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ELSŐ FEJEZET.

Doktor Kameronnak jegyesével, Gretorex Geno
vévával este nyolc órakor kellett volna megesküdnie 
szülei lakásán, a Szent-Miklós-lércn. Most négy óra 
volt. /

A doktor fürdőszobájában ült. Elvonult elölte 
egész elmúlt élete s légvárakat épített a jövőre nézve. 
Bár még fiatalember volt, mint orvos máris nagy nép
szerűségre vergődött. S most, hogy Newyork egyik leg
gazdagabb és legtekintélyesebb polgárának leányát 
volt elveendő, ez újabb becses összeköttetésekre nyitott 
neki kilátást s menyasszonya részéről nagyon tekin
télyes vagyont várhatott. Ezek a nem kedvezőtlen járu
lékok még inkább emelék szemeiben menyasszonyá
nak bájait. Nem mintha nem szerette volna, — vagy 
legalább nem hitte volna, hogy szereli — eltekintve 
a leány társadalmi helyzetétől. Hiszen szép s büszkén 
tartózkodó leány volt, amit a doktor legjobban csodált 
rajta. Előkelő lénye, társadalmi műveltsége az ő egyéb
ként is tisztelt nevének nagyon jó hangzást kölcsönöz.

Persze, voltak szeszélyei is, mint ami másképp 
nem is várható az ily társadalmi állásban lévő leány
tól, a doktort inkább tisztelte s nagyrabecsülle, sem
mint szenvedélyesen odaadta volna magát neki. Ezt a 
jegyesi idő alatt számos apró esemény elárulta.

Viszont a doktornak nem lett volna nagyon ked
vére falami túláradó érzelmű menyasszony. Ennek a
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házasságnak nyugodt méltósága jobban megfelelt az 
fi karakterének s ez a frigy mindkettőjükre nézve na
gyon kielégítő volt.

Csak egyetlen körülmény okozott neki gondot. 
Menyasszonya az utolsó héten miért húzódott annyira 
vissza ? Micsoda különös oka lehetett erre? Genovéva 
nem volt könnyen megérthető karakter. Hideg, több
nyire bágyadt, fátyolos tekintetében néha megvillant 
valami, mintha szelleme fény és levegő után vágyódott 
volna, hogy szabaddá és naggyá fejlődhessék. A dok
tor lelkében az a gondolat merült föl, hogy a leányban 
szokatlan tetterő szunnyadózik, melynek számára azon
ban nem kínálkozik tér előkelő társadalmi életének 
megszokott keretein belül.

De miért néni akarta őt látni? Talán valamiért 
megneheztelt reá ? Ezt nem hihette. Gazdag ajándéko
kat küldött neki, melyek Genovéva finom ízlésének 
megfeleltek. Vagy beteg volt ? Akkor őt mint orvost 
értesíteni kellett volna erről. De hiszen mikor legutol
jára látta, sokkal egészségesebbnek s virulóbbnak lát
szott, mint valaha. Látott ugyan rajta valami kis ideges
séget, de viszont sokkal udvariasabban fogadta, mint 
bármikor. Mosolya, melytől színe megrémült, mele
gebb s bensőségesebb volt, mint rendesen. Az a pár 
futólagos szó, melyet hozzá intézett s az a hirtelen 
félénkség, mellyel kezet nyújtott, még élénk emléke 
/etében állt. Bucsucsókja azonban, melyet adott, nem 
volt hideg és szertartásos, s úgy látszott, mintha ajkai 
vul vissza akarná adni az ő ajkainak nyomását.

Mindebben nagyon kedvező jelet látott volna arra 
nézve, hogy jövő viszonyuk sokkal bensőségesebb lesz 
egymáshoz, ha menyasszonyának későbbi magatartása 
ezt a föltevést le nem rontotta volna. Ily körülmények 
közi hátha lázra, vagy betegségre mutatott előbbi maga
viseleté. Beteg volt talán s ezt eltitkolták előtte. Az inas 
nak jelentései : „Gretorex kisasszony szives elnézést
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kár, de most éppen nagyon el van foglalva*', „Grelo 
rexné asszony nagyon sajnálja, de a miss épp az imént 
távozott hazulról44 csupa puszta udvarias szólásmód is 
lehetett az igazság leleplezésére. Pedig nyugodt meg
fontolás mellett ez a föltevés sem állhatott meg. Hiszen 
csak füléhez jutott volna, ha csakugyan beteg lett 
volna.

Bármint áll is azonban a dolog, páf óra múlva 
felesége lesz. El is iiz magától minden gondolatot s 
egycsegyedül arra a meleg csókra akar emlékezni.

Az ajtón kopogtak s ez föl riasztotta merengésé
ből. Bosszúsan emelkedett föl. Csak nem az érte kül
dött lakodalmi fogat érkezett meg, azonkívül pedig 
meghagyta, hogy sem látogatók, sem betegek számára 
nincs otthon. Talán üzenet volt G re tor ex kisasszonytól. 
Az ajtóhoz síelőit. Ez azonban magától föl tárult, mi
előtt odaért volna s egy ismeretlen ur lépett a szobába. 
Volt az idegennek külsejében valami megnyerő, nyu
godtan, rendkívül szelíd hangon beszélt, pedig látszott, 
hogy sürgős ügyben jött.

— Sajnálom, hogy háborgatom — monda. — 
Szolgája megmondta, hogy ma van a lakodalma s 
este nyolckor lesz az esküvő. Mégis szabadjon kérnem 
egy kis beszélgetésre, meri az ügy rendkívül fontos és 
sürgős.

Föltűnt Kameronnak, hogy az idegen nem tekin
tett nyíltan a szemébe, hanem a szobában valamelyik 
tárgyra függesztene tekintetét, ami nem mutatott őszin
teségére s közlékenységre. Látszott, hogy az illető nem 
tartozott a magasabb társadalmi osztályhoz.

— Foglaljon helyet — monda a doktor. — Bizo
nyára orvosi tanácsot jött hozzám kérni.

— Nem éppen — mondá, miközben tekintete kü
lönösen szánalmas kifejezéssel nyugodott a doktor 
fehér nyakkendőjén, vagy egyéb az asztalon heverő
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apró tárgyakon. — Úgyszólván az orvossal óhajtanék 
beszélni, de nem vagyok páciens, azaz hogy sajnos, 
nem vagyok az — lelte hozzá komoly hangon, úgy 
hogy az orvos meg kezdte szánni, bár gondolatai egé
szen másfelé kalandoztak.

— Mondja hál. hogy mi hozta ide.
— Engedőimével — moiidá az idegen. — De attól 

félek, hogy nem lesz türelme meghallgatni azt a tör
ténetet, melyet előbb el akarok Önnek mondani. Maga - 
bán véve ugyan nem érdektelen, de oly kevéssé illik 
az ön mostani hangulatához, hogy türelemmel kell föl
vérteznie magát. De nem kerülhetem cl . el kell önnek 
mondanom s meg kell hallgatnia, még pedig ír.őst, 
azonnal, anélkül, hogy ndbeszakitana. Nem, lehelek 
mást.

Ez megnyugtatókig hatolt, főleg mert az idegen 
nem kellette íúlérzékeny ember benyomását

— Szabad kérdeznem a nevét? — mondá Ka
merun.

— Aligha fogja ismerni, — volt a nyűgöd!, válasz 
s sokkal jobban szerettem volna, ha nem kérdezi. 

De mivel roppant fontos, hogy teljes bizalmával aján
dékozzon meg, hát engedőimével Gryce vagyokr Eben 
cer Gryce, a titkos rendőrség hivatalnoka.

Doktor Kamerun aggodalma egyszerre eltűnt. Bár
mit fog is elmondani, a rendőrségnek sem vele, sem 
semmi hozzátartozójával nincs semmi dolga.

— Ön nagyon szerény, - mondá Kamerun udva
riasan — hiszen az ön nevét jól ismerik. Valószínüleg 
valami orvosi véleményadásnál van szüksége segít
ségemre.

A detektív komor tekintetét elfordította a kandal
lón lévő nevető kerubról $ a doktorra nézett, {anélkül 
azonban, hogy ennek lekötelező mosolyát viszonozta 
vagy ebből magaviseletét megváltoztatta volna.
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— Úgy értjük meg egymást leggyorsabban, ha 
elmondom a történetemet — monda a másik s habo
zás nélkül bele is kezdett.

MÁSODIK FEJEZET.

— Öregszem, — kezeié Grvce — s megvannak a 
magam gyengéi. De azért vannak ügyek és dolgok, 
melyeket csakis rám bíznak, olyanok tudniillik, me
lyeknél tekintélyes emberek becsülete forog kockán. 
Azért nem is csodálkoztam raj la, mikor bárom nappal 
ezelőtt egy hölgyhöz, mondjuk A. hölgyhöz hívtak, 
egy ügy miatt, mely a legszigorúbb hallgatást köve
telte. Siettem a meghívásnak eleget tenni, mert A. na
gyon tekintélyes asszony s férjének tág körben nagy 
befolyása van.

A.-né már nagyon vári s nyomban közölte velem, 
hogy mi nyomja a lelkét.

— Nagyon nehéz dilemmában lát engem, kedves 
Grvce, oly eset fordult elő családomban, mely való
színűleg gyalázatba dönti, ha ön nem segít. Az ön taná
csát kérem, hogy vajon alapos-e a félelmem, vagy 
nem. Ha nem, akkor felejtse el, hogy valaha is meg
fordul l ebben a házban.

Meghajtottam magamat s roppant kiváncsi vol
tam szokatlan izgatottságának ok ál megtudni. Fia nem 
volt, hogy kicsapongásaival bánatot okozott volna neki, 
férje pedig minden gyanún löliü áll. Az asszony nem 
hagyott sokáig kétségben.

— Van egy leányom, Gryce ur, egyetlen gyerme
künk, kit mindig gyöngéden szerettünk.

Itt aggodalmasan nézett vám, mintha attól rélt 
volna, hogy valaki hallgalódzik.

— Kihagyott bennünket, elment, csak kevesen 
tudják a házban, miért... elment anélkül, hogy meg
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mondta volna, hogy hova, elment megmagyarázhilat- 
Jan módon s csak nagyjában sejteti velünk, hogy miért 
. . . és ... és...

— De asszonyom, — szakitám félbe — ha csak 
egyáltalán magyarázatot hagyott hatra, akkor...

A.-né összegyűrt kis cédulát húzott ki zsebéből s 
odanyujtotta nekem.

— Ezt M levelet kaptuk a postán — hiondá. — 
Leányomtól setpmi oly kérést meg nem tagadtam 
volna, melynek értelme van, ha hozzám jön vala, mert 
hiszen itthon voltam, mikor hazulról távozott.

Gyorsan átfutottam a sorokat, melyek Így szólak:
„Kedves anyám I
Nyugalomra van szükségem. Pár napra elme

gyek, de 27-én ismét visszajövök. Ne aggódj.
Szerető.......... "

— Nos ? — kérdeztem. — Mi van ebben rend
kívüli ? Azt mondja, hogy 27-én visszajön s ma még 
csak 24-ike van.

— Leányom azelőtt sohasem távozott anélkül, 
hogy engedelmemet ki ne kérte volna. A távozásra 
soha rosszabb pillanatot nem választhatott volna. La
kodalmára, mely 27-én lesz, már szétküldtük a meg
hívókat.

Gryce hirtelen félbeszakította, mert Kameron ré
mülten ugrott föl.

—- Nem csodálom, hogy annyira érdekli, — jegvzé 
meg a detektív szárazon — mert hiszen az ön saját 
esküvője is küszöbön áll.

A doktor ismét leült, elfordult a világosságtól, 
igyekezett izgatottságát elpalástolni, mialatt Gryce 
folylatá :

— A.-né kétségbeesett aggodalma még mindig 
nem volt elöltem alapos. Megkérdeztem tehát, vájjon 
azt liiszi-e, hogy leánya azért hagyta el a házat, mert 
pz esküvő elől akar menekülni ?
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— Nem tudom, mit gondoljak — mondá az asz- 
azony vigasztalanul. — Leányom egy idő óta teljesen 
megváltozott Férjemnek is feltűnt. De sejtelmünk sem 
volt, hogy ily borzasztó szándékai vannak. Hova me
hetett ? Mi lesz belőle ? Mit mondjunk a világnak ? 
Hogy adjuk tudtára ö vőlegénynek ?

— Azt hiszi tehát, hogy ...
— Hogy múló elmezavarban szenved. Lehet, hogy 

az utóbbi hetek izgalmai okozták. Nem marad más 
hátra, mint megvárni, hogy vájjon az esküvőjére visz- 
sza tér-e.

Erre csak egy feleletem lehetett
— Miért nem mondja ezt meg bizalmasan a vőle

génynek, miért nem közli vele aggodalmát, miért nem 
kéri segítségét, hogy együtt keressék meg?

Meglepett, hogy mily választ adott erre.
— A mi büszkeségünk s az övé megtiltja azt — 

mondá a hölgy. — Az ilyen megbeszéléseknél biztosan 
szóba kerülne olyasmi, ami ránézve épp oly megalázó 
lenne, mint miránk nézve. Azután meg hátha a helyzet 
nem oly kétségbeejtő, mint mi gondoljuk. Hiszen nincs 
kizárva, hogy a kellő időre visszaérkezik, Akkor örökké 
sajnálnók, hogy a vőlegénynek vallomásokat tettünk.

— Mióta vette észre, hogy a leánya magaviseleté 
megváltozott ? — kérdeztem tőle.

— Mióta az esküvőre a' legutolsó előkészületeket 
meglettük. Csodálom, hogy ez nem tűnt föl vőlegényé
nek, mert éppen vele szemben volt legkülönösebb. 
Hetek óta minden összejövetelt különös kegyként adott 
meg neki, sőt utóbbi napokban egyenesen vonakodott 
őt fogadni.

— S micsoda okot hozott föl erre nézve ?
— Fáradtságot, lehangoltságot, sürgős levelet, a 

szabónőjét, kit nem szabad megvárakoztatnia, szóval 
ami épp eszébe jutott.

— De azért folytatták az esküvői előkészületeket?
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— Természetesen s a meghívókat is szétküldöztük.
Ez utóbbi szavak hangsúlya gondolkodóba ej lelt, 

A.-né leereszkedő, barátságos, jótékony hölgy, de egy
szersmind nagyvilági dáma is volt. Lehetetlennek tar
totta, hogy a társadalmi illem ellen vétkezzék. Ha már 
egyszer leánya egy tekintélyes embernek odaadta a 
kezet, ez az ő szemében visszavonhatatlan volt, meri 
nem lett volna képes elviselni a világ pletykáját. Ezt 
a körülményt nagyon fontosnak tartottam.

— Ha azt akarja, hogy szorult helyezőiében segít
ségére legyek, akkor velem szemben teljesen őszinté
nek kell lennie. Mondolt-c a leánya olyasmit, hogy sze
relné az eljegyzést visszacsinálni ?

— Egyszer azt kérdezte, — monda A.-né — hogy 
nem késő-e már. Erre természetesen csak egy feleletet 
adhattam, s azóta sohasem beszélt többé róla. De ez 
csak szellemi zavar volt nála — tette hozzá gyorsan 
az asszony. — Vőlegénye ellen nem volt semmi ki
fogása.

— Csak a házasság ellen ? — kérdeztem.
— Kétségkívül.
— S azt hiszi, hogy szereli azt a férfit, kivel meg 

kell esküdnie ?
A válasz tétovázó volt: \
— Boldog volt, mikor a férfi megkérd a kezét.
— Azt hiszi, hogy talán más valakit szerel ? — 

kérdeztem vakmerőén.
Az anya rémülten hátrált.
— Ö nem, — monda — bizonyára nem. Hogy is 

lenne ez lehetséges ? Ismerőseink közt egy sincs a 
vőlegényéhez fogható.

Ez az illető urra nézve nagyon hízelgő volt ugyan, 
de engem nem elégített ki.

— ön is tudja, hogy a leányoknak néha különös 
bogaraik varrnak — mondám én.

— Az én leányom nem fiatal, tapasztalatlan leány,



uram. Eddig még mindig nagyon okosan viselkedett s 
éles ítélettel bírónak mutatkozott.

Erre nem volt mit felelnem. Láttam, hogy A.-né 
szilárdan meg vari győződve arról, hogy leánya elme
zavarban szenved. Közölte velem, hogy utóbbi időben 
még a családjával való érintkezést is kerülte s egves- 
egyedül ruhatárával volt elfoglalva. Hozzátette azon
ban, hogy szabónőjére nézve mindig otthon volt. Min
den más háttérbe szorult nála, ha uj ruhát kellett pró
bálnia. Ezeket pedig egyremásra hozták a házhoz. 
Soha még menyasszony ily behatólag nem foglalkozott 
ilyesmikkel.

Már csak azért is reméljük hamarosan való 
visszatérését, mert hiszen uj ruháit csak meg akarja 
nézni.

— Bubáit tehát nem vitte el magával ?
—• Egyetlenegyet sem.
— Utiládát sem ?
— Csak egy kis kézitáskát.
— Honnan tudja ?
— Hiszen láttuk elmenni. Mintha <:snk a városba 

ment volna bevásárolni.
— De pénz csak volt nála ?
— Bizonyára netn sok. Az asztala fiókjában egy 

csomag bankjegy feküdt, ehhez hozzá sem nyúlt. Ót 
dollárnál aligha vitt többet magával.

Ez a pont nem volt minden jelcntőscgnólküli. A 
leány vagy valamelyik ismerőséhez ment, vagy igazán 
megzavarodott az elméje. Kérdésemre A né elmondta, 
hogy leánya mely házakban szokott megfordulni, de 
hozzá tette, hogy legjobb barátnéja Európában tartóz
kodik, a többi famíliákkal pedig nem oly bizalmas, 
hogy meglátogatná őket, éppen ily időben.

— S igazán nincs nála podgyász ? *
— Nincs. Holmijának átkutatása alkalmával ki



tűnt, hogy semmije nem hiányzik. Ékszerei: és zseb
óráját is itthon hagyta.

Ez a körülmény nagyon nyugtalanított. Ki akar
tam olvasni az anya tekintetéből, hogy nem fél-e va
lami bajtól, valami mástól, mint amiről nekem beszélt. 
Vagy talán annyira el volt foglalva, hogy ilyen lehető
séget kizártnak' tartott ? Erről bizonyosat akartam 
tudni.

— Abbeli fáradozásaim közben, hogy leányát föl 
találjam, nagyon hasznomra lesz az a körülmény, hogy 
kevés pénzt vitt magával — mondám neki. — Előbb 
azonban meg kell bizonyosodnia afelől, hogy nincs-e 
a dologban egy harmadik személy is, természetesen 
férfi. Egészen bizonyos tehát abban, hogy titokban nem 
érdeklődik egy másvalaki iránt ?

— Csak a saját szavait ismételhetem önnek, uram 
— mondá a szegény asszony. — Mikor utoljára láttam 
(tegnapelőtt este volt), oly ideges izgatottság látszott 
rajta, hogy kifejeztem előtte abbeli aggodalmamat, hogy 
meg fog betegedni esküvője előtt. Oly furcsán, oly ter
mészetellenesen nevetett, hogy még most is fii lemben 
cseng. Azt mondá : „Eszembe sem jut betegnek lenni, 
legalább addig nem, mig a doktorhoz férjhez nem 
megyek.'“

A detektív pár pillanatra elhallgatott, azután ezt 
kérdezte :

— Mondtam már önnek, hogy A. kisasszony vő
legénye orvos ?

Ez már sokkal több volt, semhogy a halálra kín
zóit ember elhallgathatta volna. Kain erőn doktor föl
ugrott s hevesen mondá :

— Ne űzzön velem játékot, hiszen a saját meny
asszonyomról van szó s ön ilt végeérhetetlen históriát 
mond el nekem. Mindössze azt akarom tudni, vájjon 
menyasszonyommal a kitűzött időre találkozni fogok-e 
az oltár elölt, vagy közbotrány áldozata leszek, inelv



behatással lesz egész későbbi pályámra. Most félót, 
nyolc órakor pedig ...

— Tudom, — szakító félbe a másik — de az én 
nevem Gryce Ebencer, s „lassan járj, tovább érsz44 fcz 
én jelszavam. Ha idejét igénybe vettem, hogy esetemet 
elmondjam, ez csak azért történt, mert ..

De a doktor türelmének vége szakadt.
— Csak egyet mondjon meg nekem — kiáltó. — 

G re tor ex kisasszony visszatér-e a szülői házba, vagy 
nem.

— Nem.
— Hirt sem adott maga felől ?
A detektív fejét rázta.
Doktor Kameron ajkaiba harapott, rekedten ne

vetni kezdett s kinézett az ablakon.
— Az esküvő tehát nem lesz meg, — mondó szá

razon — s a nászfogatot ismét lerendelhetem.
— Ellenkezőleg, — mondá Gryce halkan, s oda

ment hozzá — a kocsira azonnal szükségünk lesz. De 
mig megérkezik, hallgassa végig a históriámat.

— Még lovai b is kínozni akar ? Helyes, megadom 
magamat. Mondja meg, hogy mit tud s hova akar 
vinni.

— A C ... hotelbe — monda a detektív s meg
nyomta a villamos csengő gombját.

— Gyönyörű ut az esküvőm napján. S mi célból?
— Van ott valaki, akit Mildred Farleynek hívnak, 

s szakasztott ugv néz ki, mintha az ön kandallójának 
párkányán lévő kép eredetije lenne.

A doktoron hideg borzongás futott végig.
— Az igazi eredeti ?
— Ha tudnám, akkor önre nem lenne szükségem, 

s akkor inkább Grelorexnéval mennék oda.
— S miért nem teszi meg anélkül is ?
— Egy oly városszerte ismeretes személyiségnek 

a hotelben a leánya esküvője napján való megjelenése
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mindjárt föllünést keltene. Önnél egészen másképp 
áll a dolog, ön orvos, az ön jelenléte sehol sem kelt 
gyanút. Alkalmat nyújtok önnek a fiatal hölgyet meg
figyelni, anélkül, hogy látná önt.

— S ha csakugyan az az idegen nő, akinek magát 
kiadja ?

— Akkor lehető gyorsan siessen a lakodalmas 
házba, mert bizonyosan ott fogja üdvözölhetni meny
asszonyát.

Ka merőn nem habozott tovább.
A kocsit megrendel lék, s mig előállt, azalatt a 

detektív befejezte elbeszélését.
— Mondja csak tovább, — monda a doktor — 

most már képes vagyok hallgatni. A legrosszabbat már 
úgyis tudom.

— Úgy látszik, hogy Gretarexné határtalanul 
bízik a rendőrség éleselméjűségében, — folytaié Gryce 
— különben aligha hitte volna, hogy az az informálás, 
melyet tőle kaptam, lehetségessé teszi nekem azt, hogy 
föladatomat három nap alatt teljesítsem. Hiszen mind
össze csak annyi volt, hogy leánya a házból podgyász 
nélkül távozott. Nehogy hamis nyomra tévedjek s a 
drága időt elpocsékoljam, mindenekelőtt elkértem tőle 
a leánya fotográfiáját s engedélyt kértem tőle, hogy a 
cselédséget is kikérdezhessem.

— uram, — kiáltott az aggódó anya — a ház
ban senki sem sejti, hogy leányom a szülei tudta és 
akarata nélkül távozott cl. Mihelyst a cselédeket is 
bevonjuk a dologba, a titok mindjárt el van árulva.

— Úgy fogom kérdéseimet hozzájuk intézni, hogy 
senki sem fogja gyanítani az igazi célt.

Az asszony különös tekintettel nézett rám.
— Egy nőcselédet nemrég bocsátottunk el — 

mondá. — A leányom kívánságára történt, ki nagy 
ellenszenvvel viseltetett iránta. Nekem semmi kifogásom 
sem volt ellene, megvoltam elégedve a munkájával, de
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leányom izgatott kedélyállapotára való tekintettel nem 
akartam vele ellenkezni. Talán ehhez a leányhoz for
dulhatna.

Ez nyomra vezetőnek látszott.
— S nem mondta leánya, hogy miért nem áll

halja őt ki ? — kérdeztem.
— Nem mondott semmi különöset, csak annyit, 

hogy tolakodó, kiváncsi perszóna.
S az asszony hangjából azt véltem kiérezni, hogy 

ez a leány nem tudhat többet leánya hol tartózkodásá
ról, mint az anya. De azért,mégis csak ideadta a leány 
címét s én a jplzett lakásba mentem, miután minden 
szükséges renoőri intézkedést megtettem

— Szükségtelen lenne önnek hosszasan elmonda
nom, hogy mit végeztem a leánnyal. Minden tartóz
kodás nélkül kifecsegett mindent, amit miss Gretorex- 
ről tudott s még sok mást, ami nem tarlozott a dolog
hoz. Nagyobbára egy leányról beszélt, ki gyakran járt 
a házba, hogy úrnője számára varr jón. Kénytelen-kel
letlen végig kellett hallgatnom, hogy megtudjak egy 
fontos körülményt, azt ugyanis, hogy egyszer a kis
asszonyt levélírásnál lepte meg. A miss vörös lett a 
haragtól a zavarásért, a cseledet leszidta s elbocsátás
sal fenyegette, ha ez még egyszer megtörténik.

— S a levél ? — kérdezte doktor Kameron, aki 
hiába igyekezett nyugodt maradni.

— Csak épp meg volt kezdve . „Kedves D . ,. 
ez Volt minden, amit a leány elolvashatott. Talán jö
vendő férjéhez intézte. Ki tudja ?

— Nagyon valószínű — mondá a doktor gú
nyosan.

A detektív eleget tudott.
— Tehát nem a jövendő férjhez volt intézve — 

mondá komolyan. — Nincs az ismerősei közül valaki, 
kinek neve ezzel a betűvel kezdődik ? Fz megerősített 
engem abban az eredeti gyantásomban, hogy Grelorex



kisasszony eltűnésében egy harmadik személy is sze
repel játszik. Eszerint tettem meg intézkedéseimet, 
alakjának s ruházatának pontos leírását megküldtem 
különféle helyekre, mindenütt kutattam utána s ki
kérdeztem ismerőseit és barátait. Sőt még itt tiz ön 
fogadószobájában önnel magával beszélt egy titkos 
rendőr vagy félóráig, anélkül, hogy sejtette volna tulaj
donképpeni célját. Minden fáradozás hiábavalónak lát
szott. Ma reggel azonban azt a hirt kaptam, hogy egy 
valaki, kire ráillik a leírás, egy bizonyos penzióban 
szokott ebédelni s onnan a C... hotelbe ment, hol a 
153. számú szobában lakik. Félórával később már itt 
voltam s rá ót percre önhöz jöttem.

— S ki volt ? Ki volt ? — hebegett a doktor.
— Mondtam mér önnek, hogy annak a képnek 

eredetijét véltem látni — jegyző meg Gryce. — De 
persze, nem esküszöm meg rá, hogy miss Gretorcx. 
Olyan ugyan az arca, mint az eltűnt menyasszonyé, 
de ruhája nem egészen ugyanaz, melyben a házat el
hagyta. Az olyan vén róka, mint én, ilyesmikre is súlyt 
helyez. A leírásban például ez áll : „Finom kék posztó - 
ruha, fekete rojtokkal" ; annak a nőnek pedig kék 
ruhája van ugyan, de durva szövetből's rojtok nélkül, 
órája is van, már pedig miss Gretorex a mágúét ott
hon hagyta. Azonban — folytatá, mikor látta, hogy 
doktor Kameron vonásai földerülnek — a ruhát köny- 
nyebb megváltoztatni, mint az arcot. A leírástól való 
apró eltérésekre ugyan nincs magyarázatom, de hieg- 
győződésem szerint a C... hotelben lakó hölgy ugyan
az, akit keresünk. Az ön segítségével nemsokára bizo
nyosat fogunk tudni.

— De ha annak a harmadiknak keze van a játék
ban — mondá az orvos komoran.

— Itt van a kocsi — mondá Gryce.
Gyorsan fölkelt s az orvos ellenmondás nélkül 

követte.
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HARMADIK FEJEZET.

Némán tették meg az utat a meglehetős messze 
fekvő hotelig. Gryce kinézett a kocsiablakon, doktor 
Ka merőn pedig éppen nem volt beszélgetésre hangolva. 
Nyugtalan volt, tele komor gondolatokkal. Az a párat
lan csapás, melyet szenvedett, nagyon súlyosan érte 
a büszkeségét. Nem a szivét, — ennyit biztosan érzett. 
Csak arra gondolt, hogy meg van alázva s egész jövő
jére komor, sötét árnyék fog borulni. Ez borzasztó, 
elviselhetetlen volt. Tényleg gyalázatosán megcsalták 
volna s mint fölültetett vőlegényt fez egész világ előtt 
pellengérre állították volna ?

Százféle részlet is föltólult emlékezetében » meg
győzte őt arról, hogy ex a hideg, büszke nő elfogadta 
ugyan az udvarlását és kezét, de soha nem szerette s 
viszontszerelmére nem áhítozott. Borzasztóan világos 
leit előtte, hogy nem ő volt gondolatainak g érzelmei
nek tárgya. Amit előkelő tartózkodásnak, Önuralom
nak tartott, voltaképp nem volt más, mint hideg szá
mítás, mely mögött belső közöny, sőt ellenszenv rejtő
zött. Keserű gúnnyal vallotta be magának, hogy mind
erről sejtelme sem volt, milnd mai napig. Drága aján
dékokat adott neki, földiszitette a házát, hogy méltóan 
fogadja s most a legnyomorultabb kifogással elhagy la 
szülei házát, hogy megszökjék ő előle. Ez a legszelí
debb embert is fellázítja s embergyülölővé teszi.

A borzasztó izgatottság rá volt írva az arcára, 
keze görcsösen ökölbe szorult; s elhatározása megér
lelődött. Ha Gretorex kisasszony ott rejtőzik s nincs 
a szülei házban, hol már százával összegyülekeztek ti 
vendégek, akkor ő sem maradhat itt többé. El fogja 
hagyni a várost, menekülni fog a hazájából, hogy ne 
találkozzék ellenségei gunyjával s barátai sértő rész
vétével.

Gre*n: Zárt ajtók mSgötL 2
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\ Szellemileg már az óceán közepén látta magát, 
mikor a kocsi megállt.

— Hány óra ? — kérdezte gyorsan.
— öt perc múlva hat — monda a detektív.
— Már oly késő ? Ha a sors kedvezni fog is. ha 

gyanitásá alaptalannak fog is bizonyulni, még akkor 
sem lehetek nyolc órára a Szent Miklós-téren.

— Dehogy nem — monda kísérője. — Ide nyolc
van percig tartott az üt, s nyolcvan perc alatt vissza 
is érünk. Ha itt kiűzésünkre tíz percet fordítunk, még 
félóra marad frakkot ölteni s szerepét átvenni az ünne
pélyre.

Mikor b hotelbe akartak lépni, doktor Ka merőn 
hirtelen megállt.

— Emlékeztetem önt ígéretére, hogy engem nem 
szabad látnia.

— Megtartom szavamat.
— Egyáltalán lehetőleg] kerüljünk minden fel

tűnést.
Gryce vállat vont.
— Bízza csak rám — monda röviden.
Fölmentek a lépcsőn, áthaladtak az előcsarnokon, 

s megálltak egy sötét folyosón.
— Várjon! — suttogta a detektív s egy a közelben 

lévő szobalányhoz fordult.
Pár szót váltott vele, mire a leány a doktor előtt 

elhaladva egy ajtóhoz lépett, zsebéből kulcsot vett 
elő s kinyitotta.

— A 153-as szoba különösen alkalmas a mi cé
lunkra — suttogd Gryce, mialatt a leány belépett, s 
egy pillanatra egyedül maradtak. A főajlón kívül még 
ez a másik ajtója is van, melyet csak ritkán szoktak 
használni. Egy függönyökkel elfedett alkóvba vezet. 
A leány bement, hogy megkérdezze a hölgytől, nem 
óhajt-e valamit. Ha kijön, félig nyitva hagyni
az ajtói.
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Komoron elpirult s egy lépést hátrált.
— De hiszen ez nyomorult alattomosság — mor

moló.
— Nincs más választásunk — mondó Grvce.
S mikor a leány kijött, igy szólt, hogy a leány is 

hallja :
— Ha az a hét cg, akit ön keres, Sikkor szülei na

gyon hálásak fognak lenni az ön segítségéért.
Doktor Komoron leküzdötte vonakodását s komor 

tekintettel követte a detektívet, ki a szoba küszöbén már 
átlépett.

Az alkóv, melybe léptek, komor helyiség volt, 
melyet az ágy s a ruhaszekrény majd egészen betöl
tött. A nehéz függöny közt, mely a mögötte lévő szobá
tól elválasztotta, a doktor keskeny íénvsávot vett észre, 
gyorsan odament a nyíláshoz s keresztülnézett rajta.

Megirenditő látvány tárult elébe. Egy nő térdelt 
a tűz előtt s reménytelen kifejezéssel meredt egv dara
big reája\ Az izzó zsarátnok nem pirosította be az 
arcát, olyan volt, mintha kétségbeesett szive számára 
nem lenne vigasztalás, sem ezen a világon, sem a má
sikon. Nyomban látta, hogy nem más a térdelő alak, 
mint Gretorex Genovéva.

Mikor az orvos visszalépett, az igazság világosan 
olt volt az arcán. A detektív karon fogja s szó nélkül 
a kijárat felé vonta. A szánalom érzése azonban a dok
tort visszakésztette a függönyhöz. Vonásai ellágyultak 
s ellenállhatatlan kényszertől indíttatva mór-mór a 
függönyhöz nyúlt, hogy széthúzza és belépjen, de a 
detektív megragadta a karját. A doktor engedett, meg
fordult s Grycet a kijárat felé kísérte.

— Tehát nem tévedünk — monda a detektív.
Kameron fejét rázta.
Grvce halkan betette az ajtót, melyen jöttek.
— Nem az, akit keresünk — monda # közelben 

várakozó szobaleánynak, áladván neki a kulcsot.
2*



20

Azuláp nyugodtan a lépcső felé indult, de a dok
tor visszatartotta.

— Most mit fog csinálni ?
— Lehető gyorsan visszamegyek a Szent Miklós 

térre.
— És én ? Mit gondol ?
A detektív röviden leintette. ,
— További lépéseit nem óhajtom korlátozni.
Kameron azonban még nem engedte el.
— Gryce ur, látta a fiatal hölgyet ?
— Hogyne I Mielőtt ónt fölkereste volna.
— Föltűnt önnek, hogy mily halavány s mennyire 

kétségbe van esve ?
-— Nem igen néztem.
— Maga a megtestesült kétségbeesés.
Gryce visszahúzta kezét a lépcső karfájáról.
Valószínűleg az ön saját lelkiállapota csalja meg 

önt •— mondá. — Három órával ezelőtt még nagyon 
virulónak s jókedvűnek látszott.

— Győződjék meg maga — mondá — egy nyo
morult, kétségbeesett nőt hagytunk itt.

A detektív nem vonakodott többé. Halkan vissza
osont, még egyszer elkérte a kulcsot s szinte földült 
arccal tért vissza.

Mikor a szobalánynak visszaadta a kulcsot, arcán 
látszott, hogy megfoghatatlannak találja az egész ese
tet. Úgy látszik, a leány is észrevette arcán ezt a vál
tozást, néhány szót mondott neki, mitől Gryce nagyon 
izgatott lett. Még néhány rövid kérdést inézett hozzá, 
azután gyorsan lesietett az irodába, de nem azon a 
lépcsőn, melynél Kameron várakozott rá.

öt perc eltelt anélkül, hogy visszaél kezelt volna. 
A doktor már türelmét kezdte veszteni, mikor a detektív 
lent a lépcsőn megjelent s magához intette. Kameron 
oda sietett s mindjárt látta, hogy Gryce-szel valami 
történt.
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— Nos, meggyőződött ön is ?
Grvce nevetett — néha ilyesmit is cselekedett — 

s a kijárat felé tartott. *
— Jöjjön, kérem, nincs veszíteni való időnk.
önnek talán nem, — mondá a doktor határozot

tan — de az én időm itt van. Grelorex kisasszony ugy 
nézett ki, mintha barátra lenne szüksége s ha csak
ugyan kedélybeteg, akkor ...

Ezelőtt öt perccel falán helyeseltem volna ezt. — 
mondá a detektív száraz hangon — de olyasvalamit 
tudtam meg, ami a dologról való fölfogásomat meg
változtatta. Azóta, hogy három órával ezelőtt a höl
gyet láttam, egy urnák látogatását fogadta. Egy teljes 
óráig volt nála a szobában s távozáskor ptdig — szedje 
össze minden lelki erejét, ha a kisasszonyt igazán sze
rette — a leánynak, kit az imént láttunk, azt mondá, 
hogy mindjárt visszajön a lelkésszel. Addig azt a szobát 
hozzák rendbe, mert estére ott meg fognak esküdni. 
Lent az irodában ismételte óhajtását és...

— Hogy hívják ? Ki az a nyomorult ? Vagy nem 
is nevezte meg magát ? Beszéljen rögtön, hogy egy
szerre tudjam meg egész gyalázatomat.

— Otthagyta a névjegyét s talán ismeri is — monda 
a detektív, égy névjegyet nyújtva át a doktornak, me
lyen ez volt olvasható :

Dr. JULES MOLESWORTH.
— Molesworlh ? — ismétlé a doktor hitetlenül. 

— Lehetetlen. Valaki visszaélt ezzel a névjeggyel.
— Azt hiszi V
— Határozottan ! Mindenki előtt világos, hogy en

nek a két embernek nincs egymáshoz semmi köze. 
Molesworlhlal egyugyanazon egyetemre jártunk, na
gyon kiváló orvos s az egészségügyi hivatalnál van al
kalmazva. Magángyakorlata szegény betegekre szorít
kozik. Ugyan hol és miképp ismerkedtek volna meg 
egymással ?



— Mégis csak lehetséges.
— S ha találkoztak volna is, Molesworth aligha 

szeretett bele Genovévába. Egyike a legexaltáltabb em
bereknek, akiket csak ismertem.

Doktor Kain erőn szép férfias alakja kiegyenese
dett. Ezt a mozdulatot nem lehetett félreérteni.

Gryce mosolyogva rázta meg a fejét s mondá :
— Erre vonatkozólag könnyen tisztába jöhetünk.
Az irodába lépve részletesebb leírást kért arról az 

úrról, ki a névjegyet otthagyta.
„Sajálszerü jelenség", volt a fölvilágositás. „Egy 

olyan ember, aki tudni látszik, hogy mit akar. Kö
zéptermetű, sötéthaju s nem visel szakállt. A mosolya 
kellemes, de ha komoran néz, olyan a tekintete, hogy 
az ember megijed tőle. Ami ruháját illeti . .

NEGYEDIK FEJEZET.

Mikor kint voltak az utcán, a doktor, kit ez a 
csapás teljesen elhódított, tétovázva nézett körül. Gryce 
megfogta a karját s meg akarta értetni vele, hogy 
most fő a sietség.

— A sietség V — kérdezte Kamcron gépiesen. — 
Ugyan mi indíthatna most sietésre? Ahol a menyasz- 
szonv hiányzik, a vőlegény hiányát nem fogják észre
venni."

— Nekem természetesen az az első kötelességem, 
hogy a szülőket értesítsem leányuk holtartózkodásá- 
ról. Azt hiszem azonban, hogy önnek is akadna teen
dője.

— Itt? Lehetséges.
- - Meg akarja kísérlem ? A hölgy most egyedül 

van, talán sikerülni fog önnek...
— Nem, — Szakitá félbe a másik, látható undor

ral — ezt nem bírom meglenni. Annyira nem terjed 
sem a szerelmem, sem a szánalmam.
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Odasietett a kocsihoz s beleugroll. Gryce követte 
s vele szemben foglalt helyet.

— A vArosi vasúthoz ! — monda a kocsisnak.
— E váratlan fölfedezés által teljes liz percet ve

szítettünk, — monda magát mentegetve a doktorhoz, 
— s ezt lehetőleg he kell hoznunk.

Kain erőn némán intett, mintha teljes közöny vett 
volna rajta erőt.

A detektív folyt alá :
— Szerelném önnek kifejteni, hogy mint fogom 

fel az ügyet. Meg akarja hallgatni ? <
— Nem lehetek mást — monda a doktor ridegen.
— Tehát : Gretorex kisasszony önnel eljegyezte 

magát, s úgy látszik, hogy mint az ön menyasszonya 
jól érezte magát, inig boldogságát olyan valami körül
mény nem zavarta meg, melyet nem ismerünk. De 
aligha tévedünk, ha Molesworlhtal hozzuk összekötte
tésbe. Most a kisasszony az eljegyzést föl akarja bon
tani, de anyja, kihez ez irányban fordult, azt mondja, 
hogy most már késő. Érthetetlen kényszernek enge
delmeskedve, szülői házát elhagyja három nappal az 
esküvő előtt a vőlegényével megállapított időre ismét 
visszatér az esküvőre. Az esküvő közeledik, visszaté
rése megfoghatatlan módon késik, de a nap még nem 
múlt el. s mikor őt két órakor láttam, még hat órája 
volt hátra. Vájjon szándékában volt-e akkor, hogy 
megtartsa a szavát ? Nem tudjuk. De jókedvű volt év 
izgató!t, tele reménységgel, mint a halai leány, ki éppen 
hozzá készül menni ahhoz a hozzá méltó emberhez, 
kil becsül és szeret. Ekkor megjelenik egy idegen em
ber. Sokáig beszélget vele s következménye az. hogy 
lénye teljesen átváltozik, s halomra dönti minden 
eddigi tervét. Megtudjuk ugyan, hogy esküvőnek kell 
történnie, de a vőlegény neve más s az ünnepnek 
ugyanabban a szobában kell történnie, amelyben az 
imént a kétségbeesésnek engedte át magát. Mit lehet
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ebből következtetni ? Természetesen többfélét, de ben
nem mindenekelőtt az a gondolat tolul föl, hogy 
Gretorex kisasszony lelke mélyéből szereti %zt az em
bert, kitől menekülni látszik. Lehet, hogy azt hiszi, 
hogy rosszul fölfogott, félreértett kötelességének kell 
eleget tennie, s azért egyezik bele ebbe az uj, meglepő 
frigybe. Ha igy áll a dolog, akkor...

— Bánom is én. akárhogy van, — mondá a dok
tor hidegen — rám nézve el van veszve.

Nem szereti a misst, gondolta magában a detektív, 
azután pedig folytatta :

— A leány szomorú sorsnak megy elébe. Az a 
házasság, mely ily furcsa körülmények közt jön létre, 
a fiatal hölgyet nemcsak önmaga előtt alacsonyttja le, 
hanem örökre kitaszítja őt rokonai és barátai köréből, 
eddigi világával való közlekedéséből. Szerencsétlen
sége meg van pecsételve, ha az esküvőt meg nem aka
dályozzuk. Az anyja az egyetlen személy, ki itt ta
náccsal és segítséggel szolgálhatna, s az ügyet megaka
dályozhatná, miután ön erre a feladatra nem látszik 
képesnek lenni. Most pedig siessünk az anyához.

A doktor komor vonásai nem derültek föl
— Igaza van, -— mondá — lehető gyorsan tu

dassa Gretorexné asszonnyal, hogy mily helyzetben 
van a leánya. De miért kell nekünk ezt megtenni ?

— Hogy ne vessen árnyat az ön jó hírnevére ez 
az ügy. önt várják nyolc órára, hogy Gretorex kisasz- 
szonnyal egybekeljen. Ha a menyasszony „beteg ' talál 
lenni s ezért az ünnepélyt nem tarthatják meg, akkor 
a világ önt legföljebb sajnálni fogja. De ha ön nem 
lesz ott...

A doktor lénye egyszerre átváltozott.
— Gyorsan, gyorsan, hogy idejekorán ott legyünk. 

Mindent megteszek, hogy a becsületemet megmentsem.
Most K amer oh sarkalta a kocsist s ő ugrott ki 

először a kocsiból, hogy a városi vasul perron jóhoz
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vezet# lépcsőn mennél hamarabb fölérjen.
Szerencsés véletlen, hogy egy vonat éppen induló

ban volt ; mikor már a kocsiban voltak, mindketten 
megkönnyebbülve lélegzettek föl. Huszonöt perc alatt 
keresztül vannak a városon, s negyedórával később 
már otthon lehetnek. Még egy óra negyven percük volt 
nyolc óráig. Akkor persze Gretorexnét azonnal értesí
teni kell leánya kritikus sorsáról, mert hiszen kilenc 
óra előtt leányánál kell lennie a hotelben. Vájjon meg 
lehetne-e ezt mind tenni ? A detektív nyugodt önbi
zalma azt mondá, hogy igen.

Visz<#it váratlan bajok is történhetnek, melyek 
minden számítást halomra döntenek. S íme, alig 
konstatálták nagy megelégedéssel, hogy mily gyorsan 
haladnak, mikor hirtelen zökkenés következett s a vo
nat megállt. Okát hamar kisütötték : a gép megrom
lott, s két állomás közt addig kellett várakozni, mig 
a hibát ki nem javították.

Gryce és Kameron egymásra néztek s elrémültek : 
ez legalább is félórái késlekedés 1 Ha még sikerül is 
nekik nyolc órára a házhoz érni, teljes lehetetlenség, 
hogy Gretorexné kilenc órára a hotelben legyen s 
leánya házasságát megakadályozza. A leány sorsát te
hát megpecsételte egy felsőbb kéz, mellyel szemben 
lehetetlenek voltak.

Kameront ez a gondolat mélyen megragadta. 
Ahogy ö Molesworth doktort ismerte, nem hitte, hogy 
a leány boldog legyen oldala mellett. A doktor telje
sen kívül állt azon a világon, melyben a leány forgott, 
hogyan viselhetné el a finom idegzetű leány az Ő durva, 
zord lényét ?

Gryce az egész várakozás alatt nem szólt egyetlen 
szót sem. Csak akkor kezdett beszélni, mikor a vonat 
ismét megindult. ,

— Harmincöt percet veszítettünk s ez nagyon 
nagy baj — jegyezte meg. — Most az isteneknek ugyan
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csak kegyeseknek kell hozzánk lenniük, ha célt aka
runk érni. Menjünk a lépcsőajtóhoz, hogy mindjárt 
kijuthassunk, mert minden perc drága.

Alig hogy a vonat a 125. utcánál megállt, Gryce 
már ki is ugrott a kocsiból s lesietett a magas vasul 
lépcsőjéről. Kameron követte s lelkendezve értek 
ahhoz a gályához, mely a várost keresztülszelte. Ott egy 
épp induló vonalot érlek, s háromnegyed nyolckor ki
szálllak a Szent Miklós avenuen. Még pár lépés gyalog 
s elérik a házat. Egy kocsi gördült el előttük.

— Szent Isten ' — lihegett Kameron. — Ez csak
nem lakodalmi vendég ?

Másik kocsi következett, majd harmadik s isméi 
újabb és újabb kocsi haladt el előttük.

A doktornak hideg verejték verte ki a homlokát.
— Szent Isten, erre nem is gondoltam — nyögte.
— Nem várhattunk mást — monda a detektív. — 

A szülők a legutolsó percig remélték leányuk visszaté
rését, tehát lehetellehség volt a vendégeket éri esi leni 
arról, hogy a lakodalom nem tartalik meg. Minden elő
készületet meg kellett tenni.

— Borzasztó — mormold a doktor s megállt, 
mintha nem lett volna képes egy lépést is tenni. Gvön- 
geségét azonban legyőzte s követte előresiető társát.

Közben egyik kocsi a másik után jelent meg, az 
érkezők kiszálltak s becsapdoslák az ajtót. Minden a 
legjobb rendben látszott lenni, semmi zavar, semmi 
nyugtalanság nem volt észrevehető.

— Mit jelentsen ez ? — kérdő Kameron. a detek
tív karját görcsösen megragadva. — A vendégek rendre 
érkeznek, fogadják őket. az egész ház ki van világítva. 
Megáll az eszem. A balga szülők még mindig remélik 
leányuk visszatérését ?

Gryce gyorsan magával vonla.
— Előre. — kiállá — ne késlekedjünk. Felejtsen 

el most minden hajt s csak azon igyekezzünk, hogy
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észrevétlenül juthassunk be a házba. A földszinten ke
resztül nem vezet ajtó ?

— Vezet, de menjünk inkább az oldalajtón be, 
igy senkinek sem tűnik fel s olt nem vár engem senki.

Utat törlek a kiváncsiak tömegén keresztül, mely 
elállta utjokat s elérlek a mellékbejáróhoz. Fényözön 
áradt eléjük az ablakokból, s minden virággal s zöld 
lombbal volt díszítve. Az ajtó nyílásánál hangzavar 
fogadta őket, melybe belevegyült a zenekar ünnepélyes 
hangja. De nem ez az ünnepélyes tolongás kellette föl 
a figyelmüket, hanem az udvarmester férfias alakja, 
ki oly örömtcljes előzékenységgel üdvözölte őket, 
mintha már régóta várt volna rájuk.

Ez csak fokozta a helyzet titokzatosságát, Hámo
ron alig tudta kinyögni ezeket a szavakat :

- Hol van madame Urelorex ? Azonnal beszél
nem kell vele.

— A nagyságos asszony még öltözik. A doktor ur 
nem lenne szives addig a szobájába menni V

(ivvce előlépett.
-... Vezessen nyomban asszonyához s vigye cl

hozzá a névjegyemet. Nincs veszíteni való időnk.
Az elbámult inas elé kerülve, fölfelé haladt a lép

csőn anélkül, hogy törődött volna a közönséggel, mely 
tanulva nézte kevésbé elegáns megjelenését, s nem tö
rődve azzal, vájjon a doktor követi-e.

Fölmenet közben az inas fülébe súgta Kame
run nak :

— A nagyságos asszony megbízott, hogy mond
jam meg önnék, hogy a menyasszony kissé megkésett, 
legyen tehát oly szives . ..

-— Nem várhatok — szakit á félbe Ham erőn, föl
háborodva azon újabb kísérleten, hogy a dolgok igazi 
állását eltitkolják elölte. — Kérje meg asszonyát, hogy 
bocsásson nyomban maga elé, mert roppant fontos 
az ügy.
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Grycc a felső előszobába jött a doktorral szemben.
— A legutolsó szoba már készen van az ön szá

mára — mondá. — Úgy látszik, hogy be akarnak 
csapni bennünket. Igazán nagy bátorság kell hozzá, 
ennyire vinni a dolgot. Ha nem volna fontosabb dol
gunk, igazán kiváncsi lennék rá, hogy mint akarják 
forgatgalni az ügyet s Jiiiíéle kifogásokat talált ki az 
anya, hogy port hintsen vendégei szemébe.

— Most erre nem is gondolhatunk — mondá a 
doktor határozottan. — Az igazságnak ki kell derülnie.

Gryce fejét rázta s a fali órára mutatva, mondá :
— Még egy óránk van. Ha az anya kész nyomban 

velünk jönni, azalatt Gretorex ur a gyülekezetnek elő
adhatja, hogy leánya hirtelen oly beteg lett, hogy az 
esküvőt lehetetlenség ma este megtartani, ^kár elhi
szik, akár nem, önnek nem fog ártani az a pletyka, 
mely ennek nyomában támadni fog. Holnap azután a 
história oly fordulatot vehet, mely legjobban fog illeni 
a helyzethez.

Mielőtt a doktor felelhetett volna, ruhasuhogás 
hallatszott. Gretorexné jelent meg a lépcsőn, remek 
bársonyruhában, s méltóságteljes magatartással állt 
meg elöltük.

A két férfinak egy pillanatra mintha földbe gyö
kerezett volna a lába, s aligvtudtak magukhoz jönni. 
Az asszony vonásai sem zavart, sem szégyent nem árul
tak el, hanem csak előkelő tartózkodást s büszke ud
variasságot.

— Beszélni akar velem ? — mondá Kameronhoz 
fordulva, s a detektívet figyelmére sem méltatva. — 
Leányom mindjárt föl lesz öltözve, kérem, legyen 
még egy pillanatig türelemmel, meri épp nyolc óra ; 
bocsássa meg ezt a kis halasztást.

— Leánya ? — mondá a vőlegény mód nélkül 
meglepetve. — Hát itthon van ?

- lYrsze hogy itt van a leányom, doktor ur —
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mondá az anya térlelt büszkeséggel — persze, hogy ilt 
van. Hol is lehelne másutt az esküvője estéjén ?

Megsemmisítő pillantást vetett a detektivre, de ez 
jobban el voH%6mulva, semhogy észrevette volna.

— Itthon ? — ismétlé Kameron, kit ennyi vak
merőség teljesen megzavart. — Bocsásson meg, de azt 
gondoltam...

Az asszony lekötelezöleg mosolygott:
— Megmondjam leányomnak, hogy a vőlegény 

kész őt fogadni ? — kérdezte az asszony, sokat jelentő 
tekintetet vetve a vőlegény öltözetére.

Kameron annyira el volt bámulva, hogy a detek
tív indíttatva érezte magát közbelépni.

— Bocsásson meg, Madame. — mondá — de min
den pillanat drága. Egyenesen kell beszélnem. Az ön 
leánya ...

Grelorexné azonban nem volt hajlandó bármi
nemű közbelépést is tűrni. A doktor felé fordulva 
fölytata :

— Leányom majd hivatja önt a komornája által, 
mihelyest kész lesz az öltözködéssel, óhajt talán vala
kit, ki önnek is segítségére lehetne ??

Kameron nagynehezen összeszedte magát. Meg
fogta a hölgy kezét s udvariasan meghajolva, mondá :

— Asszonyom, ha nem is akar figyelemmel lenni 
arra az emberre, kinek szolgálatait igénybe vette, en
gem csak meg fog hallgatni ? Ha leánya itthon van, 
akkor csak pár perccel ezelőtt térhetett vissza, s ebben 
az esetben ...

— Nagyon téved, kedves uram — szakitá félbe 
Gretorexné. — Leányom dél óta itthon van, unoka
nővérével tért vissza Montelairből, épp akkor, mikor 
nyugtalankodni kezdtünk miatta. Hogy az öltözékével 
még nem készült el, annak, teljesen más oka van. Azt 
hiszem, hogy a fátyolét kellett még egyszer fel tűzni.

A doktor ámulata határtalan volt.
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— Igazat beszél ? — kérdezte. — Hogy lehel 
kény a dél óta itthon, mikor egy órával ezelőtt a C... 
hotelben láttam ? El akar ámítani. S bár leányát szi
vem mélyéből sajnálom, de nem vehetem nőül. Köte
lességéhez való késői visszatérése újabb bizonyítéka 
kétszínűségének.

Most a sor (ireiorexnén volt, hogy clámuljon. Oly 
tekintettel meredt a doktorra, mintha megháborodott 
volna az elméje s haragtól reszketve fordult Gryce felé.

— Ez az ön műve — monda fölháborodva. — 
Messzebb ment, mint kellett volna. Nem kapta meg a 
sürgönyömet ?

— Nem kaptam meg, nagyságos asszonyom.
— Nyomban táviratoztam önnek, leányom visz- 

szatérése utgn. Az ügy nagyon egyszerűen s általános 
megelégedésre ki tisztázódott, egy szót sem érdemes 
többé rá vesztegetni, ön éppen a legalkalmatlariabb 
helyen fecsegett, holott hallgatást ajánlottam önek. Az 
ön hibája veszélyezteti leányom boldogságát s ártott 
jó hírnevének. Oly bajt követett el, melye* nem lehet 
ismét jóvátenni s soha nem fogom öírnek megbocsá
tani.

Ott hagyta a detektívet s Kain erőn felé fordulva 
mondá :

— Érthetetlen az az állítása, hogy leányomat egy 
órával ezelőtt látta.

Ennek lehetetlen, hogy alapja legyen, mert Geno
véva visszatérése óta nem hagyta el a házat. Ami pe
dig leányom visszavonullságát illeti, amit fölpanaszol, 
tudnia kell, hogy leányom egészségét utóbbi időben 
nagyon* megtámadta az előkészületekkel járó nagy iz
gatottság. Azt remélte, hogy teljes nyugalomban ma
gához jöhet s hirtelen az a gondolata támadt, — amit 
azonban most őszintén megbánt — hogy Montclairbe 
megy, anélkül, hogy erről bárkinek is szólt volna. Cél
ját mindenesetre elérte, mert még soha nem láttam oly
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ön vonakodik kezét nyújtani neki.

Kameron leletet helyeit a delektivhcz fordult.
— Vájjon lehetséges e, hogy tévedtünk, s hogy 

tényleg más valakit láttunk ?
— Két perc múlva meg fog bizonyosodni e felöl 

— - monda Gryce s eltűnt.
A doktor mozdulatlanul várakozott s egyetlen 

hang nem jött ajkaira. Nem sokáig kellett várnia. A 
detektív ismét megjelent, mélyen meghajolt a ház asz- 
szonva előtt s ezt súgá Kamerormak :

— Megint egy vélt hasonlóság esete. A dolog úgy 
van, mint Gretorexné mondja, ön tévedett s engem 
bolondnak tartott. Bosszúságomat nem tudom másképp 
lenyelni, nem tudok neki másképp kifejezést adni, 
mint hogy távozom.

Kameron nem felelt semmit, annyira magánkívül 
volt az örömtől. Az utolsó négy óra borzasztó aggo
dalmai tehát nem voltak egyebek agyrémnél. Házas
sága biztosítva volt, menyasszonya szeplőtlen, Moles- 
worth nem játszóit szerepet, jövőben nem kell tarta
nia attól, hogy féltékenység fogja marcangolni. Szerette 
volna Gretorexné térdét átölelni, engesztelő szavakat 
hebegett, de szavai nem voltak képesek kifejezni ér
zelmeit. Égett a türelmetlenségtől, hogy szép menyasz- 
szonyát megláthassa, ragyogott a boldogságtól s úgy 
viselkedett,'mini az olyan ember, aki a kétségbeecsés 
mélységéből egyszerre a gyönyörűség s elragadtatás 
cs úcspontjára jut.

Az anya, ki bizonyára látta, hogy mi megy végbe 
a doktor belsejében, 'csak mosolygott s megkérdezte 
tőle, hogy át akar-e öltözködni ?

Ez a doktort azonnal magához téritette.
— Az ünnepélyes eseményre nem voltam elké

szülve — monda elpirulva. — A násznépnek várnia 
kell, míg frakkomért küldök.

31
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Grelorexné szolgát hivatott s megadta neki a szük
séges utasításokat.

— Fél óra múlva itt lehet — mondd GretorexnéL
— Azalatt a zenekar játszani fog, hogy a vendégeket 
mulattassa.
• — Megmondhatja nekik az igazságot, amint hogy 

úgy is történt, hogy vasúti baleset tartóztatott fel ben
nünket. Mulattassa őket, ahogy akarja, csak nekem 
mutassa meg a menyasszonyomat, aki után úgy vágyó
dom — mondd Kamcron jókedvűen.

— Ó maga türelmetlen, — mondó az anya látha
tólag megkönnyebbülve — majd meglátom, hogy 
óhajtása teljesedik-e.

Ugyanakkor egy csinos szobaleány jelent meg.
— A nagyságos kisasszony már fel van öltözve

— selypité — s szeretne az úrral #egy percig beszélni, 
ha óhajtja.

Egy ajtóra mutatott az előszoba másik sarkában 
s Kameron követte az utasítást. Kameronnak kitágult a 
szive, maga sem tudta, hogy-szerelemből-e, vagy is
mét felébredt büszkeségből. Pár lépés, s ott állt a meg
jelölt szoba melleit, melynek ajtaja csak be volt tá- 
mosztva. Mikor meglátta a karcsú, magas alakot ra
gyogó ruhában, lenge fátyolban, szive hevesebben do
bogott.

— Megvárattam ugy e — suttogd, miközben a fá
tyolén keresztül rá függesztő ragyogó tekintetét.

Szinte megvakult attól a ragyogó szépségtől, mely 
előtte állt.

— Most már készen vagyok, -— mondd a meny
asszony — de a mama azt monda, hogy ön még nem 
kész. Maga gonosz, a városban mászkál a betegei után, 
ahelyett, hogy a menyasszonyára gondolna.

Kameron boldogan mosolygott. Gyöngéd szavakat 
mormolt, mitől a leány szendén elpirult s már éppen 
engedelmeskedni akart intésének, hogy visszavonuljon.
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Egyszerre csak látja, hogy a leány tekintete meg
merevedik s rémült kifejezést ült. önkéntelenül is meg
fordult, hogy e hirtelen való rémületnek okát felfe
dezze. Az előteremben nem volt senki, semmi, kivéve 
egy nőt, kis kézitáskával a karján. Divatárusnő vagy 
olyasmi lehetett, köpenyben és fátyolban s várta, hogy 
bebocsássák.

Kamerán ismét menyasszonya felé akart fordulni, 
hogy aggodalmának alaptalanságáról meggyőződjék, 
mikor az addig nvilvalevŐ szobaajtó halkan bezárult 
s Kameron egyedül maradt

ÖTÖDIK FEJEZET.

A régi stílben épült Gretorex-háznak számtalan 
folyosója, zuga, rejtett helyisége és ajtaja volt, egyéb
ként pedig szinte teremtve látszott lenni fényes ünnep
ségek s sokadalmak számára. A magas, tágas csarno
kok és széles lépcsők, a kisebb-nagyobb szobák és 
pompás termek egész sorozata száz meg száz vendé
get is magába volt képes fogadni.

A fogadótérinek mind az első emeleten voltak s 
doktor Kameron csak a lépcsőn találkozott néhány 
ismerősév !, a felső elő tér ember/ azonban s szobájába 
visszatérve, teljesen egyedül találta magát.

Pedig most oly jól esett volna neki egy barátságos 
&rc, egy szives szó.

Vagy húsz percig szakadatlanul fel-alá járt szo
bájában, a leierőszakoli egyedüllét nagyon nyomasztó
lag hatott rá s nem akarta gondolatainak átengedni 
magát. Most, hogy a kocka el volt vetve s jövője meg 
volt pecsételve, minden további halasztás felesleges 
kint okozott neki. Sokkal többféle érzés rohanta meg, 
semhogy el tudta volna viselni. Már szinte vágyott 
megtenni a döntő lépést, s epedve várta azt a pillana-

Green: Zárt ajtók mögött. 3
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tol. mikor menyasszonyát zeneszó mellett a közönség 
sorfalán ál a ragyogóan kivilágított termekbe vezet
heti, s megesküdhetik vele.

Ez a várakozás idegrontó, borzalmas pillanatokat 
szerzett neki. Mert nemcsak saját gondolatai kínozták, 
hanem valami benső érzés, titokzatos aggodalom azl 
monda neki, hogy valami különös, titokzatos, borzal
mas esemény van folyamaiban, kiáltó ellentétül az 
ünnepi hangulathoz. Ez az érzés oly erős, oly élénk 
volt, annyira uralkodott rajta, hogy nem tudott sza
badulni tőle, bár voltaképp semmi oka nem volt rá 
lla az a bezárt ajtó, melyre fel-alá járkálása közben 
mindig tekintenie kellett, egyszerre csak kitárult volna 
s kísérlet jelent volna meg a küszöbön, alig leple volna 
meg valami nagyon.

Józan értelme azt mondá neki, hogy ez nem egyéb 
az ö agyának élénk képzelődésénél. Orvos létére nagyon 
is jól tudta, hogy az ily képzetek mekkora erővel ké
pesek ránehezedni valakinek lelkére, kivált ha idegei 
annyira meg vannak rázva, mint az ő idegei voltak 
az utolsó órákban. Azl remélte, hogy ha menyasszonya 
kilép szépségének teljes pampájában, káprázatai nyom
ban cl Fognak tűnni.

A szolga megérkezése, ki még hiányzó öltönyda
rabjait hozta, fchiaszlá álmodozásaiból. Mulatt nyak
kendőjét megkötötte s keztyüjét begombolta, érezte, 
hogy'ismét a régi doktor Kameron, kit gyakorlati né
zeteiről s egészséges Ítéletéről az egész városban is 
mernek.

Nevelnie kellett saját balgasága fölött, mikor látta, 
hogy a szolga, ki az öltözködésnél segített neki, oda
ment ahhoz az aggodalmasan megfigyelt ajtóhoz s egész 
bizalmasan kopogtatott rajta. Mikor az ajtó nemsokára 
kinyílt s a menyasszony a szolgának feleletet adott, 
megpillantotta fátyol át és hosszú uszályát. Később a 
doktor is jelet, kapott, hogy bemehet. Egyszerre elfe
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lejtett mindent, semmi nem zavarta derült lelkiállapo
tát, teljesen átengedte magát a jelen mámorának.

Mikor a pár körülbelül a lépcső felén lent volt, 
Kameron egyszerre csak azt érezte, hogy menyasz- 
szonyának karja ólomsúllyal nehezedett az övére. Föl
nézett s oldala melleit nem szende menyasszonyt, nem 
érző leányt látott, hanem egy halvány kisértetet, mely
nek megüvegesedett szemei az ürességbe bámultak s a 
doktor szivét rémülettel töltötte el ez a tekintet.

Mi történt vele ? Megzavarodott az értelme ? A 
doktor erősen magához szoritá a karját s halkan sut
togta a nevét.

A leányon reszkeiés futott végig, feléje forditá fe
jét, ajkai lassan elhúzódtak s végre kényszeredetten 
mosolyogni kezdtek. Megálltak a lépcsőn, ahol éppen 
volkik, s Kameron a lépcső alján tolongó tömegre mu
tatva monda :

— Ott lent már várnak reánk, a pap készen van. 
szüleid pedig ott állnak mellette. De ha nem akarsz a 
feleségem lenni, ha valami akadály áll ennek útjában, 
ha érzed, hogy nem az a férj leszek neked, akit óhaj
tasz, akkor mondd meg nyíltan, mert még visszafor
dulhatunk. Mindaddig nem késő, míg az oltárnál a kö
telező szavat ki nem mondtad.

A leány félénken nyitotta föl szemeit, mikor a dok
tor beszélni kezdett, azután pedig lehunyta szempilláit 
s fakó hangon mormolta :

— Menjünk csak 1
— Nem, Genovéva, egy lépést sem addig, mig 

azt az egy megnyugtatást nem adod nekem, hogy 
envém-e a szived ? Nem áll köztünk egy férfi, kinek 
emléke borzalmassá tenné neked ezt a pillanatot ? Ila 
igen, akkor . ..

Nem, nem — rehegé a leány s a fakó sápadtság 
eltűnt • arcáról. — Csak beteg vagyok, borzasztóan 
szenvedek, egyéb bajom nincs.
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A doktor nem vette le róla tekintetót. Hiszen van- 
nnk esetek, mikor a betegség az ember külsejét a lég
re íebb idő alatt megváltoztatja. Hiszen csak félórája, 
hogy Genovévát egészségesnek s virulónak látta. Nem 
lehetséges-e, hogy hirtelen valami baj lepte meg ?

— Betegnek érzed magadat, semhogy az eskü
vőre mehetnénk ? — kérdezte Kameron.

— Nem.
— Elbírod a vele járó megerőltetést és izgal

makat ?
— Mindent elbírok.
A doktor a legközelebbi lépcsőfokra lépett s 

mondá :
— Genovéva !
Azután ismét megállt.
— Mit akarsz ? kérdé a leány bágyadt, színte

len hangon.
— Szeretsz ?
A leány alakja, kit eddig csak nagy akaratereje 

tartott fönn, most igazi nőies odaadással simult a fér
fihoz.

.— Teljes szivemből — mondá.
— Akkor meg vagyok elégedve.
Az uj pár lement a lépcsőn. Csakhamar beértek 

á terembe, hol száz meg száz kiváncsi vagy részvéttel- 
jcs tekintet függött rajtuk. Doktor Kameron ismét 
aggodalmasan tekintett menyasszonyára. A szeme kö
rül képződött nagy kékes gyűrűk még halványabbnak 
tüntették föl, de arcának határozott kifejezése mégis 
botorságot öntött az orvosba.

Moraj futott át a tömegen.
Fölálltak, lábujjhegyre ágaskodtak, hogy a meny

asszony arcát láthassák. A leány lesütött szemmel állt 
a pap előtt. Az öreg ember már több ezer embert Ösz- 
szeadott életében, s a halvány menyasszony és'meg
hatott vőlegény nem volt újság előtte. Barátságos arc
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cal nyitotta ki a könyvet s megkezdte az esketést. A 
menyasszony oly halkan monda az igent, hogy alig 
hallották a papon és a vőlegényen kívül, no de ebben 
sem volt semmi rendkívüli.

A gvürüváltáskor azonban némi nehézség támad!. 
Gretorex Genovéva nem tudni mi okból, de nem akart 
maga mellett nyoszolyóleányt. Senki sem volt, ki kéz- 
tvüje lehúzásánál segített volna neki, ö maga pedijfl 
nagy izgatottságában és sietségében nem tudta meg
tenni. Néhány sikertelen kísérlet után keztyüs kezét 
kellett a gyűrű után nyújtania.

Doktor Kameron mintha észre sem vette volna ezt, 
nehogy zavarát még inkább növelje. Éppen az ünne
pélyes fogadalmat akarta elmondani, midőn az ekkor 
támadt pillanatnyi halotti csendben egy epizód történt, 
mely oly megrázólag hatott, hogy mendenki önkéntele
nül hátrafordult s sok rózsás arc vált halotthalvánnyá.

Átható kiáltás volt hallható, vad, vérfagyasztó 
kiáltása a rémületnek.

Honnan jött ? Senkisem tudta. De ily vérfagyasztó 
kiáltást csak mérhetetlen aggodalom és felelem hallat
hatott. Meg is zavarta alaposan az ünnepi hangulatot.

Kameron ijedten karolta át menyasszonyát, mert 
rettegett, hogy ez az eset nagyon hátrányosan fog hatni 
rá. Úgy látszott azonban, hogy a leánynak sem az ö 
segítségére nincs szüksége, sem az általános rémület 
nem halott rá valami nagyon.

Fölemelte a fejét s oly szilárd, elhatározott tartás 
sál állt ott, hogy a vőlegénynek visszatért a bátorsága 
s a pap is magához tért rémületéből. Pillananyi szünet 
után a szent cselekményt befejezték s áldást osztottak.

Az egész gyülekezet könnyebben lélegzett föl, 
mintha nagy lidércnyomástól szabadult volna meg. 
Mikor a pár megfordult, hogy a szerencsekivánatokal 
fogadja, senki sem csodálkozott azon, hogy a meny
asszony arca oly halvány s hogy a vőlegény homlokán
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oly komor ború ül. Hiszen a titokzatos rémkiáltásnak 
visszhangja még ott csengett minden fülben s még ke
vésbé babonás kedélyek is rossz ómennek magyaráz
ták az esetet.

Csak a menyasszony szülei őrizték meg szokott 
nyugalmukat s hidegvérüket. Mosolyogva üdvözölték 
gyermeküket s rázták meg újdonsült vejük kezét. De 
mikor szóba került az imént lefolyt borzalmas jelenet 
s egyik is, másik is suttogva kérdezte : „ugyan mi le
hetett ez ?“ „Ily kiáltást még soha életemben nem hal
lottam !‘ Gretorex ur előlépett s ilyképpen adta meg a 
magyarázatot ;

— Egyik nocselédiink ideggörcsökben szenved, 
most épp rájött a roham s ő kiáltott oly borzalmasan.

Erre az egyszerű s természetes magyarázatra min
den arc kisimult, rokonok s barátok tolongtak előre, 
üdvözletek, szerencsekivánatok hallatszottak, s a derült 
ünnepi hangulat ismét helyreállt.

Csak az uj házasok szivéből nem távozott a szo
rongás, a homlokokon borongó árnyékol a puszta szó 
nem volt képes elriasztani. Egyik sem bízott ebben a 
hitelesnek látszó magyarázatban. A fiatal asszonynak, 
kinek lelke jövendő borzalmaktól remegett, borzalmas 
kint okozott a sok kézszoritás, mosoly és hajlongás. 
Csak az aggodalom tartotta még fönn, hogy újabb gya
nút támasztana a vendégseregben.

Később azonban még ez a gondolat sem adta meg 
neki a szükséges erőt. Kameron, ki egyre figyelte s 
észrevette erői lassanként való fogyását, e szavakkal 
tolt eléje egy széket.

— Túlsókra hiszed magadat képesnek, drága szi
vem. Ne vedd annyira a telkedre.

A gyöngéd aggodalom ez első bizonyítékára hal
vány mosoly jelent meg a fiatal asszony ajkán. De az 
csakhamar eltűnt s szemei csak annál becsületesebbek
nek látszottak s csak annál halványabbra vált az arca.
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— Nem bírom tovább kitartani — suttogá. — 
Hőbb tudnom kell, hogy mit jelenteit az a kiáltás. 
Soha vége-hossza nem lesz ezeknek a gratulációknak ? 
Szeretnék a szobámba menni.

önkéntelen remegés fogta el, mikor folytatta :
— Csak egy pillanatra szeretnék visszavonulni. 

Itt úgy érzem magam, hogy meg kell fulladnom.
Kam eront meglepte az az esdő tekintet, melyet e 

szavaknál rávetett.
— Itt jön az anyád, — monda a doktor — ő majd 

kisegít tanácsával.
Szelíden megérintő büszke anyósának karját s 

sutlogá :
— Genovéva nem jól érzi magát, szeretne pár 

pillanatra a szobájába menni, hogy magához jöjjön. 
Nem lehetne ezt megcsinálni ?

— Mi haja neki ? — kérdő Grelorexné elégedet
lenül. — Hiszen délután még nem volt semmi baja.

X leánya lehetőleg összeszedte magát.
— Csak az a kiállás bántott — hebegő.
— Ostobaság! Hányszor hallottad Margarétát 

kiáltani. S különben is már elment.
— Meg kell tudnom, hogy valóban ő volt-e. Majd 

utána nézek.
Megvető mosoly játszott Grelorexné ajkai körül.
— Hát csak tedd meg, hogy megnyugtasd maga

dat — mondá.
Egy inast intett magához, valami parancsot adott 

neki s azután ismét vendégeihez fordult. Genovéva is 
követni akarta a példáját, de láthatólag a legnagyobb 
megérő 14elésébe került neki. Halotthalványan ült szé
kén s alig volt képes egy-egy szót hebegni. Aggodal
masan nézett az ajtóra, mintha attól függne az élete, 
hogy milyen hírrel lér vissza a szolga.

Kam erőn. Kinek mindez nem kerülte el a figyel
mét, niegkellőzielle udvariasságát s előzékenységét a
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vendégekkel szentben, mintha jóvA akarta volna tenni, 
amit Genovéva elmulasztott Már azt akarta neki indít
ványozni, hogy elkíséri a szobájába, mikor hirtelen 
nagy változás ment végbe rajta. Valami bocsánatkérés 
formát mormolt, azután felállt s az ajtóhoz sietett.

Férje követni akarta, de a tolongás oly nagy volt, 
hogy szempillantás alatt elvesztette szem elől. A lép
csőnél azonban ismét felfedezte, amint gyorsan s biz
tosan haladt fel a lépcsőn.

Hiába igyekezett utána sietni, mert barátok s is
merősök feltartóztatták, s majd egy-egy tréfás szót in
téztek hozzá, majd pedig gratuláltak neki. Több perc 
teli el, mig a szóba ajtajához érkezett. Zárva találta s 
ismételt kopogtatására sem adott feleletet.

Roppant nyugtalanság fogta el s ez újabb tett ál
tal végsőig felizgatva megrázta a kilincset s Genovévát 
nevén szólitá.

Ennek megvolt a kívánt eredménye. A kulcs meg
fordult a zárban s Genovéva arca megjelent az ajtó- 
nviíásban. A doktor bámulva látta, hogy mögötte tel
jesen sötét a szoba.

— Nyomban kijövök, — monda mosolyogva — 
már sokkal jobban vagyok.

— Hadd maradjak nálad, mig teljesen magadhoz 
nem térsz — mondá a doktor aggodalmasan.

Genovéva kijött hozzá a folyosóra.
— Ha csak liz percig teljes nyugalomban marad

hatok, — mondá — akkor annyira magamhoz jövök, 
hogy bemehetek. Kérlek, hagyj addig magamra.

A doktor maradhatott volna s újonnan szerzett jo
gát érvényesíthette volna, de Genovéva könyörgő pil
lantásainak nem tudott ellenállni. A násznép közé ve
gyült s már öltözőjébe akart visszavonulni, mikor 
hozzálépelt a szolga, kit azzal bízott meg, hogy Margret 
hogyléte felől tudakozódjék.
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— Bocsásson meg-a doktor ur, a fiatal asszony a 
szobájában van ?

— Mi baj ? Most nem szabad háborgatni.
— Csak hirt akartam neki hozni Margaret felül. 

Hiszen nincs is a házban. Vacsora után engedély nél
kül azonnal távozott. Azt hitte talán, hogy könnyen 
nélkülözhetik. De Fentonné, a házmesterné mindent 
lát, és...

— Tehát a leány egyáltalában nem volt itt, mi
kor az a kiáltás történt ? — kérdezte a doktor.

— Nem, de Péter azt mondja, — éppen a lépcsőn 
jött felfelé — hogy az a kiáltás a nagyságos kisasszony 
szobájából hallatszott. Valószinülecg tévedett, mert hi
szen ott nem volt senki.

— Nem volt bent a szobában valami divatárusnő, 
vagy varrónő ? Hiszen láttam iiyenféle alakot bemenni.

— Lehet, de ez esetben mindjárt el is ment. A 
nagyságos kisasszony , .. akarom mondani, a dók törné 
asszony bezárta maga után az ajtót, mikor az eskü
vőre ment. Én itt álltam az előteremben s láttam ; ta
lán a doktor ur is emlékezni fog rá.

Kameron nem fejel tette el, bár ez a körülmény a 
jelen pillanatban nem telt rá mélyebb benyomás!. 
Hogy meghökkenését a szolga elölt leplezze, clbocsá 
tolta őt s épp szobájába akart menni, mikor maga mö
gött a felesége hangját hallotta. Gyorsan megfordult. 
Az asszony letette fátyolét, és keztyüjéi;

— Megmásítottam elhatározásomat — mondá, 
gyöngéden megérintve férje karját, de kezét abban a 
pillanatban vissza is rántotta. — Ne menjünk le töb
bet a vendégeinkhez, hiszen nélkülünk is elmulathat
nak. Ha akarod, utazzunk el azonnal, ugv vágyom 
innen el. Ugy e megteszed, nem utasítod vissza kéré
semet.

Tekintete még jobban kért, mint szavai. A doktor
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ezt a hirtelen témád l óhajtást nem tudta mire magya
rázni s habozott a felelettel.

— Ugy e Washingtonba megyünk ? — monda a 
fiatal asszony. — Ez esetben még hosszú az ul Jersey- 
Cityig s korán kell indulnunk.

Kamerun belátta, hogy minden tekintetben ez lesz 
& legjobb.

— Ha azt hiszed, hogy ez jó lesz, akkor menjünk 
azonnal, amikor csak akarod.

A asszony megkönnyebbülten lélegzett föl.
— Mily jó vagy tel — monda cllágyulva. — Most 

gyorsan úti ruhát öltök s azonnal nálad leszek. Várj 
reám a szobádban s ha mind a kelten készen leszünk, 
hívni fogjuk az anyámat.

Barátságosan intett, azután nem törődve pompás 
uszályával, gyorsan elsietett.

Hámoron komoran, de mégis érzéssel tekintett rá. 
Mi baj volt az, hogy az asszony lénye még most is meg
fejthetetlen előtte, mikoK különben annyira elbűvöli, 
hogy tekintetének és szavainak báját nem nélkülöz
hetné többet.

Az asszony eltűnt szobájában s nemsokára mint
egy lopva kiosont s óvatosan körülnézett'mindenfelé. 
Kalap, üli ruha vplt rajta s táska a kezében. A doktor
nak csak most jutott eszébe, hogy neki is készülődnie 
kellene, de egy körülmény megzavarta. Sem pénzt, 
sem útitáskát vagy ládát nem hozott magával, kocsi 
sem állt rendelkezésére, mert hiszen y a suton érkezeit 
ide. Nem maradt más hátra, mint Gretorexnét meg
kérni, hogy fogasson he számára. .

Ez nem volt valami kellemes, de mégis csekélység 
volt ahhoz a szorongáshoz és aggodalomhoz képest, 
mely e mögött rejtőzött. Elhatározta, hogy könnyedén 
veszi a dolgot s nyomban végrehajtásához fogott. Arra 
az üzenetre, hogy kénytelen feleségével korábban el
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utazni, mint szándéka volt, s hogy e célból kocsit kór 
Gretorcxné személyesen jelent meg.

Különféle kifogások illán beleegyezett, bár ezzel 
a hirtelen megváltozott tervvel éppen nem értett egyet. 
Sok mindenfélét szeretett volna mondani erre vonat
kozólag, de Genovévának utiruhában való megjelenése 
végett vetett a beszélgetésnek. Genovéva meghökkent, 
mikor a kettőt egymással beszélgetni látta s letette a 
táskáját. De csakhamar visszanyerte önuralmát s kö
zönyös arccal közeledett feléjük.

— Kár, hogy oly hamar el kell utaznunk, mama, 
— monda — pedig oly szívesen maradtunk volna. .De 
az a kiáltás borzasztóan megijesztett, ngv hogy még 
most sem tudok magamhoz térni tőle. Addig szerel
nénk clulazni, mig elég erősnek érzem magamat hozzá. 
Bocsáss meg, kérlek, de nemsokára úgyis viszontlátjuk 
egymást.

Gretorcxné nem felelt, a leánya öltözékével volt 
elfoglalva.

— Soha még oliv ruha nem állt Így neked, mint 
ez — monda, mialatt Genovéva türelmetlenül fordult 
meg. — Uj szabónenk csakugyan nagyon ügyes, min
den remekül, áll, amit csak csinál. Madame Dubois 
sem csinálhatná különben. Azóta sokkal szobi) az ala
kod, tellebhnek látszol, mint azelőtt. Szóval ez a ruha 
teljesen megnyerte tetszésemet.

A fiatal asszony elpirult, mintha ilyen női hiúság 
a búcsú pillanatában egyáltalában nem lett volna he
lyénvaló. De szót sem szólt, csak ajkait nyújtotta 
csókra anyjának, abban a hűvös, udvarias formában, 
mely Ka merőn előli oly ismerős volt.

— Viszontlátásra, mama, s üdvözletünket add át 
a papának is. De hol van Péter ? A ládámat kellene 
levinni e.

— Péter mindjárt jön. Viszont látásra, vöm uram. 
Egészségesen s jó kedélyben hozza vissza a gyűrnie-
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kémét — monda Gretorsxné s intett nekik, hegy men
jenek már. x

A fiatal asszony azonban késlekedett.
— Megvárom, mig Péter a ládát hozza — monda, 

s meg is maradt ebbeli elhatározása mellett, mert épp 
most kevés vendég van lent.

Mikor Péter megjelent, magú ment vele a szobába, 
megmutatta neki a ládát, mely már összeszijjazvá ott 
állt az ajtó mellett.

— Hol vannak a szobalányok ? —• kérdezte Grc- 
torexné idegesen. —Szeretném lezáratni a szobádat.

— Erre még van idd az elutazásunkig — monda 
a fiatal asszony, s anyját a lépcsőhöz kisérte.

Karját nyújtotta Kamerunnak s úgy vezettette le 
magát.

— Lehetőleg észrevétlenül tűnjünk el — monda 
suttogva.

Közben elterjedt küszöbön álló elutazásának híre. 
Az uj párt körülfogták barátai s nevetve, tréfálkozva 
kívántak neki szerencsés utat. Genovéva barátságosan 
viszonozta qz üdvözlést s férje észrevenni látszott, hogy 
felesége tekintete állandóan anyjára volt szegezve s 
mozdulatait nagy figyelemmel kisérte.

Végre túlestek n bucsuzáson is s lent voltak a 
kocsinál.

— Hála isten, csak hogy ennyire vagyunk — 
mondá a doktor.

— Csak még Péternek akarok valamiL mondani 
- mondá az asszony.

Odament az öreg szolgához s köszönő szavak kí
séretében nyomta markába a bucsuajándékot.

Péter meghajolt s besietett a házba. Az asszony 
még egy tekintetet vetett hátra. Férje azt vélte hallani, 
hogy sóhajtott. Azután az asszony is gyorsan megfor
dult s belépett a kocsiba. A doktor követte, az ajtó be
csapódott s a kocsi elrobogott. *
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A fiatal férj egyszerre csak azt vette észre, hogy 
felesége feje a vállára hanyatlott Ahogy ránézett 
látta, hogy el van ájulva.

HATODIK FEJEZET.
i

Gryce roppant levert hangulatban {volt annak 
utána, hogy Gretorexné oly ridegen bocsátotta el. Na
gyon bántotta, hogy akkorát tévedett. Nemcsak annak 
a férfinak okozott szükségtelen lelki kínokat akin segí
teni akart, de önmagát is nevetségessé tette. Szinte 
hallatlan volt hogy ily tökéletes kudarcot valljon, ö, 
ki maga volt a megtestesült ravaszság és óvatosság.

— Már öregszem, — sóhajtott Gryce keserű mo
sollyal, mialatt kifelé igyekezett az ünnepi tömegen 
keresztül, mely föl alá hullámzott a lépcsőn.

Egyszerre hzonban mintha eszébe jutott volna va
lami. Ahelyett hogy tovább ment volna, meglapult a 
fal mellett, honnan az egész szintevet áttekinthet le.

— Ha már egyszer ennél az előkelő lakodalom
nál vagyok, akkor legalább megnézem a menyasszonyi 

mormolá magában. — Tudni szerelném, hogy job
ban hasonlit-e a fotográfiára, mint az a másik leány. 
Ha nem, akkor a fotográfus fáz oka.

Nemsokáig kellett várakoznia a nászinduló hang
jaira, helyet csinállak, hogy Gretorex urat és fele
ségét átbocsássák s aztán nagyon hosszú szünet lilán 
feltűnt a vőlegény s menyasszony hlakja is. Oly közel 
mentek el a nagy álló-óra mellett, hogy a menyasz 
szony fátyola a detektívet érintette. Gryce észrevétlenül 
távozott, mikor az uj pár a nagyterem küszöbére éri.

Grycenek nem kellett még egyszer odatekintenie, 
hogy meggyőződjék arról, hogy ez a halovány, büszke 
nő csakugyan a kepnek eredetije, mert oly megszólaló 
volt a vonások s a kifejezés hasonlósága. Nincs lobbá
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kétség, hogy csalódott. Lassan, szomorúan osont ki ti 
házból s éppen befordult ti! sarkon, mikor azt a titok
zatos sikoltást hallotta, mely oly nagy megdöbbenést 
okozott a násznép közt. A kint állóknak úgy tetszett, 
mintha a ház legfelsőbb emeletéről jött volna, de mikor 
a detektív felpillantott az ablakokra, semmi feltűnőt 
sem látott rajtuk.

Nem volt abban a hangulatban, hogy közelebbi 
kutatásokba menjen bele s nem is tulajdonított fontos
ságot a dolognak.

Egyenes irányban a város belsejének tartott. A 
125. utcánál fölszállt a városi vasútra s a 32. utcánál 
ismét leszállt. Még nem akart hazamenni. Rövid töp
rengés. után a C ... hotelbe ment.

— No meg volt az esküvő ? — kérdezte az egyik 
alkalmazottól az irodában.

Az illető nevetve nézett rá.
— Nem lett belőle semmi. A menyasszony meg

szökött.
— Micsoda ?
— Megszökött anélkül, hogy a lelkészt bevárta 

volna. Nem is veszem tőle rossz néven, hogy a mor
cos Molesworthról semmit sem akart tudni.

— Mit nem mond ? Hiszen ez roppant furcsa. S 
hány órakor volt ez ? Sokára azután, hogy elmentünk ?

— Legfeljebb pár perccel tör lent az önök távo
zása után, hogy jött a türelmetlen vőlegény s nyom
ban rá Price lelkész. De akkorára már a menynsz- 
szonynak bűit helye volt.

— Látta valaki elmenni ?
— Csak a kifuló gyerek.
— Semmi üzenetet sem hagy olt bálra V
— De igen, egy levelet. Ezt Molesworlh magához 

vette.
— Különös, hogy mi minden nem történik ma. 

S mit szóll hozzá ez a Molesworlh. vagy mi is a neve ?
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— Mit tudom fin ? Valami öröm sugárzó arca 
íizclnll sem volt neki. Ha nicgbossznnkodik az olyan 
ember, kivel ily játékot űznek, ugyan k: vehetné azt 
rossz néven ? Mert képzeljük csak el. hogy itt a pap, 
a menyasszony azonban eltűnt. Nekem magamnak is 
kellemetlen volt, a szobaleány pedig azt hiszem * 
könnyeket sirt, mert fuccs lett a busás borravaló, &me- 
lyet remélt.

— ön is itt volt a szobában ?
— Nem, én nem tudtam az egész dologról sem

mit, mig Molcsworth le nem jött, azután ki nem 
fizette s ki nem jelentette, hogy az esküvő nem lesz 
meg, mert a fiatal leány inkább vár addig, mig szülei 
is jelen lesznek. Jó kedve volt, ugy-e De fogadni 
merek, hogy a leány kiadta neki az útját. Nem árult 
el ugyan semmit s nyugodtan beszólt, de tekintete bor
zalmas volt.

— Elképzelhetni — szólt közbe Gryce.
■— De nem látszott valami tragikusan felfogni. 

Még akkor is teljesen nyugodt maradt, mikor a leány 
levelét a gázlángnál elégelte.,

— Elégette !
— A legutolsó porcikáig. Azután elment.
— Nagyon különös — monda Gryce fejcsóválva.
Eltávozott az irodából, néhány házzal tovább be

ment egv szatócsüzletbe s a lakásjegyzékben egy din 
után kutatott. x ^

— Aludni úgy sem bírok — gondola magában. — 
Ily bonyodalom nem minden nap fordul elő s a delek- 
livnek ki kell használnia az ilyen alkalmakat.

Gryce fölment egy négyemeletes téglaépület lép
csőjén. melyen egy orvosnak cégtáblája függött.

Tisztességesen öltözött középkorú no nyílóit aj!óV 
a csöngetésre.

— Itthon van a doktor ur ?
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Az asszony ránézett egy a folyosón függő jelző
táblára.

■— Ma nem lehet beszélni, csak holnap tér haza.
— Pedig oly beteg vagyok s nagyon messziről 

jövök — monda a detektív megtört arccal. — Ha ro
hamom van, csak ópium segíthet rajtam s a gyógyszer- 
tárban csak orvosi rendeletre adnak. Azt hittem, hogy 
ily későn itthon találom. Tudom ugyan, hogy éppen 
házasodni készül, de lehetetlen, hogy ily későn a meny
asszonyánál legyen.

— A menyasszonyánál I Doktor Molesworth ? 
Bizonyára tévedés lesz — kiáltott az asszony csodál
kozva.

— ó nem, egyik ismerősétől tudom.
Az asszonyban fölébredt a kíváncsisággal vegyes 

érdeklődés s mivel a szenvedő urat is megsajnálta, 
így szólt hozzá :

— Melegedjék meg, kérem, a nappaliban, mielőtt 
elmegy, nekem még egy kis dolgom van, mert két 
kosztosomnt kell ellátnom. A doktoron kívül senkire 
másra rá nem bíznám a szobakulcsot. Olyan lakás
bérlőnek. mint én, rendet kell ám tartani.

Mikor a beteg ur a melegedő kályha mellett ült, 
melyben vidám tűz pattogott, a barátságos háziasszony 
alkalmilag megkérdezte, hogy kit akar Mólesworlh 
doktor elvenni.

—-- A neve most nem jut eszembe — volt a válasz. 
— Sokkal öregebb vagyok, semhogy ily szerelmi histó
riák érdekelnének, s nekem minden leány 4 egy forma, 
kivéve egyvalakit...

Ezzel fotográfiát veit elő a zsebéből' s elérzcke- 
nyiilve nézte.

— Talán a leánya ?
— Az unokám — mondá büszkén.
Az asszony kíváncsian lehajolt, hogy a képet nézze.
— Szent Isién, hiszen ez Mildrcd Farley.
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— Mildrcd Farley ? mondd a beteg creg ur meg
lepődve. — Hogy lenne az, mikor Johanna Hartlicb.

— Mutassa csak, kérem.
Gryce készségesen odaadta neki Genovéva Greto- 

rex arcképét, módfelett örülve annak, hogy fogása 
ily kitünően sikerült. A jó asszony tehát ismerte azt 
a Mildrcd Farlcyt, ki oly veszedelmesen hasonlított 
(irelorex Genovévához, hogy össze lehetett vele tévesz
teni. Semmi kétség többé, hogy Mildred volt az a leány, 
kit ő is a fotográfia eredetijének tartott. Hogy sorsát 
tovább is nyomozhassa, azért jött ide ily késő éjjeli 
órában, abban a reménybeh, hogy nevét és lakását 
megtudja.

Az asszony csodálkozva csóválta a fejét.
— Menyire csalnak ezek a fotográfiák — mondd. 

— Megesküdtem volna, hogy Mildnednek az arcképe, 
de most látom, hogy haját egészen másképp viseli s 
sokkal jobb ruhája van, mint aminőt Mildred szokott 
hordani. Ettől eltekintve, szakasztott Mildred. Szerel
ném ezt a kisasszonyt... hogy is hívják? 

x — Hártliebnek.
— Szeretném ezt a kisasszonyt egyszer együtt 

látni Mildred dél.
Alig tudta szemét levenni a képről. Végül meg

szólalt:
— Nem mutathatnám meg ezt a fotográfiát Mil- 

d rednek ?
Hiszen Gryce is éppen ezt akarta.
— Miért ne, ha nem messze lakik. Akkor még 

ma odamennék — mondá Gryce.
— Nálam lakik a negyedik emeleten s varrónő. 

Szegény teremtés sokszor késő éjszakáig munkánál ül. 
Ha itt lenne, bizonyára még most is virrasztana, de 
pár napra elutazott üdülni. Ma délutánra vissza szán
dékozott jönni, de még színét sem láttam. Mindig re
mélte, hogy doktor Molesworthból s belőle végre

4Green: Zárt ajt^k mögött.
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mégis csak egv pár lesz, hiszen a férfi oly derék em
ber, a leány pedig oly bájos teremtps.

— Talán ől akarja elvenni a doktor.
— Dehogy is, különben a leány ezt már meg

mondta volna nekem. Sokszor rá akartam őket beszélni 
s mind a ketten tudják, hogy ezt mennybe szerelném. 
Egyáltalában nem hiszem, hogy a doktornak ez lenne 
a szándéka. . . Mi az, Mary ?

Az ajtónál álló cseléd összerezzent, mikor az ide
gen látogatót megpillantotta. Az asszony kisietett a 
folyosóra s nemsokára egy darab papírral tért vissza.

— No de ilyet ! Doktor Molesworlh személyesen 
hagyott hátra számomra egy levelet, s Mary elfelej
tette nekem átadni. Ugyan mit akarhat ?

Növekvő bámulata, miközben a levelet olvasta, ez 
öröm teljes kiáltásban csúcsosodott ki.

— Mily szerencse, mégis csak Mildred s senki 
más. Azt Írja, hogy az esküvő ma meglesz s holnap 
hazahozza a feleségét. Egy szót sem szóltak erről, pedig 
mind a ketten tudják, hogy mennyire szerelem őket. 
Legyen belőle okos az ember !

Mialatt az asszony igy monologizált s alig tudott 
hovalenni az örömtől, Gryce ismét nyakára kötötte 
kendőjét s menni készült.

E pillanatban lent egy kocsi halad! el.
— Azt hiszem, hogy jönnek — monda a házi

asszony.
Alig nézett az ablakra, rémülten lántorodolt vissza 

s heves izgalommal rohant a lépcsőhöz. w
Gryce, akinek idejekorán eszébe jutott, hogy nem 

szabad kiesnie szerepéből, bágyadt tartással ott ma
radt a szögletben. Már hangokat hallott a folyosón s 
különben rendilhellen nyugalma el akarta hagyni, 
mikor két embert látott belépni, kik súlyos terhet vit
tek, látszólag egy fiatal leánynak élettelen testét. Az 
egyik ember valószínűleg doktor Molesworlh volt, lég-
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alább külseje után ítélve. A háziasszony kezét tördelve, 
zokogva követte őket.

— Mildred, Mildred, szegény gyermekem, mi tör
tént veled ?

A férfiak szomorú terhüket leteltek a szó fára, az 
asszony gyorsan elhúzta a köpenyt, mely n leány 
arcát eltakarta.

— Szent Isten doktor ur, mily halvány, mily 
hideg, el van ájulva, vagy talán . . .

— Meghalt — monda megrémült hangon a férfi.
Az az átható pillantás, melyet az asszonyra vetett, 

nem kerülte el a sarokban meglapult látogató figyelmét.
— I)e mi történt a fiatal leánnyal éppen azon 

este, mikor az ön feleségének kellelt volna lenni.
A doktor kereszlhefont karokkal állt a háziasz- 

szony mellett s a mozdulatlan, merev vonásokat nézte. 
A szemfüles detektív elölt ezek a vonások ismerősek 
voltak, s az a kékru^a, mely a merev alakot befedte, 
nem kevésbé.

— Tudni akarja ? — kérdezte Molcsworlh, ismét 
kutató tekintetet vetve az asszonyra. — Megmondom 
önnek. Inkább ezt a lakodalmi ünnepélyt választotta 
s nem azt, melyet én akartam rendezni neki.

Azután társához fordult.
— Önnek itt nincs több dolga, n többi az én dol

gom. A halót (kém nemsokára itt lesz . . de kicsoda 
ön ? -- szólilőtt meg egy satnya kis emberkét, ki 
éppen akkor jelent meg az ajtóban, mikor a másik 
ember elment.

— Titkos rendőr vagyok — monda a másik.
Tovább is akart beszélni, de észrevévén Grycet, 

fölis(perlő, benne elöljáróját s elhallgatott.
Gryce azonban alig vetett ügyet a fiatalemberre, 

mert egész érdeklődésével a doktor felé fordult, ki a 
fii kos rendőr szóra hirtelen elfordult, hogy meglepe
tését elpalástolja. A szemközt függő tükörben azonban
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a ravasz Gryce látta, hogy AÍoles-vvorlh arca mérő szo
rongás és rémület.

— Mit keres itt a titkos rendőrség ? — kérdezte 
szigorúan. — A kisasszony mérgeit ivott s meghalt. 
Értesítettem a törvényszéki halottkémet s ...

— Bocsásson meg, — mondd a másik tisztelettel
jesen — hiszen éppen onnan jövök. Azt mondja, hogy 
holnap reggelnél korábban nem jöhet halottszemlére, 
de hogy önt minden kellemetlenségtől megmentse, 
engem küldött a halott mellé fölvigyázni, nehogy va
lami hívatlan s jogosulatlan beavatkozás történjék. Ez 
Így szokás, ezt p, föladatot már sokszor végeztem.

— A szegény halott leány mellett senki más nem 
virraszthat, mint én — mondá a háziasszony fölhábo
rodva. — Egy idegen férfinak sem szabad közelébe 
menni. Ha nem iis volt rokonom, de nagyon szereltem, 
s ha doktor ur csak kissé is tiszteletben akarja tar
tani a halott emlékét, ezt az embert elküldi.

Molesworthnak nagy fáradságába került a keser
vesen zokogó asszonynak megmagyarázni, hogy erő 
szakos haláleseteknél a törvény értelmében a halott- 
szemlét lehető gyorsan meg kell tartani. A hatósági 
fölügyeletnek senki sem szegülhet ellene, még az el
hunytnak saját édesanyja sem.

— Én is itt fogok maradni — folytatá a doktor. 
— Nekem nem kevésbé fekszik szivemen, hogy a ha
lottnak minden tisztesség megadassák, hiiszen felesé
gemmé hkartam tenni.

A háziasszony látszólag elégedetlenül csóválta a 
fejét, de különben nem ellenkezelt többé. Molesworlh 
intett a fiatal rendőrnek, hogy üljön Is, s ekkor vette 
észre először Gryce jelenlétét. Éppen szólni akart 
hozza, mikor az előszobában zaj támadt s egy újabb 
idegen lépett be.

— Mit keres ön itt ? ..- kérdezte a doktor bősz-
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melyet a jövevény nyitva hagyott.

Az idegen, ki sokkal öntudatosabban s gyakor
lottabb modorral lépett föl, mint az előbbi, jegyző
könyvet s ceruzát vett elő. Molesworthnak nem kellett 
több. Mindjárt látta, hogy riporter, s erre szabad folyást 
engedett fölháborodásának.

— Hogy merészel ide behatolni ? Senki sem hívta 
ide, ez magánház. Szedje össze értesüléseit, ahonnan 
akarja, tőlem nem fog megtudni semmit.

A fiatalemberrel azonban nem lehetett egyköny- 
nyen elbánni.

— Az az óhajtása tehát, hogy a cikket K saját 
belátásom szerint írjam meg ? — kérdezte a riporter. 
— A városban cgv fiatal leány a kocsiban meghal. A 
közönségnek joga van megtudni, hogy °z mint történ
hetett. Azt írjam tehát, hogy késsel, tőrrel, vagy.. .

— Gyalázatosság, — pattant ki Molesworth. — 
Ezért a tolakodásért megérdemelné, hogy megfenyít
sem. Legalább arra akarom kényszeríteni, hogy az 
igazságot Írja meg, ha életében még soha meg néni 
irla.

Azután a rendőr felé fordulva folytaié :
— Vigyázzon, kérem, arra, amit ennek az ember

nek mondok. Ha csak egy szót másképp ir, vagy 
hozzátesz ahhoz, amit itt hall, akkor gondom lesz 
rá, hogy állását elveszítse. S ez nem üres fenyegetés. 
Tudom, hogy melyik újságnál dolgozik, ismerem a 
kiadóját. Tehát hallgasson ide. Ennek a kisasszony
nak, Mildred Fmdeynek ma este velem kellett volna 
megesküdnie, meg pedig egy hotelben, mivel népi 
érezte magát jól. Árva leány, nincsenek barátai. .. 
bocsásson meg Olnevné asszony, úgy kellett volna 
mondanom, hogy nincsenek közelebbi rokonai. Az 
ünnephez már minden előkészület meg volt téve, ele
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a leány betegebb volt, mint gondolta. Azok a lázas 
jelenségek, melyeket már délután észrevettem nála, 
távozásom után gyorsan fokozódtak. Mikor a kitűzött 
órára visszaérkeztem, már nem találtam a hotelben. 
Néhány összefüggéstelen sor hátrahagyása után elme
nekült. Nagy aggodalommal vetettem magamat ko
csiba s utcákon fel, utcákon le mindenfelé kerestem. 
Természetesen nem találtam. Közben ^szembe jutott, 
hogy megígértem egyik páciensemnek, hogv receptet 
küldök neki, amire sürgős szüksége volt Ezzel a ko
csist elküldtem s a kocsival haza akartam hajtatni, 
mikor a 22. utcában egy lépcsőn egy fiatal leányt lát
tam ülni, ki nagyon ismerősnek 'elszólt nekem. Kez
detben alig akartam hinni szemeimnek, pedig ő volt 
az eltűnt. Farlcy kisasszony nagy lázban volt s nem is
mert meg.

„Oly fáradt vagyok", monda, s fejét v-ftlamra 
lámasztá, mialatt fölemeltem.

— Egyszersmind csörvcnést hallottam, mint lm 
üveg eset volna a földre s eltört Volna, és mintha cián - 
káli nehéz szaga terjengett volna a levegőben. Roppant 
meg voltam rémülve, a beteget kocsimba emeltem s 
lehető gyorsan igyekeztem hazafelé. Egyre fokozódó 
sápadtságra s gvöngesége meggyőzőit arról, hogy immár 
nem messze van a halál. Megálltam egy gyógyszerár 
előtt s megkértem a segédet, hogy segítsen a kisnsz- 
szonyt a boltba vinni. Mikor a segéddel visszatértem 
a kocsihoz, már késő volt, a kisasszony azalatt meghall.

— Borzasztó, —■ monda a háziasszony s még az 
érzéketlen riporter is zavarodottan s szégyenlősen 
nézett szét. &

— Hogy a mérget honnan vette, azt ezután kell 
kinyomozni — folytató a doktor. — Orvosi rmidclvénv 
nélkül nem szerezhette meg, tőlem pedig nem kapta.

— S ez miiuícn, amit nekem mondatni akar ?
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— Ez egyelőre elégi a maga cikkére — monda a 
doktor. — A többi később következik.

A riporternek ennyivel meg kellett elégednie.
Mikor elment, Grvcere került a sor.
— S kicsoda ön ? — kérdezte Molesworth.
Az öreg ember a gyengeségtől reszketni látszott.
— Nagy fájdalmaim voltak, — monda — de most 

haza akarok menni. Nem lenne szives valaki a lép
csőn lesogileni ?

— Fájdalmai ? — kérdezte a doktor, ki nem volt 
keményszívű ember. — S mi baja ?

— Gyomorköszvényem van, s ópiumot akartam 
szerezni, de nem várhatok tovább. Otthon bizonyára 
aggódnak már értem, meg azután már jobban vagyok.

Ez oly természetesnek látszott, hogy doktor Mo- 
Jesworthnak nem támadt semmi gyanúja s barátsá
gosan karját nyújtja neki. A fiatal rendőr azonban 
megelőzte.

— Hadd végezzem ezt ón el — kérte jóságosán 
s szolgálatkészen. — Úgy sincs más* dolgom s tudok 
öreg emberekkel bánni.

Bizalmasan intett elöljárója felé s óvatosan kive
zette. De álig záródott be mögöttük az ajtó, odasugta 
Grycenek : \

— Nincsenek parancsai szhinomra ? Mintha' itt 
nem lenne minden rendben.

— Tartsa nyitva szemét* s figyeljen meg mindent, 
még a legjelentéktelenebb semmiséget is, de nehogy 
valamiképp elárulja. Lehetséges, hogy ön helyébe más 
valakit kell idckiildcnem, mert önről tudják, hogy 
kicsoda.

Leértek a házajtóhoz. Gryce ítz utcán lassan s 
láthatólag fáradtan folytatta útját. Nem minden fáj
dalma s szorongása volt aznap este tettetett, mert csak
ugyan nagyon fáradtnak s ievertnek éré/le magát.
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HETEDIK FEJEZET.

Gryce nem volt képes elfelejteni a rémületnek Hzt 
a kifejezését, mely Molcsworlh arcán abban az óvatlan 
pillanatban megjelent. Detektív kötelességének érezte 
a dolognak jobban mélyére hatolni.

Másnap reggel fölkereste a coroncrt,* aki csak 
nemrég azelőtt tért vissza a halottszemléről. Közölte 
vele, hogy előtte való este a kíváncsiság vagy az ösztön 
ugyanabba a házba vezette s egyik jó ismerősénél, 
Brown doktornál kutatásai eredménye után kérdezős
ködött.

Ahogy Molesworth nyilatkozott a coroner előtt az 
esetre vonatkozólag, az pontosan megegyezett az előbbi 
este szerzett adataival.

— Pedig mégis olvastam az arcán valamit, mely 
kétségessé tette szavahihetőségét.

— Meglep vele, hiszen eddig nem gyanakodott ?
— Eddig még minden csak gyanitás, de vannak 

m el lékkörülmények, melyek ... önnek ugyanis tudnia 
kell, hogy tegnap délután láttám a leányt a C. hotel 
ben. Megfigyeltem (ő persze nem vette észre), mikor 
azt hitte, hogy egyedül van ... szóval vannak okain*, 
melyek azonban nem tartozik ide. Akkor látszólag 
boldognak, jókedvűnek látszott, legalább külsején 
nyoma sem volt valami betegségnek.

— Mondhatom, nagyon feltűnő eset.
— De hallgassa csak tovább. Három-négy óra 

múlva megint elmentem a hotelbe. Mildred Farlcyt 
tévesen másvalakinek tartottam, akihez roppantul 
hasonlított. Erről bizonyosságot akartam szerezni. Egy 
tanú jelenlétében, kinek nyilatkozatai önre nézve nem 
bírnak értékkel, elfoglaltam megfigyelő állomásomat.

• Amerikában Angliában az a hivatalnok, ki gyanú‘ 
halálesetek alkalmával azonnal köteles a vizsgálatot megindítani3



A leányon szeműi el láthatólag nagy változás ment 
végbe, ennek okául azonban nem a betegséget tar
tottam, mert külsejéről vad kétségbeesés s nem testi 
szenvedés vagy lelki kin vitt le. Mi történhetett vele? 
Megtudtam, hogy időközben doktor Molesworthtal be
szélgetett. S ez alkalommal olyan valami kerülhetett 
szóba, ami boldogságát és reményét örökre eltüntette. 
Ahelyett, hogy vőlegényét esküvőre várta volna, meg
szökött. Feltűnés nélkül eltávozott a hotelből. A ki
futógyerek, aki lumen ni látta, azt mondja, hogy nem 
úgy viselkedett, mint valami lázbeteg, hanem kis tás
kájával karján nyugodtan folytatta útját. Arcát sötét
barna szinti fátyol takarta. Ezt a fátyolt állítólag a 
szobalány is látta a szobában, s ez nagyon fontos kö
rülmény, mert — figyeljen csak ide, kérem — az a 
fátyol, mely akkor lógott a ruháján, mikor Olnev 
szobájába vitték őt, világosszürke volt, tehát a leírás 
szerint teljesen más, mint amit a hotelben viselt. Idő
közben tehát más valahol kellett megfordulnia. De hol ? 
Egyike ez azoknak a kérdéseknek, melyekre feleletet 
kell találnunk. S a méreg ? Tegnap este Molesworlh 
lakásáról a 22. lítcan mentem végig s az ötödik és 
hatodik Avenuc közt egy ház előtt összetört üvegesét 
találtam, melynek erősen keserű mandola szaga volt. 
Ez tehát nagyon hozzávág a mi történetünkhöz. Az a 
cédula, melyet ily üvegekre szokás ragasztani, le volt 
szakítva, illetőleg nedves ujjal az üvegről ledörzsölve. 
Az üvegdarab itt van, nézze csak, még rajta van a 
papirfoszlány.

— Látom, s ebből azt következteti, hogy.. .
— Hogy különös elő vigyázattal jártak el. Ez az 

elővigyázat azonban nem vall öngyilkosságra.
— Ebben igaza lehet.
— Ehhez jön még az a körülmény, hogy Moles- 

worth azt mondja, hogy a leányt a lépcsőn ülve találta. 
Én azonban láttam, hogy ennek a W’issen cselt vékony



58

hóról égben semmi nyoma, nem lehetetlen azonban, 
hogy ezt a nyomot a szól el fűi fa. De legalább 8 ruhája 
szélének nedvesnek bellelt volna lenni. De nem volt, 
mint ahogy ezt Hamson rendőrtől hallottam, kivel 
előzőleg pár pillanatig beszélgettem.

— El kell ismernem. ho«:y tegnap este óta ma 
reggelig nem veszi egei te hiába tiz idejét. Van még 
valami mondanivalója ?

— Már majdnem a végén vagyok, csak még arra 
szeretném önt kérni, hogy velem együtt nyissa föl miss 
Farlev kézitáskáját. Hiszen tudja, hogy egv kézitáska 
függött a karján, mikor a hotelből távozott.

Gryce fekete bőr táskái húzott elő a kabátja alól, 
melynek egyik oldalán M és F bronzbelük voltak.

— Hogy kerítette meg ezt a táskát ?
— Bent maradt a kocsiban. Mikor tegnap este a 

házból távoztam, a kocsi — egy könnyű cabriolet — 
még az ajtó előtt állt s mivel gyanítottam, hogy önt 
érdekelni fogja annak a kocsinak ti belseje, hogy Mo- 
lesworlh vallomása szerint a leány meghalt, a kocsit 
lefoglaltam s anélkül, hogy valaki föltartóztatta volna, 
egy közeli kocsiszínbe vitettem. Most kerületem egyik 
rendőrhivatalnoka őrzi.

A táskában, melyet a két férfi fölnyitott, külön
féle foilelíe-szer s néhány fehérnemű volt, de sem levét, 
sem más iromány. Grvcc föl jegyezte az egyes tárgyakat.

— Milyen tanukat kellene még fölkutatnunk ? • — 
kérdezte a coroner. — Példának okáért a gyógyszerész
segédeket.

— Már beszéltem velük. Beigazolják Molesworth 
nyilatkozatait, hogy megállt kocsijával az ajtó előli, 
bement s segítséget kért. A segédek kikisérlók. de ö 
már akkor azzal a kiáltással fordult vissza, hogy „késő, 
már meghalt". A szegény leány a kocsiban feküdt 
összeesve, élettelenül. A fiatalemberek természetesen 
nem is gondoltak arra, hogy a leány kezét megfogják.



hogy lássák, hideg-e már. Ismerek a doktort, hittek 
neki s minden igyekezetükkel segítségükre akarlak 
lenni. Az egyiket azzal bízta meg, hogy önt telefonon 
értesítse az esetről, a másik, Herhcrl Schwnrcz (el
kísérte öt lakásába s segített neki a holttestet fölvinni. 
A papnál is voltam, de semmi újat nem tudtam meg.

— Hát a kocsis, kit állítólag orvosi rendelvénnyel 
küldött egy beteghez ? Ennek vallomása bizonyára 
fontos lenne.

— Ezzel majdnem egy órát vesztettem el. Makacs, 
megátalkodott ember s nem akart semmivel kirukkolni. 
De amit tőle megtudtam, megegyezik Molesworth nyi
latkozatával. A doktor megrendelte őt a C . . . hotelbe, 
hogy az esküvő után vigye vissza Price lelkészt. Ölt 
azonban csak a gazdáját találta, aki azt mondta neki, 
hogy az esküvő nem tesz meg, azután kocsi! a iilt s 
intett neki, hogy foglaljon helyet melle he. Több utcán 
mentek keresztül, mikor végre.a doktor megállította a 
kocsit s papirt adott át neki azzal az utasítással, hogy 
lehelő gyorsan vigye Monroe úrhoz a 73. utcáim. Éppen 
onnan tért vissza, mikor beszéltem vele. Bizonyítványá
nak nem hiszek valami nagyon, mert gyanúsnak tűnik 
föl nekem. Bár keresztkérdéseim dacára megmaradt 
vallomásánál, mégis úgy tetszett nekem, mintha r.agyon 
félne az urától, s hogy nem őszinte.

— Azt hiszem, e mögött rejtőzik valami -- vélte 
a hivatalnok.

— De még más momentumot is szeretnék ki
emelni. Molesworth azt mondja, hogy több utcán ment 
keresztül, menyasszonyát keresni. E keresés alatt s 
később is, mikor Earley kisasszonyt oly nyomorult 
állapotban találta, lehetetlen, hogy dy gyorsan hajta
tott volna. De mikor a lovat visszavittem az istállóba, 
megjegyeztem, hogy teljesen fáradt s agyonha jszolt volt, 
mintha nagy távolságot teli volna meg őrült gyorsa
sággal.
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— Különös körülmény.
— Látja, doktor Brown, — folytata Gryce— van 

néhány megoldatlan kérdés ennél a dolognál. Még sok 
adatot kell beszereznem a leány múltjára vonatkozó
lag s arra, hogy hol tartózkodott a halála előtt való 
utolsó napokban. A háziasszonya azt mondja, hogy 
üdülés céljából el volt utazva. Mindez időbe kerül, de 
hogy mennyibe, nem tudom. Ha az igazságot ki akarja 
deríteni, akkor lürelmcskedjék még egy ideig, mielőtt 
a bizottságot összehívja. Az ügyet nem fogom céltala
nul halogatni.

— Helyes, tegye meg, ami Öntől lelik, teljesen 
önre bízom magamat, Gryce ur.
#

NYOLCADIK FEJEZeT.

Olcyné fölháborodása Hamson detektív jelenléte 
fölött lecsendesedett, mikor látta, hogy a fiatalember 
mily tiszteletteljesen s tapintatosan viselkedik. A hosz- 
szu éjszakai virrasztás alatt bizonyára sikerült neki 
egyet mást megtudni az asszonytól, amit feljebbvalója 
szeretne tudni, de doktor Molesworth komor jelenléte 
elfogulttá tette az asszonyt.

Sötét arccal, mereven, hozzáférhetetlenül ült ott, 
éber szeme, éles füle megakadályozott minden bizal
mas közlést. A rendőr tehát saját megfigyeléseire volt 
utalva, melyek eredménye azonban meglehetősen so
vány volt, s Grycere nézve csak az bírt különös érdek
lődéssel, amit reggel Farley kisasszony ruhájának mi
nőségére vonatkozólag tudott meg.

Gryce a coronerrel való tanácskozása után első 
kötelességének tartotta a szerencsétlen leány előéleté
vel megismerkedni. Ez várakozáson felül sikerült. 
Olneyné gyanútlanul elmondott neki mindent, amint 
kp vetkezik.
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Mildred Farley árvaleány volt. Csak egy hónapja, 
hogy elvesztette anyját, ki régóta özvegy volt s leányá
val a felső emelet egyik szobáját lakta. Leánya teljesen 
anyjáért élt, ki vonzó, de beteges asszony volt, tartóz
kodó modorral s bánatos szemeiből szeretet és szívbaj 
sugárzott. Mildred bálványozta őt, meghozott neki 
minden áldozatot s reggeltől estig dolgozott, nemcsak 
Irogy minden anyagi gondtól megmentse őt, hanem 
hogy megszerezze neki az életnek azon apró kellemes
ségeit és kényelmét, melyekhez szokva volt

Hogy Farleynének ne essék nagyon fájdalmasan 
a jobb napok kényelmének hiánya, leánya oly hiva
tást választott, mely nyilvánvalólag nem állt harmóniá
ban finom nevelésével s szellemi képessegeivel, mely 
azonban kitartó munkánál jövedelmezőnek bizonyul.

Mildred anyja halála után sem hagyott föl szor
galmas tevékenységével, bár most már több pihenést 
engedhetett volna meg magának. Kora reggeltől késő 
estig el volt foglalva s egyik pompás ruhát a másik 
után készítette el. Olneyné nagyon szerette volna 
Mildred jövőjét biztosítva látni, remélte s óhajtotta, 
hogy sorsát mihamarabb egyesítse a doktoréval.

A két fiatal naponta találkozott ebédnél s látszó
lag nagyon barátságos lábon álltak egymással, de sem 
az orvos szórakozott, zárkózott lényéből, sem Mildred 
egyforma, változatlan udvariasságából nem lehetett kö
vetkeztetni arra, hogy Olneyné szive vágya teljesedésbe 
fog menni.

Úgy látszott, hogy a fiatal leány éppen nem fog
lalkozik házassági gondolatokkal. Az, hogy megszokott 
életmódját megszakította, hogy azt az említett kirán
dulást megtegye, sokkal természetesebb volt, semhogy 
csodálkozást kelteit volna. A doktor azonban csöppet 
sem változott szokásaiban és magaviseletében. Olney- 
nét tehát a szándékolt házasság híre teljesen meglepte
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s az arra következő szomorú hir mélységesen megren
gi lel te.

A jó asszony föl nem foghatta, hogy ez az egész
ségtől viruló fiatal teremtés hogy emelhetett egyszerre 
kezet önmaga ellen s hogy lehetett öngyilkos.

— Lehetséges, hogy ilyesmi megrohanja az em
beri, csak azt nem tudni, hogy miképpen — fejezé be 
jelentését. — Az ilyen vég azonban egyáltalában nem' 
illik Mildred karakteréhez, amennyire én ismerem őt. 
11a a doktort izzóan szerette vagy gyűlölte volna, 
akkor talán érthető lenne a dolog. Erről azonban szó 
sem volt s hogyan is juthatott erre a gondolatra egy 
friss, életvidám, fiatal leány, kinek egészséges a leste 
s lelke ?

Az asszony nem beszélt tovább, de a szája körül 
látható bosszús kifejezésben Gryce biztos jelét látta 
annak, hogy Mildred Farley melegszívű barátnője a 
legjobb utón van, hogy gyanúját ossza.

Abban a reményben, hogy egyéb fontos fölvilágo
si! ásókat is kap tőle, egész sorozat kérdést kezdett 
hozzája intézni, de csekély eredménnyel. Órákig tar
tott beszélgetés után a következő tényeket tudta meg :

A fiatal leány utóbbi időben nagyon tartózkodó 
volt a munkájában. Azon sok szép ruha közül, melye
ket a múlt hónapban készített, a háziasszony egyet 
som látott, pedig mindent meg szokott neki mutogatni. 
Ellenkezőleg, bezárkózott ve-ük a szobájában, mig a 
ruhák cl nem készültek, s azután maga vilié el őket 
a megrendelőkhöz hatalmas papirskalulvákban. Az ily 
lilákról több ízben késő este tért haza, ami Olneyné- 
nak sok aggodalmat okozott. Úgy látszik, hogy meg
rendelője a város végén lakott. Alighanem előkelő, 
gazdag hölgy volt, többször megjelent Miki vednél pró
bálni s mindig kocsin jött.

Sem a háziasszony, sem senki más a házban nem 
tudta megmondani, hogy Mildred az utóbbi napokban
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hol volt látogatóban. Beteg nem volt, mindig a leg
jobb egészségnek örvendett s orvosra sohasem szorult.

Doktor Molesworlh, ki Olneynét utolsó betegségé
ben kezelte, e réven sokszor összejött a leánnyal, anél
kül azonban, hogy viszonyuk 'ez által bensőségesebb 
lett volna. Senkinek eszébe nem jutott volna szerel
mes párnak tartani őket. Egyetlenegyszer látták őket a 
lépcsőn suttogni, de akkor sem gyengéd meghittség
ben, hanem teljesen üzleti hangon.

E felvilágosításokkal Grycenek egyelőre be kellett 
érnie. De nem Olney asszony volt az egyetlen forrás. 
Mikor a coroner reggel megjelent a halottszemlére, kí
séretében volt egy időscs, barátságos asszony is, hogy 
a háziasszonyt a halottvirrasztásnál fölváltsa. Tőle 
remélt Grvce íölvilágosilást egy körülményre, ami 
ránézve nagyon fontos volt, mert Ilobertsné asszony 
ÍGryce nyomban fölismerte, hogy ő az) nagyon fontos 
szolgálatokat szokott tenni a titkos rendőrségnek.

Mihelyest egyedül volt vele, megkérdezte tőle :
— Megkapta ma reggeli cédulámat ?
— Meg. S önnek igaza van. A ruhán, a háton, a 

vállalt közt csakugyan van egy friss színfolt.
Gryce megkönnyebbülten lélegzett föl a benső 

megelégedéstől.
— Világos vagy sötét az a folt ? írja le pontosan.
— Vörhenyes világosbarna, különös'színárnya

lattal.
— Nagyon helyes. Nagyon köszönöm. Le va

gyok önnek kötelezve. Tud ebben" a házban valaki 
arról a foltról ?

— Nem hiszem. Szolgálhatok talán még va
lamivel ?

— Még egy kérdést: mit tart doktor Molesworlh 
felől ?

— Sötét, komor természetű ember, akinek lelkét 
azonban más is nyomja, nemcsak puszta bánat. Na
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gyón nehéz nála kiokosodni, egy azonban, bizonyos : 
semmit sem iog elárulni, hacsak a biró nem kénysze
ríti rá. Nagyon vigyáz magára, nagyon óvatos, nyu
godtan és méltóságosan viseli magát. Nem régen va
gyok ezen a helyen, de mondhatom, hogy csodálattal 
tölt el.

— Valóban ? Hiszen akkor lehetséges, hogy más 
asszonyokban is hasonló érzelmeket kelt.

— Magától értetődik. Külseje ugyan nem valami 
kellemes a szemnek, s nem árulja el, mintha gyöngéje 
volna a női nem, s mégis veszedelmes lehet a leá
nyokra nézve. Látom tekintetéből s ismerem az as
szonyokat.

— Azt hiszi tehát, hogy Mildred Farleyt a szere
lem kergette halálba ? De hiszen a doktor teljes nyo
matékkai mondta az én jelenlétemben, hogy Mildred 
inkább választotta a halált, mint az esküvőt

— Mily különös 1 Ezt csak doktor Molesworth 
magyarázhatja meg — mondá Robertsné.

Gryce még csak a cselédleányokat kérdezte ki, s 
főinyittatta Mildred Farley szobáját. Itt biztos jeleket 
fedezett föl arra nézve, hogy a fiatal szabónő nem kizá
rólag varrási munkákkal foglalkozott. Az asztalon kü
lönféle tankönyvek és füzetek hevertek, köztük egy 
füzet tele francia föladatokkal s mondatokkal, melye
ket valószínűleg ő irt. Gryce egy lapot kiszakított be
lőlük s zsebre telte.

Mély gondolatokba merülve hagyta el a házat s 
összegezte az eredményt Olncy asszony elmondása 
alapján.

A leány gyakran késő este lért haza, s nem min
dig azért, mert üzleti ügyekkel volt föltartóztatva, mert 
hiszen sokszor különféle ürügyekkel kellett mentege- 
lődznie. Vájjon ez állal Molesworth féltékennyé volt-c 
téve, még pedig nem minden alap nélkül s meg lévén 
győződve híillenségérul, nem hagyott neki nyitva más



menekülést, csak azt, hogy vagy legyen öngyilkos, 
vagy törje el, hogy vétkességet nyilvánosan pellen
gérre állítsák. Vagy pedig — s ez volt a legfeketébb 
gyanú — inkább megölte öt a doktor, semmint hogy 
feleségül vegye ?

KILENCEDIK FEJEZET.

A detektív fáradhatatlanul folytatta kutatásait s a 
coronert csak akkor kereste föl ismét, mikor már nem 
remélte, hogy további tényeknek nyomára fog akadni. 
Grycenek sem annak kinyomozása nem sikerült, hogy 
a leány hol töltötte a halála előtt való néhány napot, 
sem azt nem tudta kideríteni, hogy kinek számára ké
szültek a szép ruhák, melyeken oly szorgalmasan dol
gozott.

Most még .a törvényszéki tárgyalást kellene meg
tartani s az erről szóló jelentést az újságokban közölni. 
Talán támadna még egy tanú, aki- világosságot derí
tene erre az ügyre.

— Valaki a városban vagy környékén tudja ta
lán, hogy hal tartózkodott, mielőtt a végzetes lépést 
megtette — mondd Grycé a hivatalnok előtt. — Afölött 
nincs kétség, hogy az a méreg, melyet heveit, elég erős 
volt a gyors halál^előidézni.

— Nincs, — monda a coroner — ezt a boncolás 
kiderítette.

:— De az adag még sem volt elég erős arra nézve, 
hogy nyomban öljön ?

— Erre nézve eltérő a szakértők véleménye.
Mikor Gryce távozni akart, a hivatalnok ezzel a 

kérdéssel tartotta vissza:
«— Hogy vagyunk azzal a színfolttal ?
— A kocsi vánkoson lévő folt alig látszik, a ruhán 

lévő azonban teljesen friss — volt a felelet. —- Valú-
Green :Zárt ajtók mögött. 5
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szinüleg odatamaszkodoit valamihez, ami frissen volt 
festve, s a ruha a kocsiban ledörzsölődött. A szin oly 
különös, hogy az ember fölismerné, ha valahol látná, 
de ily mázolást syliol sem tudtam fölfedezni.

— Gondolt-e arra, hogy Molesworth ruhájának 
karján is foltnak kell lenni, ha a haldoklót fölfogta s 
a kocsiba vitte.

— Természetesen. A folt rajta is van.
— Akkor a doktor elmondása mégis csak igaz 

lehet,
*

A másnap következő bírói kihallgatás alkalmával, 
mikor a legkülönfélébb tanuk vallottak, a vizsgálat a 
lehető legalaposabb volt. Mindazonáltal semmi olyas 
nem derült ki, amit a detektív már ki nem nyomozott 
volna. Molesworth tanúvallomása sem mondott semmi 
újat, de néhány válasza mégis figyelemreméltó volt.

Arra a kérdésre, hogy mikor és hol jegyezte el 
magát Farlcy kisasszonnyal, méltóságteljesen és tar
tózkodás nélkül monda :

— A kisasszony sohasem monda határozottan, 
hogy férjhez akar hozzám jönni, mig azon nap regge
lén, melyen meghalt, levelet nem kaptam tőle, mely
ben felszólított, hogy menjek a C ... hotelbe, hol kész 
velem megesküdni. Hajlandóságának jeleit már előbb 
is tapasztaltam, de, mondom, Ígéretet nem tett.

\ — S ön a hajlandóságát már régebben megval
lotta ?

— Csak anyja halálos ágyán ajánlottam föl neki 
kezemet.

Mormol ás futott végig a gyülekezeten, a coroner 
hangja tiszteiéi teljesen hangzott, mikor a további kér
déseket föltette s mindenekelőtt azt kérdezte meg, hogy 
az említett levél még a doktor birtokában van-e ?

— Nincs — volt a válasz. — Elvem semmi leve
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lel meg.nem vriani, s így a kisasszony levelét is meg
semmisítettem.

Molesworlh nem igen látszott törődni azzal a ked
vezőtlen benyomással, melyet ez a körülmény gyako
rolt a hallgatóságra. Volt közte elég sok bölcs fej, ki 
az ily elővigyázatol tiszteletreméltónak s kövclésrcrnél- 
lónak találta.

■— Tehát csak szokásához híven cselekedett, mi
kor azt a cédulái is elégelte, melyet Farley kisasszony 
a hotelben hátrahagyott ? De Lalán közölné velünk, 
hogy mit tartalmazóit ?

— Szinte összefüggéstelen szavakat. Csak egy 
mondata volt világos.

—• S az ?
,.Ismerőseimnek jelen kell lenniük, ezt követeli az 

illendőség. “
— ő maga ajánlotta a házasságot s délután tar

tott beszélgetésünk alkalmával beleegyezését adta min
denbe, amit az esküvőre vonatkozólag indítványoztam 
neki — egészité ki Molesworlh.

— S elmondhatja nekünk beszélgetésük tar
talmát ?

— Általánosságban igen. Mildrcd Farley mint 
gyöngéden érző leány természetesen mindenekelőtt azt 
akarta tudni, hogy mint fogadom az ő elhatározó lé
pését. Mikor az igazsághoz híven közölnöm kellett vele, 
hogy nem valami alkalmas időt választott lakodal
munkra, könnyekben tört ki s oly lázasnak, oly ideges
nek látszott, hogy mindjárt láttam rajta, hogy nincs 
jók de igyekeztem őt megnyugtatni. Nemsokára meg is 
nyugodott s íigyclmcscn hallgatott rám, mikor kifej
tettem neki, hogy mint kell mindent elrendeznünk.

— S milyen volt a buesujok ?
— Az én részemről szeretetteljes, az övéről látszó

lag kényszeredett. A betegség már benne volt, ez izga
tottá telte, megbán tol Inak érezte magát s ezt nem is

ö*
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titkolta. Ezt azonban csak futólagos leliangoltságnak 
tartottam s roppant meg voltam lepve, mikor vissza
térésem alkalmával már nem találtam őt a hotelben.

— ön az esküvőt kilenc órára tűzte ki, de nem
sokára nyolc után már megjelent a lelkésszel. Szabad 
tudnom, hogy mily okból?

— Aggódtam. Mennél jobban átgondoltam a dol
got, annál világosabb volt előttem, hogy Farley kis
asszony komolyan beteg, azért tértem vissza korábban.

Mindez nagyon valószínűnek látszott, de Grycet 
nem elégítette ki. Intett a coronernek, hogy még lenne 
valami mondanivalója, s néhány sort irt egy papírra, 
melyet oda is juttatott hozzá.

Mikor a hivatalnok a cédulát olvasta, ismét a ta
núhoz fordult.

-- Az említett beszélgetés alkalmával egyedül volt 
Farley kisasszonnyal a C ... hotel 153. számú szobá
jában ?

— Kétségkívül.
— Ezt a szobát függöny választja cl az alkóvtól.
— Úgy hiszem, amennyire emlékszem, de nem 

néztem meg, hogy mi van mögötte.
— Hogy állíthatja tehát határozottan, hogy ön 

egyedül volt ?
A doktor arcán villámként suhant át a rémület ki

fejezése. Sem a coronernek, sem\ Grycenek figyelmét 
nem kerülte el. Ez a pillantás, melyet már korábbi al
kalmakkor is megfigyelt, nagyobb bizonyító erővel bírt 
rá minden tanúvallomásnál.

— Ezt magától értetődőnek tartottam monda 
Molesworth, a következő pillanatban immár teljesen 
nyugodt hangon. — Ha van tanúja, ki az ellenkezőt 
bizonyítani tudja, kérem, szóiksa föl, talán emlékez
tetni fog engem a beszélgetés néhány részletére.

Merész sakkhuzás volt, de sikerült. A doktor lát



ván, hogy ilyen tanú nincs, a halvánvság eltűnt arcá
ról s megvető mosoly játszadozott ajkai körül.

A kihallgatást folytatták, de semmi nevezeteset 
nem derített ki. Végül néhány meglehetősen fogós ter
mészetű kérdés következett.

— Doktor Molesworth, Farley kisasszonnyal való 
ismeretsége alatt volt-e oka föltenni, hogy önön kivüi 
még más is versenyzett a kezéért ?

Ez váratlanul jött. Molesworth meghökkent egy 
pillanatra, de azután teljes határozotlsággal felelt:

— Nem.
— Sajnos, azon nyilatkozatok által, melyeket 

eddig tett, nincs felderítve a Farley kisasszonyt körül
vevő homály. Kérnem kell tehát, mondja meg, nem 
tudja-e, hogy vájjon a kisasszony más férfi iránt is 
hajlandósággal viseltetett e.

A doktor ez egyszer tétovázás nélkül felelt :
— Farley kisasszony nekem ajándékozta a szivét 

s szökéséig soha okot nem adott arra, hogy ne bízzam 
benne.

— Azon a házon kívül, melyben ön lakik, sohasem 
jöttek össze ?

— Nem. A hotelben való beszélgetés az egyetlen, 
mely nem Olnev asszony házában történt.

— De ha jól vagyok értesülve, nem gyakran ta
lálkoztak, s akkor is egy harmadik személy jelenlé
tében.

— Farley kisasszony kifogástalan jellemű, egye
dülálló leány volt. Meg nem bocsátottam volna ma
gamnak, ha túlságos figyelmességek által pletykába 
kevertem volna. Érzelmeim nem voltak titkok ő elölte 
s bizalommal vártam döntését.

— Nem mondhatja tehát meg, hogy a kisasszony 
miért maradt ki néha éjszakánként sokáig ?

— Nem tudom, de valószínűleg üzleti ügyekben
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történt. Számos megrendelője nagyon messze lakott a 
városban.

— Nem tud neveket említeni ? 
í — Nem.
1 — Egyetlenegyet sem ?

— Nem — mondd az orvos összeráncolt hom
lokkal.

— Még egy kérdést : tudja-e, hogy Farley kisasz- 
szony hol tartózkodott az utóbbi napokban, hogy kinél 
volt látogatáson ?

— Erről nem szólt semmit, nem is kérdezősköd
tem nála.

— 'De azt csak megmondhatja, hogy milyen posta- 
bélyeg volt azon a levélen, melyet halála reggelén 
kapott ? '

— Nem postával jött, hanem a C . . . hotcb külön 
embere hozta, hol a kisasszony volt, mikor a leve
let irta.

Ezzel doktor Molesworlh kihallgatása veget ért. 
De bármily határozottak és tiszták voltak is válaszai, 
bármily hitelt érdemlőnek látszott is vallomása, a de
lek ti vet nem volt képes meggyőzni. Azontúl is meg
maradt gyanújánál s bizalommal várt arra, hogy a 
tárgyalás nyilvános közzététele többrendbeli fölvilágo
si fást fog hozni. De a napok múllak, a törvényszéki 
vizsgálat befejeződött, az esküdtek Ítéletét kihirdették, 
s újabb tanú nem mutatkozott. Az újságok a szokott
nál hosszadalmasakban tárgyalták az esetet. Hozták 
annak a képnek reprodukcióját is, melyet Olneyné 
lakásán vettek fel a holttestről, de Mildrednek még éle
tében fölvett fotográfiáját nem közölték.

Gryce ezt főképp doktor Kameronra való tekintet
ből mellőzte, akinek egyszer már oly fölösleges izga
tottságot okozott. Mildred hasonlatossága Genovéva 
Gretorcx-cl, Kameron mostani feleségével akkora volt, 
hogy Gryce utóvégre azt a fotográfiát is fölhasznál-
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halta volna, mely birtokában volt. ele sokkal finomabb 
érzésű volt, semhogy ezt Mlldred fotográfiájának adta 
volna ki, bár ezáltal a közönség kíváncsiságát kielégí
tette s saját célját előmozdította volna.

Ismét elmúlt egy hét,- de csak a következő hét ho
zott némi újat. Egy reggel Grvcet egy idegen kereste 
fel a lakásán, ki fontoskodó, titokzatos arccal egy cédu
lát adóit át neki. A rendőr felügy elő küldte s következő 
szavakat tartalmazta :

— Hallgassa meg, amiket e sorok átadója mon
dani fog önnek. Nagyon fogja érdekelni.

Gryce figyelemmel szemlélte az elegáns fiatalem
bert, megkérdez le, hogyan hívják s mi a kívánsága. 
Bemutatkozott, mint egy régi, tiszteletreméltó család 
sarjadéka, mely család a társaság legjobbjai közé tar
tozik. Azután igy kezdé :

— Nemrég törvényszéki tárgyalás volt valami 
Mildred Farley ügyében, ki méregtől halt meg.

Gryce hclycslóleg bólintott, tekintetét mereven a 
fiatalember óraláncára s a rajta függő pecsétnyomóra 
szegezte s szemeivel el nem árulta rendkívüli feszült 
érdeklődését. /

— Olvastam az erről szóló hírlapi jelentéseket — 
mondá a fiatalember. — A főtanuk egyikének vallo
mása hamis volt.

— Valóban V Halljuk.
— Emlékezni fog, hogy ez a Iáim a fiatal leányt 

a 22. utca egyik házának lépcsőjén ülve találta, föl
emelte, a kocsiba vitte, ezenközben egy kis üveg esett 
ki a leány kezéből s a kövezeten összetört. Mivel 
abban az üvegben a halált okozó méreg volt, bizonyára 
fontos megtudni, hogy mi történt vele.

Kétségkívül.
— Hát erről felvilágosítást adhatok, miután a 

Tudvszim-n voltam. A dolog igy történt. Éppen Iá tóga
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lóban vollam abbán a házban s távozáskor szivarra 
akartam gyújtani. Mivel .kint szél fújt, a félig nyitva 
lévő házkapu mögé húzódtam. Kocsizörgést, majd nem
sokára olyan csörrenést hallottam, mint mikor üveg 
törik szét a kövezeten. Kíváncsian néztem ki s egv 
orvosi kocsit láttam, amint éppen a ház előtt elhalad. 
Nem állt meg, a lépcsőről nem emeltek föl senkit, a 
lépcső is üres volt, mert röviddel azelőtt győződtem 
meg erről. Kimenet ott találtam az üveg cserepeit, s 
keserű mandulára emlékeztető erős szagot éreztem.

— Mindenesetre nagyon nevezetes körülmény ~ 
mondá Gryce. — Nagyon le vagyok önnek kötelezve, 
s vallomását még nagyobb köszönettel fogadtuk volna, 
ha előbb tette volna meg.

- Megmondom, hogy miért mulasztottam el —• 
monda a ii atal ember nyíltan. —.Nem szoktam a rend
őrséggel érintkezni, s természetesen nagyon ellenemre 
lett volna a dologba avatkozni. Hagytam tehát. De 
Jelkiismerctfurdalásaim voltak. s végre elhatároztam, 
hogy jelentést teszek a rendőrfelügyelőnek, ő most 
önhöz küldött.

— Tehát ez a tényállás. Helyes. Most csak arra 
szeretném önt kérni, hogy ne beszéljen erről a dolog
ról s tudjon titkot tartani.

— Sajnos, ez már nem lehetséges. Beszéltem már 
róla néhány ismerősömmel. Hiszen éppen ők tettek 
figyelmessé engem arra, hogy hallgatásommal még 
bajt okozhatok magamnak. Mostantól kezdve azonban 
hallgatok.

— Nagy szívességet tesz vele — monda a detektív.
Mihelyest a látogató ejtávozott, Gryce nyomban a 

rendőriéiügyelőhöz ment, kivel hosszabb tárgyalásokat 
szokott folytatni Még aznap fölkereste dr. Moles- 
worthot lakásán, még pedig oly órában, melyről bizo
nyosan tudla, hogy otthon találja.
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TIZEDIK FEJEZET.

Négy szegletes komor szoba két szomorú ablakkal, 
melyek magas tűzfalra néznek ; egy nagy asztal üve
gekkel és lombikokkal, szekrények tele műszerekkel, 
asztal írószerekkel és könyvekkel borítva, egy lóször- 
riiván két székkel, elhasznált szőnyeg, füstös mennye
zet, kandalló, benne ropogó tűz, mely az egyetlen de* 
rült pont a lakásban. Ezzel szemben egy férfi komoly, 
mozdulatlan alakja, ki gondolataiba elmélyedve ül olt. 
Így néz ki Molesworth dolgozószobája, e rá nézve oly 
emlékezetes napon.

Fogadószobája, egyszersmind lakó- és hálószobája 
ez a komor, zárkózott embernek, az egyetlen otthon, 
melyet magáénak vallhat. Hátul a sarokban összehajt
ható tábori ágy támaszkodik. Négy csupasz fal, min
den disz nélkül. De mit is törődnek az egyszerű lakó- 
ily limlommal ? Nincs pénze az élet apró szépsége 
számára, még ha volna is Ízlése hozzá. Néhány emléket 
hálás páciensnői kezéből, vagy csodáló barátnői kezé
ből hideg udvariassággal el-elfogad ugyan, de nem 
azért, hogy megőrizze. A legelső alkalommal mindezt 
a fölösleges, alkalmatlan vacakot a tüzbe dobja, mert 
nem képes maga közelében tűrni a női gyöngédségek 
bizonyítékait. Csak a női erő vívja ki csodálkozását.

Azon könyvek közt, melyek a szoba másik végé
ben egy régi divatu állványt csak gyéren töltöttek meg, 
volt egy nemorvosi könyv is, a biblia, melynek cím
lapjára női kéz erős vonásokkal a következő soro
kat irta :

„Tűrj szegénységet, éhséget, hideget, nélkülözést, 
de vigy véghez mindent, amibe egyszer belefogtál, s 
dolgodban mindig a legnagyobb fokra törekedjél.14

Anyjának a bibliája volt s e szavakat ő irta a fia 
számára. Szerette anyját, bár soha nem hizelgett neki 
fiúi módon, mióta nem volt többé immár gyermek.
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Anyja szavai éleiének jelmondatává váltak, küzdelmei
nek s tapasztalatainak összességévé.

Doktor Molcsworth mély gondolatokba elmerülve 
ül szobájában. Szabálytalan, de kifejezés teljes voná
sain mintha titkos félelem vagy reménykedés rejtőzött 
volna. Mozdulatlanul ült olt az erőteljes szervezeti! 
férfi, borotvált arcával, nagy, formás orrával, sötét 
szemöldökeivel, összehordott ajkaival, melyek minden 
ellágyult gcrjcdelmet csúfolni látszottak. Szemei félig 
le vaiinak zárva, de ezekben van az a lenyűgöző ereje ; 
még a lezárt szemek alól is sugár tör elő, mely szen- 
zitiv női kedélyekre esetleg ellenállhatatlan lehetne. 
Nem gyöngéd, nem szellemes ez a szem, de a különben 
nem megnyerő jelenségnek oly erőt kölcsönöz, ami Ív 
sok Adonisban nincs.

Aki azonban ebbe a varázslatba beleesik, az a sa
ját veszedelmére csclekszi, mert a férfi egész lénye in
kább visszataszító, mint vonzó.

Még a szépek szépének, annak a nőnek sem volna 
szabad kéretlenül közelednie e magányos gondolkodó
hoz, ki merő kellem és báj. Ha szeretné is őt, ha el- 
senyvedne is utána, ha hízelegve simítaná el fürtéit 
homlokából, csak aggodalommal suttogja e férfi nevét. 
Lgyedül, önmagával megelégedve, minden külső segít
ség nélkül, bátorításra és szórakozásra nem szorulva 
küzd ez magában a gonosz szellemek ellen, vagy hívo
gatja jószellemét. Csak egyetlen kívánsága van, az, 
hogy hivatását teljesen tudja végezni, csak egy becs
vágya : hogy minden élő orvos közt a legügyesebbnek, 
legtudósabbnak, legnagyobbnak tartsák.

Erre törekedett ifjúkora óta s hogy ezt a célt elér
hesse, anyja tanácsát megfogadva, hideget, szegénysé 
get, éhséget tűrt. Eddig zúgolódás nélkül maradt meg 
az ismeretlenség homályában abban a szilárd remény
ben. ho"v az a hírnév, melyet eddig e keleti városrész



szegény lakossága előtt kivívott magának, el fog ter
jedni a gazdagok és müveitek városnegyedében is.

Akkor híres, gazdag, nagy orvos lesz.
A forrón óhajtott nap talán messzebb volt, mint 

gondolta. Csak nemrég bízták meg egy nagyon nehéz 
s bonyodalmas esettel, melynek sikeres kezelése löl- 
tiinésl keltett volna s neki dicsőséget szerzett volna. 
Érezte, tudta, hogy kudarcra gondolni sem lehetett. 
A város legkiválóbb orvosai ugyan hiába fáradoztak 
o betegséget meggyógyítani, de ő egy szert fedezett föl, 
mely éppen ez esetre volt alkalmas s hatása az egész 
orvosi világot bámulatba ejtette volna. Ennek rendelé
séhez persze bátorság kellett s hajthatatlan akarat pon,- 

Mbs alkalmazásához, de Molesxvorth nagy mértékbeli 
rendelkezett e sajátságokkal s buzgalma oly nagy volt, 
hogy ennek véghezvitelében senki sem akadályozhatta 
volna meg. Talán soha életében nem fordul többé ilyen 
alkalom, merészen meg kellett tehát ragadni.

Vájjon ezen érdekes cselen gondolkozott-e oly mé
lyen, hogy nem hallotta az ajtó fordulásának zaját ? 
Mikor a lobogó kandallóval szemben ült, éppen akkor 
határozta el magái az eljárás módjára nézve ? Le
hetséges, mert vonásai földerültek, hirtelen jókedvűen 
ugrott föl, nem úgy, mintha titkot akart volna rejtegetni, 
hanem mint aki fölfedezett valamit.

— Igen, úgy van, gyakrabban, de kis adagokban 
kell beadni! Eleiemet teszem rá, hogy sikerülni fog.

Mikor fejét fölemelte, a szemközt lévő tükörben, 
mely a kandalló párkánya fölött függött, a küszöbön 
egy feléje forditcit arcot pillantott meg. Volt valami 
annak az embernek nyugodt pillantásában, mely azt 
mondta, hogy döntő óra következett be.

Hogy Molcsworth el volí-e erre készülve vagy nem, 
mellékes, de abban a pillanatban belátta, hogy minden 
reménységének vége.

Látta ugyan a tükörben az arcot, de mégis úgy
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tett, mintha nem vette volna észre. Látszólag udvaria
san, de mégis csodálkozva fordult a belépő felé.

— Bocsásson meg, —: mondd — de ebben az idő
ben nem vagyok itthon betegeim számára.

— Nem vagyok beteg — mondd Gryce.
— Arca ismerősnek látszik, de hiába töröm a fe

jemet, hogy hol találkoztunk.
— Nem az arcomról van szó, hanem megbízatá

somról, mit pár szóban elmondhatok. Mint rendőrhiva- 
talnok jövök azzal a paranccsal, * hogy önt letartóz
tassam doktor Molesworth, mint akit Miklred Farley 
meggyilkolása terhel.

A doktor, ki az asztal mellett állt, egy ott heverő 
papírdarab után nyúlt, elolvasta a föl jegyzett néhány 
szót, s könnyedén meghajolt a detektív előtt. Ez volt 
egyetlen válasza a borzasztó hírre.

— Meg vagyok bízva, hogy letartóztassam — 
mondd Gryce nyugodtan. — De ha előbb még rendel
kezni akarna egy és más fölött...

— félórái időt kérek — mondá a doktor szilár
dan. — Éppen egy fontos esetet kezelek.

Hangja remegett, ismét a papírra nézett, melyet 
még mindig kezében tartott, azután leült az íróasztal 
mellé.

— Ne szakítson, kérem, félbe, néhány fontos 
jegyzetet kell tennem, mert egy szegény asszonynak 
élete vagy halála függ tőle.

— Csak tessék.
S Molesworth irt nyugodtan, gondolataiba elme

rülve, mialatt Gryce figyelmesen nézte az asztalon lévő 
orvosságos üvegeket. Az egyiken az állt: „Méreg'6.

Mikór Molesworth följegyzéseit bevégezte, csodá
latos nyugalommal emelkedett föl, odanyujtotta a pa
pírt Grycenek, mondván :

— On valószínűleg nem érti, de minden orvos el



tudja olvasni, őrizte meg addig, míg vissza nem 
kérem.

Azután még néhány levelet irt, ezeket mind átadta 
a rendőrhivatalnoknak, mielőtt borítékba tette s meg
címezte volna.

— Most kész vagyok követni önt, csak az a kér
dés, hoev hova akar vinni. Azt mondja, hogy gyilkos
sággal vagyok gyanúsítva. E vádnak igazolására na
gyon erős okainak kell lennie ellenem, erősebbeknek, 
mint a minőkkel kihallgatásom alkalmával vádoltak, 
mert különben már akkor letartóztattak volna. Ez 
okokat nem akarom közelebbről vizsgálni, de mivel a 
teltet nem követlem el, bizonyos, hogy ön csak gyanú- 
okok alapján jár dl. Ezek pedig sohasem csalhatatla
nok. Nagy igazságtalanság történik velem, s betegeimre 
nézve az ön eljárása valósággal szerencsétlenség, me
lyet soha többé jóvá nem lehet tenni. Tudom, hogy 
ebben az ügyben önnek nincs döntő szava, nem is aka
rok önnel vitatkozni bűnösségem vagy ártatlanságom 
fölött, csak egy kedvezményre kérem, tekintettel arra 
a meg nem érdem lelt kárra, melyet ön által szenved
nem kell. Engedje meg, kérem, hogy az ön jelenlété
ben egy emberrel rövid beszélgetést folytathassak.

— S ki lenne az ? «— kérdezte a detektív.
— Egy ismerős orvos, doktor Walter Kameron, 

az ötödik avenue... száma alatt lakik.
Grycet a világon semmi jobban meg nem lephette 

volna, mint ennek a névnek említése. Voltaképp maga 
sem tudta, hogy miért, mert hiszen Kameron nem emlí
tette előtte, hogy Molesworthot ismeri. De minha ez 
állal az egész ügyre uj világosság derült volna.

— Doktor Kameron elutazott — mondá. — Was
hingtonba ment nászúira* de még nem tért vissza.

A másiknak komoly arcán árny suhant végig.
Mégis látnom kell őt. Eddig még nem mutatta föl 

a lelarlóztalási parancsot. Vegye úgy, mintha csak
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rendőri felügyelet alatt állnék s kísérjen engem 
Washingtonba. Nem fogja megbánni.

Azután mintha maga is belátta volna, mily balga 
kívánsággal állt elő, hozátette :

— Mivel azonban f öli ebb valójának engedelme 
nélkül nem cselekedhetek, kérem, vezessen hozzá.

— Meglesz ; de mondja csak, mit akar doktor 
K amer ónnál ?

Molesworth szemeiben reménység ragyogott föl.
— Aligha fogja megérteni. Mondja, kérem, bán

totta önt már valami ambíció ? — kérdezte a detektív 
jóságos arcára tekintve.

Gryce mosolygott.
— Tegyük föl, hogy bántott — monda. — S most 

beszéljen.
— Figyeljen tehát ide. Még csak a kezemet kell 

kinyújtanom s becsvágyam célja el van érve. Oly ne
héz esetet kezelek, mely az orvosi világban feltűnést 
kelt. Leghíresebb orvosaink ügyessége is hajótörést 
szenvedett rajta. Én azonban fölfedeztem a hatásos 
szert, a kezelésnek helyes módját. Minden föl van je
gyezve azon a papíron, melyet önnek adtam. Most te
hát tudja, hogy mit akarok megbeszélni legjelentéke
nyebb s legtehetségesebb fiatal orvosunkkal, doktor 
Kameronnal, hogy mit akarok tőle.

— Azt hiszem, értem önt, — monda a detektív — 
de magyarázza meg, kérem, világosabban.

— Tehát: az a szegény asszony, kiről az imént be
széltem, ne veszítse el életét s a tudománynak egy be
cses fölfedezésre való kilátása ne legyen teljesen oda 
azért, meri engemet megfosztanak szabadságomtól. 
11a magam képtelen vagyok is a szükséges kísérleteket 
végezni, mégis nagy megnyugvást szerezne nekem, ha 
helyettem oly ember venné át, kinek itélöképességében 
s tehetségében megbízhatom. Csak egyetlenegyet tudok, 
kiben teljes bizalmam van s ez doktor Komoron. Tőle,



kiben ideális törekvés szellemi éllel párosul, e remél
hetem, hogy a kim nradhata lián ellen mondás ok dacára 
az esetet az én intencióim szerint fogja kezelni. Azt 
hiszem, most világosabban fejeztem ki magamat s re- 
mclhetem-e, hogy kérésemet teljesíteni fogják ?

Molesworth aggódva nézett a. detektív arcára, ez 
azonban nem árulta el gondolatait.

— A gyanuokok talán sokkal súlyosabbak elle
nem, semhogy kérésemet teljesíthetnék ? — mondá az 
orvos.

— Gyerünk a rendőrfelügyelőhöz — mondá 
Gryce.

Molesworth. hálásan meghajolt s megtette intéz
kedéseit. Mikor már indulóban voltak, megérintette a 
detektív karját.

— Nem szabad tudnom, hogy kinek SE tanúvallo
mása alapján tartóztatnak le ?

— Nem az én hatáskörömbe vág — monda Gryce 
szárazon. Nem szája vagyok a törvénynek, hanem 
csak a karja.

Az ajtó előtt álló kocsi a rendőrhivatalba 'vitte 
őket. Nem kell bővebben részleteznünk, hogy mi tör
tént olt. Félóra múlva ismét kocsiba ültek s Jersey 
City be hajtattak. A washingtoni utazás valóra fog válni.

Mialatt Gryce a menetjegyet megváltotta, Moles
worth a fülébe súgta :

— Még csak egyet kérek: a doktort meg kell 
lepnünk. Nem állok valami nagyon a kegyében, s aligha 
hallgatna bizonyítékaimra, ha más választás nyitnék 
neki. ígérje meg, hogy épp úgy meglepi őt, mint 
engem.

A pénztárnál álló detektív éppen aprópénzét dugta 
zsebre. Szinte megfiatalodottnak látszott. Mintha jól 
esett volna neki az utazás.

— Megtehetjük, hiszen teljesen megfelel áz óhaj
tásomnak.



TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Doktor Kameron egy washingtoni barátságos szó* 
bábán ült a lenyugvó nap fényénél, tekintetét fiatal 
feleségére függesztve, ki egy épp akkor érkezett meg- 
hívókártyával játszadozott.

— Magadnak kell írnod a címzést — monda tiz 
asszony, kinek jobbkeze mintha görcstől rándult volna 
össze. — Rheumám még mindig nem mull el.

— S megígérjem vagy pedig kimentsem ma
gunkat ?

— Ahogy akarod, — monda az asszony nevetve 
— nekem mindenütt jó, ha te is ott vagy.

A doktor tudta, hogy igy van a dolog, hogy vára
kozása ellenére szerető, odaadó asszonvkát mondha
tott a magáénak, s melegség áradt el szívében.

— Ma nagyon ragyogóan nézesz ki, Genovéva — 
mondá, s az asszonykát magához húzta, hogy annál 
jobban láthassa.

Kameron Genovéva igazán szép volt, sokkal 
szebb, mint mikor még Gretorexnek hívták. Férje el
ragadtatással nézte életkedvvel telt pillantását, elbű
völő mosolyát. De még más válozás is esett meg vele, 
mely egész lényének teljesen megváltozott külsőt köl
csönzött. Mialatt gyöngéden elpirulva ült férje oldala 
mellett, Kameron éppen jókedvűen akart vele társal
gásba ereszkedni, de gondolatai messze kalandozlak 
az esküvőjét követő reggel felé, mikor mindketten bá
mulva, meghökkenve vették észre azt a nevezetes kö
rülményt, melynek oka fölött Kameron annyit töp
rengett.

Az egész jelenet nagyon élesen állt lelke előtt:
Fiatal felesége a ^árasztó éjszakai utazástól s az 

esküvő okozta titokzatos lelki fölindulástól nagyon el 
volt törődve. Ott hagyta szófán, hogy hadd szemle- 
regjén kissé, s rövid sétát tett. Mikor visszatért, uz el
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sötétített szobában még minden csendes volt. Egy
szerre csak halk, elnyomott kiáltást hallott maga mel
lett s észrevette felesége alakját, ki előrehajolva aggo
dalmas arccal nézte saját képét a két ablak közt függő 
tükörben.

— Világosságot! — kiáltott az asszony vad ré
mülettel. — Több világosságot 1 .

Kameron az ablakhoz sietett, félrehúzta a függö
nyökét s kinyitotta az ablaktáblát. Halk sóhajtás sza
badult ki Genovéva kebléből.

— Nézz rám I — kiáltott, s kezeivel eltakarta 
arcát.

Kameron ott termett az oldala mellett s amit látott, 
az belőle is a bámulat fölkiáltását váltotta ki. Feje, 
mely a szégyentől s fájdalomtól meghajolni látszott, 
szinte teljesen fehér volt, mint egy matrónáé, holott 
tegnap még pompás barna hajfonatok ékeskedtek rajta. 
Most levette kezét arcáról s zavaros pillantással nézett 
férjére.

— Genovéva, — kiáltá — csak mondhatatlan fáj
dalom vagy testi kin idézhet elő ily változást. Mondd, 
drága szivem, mi bajod ? Vigasztalni szeretnélek, se
gítségedre szeretnék lenni, bármi fájdalom kínoz is.

Az asszony elmosolyodott, azután könnyekben 
tört ki.

— Igen, szenvedtem, borzasztó egy fájdalom volt 
ez. Azt hittem, hogy ezeket a borzalmas órákat nem is 
fogom végigélni. x

Kezét keblére szorilá, mintha olt fészkelnének 
kínjai.

— Ez a Héráid ?“ — kérdezte később teljesen 
megváltozott hangon s azon newyorki újság után 
nyúlt, melyet Kameron kezében tartott. — Szórakoz
nom kell. el kell feledkeznem a fájdalomról. Mutasd 
csak, hátha benne van már lakodalmunk leírása.

Kényszeredett nevetéssel sikolt az újsággal az
CJreen: Zárt ajtók mögött. 6
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ablakhoz s álfutotta ú hasábokat. Kameron növekvő 
aggodalommal s elborult kedéllyel nézte. Csapongó, 
izgatott lénye nem elmebetegségnek volt-e jele ? Néni 
tartogatott-e a jövő számára oly rémségeket, melyek
ről halvány sejelme sem volt ?

Kimerültén, leverten rogyott egy székre. Iákkor 
egy édes hang zavarta: föl komor tépeléléseiből, fele
sége térdelt elölte s szinte átszellemült tekintettel né
zett föl rá.

— Megrémítettelek talán különös magaviseletem- 
mel ? — mormoló. — Ez onnan van, mert oly végte
lenül boldog vagyok s mégis olv borzasztóan szenve
dek. De ma már'jobban vagyok, Csak a kezem fáj még.

Tekintete ismét a saját lelógó fehér hajára esett 
s ettől összerezzent.

— Édes Istenem, — monda nyögve — hogyan 
magyarázzam meg ezt ? '

Hófehér hajtól körített fiatal arca oly bájos volt, 
hogy Kameron elragadtatva hajóit le hozzá s homlo
kon csókolta.

Szeretetteljesen fölemelte, a' tükörhöz vezette.
— Nézz csak bele, hogy mily szép vagy.
Ha azelőtt is szép magas, kecses jelenség volt. de 

szinte csak most fejlett ki szépségének egész pompája. 
Gyöngéd arcbőre, sóiét szemei, hófehér haja oly bájos 
harmóniát alkotott, hogy mindenkit ellenállhatatlanul 
lebilincselt volna.

A házastársak egymásra néztek s boldogan moso
lyoglak.

— Tudod, kedves férjem, — monda Genovéva 
tréfálkozva — azt fogom az anyámnak mondani, hogy 
azért öregedtem meg oly hirtelen, mert neked úgy tet
szik a szürke haj.

— Hiszen megmondhatod neki az igazat, mert 
valószínűleg lúd ja, hogy mily beteg vagy, ha ez én 
előttem litoknan maradt is.



Genovéva fejét ráz la,
— Senki sem tudta. Magamba fojloltam kínomat 

* ezentúl is úgy leszek.
— Meg fogjuk gyógyítani a bajt. Most a férjed 

orvosod is egyszersmind, akit nem lehet elámilani.
Azután egészségi állapota felől kérdezősködött, de 

Genovéva tréfásan íélbcszakitá.
— A fájdalom már elmúlt, Waltér s ne gondol

junk másra, mint boldogságunkra. De mondd csak, 
igazán jobban tetszem neked igy ? Nem fogod nélkü
lözni barna Törteimet, miután majd az első meglepetés 
elmúlt ?

— Soha — monda Kameron s égő szenvedéllyel 
szőritá karjai közé. — Genovéva, én édes feleségem, 
nemcsak szépséged csodálata tölti el egész valómat, 
hanem forró szerelem is. Egyetlenem, mindenem vagy.

— S csak azért, mert fehér hajam annyira föl
lelkesít ? Majd szép hajkoronát fonok belőle.

Ezzel nevelve bontakozott ki férje karjai közül 
s könnyű léptekkel Kint cl a szomszéd szobában,

Kameron alig tudta íolfogpii, hogy mi történt vele. 
Hol maradt a szándék, melyet a szigorú orvos föltett 
magában, hogy távol tartja magát minden érzelgéstől V 
Teljesen mámoros lett a boldogságtól és gyönyörű
ségtől.

Egy bét múlva együtt jelentek meg a társaságban, 
áinuló, csodáló pillantásoktól kisérve. Egyik newvorkl 
ismerősük, kivel véletlenül találkoztak, \alig tudta el
rejteni csodálkozását, mikor látta, hogy a fiatal asz 
szony rövid házasság után úgy megszépüli s úgy át
változott. A hódolat, mellyel körülvették, kezdetben 
teljesen meglepte őt. bájosan meghajtott fején s kecses 
mosolyán azonban látszott, hogy jól esett neki.

Teljesen zavartalanul azonban még sem érezte a 
fiatal pár ezeket a/: örömüket és diadalukat. Genovéva

G*
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néha szórakozol Inak mutatkozott, meg-megváltozolt a 
hangulata s kiszámíthatatlanok voltak az ötletei. Sok
szor legjobb ismerősével szemben rém talál (a még a 
kellő szavakat s annyira belezavarodott mondandóiba, 
hogy hallgatói elcsodálkoztak.

Talányszerü természet volt, melyet férje nem tu
dott kikutatni s a társadalmi érintkezésben előkelő meg
jelenése sokszor nem illett ahhoz % modorhoz, melyet 
tanúsított. Kameron oly boldog volt, hogy föl sem 
vette azokat az illem ellen elkövetett kis baklövéseket, 
de valami megmagyarázhatatlan érzés mindig azt 
mondta neki, hogy valami nincs rendén, hogy az ö 
paradicsoma valami titkot rejteget, melynek nem sza
bad nyomára jönnie, lia lelke békéjét nem akarja meg
zavarni. Még csak azt sem merte kutatni vájjon nem 
titokzatos betegsége volt-e igazi oka az ő csodálatos 
külső megváltozásának.

Eggyel azonban vigasztalhatta magát, azzal, hogy 
bármit rejteget is előtte, az nem lehet becstelen dolog. 
Különben hogyan emelhette volna föl rá tekintetét 
annyi odaadással és szerelemmel ?

— Már alig bírom megvárni, hogy barátaimnak 
meg ne mutassalak kiáltott föl hirtelen. — Mikor 
fogunk haza utazni ? f

Genovéva arcán árnyék suhant el.
— Hát vissza kell térnünk ? Azt hittem, hogy 

mindig itt maradhatunk. Gyűlölöm Newyorkot — telte 
hozzá, látván férje elcsodáikozásáf. — Nem szeretném 
viszont látni. Itt mindig közelemben lehetsz, olt pedig 
idődnek kevesebb része az enyém.

Ez a vallomás boldoggá tette. Átkarolta feleségét 
s gyöngéden csókot nyomott ajkaira. Az a meghatá
rozhatatlan érzés, hogy nincsenek egyedül, arra kész
tette, hogy föltekintsen. Az ajtóban egy sötét alak állt.

— Ki az ? — kiáltott s fölháborodva ugrott föl.
Az alak közelebb ment. Kameron ismerős arcot



pillantott meg benne, kinek megjelenését azonban 
éppen nem várta volna e helyen.

Mialatt bámulva, elképedve hallgatott, a tolakodó 
alak megszólalt:

— Bocsánatot kerek, íizt hittük, hogy a hotel tár
salgótermében vagyunk.

Kgtneron csak most pillantotta meg a másik is
meretién alakot is, de nem igen törődött többé vele, 
mert doktor Molesworth kötötte le teljes figyelmét.

— Üzleti megbeszélésem lenne önnel, doktor 
Kameron — monda. — Előadhatom ? >

— Velem ?
— önnel — ismételte Molesworth.
S bámulva, csodálkozva nézett Genovévára, mint 

ahogy minden idegenre szokott, akit először látott.
— Feleségem — mondá Kameron röviden.
Az urak meghajtották magukat a futólagos be

mutatkozásra. A fiatal asszony látható kedvetlenséggel 
emelkedett föl s oly hideg, elutasító mozdulattal hajolt 
meg, hogy Molesworth zavarában a földre tekintett s 
ettől a pillanattól fogva teljességgel nem törődött az 
asszony jelenlétével.

Nem úgy a társa. Az asszony szépsége volt-e, vagy 
külsejének különössége, elég az hozzá, hogy le nem 
vette róla szemeit s teljesen elmerült nézésébe. De 
amellett látszott rajta, hogy a két orvos beszélgetésé
ből egy szavat sem szakaszt el, bár lehötőleg vissza
húzódott.

— Nem sokáig fogom tartóztatni — kezdé Moles
worth, átadva neki a névjegyet. — Hogy mily fontos 
ez a beszélgetés, mely idehozott, megítélheti abból a 
körülményből, hogy csupán csak emiatt utaztam ide.

— Tessék előadni, hogy miről vau szó — mondá 
Kameron, üléssel kínálva meg a doktort, míg Genovéva 
büszke tartással húzódott vissza egy nblakmélyc lésbe.

— Ha az egyetemi klinikáról már nem is emle-



kéznek rám, kezde Molvsworlh ... utóbbi ülőben
bizonyára hallotta neveinél, mini egy törvényszéki tár 
gyalás főlamijáct, mely általános feltűnést kelteit.

Kameron arcán feszült figyelem látszott. Könnyen 
fölfogható okokból nagy érdeklődéssel kísérte ezt a 
tárgyalást, de feleségével sohasem beszélt róla.

— Emlékszem rá ; menyasszonya halálának hírét 
őszinte részvéttel olvastam, mert...

Mialatt beszélt, tekintetét valami titkos erő Moles
worth eddig figyelemre nem méltatott kísérője fölé 
vonta. Hangja fölmondta a szolgálatot s különös zava
rodottság vett rajta erőt. Dacára az ügyes átöl tűzkő 
désnek. annak a különös embernek alakját s vonásait 
vélte fölismerni, ki esküvőjének amaz emlékezetes 
estéjén arra bírta őt, hogy Mildrcd Farleyt titokban 
kikémlelje. Ez az ember most jelentős pillantást vetve 
a fiatal uszonyra, hallgatást kérve emelte ujját a ma
gasba.

— Ugyanazon az estén halt meg, melyen az ön 
esküvője volt — fejezte be Molesworth a megkezdett 
beszédet.

Kameron némán meghajolt. Tudta, hogy a detek
tív figyelmeztető mozdulata mit akart jelenteni. Geno
vévát roppant kínosan érintette volna, ha szóba került 
volna a közte és Mildrcd Farley közt lévő megdöb
bentő hasonlatosság. A hasonlatosság most már nem 
igen volt meg, mert különben nem kerülte volna el 
Molesworth figyelmét.

Most ismét Ő vette át a szót.
--- Nem azért jöttem, hogy miss Farlev titokzatos 

haláláról beszéljek önnel. Ha olvasta a törvényszéki 
tárgyalást, Ön is ítéletet formálhat róla, s tudhat'a, 
hogy állításaimnak általában hitelt adtak Némileg 
tehát meg fogja önt lepni, hogy utólag a rendőrhatóság 
mégis jónak látta kételkedni tanúvallomásom igazságá
ban s szabadságomat fenyegetni.
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— Lehetetlen — hebegő Ivameron, zavarával ön
kéntelenül is az ablak felé tekintve, hol felesége moz
dulatlan alakja élesen rajzolódott bele a késő délutáni 
sárga égbe

— Nem azért mondom el, hogy felkeltsem rész
vétét — folytatá Molesworth nyugodtan s kimérten. 
— Ártatlan vagyok, de ez — s hangja megremegett — 
semmit sem változtat a tényen, hogy ez a gyanú meg
zavar hivatásomban s jövőm kilátásait megsemmisíti. 
Akár törvény elé kerülök, akár nem, hivatásom s jó 
hírnevem szenved miatta s praxiséin ekkora csapást 
nem egykönnyen hever ki. Csak ön teheti ezt a sze< 
rcncsétlcnségct elviselhetővé rám nézve, ha akarja.

— Én?
Doktor Kain erőn ismét felesége felé nézett, ki 

mozdulatlanul állt az ablaknál, látszólag nem figyelve 
a két ember beszélgetésére. Két kezével kitárva tartotta 
a függönyt s fölnézett a sötét égre. Ha valaki látta 
volna az arcát, megdöbbent volna attól, hogy mekkora 
kínszenvedést árulnak el vonásait

Molesworth rendíthetetlen nyugalommal folytain :
— Ez önnek talányszerünek tetszik, de mindjárt 

kimagyarázom magamat. Én... nem mondott cinnek 
az imént valamit a felesége ? — kérdezte hirtelen, s 
tiszteletteljesen fölállt. — Nem szeretnék terhére lenni.

Kamcronnak úgy rémlett, mintha Molesworth 
sóhajtott volna.

— Nem hiszem — mondd büszkén. -- Mondja, 
kérem, miben lehetek szolgálatára ?

Molesworth meghajolt s ismét helyet foglalt.
— Tudom, hogy ön merész s becsvágyó ember 

s hogy nehéz, veszedelmes betegségi esetnél még szo
katlan rendkívül eszközöktől sem riadna vissza S ha 
egy kolléga, kinek ilyen eset akad a praxisában, kény
szerítő körülmények folytán akadályozva lenne a gyó
gyítást maga folytatni, ön elkérné tn|n t, diagnózist s
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a gyógyítási eljárást clmondatná magának, s ha tetszé
sét megnyeri, a kezelést az ő intenciói szerint folytatná 
éppen olyan érdeklődéssel és figyelemmel, mini a saját 
betegeinél.

— Természetesen — mondá a másik nyugodtan.
— Tehát egy ilyen esetem van — folytató Molés- 

worth nyomatékkal. — Valószínűleg hallott Halloran 
Brigittáról, S. és B. orvosok föladták, én azonban hatá
rozottan hiszem, hogy meggyógyíthatom. Fzt a szert 
gonodolom alkalmazhatni, — intésére a detektív átadta 
neki a cédulát — rendkívül hatásosnak fog mutatkozni 
s annak az orvosnak nevét, ki bátran, elhatározotlan 
meri használni, széles körben ismertté fogja tenni.

Kameron tudományos érdeklődése fölébredt.
— Mutassa — mondá láthátó izgatottsággal.
Kameron elvette a papirt, a két férfi feje összeért, 

beható orvosi konzultáció következett, mialatt Kame
ron mindjobban és jobban levetkőzte tartózkodását. 
Ezt lassanként a legleplezetlenebb csodálkozás váltotta 
föl s csodálkozva kérdezte:
t — De hogy jött erre rá, Molesworth ? Azt hiszem, 
ez csodás fölfedezés.

— Megfeszített okoskodással — monda amaz. — 
Nekem nincsenek rögtönös invencióim, mint önnek.

— Annál nagyobb dicsőségére válik — mondá 
Kameron a papirt összehajtva s zsebre téve.

— Akarja vállalni az esetet ? ^
— Azzal a föltétellel, hogyha a kúra sikerül, á 

dicsőség legyen teljesen az öné.
Molesworth sötét tekintete fellángolt az örömtől. 

Meg akarta rázni kollégája kezét, de mégis abbahagyta. 
Egy pillanatig mélységes némaság uralkodott a szobá
ban, s a csendet Molesworth törte meg legelőször.

— Dolgomat bevégeztem, — mondá — s nincs 
okom tovább itt időzni. Szolgálatára állok — mondá 
a detektív felé fordulva.
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De nem igen látszott sietni a távozással. Gryce is 
megfoghatatlan módon tétovázott. Alig figyelt arra, 
hogy mi történik körülötte s összeráncolt homlokkal 
meredt Kameronné selyemruhájának széles betétjére, 
mintha nehéz problémát akart volna megoldani.

— Remélem, nemsokára abban a helyzetben lesz, 
hogy gyógymódjának menetét személyesen ellenőriz
heti — mondá Kameron udvariasan. — Ez a fogság, 
melyről beszél, nem lehet hosszú tartamú. Az esküdtek 
előtt okvetlenül ki fog derülni az igazság. Mert abban 
az emberben nem csalódhatom, ki most beavatott leg
sajátosabb gondolataiba.

Kollégája komolyan rázta a fejét.
— Nem hiszek benne — mondá. — A remények 

csalókák szoktak lenni.
Mélyen meghajolt az ablak felé, hol az asszony 

még mindig mozdulatlanul állt, azután elhagyta a 
szobát. Gryce is kelletlenül megfordult s kövei le öt.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Azon a nagy bálon, melyet egy este Washington
ban tartottak, Genovéva Kameron volt a legragyogóbb, 
legiinnepeltebb jelenség. Még elragadtatott férjének isi 
úgy látszott, hogy ekkora bájt még ,oha életében nem 
látott. Tréfás féltékenységgel súgta a fülébe:

— Jó, hogy ez a mi legutolsó bálunk itt. mert 
közel vagyok ahhoz, hogy egyik-másik piperköc urat 
kardra vagy pisztolyra kihívjam.

Az asszony önkéntelenül is összerezzent, de azért 
szórakozásában nem zavartatta magát. Ezt az utolsó 
mulatságot szive szerint ki akarta elvezni, mert más
nap hazatérnek. Az elutazásra már minden előkészületet 
megtellek, s a szövetségi városban való tartózkodásuk 
utolsó óráit Genovéva tánccal s mulatsággal töltötte.
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Menyegzői ruhája volt rajta, mely nagyszerűen 
állt neki. Mikor F. tábornokáéval, egy barátságos idő- 
ses hölggyel véletlenül összetalálkozott az előszobában, 
ez jóságosán nézte a ruháját.

— Kedvesem, ily bájosan senki sem tíid öltöz
ködni, mint ön — monda neki. — Igazán rendkívül 
Ízléses. Nagyon lekötelezne, ha megmondaná, hogy me
lyik szabónővel dolgoztat.

A kedvetlenség pírja futott végig a fiatal asszony 
arcán. E kérdés tolakodó kíváncsisága sérteni látszott 
őt. Udvariasan, de kitérőleg felelt r

— Nagyon szeretetreméltó, liogv kifejezte a tet
szését, — mondá mosolyogva — de ily fontos titkol 
igazán nem árulhatok el. Tündérek és sellők állnak 
szolgálatomra, kiknek lakását senkinek sem árulha
tom el.

Ez a jelentéktelen kis esemény teljesen lehangolta 
Genovévát. Nemsokára mondta is, hogy a bálról sze
retne távozni.

Másnap reggel Newyorkba utazlak. Már a1 fele 
utón voltak, mikor Kameronné előrehajolva megérin
tette a férje karját.

— Walter, — suttogá — mi történik az olyan 
emberrel, aki oly helyzetbe kerül, mint doktor Moles- 

*Worth, aki tegnap volt nálad ? Börtönbe kerül ?
Kameron megörült, hogy felesége is érdeklődik 

oly esemény iránt, mely őt is nagy mértékben foglal
koztatta s a körülményekhez képest kifejtette elöli-1 
it tényállást. Az asszony nyugodtan hallgatta s mikor 
bevégezte, halk sóhajjal jegyezte meg :

— Nem úgy nézett ki, mintha bűnös lenne. Mii 
gondolsz ? Megvallom, sajnálom.

Fáradtan hanyallolt vissza a köreveire s többé 
nem érintette ezt az ügyet.

A fiatal házasok legjobban szereltek volnTT nyom
ban bevonulni a lakásukba, azonban, mivel kellőiénél
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korábbon érkeztek. még nem \uit készen Kamerun 
tehát emgérkezcse után a Szent Miklós-térre vezette 
feleségét.

Még az nap, hat óra tájban az anyjával találko
zott Genovéva.

— Mily meglepetés, kedves gyermekem --- monda 
az anya, csókra nyújtva oda az orcát. — Hogy fog 
örülni az apád! De nem volt szép tőled, hogy egész 
idő alatt egy sort sem irtát s férjedre hagytad, hogy 
tudósítson bennünket.

Gretorexné a legvidámabb hangulatban volt, az 
örvendetes esemény valósággal megfiatalította. Most 
egy lépést hálralépett s leányát kíváncsian nézte.

— Vedd le a fályolodat s jöjj a nappali szobába. 
Látnom kell, hogy igaz-e a csodálatos változás a ha
jaddal, melyről a doktor értesitclt. A te korodban 
szinte hihetetlen az ilyesmi ; nagyon boldogtalan mé
zesheteid lehettek.

Nála szokatlan fesztelen derült neveléssel ment 
elöl, mialatt Genovéva lopva vetett egy felénk pillan
tást a tágas előcsarnokba, mielőtt követte volna.

— Ne ijedjen meg,1 nagyon — monda Kamcron, 
mialatt az anya leánya fejéről levette a fátvolt.

Elragadó látvány tárult elébe.
— Mily csodaszép — monda Grclorexnc büszke 

örömmel. — Hiúságodnak ez a mesteri fogása Emzán 
kitünően sikerült. Tudtad, hogy ez ellenállhatatlanná 
fog téged tenni. El vagyok ragadtatva, gyermekem. 
Hívnom kell az atyádat.

Elsietett, Genovéva pedig egy székre rogyott le, 
láthatólag megkönnyebbülve s a derült elégtételnek 
nem minden érzése nélkül. Férje mosolyogva pillan
tott rá.

Az est nem folyt le oly kellemesen, mint ahogy 
ez örvendetes kezdet után várni lehetett volna. Bár
mennyire tetszett is Grctorexnénck leánya külső meg



jelenése, lényén sok kifogásolni valót talált. Genovéva 
túlságosan hallgatag volt s nem igen érdeklődött az 
anyja ügyei iránt. Nem Kérdezősködött sem a házi 
ügyek, sem a cselédség közt történt változás felöl. Az 
a hir is teljesen hidegen hagyta, hogy Kiara rorte 
Európából hazatérőben van. Sőt kijelentette, hogy e 
gyermekkori barátnéjával minden érintkezés megsza
kít, mert olyanokat hallott Kláráról, melyek sehogy 
sem tetszenek neki.

Ez a nyilatkozat nagyon kellemetlenül érintette 
Gretorexnét, főképp mivel Genovéva e régi barátság 
megszakításának okáról semmit sem akart mondani. 
Végre anyja fölkérte, hogy vele együtt menjen föl 
abba a szobába, melyben leány korában lakott. Még 
mindig úgy van ott, ahogy hagyta, hogy maga rendel
kezhessék a holmijai fölött. Genovéva azonban határo
zottan vonakodott ennek az óhajtásnak eleget lenni.

— Ma este csakugyan nagyon fáradtnak érzem 
magamat — mondá. — Majd máskor, mikor egy hosz- 
szu vasúti utazásról nem leszek úgy eltörődve.

Gretorexné nem volt ellenmondásokhoz szokva, 
látszott rajta, hogy rosszkedvű. Mikor ezt Genovéva 
észrevette, megnyerő modorával, mely ellenállhatatlan 
bájt kölcsönzött neki, így szólt:

— Bocsáss meg, mama, jól tudom, hogy Waller 
engem nagyon elkényeztetett s mindenben megtette az 
akaratomat. Ezt jövőre nem szabad tennie, mert na
gyon önző leszek. Hallod-e, Walter ?

Kameron odamosolygott, azután beszélgetésbe 
merült apósával. Gretorexné megnyugodottnak látszott 
s azon ünnepélyek felől kérdezősködött, melyekben 
Washingtonban résztvettek. A megzavart összhang is
mét helyreállt, de a felső szoba meglátogatása mégis 
elmaradt

Másnap reggel Genovévának első dolga volt azt 
az óhajtását kifejezni, hogy rögtön hurcolkodjanak be
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n saját lakásukba, még holmi kellemellenséfrek árán 
is. Kameron beleegyezett s a fiatal asszony még aznap 
elintézte a behurcolkodást. Férjének nagyon hizelgett, 
hogy az ő társaságát mindenki másé elé helyezte s 
Genovéva jókedvűen, látszólag minden sajnálkozás 
nélkül hagyta el leánykori életének színhelyét.

Mikor Kameron behurcolkodásuk másnapján n 
nappaliba lépett, látta, hogy felesége aggodalmas tekin
tettel fut végig egy hírlap hasábjain, s kezei ideges 
izgatottságtól reszketnek.

— Mi az, Genovéva ? Talán valami különös esetet 
keressz ?

Genovéva leeresztette a lapot.
— ö nem — mondá közönyösen. — Csak időtöl

tésből olvastam. De látom, hogy ki készülsz menni a 
városba.

A doktor habozott pár pillanatig.
— Csak legalább meg tudnálak ériem — mondá, 

— Néha úgy tetszik nekem, mintha mértföldek válasz
tanának el bennünket egymástól.

— Ó nem, nem — mondá gyöngéden karjaiba 
kapaszkodva. — Olyan ember, mint te, nogy gyölörheii 
magát ilyen képzelődésekkel ?

S férje mellére hajtá fejét.
Másnap ismét újságolvasásnál találta, ez alkalom* 

mai azonban megmondta neki, hogy mit keres.
— Sehol sem találom a doktor Molesworlh letar

tóztatásáról szóló hirt.
— Magam is csodálkoztam rajta. A kórházban, 

ahol azt az esetet kezelem, melyről vele beszéltem, 
semmit sem tudnak róla. Arról sincs hír, hogy vizs
gálati fogságban lenne, vagy rendőri felügyelet alatt 
állna. Egyszer föl fogom keresni a lakásán.

— Bizonyára baráti szolgálatot fogsz vele csele
kedni — mondá Genovéva.

Így történt, hogy doktor Kameron egy reggel Öl-
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ncyné lakában csöngőiéit, hogy Moicswmlh után tuda
kozódjék, Azt a feleletet kapta, hogy a doktor rosszul 
érzi magát s csak néhány betege beszélhet vei?. Kn- 
meron beküldic névjegyéi s türelmetlenül várt a vá
laszra. Azt mondták lépjen be, a doktor örülni fog, 
ha láthatja.

Kameron kollégája a komor szobában a szó fán 
feküdt. Nem messze tőle egy jelentéktelen külsejű em
berke ült, egy kölcsönkönyvtári kötetbe mélyedre.

Mikor a szoba leány mögött az ajtó bezárult, Mo- 
lesworlli fül ugróit.

— Bizonyára betegünk felől hoz Ívirt — monda, 
— Iíogv van ?

— Jól, de a betegápolónö megcsóválja fejét min
den csepp orvosságnál, melyet be kell neki adni.

— Akkor küldje cl az ápolónőt s fogadjon mási
kat. Az eljárásnak nem szabad ily balgaság mialt szen
vednie.

Kameron helyeslőleg intett s kiváncsi pillán Iá d 
vetett társára.

— Hallom, hogy beteg.
Molesworth kényszeredetten mosolygott.
— Amint látja, betegápolóm van — monda jelen

tős tekintetet vetve a szögletben gubbaszkodó alakra.
Kameron részvevőié# kérdezte .
- - Van-e kilátás rá, hogy baja nemsokára el

múlik ?
— Ezt nem lehet meghatározni, még nincs meg 

a helyes diagnózis.
— Talán rendeljek valamit ?
- - Köszönöm.
- - Vagy tehetek valamit az un érdekében ?
— Nem, ------- ön nem.
Szelíd hangon beszélt. Kameron őszinte részvéttől 

nézte.
- - Örülök, hogy mégis csak megvan valahogy
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monda komolyan. — Feleségemmel együtt nagyon 
aggódtam önért.

— Nagyon kedves a feleségétől — monda Moles- 
worth szinte ünnepélyesen s mélyen meghajolva.

Kameron az ajtóhoz ment.
— Ha helyesen ítélek, — mondá a másik, egész 

az ajtóig kísérve társát — az az est, mely engem rom
lásba döntött, önnek a legnagyobb boldogságot hozta.

Kameron tekintete fölragyogott.
— Ez igaz.
Molesworth elmosolyodott, mely K Sun eront külö

nösen érintette.
-— Fogadja szerencsekivánatomat — mormoló.
Aztán az ajtó csendesen bezárult Kameron után.

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Kameronné még Sznap délután egy kávéháziján 
lalálkozott férjével, honnan lakásukba mentek. Útköz
ben a doktor elbeszélte Molesworthnál tett látogatását, 
az asszony azonban nem igen látszott rá figyelni s a 
legjobb hangulatban volt. Kedves csacsogása' annyira 
fölviditotta Kameront, hogy minden egyébről elfeled
kezett. Lakásuk kapuja alatt megálltak s gyöngéden 
néztek egymásra.

— Mily jó együtt jönni linzi — mondá Kameron.
— Földi .paradicsom — suttogá az asszony bol

dogan. (
A doktor még néhány látogatást akart tenni, de. 

könnyen rábcszélteltc magát arra, hogy feleségét föf- 
kisérje. A berendezkedést s bútorokat illetőleg minden
féle rendelkezéseket kellett lenni. A ház nem volt va
lami nagy, de tctőtől-talpig a legizléscsebben, legkényel
mesebben akarták JyetMdezni.

Kameron a esi mis ■^nappaliban a kandalló mellett
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állt, mialatt Genovéva a mellékszobába ment kalapját 
letenni. Meglepetésében fölkiáltott, mire a doktor utána 
ment. összes ruhái az ágyon voltak kitcrigetve.

— Semmi, semmi — monda Genovéva a férje 
kérdésére. — Csak azt nem értem, hogy ez a kiállítás 
mit jelent.

Genovéva csöngetett.
— Ki szedte elő ruháimat a szekrényből ? — kér

dezte az uj szobaleányt, kí szorongva lépett be.
— Bocsásson meg, asszonyom, — monda zava

rodottan — azt hittem, ön parancsolta. A kisasszony 
nagyon biztosnak látszott a dolgában oly pontosan 
leírta azt a ruhát, melyet át kell alakítania 1 Dé' nem 
tudtam megtalálni.

— Kiről beszélsz ?
— Hát a varrókisasszonyról. Azt mondta, hogy 

asszonyom valakit időrendéit, hogy a kék selyem ruhá
ját rövidítse meg. Varrókészséget hozott magával s 
nyomban át akarta alakítani. De mivel a kék ruhát 
nem találtam, ismét távozott.

— Semmiféle varrónővel nem rendeltem meg 
semmit. Nagyon rosszul telted, hogy ruháimat hatá
rozott parancsom nélkül kiszeded. Valóságos csoda, 
hogy a kisasszony egyikkel vágy másikkal örökre 
el nem távozott.

— ó nem, asszonyom, egészen tisztességes leány
nak látszott ő maga mondta, hogy bizonyára tévedés 
van a dologban. Kérdezze csak meg tőle, önnek is azt 
fogja mondani.

— Megmondta, hogy mi a neve s hogy kinél dol
gozik ? — szólt közbe Kcpadjtot

— Nem mondta, de-'f ni vei attól a szabóimtól jött, 
aki a ruhákat csinálta, azt hittem, hogy asszonyom
tudja..." xlSlSS-

— Honnan tudod eaffil'*ffltoütalában kiről be
szélsz ? — kérdezte GonoWn. ;

üst? 1



Visszaélések vannak! ^
Nagyon kérjük a Tolnai Világlapja vásárlóit, ne tessék el
fogadni a lapot, ha ez a regény nincs hozzácsatolva, mert 

a Tolnai Világlapja a regénnyel együtt 60 korona.
Tolnai regény tárában eddig a következő müvek 
jelentek meg. Minden egyes kis kötet tetszetős réz

karc-borítékkal van ellátva.
Dumas: Gróf Monté Christo című rem-nye, mely a világ

irodalom egyik kitűnő alkotása. A mü 7 kis kötetből áll, összesen 
768 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 65 ke ona.

Eschtruth: Lengyelvér elmü pompás ref« «ye, mely után 
sok millió költség;-el mozidarab is készült. Néu Ids kötetben 
jelent meg 488 oldal terjedelemben. Egy-egy uöte’ Ara 25 k róna.

Sue Jenő: Párta rejtelmei elmü regén \ e 1*2 kis kötetben, 
rézkarc fedőlappal, 1200 oldal terjedelemben Egy-egy kötet Ara 
23 korona.

Lázár István: Orökléng elmü maga irodalmi értékű re
génye egy kötetben 140 oldal terjedelemben. Ara 25 korona.

Maurice Leblanc: „813“ elmü érdekfeszitó regénye 3 kö
tetben 320 oldal terjedelemben. Egy-eg\ kötet ára 25 korona.

Cholnoky László: A szerelem betegei elmü excentrikus 
regénye 1 kötetben, 140 oldal terjedelemben. Ára 25 korona.

Marsh Rikhard: A túlvilág I sípszó cimu regénye 2 kötet
ben, 224 oldal terjedelemben Egy-egy kötet ára 25 korona.

Krúdy Gyula: Pesti nőrabló elmü regénye 1 kötetben, 
96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Sienkiewicz Henrik: Qno vad Is elmü regénye, mélyről 
mozid arab is készült. Három kötetben jelent meg 320 oldal ter
jedelemben. Egy-egy kötet ára 25 korona.

H. Balzac: A betörőklrály cimü regénye 2 kötetben, 192 
oldal terjedelemben, egy-egy kötet ára 25 korona.

Peterdy Sándor: Pándy főhadnagy <Ümü reg#ye 1 kötet
ben, 96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Paul és Viktor Marguerite: A kliályfl tragédiája cimü regé
nye 2 kötetben, 192 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 25 kor.

Krúdy Gyula: Egy nemzeti rablóvczér cimü regénye 1 kö
tetben, 128 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Dumas: A bársonynyakékes hölgy elműt regénye 1 kötet
ben, 96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Petőfi Sándor: A hóhér kötele cimü regénye 1 kötetben, 
128 oldal terjedelemben, áiyL26 korona.

Tábori Kornél: Pesti bűnösök cimü regénye 1 kötetben, 
96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Postadij kötetenként 2 korona, utánvéttel nem szállítjuk.
Az itt felsorolt müvek megrendelhetők úgy a vidéken, mint 
Budapesten az összes újságárus!lóknál és aohány tőzsdékben, 
valamint Tolnai Világlapja kiadóhivatalában, Budapest, 

VII., Dohány-Xitca 12. szám.
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Tolnai regénytára
a Tolnai Világlapja díjtalan melléklete.

Megjelenik kéthetenként 
egyszer, szerdán. Szerkesz
tőségés kiadóhivatal, Buda
pest, Dohány-u. 12. sz. Tel.: 
J. 123-39 és J, 123-50,

A Tolnai Világlapja egy 
példányának ára, egy kö
tet regénnyel együtt 60 K. 
Az előfizetés: negyedévre 
390 kor., félévre 780 kor,

Uh a /

Egy kis könyvtárt
kap egy év alatt. A Tolnai Világlapja minden szá
mához egy kötet regény van mellékelve. Ezt meg
kaphatja, ha megveszi a Tolnai Világlapját vagy 
előfizet rája. Előfizetési ára % évre 390 korona, 

egy példány 60 korona.

Nyomatott a Tolnai Világlapja R.-T. nyomdai mülntézeténél, 
Budapest, VII., Dohány-utca 12,
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— 0-,:\k r’ uloltam, mert mindenféle próbák és 
szövetminták voltak a kezében, melyeket összehason
lított a ruhákkal. Kissé csodálkoztam ugyan, mert csak 
u kék selyem ruhával volt dolga s nem a többivel. Meg 
azután lopva is végezte s azt hitte, hogy nem látom. , 

A doktor visszatért a nappaliba, gondolván ma
gában, hogy ezt az ügyet a felesége majd maga is cl- 
’ntézi. Nem vette észre, hogy az asszony egyszerre el
halványult. *

— Azt mondtad, hogy szabásminták voltak nála, 
melyek ruháimhoz illettek — monda, szinte levegő után 
kapkodva. — Miféle minták voltak azok s melyik ru
hához valók V Tudni akarom.

A leány mindjobban megijedt.
— Volt egy darab nála, olyan, mint az a szürke 

selyemruha — monda egy remek látogatóruhára mu
tatva. — Legjobban nézte azonban a fehér atlaszruhál 
s a hosszú köpenyen lévő gpjnhokat. De elvinni sem
mit sem vitt el magával. Aj^Kszcm, minden szabónö 
igy szokott csinálni. “ ’ S ’-------------------- —-.........

A fiatal asszony egy szó|Aehanyatlott, azon drága 
ruháknak látványa, melyekben* Washingtonban oly 
nagy feltűnést keltett, valósággal rosszul esett neki.

— Akaszd vissza a szekrénybe, — mondá a leány
nak — és semmi körülmények közt hozzájuk ne nyúlj, 
inig nem mondom.

Mikor Genovéva ismét visszament a nappaliba, 
komor arca hirtelen főiderült s látszólag minden bősz 
szusága elmúlt. Mosolygott, tréfált, jókedvűen csacso
gott s elűzte férje homlokáról a felhőket.

E jelentéktelen, de azért nagyon talányszerü ese
ményre még ugyanaznap este egy másik következett, 
mely nem kevésbé megmagyarázhatatlannak látszott.

Egy ur jelentette be magát Kameronnál és felesé
rt nál, mondván, hogy sürgős ügyben akar beszélni 
velük.

Qrten : 7Art síJtAk mngMt./ ' \ / /C 'J í í

~ "

/
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— Azért jöttem, — monda a doktor felé meg
hajolva — hogy egy egyszerű kérdést intézzek felesé
géhez. Kérnem kell őt, — monda Genovéva felé for
dulva — hogy mondja meg szabónőjének a nevét.

A fiatal asszony akkor sem lepődött és ijedt volna 
úgy meg, ha a mennyezet szakadt volna rá.

— Bocsássön meg, — mondta az ur — ha tola
kodónak s udvariatlannak látszom. Majd mindjárt 
Világosabban megmagyarázom. Kétségkívül emlékezni 
fognak önök egy eseményre, mely nemrég történt. Egy 
fiatal leány egy doktornak kocsijában meghalt, cián- 
kálimcrgezés következtében.

— Mildrcd Farlcyről beszél ? — kérdezte Kamc- 
ron, csodálkozva azon, hogy ez a név mindenhol ül
dözi őt.

— Ti óla.
— Emlékszem arra a szomorú és titokzatos esetre 

— monda Kameron. — Az a kérdés, melyet feleségem
hez intézett, összefügg -ezzel az üggyel?

— Mindenesetre össz&fűgg — monda az ur, szinte 
atyai pillantást vétve;a széf) fiatal asszonyra, ki gon
dolataiba elmerülve a kandalló tüzébe nézett s köze
lebbi magyarázatot látszott várni. — Az újságból bizo
nyára tudja, hogy Mildred Farley szabónő volt s szinte 
haláláig szorgalmasan űzte foglalkozását. Különféle 
okok forognak fenn, melyek folytán a rendőrség előtt 
kétségesnek látszik, hogy ez csak olyan egyszerű ön- 
gyilkosság. Azt például még nem sikerült kinyomozni, 
hogy kinek dolgozott s kinek házába szállította azokat 
a ruhákat, melyek elkészítésével a legutolsó hetekben 
foglalkozott. Lehet, hogy ezt kitudni nem bírna semmi 
értékkel, s ez a körülmény teljesen lényegtelennek lát
szik. De épen azért, mert ez eddig még megoldatlan 
rejtély, küld engem ki a hatóság, hogy minden kétes 
körülményt földerítsek s ez ügyre lehetőleg világossá 
got derítsek.



90

Liöv.iigaloíi s Genovévára nézett. ki iekintelét szi
lárdan viszonozta.

— Bizonyára föl leszi rólam, hogy Mildred Farley- 
vel ismeretségben voltam ? — monda hidegen és hatá
rozottan.

— Mát nem úgy van ?
Genovéva mosolygott.
— Kérdezze meg a férjemet.
Kameron fejét rázta, ez azonban az ural nem lát

szod meggyőzni, mert komoly hangon folytain :
— Ha nem ismerte Farlev kisasszonyt, doktorné 

asszonyom, mégis csak csodálatos, hogy ő készitelle 
az ön kelengyéjéhez való puhákat.

— Hogy érti ezt ? Az a leány sohasem dolgozott 
nekem, ezt a leghatározottabban állíthatom.

— Helyes. Akkor visszatérek előbbi kérdésemre 
- • monda mosolyogva. Ki az ön szabónője ?

— Egyáltalában kell ezt önnek tudnia ? — kér
dez le büszke magatartással, de azért nem palástolta el 
r tolakodás fölött való fölháborodásál.

— Csak azért kérdezem, hogy ellene mondhassak 
azoknak, akik azt állítják, hogy Mildred Farley volt.

— De micsoda okok forognak fenn, hogy felesé
gemet azzal a szerencsétlen leánnyal összefüggésbe hoz
zák ? — szólt közbe Kamcron.

— Nagyon fontos ok, melyre nézve a doktorné 
asszony talán fülvilágositással szolgáiba Ina. Az el
hunytnak lakásában mindenféle bársony- és selyem - 
maradékot találtak, melyeket a rendőrség szövetmin
tákul megőrizett azokból a szövetekből, melyekből a 
ruhák készültek. Köztük volt egy belét is — itt van —- 
s mivel legutóbb doktor Kameronné ruháján véletle
nül hasonló darabot vetlek észre, közelfekvő föltevés, 
hogy ő volt az a hölgy, kinek számára a szegény leány 
dolgozod.

— így csak **gy férd ítélhet — monda Genovéva
7*
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hűvös gúnnyal. — Ebben a varosban jelenleg legalább 
is busz olyan asszony van, kik hasonló betétet hor
danak.

— Ilyen szövetből is, mint ez a szürke bársony, 
vagy ez a harmadik szövet, vagy mint ez a negyedik ? 
Iíogy is hívják ezt a puha szövetet ?

- - Elég, elég, — monda a fiatal asszony — a sző
ve! ekei vállalom, de Mildred Farleyt nem ismerem. 
Nem tudom megmondani, hogy a leány hogyan jutott 
e szövetminták birtokába, de hogy nekem nem dol
gozott, az bizonyos.

Félig megvető, félig közönyös mosollyal tolta fejre 
a darabokat, s amellett oly büszke, oly parancsoló vhll 
a magatartása, hogy a látogató már készülődni kezdett.

— Ha tudnék valamit, szívesen közölném önnel 
— monda Genovéva kissé közlékenyebben. — De előt
tem épp oly föl logha lat lan, mint ön előtt, hogy az én 
ruháim szövetmintái hogyan jutottak arra a helyre. 
Elég ez önnek, vagy nem ?

Az idegen fölállt, hogy elbúcsúzzék.
— Hát nem akarja megmondani, hogy hol csinál

tatta a ruháit ? — kérdezte még egyszer.
Genovéva fejét rázta, nevetett s pajzánul nézett rá.
— Ez titok, melyet magának férjemnek sem árul

hatok el — mondá. — De ha már másképp nincs, hát 
hallja meg.

Eábujjhegyre ágaskodott s valamit súgott az ide
gen ur fülébe.

Az idegen meghökkent egy pillanatra, azután jó
kedvűen fölkacagott.

— Ez az ön titka, doktornő asszony ? Számíthat 
hallgatásomra, amennyiben nem ütközik össze a köte
lességemmel.

Azután még egyszer bocsánatot kért tőlük, hogy 
látogatásával zavarta őket, s tiszteletteljes meghajlás
sal távozott a szobából.
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Mikor íiinent, Kamerun a felesége felé fordult.
— Micsoda varázsigéket súghattál neki, hogy egy

szerre megnyugodott ? — kérdezte tőle.
— Vagy úgy. te is akarod tudni a titkomat ? Hát 

azt mondtam neki, hogy azokat a megcsodált ruhákat 
éppenséggel nem szabónőnél csináltattam. Mivel hiú
ságomban kiváló szép akartam lenni s egészen sajátos 
Ízlést fitogtatni, egy nőszabónál, egy férfinál rendeltem 
meg őket. S hogy most már szégyelem magam miatta.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

— Ezt mondta önnek, felügyelő ur ? — kérdezte 
Gryce. — S elhitte neki ?

— Igazat mondott — mondá a másik, éppen visz- 
szalérve Kameronéktól. — Hangja nagyon meggyőző 
volt, s pillanatig sem kételkedtem benne.

— Mivel nem saját füleimmel hallottam, aggodal
maim igazoltak. Pár nap múlva talán több jelen leni 
valónk lesz ; előre persze nem lehet tudni, hogy kisül-e 
belőlük valami.

Gryce nem volt megelégedve. Mennél jobban bele
mélyedt az esetbe, annál zavarosabbnak tetszett neki. 
Egyelőre rendőrileg figyeltette meg Molcswortliot; ösz
töne, mely többnyire helyesen kormányozta őt, óvta 
őt attól, hogy higyjen bűnösségében, s hogy letartóz
tassa, mielőtt minden lehetőséget a leglelkiismereteseb
ben meg nem vizsgált.

Nyíltan megvallotta, hogy gyanúja utóbbi időben 
nagyon csodálatos irányt vett. Minden okos emberi ér
telem ellen volt oly előkelő nőt hozni valamelyes össze
függésbe a szegény varrónő halálával, mint Genovéva. 
Ezt a gyanút azonban csak úgy egyszerűen nem lehe
tett elutasítani. A nagy nő egyszerűen hazugsághoz me
nekült (mert Gryce egyszerűen nem hitte, amit fölebb-
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valójának fülébe súgott), hogy szabó nő jf ne k nevél ne 
kelljen elárulnia s igy Iára óságra érdemesnek látszol t 
előtte tovább követni a nyomot.

Ez elhatározásában még jobban megerősödött, ha 
visszagondolt az esküvő előtt megszökött Genovévát 
illetőleg való nyomozásaira s eszébe jutott hirtelen el
bocsátott cselédjével, Cihával való beszélgetése. Eszébe 
jutott, hogy ez egy leányról beszélt neki, ki úrnőjének 
ruháit hazavinni szokta. Mindaz akkor csak üres fecse
gésnek látszott, amit az a leány „egy utálatos, dölyfös" 
személyről össze-vissza beszéli, ki magái különbnek 
hitte a többinél, mindig mélyen lefátyolozva jelent meg 
nagy papirdobozával s senkivel szóba nem állt. Geno
véva parancsára a cselédségnek mindig akadálytalanul 
be kellett őt bocsátani, mit különösen Ciha vett rossz 
néven.

Most Grvcc nagyon sajnálta, hogy akkoriban nem 
hatolt a dolog nyomára, de még most se volt késő arra 
nézve, hogy a leányt illetőleg közelebbi adatokat sze
rezzen be, hiszen Olneyné is beszélt arról, hogy Mi lőré
det sokszor látta nagy dobozokkal távozni hazulról. 
A detektív beszélni akart Gretorcx előzékeny házmeste
rével s e réven megállapítani remélte, hogy a két leány 
egy és ugyanazon személy-e.

Ez egyszer a feljebbvalója nagyon is könnyen hí
vőnek bizonyult.

Jcant, a házmestert a konyhában találta s az elő
kelő szolga éppen nem vonakodott attól, hogy be
szédbe ereszkedjék s feleleteket adjon. Péter is oda
ment s Gryce ügyesen fölállított kérdésekkel kivett be
lőlük egyetmást. A leány mindig annyira el volt fátyo
lozva, hogy nem leheléit látni az arcát s ha megszólí
tották, nem felelt. A kisasszony, (Genovéva) azonban 
mindig rendelkezésére állott, valahányszor csak ke
reste. Mindig estefelé jött s rendesen hosszú esőkö
penyt viselt.



Gryce ilyen köpenyt látóit lógni Mikim! Farlcv 
nihaszekrényében.

— Legutolsó izbcn azonban a köpeny nem volt 
rajta — monda Péter. — Ekkor egészen másképp né
zett ki, nagyon előkelő volt s csak barna fátyoléról s 
kézitáskájáról ismertem meg isméi, melyet mindig kar
ján hordott.

Egyetlen szót sem szólt s ránk sem nézell. De 
akkor egészen mással volt tele a lejem, mintsem hogy 
vele törődtem volna, hiszen a lakodalmi esi érc készü
lődtünk.

— Tévedsz, Péter — vette át Jcan a szót. — Le
heleden, hogy az esküvő estéjén a leány itt lett volna.

— Úgy ? Hiszen én magam bocsátottam he a há
tú lsó ajtón. Éppen idejekorán érkezeit, hogy a kisasz- 
szonvnak az öltözködésnél segítsen. Különben pedig 
nem Iái lám távozni.

Gryce csalódott. Valósággal balgaság volt föltenni, 
hogy ez a titokzatos leány Molesworth megszökött 
menyasszonya volt. Hiszen hét órakor még a mérföl
dekre eső C .. . hotelben látta. S ahelyett, hogy a sa
ját lakodalmát ünnepelte volna, majd másnak a szol
gálatába áll s másnak öltözködésénél segédkezik ? Ez 
igazán alig volt hihető.

De hogy semmit mcgvizsgálailanul ne hagyjon, 
még egy utolsó próbát meg akart kísérlem.

— Milyen volt az a táska, melyet a leány mindig 
magával hordott ? Kicsike és sárga? — kérdezte.

— Kicsinek kicsi volt, — mondd Péter —: de nem 
sárga volt, hanem teljesen fekete. Hiszen sokszor 
láttam.

Gryce bő kabátja alól elővette a táskát, melyet a 
doktor kocsijában talált s monogrammos felét tartotta 
Péter felé.

Ilyen volt ?
— Nem ilyen. A sárga díszítés nem volt rajta.



1UHL

De mikor megfordította, a szolga így kiállolt föl:
— Most már ismerősnek tetszik. Ilyenféle volt.
A detektív nevetve ismét eltelte. A leány mindig 

a monogram in os felét fordította volna kifelé ? Alig le
heléit föltenni. Gryce nyilvánvalóig rossz nyomon járt 
s legjobban tette, ha távozik vala.

A konyhából az udvarra ért, miközben megje
gyezte, hogy a ház körül egy kavicsos ut vezet. De 
még valami a legnagyobb mérvben fel költötte kíván
csiságát, nevezetesen egy konyhatornác, melyből több 
lépcső vezetett le. Négy szegletes veranda volt magas 
karfával ellátva, melyből a tetőt tartó oszlopok nyúl
tak ki. A karfa egészen újra volt festve, sajátságos vi
lágosbarna szilinél.

— Lehetséges e, hogy itt találjam meg azt, mit 
oly soká kerestem ? — kérdezte magában.

Kilépett a tornácra s kémlelődve nézett körül. 
Egyszerre csak fölkiáltott bámulatában s megelégedé
sében. A lépcső közelében levő oszlopról a festék egy 
lu-lyütt ledörgülődött akkora darabon, mint a Mildred 
ruháján levő folt s a vékony ottmaradt rétegben még 
világosan látszottak a kék gyapjufonalak, melyek bele' 
voltak száradva. Gryce már sok csodát ért át, de ily 
meggyőző teljes bizonyítékra még nem akadt.

Elgondolkodva ment vissza a konyhába.
— Micsoda szép tornácuk van maguknak kint, — 

kezdte újra a beszélgetést Péterrel — milyen szép lehet 
ott nyári estéken kint ülni I

— Meghiszem azl — monda Péter jóságosán.
— S mily szépen be van mázolva ! Sokkal tisz

tább, mint a ház többi része.
— De magam is csináltam ám ! —- hencegett Pé

ter. Mivel a veranda nagyon elhanyagolt volt, megkér
tem a gazdát, engedje beleptem. Vettem egy fazék fes
téket, de nem akart megszáradni. Legalább tisztessé
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gcsen nézett ki az esküvőre, úgy hogy ucm kellett szé
gyenkeznie miatta.

Grycenek a legkülönfélébb gondolatok zsongtak 
agyában. Az a talány, melyet meg akart oldani, mind 
homályosabb lett, a probléma mind bonyolultabb.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Az a fölfedezés, melyet Gryce tett, mindeneseire 
nagy horderejű s fontos volt. Ez által meg volt álla
pítva, hogy az a leány, ki Genovéva Gretorex ruháit 
hazavitte, s kit még az esküvő estéjén is láttak nála, 
ugyanaz volt, akit aznap éjfél tájban holtan szállítot
tak Olney asszony lakására.

De közvetlenül nem következett belőle, hogy ebben 
a házban halt meg. Gyanús volt ugyan, hogy a moskuii 
doktor Kameronné makacsul tagadta a vele való isme
retségét, de bármi bírta is erre, nem állt szükségkép
pen összefüggésben a leány tragikus halálával. Az oly 
társadalmi állású hölgyek, mint Kameronné, többnyire 
leküzdhetetlen irtózást éreznek a rendőrségen való tár
gyalástól, vagy attól, hogy tanuknak idézzék meg a 
törvényszékre.

De hogyan magyarázható meg Molesworthnak az 
az óhajtása, hogy Kameront értesítsék a helyzetről ? 
Es az a vérfagyasztó kiáltás az esküvő alatt I Honnan 
jött ? Mi volt a jelentése ? Altkor még nem volt vilá
gos előtte, hogy mily fontos ennek okát és okozóját 
földeríteni ; most minden erejét meg kellett feszíteni, 
hogy ezt utólag pótolja.

Gryce közönyösen fordult ismét a két szolgához.
— Mit is akartam még mondani J.. egyik bará

tom azt beszélte, hogy az esküvő alatt nagyon fontos 
esemény történt itt. Amikor az esküvő javában folyt, 
hirtelen hangos kiálllást hallottak. Igaz ?
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— Persze ----- mond fi Jenn. — MargveL vol l. ki 
mindig úgy kiabál, minlha nyársra húznák.

Péter szánakozva mosolygott.
— Mondtam már nektek ezerszer, hogy Margrel 

nem is volt itthon. Tehát nem is kiálthatott.
— Senkiscm tudja, hogy mi volt az — szólt közbe 

egy leány, ki épp akkor lépett a konyhába. — Talán 
kísérlet volt — monda félénk pillantással. — Mindig 
ilyet hallani, valahányszor valaki meg akar halni a 
házban.

— Ostobaság — monda Péter. — Valami asszonyi 
személy kiáltott, de megfoghatatlan, hogy miért éppen 
azon az estén ijedt meg annyira.

Gryce azalatt magában minden pro és conlra okot 
megmérlegclt. Hátha Mildrcd Farley kiáltott akkorát 
a halála pillanatában V De hogyan maradhatott titok
ban az ilyen esemény, mely a menyasszony szobájában 
játszódott le ? S ha a mérget itt a házban vette be, 
hogyan jutott hozzá Molesworlh nemsokára ahhoz, 
hogy vele együtt a gyógyszertárba s onnan haza haj
tasson ?

Nem, Mildrcd Farley nem itt halt meg, mert azon 
a végzetes estén Molesworthnak is itt kellett volna len
nie a házban. Ha ezt föltesszük, akkor kissé természe
tesen földerül a homály.

De mily nehéz lenne ezt a tényt bebizonyítani 1
Gryce tudta, hogy a doktort senki seijii vette észre 

a násznép körül, mert különben ez kidéiült volna a 
törvényszéki tárgyalás alkalmával. A kikérdezett szol
gák közül sem látott senki olyan embert.

S elgondolható volt-e, hogy innen oly rövid idő 
alatt eljut a 22-ilc utcába ? Igaz, hogy lova szinte ha
lálra volt hajszolva, hogy egy bizonyos célt elérjen, de 
mi volt ez a cél ? Mildrcd Farleyt megmenteni, — vagy 
pedig elpusztítani V '

Ellene szólt az, hogy Molesworlh hamis helyet
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mondőli be, mikor ezt vnüolln, hogy hol akadt a 
Irányra s ellene szólt az eldobott üvegcséről szóló mese 
is. Még mindig nagy volt az a valószínűség, hogy a dok
tor volt a lettes, bárhogyan forgatta is mindenfelé az 
ügyet a detekiv. l!'

Mielőtt Gryce a konyhából távozott volna, még egy 
pillantást vetett a hátúlsó lépcsőre. Közvetlenül a kapu 
alá vezetett, onnan pedig a szaíadba, úgy hogy a leány 
könnyen távozhatott észrevétlenül, mialatt a házbeliek 
másfelé voltak elfoglalva. S ekkor leülhetett a tornác 
lépcsőjére is, hogy a doktort megvárja. Miért nem ? 
Abban a levélben, melyet a hotelben hátrahagyott, tud
tára adhatta, hogy hol fogja találni.

Legalább az ellenkezőjét nem leheteti bebizo
nyítani.

Két dolgot kellett most megállapítani : először, 
hogy a doktor kocsija amaz estén elment-e a ház előtt, 
másodszor, hogy Kameronné micsoda ok miatt igye
kezett titokban tartani a szerencsétlen leánnyal való 
összeköttetését. Gryce vonakodás nélkül, igazán fiata
los buzgalommal fogott e föladat megoldásához.

Konyhabeli ismerőseitől elbúcsúzva, a hátsó ajtón, 
a ház körül kiment. Jean a következő pillanatban 
csöngetést hallott az elülső ajtón. Kinyitotta s nem 
csekély bámulatára az előbbi látogató volt, ki komoly, 
mozdulatlan arccal, mintha akkor először lelt volna a 
házban, kérdezősködött, hogy Gretorexné otthon van-e 
s lehet-e vele beszélni. Azután a meglepődött szolgát 
bekísérte a nappali szobába oly urias arcki fejezesse!, 
mint akinek semmi keresete sincs az alsóbb régiókban.

Gretorexné legutoljára bosszúsan vált meg a de- 
tfktivlől, még pedig nem ok nélkül, mint ezt az utóbbi 
el is ismerte. Mikor most Gryce akkori baklövése miatt 
mentegetni akarta magák éles hangon szakitá félbe:

— Nem értem uram, hogy miről beszél.. Nem tu
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dók semmi Lé védésről, kivéve hogy határozóit óhajtá
som dacára vömet bizalmába c vatta.

— Tehát 6 semmi felvilágosítást nem adott amaz 
este eseményeire vonatkozólag V

— Nem kértem tőle
A detektív halkan felkiáltott meglepetésében.
— ön természetesen nem is sejthette, hogy mily 

nevezetes eseményeket éltünk át. Amaz estén az ön 
leányának másodénjét láttuk a városban.

— Másodénjét ?
— Igen, aki oly roppantul hasonlított hozzá, hogy 

még az ön legjobb barátja is — doktor Kameront gon
dolom megcsalódott a hasonlatosság következtében.

. Az anya csodálkozása határt nem ismert.
— Megérthetőnek fogja tehát találni, hogy azt a 

személyt én is Gretorex kisasszonynak tartottam annál 
is inkább, mert ruhája szakasztott megfeleli annak a 
leírásnak, melyet az ön eltűnt leánya ruhájáról kap
tunk.

Grelorexné arcán kételkedés s félelem tükröződött.
— Még mindig nem értem önt, Gryce ur. Ki az 

a személy ? Mi lesz vele ? Nagyon kiváncsivá tesz.
Gryce óvatosan körülnézett.
— Egészen magunk vagyunk ?
— Senkisem hall bennünket. Mondja, ki volt 

az a nő ?
— Az újságok nemrég nagyon emlegették a nevét 

s igy hallania kellett. Mildred Farley volt, az a fiatal 
leány, ki az említett estén mérget ivott.

— Farley ? — ismételte hosszasan az asszony... 
— Farley ?

— Mindjárt gondoltam, hogy ismerni fogja — 
monda az asszony vonásait élesen megfigyelve.

— Ó neih, ön téved, — monda az asszony nyu
godtan s méltóságteljesen. Ily nevű leányt nem isme
rek. Hogy is jut ilyesmi at eszébe ?



— Gyakran járt ki-be a házban, a leánya nagyon 
jól ismrcte s ha nem csalódom, mielőtt a leányt ka
tasztrófa érte volna.

Mindez merő kellemetlen meglepetés volt Gretorex- 
néra. Elfeledkezett minden tartózkodásról, még a de
tektív jelenléiéről is.

— Farley nevű leány, kit Genovéva ismert s ki 
csalódásig hasonlított hozzá ? Hogy értsem ezt ?

Grvce hallgatott, de le nem vette róla a tekintetét.
— Nem azt mondta az imént, hogy meghalt ? — 

kérdezte Gretorcxné hirtelen, mintha álomból kelt 
\olna lel. Ugyanaz a leány, kit valaki az utcán talált 
s fölvett kocsijába ?

— Igen, asszonyom, egy fiatal szabónő, kinek az
nap este lett volna az esküvője. E helyett azonban az
on leányának segített a menyasszonyi ruha fölvevé- 
sénél.

Gretorcxné lágranyill szemmel bámult rá s maga
tartása nem volt már többé oly méltóságteljes.

— Úgy látszik, nagyon jól van értesülve leányom
ról ; jobban, mint a saját anyja s legjobb barátai. Egy
általában nem tudtam, hogy Genovévának segített va
laki s semmit sem tudtam Farley nevű képmásáról. 
Ezt a körülményt különben a cselédség is okvetlen 
észrevette volna, de senkisem szólt erről nekem.

— Mert hozzá voltak szokva ahhoz, hogy a leány 
ki s be járt. Az arcát senki sem látta, mert mindig 
lefátyolozva jött.

— S határozottan azt állítja, hogy az a leány, ki 
leányom ruháját hazahozta, ki az egyetlen volt, akit 
h ányom nyomban fogadni szokott, azonos azzal, ki az 
esküvő napján oly hirtelen s oly titokzatos módon 
meghalt ?

— Még nem hatolt ki a nyilvánosságra s gyaní
tom, hogy maga doktor Kamcronné sem tud arról, 
hogy azonos lenne. Előttem azonban ez a tény meg-
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dón Ihe lel len. Ez az oka ittlétemnek. Éppen most fog
lalkozom az erre vonalkozp közelebbi körülmények ki
derítésével.

Vájjon Gretorcxné hirtelen színét változtatta-e, 
vasy Gryce ezt csak ugy képzelte ? Naevon sok kellett 
e raffinált nagyvilági hölgy nyugalmának megrendi- 
téséhez.

Közönyös nyugalmát gyorsan visszanyerte. .
— Nagyon természetesnek találom, — monda — 

hiszen hivatásához 'tartozik. De azt hiszem, itt nem so
kat fog megtudni.

— Nekem is ugy rémlik, miután ön azt mondja, 
hogy sohasem találkozott vele s sohasem látta.

— Soha.
Ezt olyan hangsúllyal monda, hogy az igazság 

látszatát keltette vele. Gryce megváltoztatta hadi tervét.
— Akkor búcsúzom — mondá. — De mégis... 

szeretnék valamit kérni öntől az igazságosság érdeké
ben, melynek szolgája vagyok. Ha Farlcy amaz estén 
tényleg itt volt a leányom szobájában, akkor egy barna 
íályolt kellett itthagynia, melyet a háznép állítólag lá
tott nála. De mikor a holttestet lakásába vitték, egé
szen uj világosszürke fátyol lógott a ruháján. Ha 
leánya elutazása után a szobák kitakarítása alkalmával 
a barna fátyol! megtalálták volna, ez újabb szem lenne, 
melyet bizonyítékaink láncába beilleszthetnénk.

— De mikor a barna fátyol oly közönséges va
lami. Lehel az is. hogy leányomnak vagy egy tucat 
van belőle.

— De ezek csak nem hevernek ugy szanaszét a 
szobában ? ;

— Hogy tudhassam én azt ?
— Nem akar tehát segítségemre lenni ?
— Nem akadályozom meg abban, hogy körül ne 

nézzen a szobában. Minden ugy van még benne, ahogy 
leányom otthagyta. Csak az ő jelenlétében akartam
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dolgai fölölt rendelkezni, neki azonban eddig meg nem 
volt ideje, hogy törődött volna velük. Mire keres bizo
nyítékokat s ki ellen, ha szabad kérdeznem ?

— Talán ismer e városban valami Molcsworlhot, 
asszonyom ?

— Nem ismerek.
— Azt is határozottan állíthatja, hogy az esküvőre 

nem hívták meg?
— Egész határozottan.
— Eszerint tehát az ön tudta nélkül történt, hogy 

akkor itt volt a házban. Molcsmorth ugyanis azt állítja, 
hogy Farlcy kisasszonyt a 22. utca egyik házának lép
csőjén találta. Ez a história ugyanis meglehetősen va
lószínűtlen s be akarjuk bizonyítani, hogy innen vitte 
magával s a leány körülbelül kilenc óráig tartózkodott 
Grelorex kisasszony szobájában.

— Iía fontosnak tartja ezt a jelenlétet bizonyítani, 
úgy ez nagyon egyszerűnek látszik. Doktor K amer önné 
nem tudná megmondani, hogy a leány nála volt-e 
vagy sem ?

Gryce nagyon jól tudta, hogy a büszke asszony 
mit akart ezzel a javaslattal. Minden külső önuralma 
dacára bensőleg égett a vágytól megtudni, hogy nem 
kevésbé büszke leánya mit igyekszik rejtegetni a kö
zönyösség külszíne alatt.

— Ebben igaza lesz — mondá az anya látszólag 
megkönnyebbülten. — Jöjjön hát föl velem a szo
bájába.

A ház elülső részében levő tágas nagy terem, 
amelybe léptek, barátságosan, szépen volt berendezve, 
de bizonyos jelek elárulták, hogy emberi láb nem 
lépte át a küszöböt azóta, hogy Genovéva elhagyta. Ezt 
a detektív kedvező körülménynek tartotta, nyomozá
saira nézve pedig egészen különös érdekűnek. Gre- 
lorexné buzgón kereste a fátyolt mindenfelé, s mikor
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tott, mely egy kis alkóv bejáratát zárta el.

— Ezek a fölhalmozott ruhák mind a leányáé ? 
ligy látszik, hogy egész ruhatárát kiszedte a szekré
nyekből.

— Régi ruhái, melyeket esküvője elolt viselt, de 
azért meg sokkal jobb karban vannak, semhogy ide- 
oda lehetne dobálni őket. Szeretném tudni, hogy .. .

— Mit jelent ez ? — szólalt meg hirtelen hátuk 
mögött egy izgatott hang. — Mi történik itt az én szo
bámban az én engedelmem nélkül ?

Mindketten gyorsan megfordultak. Doktor Kamc- 
ronné állt a nyitott ajtóban, kalappal a fején s bun
dában.

TIZENHATODIK FEJEZET.

Úgy Gretorexné, mint a detektív végtelenül meg
hökkent, bármily különböző lelkületű emberek voltak 
is. Következő pillanatban azonban mindketten vissza
nyerték önuralmukat, az asszony okosságból, a detek
tív pedig szokásból. Gryce titkos csodálkozással hal
lotta, hogy mily nyugodtan, mily odavetve mondá 
leányának :

— Annak a szerencsétlen leánynak a fátyolát ke
ressük. A rendőrségen abban a véleményben vannak, 
hogy itt vesztette el.

Genovéva halotthalvány lelt.
— Nem értein — mondá.
Azután lesüté szemét anyja tekintete előtt s az 

ajtófélfához kellett támaszkodnia, hogy el ne essék.
— Valószínűleg tudtad, hogy az a fiatal varrónő, 

ki gyakran itt volt, hogy kelengyéd darabjait haza
szállítsa, a te esküvőd napján meghalt ? — folytaid 
anyja kérlelhetetlenül

Semmi felelet.
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— Lehetetlen, hogy uj életed annyira igénybe 
vett volna, hogy az újságban elkerülje ez a figyel
medet

Genovéva fejét rázta.
— Miért nem szóltál erről senkinek ? Szólnod 

kellett volna már csak azért is, hogy ne legyünk ki
téve a rendőrség gyanúsításainak. Valószínűleg nem 
voltál tisztában azzal, hogy mekkora titkot rejtegetsz. 
A leány valószínűleg hamis nevet használt s nem igazi 
arculatát mutatta neked.

— Igazi arculatát ? — nyűgé a fiatal asszony fáj
dalmasan, nagy szemet meresztve anyjára.

— Igen, az a leány, Mildred Farley csodálatosan 
hasonlított rád, mindenki mondja.

Genovéva aggodalma mintha egyszerre eltűnt 
volna. Derültnek, elfogulatlannak látszott, mint rende
sen. Szilárd kézzel gombolta ki bundáját s hanyagul 
dobta egy székre.

— Úgy ? Azt mondják ? Mily különös.
Azután az ajtó felé fordulva kiszólt az előszo

bába.
— Waller jöjj be, légy segítségemre. Egérutakon 

csíptek, meg akarom gyónni bűneimet.
Doktor Kain erőn szellemes arca, magas alakja 

megjelent az ajtónyitásban.
— Mi baj ? Segítségedre leszek, amennyire tőlem 

telik.
A detektívet észrevéve elnémult.
— Csak egy csekélységet szeretnék megmagya

rázni — veté oda Genovéva közönyösen. — Mildred 
Farley nem volt előttem ismeretlen, ebben a házban 
többször volt vele dolgom, de nem akartam róla mon
dani semmit, sőt eltagadtam, mikor ez Irányban kér
dezősködtek nálam, mert — ez talán lanyha mentege- 
tődzésnek látszik — lelkemből utálom a törvénysszék 
előtt való megjelenést. Hasonlatosságunk igazán na-

('Irf'vt : r! ojtrtfc m-'tffitt. 8
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gyón föltűnő volt ; nagyon kínos lett volna oly embe
rek jelenlétében tanúskodnom a törvényszék előtt, akik 
a leányt ismerték. Ha ezt jellemgyöngeségnek tekintik, 
ám legyen, elfogadom. Most örülök, hogy titkomtól 
megkönnyebbültem, mert sok nyugtalanságot okozott 
nekem.

Keresetlen bája, kedvessége és őszintesége a leg
több embert pártjára csábította volna. Doktor Kame- 
i ónnak azonban szilárd elvei voltak, s úgy kicsiny, 
mint nagy dologban utálta a hamisságot. Genovéva 
meglátta ezt férjének megváltozott arckifejezésén s 
szomorúan csüggcszlé le a fejét.

— Semmit sem tehetek, hogy hibámat jóvá te
gyem ? — kérdezte.

Gryce hirtelen előlépett.
— Megmondhatná nekünk, hogy ebben a szobá

ban hagyta-e a leányt, mikor az esküvőre ment ?
Ez egyszerű szavakra Genovévát elhagyta ön

uralma s ez borzalmas csapás volt Kameronra. Heves 
izgatottsága azonban alábbhagyott, mikor Genovéva 
halvány arcán bágyadt mosolyt látott megjelenni.

— Hogyan, hát már ezt is tudják ? — kiáltott föl 
Genovéva. — Sohasem álmodtam volna, hogy a rend
őrség oly jól van értesülve s oly ügyes. Igen, azon az 
estén tényleg nálam volt, hogy segítsen föltüzni meny
asszonyi fályolomat s ruhám redőit elrendezze. Nem 
vártam még, mert legutolsó ruhám szállításakor úgyis 
megkapta fizetését. Jól esett, hogy még egyszer eljött 
s segítségemre volt. Mikor az esküvőre mentem, itt 
hagytam őt. Ez csak nem volt nagy baj ?

— Bizonyára nem volt, asszonyom. Nem is aka
runk egyebet, mint a tényeket megállapítani. Itt volt 
a leány még akkor is, mikor ön visszajött ?

— Nem volt, nem is vártam, hogy itt maradjon. 
Hová mégy, Waller V Várj még, ez az u; úgy sem so
káig fog föltartóztatni.
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Kamcron kiméül az előszobába ; felesége utolsó 
szavainál megállt, de nem jött vissza a szobába.

— Férjem siet — monda a detektivbez fordulva. 
— Akar még valamit tőlem ?

— Mindenesetre, madame — monda Gryce lekö
telező hangon. — Először szeretném tudni, hogy mint 
ismerkedett meg Mildred Farleyvel, másodszor, hogy 
érintkezésük bizalmas jellegű volt-e, s végül, hogy 
van-e sejtelme halálának okáról ? Nekem nagyon fon
tos erre nézve fölvilágosilást kapnom, mert amint 
tudja, az a gyanú, hogy nem önként vált meg az élet
től, sőt inkább egy férfi is benne van a játékban, akit 
ismer, vagy legalább is nemrég látta.

— Van m^g időd várni, Waltcr ? — kérdezte Ge
novéva barátságos arccal, odamenté az ajtóhoz.

— Ameddig tetszik, volt a szigorú felelet. — Az 
a fő, hogy kielégítő választ adj ennek az urnák.

— Mindent meg akarok önnek mondani, amit 
csak akar — mormolá Genovéva. — Netn sok ugyan, 
de azért a rendőrség mégis fölhasználhatja. Akkor is
merkedtem meg Mildred Farleyvel, mikor hozzám jött 
munkát kérni.

Hallott küszöbön álló esküvőmről, nem tudom, 
hogy kinek a révén. Arra kért, hogy kelengyémet nála 
készíttessem. Nagyon tisztességesnek látszott, de mivel 
nem ismertem, sem ajánlatot nem hozott s egyálta
lában az volt a szándékom, hogy Parisban csináltatom 
ruháimat, ajánlata hidegen hagyott. De mivel tovább 
is ostromolt kérésével, hogy legalább <XY kísérletet 
tegyek nála, megingottam elhatározásomban. A leány 
érdekelni kezdett, megkértem, hogy tegye le a bPvolát, 
mely addig elrejtette az arcál. Hosszas vonakodás után 
megtette. Roppant elbámultam, mikor megdöbbentően 
bű képmásomat láttam magam előtt, Érdeklődésem 
jölébredt s közelebbi viszonyai felöl kérdezősködtem. 
Feleleteiből kivettem, hogy egy özvegyasszor;vnak

iS*
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leánya, ki aszkórban szenved s ö tartja <d s ápolóija 
Megtanulta a ruhavarrási s mert ajánlkozni mint Jeni ele 
ruha elkészítésére.

— Annál nagyobb buzgalommal fogok dolgozni, 
— monda — mert azt képzelem, hogy a saját ala
komra csinálok ruhát. Alakom teljesen olyan, mint az 
öné, ámbár én csali egy szegény leány vagyok, ön 
pedig előkelő hölgy.

— Nem tudtam visszautasítani kérését, szövetei 
adtam neki s mértéket vétettem. Az első kísérlet oly 
fényesen sikerült, hogy elhatároztam, hogy minden 
ruhámat nála rendelem. De azt a föltételt szabtam, 
hegy sohasem szabad fátyolozatlanul jönnie a házba, 
nehogy föltűnő hasonlóságunk mindenféle megjegy
zésre adjon alkalmat. Mindezt csak azért titkoltam 
előled, mama, mert azt hittem, hogy előítéletet fogsz 
táplálni szegény leány iránt csali azért, mert saját 
leányodhoz hasonlít. Nagyon fájt volna látnom, hogy 
lenézőleg bánsz vele. Ismerem büszkeségedet s meg
értem, mert az enyémnek szintén melyrenyuló gyökerei 
vannak.

Elfogulatlanul nézett anyjára, kinek mosolya azt 
látszott mondani, hogy leánya nem helytelenül ítélte 
meg őt. Gretorexné megkönnyebbülten lélegzett föl s 
leült egy székre.

— Többet nem tudok mondani — folytain Geno
véva. — A leány halálára vonatkozólag nem tudok 
fölvilágosilást adni.

— Bocsásson meg, madame, — szólt közbe Gryce 
tiszteletteljesen — a íiatal leány, kivel szemben oly 
barátságos volt, nem beszélt ön előtt soha gondjairól 
ég-reményeiről ? Sohasem említette Molesworth nevét 
s vele való küszöbön álló házasságát ?

— Mit feleljek erre ? — monda Kameronné, kérő 
tekintetet vetve férjére, ki még mindig kívül állt az 
ajtón. — Segíts, Walter, sehogy sem szeretnék nyilat-
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k ozat ómmal egy embernek ártani, kire szórón esetlen
ségre gyanú árnyéka borul, s kit teljesen ártatlannak 
tartok.

— Csak felelj őszintén — monda férje, egy lé
péssel közelebb menve. — Elviselhetetlen lenne azt 
gondolnom, hogy feleségem ily fontos ügyben elhall
gatott valamit. Ha Molesworth ártatlan, — g erről 
én is meg vagyok győződve — akkor nyilatkozatod 
alig árthat neki, ha ezáltal az igazság napfényre derül.

Barátságos Hangja mintha fölbá tori tolta volna 
Genovévát. Az asszony a detektív felé fordulva monda:

— Igen, Mildred Farlcy említette nekem Moles- 
worthhoz való viszonyát. Mindjárt anyja halála után 
arról panaszkodott, hogy mily elhagyatott, mily ko
mornak látszik a jövője, s azután habozva bevallotta, 
hogy házassági ajánlatot kapott az orvostól, ki a be
teget kezelte. Nem mondta ugyan, hogy elfogadja-e, 
de magától értetődőnek tartottam, s nem beszéltünk 
tovább az ügyről. A fejem tele volt a saját terveimmel 
s nem is ismertem Molesworthot. Pár nappal esküvőm 
elölt azonban valami különöset tettünk, — nem szíve
sen vallom be, mert tudom, hogy nem fog tetszeni az 
anyámnak, talán a férjemnek sem. De azt akarja, 
hogy beszéljek s én engedelmeskedem. Érintkezésünk 
alkalmával nagyon megbarátkoztunk egymással. Mil
dred a társadalmi helyzetéhez képest szokatlanul mü
veit volt, tele szelemmel s élénkséggel. Hogy társasa
gának zavartalanul örvendhessek s magamnak is nyu
galmat szerezhessek, közös kirándulást ajánlottam 
neki. Sem az én, sem az ő ismerőseinek nem volt 
szabad erről tudni,-hogy szabadságunkat teljesen kiél
vezhessük. Meg is teltük, néhány napra tisztességes 
penziót béreltünk Ncwarkban, én mint beteg, Ö mint 
ápolónőm s nagyon megelégedetten éltünk egvütt. Most 
belátom, hogy balga egy vállalkozás volt, de olv re
gényesnek tűnt fel altkor, annyira izgatott, hiszen
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akkor még nem voltam férjnél. Mikor esküvőm napjá
nak reggelén elbucsuz tinik egymástól, MiUircd oá lás 
köszönetét mondott nekem s azt monda, hogy 'z yolt 
életének legkedvesebb napja. Mennyire nem sejtettem 
akkor még, hogy negyvennyolc óra múlva meg fog 
halni, még pedig esetleg a saját keze által.

Genovéva elhallgatott, de a detektív még nem 
fejezte be.

— Ön búcsút veit tőle. Szabad kérdeznem, hogy 
hol ?

— A Broadway- és a FrankUn-Slreet sarkán. Ö 
a City be tért vissza, én pedig fölkerestem unokánő- 
véremet. Nem mondta neked, hogy csak pár óráig 
voltam nála ? — mondá anyja felé fordulva.

Gretorexné nagyon le volt hangolva s megvető 
kifejezéssel ült székén.

— Most már bánom, hogy ezt az ostobaságot el
követtem — sutlogá Genovéva, bűnbánó tekintetett 
vetve férjére. — Nagy ügyetlenség volt az én helyze
temben, s az is bosszankodni és szégyenleni való rád 
nézve, hogy ezt nyilvánosan be kell vallanom.

Kameron vállat vont.
— Most ez nem fontos — mondá. — Most csak 

arról a kérdésről van szó, hogy Mildred Farley maga 
mérgezte-e meg magát, vagy Molesworth szuggerálla rá.

— Azért lenne fontos megtudni, — szólt közbe 
Gryce — hogy vájjon Farley kisasszony nyilatkozott e 
jövendő terveire vonatkozólag, mielőtt tőle elvált dok
tornő asszonyom.

— Amennyire én érleltem, esküvőjének egyszerre 
kellett volna lenni az enyémmel.

— Akkor roppantul meg lehetett lepetve, mikor 
este belépett a szobájába.

— Természetesen, s kezdetben nem tudtam mire 
vélni. ,

— S hogy magyarázta ezt ő meg ?
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— Egyszerűen úgy, hogy esküvője cl v;m hn- 
laszlva s hogy jelen szerelne lenni öltözködésemből. 
Komolynak, szerencsétlennek látszott, de mivel semmi 
közelebbi részletet nem mondott, nem akartam kérdé
seimmel kínozni.

— Halálról s öngyilkosságról nem beszélt, s bú
csút sem vett öntől ?

Kameronne elgondolkozni látszott.
— Nagyon izgatottnak látszott, — momlá — s 

talán búcsút is vett tőlem, de magam is sokkal izga- 
lottabb hangulatban voltam, semhogy ügyeltem volna 
rá. Ha most mindent visszaidézek emlékezetembe, nem 
látszik lehetetlennek, hogy azt a kétségbeesett lépést 
az esküdtek előtt nem engedném föl lé Ilon bizonyltok
nak venni.

— Ezt talán nem, — monda Gryce meghajolva 
— de egy deleklivre nézve nagyon fontos ez.

Távozni akart, ele Gretorexné visszatartotta s szi
vére kötötte, hogy lehelő kímélettel s tapintattal legyen 
a családja irányában.

— Haragszol rárn, Waltér, még pedig joggal — 
mondá karját átfogva s kéroleg nézve szemébe. — 
Magamviselele kifogásolni valónak, titkolódzásom 
pedig megbocsáthatatlannak látszik. De csak gyenge
ségből hibáztam s nem akartam rosszal. Megbocsát
hatsz-e nekem ?

Kameron nem felelt, hanem megragadta Genovéva 
kezét s magával vonta egy ablak mélyedésbe.

— Genovéva, — mondá — egyet szeretnék tudni. 
Gryce azt kérdezte, hogy Mildred Farlevt a szobában 
hagytad-e, mikor esküvőre mentél, s azt mondtad, hogy 
ott hagytad. Pedig saját szemeimmel láttám, hogy az 
ajtót bezártad s a kulcsot eltetted. Miért tetted ezt, 
ha a leány még ott volt s éppen menni készült ?

— Mert... mert nem tudtam, hogy mit teszek. 
(Ajkai remeglek, de azért szilárdén nézeti férje sze-
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incibc.) Talán nem minden menyasszony oly izgatott 
az esküvő előtt, mint én voltam. S ehhez járult a fáj
dalom, mely hirtelen elfogott, mikor a küszöböt át
léptem ... valószínűleg az ideges izgatottság következ
tében, úgy hogy majd elvesztettem eszméletemet. Ilyen 
állapotban zártam be az ajtót s húztam le a kulcsot. 
Mikor ismét eszembe jutott, már késő volt. Nem tudom 
megmagyarázni, hogy távollétem alatt mint jöhetett ki. 
A szobának csak egy ajtaja van, s nincs még egy 
kulcsa, s mikor visszamenteni, akkorra már nem volt 
ott s nem is tudom, hogy hova ment.

— Ez ne nyugtalanítsa önt tovább — szólalt meg 
mellette egy halk hang. — Ez könnyen megérthető.

Gryce jött elő a szögletből s intett nekik, hogy jöj 
jenek be.

— Nézzenek ide egy pillanatra s megmagyarázom, 
hogy mint juthatott ki.

Genovéva összerezzent. Hát ez az ember minden
hova követi, mint valami árnyék ? Látott és hallott 
mindent, amit tett ? Nyugtalanul ment férje után, ki 
már előresietett a szobába, hogy a rejtély nyitját meg
tudja.

Gryce egy ablakra mutatott a kis alkóv végében.
— Itt könnyen ki lehet jutni, — mondá — dacára 

annak, hogy másik ajtó nincs.
— Igazán — mondá Kameron közelebb menve.
Az ablak egy veranda lapos tetejére szolgált.
— Látják, kérem, az ablak nyitva van — folytató 

Gryce. — Azon este óta senki sem járt ebben a szobá
ban. fia a többi, szintén a tetőre néző ablakok közül 
egy nyitva volt, akkor a leány könnyen bemászhatott 
a szomszéd szobába, onnan kijuthatott a folyosóra, 
onnan pedig a hátulsó lépcsőhöz.

— Úgy van — erőstté a doktor.
— Ezt lehál megállapítottnak tekinthetjük —
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jegyzé meg Gryce. — Viszont egy más körülmény még 
megfoghatatlan előttem. Az, hogy Farley kisasszony
nak barna fátyola, melyet itt a kezemben tartok, 
hogyan kerülhetett az amott fekvő ruharakás közé. 
Ha doktornő asszonyom ezt épp oly könnyen megma
gyarázhatná, mint én a leány eltűnését a bezárt szobá
ból, akkor nagyon le lennék kötelezve.

Kameron a felesége felé fordult A szoba közepén 
állt, tekintetét a földön heverő ruharakásra szegezve, 
melyre Gryce mutatott.

— Tudod-e, hogyan jutott e fátyol a ruhák közé ? 
— kérdezte férje.

Az asszony lassan cincié föl hozzá tekintetét.
’— Ilyesmi nagyon egyszerűen történhetik — 

monda. — Öltözködés közben egy ruhadarabot nem 
találtam s sietségemben mindent kidobáltam a szek
rényből. Mikor azután Mildred jött, az egész rakást az 
alkóvba vitte, hogy eltakarítsa az útból. A fátyol akkor 
eshetett le kalapjáról, mikor lehajolt.

t Nagyon valószínű.
Kameron megkönnyebbülten egyenesedett ki, Gre- 

torexné is nagyon megelégedettnek látszott s kilen- 
gedezett az ajtón Csak Genovéva volt félig kedvetlen 
s félig elcsigázott. A detektív ezt észrevette, de még 
egy könnyű kérdést intézeti hozzája.

— öné volt az a világosszürke fátyol, melyet Far. 
ley kisasszonynál találtak ?

— Nem tudom. Akkoriban annyi mindenfélét vá
sároltam, hogy nem emlékszem rá. De arra emlékszem, 
hogy hiányzóil utikalapomról a fátyol, mikor föl akar
tam tenni.

Ezzel az ügy el volt intézve. Gryce megköszönte 
a szives fel világosii ást s eltávozol L Álig hogy eltűnt, 
Genovéva az anyjához ment.

— Áléit jöttem, hogy ügyeimet rendezzem veled,
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ez az ember azonban annyira kifárasztott végnélküli 
kérdéseivel, hogy nem vagyok többé képes bármit is 
tenni. Légy tehát szives, rendelkezzél magád mindenről, 
ha időd van hozzá. Nekem semmi kedvem.

Azután feleletre sem várva belekapaszkodott férje 
karjába s a lépcső felé vonta.

— Megbocsáthatsz valaha ? — sultogá hozzá
simulva. '

Kain erőn mosolyogva nézett rá.
— Sokkal fiatalabbak vagyunk, • semhogy egy 

szúnyogot clefántlá fújjunk föl — monda. — Ti nagy
világi hölgyek az igazságot nem mindig veszitek ko
molyan és pontosan. Igyekezni fogok helytelen eljárá
sodat elfelejteni, főképp miután tudom, hogy nem 
fogsz egyhamar ismét olyat cselekedni, amiről tudod, 
hogy fájdalmat okoz nekem. 1

Az asszony megállt, hogy Kameron száját egy 
csókkal zárja le.

— Mennyire szerellek — suttogó odaadóan. — 
Semmi más vágyam nincs a világon, mint hogy leg
hűségesebb, leggondoskodóbb feleséged lehessek.

Férje barátságos szavaitól az asszony valósággal 
újraéledt. Ragyogott a gyönyörűségtől és boldogságtól.

Mikor a kocsiba üllek, még láthatták, hogy a de
tektív tisztes alakja egy utcasarkon befordult. Grvce 
most a haditervén gondolkodott.

Molcsworlhnak börtönbe kellett vándorolnia, ez 
világos volt. Senki más nem ölhette meg Mildred Far- 
lcyt, egyéb ha a leány nem volt öngyilkos. Hogy ez 
az utóbbi eset történt e, ezt eldönteni az esküdtek dolga, 
a rendőrségnek azonban kötelessége volt letartóztatni 
őt. Bár a bizonyítékok nem voltak ellene oly meg
győzők, mint GVyce szerelte volna, de a mérgezési ese
tek sokkal nehezebben nyomozhatok ki, mint azok, 
melyeknél tőr vagy kés játszik szörppel.
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A kísérő körülmények roppant gyanúsak voltak. 
Hogy Molesworlh a leányt — saját állilása szerint — 
a lépcsőn haldokolva találta, holott valójában a kocsi
ban lehelte ki lelkét s hogy az üveget csak azért dobta ki 
az utcán, hogy az általa kieszelt históriát valószínűbbé, 
el fogadba tóbbá tegye, ez gondosan előre kieszelt gyil
kossági terve enged következtetni. S ugyan mi kész
tette volna őt hazugságokra, ha nem az ti szándék, hogy 
a törvényszéket tévútra vezesse ?

Nyomorult gyávaságot csak nem lehetett föltéte
lezni arról az emberről, ki oly erős karakter benyo
mását lelte. De letartóztatásával sem leheteti tovább 
várni, miután azon emberek vallomása, kikkel Mildred 
azon estén beszélt, nem tudta őt tisztázni minden gvanu 
alól

Mihelyst ennek szükségét felismerték, végrehajtá
sához foglak. Grvce két órakor megérkezett foglyával 
a rendőrségre; itt azonban várni kellett, mielőtt ki
hallgatásra került volna a dolog. Alig 'éptek ugyanis 
az épületbe, mikor egy ember odament Gryceliez s 
karját megragadva fülébe súgta :

— Megvan, itt van. De mondhatom, szép vadászat 
volt, mert nagyon félt s elrejtőzött. De mégis csak 
ráakadtam. Most ám lássa, hogy mit 4ud belőle kivenni.

Grycc gyorsan megfordult s egy női alakot pillan
tott meg. aki félénken húzódott, meg egy sarokban.

— Ez az igazi, — monda Molesworlhhoz fordul vit 
s azután közölte vele, hogy rövid időre másra bízza, 
mert fontos dolga akadt.

Azután a leánnyal eltűnt a hivatalban.
Kis idő múlva visszatért, de a leány nélkül, ellen

ben a felügyelő kíséretében. Ez odament Molcsworth- 
hoz, közölte vele, hogy az ellene irányuló gyanú alap
talannak bizonyult, a vizsgálati fogságból tehát el- 
bocsáttatik s mehet a hová akar.



TIZENHETEDIK FEJEZET.

Doktor Kamcron barátságos fogadószobája gazda
gon volt bútorozva s becses műtárgyakkal Ízlésesen 
berendezve. A lehető legnagyobb ellentétet képezte 
azzal a komor, csupasz szobával, melyben Molcsworlh 
lakott. Azonkívül roppant tehetsége volt egy betegség 
gyökerét azonnal fölismerni, ínig Molesworth a tudás 
minden fokát nagy szellemi megerőltetéssel volt csak 
képes elérni.

Kameron az estét feleségével együtt társaságban 
töltötte, de egy sürgős eset miatt korábban elhívták 
onnan. Most Genovéva visszatérésére várva, mély töp
rengésbe merülve ült székében. Egyre feleségére gon
dolt, egyre ennek bájos lénye lebegett előtte. Sohasem 
hitte volna, hogy egy asszony annyira képes leebilin- 
cselni őt. A szerelem elfogta egész lelkét, mielőtt észre
vette volna. S felesége művelte vele ezt a csodál, az 
a nő, akit most magáénak mondhat egész életére.

Türelmetlenül leste a kocsizörgést, mely azt jelen
tette volna, hogy felesége visszatért. Órájára nézett. 
Háromnegyed volt tizenkettőre s tizenegyre az asszony 
vissza akart érkezni. Csöngetett s az álmos szolgától 
arról értesült, hogy a dokorné már ő elölte hazajött.

Megnyugodva oltotta el lámpáját s fölment a nap
pali szobába, de Genovévát sem itt nem találta, sem a 
szomszédos hálóteremben.

Hol lehet ? Többször megtörtént, hogy mikor haza
érkezésekor felesége után kérdezősködött, azt mondták 
neki, hogy talán fönt van a kis szobában. Nem tudta 
fölfogni, hogy miért viseltetik előszeretettel a szűk, 
rosszul bútorozott kis helyiség iránt, holott kényelmes, 
fényes termek álltak rendelkezésére. Miért vonult 
vissza ebbe a magányba ? Menekülni akart előle, vagy 
valami rejteni valója volt? Balgaság lett volna erre 
gondolni, mégis legjobban szeretett voluK most nyom



125

bán fölsietni. De mégis inkább vári, könyvel véli ke
zébe s lapozgatni kezdett benne.

Hirtelen föl tekintett s Genovéva állt előtte. Egy
szerű, fthér gyapjú ruhában volt, mely puha ráncok
ban omlott le róla. Szomorúság és vágy, gyöngédség 
és szilárd elhatározás tükröződött vonásairól. Ka merőn 
kitárta karjait s az asszony feléje sietett. Mily halvány 
volt az arca, mily ünnepélyes az egész lénye!

— Waltcr, — mormolá, mielőtt Kameron meg
szólalhatott volna — ma kedvetlenséget okoztam neked, 
vagy inkább csökkent irántam való lelkesülésed s ez 
úgy marja szivemet. Nem vagyok képes elviselni, lia 
nem hiszesz szavaimnak és cselekedeteimnek. Inkább 
mindjárt meghalok s megválók minden boldogságtól, 
mintsem hogy örökös aggodalomban éljek s attól ret
tegjek, hogy nem hiszesz nekem s nem szeretsz többé. 
Ezért ebben az ünnepélyes órában, komoly bánat után 
megfogadom neked, hogy soha többé hazugság el nem 
fogja hagyni ajkaimat. Bármi történjék is — s görcsös 
vonaglás fogta elő egész alakját — mindig az igazsá
got fogom szem előtt tartani. Ezt fogadom neked min
denre, ami legszentebb előttem, — a férjem szerelmére.

Két kezét férje homlokára lelte, Kameron azon
ban szó nélkül magához vonla. Az asszony lehunyt 
szemmel nyugodott férje mellén s pár pillanatig édes 
béke nyugodott vonásain. Azután energikusan fölemel
kedett, két kezét összekulcsolta s úgy nézett löl rá, 
mintha mondani akarná : „mit akarsz tudni ? kérdezz, 
meg fogod hallani a valóságot."

— Most megvan az én makulátlan gyémántom, 
örülni akarok a birtokának — monda Kameron bol

dogan. Életemben először érzem magamat boldognak.
S szenvedélyesen zárta karjai közé feleségét.
Ez éjféltájban történt. Másnap Kameronnc meg

kérdezte a férjét, hogy a város keleti részében neki is 
beteglátogatásokra kelbe menni ? Kameron azt felelte,
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hogy csak azért megy arra a vidékre, hogy a kórház
ban megnézze Malesworthnak betegét, kinek hogylété- 
vcl nagyon meg van elégedve.

— Engem is elviszesz néha a beteglátogatásokra ? 
— kérdezte az asszony félénken. — Szívesen elkísér
nélek hozzájuk, ha valamiben segilségodre lehelek.

— Megtenned ?
Öröm ragyogta he Ka merőn vonásait. Remélni 

sem merte, hogy akad asszony, ki inunk újából kiveszi 
a részét.

— Mindjárt ma velem jöhetsz, ha akarsz — 
mondá Kamcron.

Az asszony sietett öltözködni.
A kórházba hajtattak. Abban az osztályban, hol 

Hulloran Brigii te feküdi, két sor szenvedő közt kellett 
etvonulniok. Mikor Kamcron uj beteg asszonyához ér
keztek, meglepetve álltak meg, mert a szegény asz 
szony ágyánál, nekik bállal fordítva egy férfi ült, kit 
itt éppen nem várlak volna. Most megfordult, — doktor 
Molesworth volt. Kamcron gyorsan odalépett hozzá.

— Mily váratlan öröm ! mondá Kamcron. — Már 
ismét kijárhat ?

— Tegnap óla — volt a rövid válasz.
Azután meghajolt Kameronné felé.
— ön is érdeklődik betegünk iránt ? <
— Első ízben vagyok ilt — mondá az asszony. — 

Remélem, hogy betege jobban van,
Molesworth egy pillanatig jelentőségteljesen rézéit 

az asszonyra, azután folyta Iá:
— Titokzatos egy eset, s a talányszera lefolyás 

szinte érthetetlen elöltem, de remélem, minden jól 
fog menni. Hacsak hátam mögött valami baklövést 
nem követlek cl. Az asszonyokban nent igen bizhalik 
az ember. Szigorúan megmaradok 'M járásom mellett s 
remélem, doktor Kamcron, hogy még mindig igazai ad



nekem abban, hogy eljárásom nem le \ esz lelte el hu
tását.

Kárelőleg nézett helyettesítőjére. Ez néma bólin- 
lássál meghajolt.

— A kúrának nagyon örvendetes a lefolyása, 
többet már nem is lehet várni.

Molesworth mosolygott.
— Beszéljen kérem pár pillanatig a beteggel. Azt 

mondja, hogy az ön barátságos arca nagyon jói teszi 
neki.

Mialatt Kameron és felesége Brigii Iával beszéltek, 
Molesworth másik betegágyhoz ment, de nemsokára 
ismét náluk volt. Kezet nyújtva Genovévának, mondá :

— Bár férje az én távolié lemben oly jól bánt a 
beteggel, mégis örülök, hogy ápolását most személye
sen folytathatom. Az önfeláldozásnak is vannak 
határai.

Az asszony zavartan nézett kezére s elváltozott a 
színe.

— Igen — mondá meghökkeuve.
Azután férjéhez fordult:
— Maradsz meg ? Nem lenne itt az ideje a távo

zásnak ?
Molesworth nem látszott észrevenni lehangolIsá- 

gát s Kameronhoz fordult :
~ Szerencséltessen még pár percig társaságával. 

Egy másik esetet is szeretnék önnek mutatni, mely 
bizonyára érdekelni fogja.

— Teljesen rendelkezésére állok.
— Előbb azonban szabaduljunk meg ettől a kelle

metlen holmitól, mely a kórházban csak zavarja az 
emberi.

Ezzel a különös ember lehúzta a kézelőjét s bele
telte felöltője zsebébe, mely a falon függött. Azután 
bizalmasan csevegve mentek végig a betegtermen.

Genovéva nem jól érezte magái. A beteglátogatást



teljesen más formának képzelte s örült, hogy hallgatag 
mehetett mellettük, anélkül hogy a társalgásban részt 
kellett volna vennie. Mikor kőrútjukat megtették s ty 
teremből éppen távozni akartak, Molesworth meglepe
tésében fölkiáltott. Kameron kérdőieg fordult vissza.

— Semmi, semmi, — monda Molesworth — csak 
kézelőim tűntek el felsőkabátomból. A veszteség nem 
olyan nagy, de mégis bosszantó.

— Valószínűleg az a kis sovány emberke vitte el 
— szólalt meg mögöttük egy hang. — Éppen akkor 
jött be, amikor...

Kameron azonban nem akarta tovább váratni a 
feleségét, hiszen az eset nem volt oly jelentékeny. Sok
kal fontosabbnak tartotta volna, ha tudta volna, hogy 
Molesworth kézelőjére ceruzával nagy hetükkel voltak 
írva a következő szavak, melyeket Genovévának ok
vetlenül meg kellett látnia :

„Légijén résen, gyaníts, hogy hirtelen szabadlábra 
helyeztek“

TIZENNYOLCADIK FEJEZET.

A nagy világban doktor Kameron né külső megvál
tozása nagy feltűnést kellett. Mindenki erről beszélt, 
vagy hogy körülhizelegjék őt. vagy hogy e sajátságos 
változásnak okát kiderítsek. Nagy szépségének irigyel 
is voltak, kik megszólták büszkeségét, magaviseletét, 
részint szabadabbnak, részint kíméletlenebbnek tar
tották, mint aminő házassága: előtt volt, hiszen nem 
egy régebbi jóismerősét teljesen figyelmen kívül hagyta.

Ezek a megjegyzések Genovéva füleihez juthattak, 
mert azelőtt a fényes társaság és zajos szórakozás tel
jesen lebilincselte, most nedig érzéketlen volt mind
ezek iránt s nem egyszer látták, hogy a tömeg köze
pette hol megvető, hol Aggodalmas tekinteteket vet
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szanaszét. Arca halványabb lett. s egészségi állapota 
oly ingadozó volt, hogy doktor Kameron nagyobb nyu
galmat rendelt neki. Attól tartott, hogv komolyabb 
Vaja van. mint puszta rcumalizmus, melyről néha
napján panaszkodott.

Ez azonban csak súlyosbítani látszott a helyze
tet. Genovéva kerülte Kameron tekintetét s néha a leg
csekélyebb zajon is összerezzent, s egy-egy csöngetés 
hangjára, vagy váratlan megszólalásra annyira meg
ijedt, hogy ideges izgatottsága a legnagyobb aggodal
mat keltette.

Este volt. Az ifjú pár éppen Genovéva szüleitől 
tért vissza, kiknél étkezett s Kameron megjegyezte, 
hogy felesége a szülői házból azt a komor hangulatot 
hozta magával, amit minden látogatás alkalmával, 
melyet a Grelorex-házban tett. Lehetőleg igyekezett 
ugyan azon, hogy kellemes veje legyen a hatalmas 
vasutkirálynak, de jól érezte, hagy se:n apósa, sem 
arisztokratikus hajlandóságú anyósa szivében nem 
talált meleg fogadtatásra. A boldogságot és odaadást 
tehát csakis a feleségénél kereste, ki a szerelemnek 
minden nyilatkozatát megható háíadatossággal viszo
nozta. 1

A fiatal pár a nappaliban ült s Kameron jóked
vűen beszélgetett Genovévával, kinek mosolyát sze
relte volna látni. Az asszony azonban saját remek 
alakját nézte a szemközti tükörben s gyönyörködött 
gyöngyökkel ékes szürke bársony-ruhájában. Férje kö
vette a tekintetét s nevetve jegyző megz:

— Ugy e büszke, előkelő egy megjelenés ? Gon
doltad-e valaha, Genovéva, hogy híres szépség lesz 
belőled ?

Az asszony letérdelt melléje.
— Szép vagyok ? Tetszem neked ? — kérdezte.
— Nem szép, hanem imponáló szépség vagy. Sze

rellek s bámullak. Egészen más vagy, mint.. .
Cirr’i'ii : Z;',vV nilúk míi$rí)tt. 9
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— Szeretsz engem, Waller ? (gazán engem s nem 
a szépségemet ? Szived épp oly hevesen dohogna ér
tem, ha nem is lennék oly tetszetős ? Jól gondold meg, 
mielőtt felelsz, mert halálosan komoly a kérdés : mek
kora a te szerelmed irántam ?

Kameront jobban meghatotta Sz asszony tekintete, 
mint szavai.

— Feleségem vagy, —• monda — léged választot
talak mindenki közül s most is egyesogyediil téged 
választanálak. Szerelem szépségedet. — hogy is lehelne 
ez másképp ? — de azt is szerelem benned, ami ezt 
a szépséget élteti. Ha a közt kellett volna választanom, 
hogy elragadó alakot kapjak-e hideg, hamis kedéllyel 
és lélekkel, vagy szellemedet, szivedet, természetedet 
egy nem szép testben, akkor...

— Melyiket választoltad volna ? — kérdezte Ge
novéva ideges türelmetlenséggel.

— Legbensőbb lényedet, szivedet, az bizonyos. 
Ellenállhat allan varázst gyakorol rám, melynek telje
sen átengedem magamat. Sokszor tnlányszerii vagy, 
de egész személyiséged mégis vonz és-lebilincsel, sok
kal jobban, mint ahogy puszta szépséged és bájosságod 
tehetné.

— Talány vagyok ? — kérdezte az asszony sut
togva. — Eljön a nap, mikor ez a talány meg lesz 
fejtve. De vájjon akkor is szeretni fogsz-e ?

Kameron mosolygóit.
—■ Akkor is szeretnél. — monda Genovává szemét 

lesütve — ha megtudnád, hogy valamit rejtegettem 
előtted, ha megtudnád, hogy azelőtt már szerettem, 
hogy nem az vagyok, aminek tartottál, mikor kezemet 
megkérted ? Akkor is szeretnél, ha élelem titkot tar
talmazna, mint néhány asszonyé, s bár szivem min
den szemrehányástól tiszta lenne, de a jelennek béké
jét és boldogságát mégis komor, sötét gondolatok 
zavarnák meg ?
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— Genovéva ! — kiáltott Kameron s ajkai körül 
keserű vonás jelent meg. —• Életed csakugyan ilyen 
titkot rejteget ? Szereltél valaha mást is ?

Az asszony szorongva nézelt föl rá.
— Felelnie! vársz erre n kérdésre ?
Kameron komoran tekintett maga elé. Eszébe 

jutott feleségének az a fogadkozása, hogy mindig iga
zat fog neki mondani. Habozolt. Ha igent mond, 
vájjon ezáltal mindkettőjüket boldoggá teszi-e ? Most 
szerelte őt az asszony, férj és feleség voltak, nem ok
talanság-e ismét fölkavarni rég elmúlt históriákat ? 
Mi jogosil ja őt arra a föl levésre, hogy ő az asszony 
első és egyetlen szerelme ? Nem udvaroltak-e tucat- 
számra Gretorex Genovévának s ezek közül egy sem 
hódithatta-e meg egy időre a szivét ? Hagyta, nem fog 
feleletet várni. Sokkal jobban szerette oz asszonyt.

— Semmi 1 sem kér^k — mondá. — X múlt el 
van temetve, nem törődöm többé vele Szived most 
enyém s aki igazi aranyat lel, elfelejti, hogy valamikor 
a salak is gyönyörködtette.

Az asszony szórakozottan figyelt szavaira s n saját 
gondolataival látszott törődni.

— Regényekben szenvedélyes szerelemről olvas 
az ember, — mondá elgondolkozva — melyért egy férfi 
minden szépet és drágát föláldoz a földön. Az éleiben 
is úgy-van ez ? Ismersz talán embert, ki gazán értékes 
tulajdonát odaadná egy asszonyért, kinek boldogsága 
egyesegyedül tőle függ ? %

— Elképzelheted — mondá Kameron.
Az asszony szilárd hangon szakitá félbe öt •
— Él olyan ember a világon, ki örömmel osztaná 

meg feleségével a gyalázatot és szégyent ?
— Nagyon különös kérdéseket vetsz fel, Genovéva. 

Gyalázat ? Nagyon kemény egy sző. Nincs nagyobb 
gyötrelem egy büszke emberre nézve, mint ha tiszte
letreméltó nevét mocsok éri embertársai előtt.

9*



Mintha jeges fuvalom csap la > olna meg az asz-
szonyt.

— Hát előttetek, férfiak előtt, oly hasonlithatat
lan értékű a jó hírnév, a világ előtt való külső tekin
tély ? Egy asszony mindezt fel képes áldozni egy olyan 
férfiért, akit szeret.

— A szerető asszony angyal, mi férfiak azonban 
sohasem vetkezzük le emberi gyengeségünket. Más 
veszteségek talán nagyon kínosan érintenek bennünket, 
hogy az életet megkeserítsék, de ha az embernek meg
marad a munkája s hivatása, altkor mindig fclküzd- 
heti magát. Vegyék el tőle embertársainak tiszteletét 
s ezzel azt a lehetőséget, hogy köztük áldásosán mű
ködjék, akkor életidegé el van vágva. Ekkor már csak 
Árnyéka annak, ami volt, ha senkinek nem nézhet 
többé szeme közé.

Rövid szünet következett, mely mindkettőjükre 
nyomasztólag hatott.

— S mégsem tudom, hogy voltaképp melyik a 
szánandó — mondá Genovéva. - - A férfi-e, kitől fele
sége révén annyit rabollak cl, vagy az asszony, ki 
akkora szerencsétlenséget idézett fel az általa szeretett 
férfi fejére.

Kameron fejét rázta.
— Az az asszony, ki olyat tehet, ami szégyent 

hozhat, nem lesz valami gyöngéd lelkületű B férjével 
szemben.

— Nem tudom. Vannak tények, melyek kezdet
ben látszólag nem érintik a becsületet s mégis gyalá
zatot hoznak. Ha egy asszony ilyet követne el s azután 
férjhez menne ...

— Akkor mindenki megszánná a férjét — szólt 
közbe Kameron.

Az asszony helyet foglalt mellette.
— Ha én követtem volna el valamit, -- tegyük 

fel a legrosszabb esetet — ami engem gyalázatba dón-
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lessel fenyegetne ? Elég nagy lenne-e irániam való 
szerelmed arra, hogy engem el ne ejts. hanem támo
gatásban és vigasztalás! an részesíts, ha tudnád, hogy 
nem gonoszságból hibáztam, hanem fiatalkori meggon
dolatlanságból .. .

Még néhány érthetetlen szavat mormolt, azután 
rémülten nézett férjére, kinek homloka haragos rán
cokba húzódott.

— Genovéva, ezeknek a kérdéseknek rejtett értel
mük van — monda. — Mit jelentenek ? Igazán gyalá
zat és szégyen fenyeget minket ? Tahin elkövettél va
lamit . ..

Mintha az asszony egyszerre átváltozott volna s 
oly hangosan s jókedvűen kacagott fel. hogy saját 
szavai ízetleneknek, balgáknak tűntek fel.

Kamcron meghökkenve nézett rá.
— Bocsáss meg, — mondá hirtelen elkomolyodva 

-— csak szerelmedet akartam próbára tenni. Egy tet
szik, hogy még nem elég mély s nem elég erős. Lehel 
azonban, hogy még nem értem a férfiakat, eddig ke
veset gondolkoztam róluk. Nem is tudtam, hogy vala
mikor összes boldogságom attól függ, hogy mily ma
gasan állok becsülésedben, — a íhdben, Waller s nem 
& világéban.

Kamcron gyöngéden nézett rá Ez igazi szerelem 
és odaadás volt, aminőt csak egy nő érezhet. Meg sze
rette volna csókolni a ruhája szélét.

— Eddig gyermek voltam, — folvtatá Genovéva 
— a dolgok lényegét és értékét nem ismertem Csak 
a ragyogó külsőt néztem s nem a belső magot. Lelkem 
eddig szunnyadt, most már felébredt, most ismerem 
egy asszony szivének szükségleteit, olyan asszonyét, 
ki szeret s viszontszerettetik.

Boldognak és nyomorultnak, büszkének és aláza
tosnak érzem magamat egyidőben. Ez balgaságnak s 
értelmetlenségnek tetszik előtted ? Eddig oly sok min-



dcnt bensőmbe kellett zárnom, valóságos jótétemény 
rám! nézve, hogy végre kimondhatom.

Komorsága mintha eltűnt volna. Ragyogónak, 
boldognak látszott s oly bájos volt, hogy a szép jelen 
mindent el feledtetni látszott vele. Férje szeretetteljesen 
vonta keblére.

— Most nem kérdezek többet — monda Genovéva. 
— S ha a szerencsétlenséged bekövetkezik ...

Félbeszakította. Kint megszólalt a csengelyü. Ka
nt erőn mintha álomból riadt volna fel.

— Látogató vagy beteg ? — kérdezte.
Az elülső ajtó feltárult s egy ur lépett be, tisztán 

öltözött női személytől követve, ki félénken jött be a 
rendelőszobáig. Kantoron, mielőtt odament volna, még 
egy tekintetet veteti feleségére, ki mosolyogva, elra
gadó bájosságában állt ott.

Alig távozott azonban Kantoron emelt fővel a szo
bából s alig érezte magát Genovéva egyedül, a jókedv
nek minden nyoma eltűnt vonásairól. Lerogyolt egy 
székra s néiiia, de borzalmas kétségbeesésnek engedte 
át magát. De csakhamar ismét összeszedte magát s a 
tükörbe tekintve, szilárd elhatározással monda :

— Ha szép vagyok, akkor szépségem segíteni fog 
boldogságomnak megóvásában. Az ö lelki nyugalma is 
ettől függ. Semmi ár sem nagy érte. Sikerülnie kell. 
Mindent feláldozok, csak az igazságot nem.

Egyszerre csak súlyos lépések hallatszottak a sző
nyegen. Megfordult s minden üde pirosság eltűnt arcá
ról. Az az ur, ki doktor Ixamuron kíséretében belépett, 
Gryce detektív volt.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET.

A doktor magatartása nem igen nyugtatta meg a 
feleségét. Mialatt Gryce meghajtotta magát, nyomban 
meghúzta a csengelyüt s meghagyta a szolgának, hogy
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sem Iá lógat ók, sem betegek számára nincs otthon. Ez
zel minden ajtót bezárt s a függönyöket leeresztette.

E rendszabályok megtétele után Genovévához for
dult s természetes hangon igyekezett beszélni :

— Gryee ur azt mondja, hogy különös körülmé
nyek kerültek napfényre azt a leányt illetőleg, kinek 
nevét annyiszor említetted. Azt hiszi, hogy csak te ad
hatsz felvilágosításokat. Megkértem, hogy forduljon 
egyenesen hozzád, mert meg vagyok győződve, hogy 
minden tőled telhetőt meg fogsz tenni, hogy ezt az 
ügyet helyes útra tereld.

Genovéva beleegyezőleg intett, látszólag a legki
sebb zavar nélkül, de mikor a detektívet megpillan
totta, könnyed pír futott végig arcán.

— Tudom, hogy korábbi hamis nyilatkozataim 
által fölkeltettem az ön jogos bizalmatlanságát. Ami 
engem akkor arra hirt, hogy az igazságtól eltérjek, ön 
előtt talán nagyon kis jelentőségű. Az az ok már nem 
létezik rám nézve. Ha tehát kérdéseket óhajt hozzám 
intézni, igyekezni fogok az igazsághoz képest felelni.

Annyi kellemmel és méltósággal beszéli, hogy sza
vai nem maradtak hatás nélkül Grycere, bár lényének 
udvarias szertartásossága ezt nem engedte sejtetni.

— Többet nem kívánok — monda magát meg
hajtva.

Genovéva látta, hogy gyanúja még nem tűnt el s 
összeszedte magát.

— Milyen tényeket derített ki ? — kérdezte a de- 
tcktivtől.

— Engedjen meg előbb egy kérdést : Legutolsó 
beszélgetésünk alkalmával azt közölte velem, hogy 
Mildrcd Farleyt a szobában hagyta, mikor az esküvőre 
ment. Egészséges volt akkor a leány ? Ezt megtudni 
íoppant fontos.

Bármit várt is Genovéva, de erre nem volt elké



szülve. Egy pillanatig habozott, hogy gondolatait ren
dezze.

— Nem óhajt felelni ? — kérdezte Gryce.
— Csak azon gondolkozom, hogy mire céloz a 

kérdéssel — mondá lassan, vontatva.
Ezek a szavak furcsán érintették a detektívet; Le- 

helséges-c, hogy ez a szép, megközelíthetetlen asszony 
személyesen is részt vett az ügyben ? Félt talán a föl- 
fedeztetéstől ? Talán arra kényszeríti kérdésével, hogy 
vallomást tegyen önmaga ellen ? Arcára tekintett s ez 
ismét megnyugtatta őt. Vonásai közt nem leselkedett 
elbújt démon, csak meghökkenést olvasott belőlük s 
azt az oktalan, balga aggodalmat, melyhez már nagyon 
hozzá volt szokva az asszonyok kihallgatása s valla
tása alkalmával.

--- Mindenekelőtt arra szeretném önt figyel mez
től ni, -- monda Gryce — hogy nem vádat emelni va
gyok itt, hanem vizsgálatot vezetni. Ki akarom derí
teni, hogy vájjon Mildred Farley öngyilkosságot köve
telt-e cl, vagy pedig meggyilkolták. De bármelyik eset 
áll is, mindenesetre az ön szobájában történt, dokorné 
asszonyom, mialatt ön lent volt az esküvőnél.

Genovéva Önkéntelenül is szivéhez kapott, de úgy 
látszott, hogy érzelmeinek ezt az elárulását nyomban 
megbánta. De minek is ? Hiszen csak természetes, hogy 
ily körülmények közt izgatott.

— Honnan tudja ? — kérdezte kétkedő arccal. — 
Talán mert hallott valamit arról a kiáltásról ?

— Nem éppen, de nyomban megmondom, hogy 
honnan tudom.

Gryce odament a függönyhöz, mely ezt a szobát 
a fogadószobálól elválasztotta, a függönyt széttárta s 
intett a kíséretében volt leánynak.

, Genovéva feszült figyelemmel nézte, mintha min
den másról elfeledkezett volna. Mit akar a detektív ? 
Kit hoz itt magával ? Arckifejezése akkor sem váltó-



zolí meg, mikor a hány úljüil a küszöbön s sz-mitől- 
szemben állt vele.

— Ismeri ezt a leányt ? — kérdezte a detektív.
Genovéva megvelőlcg nézett rá.
— Mit keres ez itt ?
— Magam sem tudom — hebegé a leány. — Ez 

az ur hozott ide, azt mondta, hogy öli barátságos fog 
hozzám lenni, pedig tudom, hegy nem szívelhet. Sen
kinek sem akartam elmondani, hogy mit láttam, de az 
urak addig, faggatlak, mig végre mindent megtudtak.

— Miről beszél ez ? — szólt közbe Genovéva szi
gorúan s ridegen. — Nem érteni a célzásait, magya
rázza meg magát jobban.

— Mondja el a históriáját — parancsolt rá Gryee.
A leány^zavarlan nézett körül.
— Ha csak sejtettem volna is, hogy mi lesz 

éhből . .. (Egy pillanatra Genovévára nézett, de nyom
ban lesütő szemeit.) Mindig az ajtónál hallgatúdztom 
s: a kulcslyukon kukucskáltam be. Tudom, hogy nem 
volt helyes, de mindenáron tudni akartam, hogy mit 
csinál a leány oly sokáig abban a szobában, hová ön 
különben senkit sem szokott beereszteni. Azt hitiem, 
egyszer megláthatom, mikor fátyolul leteszi. Mikor 
akkor önnek a vállain keresztül kandikál lám, csak 
meg akartam tudni, hogy az a levél, melyet ir, a leány
hoz van-e intézve. Hiszen csak közönséges szabónő volt 
s nem arra való, hogy előkelő hölgyek érintkezzenek 
vele. Magam sem tudom, hogy miért tettem, csak azt 
akarom megmagyarázni, hogy miért tértem ismét 
vissza azután, hogy elküldték. Akartam tudni, hogy a 
leányt még az esküvője előtt is bebocsáIja-c a szobába, 
s csakugyan bcbocsálolta.

— Mindezzel csak azt akarja mondani, — jegyző 
meg a detektív szárazon — hogy még akkor is a ház
ban volt, anélkül, hogy észrevették volna, mikor ön 
esküdött.

137
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Genovéva makacsul hallgatóit.
— Ahogy öt fölmenni láttam, — folyta Iá Ciha — 

annyira megharagudtam, hogy leültem a hátsó lép
csőre s haragomban sir ni kezdtem. Azután mikor mind
nyájan ott voltak az esküvőnél, gondoltam magamban, 
hogy ő is fönt fog lenni a karzaton, még pedig fátyol 
nélkül, hogy a násznépet láthassa, de nem tudtam rá
akadni s föl sem foghattam, hogy miért maradt a szo
bában. Ezt tudni akartain. Mivel az ajtót zárva talál
tam, nem volt többé nyugalmam, látnom kelleti, hogy 
mit csinál a leány egyedül bent. A mcllékszobából az 
ablakon keresztül a tetőre másztam s úgy akartam he
kukucskálni az alkóvba.

— Folytassa !
Genovéva hangja volt ez vájjon ? Mért a férje sem 

ismerte meg.
Cilia csak lélegzetet akart venni. Csodálkozva né

zett előbbi úrnőjére s folyta Iá :
A szobában a függöny nem volt egészen leeresztve, 

az uIcáról fénysugár hatolt be, de a leány sehol nem 
volt látható. Az ablak nem volt becsukva, csak betéve. 
Kinyitottam, beléptem a szobába, de a leány nem 
volt ott.

Cilia megpihent. Érezte, hogy Genovéva szinte ke
reszt íilszur ja a pillantásával. A leány nem is sejtette, 
hogy mily drámai hatása van elbeszélésének,

— Nem volt olt s félni kezdtem — ismétlő. — Ki 
akartam menni a szobából, de az ajtó be volt zárva. 
Ismét az alkóv-ablakon kellett keresztülmennem s 
ekkor halálosan megrémültem. Közvetlen mellettem a 
földön egy rakás ruha hevert s belőle egy kéz, egy hi
deg, fehér, halottkéz nyúlt ki.

összerezzent az emlékek hatása alatt, mialatt Kn- 
meronné 1 ölpattant, de csak azért, hogy a következő 
pillanatban visszaessék székére. Mintha elfogyott volna 
a lélegzete.
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Férje, kit a rémüld egy percre szintén elfogott, 
most a delek iivhez mén.

— Nagyon valószínűtlen történet — monda. — 
Van oka hinni benne V

— Hulljuk csuk tovább, — volt a nyugodt felelet 
— s azután m,ajd Ítéletet alkothatunk magunknak.

Intett a leánynak, hogy folytassa.
— Az emberek azt mondják, hogy az esküvő fo

lyamán borzalmas kiállást hallottak. Meghiszem azt ! 
Hiszen egyedül voltam a rettenetes halóttkézzek mely 
rám mulatóit. Eleinte egyetlen tagomat sem voltam ké
pes mozdítani, annyira féltem. Nem gondoltam másra 
csak arra, hogy el, cl innen, mielőtt valaki meglát. 
Beszélni sem akartam róla, inért ha megtudják, hogy 
titokban olt voltam a szobában, bajom támadhat. Ma-' 
gam sem tudom, hogy mint mentem el a holttest mel
lett, mint jutottam ál az ablakon, vissza a4.házba. Kint 
oly rosszul leltem, hogy majd összeestem, de össze
szedtem minden erőmet s oly gyorsan hazaszalad tani, 
ahogy lábaim csak engedték. Sokáig nem szóltam egy 
szót sem, s hogy az urak hogyan jöttek rá arra, hogy 
a holt leányt a szobában láttam . . .

— Elég — szakította félbe a detektív szilárd han
gon.— Most hallotta a históriát — monda Kamerun né 
felé fordulva s udvariasan meghajolva. — Óhajt még 
hozzá egy két kérdést intézni ?

Kameronné mintha borzalmas álomból ébredt 
volna föl.

— Nem óhajtok — monda bágyadtan.
— Tehát elbocsáthatom ?
— El.
Gryce a doktor felé fordult.
— Nem lenne szives egyelőre menedéke! adni 

neki ? Mert még alaposabban utána kell látnom a do
lognak.

Lekötelező hangon beszélt, de Kameron s felesége
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kedvel ívmii, bosszúsan elpirullak. A doktor valószínű
leg gyanakodni kezddt s nem akarta- őket egyedül 
hagyni, mig a másik szobába ment. De azért minden 
belső izgatottsága dacára Ciliül a rendelőszobába kí
sérte, oda bezárta s azután visszatért a többiekhez.

Ezalatt az asszony és a detektív egy szót sem szól
tak s egyetlen pillantást sem váltottak. Alighogy azon
ban Ka merőn ismét a szobába lépett, Genovéva vonásai 
egyszerre n 1 cgvá 11ozlak.

Nyugodt, őszinte arccal ment Grycehoz.
— Mily jó öntől, — monda hálás hangon — hogy 

oly kíméletesen s tapintatosan járt el. Sohasem fogom 
elfelejteni. Miután a borzalmas esetet hallotta, azt is 
tudnia kellett, hogy Mildred Farlcy meghalt, még pe
dig előbb, semmint én lementem, nem pedig később. 
S mégis, feltűnést kerülve idejött, hogy bizalmasan 
megkérdezzen engem, hogy mit tudok a dologról. Bi
zonyságául annak, hogy mennyire köszönöm önnek 
ezt a barátságot, mindent elmondok önnek, amit a 
szerencsétlen leány haláláról tudok. Akkor azután az 
ügyet valószínű lég más szemmel fogja nézni s némi
leg meg fogja érteni azt a félelmet, mely engem arra 
bírt, hogy a borzalmas titkot anyám és férjem előtt el
rejtsem, mig végre most darabonként veszik ki belő
lem. Hallja tehát az igazságot:

— A leány, kinek halála ön előtt oly titokzatos
nak tetszik, megmérgezte magát. Jelenlétemben követte 
el az öngyilkosságot, pár perccel azelőtt, hogy eskü
vőmre mentein el. Váratlanul jött s roppantul megren- 
düelt. A menyasszonyi ruhámmal voltam elfoglalva s 
mindenre inkább gondoltam, mint hogy ily tragédiára 
lettem volna elkészülve. Valószínű, hogy nem volt szán
déka nyomban megölni magát, s úgy kell lenni, hogy 
a kétségbeesés ejtette hatalmába. Miután vőlegényével 
való utolsó találkozáskor rájött, hogy csalódott benne, 
nem akarta többé viszontlátni. Előtte álltam mini meny-
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asszony, ragyogva a boldogságtól, tele reménységgel 
neki pedig sivár jövőre volt kilátása. Következő pilla
natban megragadta a mérget tartalmazó üvegcsét s aj
kaihoz emelte. A teltet elkövette, s élettelen holttest 
volt, mire rémületemből fölocsudtani. Képzelje, meny
asszonyi ruhában voltam, az ünnepélynek íuc-g kellett 
volna kezdődnie, s minden pillanatban hívhattak az 
esküvőre. Mily föltünésl kellett volna, mily borzadály 
lógta volna el az egész gyülekezetei, ha az eseményt 
elárultam volna. Csak egy pillanatnyi gondolkodási 
időm volt. Elhatároztam, hogy titokban tarlóm. Isten 
a tanúin, hogy mily fájdalommal s borzadállyal von
szoltam a szegény leányt az alkóvba s borítottam be a 
tóidon heverő ruhákkal. Alig hogy ezt elvégeztem s 
íáfyolomat isméi rendbehoz lám, ajtómon kopogtatlak 
s lehívlak.

-— Borzaszó volt ! De hogy mily borzasztó, azt 
csak akkor éreztem, mikor magamhoz kezdtem jönni. 
Alig voltam képes izgatottságomon uralkodni s mikor 
még hozzá fölülről a kiáltás elhangzott. . .

A borzalnias esemény emlékére összerázkódott.
Férje, ki csak most értette meg, hogy mennyit 

szenvedett, részvéttel nyújtotta neki a kezét, bár érezte, 
hogy múltjában sok homályos pont vár földerítésre.

— De mi történt a holttest tel ? —- kérdezte a de
tektív hideg szolgálati hangon. — Csak Molesworlh 
ooklor felügyelete alatt találtuk ismét, aki nem volt 
jelen a násznépben.

— Doktor Molesworlh a hotelbe ment, hol eskü
vőjének kellett volna megtörténni — monda Kame
run né. — Mivel menyasszonyát nem találta ott, egész 
helyesen gyanilotlta. hogy itt van. Nem tartozott ugyan 
a vendégek közé. de a bemenet nem volt előle elzárva. 
Láttam a csarnokban álldogálni s nyomban kitaláltam, 
hogy mit keres. Sikerűit gratuláló barátaim köréből el
távoznom s hozzásiet nem, közöltem vele, hogy akit
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keres, fönt van az én szobámban, menjen csak föl, 
majd én követni fogom. Első pillanatra láttam, hogy 
roppantul izgatott, de tudtam, hogy ha a holtat föltii- 
nés nélkül kell a házból eltávolítani s az egész dolgot 
elhallgatni, akkor ő az az ember, ki ezt legjobban ke
resztülvihető Bíztam benne, utána mentem, megmond
tam neki, hogy mi történt, megmutattam neki meny
asszonyának holttestét s támogatását kértem, mit meg 
is ígért. Nem kételkedtem benne, hogy igazi segítség 
volt, — monda halk hangon — de jobb szereltein 
volna, ha az egész házat összehívja s mindenkinek 
megmutatja a holt leányt s akkor meg leltem volna 
kímélve attól, hogy napokig, hetekig alakoskodjam. 
A titok oly súllyal nehezedett rám, mint a lidérc
nyomás.

Férjén látszott, hogy osztja ezt a fölfogást, de 
hallgatott, mig Gryce folytalá :

— Ha az újságokban olvasta a törvényszéki tár
gyalást, akkor tudnia kell, hogy Molesworth azt val
lotta a Coroner elölt, hogy a leányt egy lépcsőn találta 
a 22-ik utcában.

, — Tudom. Megbeszéltük, hogy ily fordulatot fog 
adni az ügynek. Ezt tartottuk legjobbnak. A halottnak 
nem árt, engem pedig végtelen sok kellemetlenségtől 
ment meg, — gondoltam magamban — ha azt hiszik, 
hogy a leány az utcán mérgezte meg magát. Akkor igy 
gondoltuk. De hogy mennyire csalódtunk, azt a jelen 
pillanat bizonyítja.

A detektív ránézett. Újabb kérdést akart hozzá 
intézni, de csak nem akart az ajkára tolulni, tehát egy
szerűen csak ennyit jegyzett meg :

— Nagyon jól kell ismernie doktor Molcsworthot, 
asszonyom.

Kameron kissé elpirult, Genovéva azonban nem 
változtatta meg a színét s nyugodtan felelt:

■— Menyasszonyától néhány jellemvonást hallót-
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tani ról;*. Magam is találkoztam s beszeltem vele né
hányszor Olneyné házában. S az a helyzet, melyben 
voltunk, gyorsan bizalmasokká teli bennünket.

— Könnyen föltehető — monda Gi^ce — s az ön 
eljárása nem látszik nekem szokatlannak. Az asszo
nyok pillanatnyi benyomás szerint szobiak cselekedni 
s nem gondolják meg, hogy micsoda következmények 
származnak ebből. A férfi azonban meg szokta gon
dolni, mielőtt oly tervbe fog, mely okvetlenül hamis 
eskühöz vezet.

Az asszony félénken s aggodalmasan nézett a 
földre.

— Doktor Molesworth borzasztó felelőséget vett 
magára, mikor megígérte, hogy a holtIestet eltávolítja 
a házból, anélkül, hogy észrevenné!;. Ehhez sok bá
torság s elhatározás kelleti. Azonkívül önfeláldozó 
odaadás. Nem igen tartom valószínűnek. — folyta Iá 
Gryce — hogy ily áldozatrakész volt oly nő érdekében, 
kit csak futólag ismert. Inkább azt hiszem. — inondá 
vontatottan, mialatt K amer önné ideges figyelemmel né
zett rá — hogy meg voltak az okai, a dolgot titokban 
tartani.

— Lehetséges — mondá Kameronnc nyugodtan. 
— Hogy mi ment végbe a belsejében, azt nem mond
hatom el önnek, csak azt, hogy mi mit tettünk.

— ön tehál azt állítja, hogy a halottat ő vitte 
ki az ön szobájából, még pedig idegen segítség nélkül ?

— Azt.
— S mikor történt ez ?
— Nem tudom ; én távoztam.
— Hogyan ? Ön elhagyta a házat azalatt, míg a 

holttest az ön szobájában volt ? .
— Igen, rábíztam az egész dolgot s a magam meg

mentésével törődtem. A hátulsó lépcsőt kinyin ""■•ni, 
mert itt vitettem le a holmijaimat s q is ezt az a at 
használta, ahogy föl teszem.
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— hasznúi la ?
- - Kzl ne uh tudom. Csak annyit tudok, hogy meg

telte ; ele hogy miképpen s mily nehézségek közt, ezt 
kei élezze meg tőle magától, ehhez még nem volt al
kalmam.

— S mit gondol, közölni fogja velem ?
— Nem — monda az asszony merészen. — Amed

dig kételkedik altban, hogy a titkot elárultam-e, addig 
kötelességének fogja tartani hallgatni.

--- Még akkor is, ha élete veszedelemben forog ?
- Az élete V

— Igen. Gyilkosság gyanúja miatt letartóztatták 
volna, ha Cilin nem tanúskodott volna mellette, ön.te
hát tudta, hogy a gyanú nem volt alaptalan, hogy ve
szedelem . fenyegeti s mégis fogságba engedte volna 
menni °

Csak kél hete voltam asszony, Gryce ur. Fér
jem ulál! minden alakoskodást s nem volt bátorságom 
meg vallani neki. hogy mint bonyolódtam be a histó
riába. Szilárdan bíztam abban, hogy Molesxvorth fog 
találni kive/.elö utal. Távolról sem sejtettem, hogy 
komoly veszedelem fenyegeti. Ha pörbe fogták volna, 
beismertem volna az igazságot, nem kíméltem volna 
maga mai. De mig lehetőség volt arra nézve, hogy eny- 
nyíre nem jut a dolog, addig hallgattam.

Nagyon jól védte az ügyet, de borús homloka, hal
vány ajkai nagyon is elárulták, hogy elveszettnek 
hal ja magát. Nem menekülhetett többé a végzet elől, 
mely teje fölött lebegett.

--- Nyilatkozataival meg vagyok elégedve — 
monda a delektiv. — Még csak azt szerelném tuclni, 
hogy Mildred Farley kisasszony hogyan jutott a mé
reghez, mellyel kioltotta az éleiét.

— Nem mondhatom meg suttogta Kamerőimé 
alig hallhatókig.
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— Az üvegei zsebéből, köpenyéből, vagy ruhájú
nak ráncai közül vette elő ?

Genovéva tétovázva rázta a fejét.
Gryce nyugtalan lett. Várt egy keveset azután ba

rátságosan kérd^zc :
— Látta, amikor ajkaihoz emelte ?
Genovéva igent intett.
— De azt nem. hogy honnan vette ?
— Kire nem felelhetek.
Férje odament hozzá.
-— S miért nem ? — kérdezte tőle halkan.
— Mert... — itt székhez nyúlt, hogy leüljön — 

mert úgy sem hinnéd el.
— Ne hinném el. neked, én ?
Genovéva belebámult az ürességbe s azután fér

jére nézett. Véghetetlen szerelemmel, de egyszersmind 
végbe lel len kétségbeeséssel.

— Talán clhinnéd mégis, de nem hangzik való
színűen.

— Sokszor igaz, ami valószínűtlennek látszik — 
monda Kameron.

Genovéva mosolygott, de ebben a mosolyban nem 
volt semmi remény.

— Nos tehát: egy ládából vette ki.
- - Melyet magánál hordott ?
— Nem, hanem mely a szobában volt.
Kameron s a detektív csodálkozva néztek egy

másra. Genovéva reszketett, mintha hideg rázta volna.
- - Kgy cyankális üveget a szobában lévő szek

rényből vett ki ?
— Ígéri.
— S hogy került ez az üveg méreg az ön szobá

jába, Kameronné asszonyom ?
Genovéva nem tudott feleletet találni erre a kér

désre. Ajkai mozogtak, de nem tudott szólni, csak ült 
némán, mint a kétségbeesésnek élő szimbóluma.

tírron : 7f\ r f n j I <'>!< r ■ i *'• jr. * í!. 10
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— Azt hiszi tahin, hogy nincs jogom kérdezni ? 
Helyes, visszaveszem. Csak azt szeretném tudni, hogy 
mint nézett ki a szekrény, melyben az üveg volt s 
hol állt.

— Ékszerszekrény volt s a faliszekrény legfelső 
fiókján állt.

Gryce nem látszott meglepetve lenni.
— Úgy V — monda. — Mivel a szekrény értékes 

dolgokat tartalmazott, valószínűleg zárva volt s a 
commode szintén V

— A commode fiók nem, de a szekrény igen. Hi
szen láttam, hogy Mildred megfordítja benne a kulcsol.

Végzetes vallomás volt, mely magán viselte a való
színűtlenség bélyegét. Genovéva későn vette észre. Ha
lálsápadt lett s közel volt ahhoz, hogy összeessék. Férje 
rémületében elfelejtette azt a kérdést, mely az imént 
még ajkain lebegett. A detektív azonban kérlelhetetle
nül folytatá :

— Bocsásson meg, hogy jött a szegény varrónő 
ahhoz, hogy az ön fiókját felnyissa s ékszerszekrényét 
kifossza ? Mily ürügy alatt tehette ezt ?

Genovéva végső erejét összeszedve idegesen vá
laszolt :

— Nem szólt semmit, oly gyorsan történt mindez, 
hogy nem maradt idő magyarázatokra.

— De hogy tudhatta... hogy jutott hozzá ?
A doktor, ki felesége állapotán látta, hogy nincs 

veszteni váló idő pillanatig sem, gyorsan közbeszólt:
— Csak azt mondd meg nekem, Genovéva, hogy 

ugyanaz a cyankális üveg volt az, melyet akkor ad
tam neked, amikor

Kérdése hiábavaló volt; egyszerre csak nagy vö
rös folt jelent meg mindkét arcán, nem látott, nem 
hallQtt semmit.

— Beteg vagyok, Waller, beteg vagyok — nyögő
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szaggatóit hangon, s már a következő pillanatban élet
telenül hevert lábai előtt.

HUSZADIK FEJEZET.

Elmúlt egy nap, doktor Kameronra nézve borzal
mas nap, mikor felesége a sir szélén lebegett. Még 
most is oly beteg volt, hogy a házban csak halkan volt 
szabad járni és beszélni, de a válság már elmúlt.

Mihelyest Kamuron lemehetett, megbeszélésükhöz 
képest elment urye.ehcz, hogy véget vessen annak a 
bizonytalanságnak, melyet feleségének utolsó szavai 
okoztak. Tudta, hogy ez hatalmában fog állni, mert 
még világosan emlékezett rá, hogy mily alkalommal 
adta a mérget Genovévának azzal a szigorú kikötéssel, 
hogy csak erős hígítással használhatja. Számitolt arra, 
hogy az üveget föl fogja ismerni, ha mindjárt le is 
lenne szakítva a vignetta az általa irt használati utasí
tással együtt.

Gryce, ki dokor Ham eront nagyon becsülte, őszinte 
szánalmat érzett iránta. Már várta s barátságosan, de 
komoly arccal fogadta.

— Itt vannak önnél annak az eltört üvegcsének 
darabjai, melyből Mildred Farley a mérget itta ? — 
kérdezte minden bevezetés nélkül.

— Itt. Akarja látni ?
— Be szerelném önnek bizonyítani, hogy ugyanaz 

az orvosságos üvegecske volt, melyet feleségemnek ad
tam nyomban az- eljegyzésünk után. Úgy emlékszem, 
hogy felső részén volt egy bevágás, körülbelül akkora, 
mint egv gombostűfej. Ha ez a darab megvan, meg
mutathatom önnek.

— Ez mindeneseire fontos fölfedezés lenne — 
monda a detektív a darabot előhozva. — Ez az a jel ?

— Igen.
10*



•' Komoly ügy, nagyon komoly ügy — mormolta 
Gryce.

Kamerun nyugtalankodni kezdett. Mit akart ezzel 
mondani a detektív ? Mikor vsak annyit bizonyított, 
hogy felesége igazai mondott s ez hiányzó szem volt 
n bizonyítékok láncolatában. Vagy lirycc nem hitt a 
feleségének ? Talán újabb gyanú merült föl benne, 
ahelyett, hogy lecsillapodott volna ?

— Nagyon kínos helyzetben vagyok — monda 
Kameron. — Ön gyanút táplál feleségem ellen, Mi ha
lálos beteg. Föltétlenül megbízom az ö szavaiban. Hi
szek neki, ha tíz tanú bizonyítaná is,, hogy a mérget ö 
adta Mildrcd Farleynek.

Gryce nem érezte magát indíttatva oly beszélge
tésbe ereszkedni, mely semmire sem vezetett.

— Meg tudná-e mondani, hogy felesége mikor 
épül fül annyira, hogy további felvilágosításokat adhat?

— Ez hetekig, sőt hónapokig tarthat — volt a ko
moly felelet. — Egészségére s kihallgathatóságára vo
natkozólag forduljon doktor WesIonhoz. E célból már 
megkértem őt s nem fogom ítéletét befolyásolni. En 
nekem egyáltalában nincs hajlandóságom az ügyet is
mét szóbahozni.

— Legyen meggyőződve, hogy ha kötelességem 
egyáltalában megengedi, nem fogom önt és beteg fele
ségét nyugtalanítani — monda Gryce részvéttel.

— Talán rossz jelnek veszi, hogy ugyanaz az 
üveg volt, mely Grclorexné birtokában volt ?

— Csak azt sajnálom, hogy kedves neje nem 
tudta megmagyarázni honnan van az, hogy a szegény 
varrónő oly járatos volt az o fiókjában, hogy a halálos 
r érget mindjárt az első benyulásra megtalálta.

Tehát ez volt a gyanús mozzanat! Már az is meg
könnyebbülés volt a doktornak, hogy ezt tudta. Hálás 
pillantást vetett á beszélőre.

.— Feleségem talán egyáltalában nem képes ezt
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megmagyarázni, csak. azt mondta, hogy hihetetlenül 
hangzik.

A detektív némán meghajolt.
— Beszélt Molesworthtal s közölte vele, hogy fe

leségem ellentmond az ő nyilatkozatainak s bevallotta, 
hogy a leány már halott volt mikor ő a házba lépett ? 
— monda Kamerán.

— E tekintetben nincs megjegyezni valóm, dok
tor ur. Be kell várnunk, hogy felesége némely homá
lyos pontra nézve tud-e fölvilágositást adni. Mielőtt 
vallomását meg nem telte, férjét nem avathatjuk be 
bizalmunkba.

— Helyes, —mondá Kamerun szenvedélyesen — 
de én meg akarom önt bizalmammal ajándékozni, 
Gryce ur. — Szeretem feleségemet, s hogy mily mé
lyen és bensőségesen, azt csak azóta tudom, mióta a 
halál árnyékát láttam fölötte lebegni. Igyekeznem kelj 
megmenteni őt. Kimondhatatlan szenvedés, talán eltö- 
rölhetlen gyalázat fenyegeti jövőjét, ha nem sikerül 
megdönthetctlenül bebizonyítanom, hogy a Mildred 
Farley szerencsétlen végéről szóló kijelentése a leg
tisztább igazság. Mit követed ? Micsoda bizonyíték elég 
az ártatlanságára ? Ön ugyan nem mondta ki, de na
gyon jól tudom, hogy azt hiszi, hogy ő maga vette ki 
az üvegcsét az ékszerszekrényből.

— Felesége ártatlansága mellett az a legerősebb 
bizonyíték, hogy eddig semmi indító okról nem tu
dtuk, mely őt arra bírta volna, hogy a leánynak árt
son — monda Gryce. -— Ha meg vagyunk győződve 
ilyen indító oknak a hiányáról, akkor hinnünk kell 
neki, bármily valószinütlenül hangzik is ez. Arról van 
szó, hogy íiz egész titkot a maga összefüggésében fejt
sük meg, hogy megtudjuk, volt-e Mildred Farleynck 
oka öngyilkosnak lenni s hogy mint egyeztethető össze 
Molcsworlh eljárása egyéb jellemével s egészséges ítélő
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képességével. Ha ez önnek sikerül, akkor mar sok 
van nyerve.

— Megpróbálom — monda Ka merőn lehangol lan. 
— Bármily eredményre jussak is, nagyobb fájdalmat 
már nem okíthat nekem az ön komor gyanújánál.

— S ha nyomozásai közben esetleg oly emberek
kel találkozik, kik hasonló célra törckesznek ?

— Akkor nekik engedem át az elsőséget. Nincs 
elég gyakorlatom és ügyességem hogy a rendőrséggel 
versenyezzek. Engem a szerelem késztet munkára, ön 
pedig hivatása kötelességének engedelmeskadik.

E szavakkal Kain erőn udvariasan köszönve, gyor
san távozott.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.

A doktor elhatározását nem volt könnyű megvaló
sítani. Hogy elhatározásában megerősödjék, csak fele
ségének halvány arcára kellett nézni, mely mereven 
s mozdulatlanul pihent a fehér vánkoson. Mit nem 
adna érte, ha íöleszmélése alkalmával igy szólhatna 
hozzá :

- — örülj, szivem, minden komor felhő eloszlott. 
Senki emberfia nem gyanakszik többé rád. Ébredj 
fel a békére, ölömre és szerelemre !

E pillanatnak gyönyörűsége minden fájdalommal 
fölért volna. E reménység és teljesedése közt azonban 
óriási szakadék tátongott.

Komoron Genovéva boudoirjában ült s elgondol
kozott azon, hogy nem jutna-e eszébe valami körül
mény, mely a probléma megoldásánál segítségére le
helne. Gondolatai visszaszálllak abba az órába, mikor 
a függöny nyílásán át a hotelszoba kandallója előtt 
a kétségbeesett leányt térdelni látta.

Mit csinált ott ?
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Egy papírlapot égetett el. Az asztalon azonban 
egész rakás telcirl lap hevert keskeny kék szalaggal át
kötve. Akkor nem igen törődött vele, de az egész je
lenet kitörölhetetlenül be volt vésve emlékezetébe. Ha 
szemeit bezárta, világosan maga elölt látta a szobának 
minden bútorát. Az asztalon volt a tintatartó, a toll, 
közvetlen az asztal sarka mellett s a csomag.

Mi lehetett abban a csomagban egyéb, mint leve
lek, melyektől Mildrcd Farley még ebben az órában 
sem tudott megválni s melyek most kiszámiIhatatlan 
értékűek voltak rá nézve. Hova lett ez a csomag ? 
Elégelni nem égette el, mert csak egyetlen elhamvadt 
lapot sem találtak a kandallóban. Valószínű!eg annak 
a levélnek a fogalmazványa volt, melyet Molesworlh 
részére hagyott hátra.

Mit csinált a csomaggal ? Kézitáskájában nem 
volt, Gryce nem beszélt róla, s a kihallgatás alkalmával 
sem került szóba. Hova lehetett ?

Kameron & szerencsétlen leány helyzetébe igye
kezett beleképzelni magát. Mit tehetett ezekkel a leve
lekkel, melyeket Kameron Molesworlh szerelmes le
veleinek tartott, akivel a leány minden összeköttetést 
megszakított ? Aligha hagyta a hotelben Molesworlh 
nevére címezve, mert könnyen kiváncsiak kezébe kerül
hetett volna. Valószínűleg magához vette s elvitte.

De hová ? Hová máshová, mint a Gretorex-házha? 
Ahogy az időt és távolságot kiszámította, a leány kés
lekedés nélkül odament. A csomag még most is ott 
van, hacsak Gryce éles szemei föl nem fedeztél^, vagy 
Molesworlh a holttesttel való egyedülléte alkalmával 
magához nem vei le. Ott van a házban, Genovéva szobá
jában, de micsoda helyen ?

E kérdésnél Kameron önkéntelenül is körülnézett 
s tekintete egy tarka szövettel bevont régi szobára 
esett a szoba egyik sarkában, ahol ült. Ez volt az egyet
len darab bútor, melyet Genovéva színei házából el
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hozol t. Bár kényelmetlen, esetlen bútordarab volt s 
Genovéva sohasem ült rajta, mégis elhozta oda s be- 
állíttatta a boudoirba, melynek fényes berendezéséhez 
sehogysem illett. Különös oka lehetett rá. Csak talán 
nem ...

Fölugrott, odasietett a szofálioz s körültapogatta. 
Egy sima, kerek tárgyat érintett meg. Kihúzta, egy pa- 
pircsomag volt... s fölismerte benne a kék szalaggal 
átkötött csomagot.

Mielőtt a tárgyat közelebbről megvizsgálta volna, 
mielőtt a szalagot fcloldta volna,^bement a szomszéd 
szobába, honnan csak pár perc elölt jött ki Úgy tet
szett neki, iBintha nem percek, hanem órák múllak 
volna el, meri közbe esett az a nevezetes esemény, mely 
hivatva volt a dolgok menetét teljesen megváltoztatni.

Feleségének állapota egyforma maradi, egyre moz
dulatlanul feküdt s keze mintha fehér viaszból lett 
volna formálva, oly halványan pihent a takaró fölött. 
Ivameron kimondhatatlan gyöngédséggel hajolt le 
hozzá, csókot nyomott kezére s szemei meg nedvesed- 
tek. Az erős embert még soha életében nem fogta igy 
el az érzelem. Ha az asszony látta volna e/t a tekin
tetet, érezte volna ezt a csókpt, ki tudja, nem oszlott 
volna-e el az a köd, mely lelkére nehezedett ?

A doktor visszatért a boudoirba, bezárta az ajtó
kat s kezébe vette a csomagot. Még egy pillanatig této
vázott. Húzódott attól, hogy egy más léleknek légben- 
sőbb titkaiba behatoljon. De megadta neki a szükséges 
elhatározást az, hogy a célra gondolt, mely után töre
kedett. Letolta a szalagot, kisimogalta a topokat s bele
tekintett.

Szent Ist*en ! Nem férfiirás volt, s nem is olyan 
kézvonás, minőt olyan társadalmi állású leánytól várni 
lehetett volna, mint Mildred Farley volt.

Hiszen ez... levegő után kapkodott, körülnézett 
az ismerős szobában, hogy eszénél van-e ... s azután



isméi bclctekinleU az írásokba. Fölugrott. összehason
lította azokkal a rövidke levelekkel, melyeket eljegy
zése alatt kapott tőle. Ugyanazok a vonások, ugyanazok 
a hetük. Csak Genovéva keze írhatta azokat a sorokat, 
melyeket most olvasni akart.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET.

Azalatt Grvce szintén felfedezésekre indult, csak
hogy más területekre. K amer önné kertelései s a ki
hallgatás megrázó hatása azt a meggyőződést érlelte 
meg benne, hogy abban az időben Genovéva szobájá
ban gyilkosságot követtek cl. Most tehát annak a ki- 
kutatása volt fontos, hogy az elkényeztetett dúsgazdag 
leányt mi bírhatta arra rá, hogy a szegény varrónő 
életére törjön, viszont Kamerun azon okok földeríté
sével foglalkozott, melyek Mildred Farlevt halálba 
kergették.

A detektív megszokott eréllvel és pontossággal 
fogott munkához. Eszébe julotf\£gy körülmény, melyet 
eddig senkivel nem közölt, az a nyilvánvaló zavar 
tudniillik, melyet Gretorexné akkor árult el, mikor 
megtudta, hogy leánya egy Farley nevű leánnyal állt 
összeköttetésben.

Ez a név titkos emléket idézett föl lelkében, mely
ről pedig leányának nem volt szabad tudnia. Akár be
csületet, vagy gyalázatot, akár boldogságot, vagy bol
dogtalanságot jelentett ez a titok, Grycenek minden
áron nyomára kellett jönnie. \ jelenkor bűntényei 
gyakran állnak ily családi ügyekkel összefüggésben.

A két leány feltiiiu) hasonlatosságánál fogva 
Gryce föltelte, hogy még x^rrokonság is &i lesz mutat
ható. Ez azonban nem sikerült, mert a Gretorcxőiáz 
szegény rokonai közt a Farley név nem fordult elő. 
Pedig valami viszonylat mégis csak forgott fenn, amit
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ki kelleti nyomozni. De kinek a segítségével ? Teljesen 
hiábavaló lelt volna Grelorexnénél tudakozódni. Kér
dései az asszony óvatos okosságáról tompa nyilakként 
pattantak volna le. Más forráshoz kellett tehát for
dulnia, hogy célt érjen.

Gretorex ur volt az első ember, ki eszébe jutott. 
A társaságban ugyan csak annyiba vették, mint a fele
sége férjét, az üzleti világban azonban húsz év óta 
nagy tekintélyben állt.

Azt a rengeteg vagyont, melynek révén családja 
az elsők közé tartozott a városban, maga szerezte s 
bölcsen kezelte, még a legnehezebb körülmények 
közt is.

Gryce elhatározta, hogy látogatást tesz nála. Ka- 
meronnal való beszélgetése után egy reggelen fölke
reste az irodájában, bemutatkozóit mint a titkos rend
őrség egy tagja s előadta az ügyet.

— Már többször megfordultam az ön házában, 
Gretorex ur — monda. — Célom v olt közelebbi ada
tokat beszerezni valami Farley kisasszonyról, kit az 
ön leánya nagylelkűen támogatott.

A milliomos elbámult.
— Farley ? Ez a név ismeretlen előttem.
— Az a leány, ki pár héttel ezelő-t mérgezésben 

halt meg. Valószínűleg hallott felőle a feleségétől.
A nagyon elfoglalt ember csak a fejét rázta s egy 

csomó iromány után nyúlt.
— Nem tudok róla semmit, de ilyesmire nincs is 

időm. Forduljon a feleségemhez, ha azt hiszi, hogy 
tőle megtudhat valamit. En semmit sem tudok.

— Ezt szeretem hallani — mondá Gryce zavarta
lanul. — Már attól féltem, hogy Mildred Farley valami 
összefüggésben áll az ön családjával.

Gretorex nagy szemeket meresztett rá.
— Bizonyára tévedés van a dologban — monda, 

ismét Írásaiba merülve.
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Gryce nagy emberis merő <roll. Gro'orex tele volt 
ambícióval, Iciterővcl, határozottsággal, de távol állt 
tőle az, hogy meg akarja csalni. Udvariasan mente
getve magát távozott, meg lóvén győződve arról, hogy 
Gretorexnek épp oly kevéssé volt sejtelme arról, hogy 
a Farley név miért oly nagyjelentőségű a felesége előtt, 
mint neki.

A detektívet ez a sikertelenség egyél tahiban nem 
csiiggesztelle el, hanem elhatározta, hogy másik végé
ről fogja meg a dolgot. Ha Farlevné s hánya halottak 
voltak is, valami csak maradt utánuk, például régi 
levelek, melyekből ki lehelne sülni valamit.

Gryce nemsokára Olneyné házában ült egy láda 
előtt, melyben Mildred holmijai voltak. Nem sokáig 
ült ott, mert a henne lévő levelek mind n leány iskolás 
korából származtak s egyetlen jelentősebb sem akadt 
köztük. S ha a titok, melyet kutatott, korábbi keletű, 
akkor inkább az anyjának régebbi levelezésében van 
nyoma.

Olney asszony a padlásszobába vitte őt, hol egy 
ládában különféle régi leveleket Liláit. Némelyik tiz, 
másik már busz éves is volt. Levitte a szobába, melyet 
az előzékeny háziasszony rendelkezésére bocsátott s 
Gryce nekifeküdt, hogy az elhunyt Farley asszony 
életébe beletekintsen.

A következő, nagyobbára női kézből származó 
levelek közül Gryce azokra fordította a fő ügy elmet, 
melyek „Anna" aláírással voltak ellátva. Nagxon bizal
mas hangon voltak tartva s elárulták, hogy Írójuk 
nagyon ismerős volt Farley asszony sorsával és él
ményeivel.

A levelek nem derült képet rajzoltak : szöktclcst, 
titkos esküvőt, boldogságban eltö!lö«t fél évet, azután 
betegséget és szegénységet s elhanyagolást annak részé
ről, ki ezt a nyomorúságot okozta ne.xi. Pár hónap 
múlva még suyosabb betegség s nyomasztó szegénység
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következeit, majd egy borzalmas csapás, melyre a kö
vetkező sorok vonatkoztak :

„Légy csak állhatatos, szegény szív, míg jövök. 
Nem fogod egyedül viselni a borzasztó bánatodat."

Azután szünet következett a levélváltásban, s 
mikor pár hónap múlva ismét folytatódott, gyanítani 
lehetett, hogy mekkora veszteséget szenvedett, akihez 
e levelek intézve voltak.

A detektív azonban egyéb kevésbé érthető célzá
sokra is akadt. Egy nagy áldozatról wlt szó. melyei 
a fiatal özvegy hozott s ezt Gryce képtelen volt meg
fejteni.

Mikor egy sokkal későbbi levélben ezeket a szava
kat olvasta :

,, Rém élem, hogy a te drága kis Mildreded jól van, 
vájjon a másik is épp úgy virul és növekszik-e. mint 
ö ?“ — egyszerre fényt látott derülni a látszólag oly 
egyszerű történetre. Azt hitte, hogy megtalál la a fona
lat, mely őt ebből a labirintusból kivezeti. Fokozott 
érdeklődéssel fordult a többi levél felé, de csak itt-ott 
akadt a részvét és megelégedés szavaira afölött, hogy 
„Farley asszony terhének felét más kezekbe adta át, 
hogy a másik felét annál könnyebben viselhesse/*

E gyanitás helyességét csak egy későbbi Newyork- 
ból kelt levél igazolta : „Képzeld csak, láttam őt. () 
és Mildred annyira hasonlítanak egymáshoz, ameny- 
nyire csak oly két gyermek hasonlíthat, kik közül az 
egyik fényűzésben növekedik föl. a másiknak pedig 
sokszor kinn van lábacskája a cipőből, iskolába menet 
találkoztam vele, közvetlenül mellettem ment el, úgy 
hogy megölelhettem volna. Hogy miért nem tettem ? 
Pompás ruhája s büszke arca, mcílyel rám tekintett, 
annyira félénkké tett, hogy még csak követni sem 
mertem, pedig szivem mégis úgy vonzódott hozzá, 
mintha saját gyermekem lett volna. Hát még te meny
nyire gyászolhatod s mennyire vágyódhatsz utána.



Csak most ériem meg teljesen fájdalmadat, miután 
saját szemeimmel láttam annak a kedvencednek kép
mását, ki egyedül maradt meg vigasztalásodra és gyö
nyörűségedre."

Ez a szintén ..Anna" aláirásu levél csak tíz évvel 
ezelőtt kell. Attól kezdve a leveleknek más címzésük 
volt, ami a detektívet nem lepte meg valami különö
sen. E levelek már nem az ohiói kis városba szóltak, 
hanem Newyorkba, a Bleercr Street egy bizonyos 
búzába. Az özvegy és leánya a világvárosba telepedtek 
át. Későbbi levelekben gyakran volt szó belső lelki' 
harcról), mely a mindennapi kenyérért való harcban 
amúgy is gyönge egészségét mind jobban és jobban 
aláásta.

Végül már csak szenvedő állapotáról történt em
lítés, s a remény hangjai lassanként elnémultak. A 
levelek azonban mégis boldognak magasztalták a szen
vedő asszonyt, hogy minden gyengesége mellett is volt 
ereje ünnepélyes esküjét meg nem szegni. Leányáról 
is többször történt említés, ki hűséges támaszának 
bizonyult s mindenért kárpótlást nyújt neki, amit csak 
elveszített.

Azután ,,Anna" nem irt többet. Néhány sor kö
vetkezett egyik hozzátartozójától, aki tudakozódik Var- 
leyné egészsége felől s hirt ad a „drága beteg" állapo
táról, ki alatt „Annát" értették. Ez utóbbi részéről csak 
egy kis cédula volt mellékelve a levélhez, ezzel a figyel
meztetéssel : „Légy óvatos. Mildrednck s a másiknak 
szerencséje attól függ, hogy a dolgok jelenlegi álla
potukban maradjanak. Ne feledkezzél meg esküdről."

Ezzel kimerült a csomag. De Gryce sokat tudott 
meg belőle s most már csak a helyes és biztos nyomot 
kellett tovább követni

Emlékezetébe véste Fizt a dátumot, melyen Mil- 
dredről először történik említés s annak a városnak 
nevét, melyből a résztvevő Anna levelei érkeztek §
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kielégül lség érzésével távozott Olneyné lakásából.
Ehhez a jóleső érzéshez azonban az a titkos féle

lem is járult, hogy bűnténynek jött nyomára, mely 
egy szép asszonyra s nemeslelkű férj-'re szégyent és 
gyalázatot hozhat.

HARMINC!IARMADIK FEJEZET.

Ka merőn és Gryce nemsokára* összejöttek a köz
ponti rendőrségnél, de ez az összejövetel nagyon külö
nös volt. Mindegyiknek nagyon fontos közlenivnlója 
volt a másikkal, de mindegyik várt, hogv a másik 
kezdje s mindegyik elrejteni igyekezett türelmetlen
ségét.

Végre Gryce megszólalt :
— Meglepő lényről értesültem s kötelességemnek 

tartom értesíteni önt róla, még ha megkockáztatom is, 
hogy büszkeségét megsértsem s önnek bánatot okozzak.

— Az én büszkeségem — monda Kamuron ke
serű mosollyal — az utóbbi napok eseményei által olv 
kemény csapást,szenvedett, hogy már nem is vagyok 
túlságosáéi érzékeny. Részéi jen tartózkodás nélkül.

—- Mindenekelőtt engedjen meg egy kérdést — 
kezdé a detektív. — Mikor Gretorex Genovéva kezét 
megkérte, bizonyos voll-e abban, hogy Gretorex és 
felesége édes leányának kezét kéri meg ?

— Mit akar ezzel mondani *' Természetesen ... 
kétségkívül.. .

— Meghagyták önt ebben a hitben, s nem mond
ták meg, hogy fogadott leány ? Nem mondták meg, 
hogy bár úgy szeretik, mint a saját édes gyermeküket 
s egykor örökösük is lesz, de azért nem is rokona a 
családnak ?

Kameron szólni sem tudott meglepetésében.
— Megcsalták önt — folvtatá Gryce. — Az ön fele
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ségét a Grctorex házaspár mint szegény gyermeket 
adoptál la, még pedig oly körülmények közi, melyek 
a ténynek oly szigorú eltitkolását tették lehetségessé, 
hogy még a legközelebbi családtagok s ün tudnak róla 
semmit.

Kain erőn fölállt, odament az ablakhoz r, néhány 
percig kibámult a téli tájba. Mikor visszajött, halavány 
s földult volt az arca, de mégis nyugodt.

— Csak egyetlenegy megnyugtatást adjon nekem 
— mondá. — Tudja-e a feleségem ..

Tovább nem bírta folytatni s néma kéréssel né
zett a detektivre.

— Értem — mondá ez. — Azt akarja tudni, hogy 
tudott-e a felesége a csalásról. Erre nem adhatok azon
nal feleletet. Hallgassa meg előbb a közelebbi körül
ményeket.

— Beszéljen ! — mondá Kamcron tompa hangon.
A sorsnak egymásra következő csapásai oly meg- 

rázólag halottak rá, hogy ellenállási ereje meg volt 
törve.

Gryce egy darabig hallgatott, néma részvéttel 
nézte őt, azután nyugodt hangon kezdő elbeszélését.

— Ennek már húsz esztendei?. Grctorex Plútónak 
ugyan már akkor is tekintélyes vagyona volt, de még 
nem volt oly általánosan ismeretes személyiség, mint 
most. A világban nem is keltett nagyobb feltűnést vele. 
mikor elhatározta, hogy feleségével, ki betegeskedő 
volt, hosszabb utazást tesz Ohioban s a Mississippi
államokban. Hetekig, sőt hónapokig tartózkodtak olyan 
helyeken, hol jól érezték magukat. Egy nap M. város
kába érkeztek s mikor innen hosszabb idő múlva tá
voztak, egy kis leányt vittek magukkal, kit attól kezdve 
Genovéva, név alatt saját gyermeküknek adtak ki. A 
többit annak az asszonynak szájából hallottam, ki jelen 
volt a kicsike születésénél s tanúja is volt annak, hogy
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a szegény asszony a gyermeket átengedte a gazdag 
gyermektelen newyorki asszonynak.

Farleyné — ez a név nem fogja önt túlságosan 
meglepni — nagy nyomorban volt. Elvesztette n férjét 
s ezzel együtt a megélhetésnek minden eszközéi. Hu
manizmusból megengedték neki, hogy a városka egyet
len vendégfogadójában várhassa be, lebetegedését. S 
bár az előkelő hölgy a fiatal özveggyel vsak néha talál
kozott a lépcsőn, vagy az előcsarnokban, mégis nagy 
részvéttel viseltetett a sorsa iránt. Mikor a szorongva 
várt nap elkövetkezett, többször tudakozódott hegyié te 
után, mikor pedig végre egy éjjel a gyermeket sírni 
hallotta, nem állhatta meg, hogy föl ne keljen s Far
leyné szobájába ne siessen, inelv közvetlenül az övé 
mellett volt. Ott váratlan látványban volt része. Far
leyné egyik rokona egy gyermeket tartolt karjaiban, 
az orvos pedig a másikat tartotta. A két gyermek már 
akkor is oly csodálatos egyforma volt, mintha tükör
képei lettek volna egymásnak. Két gyermek, holott 
a szegény asszony azt sem tudta, hogy egyet mint fog 
fölnevelni.

— Ha nem tévedek, — monda Kain erőn rekedt 
hangon — akkor az én feleségemről beszél és a .. .

_ — És arról a szegény leányról, ki annyira ha
sonlított hozzá, hogy mindketten Gretorcx Genovévá
nak tartottuk.

Furcsa mosoly suhant át a doktor halottba!vány 
vonásain. Tekintete a távolban kalandozott. Ha fele
sége magához tér, mily borzalmas lesz az ébredés ! 
Kameron végre erőt vett magán s nem minden keserű
ség nélkül jnondá :

— Eszerint nővérek voltak.
— Igen, ikemővérek.
Szünet következeit.
— Tessék csak tovább folytatni. — monda Ka

meron — elképzelem, hogy mi fog következni.
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— Ez szinte világos. A gyermektelen Gretorexnét, 
ki látta, hogy az ég túlságosan is megáldotta a szegény 
asszonyt, egyszerre heves vágy fogta el. Hol a két 
gyönyörű gyermekre nézett, hol a halvány anyára s 
önkéntelenül is megszólalt: „Mit nem adnék érte, ha 
az egyik az enyém lenne !“ A szegény asszony arcán 
örömsugár gyuladt föl. Rokonára nézett, ki hclvben- 
hagvólag bólintott, azután az orvosra vetett egy kérdő 
tekintet.

— Gretorexné tehetős asszony — mondá az orvos.
-— Ha egyikét ezeknek az apátián árváknak magához 
akarja venni, akkor az ön gyermeke lói el lesz Iáivá.

A szegény asszony összetette a kezeit.
— Komolyan gondolja ? — kérdezte. — Akar ja, 

óhajtja ?
— Beszélni fogok a férjemmel, — mondá az elő

kelő asszony — öltöztesse föl a gyermeket, egy óra 
múlva visszajövök.

Visszajött s a két újszülött egymás mellett feküdt 
Kz ágyon az anya mellett. Az asszony kedvtelve néze
gette a bájos képet, s úgy látszott, hogy megérlelődött 
elhatározása.

— Az egyik kicsikét magammal viszem s saját 
gyermekemül fölnevelem, a nevemet fogja viselni s 
talán vagyonom örökösévé is teszem, de csak azon 
föltétel alatt, hogy ön minden jogáról lemond. Többet 
nem szabad törődnie leánya sorsával s nem szabad 
ügyeibe beleavatkoznia. Egyedül az mvém lesz s senki 
másé. Megfogadja-e, hogy soha semmiféle körülmé
nyek közt el nem árulja, hogy nem én vagyok az 
anyja ? ünnepélyesen meg kell esküdnie a bibliára.

A fájdalomtól elgyötört asszony hangoson f«dnyö
gött s a fal félé fordult, ujjai azonban görcsösen lapo- 
gatództak a biblia felé, mely ágya mellett egy polcon 
hevert. Rokona, az Anna, ki úgy látszik, hogy anács- 
adójft is volt, reszkető kezeibe tette a szent könyvet,

úrcrm : /Art -r: 1 Ak tnog.'i 11
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az asszony megcsókolta s az asszony kívánságára Anna 
is megesküdött. Csak az orvos tagadta meg az ünne
pélyes esküt, de megfogadta, hogy titokban tartja. 
Azután megtörtént a választás. Ahogy a kicsinyek egy
más mellett feküdtek, emberi szem a legcsekélyebb 
különbséget sem lett volna képes észrevenni köztük.

Az asszony gondolkodás nélkül a hozzá közelebb 
eső gyermek után nyúlt.

A szokatlan kis terhet magához seontva, gyorsan 
távozott a szobából.

Kameron mély sóhajtással szakította félbe az el
beszélőt.

— A nővérkéket tehát elválasztották egymástól 
•— .folytatá Gryce. — A Gretorex-pár a velük lévő nő
cseléddel s a kis 'gyermekkel cgyüit már másnap reg
gel távozott a városkából. Farieyné, kit szegénysége 
nyugaton tartott vissza, tiz eszcndcig nem hallott oda- 
adot leányáról. Annának egy meggondolatlan szava 
azonban újra lángra lobbantotta benne az anyai szere- 
tetet. A következményeket meg sem gondolva, csak 
szive vágyát követve, a kis Mildreddel együtt áttelcpe- 
dett Newyorkba’. A Bleeker-Streeten lakást bérelt s 
folytatta a létért való sanyarú küzdelmet, de sokkal 
kedvezőtlenebb körülmények közt. Az előbbi helyen 
mindenki tisztelte, becsülte s megsajnál la szerencsét
lensége miatt, itt minden ember idegen volt hozzá. Az 
a tudat azonban, hogy azon gyermekének közelében 
van, kitől megvált, átsegítette minden nélkülözésen. A 
kis Mildred neveléséről is könnyebben gondoskodha
tott, ki már korán szép képességeket áruit el s reményt 
nyújtott arra, hogy anyjának nemsokára támasza lesz. 
Nem tudtam kikutatni, hogy Farleyné mikor találko
zott először gyermekével. Egyáltalában erre való érte
süléseim nagyon hiányosnak. Rokonához intézett leve
leiből kitűnik, hogy elégedetlen volt s szinte fölemész
tette ö leánya után való vágy. Valószínű, hegy több-
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szűr találkozott vele, s nagy lehetett a kisértés, hogy 
megszólítsa, de nincs rá adatom, hogy esküjét valaha 
is megszegte volna. Néha csak azért telte meg a Gre- 
torex-házig való mértföldnyi utat, hogy fölnézzen ttz 
ablakokba, melyek mögött gyermekét gyanította. Egy
szer éppen akkor volt ott, mikor a gyermek a házból 
kijött s kocsiba ült. Ez a látvány annyira hatott rá, 
hogy nyögve kezdte kezeit tördelni. A járókelők figyel
mesek lettek rá, ekkor elfogta íí félelem s gyorsan 
haza sietett.

Közben Miklrcd testileg s szellemileg örvendete
sen gyarapodott, de ez az anyát nem elégítette ki. Bár 
szerette, rászorult segítségére s később minden támo
gatást egyedül neki köszönhetett, az anya érzelmei és 
gondolatai az előkelő Genovévánál kalandozlak, kitől 
el kellett tűrnie, hogy közönyös és büszke arccal lép
deljen el előtte. Szive utolsó csepp vérét is odaadta 
volna érte, ha közelében lehet s azt a szót hallhatta 
volna tőle, hogy „anyám'-.

Évek folyamán a két leánynak hasonlatossága elv 
csodálatos volt, hogy Farleyné még akkor sem vitte 
magával az utcára Mildredet, mikor lábai már rogya
dozni kezdtek, s többször meg-meg kellett pihennie 
a lépcsőfokon, hogy újabb erőt merítsen.

ön azt kérdezhetné talán, hogy Mildred tudott-e 
az anyja titkáról. Nagyon valószínű. Leveleiben néha 
arra történik utalás, hogy a kevésbé kegyelt gyermek 
föl-föllázadt az ellen, hogy nővére nemcsak földi 
javakban részesül, de anyja szeretetéből is több kijut 
neki. Úgy látszik azonban, hogy ez nem másította meg 
igyekezetét s az anyja iránt való hűséges gondoskodá
sát. Elkövetkezett az a nap, mely tökéletes változást 
idézett elő életében s megmagyarázhatatlan módon 
ahhoz a katasztrófához vezetett, melyet megértünk.

Farleyné megtörte éveken keresztül megtartott 
esküjét s Genovévával tudatta, hogy ő a tulajdonkép

11*
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peni anyja. A közvetítő szerepét Mildrcd játszotta. 
Azzal az ürüggyel kereste föl nővérét, hogy munkát 
kér tőle. A tovább? eseményekről nincsenek pontos 
adataim. Csak egyetlenegy levél van meg Farleynélől, 
melyet halála előtt irt s szaggatott mondatodban a 
fölött való túláradó örömének ad benne kifejezést, 
hogy végre megadatott néki szeretett Genovéváját keb
lére ölelhetni. Mikor Genovéva a fiatal varrónővel osz- 
szejött, meghallhatta tőle azt a megdöbbentő közle
ményt, mely az előkelő kisasszonyt a szegény betegnek 
ágyához késztette. Olneyné házában még emlékeznek 
arra, hogy egy előkelőén öltözött, sűrűn lefátyolozott 
hölgy érkezett kocsin s egyenesen Farlevné szobájába 
ment azon ürügy alatt, hogy ruhát mézet magának. 
Több óráig maradt ott, úgy hogy látogatása nagy cso
dálkozást keltett. Farleyné betegsége alatt még több
ször is járt ott, egyszer pedig halála után érkezett 
kocsija a ház elé, de mindig csak rövid időre. A pletyka 
&zonban lassanként elnémult, mert a közkiváncsiság 
nem talált kielégítést.

A detektív elhallgatott, elbeszélése véget ért. Ka- 
meron összeszedte magát, ránézett az elbeszélőre s kü
lönös hangsúllyal kérdezte :

— Tud-e arról valamit, hogy Genovéva, anyjánál 
tett gyakori látogatása közben, valaha összejött volna 
Molesworthtal ?

Ez egészen uj szempont volt. Gryce meglepetve 
pillantott föl.

— Még nem értünk végére nyomozásainknak - — 
mondá elgondolkozva.

— Tehát még az a fölfedezés, hogy feleségem 
nővére volt annak a leánynak, ki az Ő szobájában meg
halt, nem elég bizonyíték a feleségem ártatlansága mel
lett ? — kérdezte Kamerán szenvedélyesen.

— Öngyilkossága ezáltal kissé valószínűbbnek lát
szik — monda Gryce. — A nővér jobban ismerhette



Gretorex kisasszony szekrényének (ártalmát, mint a 
szegény varrónő. De...

— Teljesen még sincs megelégedve — szólt közbe 
a doktor. — Bármely könnyű is az öngyilkosságot 
megmagyarázni s bármily nehéz is okot találni a gyil
kosságra.

— Szeretném, ha minden kétségem el lenne osz
latva, már csak azért is, hogy önt ebből a kínos hely
zetből megszabadítsam. S hogy ezt bebizonyítsam, kész 
vagyok önnel az esetet még egyszer részletesen végig
tárgyalni. Például azt a rémületet, mely felesége haját 
egy éjszakán át megfeheritette s hogy a kihallgatás 
alkalmával eszméletlenül esett össze, eléggé megmagya
rázva látja azáltal, hogy félt, hogy ön rájöhet az ő 
igazi családi viszonyaira ?

Adoktor hallgatott, Gryce pedig szinte atyai han
gon folytatá :

— Hivatalos kötelességem teljesítése közben min
denféle rendű és rangú emberrel megismerkedtem, lát
tam őket mindenféle kedélyállapotban, láttam őket 
szeretni, gyűlölni, kétségbeesni, láttam őket kitörő 
Örömben. Természetüknél fogva sokáig képesek magu
kat tetetni, titkolódzni. s csak akkor ad iák meg magu
kat. mikor már nem látnak több eszközt arra nézve, 
hogy borzalmas titkukat továbbra is keblükbe reítve 
hordozzák. Meg vagyok győződve, hogy az ön fele
sége ily titkot rejteget. Míg nem tudom, hogy van e 
más magyarázata a dolognak, csak az lehet a föltevé
sem, hogy — akarva-e vagy akaratlanul — Mildrcd 
Farleyt megfosztotta életétől.

Lehetséges, hogy a detektivnek e szavakká! csak 
az volt a célja, hogy Kameron legtitkosabb gondola
tait kitudja. Ha ez volt a célja, akkor teljesen sikerült.

A doktor önkéntelenül is összerezzent s hevesen 
kiáltá :

— Tudja meg hát, ha büszkeségem utolsó mór-
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zsáját is föl kell áldoznom. Megmenteném őí még éle
tein árán is. S hogy megmentsem, elárulom a titkát.

— Beszéljen — monda a detektív — s legyen 
meggyőződve róla, hogy rajtam kívül csak a felügyelő 
fogja megtudni.

Kameron hosszasan ránézett s azután nyomatúk
kal mondá :

— Tudja-e, hogy tíz a leány, kit a C.. . hotel 
függönyén keresztül megfigyeltünk, miért hasonlilott 
oly csodamódra a feleségemhez, hogy a csalódást tel
jesen kizárva tartottuk ?

Gryce mosolygott.
— Hiszen az imént mondtam. Mildred Farlcv volt, 

a felesége ikernővéfe, aki oly csodálatosan hasonlított 
hozzá, hogy . ..

— Téved — szólt közbe Kameron. — Nem Mil
dred Farley volt, akit láttunk, hanem maga Genovévái 
Gretorex, a menyasszonyom, s most már feleségem.

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.

Ez a kijelentés váratlanul jött. Gryce különös iz
gatottságot érzett. Fölhagyott azzal a szokással, hogy 
ujján a gyűrűt csavargassa. Keze reszketett.

-— Valóban ? — kérdezte.
— Kameron Genovéva azon balgaság következ

ményeit sínyli, melyet Gretorex Genovéva követelt el — 
folytatá a doktor rideg, kemény hangon — De meg
törte azt a varázst, mely lenyűgözve tartotta, mert most 
szereti a férjét s csak attól tart, hogy férje fölfedezheti 
előbbi gyöngéjét, megfordított szivehajlamát. Ami 
akkor a szülői házból Őt elűzte s Wz esküvőre kitűzött 
óráig a hotelben tartotta, nem volt egyéb, mint erős, 
esztelen, vak szenvedély Jules Molesworth iránt.

A szó kipattant. Úgy Grycenek, mint Kamerónnak
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kö eseti le a szivéről. Most még csak a tényállás meg
világítás volt hátra.

— Az ö históriája megfelelő bevezetése volt az 
cnyimnek, — folytain a doktor — s mulatja, hogy 
mint jutott az előkelő leány ahhoz, hogy azzal az em
berrel megismerkedjék. Olneyné házában találkoztak, 
Farley asszony betegágyánál, aki feleségemnek igazi 
anyja volt. S bár velem járt jegyben, teljes lényét át
engedte annak a befolyásnak, mely teljesen megfog
hatatlan módon uralkodott fölötte. Minduntalan lálta 
a férfit, érzelme szenvedéllyé növekedett, elfeledkezett 
becsületről, kötelességről, az adott szóról. S mivel az 
a világ, melyben Molesworth élt, annyira különbözött 
Genovéváétól, ennek a leány szemében nagyon roman
tikus színe volt. De mikor jött a döntő óra s Genovéva 
belátta, hogy mindent magára kell vennie, mindent 
nélkülöznie kellend majd, ha ennek a rideg, zord em
bernek az oldalán szegénységben kell majd élnie, — 
ekkor megtört a varázs.

—— De ...
— Türelem, úgyis elég nehéz nekem ezeket a nyi

latkozatokat megtennem, hagyjon kibeszélnem. A tit
kos, leplezett cselekedetnek egyedüli mentsége Greto- 
rexné büszkeségében keresendő. Ha nevelőanyja ahe
lyett, hogy azt felelte volna, hogy velem szakítania 
már késő, ha azt felelte volna, amit felelnie köteles
sége lett volna, ha Genovévának bizalma lett volna 
hozzám, akkor talán bevallotta volna az igazságot. De 
mivel nem volt bátorsága a világ nyelvével dacolni, 
igazán hallatlan eszközhöz menekült, hogy vágyainak 
céljához érjen. Mert nemcsak hogy esküvőnk napján 
más férfinak akarta kezét nyújtani, de még minden 
intézkedést megtelt arra nézve, hogy engem oly meny
asszonnyal lásson el, ki kész volt engem helyette bol
dogítani. Egy rövidke pillanatig a menyasszony ra
gyogó tekintetébe néztem s azt kellett hinnem, hogy az
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én saját Genovévám tért vissza, csakhogy vidámabban, 
megerősödve. Ha félórával az esküvő előtt nem tért 
volna hozzám bünbánólag az igazi Genovéva, akkor az 
ál-menyasszonyt vezettem volna oltárhoz, anélkül hogy 
sejtettem volna. Szerencsétlenségére és romlására ma
gamnak s az érdekelteknek.

— Hiszen ez minden fogalmat meghalad — kiál
tott fel Gryce. — Ilyesmi még nem fordult elő. Szinte 
megfiatalodik a szivem, mert ez a történet emlékez
tet a...

Egyszerre félbeszakította, mert megszégyelte. hogy 
hivatásbeli buzgalma elnyomta benne a humanizmus 
érzését. Külsőleg nyugodt maradt ugyan, de szemei 
úgy villoglak, mint a parázs. /

— Hogy két különben oly okos leányt a rend
kívüli hasonlatosság arra csábit, hogy *gy ilyen balga 
és veszedelmes tervet eszeljen ki, ez csak azzal ma
gyarázható ki, hogy az egyik teljesen tapasztalatlan 
volt. a másik pedig teljesen el volt vakulva. Az utóbbit 
azonban elhagyta bátorsága, mikor végrehajtásra ke
rült a dolog. Messziről az ügy nem is látszott oly lehe
tetlennek, mint most, mikor már meg kellene való
sítani. Az is valószínű azonban, hogy az ügynek Mo- 
lesworth vetett véget, mert egészséges emberi intelli
genciája nem volt képes bevenni. Közbelépése való
színűleg azt eredményezte, hogy Genovéva gyorsan 
visszatért kötelességéhez s a társadalmi állásának meg
felelő frigyhez. Ez azonban csak puszta gvanitás ré
szemről, mert csak azon nyilatkozat után Ítélek, me
lyet Genovéva adott, aki mind elmondta, hogy mit 
érzett attól kezdve, hogy Molesworm meglátta, egész 
addig az estéig, melyen őt tt C... hotelbe várta.

Kameron e szavaknál önkéntelenül is kabátja zse
béhez nyúlt. Gryce figyelmét nem kerülte el ez a moz
dulat.

— Vannak talán okmányai ? Mutassa, kérem, lég



jobb szereleit mindjárt az eredeti forrásból meri leni
— mondd Grycc.

Kameron kedvetlenül összeráncolta a homlokai. 
Jobban meggondolva azonban a dolgot, rájött, hogy 
előbb-utóbb prédául kell odadobnia leletét. Tehát vona
kodás nélkül elővette azt az iratcsomagol, melye! fele
sége szobájában talált.

— Feleségem napló jegyzetei a már cm liléit úrhoz
— monda, — Nem küldte el őket. hanem valószínűié-; 
az esküvő után kellett volna átadnia. A frigy nem jöti 
létre, s ezt a tekercset, melyet a szülői házból hozott 
magával, egy öreg szofa vánkosai közt találtain el
rejtve, mely előbb az ő szobájában állt. Fölfoghahblan 
előttem, hogy miért nem semmisít ette meg ezeket a 
leveleket. Lehetséges különben, hogy bizonyítéknak 
tartogatta arra az esetre, ha valaha napvilágra kerül
nek az esküvőnk napján lefolyt események.

Gryce sóváran vette át a tekercset s lapozgatni 
kezdet benne.

Kétségtelen, hogy Gretorex kisasszony kezei rása 
-— monda, s azután olvasni kezdő :

Azért irok, mert ki kell magamat beszélget nem. 
Önhöz irok, mert ön az első ember, aki lelkemel ki
emelte a mindcnnapiságból. E sorok sohasem fognak 
az ön színe elé kerülni, le baj is az 9 Váj jon észre- 
veszi-e a nap mindazt a virágot, mely kitárja kedvből 
a sugarainak. Megerősödve, újjáéledve érzem magamat 
az által, hogy önre gondolok. Életem vigasztalan egy
hangúságban telt el, mielőtt önt láttam volna. Most 
már nincs semmi bajom."

„Megvizsgáltam önmagamat, megkérdeztem a saját 
bensőmet. Vájjon csakugyan az a férfi-e ön, akinek 
én tartom, vagy képzelőtehetségem puszta ideálképet 
varázsol elém ? Igaz, hogy csak pár szavat hallottam 
az ön szájából, mégis azt hiszem, hogy ismerem önt s
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hogy jobb, nemesebb, bülcsebb Mtem ön által. Jó 
angyalom sugja-e ezt nekem, vagy... nem merem 
végiggondolni ezt a gondolatot/*

„Újjászületett lelkem nem bonthatja ki szabadon 
a szárnyait, nem vagyok többé a magamé, hanem azé 
a férfié, kinek odaígértem a kezemet/4

„Ismét láttam önt. Nem, nem volt tévedés, éreztem, 
hogy jelenlétem boldogság neki, mint nekem az övé. 
Veszedelmes vallomás. Fogva tartja minden gondola
tomat és érzésemet. Hogy is vagyok tulajdonképpen ? 
Régi lényem idegenné lett nekem, egészen más világ
ban élek. Az ön látása telte ezt ? Meglazította a régi 
kötelékeket, melyeknek létezéséről önnek természete
sen sejtelme sem volt ?“

„Miért élt hónapokig egy födél alatt az én hason
másommal, s miért nem nézett rá soha oly tekintettel, 
mint én rám ? Különbözők H lel keink, s csak a külső 
megjelenésünk lenne egyforma ? Vagy csak az a csá
bító, mely elérhetetlennek látszik ? Épp úgy tölnéz 
ön cn rám, mint én önre ?“

„Anyám meghalt, keblemen sóhajtott utolsót, hoz
zám intézte utolsó szavait s még sem érzem magamat 
szerencsétlennek,-nem úgy érzem, mintha valamit el
veszi tettem volna.

Abban az órában először hallottam a Te szerelmed 
vallomását. Ajánlatod többet adott nekem, mint ameny- 
uyit a világ elvehetett tőlem/4

„Nem feleltem neked, de mit is mondhattam 
volna ? Hiszen más férfinak fogadtam hűséget! Te 
azonban nagylelkű voltál s nem sürgettél. Kinyilvá
nítottad szerelmedet s ez elég volt. Most rajtunk áll



keresztülvinni. hogy egymásé legyünk. Lesz e hozzá 
bátorságom V Hu azokra az akadályokra gondolok, 
akkor szivem hangosan dobogja, hogy : igen 1“

„Nem tudtad hogy el vagyok jegyezve, mikor ke
zedet nyújtottad, csak azt tudtad, hogy gazdag vagyok, 
— társadalmi állásom sokkal magasabb a tiednél. 
Most tudod, •— Mildred közölte veled, de te nem vo
nod meg tőlem szerelmedet, — azt mondtad, hogy nem 
teheted. Még csak ez a kincs van birtokomban, mely 
vagy romlást hoz reám, vagy soha meg nem szűnő 
örömet és gyönyörűséget, — aszerint, amint a sors 
rendeli/4

„Egész élelemben soha nem ismertem, hogy mi a 
gond, soha semmiféle óhajtásom teljesítését nem uta
sították vissza. Most az a házasság, mely az élet örökké 
vissza-visszatérő élvezeteit biztosítja nekem, kevésbé 
kívánatos, mint egy oly frigy, mely fölkeltené a ben
nem lappangó és szunnyadó életerőket s örökös harc 
árán vezetne a győzelemre. Az elhatározó lépéstől nem 
az a félelem rettent vissza, hogy elveszíthetem a gaz
dagságot és fényt, mely most körülv.esz ; ezek a javak 
nem szükségesek többé az én boldogságomhoz, csak 
haszontalan ballasztot képeznek, melyet közönyösen 
el tudnék dobni magamtól. Elhatározásom megérlelő
dött : holnap beszélek az anyámmal, hiszen mindig oly 
jóságosnak mutatkozott irántam, mintha édes gyer
meke lennék/4

„Hiába. Mindjárt az első szónál tudtam. Minden 
nél fontosabb előtte a világ Ítélete. Ahhoz a férfihoz 
kell nőül mennem, kivel eljegyeztem magamat, s éle
tem legszebb álma, az egyetlen, melyet valaha álmod
tam. nem fog megvalósulni soha. El fogom-e ezt visel
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hetni ? — És le ? — Egy félénk hang azt súgja ben
sőmben, hogy : nem !“

„Mildred közölte veled az elhatározást s mi volt a 
te feleleted ? „Az az asszony, aki engem szeret, kész 
ke l hogy legyen arra. hogy minden áldozatot meghoz
zon érteni/4 Ez azt jelenti talán, hogy te megvárod s 
megköveteled tőlem, hogy régi életemet tagadjam meg, 
minden korábbi köteléket szakítsak el, bármit mond
jon is a világ ? Tudod, hogy mit jelent ez ? Tudod, 
hogy mily erősek azok a láthatatlan kötelékek, melyek 
az emberekhez fűznek minket, kiknek engedelmeskedni 
s kiket tisztelni, becsülni gyermekkorunk óta meg
szoktunk ? S segítség és szüleim beleegyezése nélkül 
mint szakíthassak azzal a büszke emberrel, ki már ké
szen tartja házát és tűzhelyét, hogy engem, méltatlant 
magához fogadjon ? Igazán, ehhez több bátorság kell, 
mint amennyivel én rendelkezem vagy pedig több szív
telenség kell hozzá. Éretted meg tudnék halni, ha ez 
boldoggá tenne téged/4

„Nem tudok férjhez menni szerelem nélkül, — 
egcsz bensőm föllázad ez ellen. Hova fog ez vezetni ? 
Nem száll le angyal az égből, hogy segítségemre le
gyen nyomorúságomban ?“

„Ha nem is szabad léged látnom, ha nem is irha
tok neked, de gondolhatok rád, imádkozhatom érted. 
Mildreddel beszélhetek rólad, ki hebe-korba vált veled 
pár szót. Szerencsés Mildred l ' De ő is elégedetlen. 
Az után vágyódik, amit én szívesen el tudnék hagyni, 
vágyódik a gazdagságom után, látja jegyesemet s föl 
sem fogja, hogy iránta való hűségemben meg tudnék 
tantorodul. Szegény balga leány I De mily nemes szivü, 
mily odaadó 1 Néha oly kicsinynek érzem s magamat 
mellette, szelleme mintha szárnyakat kapna. Mily jó



lenne, ha cserélhetnénk egymással... Nagy Isten. — 
micsoda őrült gondolat fog el egy pilan&tra. Kétségbe
esett helyzetem elvette volna talán az eszemet ? Azt 
kell képzelnem/*

„Alakunk s nagyságunk egyforma, egyidősek va
gyunk, minden vonásunk, minden mozdulatunk anv- 
nyira hasonló, mintha tükörben látnók önmagunkat. 
Furcsa egy érzés ez. Hogyan gondolkoznak erről má
sok ? — Ma megpróbáltunk szerepet cserélni. Olneyné 
házában történt : én Mildred ruháit vettem föl. ö r.x 
enyémet. Mildred az ablak fülkében ült a függöny mö
gött s csak ruhája látszott, azután behívtam Olneyné 
szobalányát, munkát adtam, mely elég dolgot adóit 
neki s társalogni kezdtem vele.' Semmi csodálkozásl 
sem láttam az arcán, semmi gyanakvást. Ez fokozta 
bátorságomat, kértem, hogy hívja be Olncynél. Bejött, 
úgy beszélt velem, mintha Mildred lennék. Minden vá
rakozáson felül sikerült, az asszony nyugodt maradt, 
nem sejtett semmit, láttam, hogy nincs semmi kételye, 
hogy nem én lennék az a személy, kinek magamat ki
adom. A siker vakmerővé tett s még nehezebb próbál 
akartunk megkísérelni. Mildred arcára húztam a fá- 
lyolt s levezettem a te fogadószobádba. Kopogtunk, — 
egyedül voltál. En az ajtó előtt őrködtem, ö bemen • s 
úgy beszélt veled, mintha Genovéva lelt volna. Te 
örömrepesve nyújtottad felé kezedet. Megfigyeltem ar
codat azalatt, mialatt a fátyolt levetted s_ arcába te
kintették

A lámpa rávetette fényét, s nem bökkentél vissza. 
Fejét behúzta nyaka közé, mint ahogy ón szoktam 
tenni s büszkén monda : „Csak akkor fogsz viszont
látni, ha szabad vagyok/4 Diadalmas mosolyodból lát
tam, hogy az akkora hasonlatosság, mint zy mienk, 
még a szerelmet is megcsalja/'
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„Mildred olyan, mint a madár, ki szárnyait bon
togatja* olyan, mint a virág, melyre az első napsugár 
esik, Ha bátorságom kezd elhagyni ismét felbátorít; 
ha a fölfedeztclés rettenetes következményeiről beszé
lek, derülten kérdi, hogy képed halványodni kezd-e 
inár szivemben, vagy hogy nem hiszem-e, hogy meg
bízhatom benne. A föladat nehezebb része természete
sen ráhárul s azt indítványozza, hogy mielőtt a végső 
döntést megtesszük, előbb egy próbát tegyek vele. Be
it egyeztem ; ma este mint Genovéva jelenik meg a 
Grelorex-házban, mint ahogy ón Mildred voltam az 
Olney-házban.*4

..Feledhetetlen est. Mildred szürkületkor jött s 
ruhát cseréltünk. Estéli ruhám remekül állt neki. Az
után félórán keresztül pontos utasításokkal láttam el, 
hogy mint viselkedjék anyámmal szemben s doktor 
Knmeronnal szemben. Nagyon tanulékony tanítvány ; 
oly gyorsan beletalálta magát mindenbe, mintha gyer
mekkorától kezdve beleszokott volna a környezetbe. 
Mikor lemenni készült, hogy a veszedelmes tüzpróbát 
kiállja, oly ragyogónak, oly boldognak látszott, hogy 
visszahívtam s megmondtam neki, hogy ez oly kifeje
zés, melyet gyermekkorom óla nem láttak rajtam. 
Erre komoly, illemes kifejezést öltött s tréfásan kér
dezte, hogy doktor Kain erőn meg szokott-e engem 
c sókolni ? Néha, — mondám neki. Akkor kérd az Is
tent, hogy ma ne legye, meri bizonyára úgy elvörösöd
nék, mint a rák, mert ajkamat még férfi nem érin
tette.14

..Ezek a szavak tőrként hatoltak szivembe. Mildred 
oly ártatlan, oly tapasztalatlan s oly borzasztó kísér
tésnek teszem ki őt. Fényről, élvezetről s csodálatról 
való álmai közé most regényes ábrándozás is vegyül 
azon térti iránt, kinek mindezt köszöni. Még soha nem 
hallotta ugyan Ixameron hangját, de nemrég látta öt
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házunk előtt s egy pillantás elég volt neki, hogy lel
kesedjék iránta.4*

„Hihetetlen. Büszkén, jókedvűen tért vissza, s lá
bai alig látszottak érinteni a földet. Megtörtént, monda. 
A papánál s mamánál (igy nevezte Gretorex urat és 
feleségéi) ültem a könyvtárteremben a szofán s pár 
szót váltottam doktor Kameronnal. Szívesen beszéltem 
volna még tovább is vele, tette hozzá elfogulatlanul. 
Mint látod, még éleiben vagyok s csak kissé szorult el 
a szivem. Az anya kezdetben meglepetve nézett rám, 
de nem sokáig. Vele szemben kissé zavartnak éreztem 
magamat, mert oly parancsodnak látszott. Némi gya
korlat után azonban az ő szemeiben is az igazi Geno
véva leszek. Hogy vájjon doktor Kamerun meg volt-e 
elégedve a menyasszonyával, ezt tudd meg tőle, majd 
ha találkozol vele. — Valószínűleg tetszettél neki, mon
dám, ha akkor is ugv néztél ki, mint most. Mindketten 
neveltünk s sokáig komolyan néztünk egymásra. A 
kocka el volt vetve, cl voltunk határozva.44

„Ha Mildred merész kísérlete nem sikerült volna, 
azt mondtuk volna, hogy tréfa volt. Örülök, hogy erre 
nem került sor ; nem lett volna méltó irántad való 
szerelmemhez.44

„Oly jókedvű nem vagyok, mint Mildred, de éppen 
olyan boldog. Vájjon oly bensőséggel gondolsz-e rám, 
mint én terád ? Képem állandóan lelked előtt lebeg-e, 
s magasabb célokra inspirál-e ? Csak az irántad való 
teljes bizalom adhat nekem erőt a vakmerő vállalko
zást véghezvinni, melynek az az egyetlen célja, hogy 
négy emberi lelket kielégítsünk s boldoggá tegyünk. ‘

„Nem fogod előre megtudni, hogy mily módon 
fogom szabaddá tenni magamat, ha majd elkövetkezik
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nz az óra, melyben tiednek mondhatsz. Mert különben 
vonakodnál ily nagy áldozatot elfogadni tőlem (bár 
áldozatot követelsz) s még mindig attól is félek, hogy 
a terv nem sikerül s minden reményünk megcsufoló- 
dik. Azért tehat jobb ha hallgatok, mig a pillanat nem 
következett cl Akkor majd velem együtt fogsz örülni 
a sikernek s magadhoz öleled azt az asszonyt, aki kész 
volt Kaját énjét föláldozni, csakhogy a tied lehessen."

„Anyám egész sereg koszorúslányt akart meghívni 
leánya lakodalmához, de tiltakoztam ellene; hogy védte 
volna meg Mildred magát a kérdéseiktől s éles asz- 
szonyi pillantásaiktól ? Az ünnepély anélkül is elég 
fényes lesz, hogy bemutassa a háznak fényét, s hogy 
az anyámnak kedve teljék. Már remek ajándékok ér
keztek be s Mildred örülni fog a sok gyönyörűségnek."

„Ezt csak azért említeni, mert boldog vagyok, ha 
hozzálehetem, hogy csöppet sem irigylem érte."

„Mildred éjjel-nappal dolgozik a drága ruhákon. 
De ha minden jól megy, akkor nem én fogom viselni, 
hanem ö. Bármily szépek is ezek a ruhák, engem csak 
az boldogít, melyet nekem varrt, s mely arra a napra 
van szánva, mikor majd egyesülni fogunk. A szegény 
varrónőt már most el halmozhatnám kincsekkel, me
lyeket később magam használhatnék föl, de ez ellen 
lollázad én esem.

Jules Molesworth menyasszonyának ne legyen 
semmije, melyhez nem jogos utón jutott. Ez az egy 
céflban való fölolvadás teljesen az én Ízlésem szerint 
van s tudom, hogy neked is tetszeni fog."

/ „Doktor Kameront magamra haragítottam az ál
tal, hogy ismételten vonakodtam fogadni, de ezen nem 
lehet változtatni. Hűtlenség & álnokság lenne tőlem, ha 
megengedném neki azt a kezet megfogni, melyet a
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tiedbe akarok tenni. Mildred mindent jóvá fog lenni, 
ha majd az én helyemben lesz."

„Még pár nap s sorsunk eldőlt. Nyugodtan tud
nád-e hivatásodat, teljesíteni, ha tudnád, hogy mi vár 
i ád a legközelebbi jövőben ?“

„Nem félek az esküvő előtt való fölfedezéstől. 
Sokkal nagyobb lesz a nyugtalanság és izgatottság, 
semhogy Mi lőréddel hosszasabban lehetne beszélni. De 
mi fog történni azután ? Reszketek ennek még gondo
latára is s azt kérdezem, hogy nem lenne-e jobb vele 
együtt vízbe ugrani s megölni magunkat, ahelyett, hogy 
a túlsó partra érnénk egy kis helységbe, hogy ennek 
magányába temessük előbbi énünket. Ott majd vissza
cseréljük nevünket s uj életet fogunk kezdeni."

..Aggodalmaim alaptalanok. Rajiad kívül senki 
emberfia nem tudja, hogy mi két ember vagyunk. A 
titok teljesen meg van őrifcve: Ha doktor Kameron 
menyasszonya valami szokatlant tesz vagy mond, 
ennek igazi okát senki sem fogja kitalálni. Mennél 
jobban közeledik a nap, annál jobban elfeledkezem 
saját magamról s egyesegyedül rád gondolok. Komor 
homlokod nemsokára föl fog derülni s boldog mosoly 
fog ajkaid körül játszadozni. Az a homály, magány 
és elhagyatótiság, mely most téged körülvesz, el fog 
tűnni szerelmem által. Lelked szabadon, megkönnyeb
bülten fog a magasabb régiókba emelkedni, mert csak 
olt érzi magát otthonosan."

..Utolsó napom ebben a házban! Ma reggel ismét 
végigmentem a lakásban, megnézni, hogy bucsuzáskor 
dobogni fog-e a szivem, cl fog-e hagyni # bátorságom. 
De mindebből semmit nem éreztem. A tágas csarno
kok, a képekkel és szobrokkal díszes pompás termek, 
a százféle cifraság és műkincs, mellyel tele van minden 
szoba, minden szöglet, alig tettek rám valami hatást.

12Green : Zfirí njtAk
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Ellentétképpen a te komor, szegényes lakásodba igye
keztem képzelni magamat, de képzeletben mindig csak 
a te arcodat láttam. Eltűnt mellőlem a fény és pompa, 
de nem vettem észre a szegénységet sem, melybe# jö
vőben részem lesz. Mert akkora az én szerelmem, me
lyet hozzád viszek. Elég lesz-e ez neked hozománynak? 
Természetesen fáj a szivemnek, hogy el kell válnom 
mindazoktól, kik gyermekkorom óta csak jót tettek 
velem. Az utóbbi hónapok eseményei ugyan meglazí
tották ezeket a kötelékeket, de az élvezett jótétemé
nyekért való hála mégis nehézzé teszi búcsú nélkül 
válni meg tőlük, még pedig örökre. De még ezt az ér
zést is föláldozom érted/1

„Elhagytam lakásomat s Mildrcddel együtt egy 
kis penzióban Newarkban élek. Csoda, hogy mily jó
kedvünk van ! Most ő az előkelő hölgy, cn pedig a 
szolgálónője vagyok. Mindenbe be kell avatnom őt, s 
szakadatlanul beszélgetünk/4

„A cselekedet megtörtént, a Rubikont áthaladtuk, 
Mildred elment a Miklós-téri szülői házba, ón pedig itt 
várakozom a hotelben, mint a te boldog, sóvárgó meny
asszonyod. Mily szép óra ; reszketek, — de a gyönyö
rűségtől. Még pár perc, azután föltárni az ajtó s téged 
látlak ragyogó arccal belépni, hogy minden reménye
met teljesítsd. Bárcsak már itt lenne az a pillanat. 
Szinte szédülök ennyi boldogságtól; én...“

„ön tudja, hogy mint történt minden. Az a te
kintet, mellyel belépett, elég világosan beszél, néni 
volt szükség szavakra. Ily módon fogadta tehát azt a 
legnagyobb áldozatot, melyet egy nő valaha hozott! 
Nem tudok válaszolni semmit. Amily mérhetetlen volt 
ön iránt való szerelmem, épp oly kimondhatatlan most 
a megvetésem. Mivel ön sem egy igazi, sem egy ál 
Mildred Farlevt nem akart nőül venni, mivel ön csak
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Genovéva Gretorcxct szerette s csakos öl szándékozott 
nőül venni, —► hát legközelebb mint Grclorex Geno
vévát fog viszontlátni, de nem mint az ön menyasszo
nyát. Erről a megtiszteltetésről lemondok, ön ugyan 
nagylelkű akart lenni s tekintettel arra, hogy mindent 
odaadtam önért, a szegény varrónő személyében is be
csületes (ha nem is nagyon tisztelt) feleségének akart 
tenni, de ekkora áldozatot nem követelek öntől, mert 
ekkora áldozat az én erőimet is fölülhaladná. Büszke 
leány voltam, mikor önt megismertem s most is az va
gyok. Nincs szükségem az ön kegyelmére, hogy férj
hez menjek. Majd ha kilencet üt az óra s ön itt en
gem fölkeres, ezt.a helyet akkorára már rég elhagytam, 
hogy visszatérjek igazi helyemre, saját igazi énemhez. 
Még nem késő. Azt az asszonyt, ki megalázva, meg
bódulva állt ön előtt, mint büszke boldog feleséget 
fogja viszontlátni. Áldom sorsomat, hogy nem kötött 
örökre egy férfihoz, kinek kőből van a szive s kinek 
nincs intelligenciája, bármily becsületes is az érzülete/* 

„E búcsúszavak megmondják önnek, hogy hova 
fordultam. Mire e sorokat olvassa, én már Kameron 
doktor felesége vagyok/*

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET.

Gryce belebámult az ürességbe, a papírlapok ki
hullottak kezéből. Végre Kameron doktort akkora 
aggodalom fogta el, hogy ezt a kárhozatos hallgatást 
nem bírta elviselni. Megérintette a detektív vállát, s 
Gryce mély sóhajtással ocsúdott föl gondolataiból.

— Különös egy helyzet — mondá. — Az a leg
bosszantóbb, hogy egész idő alatt a helyszínén voltam, 
anélkül, hogy valamit is sejtettem volna — tette hozzá 
szomorú hangon.

— S én az imént beszéltem az ál-menyasszonnyal,
12*



mikor az igazi Genovéva megjelent Még most is látom, 
hogy milyen volt a szegény leánynak a kifejezése, mi
kor öt megpillantotta. Akkor ezeket a fékevesztett 
szenvedélyeket természetesen nem bírtam megérteni, 
mert abban a kifejezésben harag, rémület, felháboro
dás, minden volt, de hogy most tudom, hogy öngyil
kos lett...

— Kivel beszélt ? — kérdezte a detektív nagy ér
deklődéssel. — Tényleg Mildred Farleyvel, aki Geno
véva Gretorex menyasszonyi ruhájában volt, abban, 
melyben az utóbbi nemsokára oltárhoz lépett ?

— Azzal.
— S ön megehgedle magát csalni, azt hitte, hogy 

a menyasszonya Y
— Nem kételkedem benne. Hiszen tudja, hogy 

mekkora megkönnyebbülés volt az ő jelenléte, s akkor 
igazán nem voltam kritikusi hangulatban. Csak egy 
pillanatig láttam, bajosabbnak látszott s élénkebb bah 
gon beszélt, mint Genovéva valaha is szokott.

— S mekkora lehetett az ő meghökkenése, mikor 
a másikat jönni láttál Gretorex kisasszony valószínű 
lég nem gondolt Mildred csalódására s kiábrándulására.

— Nagyon el volt foglalva a saját csalódásával.
— Mely azonban aligha lehetett borzalmasabb, 

mint a nővéréé. Minden öröm Mildredre várt, csak a 
kezét kellett kinyújtania s a földön minden vágya tel
jesült. Ekkor minden elragadtatok tőle, s ö visszata
szítva látja magát egy szeretet nélküli, kemény mun
kával és nélkülözésekkel teljes életbe. Sokkal nagyobb 
volt a becsvágya s egyáltalában — úgy tetszik nekem 
-— tüzesebb, .-egyénibb, eredetibb természet volt, mint 
kiváltságosabb nővére.

— Tudom. Annyi-.bizonyos, hogy reményűinek 
szétfoszlása annyira megrendítette őt, hogy mindent 
föladott. Most. miután tudja, Iiogv micsoda okok kész
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tették Mildredet a halálba, bizonyára cl fogja ejteni 
feleségein iránt táplált borzalmas gyanúját.

— Az az indok természetesen nagyon erősen meg
magyarázza azt a tettet — mond& Gryce. — Akkor 
keresztülláthattam volna a falakon, akkor tudnám, 
hogy mint történt minden. A két nővér ama legutolsó 
találkozásának titkát meg kell fejtenülk, ha azt akarja, 
hogy önnek teljes nyugalma legyen s ha azt akarom, 
hogy kötelességem teljesítése engem kielégítsen.

A doktoron mélységes levertség látszott.
— Azt reméltem, — monda — hogy önt meg

győzhetem s az ügy elintéződik addigra, mikorra fele
ségem magához jön. Amit ön követelt, azt teljesítet
tem. ön most már tudja azt a fontos s egyszersmind 
megszégyenítő titkot, mélyet feleségem rejtegetett s 
melynek fenyegető fölfedezése halálos aggodalmakat 
okozott neki, én pedig bebizonyítottam önnek, hogy 
Mildred Farleynek elégséges oka volt kétségbeeső lében 
megölnie magát.

— Mindez igaz, ezzel azonban egy uj s borzalmas 
kérdéssel állunk szemben. Hát hogyha Mildred Farley 
nem akart belenyugodni abba a sorsba, melyet az igazi 
Genovéva visszatérése készített neki ? Háthogyha »i 
körülmények hatalmának csak azon ital által hajóit 
meg, melyet neki odanyujtottak s mely a ruhák szük
séges kicserélését lehetségessé tette ? Vagy be tudja bi
zonyítani az ellenkezőjét ?

— Bebizonyítani ? Igen, vannak bizonyítékaim, 
Genovéva arca nem megdönthetetlenül amellett bizo
nyít e, hogy nem lakik benne rossz szellem ? Megfi
gyelte ? Látta őt mosolyogni ? Nemes asszonyt méltó
ság sugárzik le róla, lénye tele van kellemmel, bájjal 
és lágysággal. Hogy előbb a nővére életet elvette volna 
s azután saját ruháját hidegvériien elcserélte volna a 
halottéval ? No, erre csak teljesen elvetemült lény le
hetett volna képes. Már a gondolata is borzalommal
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tölt el, maga a cselekedet pedig teljes lehetetlenség 
és képtelenség. Ne feledje el, hogy asszonyi lényekkel 
van dolgunk, nem pedig sátáni terem lésekkel.

— A legkéiségbeesettcbb helyzettel van dolgunk, 
minőben egy asszony valaha csak volt — monda Orvét- 
gyorsan. — Itt nem lehet alkalmazni azt, ami a dolgok 
közönséges mentiében érvényes. Gyors, erélyes csele
kedetre volt szükség. Becsület, remény, sőt maga az 
élet állt kockán. A legvégső veszedelem órájában nem 
volt idő gondolkodásra, nem lehetett tekintettel lenni 
semmire. Arra is emlékeztetni szeretném önt, hogy dok
tor Kameronné maga bevallotta, hogy nővérének holt
testét kivonszolta az alkóvba s egy halom ruha alá 
rejtette. Ha képes volt ezt megtenni...

Doktor Kamvron nem hagyta végigmondani, ha
nem megjegyzé :

— Ehhez csak az érzés pillanatnyi elnyomása kel
lett, ez csak pillanat műve volt. Egy élettelen testet le
vetkőztetni s darabonként ráadni a saját ruháját, ez 
nem hasonlítható vele össze, önmagának is be kell 
látnia hogy nem is lett volna hozzá elég idő, még ha 
vonakodás, késlekedés nélkül nagy gyorsasággal tette 
volna is. Már maga az is csodálatraméltó, hogy nővé
rének segítségével oly gyorsan magára tudta venni a 
menyasszonyi ruhát.

— Persze, persze — hagyta rá Gryce. .
— Az assszonyoknak ily alkalmakkor mindig 

hosszú időre van szükségük — folytaié Kameron s 
nincs is jel arra nézve, hogy siettették volna s nem 
gondosan végezték volna/*

Ebből következik, hogy Mildred a Genovéva meg
jelenésekor elismerte a nővér nagyobb jogait s szó nél
kül, nyomban hozzáfogtak a ruhák elcseréléséhez. Mi
kor Genovéva ott állt előtte menyasszonyi pompájában, 
n szegény, kegyetlenül csalódott Mildredet akkora két
ségbeesés foghatta el, hógy halálba vágyott. Halai-



183

mába kéri Ivén az üvegcséi, melyről már előbb kellelt 
tudnia, egy hajtásra kiürítette, mint ahogy szegény fe
leségem is mondta.

Gryce egy papírlapot vett elő s néhány szót irt rá.
— Nem ez az egyedül lehetséges magyarázata a 

ténynek ? — folytaié a doktor. — Minden valószínű- 
ség ellenére okos dolog-e egy oly bűnt bebizonyítani 
akarni, mely annyira természetellenes ?

A detektív ismét eltolta magától a papírlapot, de 
nem felelt, hanem uj fordulatot adott a beszélgetésnek.

— Mégis csak nagyon feltűnő, — mondá — hogy 
Gretorex kisasszony azokban a levelekben csak a szü
leitől való bucsuzást emlegeti s többi barátairól éppen 
nem emlékezik meg, kiktől pedig szintén örökre el
vált, mikor a terv kivitelre került. Például egy Foole 
kisasszony van említve, aki...

— Feleségem megszakította a Foote kisasszony
nyal való érintkezést, nem találkoznak többé.

— Talán közölte vele a tervét, s innen van az el
idegenedés.

— Aligha. Foote kisasszony hosszabb ideig volt 
Európában s csak nemrég tért vissza. Nem igen lett 
volna tanácsos a postára bízni ilyen titkot. Az elhide- 
giilés tulajdonképpeni okát nem tudom ; Genovéva azt 
mondja, hogy csalódott barátnőjében ; sem fogadni 
nem akarja, sem beszélni nem akar róla.

Gryce ismét föl jegyzett valamit a papírlapra.
— Az asszony! szeszélyek kiszámíthatatlanok — 

monda. — Többi barátnőivel szemben is ily közönyös
nek mutatkozott s nem érdeklődött előbbi összekötte
tései iránt ?

— Ezt a körülmények hozták magukkal. Egy 
fiatal asszonyt sok ilyesmi szokott igénybe venni. Ge
novévánál hozzájárult még a különféle izgatottság, s 
igy nagyon is könnyen megérthető, hogy közönyösnek 
látszott az ismerősökkel való érintkezésben. A világ
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gyönyörűségei iránt azonban nem látszott közönyös
nek. Sőt Washingtonban egy ideig sokkal nagyobb 
örömét látszott lelni az ünnepélyekben és társaságok
ban, mint bármikor mióta csak ismerem. Hogy lehe
tett volna oly csapongó jókedve, ha lelki ismeret ét va
lami szörnyű hun nyomta volna ?

— Ez még akkor volt, mielőtt doktor Woleswortli 
megjelent mielőtt Genovéva arról értesült volna, hogy 
a doktort letartóztatták ? — kérdezte Grvce.

— Igen.
— Később nem volt oly jókedvű ?
— Természetesen, hogy nem.
— Talán aggódott azért az emberért s ez aggodal

mát elrejteni igyekezeti ?
— Melyik asszony ne aggódott volna, ha miatta 

egy ártatlan ember gyanús helyzetbe kerül, melyből 
nem szabadíthatja ki anélkül, hogy saját biztonságát 
ne veszélyeztesse ?

— Bánata mellett nem látszott-e rajta szerelem ?
— Mint férj, ilyen célzásokra nem felelnek, Grvce 

ur, ha nem félnék attól, hogy félremagyarázza hall
gatásomat. Ezért ezennel kijelentem, hogy Gretorex 
kisasszony, mióta csak nőm, sem szóval, sem tekin
tettel a legcsekélyebb okot sem adta féltékenységre. 
Ha szivében még a régi szenvedély egy szikrája izzik, 
ez teljesen láthatatlan ; esetleges bosszúsága is legföl- 
lebb mint közönyösség nyilatkozott meg.

Gryce olyannak látszott, mintha a doktort sarokba 
szorította volna s most örül rajta. Újra néhány szót 
vetett a papírra.

— Ha előbbi lényét ismét teljesen fölvette, --- 
monda — akkor valószínűleg szüleivel szemben is 
visszatért régi Szokásaihoz, szorgalmasan irt nekik s 
mindenben jó leányuknak mutatkozott.

— Akkoriban reumában szenvedett s nem bírt 
írni. A levelezést tehát én vállaltam s hetenként kétszer
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irtani. Előbb azonban megbeszéltük, hogy mi érdekel
heti az anyját különösebb módon.

Reumája volt s mégis szívesen járt társaságba, 
mint ön monda ?

— Csak a keze fájt, nem tudta jól mozgatni az 
ujjait, s ez a baja még most sem múlt el teljesen.

— Persze, persze, vannak holmi bajai s ezért na
gyon sajnálandó.

Gryce e szavakkal fölkelt, a papírlapot összehaj
totta s a súlyos tartalmú levélcsomaggal együtt magá
hoz vette.

— Ne folytassuk ezt a beszélgetést, míg a felügye
lővel nem beszéltem — monda. — Itt van a közelben, 
s nem sokáig kell várakoznia. Mindkettőnkre nézve 
nagy megnyugvás lesz, ha ebben a fontos ügyben taná
csát kérjük ki.

Kameron nem tett kísérletet, hogy visszatartsa, 
úgyis hiábavaló lelt volna. A detektív gyorsan távozott 
a szobából, de nem anélkül hogy részvétteljes pillan
tást ne vetétt volna a doktorra, ki lehajtott fővel ült 
helyén.

A várási idő szinte végtelennek látszott, a percek 
mintha órákká nyúltak volna ki. Kameron szinte meg
könnyebbülten lélegzett föl, mikor végre az ajtó meg
nyílt, s Gryce belépett egy urnák kíséretében, ki a dok
tort akkoriban saját házában kereste föl, hogy Geno
véva varrónője felöl kérdezősködjék.

Kameron elébe ment.
— Mi sors vár rám ? — kérdezte gyorsan, aggo

dalmas várakozással.
A felügyelő megfogta a kezét.
— Beszélnem kell önnel — monda. — Az ilyen 

döntéseket nagyon jól meg kell fontolni. Tehát ön sze
reti a feleségét, doktor Kameron, s meg van győződve 
ártatlanságáról ?

— Teljesen.
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— Ilyen esetekben egy fiatal férjnek Ítélete nem 
teljesen mérvadó. De hiszek az ön őszinte meggyőző
désében s becsületes szándékában. Nem lenne szives 
közelebbi felvilágosítást adni arra nézve, hogy felesége 
az esküvő óta mily benyomást gyakorolt önre ?

— Nagyon nehéz lenne erre felelni, mert maga
viseleté sokszor szeszélyes, változó volt. Mivel azon
ban már ismerem azokat az eseményeket, melyek oly 
lidércnyomással nehezedtek lelkűidére, jó lelkiismeret
tel mondhatom, hogy izgatottsága s fájdalma az ismert 
körülmények közt nagyon megmagyarázható.

— A fehér haja is ?
— Az is. Képzelje csak hogy pár óra alatt miken 

ment kérésziül. Csapás csapásra következett: Molcs- 
worlhtal való terveinek hajótörése, visszatérése. Mi lő
rédnek mint menyasszonynak látványa, az a borzalmas 
benyomás, melyet megváltoztatott szándéka gyakorolt 
a leányra, akivel addig baráti viszonyban élt*, azután 
Mildrednek gyors elhatározása, mellyel a lakodalmas 
házat egyszerre halottas házzá változtatta. Azután kö
vetkezett az a rémes kiállás, mely vagy ismeretlen ré
mületet vagy fölfedeztetést jelentett. Vagy az tör
tént, hogy Mildred ismét magához jött, talán gyötrel
mek és kínos fájdalmak közepette, vagy pedig a kulcs, 
melyet Genovéva mindig magánál hordott, nem zárta 
be az ajtót, s a következő pillanatban az a rémes kiál
lás hangzott végig az egész házon, hogy : „gyilkosság". 
Nem volt-e ez elég ok arra, hogy a legerősebb szelle
met is megrendítse ? Mindehhez hozzájárult az a gon
dolat, hogy mit fog mondani s cselekedni, ha a fölfe
dezés tényleg bekövetkezik s nemcsak azt kell megma
gyaráznia, hogy a halott hogyan került az Ő szobájába, 
de fölvilágositást kell adnia minden mellékkörül
ményre nézve is. még arra a tervre vonatkozólag is, 
melynek nem sikerülése az egész katasztrófát okozta. 
Milyen kifogásokat s mentegelődzéseket eszeibe lett ki
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azalatt, mialatt mosolyogva fogadta a rokonok cs ba
rátok szerencsekivánalait I Azután következeit az a 
rémület, mikor Molesworlteaz ajtó mellett észrevette. 
— Molesworth, kit úgyszólván megcsalt, s aki e 
pillanatban talán mindenre képes lett volna, talán arra 
is, hogy borzalmas vádat vágjon az arcába férjének s 
az összegyűlt vendégsereg jelenlétében. Nem volt-e ez 
több, mint amennyit egy gyönge, halálos aggodalmakat 
kiálló nő elviselhetett ? Gyors elhatározással kénysze
ri tette Molesworthot, hogy hallgasson, okosságának si
került vele bezárkóznia a halottas szobába, hol szé
gyen és rémület közt volt kénytelen meggondolatlan 
tettének kegyetlen következményeit föltárni s segítsé
gét kérni ahelyett, hogy mint remélte, diadalával kér
kedett volna előtte. Nem volt-e ez elég arra, hogy ha
ját egy éjszakán át megfehéritse ? Még most is majd 
elhagy eszméletem, ha rágondolok, pedig viharedzett, 
erősszivü ember vagyok.

— ön nagyon kitűnő védő, s indokaival engem is 
majd hogy nem meggyőzött — mondá a felügyelő. — 
De mégis szeretnék önhöz egy kérdést intézni, mit ta
lán ridegségnek fog magyarázni, de egyesegyedül az az 
óhajtás kényszerít rá, hogy önnek szolgálatot tehessek.

— Tessék csak kérdezni, mit rejtegethetnék ön 
előtt ily szomorú körülmények közt ?

— Föltételezem, hogy ismeri azoknak a levelek
nek tartalmát, melyeket Gryce urnák megmutogatott. 
Mit gondol, felesége mily érzelmekkel viseltetik most 
ön iránt ? Szerelemmel ?

— Nem is képzelhető más.
— Nem csak csupán hála és tisztelet ? Valóban 

szerelem ?
— Igen, szerelem.
— S nemrég még a legtúláradóbb gyöngédséget 

tanúsította más iránt. Bocsásson meg, de ettől a rideg
ségtől meg nem kímélhetem önt
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— Igaz, de az ilyen határtalan szenvedély néha a 
másik végletbe csap ál. Neki talán ilyen keserű ta
pasztalatra volt szüksége, Hogy az igazi szerelem becsét 
fölismerhesse.

— S önnek nincs semmi hiánya ? Már úgy értem, 
hogy teljesen meg van elégedve önhöz való viszo
nyával ?

A doktor halvány arcán mosoly futott végig.
— Ha egyébként nem volna bánatom, a világ leg

boldogabb embere volnék.
— Nem csalódik ? — kérdezte a felügyelő nyo

matékosan. — Mert az ember sokszor mindent elhisz 
egy szép asszonynak.

A doktor arca kivörösödött a haragtól, hangja ide
gesen reszketett

— Még nyomorúságomban is sérteget ? — kiáltott 
föl. A másik pillanatban azonban lesüté szemét a fel
ügyelő tekintete előtt. — Tudom, hogy valami célja 
van. Nemcsak az a célja, hogy engem szükségtelenül 
kínozzon.

— Csak azt akarom kinyomozni, hogy vájjon Ge
novéva Gretorex oly fölületes természet volt-e, hogy 
szivét ma ennek, holnap annak ajándékozta oda.

Kameron ránézett a felügyelőre, s mivel belátta, 
hogy erre nagyon veszedelmes felelni, hát inkább hall
gatott.

— Az az asszony, ki úgy gondolkozik és érez, mint 
Genovéva, azok után, amiket leveleiben mondott, — 
folytató a felügyelő kérlelhetetlenül — képtelen sze
relmét az eredeti hévvel és szenvedéllyel önnek aján
dékozni, s teljesen úgy átengedni magát önnek, mint 
ahogy ön állítja.

A doktor még mindig hallgatott.
— Ha egy kis időköz esnék közbe, ha közönyé

ből és levertségéből ébredt volna föl az ön jóságának 
fölismerésére, s szivét lassanként fordította volna azon
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férfi felé, ki őt oly bensőségesen szerelte, akkor érte- 
ném magatartását De szinte természetellenesnek lát
szik, hogy egyik nagy szenvedélyéből minden átmenet 
nélkül rohanjon a másikba, oly természetellenesnek, 
hogy az ön helyében kételkedném érzelmeinek őszinte
ségében.

— De...
Kameron közbe akart szólni, ennél az egy szónál 

azonban nem juthatott tovább. Megfogva látta magát 
a saját hálójában s nem látott kimének vő utal. A fel
ügyelő jól megfigyelte s látszólagos keménysziyiiséggel 
folytatá :

— Bizonyára igazat adna nekem, ha egy más oly 
emberről lenne szó, ki az ön helyzetében van.

— Lehet — mondó az orvos. — Nem tudom. Azt 
hiszem, elvesztettem Ítélőképességemet. Lelkemben úgy 
tekergőznek azok a borzalmas gondolatok, melyeket 
ön keltett föl, mint a kígyók. Miért kínoz mnyire ?

— így kell ennek lenni. Nagyon fontos tény rám 
nézve, hogy kínokat szenved. Ha szfevaim iránt érzé
ketlen lett volna, akkor egészen más következtetésekre 
jutottam volna. Meg fogja bocsátani eljárásomat, ha 
megismeri indokaimat.

— De miért nem mondja meg indokéit már most? 
Miért tart ebben a rettenetes feszültségben?

— Nem akarom tovább feszültségben tartani, dok
tor ur. Bár felesége állapotára való tekintettel elállók 
attól, hogy őt most letartóztassam, mégis szinte meg 
vagyok győződve arról, hogy a gyilkosságról többet 
tud, mint amennyit bevallott, öt tehát rendőri felügye
let alá kell helyeznem. Mire visszatér, a házában egv 
asszonyt fog találni, kérem, fogadja el - ápolónőnek a 
beteg mellé. Jószívű, ügyes, hallgatag, sem alkalmat
lankodni nem fog, sem bennünket el nem árul, de a 
titkos rendőrség szolgálatában áll. Számithatok-e rá, 
hogy he fogja eresztem*, hogy semmi akarfnlvf nem gór*
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elit az útja elé, s semmi olyat nem tesz, ami öt köte
lességének teljesítésében hátráltatná.

— ön rendelkezik sorsommal és becsületemmel
— mondá Kameron. — Meg kell hajolnom akarata 
előtt.

A felügyelő fejét rázta. Még soha ily fanyar nem 
volt egyetlen megbízatás sem.

— Csakis azt teszem, amit tennem kell — mondá.
— őszinte részvéttel vagyok sorsa iránt, mint ahogy 
minden gentlemannek őszinte részvéttel kell lennie.

Kameronnak azonban nem részvét kellett, hanem 
igazságosság.

— Nincs ebből menekülés ? — kérdezte. — El 
kell nekünk szenvednünk ezt a méltatlan bánásmódot, 
bár még azt sem tudja, hogy egyáltalában gyilkosság 
történt-e ?

Kameronné asszony az egyetlen, ki a titokzatos 
halálesetre vonatkozólag fölvilágositást adhat. Persze, 
ha mindazt tudnék, hogy doktor Moleswortli mit fog 
mondani Z..

— Csak beszéljen. Hozzá fogok fordulni s bizo
nyára nem lesz tartózkodó az igazság kimondásában.

A felügyelő részvéttel tekintett rá.
— No ezt talán mégse akarja hallani — mondá.
— Azt hiszi ? — mondá Kameron gyorsan, heve

sen. — Nincs rosszabb ennél a kétkedésnél, ennél a 
bizonytalanságnál. Tessék vele szembesíteni, s ha is
meri azokat a körülményeket, melyek Midred Farlev 
halálát követték, akkor nem sokáig fogja a titkol rej
tegetni, ha megtudja, hogy hallgatása mit jelent nekem.

A felügyelőnek nem volt ekkora bizalma.
— Molesworth erős karakter. Ha egyszer arra 

határozta el magát, hogy az igazságot magába rejti, 
akkor nagyon nehéz lesz tőle vallomást Kicsikarni.

— Még nem tudja, hogy feleségem megvallotta, 
hogy a leány az ő szobájában halt meg.
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— Meg akarja neki mondani ?
— Ha nincs ellenére.
-— Nem hiszem, hogy ezzel már meg lehetne ol

dani a nyelvét. Ha nem riadt vissza hamis eskütől, 
hogy feleséget megmentse oly következményektől, me
lyektől félt, akkor egy ily közvetett vallomás sem fogja 
arra bírni őt, hogy előbbi kijelentéseit visszavonja.

— Mégis meg fogja tenni. Okaim más hangulatra 
fogják Őt bírni. A kétségbeesés erőt fog nekem adni. 
Ha akármilyen acélember is, az igazságot ki fogom 
tőle csikarni.

A felügyelő csodálkozva nézett Kameronra.
— Szerettem volna alkalmat adni önnek arra, 

hogy ezt a kísérletet megtehesse, de sajnos, e pillanat
ban nem lehetséges. Kénytelen vagyok önnek elárulni, 
hogy Jules Molcsworlh sehol sem található. Eltűnt.

‘ _ Eltűnt ?
— Titokban tartottuk, pedig igy van. A kórház

ban napok óta nem mutatkozik s lakásán sem talál
ható. Nem tudjuk, hogy meghall-e, vagy pedig meg
szökött. Egy este kivonta magát a rendőrség megfigye
lése alól, eltűnt, s a legnagyobb igyekezet dacára mind
eddig nem sikerült nyomára jönnünk.

— Molesworth eltűnt! Akkor sokkal több oka 
volt hamisan esküdni, mint gondoltuk. Az a szökés 
nagyon olyan, mintha bűnösségét bizonyítaná.

— Micsoda’ bűnösségét ? Csak nem gyilkosságban 
való bűnösségét ? ,

A felügyelő száraz megjegyzése észre térítette Ka- 
meront. Megdönthetetlen volt az a bizonyíték, hogy 
Mildred Farley már előbb meghalt, mintsem Moles
worth a házba lépett volna. De nem is volt a legesleg
kisebb ok sem rá, hogy nuért tört volna Genovéva 
hidegszivü kedvese a leány életére, kinek az volt egyet
len hibája, hogy útjában állt annak a nőnek, ki ismét 
el akarta foglalni a világban való állását. Kain erőn
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szégyellő kimondani a gyanút. S mégis — ez a hirtelen 
menekülés — mire magyarázható ez másra, mint féle
lemre ? Ez volt most a megoldandó rejtély

— Jules Molesworíhnál van a titok kulcsa — 
monda Kameron. — Különben nem hagyta volna el a 
várost épp most, mikor hivatásának érdekei legjobban 
kötik ide. Meg fogom szerezni ezt a kulcsot. Mondja 
el, kérem, azokat a közelebbi körülményeket, melyek 
szökését kisérték, talán találok bennük olyan támpon
tot, minőre csak egy szakember jöhet rá.

— A lefolyása nagyon egyszerű volt. Mplvsworth 
egy este, szokása szerint, kocsin egy külvárosi házhoz 
hajtatott, hol beteget látogatott meg. Bement, de nem 
jött többé ki. A háznak van egy hátsó Ajtaja is, melyen 
át távoznia kellett, mert a beteg asszony, ki őt várta, 
azt mondta., hogy nem is volt nála. Kocsisát nem vitte 
magával s kocsija kint állt az ajtó előtt, mig egy rendőr 
az istállóba nem vitte. Ugv látszik, hogv ö szökést 
előre tervezte, mert a banknál lévő minden pénzét ki
vette s csak egy kis utazótáskát vitt magával.

— Engedje meg, hogy megkísérelj cm föltalálni. 
Nem vagyok ugyan titkos rendőr, de ezek a borzal
mas napok nagyon megélesitették megfigyelő képes
segemet. Meg szeretném próbálni.

— Nem tudnék rá okot, hogy miért tagadjam 
meg öntől. Szükségünk van arra az emberre s semmi 
eszközt sem hanyagolhatunk el, hogy megkéri lsük. De 
már több napi térelőnye van s sok száz mértföldnyire 
járhat. Elhagyhatja ön a feleségét ?

— Nincs más hátra. Fölülmúljál űrömet, hogy 
megoldatlan kérdésekkel s szivemben kételyekkel vir- 
rasszak ágyánál. Kell tennem érte valamit, ha eszem
nél akarok maradni, .^iliy^öngeséghohainából föl nem 
ocsúdik. De meg nem*iF leszek sokáig távol. Az az 
előérzetem, hogy nemsokára meg fogom találni azt az 
embert.
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fogadni a lapot, lia ez a regény nincs hozzácsatolva, mert 

a Tolnai Világlapja a regénnyel együtt 60 korona.
Tolnai regény tárában eddig a következő müvek 
jelentek meg. Minden egyes kis kötet tetszetős réz

karc-borítékkal van ellátva.
Dumas: Gróf Monté Chrlsto című regénye, mely a világ- 

kodalem egyik kitűnő alkotása. A mü 7 kis kötetből áll, összesen 
/08 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 25 koona.

Eschtruth: Lengjrelvér cimü pompás regénye, mely után 
8ok millió költséggel mozidarab is készet. Nég' kis kötetben 
lelent meg 488 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 25 korona.

Sue Jenő: Párls rejtelmei cimü regén ve 12 kis kötetben, 
rézkarc fedőlappal, 1200 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 

korona. _
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génye egv kötetben 140 oldal terjedelemben. Ára 25 korona.
Maurice Leblanc: „813“ cimü érdekfeszitó regénye 3 kö

tetben 320 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 25 korona.
Cholnoky László: A szerelem betegei cimü excentrikus 

regénye 1 kötetben, 140 oldal terjedelemben. Ára 25 korona.
Marsh Rikhard: A túlvilágI sípszó cimü regénye 2 kötet

ben, 224 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 25 korona.
Krúdy Gyula: Pesti nőrabló cimü regénye 1 kötetben, 

90 oldal terjedelemben, ára 25 korona.
Sienkiewicz Henrik: Quo vad Is cimü regénye, melyről 

J^ozidarab is készült. Három kötetben jelent meg 320 oldal ter
jedelemben. Egy-egy kötet ára 25 korona.

H. Balzac: A betöröklrály cimü regénye 2 kötetben, 192 
oldal terjedelemben, egy-egy kötet ára 25 korona.

Peterdy Sándor: P&ndy főhadnagy cimü regénye 1 kötet
ben, 96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Paul és Viktor Marguerite: A kliályfl tragédiája cimü regö- 
by© 2 kötetben, 192 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 85 kor.

Krúdy Gyula: Egy nemzeti rablóvezér cimü regénye 1 kö
tetben, 128 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Dumas: A bársonynyakékes hölgy cimü regénye 1 kötet
ben, 96 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Petőfi Sándor: A hóhér kőtele cimü regénye 1 kötetben, 
128 oldal terjedelemben, ára 25 korona.

Tábori Kornél: Pesti bűnösökéin*!! regénye 1 kötetben, 
96 oldal terjedelemben, ára 25 koron#

Postadij kötetenként 2 korona, utánvéttel nem szállítjuk.
Az itt felsorolt müvek megrendelhetők úgy a vidéken, mint 
Budapesten az összes ujságárusitóknál dohánytőzsdékben, 
valamint Tolnai Világlapja kiadóhivatalában. Budapest, 

VII., Dohány-utca 12. szám.
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a Tolnai Világlapja díjtalan melléklete.

Megjelenik kéthetenként 
egyszer, szerdán. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal, Buda-

Sest,Dohány-u. 12. sz. Tel.: 
, 123# 39 és i. 123-50.

A Tolnai Világlapja egy 
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egy példány 60 korona.

Nyomatott a Tolnai Világlapja R.-T. nyomdai mülntézeténél, 
Budapest, VII., Dohány-utca 12.
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— Menjen tehát, de...
A felügyelő nem mondta tovább. Oly részvéttel vi

seltetett a megpróbált ember iránt, hogy szorongva 
gondolt azokra a fölfedezésekre, melyek még rá vára
koztak.

HUSZONHATODIK FEJEZET.

vKameron egyenesen Olneyné házába ment. Ha 
nem is remélte, hogy ott valamit megtudhat, ami kuta
tásaiban segítségére lehet, mégis azt hitte, hogy az az 
asszony, kinél Jules Molesxvorth oly sokáig lakott, job
ban beletekinthet ennek jellemébe, mint az az ember, 
aki elfogult. A jó asszony ugv fogadta őt, mint régi 
ismerősét, s vele szemben éppen nem volt tartózkodó 
közlendőiben.

Olneyné elő volt készülve lakójának hosszaid) tá
vollétére s ebben főképp az a körülmény erősítette meg, 
hogy anyjának arcképét a rámából kivágta s magával 
vitte. Minden számláját kiegyenlítette s a szekrény 
fiókjában a mosónő és a messenger boy számára is 
volt egy kis összeg pénz. Ruhái közül csak a legszük
ségesebbet vitte magával s egyéb tárgyait is hátra
hagyta. Mióta menyassaqSjjftjf'^ly borzalmas módon 
elveszítette, mindig oly/3mgko$k)r volt, hogy háziasz- 
szonya á legrosszabb tóyFyjp"^.%•

A kép hiánya azonbaquiwfiét megnyugtatta.
Kameron keserűen mosolygott. A szegény assíonj 

természetesen szintén azt hitte, amit az egész világ, 
hogy t. i. a halott nem lehet más, mint Molesworth 
jegyese.

Olneyné áradozva kezdte dicsérni lakóját, kit 
szemmel láthatólag becsült és csodált.

— Olyen tisztességes, becsületes ember volt — 
mondd — csak kissé rideg, darabos. Ez kergette halálbii 
szegény Mildnedet is. Okos, jó leány volt, de több

Greon : Zűrt ajtók mögött. 13
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szerététől és érzés! áhítozott, mint amennyit Moles- 
worth neki adhatott. Arra természetesen távolról sem 
gondoltam, hogy a férfi közönye öt öngyilkosságba 
fogja kergetni. Hacsak sejtettem volna...

Kameron e percben éppen nem volt abban & han
gulatban, hogy Mildred sorsáról való panaszkodást 
végighallgassa, s a beszélgetést ismét visszaterelte 
arra] az emberre, ki most legjobban érdekelte. Olncyné 
bele is ment ebbe s terjengősen kezdett beszélni Mo- 
lesworlh szokásairól, ismeretségeiről, anélkül hogy Ka
meron e szóáradatból valamit is kivehetett volna, me
lyet hasznára fordíthatott volna. Egyszerre azonban 
Kameron nagy csodálkozására e szavakban tört ki :

— S ön iránt is oly nagy jóindulattal viseltetett, 
doktor ur!

Kameron fölpattant, mintha bomba hullott volna 
lábai elé.

—. Én irántam ? — kérdezte csodálkozva.
— Persze, hiszen ön a legjobb barátja, nemde ?
Kameron a feje tetejéig elpirult. Olneynó meg 

bökkenve nézett rá.
— Igen, azt hittem, hogy egy ember iránt sem 

viseltetik oly jó hajlandósággal, mint ön iránt —■ 
monda hebegve. — Hiszen; önt Kameronnak hívjak V

A doktor némán rnegtfajolt, s egyetlen szót sem 
tudott mondani. Gyanakvó gondolatok s maró kétségek 
rohanták meg. * *

— Hát mégis csak igazam van, begy sokat tar
tott ön felől — folytató az asszony. — Különben én is 
óvatosabb lettem volna Önnel szemben, mert riieg- 
ígértem Gryce urnák, — nagyon okos ember s amellett 
detektív — hogy a doktor talányszerii elmaradásét 
senki előtt sem fogom szóba hozni. Titokban is tar
tottam, 6 eddig egyetlen újság sem értesült rólp. I)e 
ex önre nem vonatkozik, hiszen tudom, hogy önn^k 
joga van megudni.. * ;
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— Kérem, magyarázza ki magát világosabban — 
szólt közbe Kamerán. Eddig semmit sem tpdtftm 
arról, hogy doktor Molesworth oly kiváló jóhttjlandó* 
Sággal viseltetik irfuitam. De ha igy van ....

-— Persze, azt is megmondom önnek, hogy hon
nan tudom. Kissé szegyenlem ugyan magamat, de mi 
asszonyok nagyon kiváncsiak vagyunk, ha nem is szo
kásom éppen idegen leveleket elolvasni.

Kameron egyszerre elsápad L Fölemelte kezét, 
mintha a beszélgetésnek végét akarta volna szakítani, 
de mégis meggondolta magát s figyelmesen hallgatott.

«— Nemrég — folytatá — a házunk elölt egy 
embert gázoltak el s doktor Molesmortliot hívták segít
ségül. Még arra sem vett magának időt, hogy ivót arcú
ját összctchessc s az ajtót bezárhassa. Éppen volt va
lami dolgom a szobájában s Íróasztalán megkezdett 
levelet láttam. Eszembe sem jutott elolvasni, nem is 
igen érdekelt volna, de tekintetem véletlenül egy szóra 
esett, mely nagyon érdekelt. Ez/a szó ,,szerelem*‘ volt 
s gyorsan elolvastam néhány mondatot

— Ne beszéljen tovább -— monda Kameron föl- 
ugorva. — Ezeket a bizalmas részleteket nem hallgat
hatom.

Az zasszony hangosan fölkacagott. >
Hiszen nincs semmi rossz benne. Hiszen a levél 

önhöz volt intézve. **
— Hozzám ?
— Természetesen. A Kameron név világosan volt 

olvasható. Először nzt hittem, foogy egy nőhöz ir, 
mert a befejezés nagyon gyöngéd volt.

„A szerelemért semmi áldozat sem nagy s ez az 
ön iránt való érzés lelkesített attól a pillanattól kezdve, 
amikor..

— Ennél a mondatnál U levél végződött, talán el 
sem is volt küldve, de a végét ön bizonyára hozzágon-

x 13*
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dolhatja. Nagyon örülök, hogy nőm asszonyhoz volt 
intézve.

Kameronnak nagy erőlködésébe került önuralmát 
megőrizni s nyugodtan ajánlania! magát. Belsőjét a 
féltékenység kígyói marcangolták. Tudta, hogy kihez 
volt a levél intézve, e tekintetben nem volt semmi két
sége. Molesxvorth szenvedélye, mely a szegény leánnyal 
szemben kialudni látszott, ismét lángra lobbant, hogy 
most a szeretett leány gazdagságának s szépségének 
régi fényében ragyogott. Az érzelmek e hirtelen meg
változása érthető volt, de gyalázatosság kellett liozzá 
ezt szavakba öltöztetni, miután Molesxvorth a közö
nyössége által maga kergette őt másnak a karjaiba.

Kameron fölháborodása alig ismert határt, eszébe 
jutottak a felügyelőnek beszédei és célzásai, s ostobá
nak mondta magát, áld elhitte, hogy közte és Moles
xvorth közt a szakítás visszavonhatatlan, s hogy az ő 
férji jogai érinthetetlenek. Mi történt volna, ha a leány 
a levelet megkapta volna s hasonló gyöngédséggel vála
szolt volna ?

Ily gondolatok foglalkoztatták Kom eront, mikor 
Olneyné házából távozott. De még nem ment messze, 
mikor önuralma s ezzel együtt Genovó\Ta iránt való 
szerelme is visszatért. Lelkében maga dőlt látta tiszta, 
édes arcát, amint a vánkoson pihent s a komor gyanú 
eltűnt szivéből. Bármily igazságtalanságot követelt is 
el azelőtt, bármennyire is el volt vakulva, mert sze
rette a férjét s szive semmitsem tudott hamisságról s 
álnokságról. Kameron szilárdul épített hűségére, igaz- 
lelküségére s elűzött magától minden kételkedést. A 
visszatérő bizalom pillanatában Kameron csak gyön
géd érzelmeket táplált felesége iránt, kit minden oldal
ról kíméletlenül üldöztek. Molesxvorth iránt való bosz- 
szusága azonban nem tűnt el s mindjobban megszilár
dult az az elhatározása, hogy Molesxvorlhot fölkutatja 
titkos rejtekhelyén. Ha semmi rábeszélés nem használ,
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akkor erőszakkal el fogja ragadni Lő le az! a titkot, 
mely után a rendőrség kutatott. Annak a bevallására 
is kényszeríteni akarta, hogy Genovévának semmi 
része sincs a köztük való titkos érintkezés megújított' 
kísérletében. A legutolsó fölfedezés, Molesworth 
korábbi szerelmi viszonyának ismeretével együtt, ve
szedelmes fegyverré vált Kameron kezében, melytől az 
ellenfélnek jó volt rettegnie.

Eszébe jutott, hogy ahhoz i tulajdonképpeni for
ráshoz fordul, ahol meg fogja tudni a menekülőnek 
holtartózkodását. Föl akarta keresni a kórházban azt 
a szegény asszonyt, kinek fölgyógyulása Mulesworth- 
nak annyira szivén feküdt.

Molesworth, minden veszedelemmel dacolva, bizo
nyos fokig bizalmába tudta őt avatni. A kúra még 
nem haladt előre annyira, hogy Molesworth tanácsát és 
segítségét teljesen nélkülözhette volna, s Molesworlh- 
nak nem volt szabad minden összeköttetést megsza
kítani vele, ha egyszersmind nem akarta föladni azt 
az esetet, melynek kedvező kimenetelére oly nagy 
reményeket épített.

Kameron nemsokára ott ült a szegény beteg ágyá
nál a kórházban, s az asszony hálás örömmel üdvö
zölte őt.

— Honnan tudhatta, hogy úgy vágyódom (hit 
látni ? — kérdezte az asszony. — Oly régen nem volt 
már itt, pedig meg akartam önnek mutatni, hogy már 
mennyire jobban vagyak. Az ön és Molesworth ur se
gítségével majd hogy lábra nem állok már, pedig azt 
hittem, hogy legközelebbi utam a temető lesz. Most 
már érzem, hogy egyre javul az állapotom.

— Nagyon jól esik azt hallanom — monda Ka
meron barátságosan. — Gondoltam, elnézek ide. meg
tudni, hogy mit csinál, hogy jelentést tehessek róla 
Molesworth urnák.

Brigitta óvatosan körülnézett.
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—- Tehát tudja, hogy jól van ? Szép. Itt són ki 
sem sejti; el akarják velem hitetni, hogy ismét beteg. 
Én persze nem szólok ellene semmit. Oly sok jót tett 
velem, hogy csak nem fogom elárulni, ha nem is 
tudom, hogy miért utazott el.

ICamevon rosszul érezte magát. Gyalázatosságnak 
tartotta az asszonytól kicsalni a jótevője titkát.

— Azt mondta, hogy hosszabb időre el kell utaz
nia! egy beteget meglátogatni. Én azalatt csak szedjem 
pontosan az orvosságot s kövecsem a rendeletéit. Ha 
majd megint egészséges leszek £ kim ehetek, tudassam 
vele. Meg ite tenném szívesen, csak el tudnám olvasni, 
amit fölirt nekem. Mondja, kérem, Yonkcrsnek vagy 
Orangenak hivják-c, mert. nem hívom kisillabizálni.

A doktornak nagyon nehezére esett csalfaság és 
hamisság iránt való undorát lekiizcfcnie, de nem látott 
más kivezető utat. /

— Fájdalom, én is csak úgy vagyok, jó asszony 
— monda. — Én sem tudom, hogy Yonkcrs-o vagy 
Orange. Világosabban olvashatóbban kellett volna 
írnia. Mutassa csak azt a címet, melyet önnek leírt, 
abból talán majd kisüthetem.

Az asszony vonakodva nyúlt a vánkosa alá.
— Mereven a szemembe nézett s úgy mondta, 

hogy senkinek sem szabad látnia, s ha valaki mégis 
ráakad a cédulára, nem szabad elárulni, hogy ki irta. 
De önt csak nem gondolhatta a többi emberek közé, 
hiszen Ön jó barátja neki s épp oly kitűnő orvos, 
mint ö. |

Nem, őt nem gondolta Molesworth. Hogyan is 
sejthette volna azokat az okokat, melyek az ö üldö
zésére késztették ?

Kameron kivette a beteg kezéből a papírlapot. 
Egyetlen pillantás elég volt neki.

— Sem Yónkersnek, sem Qrangen&k nem hívják,



— monda a szegény Brigittának, visszaadva neki a 
cédulát — hanem Harleynek.

Azután alaposan megvizsgálta az asszony állapo
tát, meggyőződött arról, hogy javulása örvendetesen 
halad, még egyszer a lelkére kötötte a rendelkezések 
megtartását s azzal a tudattal távozott a kórházból, 
hogy egyetlen detektív sem nyúlhatott volna ügyesebb 
kézzel ehhez a dologhoz.

A kórházból ahhoz az orvoshoz ment, kire a fele
sége kezelését bízta, megbeszélte vele a szükségeseket, 
azután hazafelé indult. Lépteit azonban nem gyorsí
totta, remény, szorongó félelem kísérte, hiszen a leg
rosszabb hir, ami otthon várhatta, az volt, hogy fele
sége eszmélete visszatért s utána vágyódott.

Ez a megpróbáltatás azonban még nem várt reá. 
Genovéva állapota változatlan volt s az uj ápolónőnék, 
kit a felügyelő utasításához képest ott talált, nem volt 
szükséges magyarázatot adni, hogy miért maradt el 
oly sokáig hazulról.

Megtette előkészületeit a kalandos vállalkozáshoz 
s elhagyta a házat, át sem lépvén jóformán a küszö
bét, mely azelőtt a paradicsom küszöbe volt neki.
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HUSZONHETEDIK FEJEZET.

Az a címzés, melyet Brigitta kopott doktor Moles- 
worthtól igy szólt:

J. M.
Poste restanle 
ílarley N. Y.

Ez a helység meglehetős távolságnyira ván New- 
yorktól, a vasút mellett. Doktor Kamcron egy szom
bati napon még az éj beállta előtt ért oda.

Haladéktalanul a postahivatalba ment.
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— J. M. ur elvitte már mg a leveleit ? — kér
dezte a postamestertől.

~~ J. M. ? Ki az ?
— E cim alatt jönnek számára levelek ; ismerem 

s beszélnem kell vele.
— Akkor legjobb, ha lakásán fölkeresi, mert itt 

ismeretlen.
Kameron csalódottan vonult vissza. Pár pillanatig 

habozott ugyan, hogy távozzék-e a postahivatalból, 
abban a reményben, hogy Molesworthot valahol meg
pillanthatja, de mivel magas, daliás alakja nem sokáig 
maradt észrevétlen, tanácsosabbnak látta megfigyelő 
helyét otthagyni s előbb s^tát tenni a városban. Az 
utcán végignézte a házakat, hogy vájjon nem akadna-e 
rá valahol a keresett emberre, s okkor hirtelen eszébe 
jutott, hogy a szökevény épp úgy kémlelhette őt is 
valamelyik ablak leeresztett függönyei mögül.

Aki titkos rendőr szerepét játssza, monda magá
ban, annak semmiképp sem szabad föltünést keltenie. 
Mennél igénytelenebb, annál jobb. Alakom hátrányul 
szolgál nekem ; szeretném, ha úgy néznék ki. mint ez 
a szegény ördög a hátam mögött, akinek az arcát 
ismét örökre elfelejti az ember.

S szinte irigykedve nézett egy közepes nagyságú 
fickóra, ki látszólag céltalanul ődöngött egyik kirakat
tól a másikig.

Kameron azután a vendégfogadóba ment, hogy egy 
nyugalmas zugban a legközelebb teendő lépéseket 
megfontolja. Közvetlen utána bement a fickó is, kit 
előbb az utcán az arca miatt megirigyelt, kivel azon
ban nem törődött többé.

Vájjon kihez forduljon megtudni, hogy nem ér
kezeit-e nemrég a városba oly ember, kire ráillik Mo- 
lesworlh leírása ? A vendéglőshöz ' Vagy a vasúti hi
vatalnokokhoz ? Vagy *a kocsisokhoz, kik az idege
neket a pályaudvartól el szokták hozni Y Ezzel azon-
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bán elárulná jelenlétének célját s esetleg meg is hiúsít
hatná. Legalább a rendőrségtől utasittathatta volna 
magát valakihez, áld most a szükséges f öl világosi tá- 
sokkal szolgált volna neki. Végre eszébe jutott valami, 
ami talán nyomra vezethetett. Eszébe jutott ugyanis, 
hogy Molesworthnak — bárhol lappang is — előbb- 
utóbb vágya támad megtudni, hogy vájjon a rend
őrség lett-e újabb fölfedezést az ő ügyében. A new- 
yorki lapokat tehát közvetlenül vagy közvetve meg 
kellett szereznie.

Kameron a vendéglőstől elkérte egy ujságáruló 
kioszknak a címét s ott megkérdezte, hogy egy nemrég 
érkezett idegen megrendelt e e^y newyorki lapot Nem 
tudnak róla semmit. Azután tovább puha tolód zott. 
Hogy vájjon egy valaki az utolsó hét folyamán nem 
kezdte-e a Heraldot vagy a Timcst olvasni. De igen. 
Az öreg Janíes Lewisnak egyszerre csak az jutott 
eszébe, hogy a Ileraldot tanulmányozza. Az újságot 
minden másodnál) elviszi a boltból.

Kameron megjegyezte magának ezt a nevet s va
csoránál úgy mellékesen kérdezősködött ez őre? ember 
után.*Azt mondták, ho?y bérlő, aki több mérlföldnyűe 
lakik a várostól. Egyik szó a másik után s a doktor 
nemcsak azt tudta meg, hogy Lewisnál egy idegen 
tartózkodik, aki nem tartozik a családhoz, hanem 
hogy a bérlő minden vasárnap a városba Jön temp
lomba. Ha igy áll a dolog, akkor Kameron a távoli 
faluba való utat is megtakaríthatSa. Elhatározta tehát, 
hogy másnapig vár s azaJalV titokban tovább folytat
hatja nyomozásait.

A sötétség beállta után Kameron még egyszer ki
ment azzal a szándékkal, hogy itt-ott meghallgatja be
szélni szerető emberek fecsegését. Lehetséges, hogy 
fölcsip néhány szót, melyből tájékoztathatja magái, 
vagy egyéb hasznot húzhat belőle.

Már több helyütt megfordult a városban, mikor
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fgy nyitott kovácsmühelyhaz érkezett. A kovács több' 
ismerősével ég szomszédjával a kohó elflt ácsorgott s 
beszélgetett. Közelebb ment s megvonult a sötét hát
térben. A társalgás anyaga a rendes volt: városi 
pletyka, politika, időjárás s néma figyelőnket ezekből 
abszolúte semmi sem érdekelte. Már menni akart, 
mikor egy in?<) járású ember érkezett oda s a tűznél 
ácsorgó csoporthoz közeledett.

— De jó tűz ez ! Engedjék meg, hogy kissé fhég
ni elégítsem a tagjaimat. A meleg elkel a magamfajta 
•házalónál. A környékről jövök.

A kovács megengedte az orrhangon beszélő ide
gennek, anélkül, hogy zavartatta volna magát a tár
salgásban.

—. Hm — szólt közbe a házaló kéretlenül. — Ki 
az a bolondos fickó, aki James Lewisnél lakik ?

— Hogy-hogy ? — kérdezte valaki. — Tudtom
mal Lewisnál csak John Stapler lakik. Évek óta is
merem, de nincs rajta semmi különös, egyéb hogy 
beteg ember.

— Valószínűleg a Hunt éréknél lakó idegent gon
dolja — szólt közbe egy másik. — Az már furcsa egy 
ember. Mióta megérkezett, egyetlenegyszer sem mutat
kozott az utcán, pedig nem beteg.

— Lehet — monda a házaló. — Sok helyen meg
fordulok s összetévesztem a neveket. Hogy néz ki ?

— Nem láttam, csak mondták, hogy Hun témá
nak egy kosztosa, aki messziről jött s nem mutatkozik 
senkinek. Azt mondja, hogy senkinek sem szabad 
zavarni őt, mert könyvet ir, — mintha ez elég ok 
lenne arra, hogy ne zavarják.

— Hunterné nem Lewisnnk szomszédságában 
lakik ? — kérdezte a házaló.

— Igen, éppen szomszédja. Alig negyedóráméira 
van tőle a hájza.
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«-* Hát akkor ezért zavarják össze ^ jegyezte 
meg a házaló, aki azután csakhamar el is távozott,

/ Kameron is otthagyta a kováesmííhalyt, hogy 
kocsist keressen s másnapra kocsit rendeljem meg 
nála. Éppen az indulás idejét beszélték meg. mikor 
mögötte ismét megszólalt a házaló orvhangja,

— Nem mondhatná meg, hogy az idegen Huntev- 
nénál lakik.e még ?

— Lehetséges — monda a kocsis. <— Nem hallot
tam, hogy elutazott.

—' Csak azért kérdezem, hogy a csomagját meg
kapja. Egy pár ing a egyéb apróság van henna, melye
ket Hunleroé megbízásából szereztem he neki. Az asz- 
szony nem jön he a templomba ?

— Aligha, Itt legalább még soha nem láttam,
■— Vagy talán elmegy holnap a háza elolt ?
— Ezt nem tudhatom — mondá a kocsis, oldal- 

pillantást vetve Kameronra, ki az ajtóban állva lassan
ként kezdte keztyüit fölhúzni, mindjobban meg lévén 
győződve arról, hogy a házaló lesz az ő mentöhor- 
gonya.

— Meg kellett Ígérnem Hunternénak, hogy a hol
mikat hétfő reggelig odaszállítom. De nem hoecelhetem 
magamat halálra. Vájjon Lewis vállalkoznék-e tx cso
mag átvételére ?

— Miért ne? Hiszen a postacsomagokat is min
dig ő viszi el az asszony számára,

— AkW kérem, Nem tudja véletlenül az idegen 
ur nevét ?

— Nem, Én vittem oda, de többet nem tudok
róla.

- - Milyen a külseje? Szőke, barna?
— Fekete haja van.
*** Akkor jósrinü nyakkendőket vettem neki. 

Illeni fognak a hajához, Szakállt hord?
* - Dehogy. Egész csupaszra van borotválva.
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— Annál jobb — mormolta a különös ember s 
elpárolgott.

Doktor Kamerőn visszament a korcsmába ® na
gyon örült, hogy a sors véletlenül összehozta a házaló
val, mert ennek a körülménynek nagy hasznát veheti.

Másnap reggel azonban kellemetlen meglepetés
ben volt része. Heves főfájással ébredt föl s ez ^gész 
délelőtt sem akar?a elhagyni. Csak három óra felé 
volt kénes útnak indulni.

Négy órakor egy domb tetejéről cgv majorságot 
látott maga előtt elterülni, melyben a leírás után limi
temé házára vélt ismerni. Az alacsony fehér épület 
élesen elvált a kopár vidék komor hátterétől, az eget 
hafmuszürke lepedő borította s jéghideg szél borzon
gatta meg a doktor tagjait. Szinte kedve támadt inkább 
visszafordulni, semhogy az ellenséget saját rejtekhelyén 
fölkeresse. Ezt a hangot azonban elfojtotta benne a 
kötelesség tudata. Nemsokára csak kődobásnyira volt 
!a háztól, gondolatban a nemsokára megtörténendő ta
lálkozás fölött töprengett, mely őt meg fogja váltani a 
bizonytalanságtól s visszaadja neki elvesztett békéjét

A ház elhagyatva állt ott s csak a kéményből föl
szálló vékony füstoszlop jelezte, hogy laknak benne. 
Két bejárata volt, az egyik, a hátúlsó, levezetett az 
udvarra, melyen túl művelt földek terültek el. Az ol
dalsó ablakoknak nem volt táblája, g Kameron attól 
félt, hogy onnan valaki megláthatja.

De nem volt sok idő az okoskodásra. Elszántan 
ment a ház elé, leugrott a kocsiról, odament az ajtó
hoz s erősen kopogtatott. Semmi válasz, még ismé
telt kopogtatásra sem. Vagy senkisem volt a házban, 
vagy nem akarták meghallani. Mindkét esetben hiába
való lett volna a fáradsága.

Szétnézett a sivár, vigasztalan vidéken, áz égen 
fenyegető fellegek tornyosultak, mintha vihar lelt volna 
készülőben, s a szél mind metszőbb volt. El volt hhlá-
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rozva, hogy célját míiidm áron eléri, megkerülte a 
házat s a hátulsó ajtó nem volt bezárva. Megnyomta 
a kilincset, az ajtó föltárult s Kameron cgv kényelmes 
nagy szobában találta magát. Egyetlen lélek nem volt 
ugyan benne, de az asztal meg volt terítve ebédhez, s 
a főzőkályhán álló fazekakból étvágycsiklandó pára 
áradt szét.

A félig nyitott ajtón benézett a másik szobába, s 
elszántan bement oda is. Ez a szoba is üres volt. em
beri léleknek sehol sémi nyoma. Keserű csalódással 
bámulta Kameron a kandalló párkánya fölött sora
kozó régi családi képeket, mikor hirtelen lépéseket 
hallott. Az ajtót valaki gyorsan felnyitotta, majd ismét 
becsukta, azután emberi léptek hallatszottak a házon 
kívül, s egy kocsi indult meg, mintha valaki az ő 
kocsijával akart volna elszelelni.

Meghökkenése dacára elóg lélekjelenléte maradt 
arra nézve, hogy egy ugrással kint teremjen a folyosón 
s az elülső ajfót kinyissa. Észrevette doktor Moles- 
worthot, ki kalapját kezében tartva a kocsiba ugrott.

— Az Isten szerelmére 1 Molesworih — kiáltott 
a doktor, karjait kitárva, mintha ezzel a mindenre el
szánt emberi visszatarthatta volna.

Ez azonban csak kezével intett neki, {ölcsapta 
kalapját, a gyeplőt megfogta s a kocsi elrobogott.

— Ha férfi s nem gyáva lélek, akkor vissza fog 
fordulni s számot fog nekem adni— kiáltott rá Ka
meron fölháborodva.

A kocsi robogása azonban elfojtotta hangját.
Rettenetesen leverve ment vissza a házba & lero

gyott egy székre.
Jules Molesworlh .tehát nemcsak gváva, de gaz

ember is volt, aki a leggyalázatosabb csínytől sem 
riadt vissza, hogy egy találkozás elől kitérjen, melytől 
semmi jót nem várt az ő rossz lelkiisrneretc.

Kameron szinte lajtékzott tehetetlen dühében s
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átkozta abbeli gondatlanságát, hogy kocsiját és lovát 
minőm elővigyázat nélkül hagyta kint De ki gondolta 
volna, hogy az az ember, kinek csak nemrég is oly 
nagy szolgálatot tett, ily gálád eszközhöz fog nyúlni ?

A doktor szorult helyzetét még az is súlyosbította, 
hogy Molesworth a várossal ellenkező irányban mene
kült el. Idegen házban volt, vihar közeledett, lehetet* 
lenség volt szállására visszatérnie, vagy azt az embert 
üldöznie, ki oly gyáván menekült előle. Be volt bízó- 
nyitva, hogy Molesvvorth más ember volt, mint akinek 
hitte. Része volt abban a titokzatos eseményben, mely 
nemcsak Kameron becsületébe gázolt, de súlyosan meg
próbált féleségébe is.

Most egy éles hang szólalt meg háta mögött
— Mi történik itt ?
A doktor fölállt, s egy erős, szélesvállu, középkorú 

asszonyt látott maga előtt Valószínűleg a háziasz* 
szony volt.

Kameron meghajolt.
— Nagyon kellemetlen tolakodót lát a házában, 

ugyebár ? Azért jöttem ide, hogy lakóját fölkeressem, 
ő azonban megtette azt a gazságot, hogy kocsimmal el- 
n ont, anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy mi ho
zott engem ide.

Hun térné azonban nem mulatott semmi részvétet.
-- Bizony ravasz egy ember monda, odamenve 

egy oldalablakhoz s kitekintve az országúira. — Azt 
ugyan többé ol nem éri.

—* Miért nem ? Nyomban a városba megyek s 
másik kocsit kerítek magamnak.

—* Mert vihar készülődik, & ekkora túrelőnyt ilyen 
időben nem lehet behozni.

Kameron nevetett.
— Úgy beszél, mintha januárban lennénk, nem 

messze az északi sarkiól, nem pedig Newyork közeié



207

ben. Akárhogy fú a szél, akárhogy hullik is a hó, az 
országutat csak nem teszi járhatatlanná.

— Mit tudnak önök városiak a mi vidéki viha
rainkról ! Ha a jelek nem csalnak, olyan vihart ka
punk, minőben már évek óta nem volt részünk. Én tu
dom, hogy mit jelent ez az ólomszürke ég, s nem telik 
bele huszonnégy óra, ön is meg fogja tudni.

Mialatt beszélt, Kamerun végignézett a vidéken, s 
tekintete önkéntelenül is egy egy fogatú kocsira tévedt, 
mely a halomról lefelé jőve, éppen a ház felé tartott.

Iluntérné, ki a kocsit szintén észrevette, most a 
doktornak fölajánlotta házát, hogy szálljon meg ná
luk, ami a doktornak kissé gyanúsnak tetszett.

— Ki jön itt ?
— Csak James Lewis. Most jön vissza a temp

lomból.
— Majd kibériem a kocsiját, — mondá Kameron, 

s már kint volt az ajtón.
Nagy meglepetésére az a házaló volt, kit tegnap 

a bérlőnél a kocsiban látott ülni.
— Ellopták a kocsimat — kiáltott Kameron lel

kendezve. Utói kell érnem a tolvajt. Vigyen el. Nem 
lesz kára belőle. Lova erősnek látszik.

— Nagyon szívesen, de ma vasárnap van, vihar 
is közeledik, meg hárman is vagyunk ezzel a házaló
val együtt.

— Nyomban megveszem a kocsiját lovastól 
együtt, — folytatá Kameron — csak szabja meg az 
árát.

— Vasárnap nem szoktam üzleteket kötni. Ki 
lopta el a lovát ?

— Az itt lakó idegen. No ne sokat gondolkozzék, 
emberi Mondja meg, hogy hajlandó-e vagy nem ?

— Akarni akarnám. De ettől az embertől mégis 
csak csodálom. Azt hittem, hogy ki sem mozdul a szo
bából.
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— C$ak be a kocsiba,' uram — mondá most a 
házaló. — Az én súlyom nem valami nagy s kevés 
helyei foglalok el. A ló szívós, s nemsokára nyomában 
leszünk a gazembernek.

A bérlő helyet adott s Kameron beszállt. Azután 
megfogta a gyeplőt s ráhúzott a lóra, mondván :

— No szépen végződik a mai vasárnapi prédi
káció.

Elrobogtak,

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET.

A három férfi csekélységnek tartotta a menekülőt 
s nyomorúságos lovát beérni. Egy órai vágtatás titán 
azonban belátták, hogy föladatuk nehezebb, mint gon
dolták, Molesworthnak nagy volt a térelőnye, kocsiját 
nem érlék be annyira, hogy megpillanthatták volna s 
igy azt sem tudták megállapítani, hogy az országúton 
maradt-e, vagy bekanyarodott a számos mellékút egyi
kére. A sötétség hamar beállt, s a Hunterné által meg
jósolt vihar már előreküldte hírnökét finomszcmü hi 
deg eső képében.

A bérlő alaposan megunta a vállalkozást s miután 
egyideig elégedetlenül dörmögött, végre megállította lo
vát, hogy visszafordul s hazamegy.

> Kameron azonban, ki mintha egy egyfogatu kocsi 
tetejét látta volna a távolban, kérve-kérte, hogy men
jenek tovább, s a házaló is az izgató vadászat mellett 
volt. Jacob Lewis végre beleegyezett hogy egy bizonyos 
házig még elmegy. Ha onnan tovább szállíthatják őket, 
akkor helyes, ha nem, akkor visszafordul s őket is 
visszaviszi a majorságba. Más módozatokba nem volt 
hajlandó belemenni.

Nem is lehetett tőle rossz néven venni. A szél bor
zalmas erővel fújt s a ló lankadni kezdett. Kénytelen
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kelletlen megadták magukat sorsuknak s tovább men
tek. Mikor az említett házat elérték, egy farmert láttak, 
ki éppen csűrének kapuját akarta bezárni a szél ellen.

— Járt erre egy ember HeyAenek uj egyfogatujá- 
ban ? — kiáltott át hozzá Lewís.

A farmer intett s egyszersmind az ut felé mutatott. 
Azután folytatta munkáját. Kameron leugrott a kocsi
ról, átvetette magát a sövényen s az ember előtt ter
mett, egy ezüstdollárt tartva az orra elé.

— Mondott valamit az az ember ? Ez a pénzdarab 
az öné lesz, ha szavait ismétli.

A farmer habozva azt mondta, hogy nem szólt az 
egy szót sem.

— Ötször annyit adok, ha kocsit kerít nekünk, 
hogy utána mehessünk. Mert lovunk már agyon van 
hajszolva.

— Tíz perc múlva az enyim is az lesz — monda 
a farmer.

— A menekülőnek lova nem bírhatja sokáig. Ta
lán már egy negyedóra alatt beérjük. Ne vesse meg 
ezt a szép keresetet.

— Jól van. Jöjjön be a csűrbe, azalatt befogom 
a lovat. De az öl dollárt megkapom, akár utolérjük 
a fickót, akár nem.

— Megkapja ha megígéri, hogy útközben nem 
hagy cserben. ,

— Emiatt ne aggódjék, a városba mindenesetre 
elviszem.

Kameron nagy meglepetésére kiderült, hogy az az 
ut, melyen voltak, visszakanyarodott Harleybe, holott 
azt hitte, hogy a város a hátuk mögött van.

— S mennyire van ide a vendéglő 1
— öt mértföldnyire, ha Sintonon keresztül me

gyünk. Egyenes utón három mérfőldnyire.
— Ugyanabban az irányban menjünk, mint az

Green: Zárt ajtók mögött. 14
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előttünk lévő ember, aki aligha ment Sintonon ke
resztül.

A doktor aggodalmas arccal fölnézve az égre, ki
ment a csűrből s fölkereste társait. Csak Lewis bérlő 
volt a kocsin.

— Hol van a házaló ?
— Bement melegedni. Úgy látszik, hogy megelé

gelte a mulatságot s ma este aligha fog innen tovább 
menni. Noyes kocsiján fog menni ?

— Igen, éppen most fog be.
— Okosabb embernek gondoltam. De az ö dolga. 

Megpróbálok visszamenni az öregemhez, mielőtt lovam 
össze nem dől. Azt a fickót ugyan nem fogják meg
csípni, de annál nagyobb náthát fognak szerezni.

Ennél a vigasztaló ítéletnél megfordította lovát s 
eltűnt a sötétben, mielőtt a doktor megköszönhette 
volna neki.

Kameron nag% türelmetlenséggel várakozott, míg 
az uj kocsi megjelent. Vele együtt a házaló is újra olt 
termett.

— Csak nem fog engem itt hagyni — kiáltott, 
kitalálva Kameron szándékát. — Ha föl nem vesz a 
kocsijára, nincs más hátra, mint gyalog a 'kocsi után 
futni, mert még ma okvetlenül vissza kell mennem 
Iíarleybc.

Vájjon a tegnapi csoszogó járású, orrhangon be
szélő ember volt-e ez? A doktor kétkedve nézte. Hátha 
ez az állítólagos házaló az ő ellenségének a szövetsé
gese volt, ki útközben föl akarja öt tartóztatni ? Ala
posabban szemügyre véve őt, azonban oly jóságos, sze
líd, őszinte embernek látszott, hogy nem volt szive 
megtagadni tőle kocsiját.

A zuhogó eső az egész vidéket sürü fátyollal bo
rította be, s a szél kettőzött erővel fújt Az uj kocsis 
azonban értette a mesterségét. Oly gyorsan mentek, 
ahogy a lótól csak tellett.
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— Bizonyosan el fogjuk érni «* mondá.
Rohantak, egyre rohantak, de a* ellenfél kocsiját 

még mindig nem pillantották meg. Nem egyszer úgy 
rémlett nekik, mintha kocsizörgést hallottak volna, du 
a szól oly hangosan búgott, hogy nem lehetett ponto
san kivenni. Egy utkoresatezésnél megálltak gondol
kozni, hogy merre is tartsanak.

™ Ha Ilnneybéti lakik, akkor bizonyosan nem 
Sintorton ment keresztül — mondá Noyes. — Ma még 
a kutyát sem szabad kikergelni.

™ Harleyben nem lakik, s egyáltalában nem is 
erről a vidékről való. Az nála a fő, hogy előlem meg
meneküljön a azt az utat választja, melyen legköny- 
nyebbnek látszik lenni a menekülés — mondá Ka* 
merőn.

— Ha tudja, hogy éjfél tájban Sintonon kérész 
tül megy a vasárnapi vonat, akkor valószínűleg ezen 
fog menekülni.

— Mit mond ? Egy vasárnapi vgnat megy dél
nek ? — kérdezte Kameron roppant izgatottsággal.

— Igen, pont éjfélkor érkezik Simonba.
*—• Tehát föl Simonba. Valószínűleg ezt a vona

tot fogja használni. Tudja, hogy másképp nem fog tő
lem megmenekülni.

^agy záporban, sötét éjszaka ért a három férfi 
Simonba s nyomban a fogadó elé hajtattak. Egy egy- 
fogatú állt a kapu előtt s alig hogy Kameron megpil
lantotta, a legnagyobb izgatottsággal ugrott le kocsijá
ról s sietett a másikhoz.

— Most már nem menekülhet előlünk többé ~ 
mondá bizodalommnl. —* Ez az én kocsim, melyet el
tulajdonított magának.

Csakhogy korán örült. A vendéglőben azt mond
ták neki hogy a keresett ember a menetrend iránt tu
dakozódott, azután eltávozott.

Messze azonban nem lehet. Valószínű, hogy az
14*
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éjíéli vonat iránt tudakozódott s nemsokára ismét elő 
fog kerülni. Ebben bízva, Kameron elbocsátotta a far
mert s szívesen vette volna, ha vele ment volna a há
zaló is. Ez azonban egy meleg zugot keresett ki magá
nak s ott roppant jól látszott érezni magát. A floktor 
nem törődött többé vele, elfogyasztotta vacsoráját s 
azután letelepedett egy lehetőleg félreeső helyre, hogy 
ne keltsen feltűnést, s hogy ott várja be Moleswortíi 
visszaérkezését.

Nem sokáig volt része ebben a kellemes nyuga
lomban. Az a gondolat bántotta, hogy okosan cselek
szik-e, ha itt marad. Molesworth, aki ma egyszer már 
oly kellemetlen csínyt követett el vele szemben, egy 
másik csíny elkövetésére is képes. Csak azért hagyta 
ott a kocsit, hogy ezzel tévútra vezesse ?

Ez a kél ség nem hagyott többé nyugtot a doktor
nak. Kiment a ház elé, hogy az időjárást nézze. Az cső 
zuhogott, a szél bömbölt és a szegény ló még mindig 
ott állt hidegt% és fáradtságtól reszketve.

Egyszeri c csak valami jutott az eszébe. Hátha 
gyorsan visszamenne Harleybe ? Egyenes utón nem 
volt messze oda s Iiarleybcn nagyon jól beszállhat a 
vonatba. Mellesleg a tulajdonos is visszakapná a ko
csiját s elhozhatná útitáskáját, melyet Iiarleybcn a fő- 
godóban hagyott. S ami még fontosabb, eltávozása ál
tal az üldözött megszűnnék gyanakodni abban az eset
ben. ha a vendéglőst megvesztegette, hogy idejekorán 
figyelmeztesse őt minden veszedelemre.

Elhatározta, hogy ezt a tervét véghezvisz!. A 
kint álló kocsira való tulajdonjogát nyomban érvénye
sítette s mivel nem tiltakozott ellene senki, nyomban 
utazáshoz készült.

A kocsi már elindult, mikor a házaló meglepőit 
arccal jelent meg a küszöbön s utána kiáltott:

— De ugy e visszajön, uram ?



213

A doktor azonban mintha nem is hallotta volna 
nem felelt semmit.

Útközben egyre azon gondolkodott, hogy mily sze
rencsés gondolata támadt s már előre látta, amint Mo- 
lesworthot a perronon meg fogja akadályozni abban, 
hogy beszálljon a kocsiba.

Képzelhetni bosszúságát s rémületét, mikor Har- 
leyben megtudta, hogy épp ez a vonat nem áll meg 
ott, hanem tovább megy. Erre a lehetőségre nem is 
gondolt. Nem maradi más hátra, mint ismét kocsit bé
relni s gyorsan ismét átmenni. Sintonból való távozása 
óta azonban az idő egyre rosszabbodott, s az országút 
rettenetes állapotban volt. Sem a fuvaros nem akarta 
ideadni lovát az ilyen útra, sem kocsist nem talált, ki 
még nagy árért is hajlandó lett volna őt elvinni. Kény
telen volt meghajolni a sors rendelkezése előtt s vissza
térni abba a fogadóba, hol az utolsó éjszakát töltötte.

Vigasztalhatatlan lett volna kudarca fölött, ha 
megnyugtatására azt nem hallotta volna az állomásán, 
hogy az éjjeli vonat a nagy hófúvás miatt a rendesnél 
sokkal későbbre jelezték. Valószínűleg nem igen fog 
hamarabb megérkezni napkelténél, úgy hogy csak kis 
térelőnye lesz az expresszvonat előtt, mely Harleyt hét 
órakor hagyta cl.

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET.
Kínos éjszaka volt ez az álmatlan emberre. A szél 

őrült dühhel ostromolta a házat, úgy hogy szinte alap
jaiban megrendült. A fák ágai recsegve hajoltak a ház
tető fölé, mely úgy mozgott, mintha szét akart volna 
esni. Mikor Kameron fölkelt s* odament az ablakhoz, 
nem látott egyebet a légben kavargó hóförgetegnél, ha 
pedig ismét lefeküdt, hogy kissé nyugodjék, olyan zajt, 
recsegést, tombolást hallott, mintha a pokol szabadult 
volna el.
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Szürkületkor olyan látvány tárult elébe, mely a 
Icgbálrabh embert is megrémítette volna. A tájékra 
nem lehetett ráismerni. Minden hó alatt volt, mely he
lyenként egész hogygyé magasodott. S a vihar még 
mindig nem szűnt meg, ellenkezőleg, mintha megkét
szereződött volna a dühe.

Ez a márciusban oly szokatlanul heves téli vihar 
Kamerun minden abbeli reményét szétoszlatta, hogy 
Molesworthot utolérje, kivált mikor ez egy egész vo
nattal előtte járt, Erre a gondolatra szinte magán kívül 
lett, fölserkent egész tettereje, s a viharral dacolva, 
szerencsésen átvergődött a pályaudvarig, Itt arról ér
tesült, hogy az éjjelt vonat csak reggel hat órakor ment 
át az állomáson & nyomban Sintonba táviratozott, hogy 
az az ur, kinek személyleirását mellékelte, elutazott-e 
Newyorkba. Az a válasz jött vissza, hogy elutazott s a 
doktor semmi veszedelemtől vissza nem riadva jegyei 
váltott a reggeli gyorsvonathoz,

Ez épp oly pontosan indult el, mint az előbbi, de 
három órai késés nem volt olyan fontos, mint ahogy 
ezt Kamerán nemsokára tapasztalta. A pályán az aka, 
dályok egyre nagyobbak leltek s a mozdony csak nagy- 
nehezen tudott keresztültörtetni az egyre nagyobbodó 
Kőrakásokon. Nehézkes dobogással és nyögéssel von* 
szólta magát s órák kellettek akkora ut megtételéhez, 
melyet más körülmények közt pár perc alatt meg lehel 
lenni.

— összeesküdött ellenem a sors — sóhajtott Ka
merán, mikor délután lett * még nagyon messze voltak 
Newyorktól, Nemcsak hogy megmenekült előlem u 
szökevény, de magam is eltévedtem, mint a vándor n 
kietlen vadonban. %

Saját balsorsa annyira igénybevette őt. hogy alig 
törődött utitársainak aggodalmas, földult arcával 
Egyik óra a másik után mull el, beköszöntőit az est, 
s helyzete mind reménytelenebb lett.
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Kameron csak most kezdett tompa fásultságából 
felocsúdni, lerázta magáról önző gondolatait,N hogy 
szenvedő társaival is gondoljon, kiket barátságos, részt
vevő arcával azonnal megnyert magának.

Az utasok közt volt néhány asszony is, kik nagy 
lelki nyugalommal látszottak beletörődni sorsukba. 
Szelíd türelmük, mely ily szomorú kilátások közt sem 
hagyta el őket, meghatotta Kameront, kit azonban (va
lamint a többi férfit is) nem csalt meg a helyzet ko
molysága.

A mozdony herkülesi erővel éppen még egy utolsó 
kísérletet tett, hogy a rengeteg hótömegen keresztül 
utat törjön magának, s még egy gyenge mozdulatot 
lett, azután egyszerre csak megállt.

— Megrekedtünk — mondó egy utas.
— Még pedig nyílt mezőn, ahol seholsem talá

lunk hajlékot — mondó egy másik.
— S az éjszaka nemsokára itt lesz — mondó egy 

harmadik.
— Ide azokkal a hólapátokkal — kiáltott egy eré

lyes ember. — Szeretnek látni vájjon ezt a hófalat nem 
lehetne-e ellapátolni.

A doktor kiment a kocsija végére, hogy személye
sen legyen szemtanúja ennek a szomorú helyzetnek, 
de nemsokára ismét visszatért. Kint alig tudott meg
állni a lábain s a dühöngő szél majd hogy bele nem 
fojtotta a lélegzetet.

Egy, második kísérlet azonban jobban sikerült.
Kameron a fékrudhoz támaszkodva s erősen bele

kapaszkodva körülnézett. Úgy látszik, hogy magas hó- 
dombokkal boritolt síkságon voltak. Sehol semmi ház, 
semmi sövény, semmi ut, mert a hó mindent elbon
tott. Mintha csak Szibériában lettek volna, volt az ál
talános konstataiás.

Két kalauztól, kik a kocsik mellett ácsorogtak, 
megkérdezte, hogy vájjon van-e emberi lak a közelben,
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kapni. A válasz nem valami biztató volt.

Azt mondták, hogy azon a környéken nem igen 
laknak. A legközelebbi falu három mérföldnyire van 
onnan s ennél közelebb nincs emberi hajlék, kivéve 
az öreg Iíarperét.

-- S mennyire van az ide ?
— Csak egy mérföldnyire — ordított torkaszakad- 

tából a kalauz, mert különben a szélvihar elnyomta 
volna a szavát. — Az öreg azonban senkit sem bocsát 
be. Embergyülölő s teljesen remete életet él a maga 
odújában. Jobban teszi, ha a vonatban marad.

Ka merőn belátta ennek a tanácsnak bölcseségét 
s elhatározta, hogy követni fogja. Mennél jobban kö
zeledett azonban az éjszaka, annál érezhelőbb volt a 
hideg, melyhez még az éhség is járult. A doktor rész
véttel nézte a gyöngéd, némán szenvedő hölgyeket, ki
ken nem tudott segíteni* Azt mondta magában, hogy 
valószínűleg sokkal elviselhetőbb kint a hóval és szél
lel küzdeni, mint itt ülni mozdulatlanul s emésztő gon
dokon rágódni. Inkább fölvenné az elemekkel való 
harcot, semhogy Isién tudja meddig vesztegeljen itt 
tétlenségben.

Három-négy utassal együtt, kik véleményét osz
lói fák. elhatározta, hogy kísérletet tesz Harper házát 
elérni. Hiszen Harper csak nem lehet oly szörnyeteg 
megtagadni segítségét azoktól, kik nagy szorultságukban 
hozzá folyamodnak.

A kalauz, kit a követendő útirányra nézve kikér
deztek, megadta a szükséges felvilágosítást, de fejét csó
válva hozzátette :

— Csatlakozzék inkább az első kocsik utasaihoz, 
kik megpróbálják, hogy a legelső faluig kérész tül ver- 
gödhetnek-e.

Ez nyomban világos lett a ^oktor előtt. Hátha 
ez jobb útja a menekvésnek.
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Egyesüllek tehát a kis csapattal, mely el volt ha
tározva, hogy keresztülvergődik a legközelebbi, de azért 
messze lévő faluig. 1

A csapatban néhányan csakhamar rájöttek, hogy 
ez vakmerő vállalkozás. Alig tudtak ellenállni a vihar 
erejének s azonkívül a sürü hóesésben eltévesztették 
az irányt. Aki vezetőjükül ajánlkozott, az vette legelő
ször igénybe társai segítségét s a félig megdermedt 
embert úgy kellett vonszolniok.

Félórái kétségbeesett harc után a legtöbbnek elfo
gyott a bátorsága s bizonyára visszatértek volna, ha 
csak remélhették volna, hogy a visszavezető irányt 
megtalálják. A sötét éjszakában s hóforgatagban azon
ban semmit sem lehetett kivenni, kivéve időnként egy- 
egy fatörzset, ha a szél kedvezően fújt.

Doktor Kameron, ki előtt az elemekkel való ez a 
harc teljesen újság volt, teljes akaraterejét volt kény
telen összeszedni, hogy össze ne roskadjon. Először a 
két legerősebb emberhez csatlakozott, kiknek arca leg
több bizalmat kelletlek benne, a sötétségben azonban 
elszakadt tőlük. Tovább törtetvén, egyszerre csak egy 
más ember oldalán találta magát s mikor egyszer ki
merülve megállt, az idegen karját nyújtotta neki s ma
gával vonla. Az emberi érzésnek ez a bizonyítéka s 
maga a meghatottság is csodát látszott művelni. A dok
tor ereje újraéledt s bár segítőtársának nem tudott szó
val köszönetét mondani, de hálásan megszorította támo
gató karját s fejét bátrabban, elszántakban emelte föl.

Ez a kél merész férfiú, ki a menet élén haladt, 
mialatt a többiek mindjobban el-elmaradoztak, rendü
letlenül továbbküzdött minden akadály ellen. A doktor 
csak egyszer akart egy hórakásra leülni, hogy kipihenje 
magát, de ismeretlen társa nem engedett neki időt, 
megragadta a karját, s fölrázta.

— Ó Istenem, ha most Genovéva látna — monda 
magában.
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Lágy, gyöngéd érzés fogta el, amilyet szive még 
soha nem érzett. Lépései bizonytalanabbak lettek, 
térdre rogyadozott s összeesett volna, ha társa erős 
karja fönn nem tartja.

A sötét éjszakában egyszerre csak egy távoli, 
gyönge fény villant föl. Nem lehetett tudni, hogy egy 
házból árad-e, vagy egy vándor megy kezében lámpád 
val, de ez a látvány uj életet öntött beléjük, s követték 
a barátságos csillagot, mely biztos jövővel kecsegtette 
őket.

Vállukat egymásnak vetve haladtak tovább, bár 
a fölhalmozott hó néha a mellükig éiL

A mentő fény azonban egyszerre csak kialudt. Se
gítségért kezdtek kiabálni, de felelet nem jött, s a rö
vidke remény után kétszeres volt a csalódás fajdalma.

Még ha erőnk nem hagy is el előbb, mielőtt a hó
sivatagon keresztül a faluba nem értünk, de vissza mar 
ugyan nem jöhetünk, gondolta magában Kameron. A 
csikorgó hideg megbénította tagjaikat s Kameron 
érezte, hogy erejének teljes megfeszítésével fönn kell 
magát tartania, különben el van veszve.

Lkkör az a gondolat villant meg agyában, hogy 
Kameron ismét Nevvvorkban van, egy és ugyanazon 
városban a feleségével. Fz uj lelkesedést öntött beléje, 
buzgalma újra föllángolt.

— .Nem fogok elveszni — monda hajthatatlan el
határozással, s most ő volt az, aki legerélyesebben ha
tolt előre s társait magával vonla.

A hideg, metsző hótól megfájdultak a szemei, s 
egy ideig lecsukva tartolta őket, mikor hirtelen meg
ragadta valaki. Körülnézett, egy rohanó folyó pariján 
találta magát, melybe vakon belerohant volna, ha ébe
rebb társa vissza nem tartja.

Borzalommal ismerte fül helyzetének reményte
lenségét. Ez volt tehát vándorlásának a vége ! Minden
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szenvedés hiábavaló volt, még az a borzalmas harc is, 
melynél százszor kockára tette az ciciét, hogy végül 
mégis összeroskadás legyen a vége,

A doktor elhagyta bátorsága, érezte, hogy még 
annyi ereje sincs, hogy társára egy utolsó üzenetet 
hízzon felesége számára, Lelki szemei elölt föltűntek 
Genovéva tiszta, vonásai Mintha angyalarc lebegett 
volna elölte.

Társa egyszerre csak jobbra fordult s magához 
húzta. Gépiesen követte, hiszen minden mindegy volt 
s segítségre nem volt kilátás, Pihenni vágyott s ha ma
gára hagyják, bizonyára földre rogyott volna, hogy 
soha többé föl ne kelljen. De nem volt egyedül s maga 
mellett most üres, tompa recsegést hallott, mely mind
untalan fölhangzöU s úgy búgott fülébe, mint a puzon- 
hang. Egy kétségbeesett embernek rohama volt egy be
zárt ajtó ellen,

Halálos merevségéből fölrázva, erőfeszítéseit tár* 
sóéval egyesítette. Mindketten neki vetették vallókat 
az ajtónak s erejük végső megfeszítésével kivetették 
sarkaiból. Az aj ló dübörögve cselt befelé a földre. 
Előttük szuroksötét éjszaka ásítozolt, de végre már 
tető alatt voltak s melegebb levegőt erezlek.

Kameron szivét elöntötte a benső hála érzete, tár
sának segített az ajtót helyére tenni $ azután betámo
lyoglak a sötét helyiségbe. Egy pillananyi félalóltság 
után Kameron annyira magához jött, hogy megmere
vedett ujjaival a gyufaskatulya után keresgélhetett zse
bében, hogy lámpát gyújthasson.

— Szemtől-szembe kell látnom a támaszomat -- 
mondá, s az égő gyufaszálat föltartotta, hogy megnézze, 
ki volt az, kinek csodálatos akaratereje s kitartása öt 
fenntartotta s a menedék révébe kalauzolta.

Végtelen meglepetésében elkiáltotta magát, Kame
ron ős Jules Molesworth szemben álllak egymással
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HARMINCADIK FEJEZET.
I

Az amúgy is kimerült Kamerunra ez a megráz
kódtatás akkora erővel hatott, hogy tehetetlenül a 
főidre esett. Mikor ismét magához tért, úgy tetszett 
neki, mintha álmodta volna a lefolyt dolgokat. Mintha 
egy fátyolon keresztül két szem nézett volna rá mere
ven, de azután gyorsan elfordult tőle.

Lassanként körülnézett az idegen környezetben. 
Már nem emlékezett világosan, hogy mint jutott erre 
a különös helyre. A tűzhely lobogó fényénél úgy tet
szett neki, mintha barlangban, vagy egy északi ember 
kunyhójában lenne. Négy egyszerű oszlopon durván 
ácsolt gerendatetőzet volt, melyről mindenféle áflat- 
börök lógtak le. A padmaly nedves, deszkázatlan volt; 
asztal és pad, mely a helyiség közepét foglalta el, vala
mint a pihenőhely abból az időből látszott származni, 
mikor mindenféle eszközt fából készítettek, ez pedig 
elég sok nőtt a kunyhó körül.

Az első ismerős tárgy, melyet megpillantott, egy 
köpönyeg volt, mellyel Kamerun megmerevedett tag
jai be voltak takarva. Ez egyszerre emlékezetébe idézte 
a kiállott szenvedéseket s megmenekülését, s már a 
következő pillanatban a dolgok egész állapota borzal
mas valósággal állt lelke előtt.

A helyiség inasig végéből elfojtott hangokat hal
lott. Felkönyökölt, hogy lopva társa felé tekintsen, ki
ben borzadva ismerte föl gyűlölt ellenségét.

Molesworth a tűzhelynél kuporgott, a tűzhely fölé 
hajolt, melyre szorgalmasan rakta a fát és rőzséket, 
melyek mellette fölhalmozva hevertek. Köpönyegét 
levetette, a hó, mely azelőtt fejét és arcát borította, el 
volt olvadva, s a láng sajátságos fénnyel világította 
meg éles metszésű vonásainak egyre váltakozó kifeje
zését.
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— Ördög ez vagy angyal ? —* gondolta magában 
Kameron s megmerevedett tagjait kinyújtóztatni igye
kezett s azután fölemelkedni próbált. Ez a kísérlet 
azonban meghaladta erőit, még több percig hevert ott 
mozdulatlanul, a vihar bömbölésére figyelve, félig re
mélve, félig félve attól, hogy segélykiáltás fog füleibe 
hatolni, mely a többi eltévedt vándorok közeledését 
jelezné.

A belsejében dúló indulatot azonban nem volt ké
pes tovább türtőztetni ; felpattant fekvőhelyéről, s oda
ment Molesworthhoz, ki közeledtére fölemelkedett.

— A gondviselés milyen intézkedésének köszön
hetem ezt a találkozást ? — kérdezte. — Valószínűleg 
ugv lesz, doktor Molesworth, hogy ön az éjszakai vo
nattal elutazott s jóval előbb, mint én.

— Úgy is volt, de mindkét vonat ugyanabban a 
hókátyuban rekedt meg. Ez az oka nem remélt talál
kozásunknak.

— Áldom az ég jóságát, mely megkönyörült raj
tam — mondá Kameron. ■— Itt nem menekülhet többé 
előlem.

Ellenfele egy pillanatig fejét rázva s sóhajtozva 
nézett rá. /

— Nem tudja, hogy mit beszél — mormoló. — 
Jobb lenne, ha mindketten kint feküdnénk a hóban 
eltemetve, vagy legalább én lennék halott, ahelyett, 
hogy a sors itt összehozott bennünket. Legalább cse
lekedjünk úgy, mint bölcs emberekhez illik s tekintsük 
egymást idegeneknek, míg a gondviselés meg mem mu
tatja útját annak, hogy mint váljunk el egymástól, 
hogy solja többé ne .találkozzunk.

Kameron tekintetében vad láng dobogott föl.
— Hát igazán azt hiszi, hogy többé elengedem 

magam mellől, mielőtt l*i nem csikarom önből azt a 
titkot, mely nemcsak házamat és tűzhelyemet fenye
geti, de a feleségem biztonságát és becsületét is ?



222

—* Nem írtem mvainok ér leimül — montiá Mo- 
kswürth*

Az a bizonytalanság mellyel beszélt, volt első jele 
annak a gyöngeségnek, melyet Knmcron észrevett rajta.

—* Semmi olyan titokról nem tudok, — folytatá 
Molesworth — amely ...

Ellenfelének indulatos mozdulata elhallgattatta. 
Walter Kamcron úgy állt előtte, mint a bosszuállás 
szelleme.

- Hazugság •— mondd lassan, de szilárdan. — 
Nem azért hagytam olt eszméletlen, beteg feleségemet, 
nem azért lettem ki magamat a viharnak, hogy üres 
kifogásokká! fizettessem ki magamat. 11a gyűlöl eit- 
gém.. ,

Molcsmorth mosolygott.
— Ha feleségemet szereti...
Molesworth fölegyenesedett.
— Ne liigyje, hogy engem megronthat, vagy őt 

kiküldheti magának az által; hogy a titkot rejtegeti 
előlem. S ezért menekült, hogy rejtegethesse. Közben 
azonban nagyon furcsa dolgok kerültek napfényre. A 
rendőrség már nem gyanakszik önre, hogy tin lenne 
Mildred Farlcy halálának óka, hanem most egyenesen 
feleségemet vádolja, feleségemet, akit ön... ■

Nem mondta tovább. Büszkesége minden más őr- 
zé# fölött diadalmaskodóit.

Molesworth elfordult, hogy a már-már elhamvadt 
tüzet újra fölszítsa.

— Közlései nagyon meglepnek engem — mondd.
Szabad kérnem, hogy világosabban, érthetőbben fe- 

jezze* ki magát ?
— Magam is óhajtom. Hiszen azért vagyok itt — 

rnonrlá Kamerán, elfeledkezve a helyről és időről. —- 
A rendőrségtől sarokba szőri Itatva, feleségem nem tit
kolhatta el tovább, hogy a leány nem az ön kocsijá
ban halt meg a kocsizás alatt, mint Ön állította, hanem
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előbb, az 8 jelenlétében, a Miklós-téren lévő Gretorex- 
házban. Azt is bevallotta, hogy ön maga is be van bo
nyolódva ebbe az ügybe, mert ön segített neki a ha
lottat elvinni.

Mélységes csend következett. Végre Molesworth 
megszólalt s alig hallhatóan suttogd :

— Ön azt mondja, hogy beteg a felesége ?
— Nagyon beteg.
— S ön tőlem azt óhajija ...
—- Hogy egy pontra nézve világosítson föl, mert 

ettől élet s halál függ ... Álljon meg ! ... Nem fog elő
lem menekülni.

Molesworth odasietett az ajtóhoz, de mikor hal
lotta, hogy a vihar egyre, bömböl, tompa megadással 
rogyott le a fapadra.

— S melyik az n pont ?
— Az, hogy vájjon az az asszony, akié vagyok, 

csak puszta tanúja volt-e Mildred Farley halálának, 
vagy pedig valami zavaros érzéstől elragadtatva maga 
adta neki az italt, mely ... hiszen tudja, hogy melyiket 
gondolom. Ne kény szeri lsen kimondani, amit elgon
dolni is őrültség.

— S honnan képzeli, hogy képes vagyok erre a 
kérdésre válaszolni ?

Molesworth oly halkan beszélt, hogy szavai a vi
har tombolásában szinte nyomtalanul hangzottak el.

— Ha Kameronné asszony igazán elmondta ön
nek, hogy micsoda részem volt abban a szerencsétlen 
eseményben, akkor tudnia kell, hogy én csak altkor 
értem oda, mikor a leány már halott volt.

— De még az első rémület behatása alatt látta. 
Ily pillanatokban semmi sem marad elrejtve. Mit árult 
el tekintete és arca ?

Kameron hangja reszketett, s nagy fáradsággal 
igyekezett önuralmát megőrizni. Mólesworth rémülten
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hátrált, mikor eltorzult vonásait megpillantotta s kez
detben nem volt képes mit felelni.

Végre megszólalt:
— Oly kevés% bizalma ván a feleségéhez ?
Erre a másiknak visszatartott szenvedélye nagy 

lánggal lobogott fel.
— Bizalom 1 ön bizalomról beszél, holott ő csak 

azért jött hozzám feleségül, hogy megmeneküljön a 
pokoltól, melyet az ön közönyössége teremtett neki. 
S most ön leveleket merészel hozzá írni, hogy.. .

Molesworth tekintetére elnémult s mikor Moles- 
xvorth szilárdan megragadta a karját, egyszersmind a 
hála érzése is föltámadt benne a megmentésért, melyet 
neki köszönhetett, de egyszersmind az a lelki kin is, 
melyet Molesworth okozott neki.

— Az ön szavai érthetetlen talányok — kiáltott 
Molesworth. — Mit beszél ön az én közönyömről s az 
ő házasságáról ? Hogyan állíthatja, hogy leveleket ír
tam neki. holott ilyesmire soha nem is gondoltam ?

Kameron haragtól elvakulva csakis az utóbbi sza
vakat hallotta.

— Tagadja, hogy pár nappal ezelőtt levelet irt 
a feleségemnek, melyben kijelenti, hogy iránta való 
első szenvedélye csak árny^, csak puszta csalódás 
volt, s hogy az ön igazi szerelme csak most ébredt föl?

— De Walter I
— Hangja oly szelíden, oly jóságosán hangzott, 

hogy Kameron zavartan, iqeghökkenve nézett rá.
— Mily furcsa, mily különös tévedésbe kevere

dett ön bele 1 Igen, írtam levelet, de nem küldtem el. 
Nem a feleségéhez volt intézve, hanem önhöz magához. 
Nem hiszi ? Bebizonyíthatom, mert a levél itt van 
nálam.

Gyors mozdulattal vett ki tárcájából egy nyitott 
borítékot s átadta Kameronnak.
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— Olvassa 1 — mondá, azután odament a tűz
helyhez, melynek parazsa már hamvadni kezdett.

Kameron nem tudta, hogy mitévő legyem A lHiik 
összefolytak belőle, s táncot kezdtek járni szemei előtt. 
Néhány sikertelen kísérlet után föl kellett hagynia 
vele s gyámoltalan tekintettel nézett társára.

— Hallgasson rám, Waltér — mondá Molesworth, 
nagy indulatrohamában önkéntelenül is a régi bizal
mas megszólítást használva. — Ha magamtartásávnl 
önkéntelenül is megsértettem volnÁ, igazolásomra 
nem hozhatok föl mást, mint hogy őszintén, szívélye
sen, férfiasán tisztelem, becsülöm, szeretem önt. Ön 
foglalta el helyemet Hallován Brigitta* betegágyánál, 
ön hagyta helyben a diagnózisomat, alkalmazta az 
orvosszereimet, azzal a tudattal, hogy kísérlet ku
darca kigunyoltatást hoz önnek, míg az esetleges dicső
ség az én osztályrészem lett volna. Azóta úgy szeretem 
önt, mint testvéremet, őszinte vonzalommal. Bár a 
természettől hideg ember vagyok, két ember iránt 
mégis határtalan gyöngédséget érzek : anyám iránt, 
ki az életben mintaképem s vezetőm volt, s ön iránt, 
ki nagy barátsággal volt hozzám.

E váratlan felelet annyira meghökkentette, meg
zavarta Kameront, hogy alig volt képes hebegni :

— Egyszer azonban mégis szenvedélyes tűzre 
gyulladt egy nő iránt, ki azóta az én feleségem lelt.

Molesworth tekintetében e szeretetteljes kifejezés 
titokzatos tűznek engedett helyet, mely hirtelen villant 
meg szemében s épp oly hirtelen ki is aludt.

— Elárulta önnek ?
— Olvastam leveleit, melyek még abból az időből 

származnak, mikor menyasszonyom volt s esküvőnk 
a küszöbön állt. A levelek önnek voltak szánva, s bár 
nem leltek elküldve, de minden részletükben elárulták 
azt at tervet, melyet a nővérével együtt főzött ki, mely

Green ; Zárt ajtók mögött. 15
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szerint Mildred Farley varrónőt nekem akarták meny
asszonyul becsempészni, mig Genovéva ...

Molesworth arca olyan lett, mint a fal. Görcsösen 
megragadta Kameron karját s mereven nézett rá.

— ön arra számított, hogy az előkelő fiatal höl
gyet veszi nőül s nem bírt beletörődni a közönséges 
varrónőbe, akivel Önt fenyegették. Nem veszem öntől 
rossz néven, a tény azonban tény marad, hogy a meny
asszony ön iránt való szerelmével szivében jött velem 
az oltárhoz s kezét, mely az imént még az önében 
nyugodott, az enyimbe telte. Nővérének holttestét még 
nem. vitték ki a házból, mikor a feleségem lelt.

— Péld^lan tragédia — mondá Molesworth 
tompa hangon, azután feszülten ügyelt, hogy az alább
hagyó vihar nem teszi-e lehetségessé, hogy ennek a 
kényszeredett összejövetelnek véget vessen.

Kameron azonban nem is gondolt viharra.
— Szerető feleségem volt, — folyiatá — s én, 

aki komor múltjáról semmit sem tudtam, szivembe 
zártam őt, bensőmben elnyomtam minden gyanút, 
mikor láttam, hogy a rendőrség minden oldalról szo
rongatja. Kétségem kettős erővel ébredt töl, mikor 
azon levelekről hallottam, melyeket ön irt s mikor 
hinnem kellett, hogy szépségének látványa önben újra 
felkeltette a szerelmet. Most azonban azt mondja, hogy 
a levél hozzám volt intézve s nem hozzá. Áldja meg önt 
az Isten, Molesworth, ezekért a szavakért, áldja meg 
ezerszeresen, mert ha ő tiázta attól a vétektől, akkor 
tiszta attól a bűnténytől is, mellyel a rendőrség vá
dolja.

Mintha mázsányi súly esettX volna le szivéről, 
tekintete annyira tele volt meghatottsággal, hogy Mo
lesworth akaratlanul is fölsóhajtott.

— Ön teljes leikével csüng rajta, tellát nemcsak 
egyedül a büszkesége szenvedett a kétség alatt — mor
mold Molesworth,
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’ Kameron egy pillanatra némán fordult el, de
azután már nem türtőztette megát.

— Igen, szeretem — kiáltotta. — Drágább nekem 
az életemnél, bármily különösnek fog is hangzani ez 
íi vallomás. Ha csak árnyéka is tapad rá a bűnnek, 
akkor én is elveszett ember vagyok. Boldogságom ez 
esetben örökre oda van, nemcsak azért, mert pályám 
tönkre van téve, s a kíváncsiság és gúny ujjal mutat
hat rám, hanem mert ideálom porba van taposva^ 
mert az a nő, kit elragadtatva szorítottam szivemhez, 
igazi karakterének egész borzalmasságában áll előttem.

— Érteni önt, bár sohasem voltam szerelmes — 
monda Molesvvorth s egy pillanatra megállt s meggon
dolta magát. Azután folytaid:

— Bocsánat, az az érzés, melyet egykor Genovéva 
Gretorex iránt tápláltam, oly messze mögöttem van 
már, hogy az emléke sincs bennem. Isten a tanúm, 
aki mindkettőnket kimenteit a hóviharból, hogy csakis 
az ön javát akarom, Kameron.

— Hiszek önnek, ön legyőzte azt a gyűlöletet, 
melyet ezelőtt egy órával n>cg ön iránt táplál lám. Éle
temet, becsületemet bizalomteljesen teszem az ön ke
zeibe. ön vissza fog velem térni, Jules, rendelkezésére 
fog állni a rendőrségnek s segíteni fog nekem, hegy 
Genovéva ártatlanságát bebizonyíthassam. Hiszen ön 
meg van győződve arról, hogy az a nő. kinek borzal
mas szorongattatása közben oly csodálatos segítséget 
nyújtott, nem megvetésre méltó gyilkos volt, hanem 
csak egy ártatlan szerencséién, kinek az volt az egyet
len bűne, hogy el volt határozva korábbi énjéhez 
visszatérni, még nővére becsvágyó reményeinek rová
sára is.

— Nincs hőbb vágyam, mint hogy önön segítsek, 
— mondd Molesworth — de ahogy ön gondolja úgy 
nem fog menni. Ila Newyorkb'an maradásommal szol
gálatára lehettem volna önnek, vagy' segíthettem volna

15*
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o feleségén, betegeimet igazán nem hagytam Volna el, 
és ... i

— De ön féltelte a saját biztonságát, mert hami
san esküdőIt és... és...

— Magamat illetőleg semmitől sem félek. Mióla 
csak önt ismerem, az az egy kívánságom van, hogy 
önt minden gondtól, minden megaláztatástól megóv
jam. Olvassa csuk el azt a levelet, melyet Önhöz intéz
tem. TTa elküldtem volna, akkor ön talán nem volna 
itt. De várni akartam vele, mig a veszedelem fenyege
tőbb s mig mcgcáfolhatatlanul meg nem bizonyosodom 
abban, hogy részemről talán egy tartósabb, talán egy 
állandó áldozat lesz szükséges. Olvassa ezt a levelet!

Kameron gépiesen engedelmeskedett. Leküzdötte 
a bensejében háborgó vihart, a kezében lévő papírra 
függeszté tekintetét s a tűzhely lángjánál a következő 
sorokat olvasta:

„Kedves doktor Kameron!
Ha ez ö megszólítás önnek talán tálhizalmas is, 

bocsásson meg egy szerencsétlennek, ki tisztelettelje
sen tekint föl önre. Amit értem iett, azt ön jól tudja, 
de azt nem tudja, hogy nagylelkű s önzetlen csele
kedete a hálának s halandóságnak mekkora érzetét 
keltette föl bennem. Soha azelőtt nem hittem volna, 
hogy valaki iránt való odaadásom annyira megy, hogy 
hivatásomat s ambíciómat is hát tárbe szorítja, ön 
ezt megcsdlckcdte s legelső törekvésem arra fog irá
nyulni, hogy az ön szolgálatait valamiképpen viszo
nozzam. Ez lesz életemnek igazi föladata s ha ez a 
vallomás önnek homályosnak vagy fértiallannak fog 
tetszeni, kérem, tartózkodjék Ítéletével arra való tekin
tettel, hogy el vagyok szánva az ön boldogságát és 
becsületét a romlástól megóvni. A szeretetnek semmi 
áldozat sem nagy s ez az ön iránt való érzés lelkesített 
engem attól a pillanattól kezdve, hogy Ön legnagyobb
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ígérte segítségét. Ne haragudjék tehát rám, ha most 
a színtérről eltűnők. Csakis az ön érdekében történik, 
mert önnek szolgálatot tenni a legbensőbb vágya az 
ön legigazabb, leghübb barátjának,

Jules Molesworlhnak.

Égesse el ezeket a sorokat, s felejtse el, hogy 
valamikor önhöz intéztem.44

A levél kiesett Kameron kezéből ; Molesworth 
utána kapott s a tüzbe dobta. A föllobogó láng fényé
nél a két férfi ismét szemtől-szemben állt egymással,

— Mit jelent ez ? — nyögte Kameron.
— Azt, hogy nem térhetek vissza önnel New- 

yorkba. Hogy köztünk minden összekö!tetősnek meg 
kell szakadnia. Mihelyst a vihar elül s ösvény nyílik 
B hóban, el fogok tűnni az ön szemei elől örökre. 
Sohasem szabad megtudnia, hogy melyik rejtekhelyen 
lappangok. Az ön becsülete, az ön boldogsága érdeké
ben nem szabad önnek követnie.

Kameron arcát halálsápadtság borította.
— Ennek csak egy magyarázata lehet — mondá. 

— Arra a meggyőződésre jutott, vagy pedig bizonyité
kái vannak arra nézve, hogy ...

Molesworth vas marokkal szorító meg Kameron 
karját.

Egy szót se többet — parancsoló. - - Ne követel
jen tőlem magyarázatot! Ránk nézve nmcs más ki
vezető ut, mint hallgatni, most, miután mór megtudta, 
hogy nem félelemből, hanem önre való tekintetből 
menekültem ön elől, s miután immár tudja, hogy köz
tünk nincs egyéb kötelék, mint a szeretet s nagyra
becsülés köteléke.

— És Genovéva ...
Ez y a név mennyköcsapásként hullott közéjük. 

Nyomasztó csend uralkodott pár pillanatra.
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Azután Molesworth folytat A •
— Puszta gyanúra csak nem fogják öt törvénye

sen üldözni. Mig én rejtve leszek, addig nem fogják 
eloszlatni azt n kételyt, mely ezt az esetet körülveszi 
s minden törekvés hiábavaló lesz, hogy minden rész
letében földerítsék.

— S ha önt megtalálják ?
— Ez nem fog megtörténni. Most még erősebb 

okom van kémeim elől rejtőzni, mióta meghallgatta 
vallomásomat, anélkül, hogy eltasAtott volna.

Az a mély érzés, mely e szavakból sugárzott, nem 
tévesztette el hatását Kameronra, de egyszersmind 
tannál világosabban merült fel telkében reménytelen 
nyomorúságának képe.

— Tehát álmaimnak vége. A feleségem...
— A felesége, kit ön megvédelmezni s szeretni 

köteles — szakitá félbe a másik komoly, szinte ünne
pélyes hangon.

Ham erőn összetörve rogyott vissza ülőhelyére. Az 
a vad szenvedély, mellyel a beszélgetést kezdte, eltűnt 
s helyébe teljes közöny lépett.

Mielőtt' egy szót is felelhetett volna, Molesworth 
a helyiség másik végébe sietett, egy kis létrának fokain 
fölhaladt s egy csapóajtón keresztül, mely a felső 
emeletre vezetett, eltűnt a sötétben.

HARMINCEGYEDIK FEJEZET.

A tűz elhamvadt s a nagyon is érezhető hideg 
végre kiragadta Kameront abból a tompa hódoltság
ból, melyben Molesworth olt hagyta. Félig megmere
vedve állt föl, újra fölszitóttá o parázst, mig végre 
kellemes melegség nem áradt végig tagjain.

Azután az ajtót kissé félretolta, hogy kitekintsen. 
Heves szélroham a havat arcába kergette, úgy hogy
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visszatSntorodott az njtónyilásböl, egyszersmind azon* 
bán elfojtott, kétségbeesett kiáltást hallott. Valószínű* 
lég egyik úti társa a halállal küzdött kint a hóban, 
talán az ő erős karjainak közvetlent közelében.

Nem lehetett sokáig töprengeni és tétovázni. 
Földre vágtái az ajtót, hogy csak úgy döngölt, a tűz
helyről egy égő hasábot kapott tel s kirohant vele az 
éjszakába. A következő pillanatban a szél és hó elol
totta ugyan, de akkora már tájékozhatta magát.

Kameron nyomban abban a segítségben részesí
tette, amelyben Molesxvorth őt. Miután az ajtót ismét 
belámasztotta helyére, az embert odavonszolta a tűz
helyhez s minden rendelkezésére álló eszközzel s min
den tudásával életre kelteni igyekezett. Nagy elégtéte
lére nemsokára észre is vette, hogy a bár vékony, de 
acélos karok újra kezdenek éledni, sőt a szerencsétlen 
már hallhatóan tudta rebegni : . köszönöm*'.

Kameron összerezzent, ez a hang ismerős volt.
öyorsan lehajolt s a megmentednek arcába né

zett. Legnagyobb meglepetésére a házalót ismerte meg 
benne, kinek jelenléte az utóbbi időben annyiszor al- 
kalmallan volt neki.

Azonban egy ravasz vonás a szeme és szája körül, 
mely azelőtt Iíameronnak nem tűnt fel, egy másik 
lényt is elárult. Villámként világosodott meg benne az 
a gondolat, hogy ezt az embert, *ki annyiszor útjába 
akadt, csak azért küldték, hogy öl nyomon kövesse.

— ön titkos rendőr, nemde ? — kérdezte tőle 
telhető hidegvérrel.

— Szolgalatjára — mondá i másik fölemelkedve. 
S ezt oly fürgén, oly erélyesen cselekedte, hogy előbbi 
látszólagos gyengesége azonnal cltünt._ — Nagyon 
örülök, hogy önt megmenekülve látom. Ekkora vihart 
még soha élelemben nem ériem s inár-már azt hittem, 
hogy valamennyiünknek vége.

Kameron mitsem válaszolt. A másik menekülésére



282

gondolt, ki nem is álmodta, fiogv mily Tmedelipcs 
ember tolakodott be a rejtekhelyére.

-— Itt szerencsére egész kellemes. Amott még van 
egy rakás fa s valószínűleg egy falat kenyeret is fogunk 
találni.

— Megálljunk ! — kiáltott a doktor, ki nyomban 
látta, hogy a másiknak nagy kedve kerekednék átku
tatni a helyiséget s ez alkalommal menthetetlenül föl
fedezte volna a létrát. — Megálljunk 1 Előbb legyen 
szives néhány kérdésemre felelni. Mindenekelőtt: hogy 
vetődik ön ide ? Hiszen Sintonban hagytam önt.

— Igen, de nagy részvéttel voltam ön iránt, von
zódtam önhöz s ezért elhatároztam, hogy közelében 
fogok maradni. A magunkféle embert nem lehet egy
könnyen elhagyogatni. Egy hotelben aludtam önnel s 
egy vonatban utaztunk. Kemény próbákat álltunk ki, 
de szerencsére már mindennek vége van.

Kameron komoly pillantással vizsgálta Öt.
— ön Newyorkból jön, — mondá — s mióla a 

várost elhagytam, mindig nyomomban volt ?
— Amennyire lehetett. De ebben semmi sincs, 

mig békés szándékkal történik. Tanúságot tehet mel
lettem, hogy apró kis figyelmességeimnél sohasem sér
tettem meg a köteles tiszteletet.

— De éppen az ön szándékaira nézve szerelnék 
némi közelebbi föMlágositásokat kérni. A rendőrség 

•Mié önt utánam, vagy abbeli igyekezetemben akart 
támogatni, hogy doktor Molesworthot föltaláljam ?

— S még kérdezheti azok után, amik történtek ? 
Az én segítségem nélkül nyomára akadt volna-e annak 
a gazembernek ? S ha nyomára akadt volna is, nem 
tartották volna-e önt rendőrkómnek s nem viseltettek 
volna-e bizalmatlansággal ön iránt ? Keveset tehettem 
úgy önért, de eleget arra nézve, hogy bebizonyítsam, 
miszerint azért vagyok itt, hogy céljait előmozdítsam. 
Csak a vihar az oka, hogy a szökevény megmenekül-
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betett előlünk. De a manóba is, micsoda furcsa helyre 
kerültünk ? Ezek az oszlopok, ez az asztal, ez a pad, 
ez az állatbőr — az ember azt hinné, hogy barlangban 
van. Csak a tűzhely nem illik ide.

— De menedéket találtunk itt éjszakára — monda 
ICameron. — Egyébre nincs szükségünk s egyebet nem 
is akarunk tudni. Azt hiszem, egy háznak földszintjén 
vagyunk. Reméljük, hogy a tulajdonos nem fog meg
jelenni, hogy bennünket kiutasítson innen.

— Jöjjön csak, nem félek. Csak azt tudnám, hogy 
hol tartja a készleteit.

— Jobb lenne arra gondolnunk, hogy nem küzd c 
más eltévedt vándor is kint a halállal, nincs-e szük
sége segítségünkre, — mondá Kameron. — Senki sem 
volt az ön közelében, mikor az ön segélykiáltását hal
lottam ? Hiszen legalább tizenkettőn voltunk, akik a 
megrekedt vonatot otthagytuk.

— Mindenki saját magának van legközelebb ily 
szükségben. Nem tudom, hogy mi lett belőlük. Sőt az 
ön nyomát is elveszítettem. De hol van a társa ?

— A társam ?
— Hiszen itt hever egy felöltő, önnek csak nem 

volt két felöltője ?
Kameron meglepetve nézett körül; még a földön 

hevert az a ruhadarab, mellyel Kameron Molesworlhot 
.betakarta. Majd hogy torkán nem akadt n szó, de 
azután oly nyugodt közönnyel felelt, hogy maga is 
elcsodálkozott rajta.

— Még van itt egy utas, aki keresztül vágta magát. 
Fölment. Úgy látszik, fönt is van egy szoba.

— Nem nézte meg ? Ha az ember ily fészekbe 
kerül, mindenekelőtt körül kell néznie. ITol van a 
lépcső ?

— Mit tudom én s mi közöm hozzá ? Megelégszem 
azzal, amit az istenek rendeltek.

— No ha én csak öt percig vagyok egy ismeret
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len Helyen, már mindent alaposan átvizsgálok. Ez 
már az üzletemhez, a foglalkozásomhoz tartozik, mi 
több, ez már a véremben van. Mert én vagyok „Q., 
a kiváncsi".

— Q ? — kérdezte a doktor szórakozottan.
— így hívnak. A Quaesitur latin szónak rövidí

tése. Maga vagyok a megtestesült kérdőjel.
Kamcronnak ilyen emberrel még sohasem volt 

baja. Belátta, hogy vele szemben tehetetlen.
— Az ön neve furcsa, de a természetét nem igen 

irigylem — monda Kam erőn. — Különben mit tar
tozik ez hozzám ? A természete valószínűleg nagy hasz
nára van foglalkozásának gyakorlása közben.

— Fején találta a szöget. Az a legfőbb igyekeze
tem, hogy mint titkos rendőr tüntessem ki magamat. 
Ha majd Gryce ur megöregedik és elgyengül, remé
lem, hogy én fogom helyettesíteni. Nem is olyan lehe
tetlen; Most azonban az n fő, hogy vacsorát szerezzek 
valahonnan. Világos, hogy itt nincs semmi s szeren
csémet a felső emeleten kell megpróbálnom.

Bizonyára fel is ment volna oda s Kamuron nem 
tarthatta volna vissza anélkül, hogy gyanút ne kelt
sen. E pillanatban azonban kiállás hangzott fel kí
vülről :

— Hurrah, az öreg Hsírper kunyhója.
Egyszersmind heves rohanást intéztek az ajtó 

ellen, mely betört s három ember berohant, mint az 
örültek. A szél üvöltése kisérte őket.

Ez a váratlan támadás lekötötte egy pillanatra a 
titkos rendőr figyelmét, ami Kameronra nézve roppant 
fontos volt, mert már komoly aggodalmakat kezdett 
táplálni. Az általános izgatottságot felhasználva elosont 
onnan s észrevétlenül felment abba a sötét felső ré
gióba, hol Molesworth eltűnt. Kain erőn most azt tar
totta legfontosabb feladatának, hogy a szökevény nevét 
és kilétét megóvja a fel fedeztetéstől.
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HARMINGKETTEDIK FEJEZET.

Mihelyét Kameron földet érzett a lábai alatt, le
térdelt s a sötétben a létra vége után lapogalódzolt. 
Egy fölül alkalmazott vashoroghoz volt megerősítve, 
de úgy, hogy könnyen ki lehetett kapcsolni s fölhúzni. 
Miután a doktor így minden közlekedést elvágott az 
alsó és felső emelet közt s a létrát a felső folyosón el
helyezte, az a derült nyugalom fogta el, hogy „Q., a 
kíván esi “ nem képes őt oda követni.

Egy égő gyufa gyér lángjánál rájött arra, hogy a 
folyosóra két szobaajtó nyílik. Megpróbálta az elsőt 
kinyitni, de be volt csukva. Molesworth tehát való
színűleg ide menekült. A másik ajtó azonban kinyílt. 
Úgy látszott, hogy ezt a helyiséget ebédlőnek, élés
kamrának s konyhának használták. Meggyujtolta a' 
kandallón lévő egyik gyertyát s alaposabban körül
tekinthetett. Volt ott egy nagy hálókanapé, könyvtár- 
szekrény régi kötésű könyvekkel, fazekak, lábosok, 
egy művészi becsű bronz-alak s sok egyéb össze nem 
tartozó tárgy, melyeket az ott élő különc ember gyűj
tött össze.

Kameronnak azonban egyelőre más dolga volt, 
mint a távollévő háziúrral foglalatoskodni.

Legfőbb vágya természetesen az volt, hogy Mó
los worthot értesítse az őt fenyegető veszedelemről/ Is
mét kiment a folyosóra, nem tudván, hogy kiáltson-e 
vagy kopogtasson-e, hogy magát észrevétesse. Ekkor 
alulról hangzavart hallott, s amint erre aggodalmasan 
figyelt, a csapóajtóban egyszerre csak annak az em
bernek feje jelent meg, kinek éberségétől legjobban 
félt

-—No, még egy lábnyira s akkor mdnnt fog — 
kiáltotta le Q. az emberekhez, kiknek vállán állni lát 
szott. — Úgy ni, s most, édes uram, nyújtsa ide a 
kezét s mindjárt a fedélzeten leszek*
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KdmeronnSk nagy kedve lett volna az embert le
taszítani, ahelyett, hogy felsegítse, de nem merte meg
tagadni segítségeit.

Q. keresztülbujt a csapóajtó nyílásán s a követ
kező pillanatban a doktor oldala mellett termett.

— Látja, kérem, megszagoltam a puskaport, — 
monda éles tekintettel körülkémlelődve — s mivel lent 
az emberek kémlelődni küldtek ki, követtem az ön 
példáját. De hogyan tudott egymaga feljönni ? Csak 
nem repült fel ? Látom már, — mondá nevelve — 
ehol ni a létra. Felhúzta maga után. Nem látszik éppen 
szives meghívásnak.

ICamerőn szintén nevetett, de nem jókedvéből.
— Azt hiszi talán, hogy szívesen megzavar tatom 

éjszakai nyugalmamat a lent lévő titkos társaságtól ? 
Roppant útban vannak, mert itt csak egynek van 
helye.

Q. aközben minden szekrénybe, minden fiókba 
bekukkantott.

— Már látom, hogy nagyon meg tudja óvni a 
saját érdekét, de ha már egyszer itt vagyok, engedje 
meg, hogy itt is maradhassak. Elalszom én akárhol 
s biztosíthatom, hogy nem leszek terhére. Horkolni 
nem szoktam, mert különben nem való volnék titkos 
rendőrnek.

A doktor beláttá, hogy jó arcot kell vágnia a rossz 
játékhoz.

- - Talált valami ennivalót ? — kérdezte íőle.
— E tekintetben nagyon rosszul állunk. — volt a 

felelet. — Semmi harapnivaló. Van itt egy fazék cce 
tes uborka, egy tarisznya liszt s fehér bab, de se 
kenyér, se burgonya. Ilyen nyomorúságos fészket még 
soha nem láttam.

A csapóajtóhoz ment s lekiáltott:
— Becsületemre mondom, minden üres, mintha
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ldsöpörték volna. Holnap azonban babot főzünk, ebből 
van egy vékával

Az alulról fölhangzó kevésbé hízelgő felelelek 
nem bosszantották. Mindenre tudott valami tréfás vá
laszt. A lentmaradtak lassanként elnémulták.

Molesworth szobájában mididen csendes volt. de 
Kameron elképzelte a menekülőnek kínos helyzetét. 
Lehet, hogy most leselkedik valahol a sötétben, meg
bizonyosodni igyekezvén afelől, hogy ki lehet a jöve
vény idegen ; hogy veszedelemben forog-e a személye 
s föl van-e fedezve rejtekhelye.

Sokáig nem fog tartani, mig a jövevény figyelme 
a bezárt ajtóra nem irányul.

Ez az aggodalom nagyon is alaposan bizonyult. 
Q. kérdő tekintetet vetett a doktorra.

— A másik bizonyára itt bent rejtőzik — monda. 
— Épp oly ravasz ember, mint ön.

— Nem tudom — mondá Kameron. — De mivel 
itt nincs, valószínűleg ott bent lesz. Remélhetőleg nem 
fázik úgy, mint mi.

— Hiszen mindjárt tüzet csinálok — mondá ti 
másik s nyomban munkához kezdett.

Ez a foglalkozás némileg ellensúlyozta; kutató 
ösztönét, melytől Kameron annyira félt. Á tiizböl csak 
nagy kínlódás után lett valami, mikor az éjszaka már 
meglehetősen előrehaladt.

Kameron a szó fán feküdi G kandalló mellett. A 
kint tomboló viharra s arra figyelt, hogy a másik 
szobából nem jön-e valami nesz, s amellett szakadat
lanul a mellette nem messze nyugvó Q. arcát figyelte, 
laki közvetlenül Molesworth deszkafala mellett heve
nyészett magának fekvőhelyet. Hosszú, titokzatos ár
nyékok nyúltak el ti padmalyon és mennyezeten s 
valahányszor a doktor előrehajolt, hogy fát tegyen a 
tűzre, úgy látszott, mintha egy fenyegető óriási kar 
nyúlna le hozzá, hogy megragadja.
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Éjfél már rég elmúlt. Á vihar időnként elült, hogy 
azután kétszeres erővel törjön ki. Egy ilyen szünet 
alkalmával a doktor hirtelen összerezzent egy hang 
hallatára, mely idegesen, szaggatottan ért füléhez. 
Csak lassanként lett előtte világos, hegy ez a hang 
honnan jön.

„Az előszoba egészen világos... A lépcsőn senki 
sincs ... Jöjj le észrevétlenül... Csak nyugodtan ma
radni. (Itt egy panaszos sóhajtás következett) 0 mily 
merevek a szemei...“

Szent ég, micsoda egy beszéd ez! Kaineron a 
detektivre tekintett. Az ő szájából jönnek ezek a sza
vak ? Nem, Q. ajkai szorosan le voltak csukva:, s a 
rettenetes hang tovább beszélt :

„Hogy vigyem ?... így ? ,. < Nem, nem, igy meg
látják az arcát... Vagy így ? ... Most meg a keze lóg 
le... Istenem, mily borzasztó egy föladat ez.. /*

Molesworth volt. Álmában még egyszer átélte azt 
a borzalmas órát s elárulta azt, amit ébren semmiféle 
kínzással sem lehetett volna belőle kicsikarni. Ila a 
lálszólag oly nyugodtan fekvő titkos rendőr meghallja, 
akkor fölfedeztetése elkerülhetetlen.

Kameron szive megállt a rémülettől, minden perc
ben azt várta, hogy a titkos rendőr fölugrik s vissza
fojtott lélegzettel figyel a beszédre.

Most újra megkezdődült a gyors, egyhangú mór 
molás :

„Mily nehéz !... Mennyit nyom egy ilyen holt
test... Valószínűleg W szive.,, oly nehéz, mint az 
ólom ... mint az ólom . .

Kameron egészen oda volt. Hát kell neki itt 
feküdnie s hallgatnia, hogy Molesworth mint árulja, 
el önmagát s mint árulja el a titkot, melytől becsülete, 
boldogsága függ ? Szeretett volna fölkiáltani, hogy az 
áruló szavakat túlhnvsogja, vagy szeretett volna a tit
kos rendőr fekvőhelyére lopózkodni, hogy fülét be
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fogja. De mivel mindent el akart kerülni, ami M Q.-nál 
gyanúba hozhatná, visszatartotta magát, bármily nehe
zére esett js.

Hátra vetette fejét s behunyta szemeit. A jéghideg 
éjszaka dacára verejték verte ki egész testét, mikor 
a hang borzalmasan tompa csengéssel ismét megszólalt:

„Láttam már néhány holtat. . De egyet sem vit
tem karomban... A vér megfagy ereimben... Nem 
mehetek vissza... A zene, a vendégek kacagása. .. 
Tovább ezzel borzalmas teherrel... le a lépcsőn... 
a lépcsőn ... mind tovább és tovább .. .“

Minden reménynek vége. Nem lehetett többé el
titkolni, hogy Molesworth volt. Rajta kívül senki sem 
vitt ki halott leányt a szórakozás, öröm és vigasság 
házából.

Ismét megszólalt a hang :
„Az én nászéjszakám... de Sz én szivem meg 

van halva... nem lesz többé számomra lakodalom . . . 
ő halott... hideg és halott... derült tekintete meg
merevedett ... mosolya eltűnt... Genovéva . .. Geno
véva !“

Még csak ez a név hiányzott. Ram erőn gyors pil
lantást vetett a titkos rendőrre, 'kinek arckifejezése 
mintha megváltozott volna. Több aggodalmas perc 
tűnt el anélkül, hogy a másik megmozdult vagy meg
szólalt volna, úgy hogy a doktor abban a reményben 
kezdett ringatózni, hogy nem telteti magát, hanem 
igazán alszik.

Kameron mélyeket sóhajtott s a metsző hideg 
dacára nem rakott a tűzre, hogy társát a zajjal föl ne 
verje abban az esetben, ha igazán alszik. Mivel a tit
kos rendőr elejétől végig megmaradt abban a fesztelen 
helyzetben, amelyben a legelső pillanatban volt, a 
doktornak mind erősebb lett az a remény, hogy igazán 
nem hallott semmit. Lassanként fölhagyott éberségé
vel, nem fülelt oly megfeszített figyelemmel s azután



■ teljes kimerülés következtében mély él ómba merült.
Vagy egy óráig, vagy tovább is alhatott, mikor 

a szobában lévő zaj fölébresztette. Nyomban borzalmas 
világossággal állt lelke előtt mindaz, amit átélt. A le
égett gyertya világánál a felé a fülke felé tekinteti, 
melyben Q. feküdt. A hely üres volt. Gyorsan az ajtó 
felé tekintett, melyen a titkos rendőr épp az imént 
távozott.

Minden el van veszve. Az volt Kameron első gon
dolata, hogy most Molesworthhoz megy, hogy kihall
gassa. Zajtalanul elhagyta fekvőhelyét s a szobán ke
resztül kiosont a folyosóra. Ott azonban nem hallott 
kopogtatást Molesworth ajtaján, mint ezt várta1. Q. 
éppen leeresztette a létrát s mielőtt Kameron észre tér
hetett volna, lemászott rajta s eltűnt.

Dacára, hogy ez a váratlan esemény roppantul 
meglepte, a doktor egy pillanatig sem habozott, hogy 
a detektív eltűnését föl ne használja, bármily vesze
delem támad is belőle. Alig hangzottak el a titkos 
rendőrnek léptei, erősen megrázta Molesworth szobá
jának ajtaját s bekiáltott:

— Nyissa ki, az Isten szerelmére azonníü nyissa 
ki. Beszélnem kell önnel.

Vájjon meghallotta e, s vájjon feiel-e. A várako
zás borzalmas volt. De a következő pillanatban könv- 
nyed lépések hallatszottak, a kulcs megfordult a zár
ban, a reteszt félretolták s az ajtó föltárult.

— No mi baj ? Ki az az ember s . . .
— Csitt ! Titkos rendőr, ön álmában hangosan 

beszélt. Valószínűleg tudja, hogy ön itt van. Jöjjön 
ki gyorsan, jöjjön le íí létrán s rejtőzzék el egy sötét 
sarokban, mig alkalma nem nyílik kiosonni.

— Jobb eszközt is ludok a menekülésre. Reggel 
hat óráig tartsa távol a szobámfól, s azután bejöhet. 
Nem fog megtalálni.

— De hogyan ...
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— Ne kérdezzen. Hagyja hogy bejöjjön, de ne 
engedje sokáig időzni őt. Hat órakor, vagy valamivel 
később, de egy perccel sem korábban.

Molesworth búcsú félét mormolt, ismét betolta a 
reteszt s azután minden csendes lett. Kameron nem 
hallott egyebet a saját szive dobogásánál.

— Hogy érti ? Hogy akar megmenekülni ?
E kérdéseken töprengett magában.
— A második emeleten vagyunk, s szobája ff 

folyóra néz, ha nem csalódom. Vad, ragadó folyó s 
kész őrültség lenne hullámaiba merészkedni.

Most meghallván, hogy Q. visszatér, fekvőhelyére 
osont s onnan tágra nyitott szemmel figyelte a titkos 
rendőrt, ki egy állatbőrt húzott maga után, melyet lent 
a falról vett le.

— Ha az embernek ilyen takarója van, akkor 
nem fog halálra fagyni — mondá nevehe. — Sajná
lom, hogy megzavartam önt. önnek is hozhattam volna 
egyet. Hozhatok még egyet, ha akarja. Mit gondol ? 
Nagyon pompás egy bőr.

A doktor azonban köszönettel visszautast tóttá, 
elég volt neki a másik felöltő, hogy betakaródzék. 
A titkos rendőr ismét fülkéjében hevert s a doktor 
mindaddig szemmel tartotta, mig a gyertya le nem 
égett. Azután a sötétben hallgatta lélegzetvételét.

Kint egyre tombolt a vihar s ha egy időre el is 
hallgatott, .csak azért tette, hogy azután kettőzött düh- 
vei bömböljön. A ház megrendült minden sarkában, 
de megrendült a bent lévőknek szive is.

HARMINCHARMADIK FEJEZET.

Még sötét volt, mikor Q. az állalbőrt, mellyel 
takaród zott, ledobta magáról s csendesen fölkelt. Győr. 
san, ügyesen fát halmozott fel a kandallóban, meg-

Grceu :Zárt ajtók mögött. 16
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gyújtotta s a tűz kellemes melege lassanként elter
jedt az egész szobában. Kameron a takarója alól lopva 
nézte, hogy odamegy az ablakhoz s az időjárást kém
leli. Mialatt Q. hátat fordított neki, kivette óráját s 
megnézte.

Reggeli félhat óra volt.
Q. most fejcsóválva közeledett az ajtó felé, ki

nyitotta s pár pillanatig tétovázva állt meg a küszöbön.
Azután ismét visszatért, áj. kezdte kutatni a fióko

kat, mig meg nem találta amit keresett, hogy egy kis 
reggelit készítsen magának.

Kameron le nem vette róla a tekintetét, s csak 
akkor érezte magát némileg nyugodtan, mikor látta, 
hogy Q. a tűzhelynél úgy kezd működni, mint valami 
tapasztalt szakács. Lisztet habart egy fazék forró 
vízbe. Kameron azonban egy vigyázatlan mozdulattal 
^nagára vonta a detektív figyelmét. Ez nyomban letette 
á főzőedényt s izgatott arccal fordult feléje.

— Szép, hogy ébren van, uram, szeretnék közölni 
önnel valamit. Kinek tartja ön a szomszéd szobában 
lévő barátját ?

Kameron fölnézett, mert ez a kérdés nem jött vá
ratlanul.

— Molesworlh van bent, kinek nyomát mindket
ten követjük — f oly tata a másik. — ügy lesz, hogy 
vonata a mienk elöli rekedt meg, mert különben hogy 
jött volna ide ? Tegnap valószínűleg sokkal'izgatottabb 
\olt ön, semhogy fölismerhette volna őt, vagy pedig ál. 
volt öltözve s azért nem ismert rá. Neki azonban tud
nia kell, hogy kicsoda ön. Nem csodálkozott, mikor 
önt megpillantotta ?

A doktor tágra nyílt szemekkel bámult a bcszc 
lőre. E ravasz emberrel szemben hogy játszhat ja to
vábbra is azt a szerepet, hogy Molesworthnak makacs 
üldözője ?

Gondolkozni kezdett



— Egészen bizonyos ön a dolgában ? — kérdezte 
zavartan és határozatlanul.

— Persze, hogy bizonyos vagyok. Ma reggel go
nosz almai voltak, valószínűleg az önnel való találko
zás következtében. De a felöltőjének a gallérján is az 
ö neve van, J. M. Nem is kellett önt álmából fölzavar
nom, hogy erről megbizonyosodjam.

Kameron szerelte volna az embert megfojtani, de 
mégis külsőleg nyugalmat erőltetett magára s monda .

— Ha önnek igaza van, akkor nem menekülhet 
előlünk. Csak addig kell várnunk, míg megéhezik. 
Akkor majd magától is jelentkezni fog.

— De tudja, kérem, ez mégis csak sokáig tarthat 
— mondd a titkos rendőr. — Az olyan emberek, mint 
ő, roppant makacsok s kitartóak szoktak lenni. Annyi 
bizonyos, hogy fél a fölismertetéstől, mert különben 
éjszaka lejött volna a felöltőjéért, melyet abbeli siet
ségében, hogy öntől megszökjék, itt hagyott

— Igaz — mondd Kameron, kinek szinte szivéb0 
nyilallott az a gondolat, hogy Molesworth meleg kabát 
nélkül merészkedik ki a zivatarba. — Föl akarja törni 
az ajtót?

— Előbb meg akarom tudni, hogy mint töltötte 
ezt a borzalmas viharos éjszakát. Részemről nem lesz 
hiány udvarias tapintatban — mondá Q, Molesworth 
ajtajához menve.

Kameron dobogó szívvel követte minden lépését. 
Csak pár perccel előbb hallotta, hogy a zárban meg
tör dúlt a kulcs, s órájára tekintve megbizonyosodott 
afelől, hogy hat óra elmúlt.

— Halló — kiáltott Q. megrázva az ajtót. —- 
[lent van ön ? Nem éhes ? Szeretnék adni abból a 
remek rántott levesből, mit az imént főztem.

Semmi felelet.
L- Él még, vagy már meg van fagyva ? Feleljen,

. 1(3*
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kérem, mert különben tiszta humanitásból kénytelen 
leszek betörni az ajtót

Mélységes hallgatás.
— Éppen igy gondoltam én is — suttogá Q. társá

nak fülébe.
S teljes erővel nekikészült, hogy nekirohan az 

ajtónak, mikor a másik azt javasolta, hogy jó lenne 
előbb a kilinccsel megpróbálkozni.

Q. határtalan meglepetésére az ajtó kinyílt.
— Mit ? Nincs is bezárva s én órákig feküdtem 

előtte ? Ekkora bolondnak még sem tartottam maga
mat — mondá a szobába rohanva.

Kameron gyorsan követte. A nagy sötétben éppen 
csak hogy a bútorok körvonalai voltak kivehetők. Egy 
asztal, egy szék, egy szekrény s egy komor szögletben 
valami ágyféle. Q. nyomban ez utóbbihoz sietett s meg- 
hökkenve hátrált.

— Itt nincs senki — mormolá magában.
Azután idegesen kutatott minden sarokban, mintha 

azt várná, hogy a keresett ember hirtelen előtűnik 
valamelyik árnyékos zugból.

Kameron megkönnyebbülve lélekzett föl, miköz
ben utolsó gyufáját meggyuj tolta.

— Hogyan menekülhetett ? Talán egyszerűen lí 
létrán ment le — mondá csodálkozva.

— Az ajtó előtt nem mehetett volna cl anélkül, 
hogy ne hallottam volna — mondá Q. önbizalommal. 
— Hacsak nem teUe magát láthatatlanná, akkor még 
itt kell lennie.

Kivette a doktor kezéből az égő gyufát s meg
világította vele az átellenes falat.

Azután ismét sötétben voltak.
— Amott még egy szobának vagy kamarának 

kell lennie — mondá, s azzal odament egy ajtóhoz 
s fölnyitotta. ,
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Heves szélroham Áradt be, s a t% úgy arcába 
csapódott, hogy majd elállt a lélegzete.

— Ez az ajtó a szabadba vezet — rnondá gyorsan 
becsukva. — Lent pedig a folyó rohan. Nem csekélység 
lemerészkedni a sötét mélységbe. De ha lámpánk 
volna is, a szélroham kioltaná.

A doktor azt tanácsolta, hogy ily körülmények 
közt várják meg a napot, Q. azonban a kutatást 
semmi árért sem akarta félbehagyni addig, mig re
mélte, hogy Molesworth ott van a közelben. Bátran 
lement a sötétbe, mindenfelé óvatosan tapogatózva. 
Nemsokára meggyőződött arról, hogy szilárd talaj van 
a lábai alatt s hogy a veszedelem csak képzelt volt.

Nem kellett attól tartania, hogy a dühöngő vihar 
elkapja s a folyóba sodorja, mert a terraszon, melyre 
kilépett, köröskörül erős vasrács húzódott, azonkívül 
kétoldalt deszkafallal volt megvédve, mely tetőzetfor
mát tartott. Az erkélyen azonban rajta kívül nem volt 
semmi élő lény.

Erre menekülhetett volna Molesworth ?
Leverve, csalódva tért vissza a szobába, hogy a 

doktorral közölje kutatásai eredményét.
Ez a hír Kameront is kiűzte az erkélyre. Borzadva 

tekintett a korláton keresztül a mélységbe s alig volt 
képes komor gondolatait elűzni, mely ejt ekkor meg
rohanták. Mintha különös hangot hallott volna. De 
hogy honnan jött, azt nem tudta, l'gy hitte, hogy csa
lódott s kellemetlen érzelmekkel eltelve a metsző, hideg 
szél elől éppen a szobába akart menekülni, mikor egy 
tompa hang, mely a földből lálszptt jönni, nevén szú- 
litá őt.

Ugyanebben a pillanatban szólalt meg Q. is, aki 
bent volt a sötétben :

— Most gyorsan lemegyek körülnézni Talán el
osont mellettünk anélkül, hogy észrevettem tolna; 
meg kell róla győződnöm.
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S feleletet nem várva, zajtalanul kezdett a létrán 
lefelé mászni, mint a macska.

A doktor gyorsan ismét az erkélyen termelt 
• — Molesworth, itt van ? — kérdezte.
Mily nagy volt azonban meghökkenése, mikor a 

következő pillanatban egy alak merült föl az éjszaká
ból, mint egy árnyék s előtte termett.

■ — Csitt, — suttogta Molesworth gyorsan — még
itt vagyok, de távoznom kell. Hozza ide a felöltőmet. 
Kameron s fogadja utolsó bucsuüdvözlésemet, mert 
többé soha nem fogjuk egymást látni.

— De hogyan kerül ön ide ? Mert az csak lehetet
len, hogy kezével kapaszkodott volna az erkély szélébe?

— Nem, \hanem csapóajtó vhn a padlózatban, 
alatta pedig egy csónak függ, abban kuporodtam össze. 
Remélem, hogy a folyó túlsó partjára juthatok vele. 
Ha tönkremegy a jég közt, akkor kárpótolja, kérem, 
helyettem a tulajdonosát. Csiga segítségével minden 
nehézség nélkül. a vízbe lehet bocsátani. Szerettem 
volna azonnal "megpróbálni, hogy megy-e, de sötét 
volt, s meg kell várni a reggeli szürkül etet. Tartsa, 
kérem, távol a háznak ettől a részétől a rendőrt, írtig 
a szemtávolból kijutok. $ most kérem gyorsan a ka
bátomat.

Kameron az odanyujtoll kezet bucsuzásul meg 
rázta s végigrohant á folyosón, hogy a felöltőt elhozza. 
Éppen visszatért vele, hogy odanyujtsa Molesworth 
mik, mikor a detektív hirtelen közéjük ugrott s ne
vetve nézett a két megrémült arcba. '

— No lám, hát barátunk mégis csak előkerült 
- mondá Q. megelégedetten. — Nagyon helyes, annál 

jobban fog most nekünk esni a reggeli.
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HARMINCNEGYEDIK FEJEZET.

Kameron minden reményét összeomolva látta, de 
önbizalma azért nem hagyta el az elhatározó pilla
natban.

— Mindenesetre nagy meglepetés doktor Moles- 
worthot itt üdvözölhetni — monda közönyös hangon. 
— Bizonyára nem vet meg egy jó helyet a tűz mellett, 
mert nagyon megszenvedhetett a hidegtől, hiszen még 
a kabátját is elvettem tőle. Nem gyerekjáték ily vihar
ban az erkély párkányán függve fentariani magát.

— Meghiszem azt — szólt közbe a detektív cso
dálkozva. — Igazán ily módon hütötte le éjszakai 
lázas fantáziáit ? kérdezte a doktor felé fordulva, 
ki komoran hallgatott s csak néha vetett Q. felé egy 
megsemmisítő tekintet.

Ez azonban nem hozta őt ki derült jókedvéből. 
A legkisebb zavar nélkül, tréfálva igyekezett őket a 
nehéz helyzeten átsegíteni, melynek tragikus jelentősé
gét természetesen távolról sem sejtette.

Fölszólította az urakat, hogy foglaljanak helyet 
a kandalló mellett, mialatt fáradhatatlan szorgalom
mal igyekezett lehetőleg Ízletes reggelit elkészíteni. Az 
étkezést mindenféle víg történetekkel fűszerezte s adta 
a kellemes házigazdát, bár — •nínt nevetve megje
gyezte — a távollévő háziúr rovására. Nemsokára a 
lent lévő három idegen is hozzájuk társult, mert oda
csalogatta őket Q. jókedvű kacagása. Ezzel a legkisebb 
kilátás is megszűnt arra nézve, hogy a két doktor 
észrevétlenül érintkezhessek egymással.

A reggeli szürkület nem éppen reményteljes képet 
nyújtott a társaságnak. Ameddig a szem ellátod, sehol 
nem volt egyéb egyetlen nagy hósivatagnál, sehol 
semmi ház, semmi ut, emberi életnek sehol semmi 
nyoma.

A vihar ereje valamicskével alább látszott ugyan
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hagyni, a hófúvás azonban még mindig olyan nagy 
volt, hogy az ember nyomban térdig süppedt a laza 
tömegbe,' mihelyst kilépett a házból. Ez a ház tehát, 
melyben menedéket reméltek találni, börtön \olt nekik. 
Köröskörül oly magas hó vette körül, hogy távozásra 
gondolni sem lehetett. Legalább az élelmiszerek hiánya 
ne rémi tgette volna őket s a fakészlet ne apadt volna 
oly rohamosan.

Csak Molesworlh és Kameron tudták, hogy a 
csónak segítségével vízi utón lehetséges a menekülés, 
de hiába vártak arrfí az alkalomra, hogy a csónakot 
észrevétlenül lebocsálhassák. Az óvatos Q. tapodtat 
sem mozdult mellőlük.

Most komoly kérdés merült föl. Az ebéd is nagyon 
sovány volt, de honnan kerüljön vacsora ? Q ismét 
átkutatott minden fiókot, de hasztalan. A délután folya
mán nála is gyötrő éhség jelentkezett, úgy hogy nem 
bírta ki tovább négy óra tájban.

— Még egyszer utána kell néznem a pincében
— monda s eltávozott a szobából.

Alig hogy távozott, Molesworlh megragadta a ked
vező alkalmat s kisietett a folyosóra. I)e nyomban fáj
dalmasan csalódott arccal tért vissza.

Bezárta szobájának ajtaját s így el volt vágva az 
erkélyhez vezető ut.

Q. ragyogó arccal tért vissza, kezében két hordó
dongát tartva.

— Kinek van kötele ? — kiáltott diadalmasan.
— Ha a dongákat lábamra erősíthetem, egy pár pom
pás hócipőm van, mellyel a falut elérhetem s élelmi
szerekkel térhetek vissza. A templom tornya ide lát
szik. Mit gondolnak, megpróbáljam ?

— Persze, persze — volt a felelet. Csak a két 
doktor hallgatott attól való félelmükben, hogy elárul
hatják magukat a tere túlságosan buzgó támogatása 
által.
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Mielőtt Q. a merész vállalkozásba belekezdett 
volna* Kameront félreintette. 1

— Ne aggódjék tanunk miatt — suttogá neki. — 
Az ajtajához vezető kulcs itt van a zsebemben, a többi 
dongát jól elrejtettem s ezek nélkül senki sem vergőd- 
hetik keresztül a havon. Egy ideig el kell tűrnie a 
társaságát, de ez nem is eshetik önnek oly nehezére, 
miután annyi fáradságot fordított arra, hogy föltalál
hassa.

Ezzel két társának kíséretében lement a föld
szintre.

A két doktor titokban nagyon megörült, hogy 
jelenlétéből megszabadulhatott. Most föl kellett hasz
nálni a drága időt. Molcsworth szökésének úgy kellett 
történnie, hogy ebből Kameronra semmi gyanú ne há- 
ramoljék, nehogy azt higyjék, hogy ő segítette elő.

Ezért ez utóbbi ismét leheveredett fekvőhelyére, 
úgy tett, mintha álomba lett volna merülve, melyből 
még akkor sem ocsúdott föl, mikor Q. kísérői vissza
tértek. Csak akkor riadt föl, mikor a folyosóról menny
dörgésszerű robaj hangzott oda, megdörzsölte szemeit 
s csodálkozva tekintett körül.

— No mi az? — kérdezte álmosan. — Talán a 
háztető szakad ránk ?

— Semmi különös, csak az a furcsa ember csinált 
spektákulumot, nem is tudom a nevét. Le akart feküdni 
aludni s mivel az ajtót zárva találta, egyszerűen be
törte. A háziúr nagyot fog nézni, ha meglátja, hogy 
mint gazdálkodnak a vagyonával. ..

Kameron talpra ugrott s már Molesworth szobájá
ban volt. Ez bölcs elővigyázatból bezárta maga után 
az erkélyajtót. Így teljesen az volt a látszata, mintha 
Kameronnak túljárt volna az eszén s ez képtelen lett 
volna szökését megakadályozni.

Kameron nagyon izgatóltan viselkedett s az er
kélyajtót betörni igyekezett. Ez azonban ellenállt min
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den erőnek. Föl is hagyott vele s aggodalmas figyelem
mel neszeit, hogy vájjon nem hallja-e a kőtelek surlfr- 
dósát, annak jeléül, hogy a csónakot a csigán leeresz
tették. Alig tudott hova lérini örömében, mikor ezt a 
várva várt zajt meghallotta. De ki írhatja le rémületét, 
mikor hirtelen roppanás következett, azután zuhanás, 
s végre nagy loccsanás a vízben. Bizonyos, hogy a 
kötelek elszakadtak s a csónak a doktorral együtt a 
folyamba zuhant,

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET.

Molcsworth a folyóban — a halállal küzd. Ha most 
eltűnik, akkor soha, de soha nem kerül többé elő. 
Ördögi kisértés környékezte meg e pillanatban Ka- 
meront, de nem adott neki helyet. Nyomban elhatá
rozta, hogy meg fogja menteni. Mivel az ajtó ismételt 
döngetésre sem nyílt meg, a doktor kinyitott egy abla
kot s leugrott. Szinte nyakig beleesett a hóba, de ki- 
kecmergett, mig végre szerencsésen el nem érte a folyó 
jeges partját. Egy tekintete az erkélyről meggyőzte őt, 
hogy a csónak még függőlegesen lóg az egyik kötélen, 
Molesmorlhból azonban semmi sem látszott, egyéb a 
kalapja, mely a vizen uszott. Most azonban egy halott
halvány arc merült föl a fekete habokból.

Kameron gondolkodás nélkül dobta le magáról 
kabátját s beugrott a vízbe.

Több sikertelen kísérlet után sikerült a fuldokló
nak karját megragadnia, de Molesworth tagjai már 
jobban meg voltak meredve, mintsem hogy magán 
segíthetett volna, kivált mikor a kettős öltözet súlya 
is a mélységbe húzta. Egy pillanatra az a gondolat 
villant meg Kameron agyában, hogy csak a saját me
nekülésére gondol s Molesworthot elmerülni hagyja. 
Mert nem osloLaság-e föláldozni magát s a másikkal 
együtt elveszni ? De még ebben a kétségbeesett pilla
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náthán is világos volt elölte, hogy lelkének soha nem 
lesz nyugalma, ha Molesworth a hullámsirban találná 
halálát.

A halál árnyéka már ráborult halvány arcára. 
Itt gyorsan kellett cselekedni. A tanút át kellett szol
gáltatnia a rendőrségnek s a kiszámíthatatlan követ
kezményeknek szabad folyását engedni. Csakis a kö
telesség szavára hallgatva hangosan segélyért kiálto
zott, mire társai megjelentek az ablaknál s látván a 
veszedelmet, a folyamhoz siettek.

*

Q. körülbelül két óra múlva visszatért a faluba 
tett kirándulásáról.

— Halló I — kiáltott bele a házba. — Hát nincs 
itt senki, aki engem ünnepélyesen fogadna s elvenné 
tőlem a kosarat, melyet árkon-bokron keresztül idáig 
cipeltem ?

S saját maga föltalálta hócipőit levetve, a létrához 
sietett.

— No mi az ? Csak nem haltatok meg valameny- 
nyien ? — kiáltott föl. — Képzelem, hogy mennyire 
sorvasztott benneteket az utánam való vágyakozás. Itt 
vagyok megint s hozom ám a sok pompás elemózsnit, 
melyet abban a nyomorult fészekben pénzért kaphat 
lám, egy kis öreg, száraz kenyeret, meg szívós, kemény, 
mócsingos húst. De az éhség a legjobb szakács. No 
végre, csakhogy van itt valaki. De mit jelent ez az 
ünnepélyes ábrázat ? Mi történt ?

— Két ur majd beleveszett a folyamba — volt 
a felelet. — Még mindig meglehetősen ki vannak me
rülve, megtettük értük, amit lehetett.

Q. nagyot kiáltott^ mely akár káromkodásnak is 
beillett volna s egy ugrással bent termett a szobában. 
Gyorsan áttekintette a helyzetet s félig megfulladt tár
sait úgy ápolásba vette, akár a legkitűnőbb betegápoló 
Mikor némileg magukhoz jöttek, ezt sugá Kameronnak;
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— Meg akart szökni, vagy éppen öngyilkos lenni.
— Nem akart öngyilkos lenni, — súgta vissza 

Kameron szintén halkan — hanem csak meg akart 
menekülni. Betörte a zárt ajtót s kijutott a szabadba. 
Az erkély alatt egy csónak lóg köteleken, ezzel akart 
a vízbe ereszkedni, de az egyik kötél elszakadt s a dok
tor a csónakból a folyamba zuhant. Meghallottam, 
utánarohantam, mint a nyíl, de elhiheti, hogy kétség- 
beesett egy harc volt ez.

— Örülök, hogy ön megszabadult — monda a 
detektív, a másik fekvőhelyen pihenő ember viaszsárga 
arcába nézve. — De hogy is lehetséges az, hogy a csó
nakot nem vettem észre ? Persze a vihar az oka, de 
mégis, az inspektor ezzel a kifogással nem fog meg
elégedni s magam is megbocsáthatatlannak találom. 
Itteni cselekedeteimmel bizony nem fogok dicsekedni, 
mert az oroszlánrész az öné. Különben a barátunk 
nagyon nyomorúságosán néz ki, úgy látszik, hogy egy
hamar nem fog szökésre gondolni. Mi az ön véleménye, 
mint orvosé ?

Kameron egy pillantást vetett Molesworth beesett 
arcára s üres szemeire.

— E felől nyugodtak lehetünk — mondá. — Min
denekelőtt nyugalomra van szüksége, de nekem is ám.

E szükséglet kielégítésire elég idő és alkalom volt, 
mert megszabadulásuk még sokáig váratott magára. 
Estére újra kitört a vihar s ha másnap reggel a nap 
keresztül is tört a felhőkön, az utak azért teljesen jár- 
hatallanok voltak.

Csak csütörtökre olvadt el a hó annyira, hogy a 
háztulajdonos visszaindulhatott a faluból, hova amaz 
emlékezetes hétfőn ment, élelmet s egyéb szükségest 
bevásárolni. Rettenetes dühös lett a hívatlan vendégek 
láttára s operettszerü látvány volt, hogy Q. mint verte 
vissza a roppant zsugori háziúr minden támadását.

Péntekig a havat annyira eltakarították, hogy a
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vasúti közlekedést ismét helyre lehetett állítani, A 
Newyorkba induló első vonaton utazott a két dok
toron kívül a most már kevésbé beszédes Q. is. Mielőtt 
elhagyták volna azt a helyet, hol annyit szenvedtek, 
jelentőségteljes pillantást váltottak egymással. Együtt- 
létük utolsó napjaiban nagyon összebarátkoztak, anél
kül, hogy sók szót váltottak volna egymással. De csak 
nagy önuralmuknak sikerült a titkos rendőrt meg
tartani abban a csalódásban, hogy mint elkeseredett 
ellenségek állanak egymással szemben.

A Newyorkba való ut mentén is mindenütt mutat
koztak a hóvihar példátlan pusztításának nyomai. Az 
egész vidékre alig lehetett ráismerni, s maga a város 
is mintha teljesen átalakult volna. Az utasok azonban 
nem igen törődlek a megváltozott tájjal, s kizárólag 
saját hangulataikkal foglalkoztak.

A pályaudvaron Kameron s Molesworth néhány 
udvarias szóval elbúcsúztak. Mindkettő tisztában volt 
azzal, hogy a detektív, látszólagos tartózkodása dacára 
is, Moleswortiiot foglyának teltintette. Nem igen re
mélhette, hogy rendelkezhetik addig magával, mig a 
rendőrség előtt mindenre nézve, amit csak tud, fel
világosítást nem ad. Talán ez a bizonyosság volt az 
ő kondor kedvének oka. Az a szomorú pillantás, melyet 
bucsuzáskor Kameronra vetett, ezt az egész utón végig
kísérte. Ugyan mi vár rá a szinte egy heti távoliét 
után ? Micsoda megpróbáltatások elé néz ?

El volt készülve a legrosszabbra, a leány arcán 
azonban, ki csöngetésére ajtót nyitott, nyomban látta, 
hogy feleségének állapotában semmi lényeges változás 
még nem történt. A betegszobában futólagosán talál
kozott az ápolónővel, aki azt mondta, hogy a válság 
nem lehet már messze. Még legfölebb egy vagy két 
nap. De mi minden nem történhetik azalatt.

Doktor Kameron még aznap este következő leve
let küldte a rendőrfelügyelőhöz :
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„Túlságosán sokat ígértem. Megtaláltam ugyan 
doktor Molesworlhot s el is hoztam magammal New- 
yorkba, de nem sikerült nyilatkozatra bírnom. Ha 
önnek ez jobban fog sikerülni, legyen szives, értesítsen 
engem erről/*

HARMINCHATODIG FEJEZET.
Bármennyit szenvedett is doktor Kameron, a leg

nehezebb pillanat csak másnap reggel következett el 
számára.

— Fölemelte kezét, majd ismét leeresztette — 
suttogá neki az ápolónő, ki ujját ajkaihoz emelve jött 
felé a lépcsőn.

Kameron azonban nem felelt, betántorgott ren
delőszobájába s bezárta az ajtót. A világ semmiféle 
hatalma nem bírhatta volna most rá arra, hogy Ge
novéva betegágyához közeledjék. Mikor látta, hogy az 
ápolónő üzenettel várakozik rá, az a reménysugár lo- 
pódzott szivébe, hogy halálról fog beszélni, nem pedig 
életről. Úgy érezte ebben a pillanatban, hogy hite meg 
van rendülve, hogy szive nincs már tele azzal a bál
ványozó szerelemmel a felesége iránt, mint azelőtt.

Az erős ember azonban csakhamar visszanyerte 
önuralmát. Orvosi kötelességei előtt el kellett némul- 
nia minden személyes érzelemnek.

Hideg nyugalommal s megfontoltsággal lépett be 
a betegszobába. Felesége mozdulatlanul feküdt, csak 
arckifejezése volt megváltozva.

Már nem volt merev és élettelen, hanem gyöngéd, 
kedves, mintha bensőséges érzelem lelkesítette volna. 
Végtelenül megható volt gyámoltalanságában. Kame
ron letérdelt az ágya mellé s hosszasan nézte, össze- 
cgyeztelhetö-e ekkora lelki béke egy nagy bűntény
nek tudatával ? Rejlőzhetik-e csalás és álnokság ez 
angyali arc mögött ? Fölfoghatatlan volt s mégis, egész 
titokzatos története nem szakadatlan láncolata volt-e



a telelésnek és hamisságnak, mely minden becsületes 
lelket undorral töltött el ?

Lehet, de most nem arról volt szó, hogy bűnös-e 
vagy ártatlan ; most egy betegről, egy emberi lényről 
van szó, kinek ápolásra s segítségre van szüksége. Ka- 
meronnak most csak orvosi kötelességeire volt szabad 
gondolni, a gyönge életszikrát szeretetteljes gonddal 
lángra kellett lobbantam.

A betegterem legtávolabbi sarkában ülve töltötte 
el a végtelenül hosszú órákat. Szorongó szívvel vára
kozott. Mert tudta, hogy a rendőri hivataltól okvetle
nül üzenet érkézig.

Kihivatták, mert egy ur akart vele beszélni. Gre- 
torex ur volt, ki beteg leánya után tudakozódott. Alig 
hagyta őt el az após aggodalmas arccal, női selyem- 
ruhák suhogtak át az előtermen s résztvevő hangok 
tudakozódtak Genovéva állapota után. Mialatt férje 
udvariasan válaszolt a kérdésekre, mikor ez megfor
dult, egyszerre csak Gryce detektív alakját látta maga 
mögött állni. Meghajolt a hölgyek felé, azután kiment 
az előszobába.

— Beszélt Molesmorthlal ? — kérdezte szorongva.
Gryce belenézett a kalapjába, melyet kezében 

tartott.
— Az inspektor ma nagyon el van foglalva — 

monda anélkül, hogy Kameron kérdésére figyelt volna. 
— Eljöhetne most a hivatalába ? Szeretne önnel be
szélni.

— Szolgálatára állok — mondá a doktor nyugod
tan, de úgy érezte magában, mintha kivégzésre vitték 
volna.

Kameron azt hitte, hogy Molesworthtal fogják 
szembesíteni, de a felügyelőt egyedül találta.

— Nagyon nevezetes élményeken ment keresztül, 
mióta utoljára láttuk egymást. Molcsworth tehát sem
mit sem mondott önnek ? No ezen nem is csodálko
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zom. Valószínűleg olyan dolgok után kérdezősködött 
nála, melyeket maga sem tud. Nem tudta önnek meg
mondani, hogy G rotor ex Genovéva nyujtotta-e a mér
get nővérének, melytől ez meghalt. De mást könnyen 
megtudhatott volna tőle.

— S ez ?
Kameron hangja megreszketett, mikor a felügyelő 

arcának sajátságos kifejezését látta.
— Erről majd később — volt a felelet. — Minde

nekelőtt tudnia kell önnek, hogy azon közléseiből, me
lyeket legutóbbi összejövetelünk alkalmával hallottunk 
öntől, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy Genovéva 
Gretorex nem bűnös abban a halálesetben, mely az 6 
szobájában bekövetkezett. Mert ő nem tettes volt, 
hanem áldozat; mert az az asszony, akit ön nőül 
vett...

Megállt s a doktorra nézett, aki örömtől reszketve 
nézett föl rá.

— Nem az én bizonyítékaimból következteti ezt,
— mondá Kameron megkönnyebbülve — hanem Mo- 
lcsworth beszélt s ő ...

A felügyelő komoly arccal szakitá félbe.
— Molesworlh kihallgatása semmi újat nem nyúj

tott nekünk. Genovéva Grclorex ártatlanságát azok a 
tények bizonyítják, melyeket ön az imént felsorolt, 
továbbá a saját kijelentései. De — tette hozzá oly te
kintettel, melytől Kameron öröme egyszerre lelohadt
— önnek egyszersmind azt a szomorú bizonyságot is 
megszerezték nekünk, melyet nem akarok tovább rej
tegetni ön előtt, azt, hogy az ön menyasszonya volt az, 
ki ama végzetes órában meghalt s nem a csalódásig 
hű képmása. Az az asszony, kit ön feleségül vett, s ki 
most rendőri felügyelet alatt áll s betegen fekszik, nem 
Gretorex urnák finom műveltségű leánya, nem az elő
kelő nagyvilági hölgy, hanem a tüzes, okos, becsvágyó 
Mildred Farley*
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HAKNI 1NCHETEDIK FEJEZET.
Az a kard, mely már régóta Kameron feje fölött 

függött, agyonzuzó erővel lezuhant. De Kameron csak
hamar megemberelte magát.

— Ez csak az ön gyanitása — mondá bizonyta
lan hangon. — Hogy akarja ön ezt a tényt bebizo
nyítani ?

— Eddig természetesen csak bizonyítékaink van
nak, de ezek elég világosan beszélnek. Csak azt a kö
rülményt említem, hogy az ön felesége a nászút alatt 
nem vett tollat a kezébe.

A doktor meglepetve nézett rá. Nem volt tagad
ható, hogy az asszony gondosan került minden alkal
mai, hogy kézírását ne kelljen mutatnia.

— Rheumája volt — mondá — s ezért...
— Mindent fölhasznált, hogy példátlan csalásá

nak felfedezését megakadályozza. Mert a két nő kéz
írása közt való különbség feltétlenül elárulta volna őt. 
A legerősebb bizonyítékot az én állításom mellett azon
ban ön azon okok által szolgáltatta, melyekkel felesé
gét védelmezte. Gryce ur akkor föl jegyezte az ön ki
jelentéseit s ezeket szeretném önnek emlékezetébe 
idézni.

A felügyelő egy papírlapot vett kezébe s folytató :
— Emlékezni fog, hogy a Genovéva Gretorex ellen 

irányuló gyanút az által akarta ön meggyengileni, 
hogy Mildred Farley halála után neki nem volt ideje 
arra. hogy a ruhákat kicserélhesse. Szavai körülbelül 
igy hanzottak :

„Egy élettelen testet levetkőztetni, a ruhákat egyen
ként lehúzni róla nem lelt volna elég idő, még ha rop
pant gyorsan, minden vonakodás és reszketés nélkül 
cselekedett volna is. Már az is eléggé csodálatos, hogy 
a nővér segítségével oly gyorsan sikerült a menyasz- 
szonyi ruhát felölteni. Az asszonyoknak ily alkalmak
kor rendesen sok időre van szükségük. S az öltözkü-

Grecn: Zűrt ajtók mögött. 17
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désnél a sietségnek vagy. lomposságnak nyoma sem 
volt."

— Ebből napnál /ilágosabban következik, — egé
szítő ki az inspektor — hogy a ruhák kicserélésé egy
általában meg se történt. A menyasszony, akivel ön 
esküvőre ment, ugyanaz volt, akit ön a házba érke 
zéskor már menyasszonyi ruhában látott. Mit gondol, 
nem ez a magyarázat az egyedül észszerű ?

Kameron nem tudott válaszolni.
— De még más tényre is figyelmessé szeretném 

önt tenni — folytatta az inspektor. — Ismét a saját 
szavait fogom idézni.

„Genovéva azt mondja, hogy csalódott barátnő
jében, Clara Fontéban. Sem fogadni nem akarja, sem 
beszélni nem akar róla."

— Ez nagyon különös szeszély lett volna Gretorex 
kisasszonytól, de érthető óvatosság Mildred Farleytől. 
Inkább remélhette, hogy fogadott szüleit megcsalhatja, 
akikkel mégis némi formalitásos viszonybarf állt, mint 
a bizalmas'ifjúkori barátnőjét, aki valószínűleg szivé
nek minden titkába be volt avatva.

Ez ellen sem lehetett felhozni semmit.
— Végül a világ gyönyörűségei iránt való az a 

fogékonyság, melyet felesége tanúsított, éppen nem 
illett egy olyan előkelő nőhöz, ki hozzá volt szokva 
mindenféle fényűzéshez s társadalmi sikerhez. Figyel
jen csak ide :

„Washingtonban egyideig nagyobb gyönyörűsége 
telt az ünnepélyeken s a társaságban, mint valaha, 
mióta csak ismerem. Szinte kicsapongó volt a jókedve 
s vidámsága."

— Ha ő Genovéva Gretorex lett volna, — teszem 
én hozzá — akkor nem lelt volna ily jókedvű, mert 
hiszen Genovéva csalódott szerelmében s bele volt 
fáradva a társadalmi élet minden izgalmába.

A doktor lelki szemei előtt feltűnt feleségének



ragyogó alakja fiatal boldogságuknak első napjaiban. 
Hallgatott s azt kérdezte magában, nem álom-e mindez 
s nem fog-e belőle főlocsudni ?

— Még egynek a megfontolására kérném — foly
ta tá kérlelhetetlenül a hivatalnok. — Doktor Moles- 
worthra vonatkozik s előttem nagy jelentőségűnek 
látszik. Arra a kérdésre, hogy az asszonynak Moles- 
worth miatt voltak-e aggodalmai, ön igy felelt:

..Melyik asszony ne aggódott volna, ha az ő hibája 
miatt egy ártatlan ember gyanús helyzetbe kerül, mely
ből nem szabadul meg többé anélkül, hogy saját biz
tonságát ne veszélyeztetné."

— Annál az asszonynál, aki őt szerette, ez termé
szetellenesen hideg kedélyállapot lenne, oly puszta is
merősnél azonban, mint Mildred Farley volt, ez telje
sen megérthető.

— De... — szólt közbe Kameron.
— Hadd olvassak még föl valamit a nyilatkoza

taiból — szakitá félbe az inspektor.
„Mióta Greiorex kisasszony feleségem lelt, sem 

szóval, sem tekintettel a legcsekélyebb okot sem adta 
féltékenységre. Ha az ő lelkében még egy kis szikrája 
él a régi szenvedélynek, ez láthatatlanná vált előttem.4'

— Most láthatja, doktor, hogy kijelentései mily 
természetes módon keltették föl s erősítették meg ben
nünk azt a gyanút, hogy az a leány, kinek holdesté 
fölött a halotlkémlést megtartották, tulajdonképpen az 
ön menyasszonya volt, mig az, aki most a világ előtt 
az ön nevét viseli, amannak ikertestvére, Mildred. Róla 
azt tudjuk Gretorex kisasszony saját följegyzéseiből, 
hogy épp oly kész, mint képes volt az ő helyébe lépni. 
Mindezek dacára még mindig azt hiszi, hogy tévedünk? 
Akkor talán egy példával bebizonyíthatja, hogy fele
sége tényleg rendelkezik azzal a talentummal és ado
mánnyal, mellyel Gretorex kisasszony a társaságban 
úgy ragyogott.
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A „talentum" szóra Kamerunnak hirtelen eszébe 
jutott, hogy Genovéva (ahogy feleségét hívta) mindig 
vonakodott énekelni vagy zenélni s mindig vagy a 
rheumával, vagy más ürüggyel bujt ki alóla. Eszébe 
jutott Kamerunnak, hogy felesége jegygyűrűje nagyon 
tág volt, hogy szüleivel szemben többször úgy visel
kedett, mint valami idegen s eszébe jutott százféle 
apró esemény, melyeknek azelőtt nem tulajdonított 
fontosságot.

S mindehhez járult az a meggyőződés, hogy fele
sége szive az övé volt az első, egyetlen szerelem min
den hevével és bensőségével. Hogyan volt ez lehetséges 
Genovévánál, aki egy másik férfi képét hordozta szi
vében ? S mégis ... megszédült annak a gondolatára, 
hogy tényleg oly asszonyt telt feleségévé, ki teljesen 
ismeretlen volt előtte, kinek kezére soha nem pályázott.

— Nehéz felelnie a kérdésemre ? — kérdezte az 
inspektor őszinte részvéttel.

— Lehetetlenség, nem is kísérlem meg. Ha Ge
novéva ... a feleségem . . . annyira magához jött, hogy 
veszedelem nélkül tehetem, akkor meg fogom tőle 
kérdezni s ö megmondja nekem az igazat.

— Azt hiszi ? — Ez talán elégséges lenne, ha 
arról lenne szó, hogy önt személyesen kielégítse. Ebbe 
azonban aligha fog beleegyezni a rendőrség, hogy a 
dolog csak így könnyedén el legyen intézve.

— Akkor sem, ha bevallja, hogy ö Mildred 
Farley ?

— Akkor sem. Ez csel is lehet, melyet Genovéva 
Gretorex azért alkalmaz, hogy egy kétes helyzetből 
megszabaduljon. Az által, amit ez az asszony tett vagy 
merészelt, — legyen ő akár Genovéva, akár Mildred — 
átlépte azt a határt, melyen belül puszta szava elég 
zálognak.

S mit szándékozik most tenni ? —- kérdezte 
aggodalmasan.



— Elfelejtette, hogy doktor Molesworthnak tud
nia kellett, hogy kinek holttestét vitte el magával kocsi
jában ? — volt az inspektor válasza.

— Igaz, Molesworthnak meg kell ezt mondáivá 
— kiáltotta föl Ram erőn élénken. — Menjünk hozza.

Egyszerre azonban elhallgatott s elhalványodott.
— Molesworth azért, aki most feleségem, nagy 

áldozatot hozott ■— jegyzé meg habozva. — Ez tényleg 
Mildred Farleynek szólt volna ? Nem valószinübb-e, 
hogy Genovéva Gretorex iránt való szánalomból dacolt 
a veszedelemmel s ő miatta tette kockára saját nyu
galmát és biztonságát ?

Az inspektor fejét rázta.
— Ez éppen nincs eldöntve. Gondolja csak meg, 

kérem, hogy az a leány mégcsalta őt és reményeit, 
hogy elmenekült előle, hogy egy másikkal keljen egybe. 
S ha... elég annyit megjegyezni, hogy az ember sok
szor nagyobb áldozatot hoz a barátságnak, mint a sze
relemnek.

— ön látta Molesworthot, beszélt vele, s önnek 
valószínűleg megvallotta .. .

— Nem. Doktor Molesworth tegnap este nem 
felelt kérdésünkre. Az volt a látszat, hogy beteg, na
gyon be|eg.

Kameronnak eszébe jutott, hogy mily fájdalmas 
volt barátjának utolsó tekintete. Valószínű, hogy iránta 
való tekintetből lehetőleg eltitkolta köztjíedő betegsé
gének fenyegető jeleit.

— A bajnak az az oka, hogy ama jéghideg napon 
a vízbe zuhant, s ehhez járultak egyéb nélkülözések 
is, melyeken mindketten átmentek — jegyzé meg az 
inspektor. — Én azonban szeretnék meggyőződni, 
hogy nem teszi-e magát betegebbé, mint tényleg aminő, 
hogy kikerülje a kihallgatást. Hajlandó velem jönni 
hozzá ?

Kameronnak ez volt a leghőbb vágya. Moles-
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v. orthon nyugodt összes reménysége, csak tőle kaphat
ják meg azt a bizonyosságot, melytől most minden 
függ. Az inspektor tehát készségesen követte Olneyné 
lakásába. ( :

Ott azonban oly hírrel fogadták, mely mennykő - 
csapásként hatolt rájuk.

— Állapota ma reggel tetemesen rosszabbodott — 
mondá az orvos, akit sebtében előhívtak. — A mai 
napot nem fogja túlélni.

! Kameron szivét első pillanatban oly fájdalom 
| szorította össze, hogy alig tudott megállni lábain. Mo- 
lesworth szobájának ajtajához támolygott. A küszö
bön Olneynévei találkozott.

— Jöjjön, kérem, ön után vágyik, egész éjszaka 
önt emlegette. Most oly beteg, hogy senkit sem ismer 
meg. Ki gondolta volna, hogy meghalni fog hazatérni 1

Kameron néma kétségbeeséssel ment a beteg ágyá
hoz. Szent Isten ! Ugyanaz a férfi az, kitől nemrég 
elvált? Alig hitt saját szemeinek. Némán meredt halá
losbeteg barátjára, kivel minden reménye sírba szállt.

— Nagyon súlyos tüdőgyulladás — suttogta 
valaki halkan. — Eszmélete talán még visszatér, de 
legíölebb pár percre. Még saját művészele sem ment
hetné őt meg, s ezt a művészetet soha többé nem fogja 
gyakorolni. Bizonyára ön is osztozik véleményemben, 
kolléga ur. Az érverés ... a temperatura...

Kameron csak nézett, de nem hallott semmit. 
Meg azt sem tudta, hogy ki beszél vele.

— Jules, nem ismersz meg ? — suttogá. — Wal- 
ter Kameron van melletted.

A beteg azonban nem értette a hivó szózatot. Láz
ban égő szemei nyugtalanul forogtak, nem ismerte meg 
környezetét.

— Örökre itt hagy berniünket — mondá Kame
ron, keserű fájdalommal fordulva az inspektor felé. 
— Ránk nézve el van veszve az a titok, melyet maga



bán rejteget Nem távozom mellőle, mig csak lélek 
van benne. Itt akar velem maradni, vagy megengedi, 
hogy magam virrasszak mellette ?

— Gryce itt van — mondá az inspektor. — A 
beteget tegnap este óta nem hagyta el s itt fo& ma
radni önnel.

A doktor a telefonhoz sietett, hogy hirt kapjon 
hazulról s arról értesült, hogy feleségének állapota 
változatlan. Miután az iránt rendelkezett, hogy nyom
ban értesítsék, ha eszméletre tér, visszament Moies- 
worthhoz.

— Nem ismeri önt meg, — suttogá Olneyné asz- 
szony — s mégis nyűgödtabbnak látszik, ha ön mel
lette van. Hallja, kérem, megint önt hívja.

— Walter... Walter Kameron I — suttogta a 
beteg.

Ez a fájdalmas hang az erős embernek szivébe 
nyilallott s szemei könnyel teltek meg.

Kínos órák múltak el, mig a beteg állapotában 
változás állott be. A haldokló felnézett, megismerte 
Kameront s mélyet sóhajtott. A doktor föléje hajolt.

— Van valami mondanivalód, Jules, — suttogá 
neki — csak egy szót szólj, Örökké hálás leszek neked. 
Melyiket vettem én cl a két nővér közül ? Felelj, drága 
barátom, nem kérdezlek többet.

A beteg fölnyilotta ajkait, mintha beszélni akart 
volna, de egyetlen szót sem tudott szólani.

— Istenem, — nyögött Kameron kétségbeesésé
ben — igy kell őt meghalni látnom, anélkül, hogy ki
mondhatná a megváltó szót. Jules, hiszen van erőd 
mozdulni. Ha Genovéva Gretorex az én feleségem, 
akkor emeld föl jobb karodat.

— Ha Miklred Farley a feleségem, emeld föl a bal 
karodat.

Ez sem mozdult meg.
— Nem vagy képes megmondani ? — kérdé Ka-
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merőn vad fájdalommal. — Vagy nem akarod? Azt 
mondtad, hogy szeretsz, most bizonyítsd be.

A haldokló nem mozdult többet, de szeméből 
sugárzott a meghatóan vágyakozó tekintet. A doktor föl
hagyott hiábavaló igyekezetével, minden önző gondo
latot elhárítva magától lehajolt, szent borzalommal s 
gyöngédséggel csókolta meg a homlokot, melyet inár 
kivert a halál veríték.

Kimondhatatlan öröm sugárzott az átszellemült 
arcon. A kéz mely nem akart megmozdulni, kinyúlt 
Walter után s egy pillanatig hálás szorítással nyugo
dott az övében.

Kameron letérdelt Molesworth mellé s fülébe 
suttogta :

— Hallován Brigitta ma első ízben járt jódarabot 
egyedül. Ennek a dicsősége egyesegyedül téged illet

Boldog mosoly jelent meg a halvány ajkakon, 
még egy hálás kézszorítás s a kikutathatatlan mélysé
ges szemek örökre lezáródtak.

— Elvégeztetett ! — mnndá Kameron háta mö
gött egy jól ismert hang ünnepélyesen. — Más eszköz
höz kell nyúlnunk az igazság kiderítésére.

— Más eszközhöz ? Melyikhez ?
Kameron Gryce-szel egyidcig egyedül maradt a 

nappali szobában.
A detektív elgondolkozott. Nem a nagy Grvce 

volt-e még mindig, ha ifjúsága el is múlt már ? Sike
rülnie kell, urává kell lennie a helyzetnek.

— Ez az örökös nyomozás és mérlegelés tönkre
tesz engem — törte meg Kameron a csendet. — Ezt 
a kétséget nem lehet tovább kibírni. Tudnom kell, 
hogy kit szorítottam szivemhez.

— Nekünk is világosságot kell derítenünk — 
mondá Gryce. — Mi volt az un utolsó híre hazulról ?

— Feleségem megmozdult, de még nagyon 
gyöngén.
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A detektív vonásai különös kifejezést öltöttek. Aki 
Grycet ismerte, nem minden érdeklődés nélkül néz
hette most, mert ilyen szokott lenni, valahányszor cso
dálatos felfedezést lelt vagy okos tervet eszelt ki.

— Akarja tudni, hogy mint bizonyosodhatunk 
meg csalhatatlanul a felől, hogy a két nővér közül 
melyiket vette el feleségül ? — kérdezte. — Helyes. 
Van ennek a kiderítésére egy eszköz s remélem, sike
rülni fog.

Odament a doktorhoz s valamit súgott fülébe.

HARMINCNYOLCADIK FEJEZET.
Doktor Kameron házában vagyunk, a feleségének 

hálószobájában. De a lakás teljesen meg van változva- 
Durva anyagból van minden bútor s élénk elleniéiben 
állnak a többi szobák finom Ízléses berendezésével. 
Az ággyal szemben, hol különben a csodálatos Ma
donna szokott függni, most egy oly kép lóg, melyet 
már láttunk valahol, — Ül nevűének lakásában.

Most fölismerjük a többi bútordarabot is s az 
egész berendezést. Abban a szobában véljük magunkat 
találni, melyben valamikor Farley asszony lakott a 
leányával együtt. A csalódás tökéletes, mert spanyol
fal födi el az elegáns kandallót s ott áll Mildred kis 
laliszekrénye is, kedvenc könyveivel és csecsebecsei
vel. Az ágy mellett Olneyné ül, barátságos tekintetét 
aggodalommal függesztve a mozdulatlan alakra, mely 
a szegényes ágyon nyugszik. Az egyszerű asszony véle
ménye szerint a beteg teljesen beleillett a szegényes 
környezetbe, melyben a többi látogató oly idegenül 
vette ki magát.

Beállt az est s a szürkületben, mely a szobában 
dereng, két férfi alakja vehető ki, amint visszafojtott 
lélegzettel figyelnek arra, hogy öntudatra ébred-e a 
beteg. A detektív arca majd olyan izgatott volt, mint 
a remegő férjé.



— ön azt mondá, hogy a por, melyet beadott 
neki, negyven perc múlva el fogja veszteni erejét. 
Negyven perc már elmúlt, — mondá Gryce a társához 
fordulva.

Az ágy felől hosszú, mélységes sóhajtás hallatszott. 
Olncyné lehajolt s megérintette a magához térő beteg 
homlokát.

— Miklred ! — mondá halkan.
Kameron visszatartotta lélegzetét, feleletre várt.
— Mildred I — ismételte Olneyné.
— Ö I — sóhajtott a beteg.
Fölnyitotta sötét szemeit s tekintetét mosolyogva 

fiiggeszté a jól ismert arcra, mintha mondani akarná : 
,,itt vagyok 1“ De ugyanabban a pillanatban lefogyott 
alakja összerázkódott, tekintete vadul járt szanaszét, 
egyik tárgytól a másikra s azután aggodalmasan kérdő 
kifejezéssel nyugodott meg Olneyné arcán. Ez betanult 
— szerepéhez híven — szeretetteljesen nézett rá s nyu
godtan mondá. 1

— Beteg voltál, gyermekem, nagyon beteg.
Kamerunná ekkor az ágyra, a megfakult téri lőre 

tekintett, mely vállait befedte, majd kezeire nézett, 
melyekről minden gyűrű hiányzott s kimondhatatlan 
aggodalommal mondá :

— Hát mindez csak álom volt ? Nincs Genovéva, 
nincs Waller... s én Mildred Farley maradtam ?

Léptek hallatszottak; erős szag terjengett az ágy 
fejénél s Olneyné föl volt mentve minden felelettől. 
A beteg, aki alig hogy magához tért, visszaesett a teljes 
öntudatlanságba.

HARMINCKILENCEDIK FEJEZET.

— Nincs itt szükség semmi elismerésre — mondá 
Gryce nagy megelégedéssel. — Én csak önnek s ma
gamnak meg akartam szerezni azt a bizonyosságot,
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hogy az ön felesége nem Uretorcx urnáit fogadott 
leánya. A kísérlet sikerült. Nemde most teljesen meg 
van győződve ?

— Azelőtt is alig volt már kétségem benne — 
monda a doktor. — A múltnak számos eseménye erő
síti meg ezt a tényt. Akkor csak kicsiségek voltak, 
melyeket nem is vettem figyelembe, de most igazi vilá
gításban látszanak, mint egy nagy, ügyesen véghezvitt 
csalásnak bizonyítékai. Az a magatartás, melyet Grc- 
torex és felesége irányában tanúsított, a viszonyt az 
udvariasság fokára redukálta, mely mellett minden 
fölfedeztetés felől biztos volt. Mikor arra kértem, hogy 
énekeljen, vagy játsszék valamit, mindig kibújt alóla 
valami ürügy alatt ; kezoirását soha nem mutatta s ko
rábbi személyes viszonyairól soha nem beszélt. Most 
mindez a talány meg van oldva, csak azt nem tudom, 
hogy utólag mi fölött csodálkozzam jobban, csodálatos 
ügyessége, helyes érzéke, vagy a fölött, hogy magamtól 
nem jöttem rá az igazságra. Már az is gyanakvóvá 
tehetett volna, hogy szellemesebbnek, talentuinosabh- 
nak, bajosabbnak látszott, mint azelőtt. Genovéva Gre- 
torex'től, ahogy én is ismertem, ilyen változás egyálta
lában nem volt várható.

— Ezen nem is csodálkozom valami nagyon — 
inondá Gryce. — Menyasszonyával való viszonya a 
rövid eljegyzési idő alatt nem engedte meg, hogy mé
lyebben belepillanthasson jellemébe. ,Hogy ön meg- 
csalatta magát, azon nem csodálkozom, de hogy én nem 
láttam be előbb a tévedésemet, az nagyon bosszant.

— De hiszen ön Gretorex kisasszonyt sóbanem 
látta.

— Igaz ; egy delektivnél azonban ez nem ment
ség. Alaposan kellett volna kutatnom, kivált mikor 
tudtam, hogy a két testvér a megtévesztésig hasonlít 
egymáshoz.

«— Nagyon meg foghatónak tartom, hogy a titkot



nem látta át nyomban, ami a szülők s a Ve'rj szemei 
elől elrejtve volt.

Gryce szerényen felelt:
— Kétségtelen, hogy a terv és kivitel befejezett 

ügyességre vall. Ha doktor Molesworth Genovéva cin
kosává vált volna, s belement volna a házasságba, azt 
hiszem, hogy ifjú boldogságát semmi sem zavar la 
volna meg. Ha ön később feleségében ezt vagy amazt 
a hiányt észrevette volna is, a megszokás által eltom
pult volna iránta. Például ön is azt mondta volna, 
amit Genovéva korábbi ismerősei máris mondanak : 
,,Genovéva az esküvő óta különös módon megváltozott, 
de nem ő az egyetlen asszony, aki fölhagy a zenével.6'

— Nagyon valószínű — mondd Kameron. — S 
meg kell vallanom, hogy tüzes, élénk lényével szinte 
eltörölte az igazi Genovéva emlékezetét, kinek kezére 
akkor pályáztam s kinek helyét ő foglalta el. Termé
szetesen megcsalt, de indoka nem kárhoztatandó ; nem 
rosszszivüségböl cselekedett.

— Szinte úgy látszik, — monda — mintha felfe
dezésünk által nagy teher esett volna le a szivéről.

— Miért ne V Hiszen most oly feleségem van, ki 
nem viseltetik őrült szenvedéllyel más iránt, mint a 
másik telte.

— De hiszen olyan leány volt.. .
— Aki alacsony sorsból származik, akarja ön 

mondani — egészíti ki a doktor. — Ez igaz, de mégis 
csak Genovéva nővére s okosabb, szebb nála, s amint 
remélem, a belső értéke is nagyobb. Bár látszólag lelki- 
ismeret türdalás nélkül ment bele a csalásba, de azóta 
oly őszinte bánatot árult el, s azon férfi iránt, kit 
megcsalt, oly bensőséges szerelmet erez, hogy az a 
remény éltet, hogy meg fogja érteni kíméletemet és 
odaadásomat s jövőre méltónak fog mutatkozni sze
relmemre s odaadásomra.

Gryce közelebb ment hozzá.
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— Nagyon megnehezíti kötelességemnek teljesí
tését — monda.

— A kötelességéi ?
— Ön azt látszik hinni, hogy egyesegyediil az ön 

felesége azonosságának megállapításáról van szó s 
hogy önnek nincs más teendője, mint vele kibékülni.

Kamcron rémületében majd hogy el nem kiáltotta 
magát.

— Csak nem akarja fönlarlani azt a fekete gyanút, 
melyet Grctorexnek az őrülésig fölizgatott leánya ellen 
táplált ?

A detektív fölsóbajtolt. Nagyon ellenére volt, hogy 
egy kínzó pribéknek szerepét kellett játszania.

— Szereltem volna, ha ezt a kötelességei leveszik 
rólam. De tekintettel a kísérő körülményekre s arra 
a nagy kísértésre, mely feleségét megkörnyékezle, lehe
tetlenség eiállammk a törvényszéki vizsgálattól. Mivel 
(íretorex kisasszonynak elég bátorsága volt korábbi 
helyzetét, mint Gretorex* leánya s az ön menyasszonya 
elfoglalni, bizonyára elég ereje lett volna ezt a szán
dékát végre is hajtani, ha Miklred erőszakkal meg 
nem akadályozta volna őt ebben. Hogyan magyarázzuk 
meg ezt az esetet ? Nem valószínűbb e, hogy nővéré
nek alkalma nyílt gyilkos eszközt találni, mely neki 
mindazoknak a javaknak birtokát biztosította, melyek 
után vágyott ?

A doktor azt felelte, amit ebben az esetben egyedül 
lehetséges volt felelnie.

— A méreg Genovéváé volt. Abba az ékszerszek
rénybe volt zárva, mely a ruhásszekrényben volt. Ha 
elképzelhető is, hogy ezt Miklred tudta, Genovévának 
be nem adhatta volna a halálos italt anélkül, hogy ezt 
Genovéva észre ne vette volna.

Hz gyönge pont. Ez ellen csak azt az ellen
vetést tehetjük, hogy Molcsworlh valószínűleg abban 
a nézetben volt, hogy Mildred Farley bűn lényt követett



el. Ö jelent meg először a tett színhelyén, $ eljárásá
ban oly határozottságot s körültekintést tanúsított, 
mely oly férfitól várható, aki el van határozva egy 
gyilkosságot leplezni. Ha ő így ítélt... '

— Ebben nem vagyunk bizonyosak. Sohasem 
fogjuk megtudni, hogy mit gondolt, vagy mit gyaní
tott. Meghalt és semmit be nem vallott — jegyzé meg 
Kameron hidegen.

Senki sem tudta jobban, mini ő, hogy Molesworth 
félt az igazságot elárulni az ő feleségének azonosságát 
illetőleg. Volt-e ennek a félelemnek más magyarázata, 
mint hogy hitt abban a bűnösségben, melyet bebizo
nyítana az a fölfedezés, hogy kicsoda Kameron fele* 
ségc ?

— Ne vitatkozzunk erről tovább, doktor ur — 
jegyzé meg a detektív. — Mig kötelességemet illetőleg 
kétségben voltam, addig minden magyarázásra kész 
voltam, de most, miután tudom, hogy mit kell tennem, 
nem óhajtok erre több szót vesztegelni, önnek is azt 
szerelném tanácsolni barátilag, hogy ne hozza fel többé 
ezt az ügyet.

Kameron ezt a hangot a detekLiviiéi teljesen szo
katlannak találta s roppant kínosan érintette. Tehát 
az ő személyes meggyőződése, de maga az igazság sem 
képes azon a tényen változtatni, hogy feleségét immár 
a bűnténnyel gyanúsítja a rendőrség, miután felesége 
egyetlen tanúja meghalt. Ezt a borzalmas kérdést csak 
egy elhatározó tettel lenne képes kiküszöbölni a világ
ból. Látta Gryce arcán a végtelen komolyságot s el
határozta, hogy nyomban a véghezvitelhez fog.

— Én is meg szeretnék valamit kísérlem — 
monda. — Az ön próbája sikerült. Mindnyájunkat meg
győzött afelől, hogy feleségemnek leánykori neve Mii 
(íred Farlev. Most viszont én hasonló eljárással azt 
akarnám bebizonyítani, hogy bár fölvette nővérének
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nevét de halálában teljesen ártatlan. Nem lenne szi
ves, (Jryce ur, visszakisérni a betegszobába 7 '

A detektív habozott, mert már távozni készült.
— Tudom, mi a szándéka. — monda — de ta

nácslom önnek, hogy előbb éretten fontolja meg. Na
gyon kockázatos egy vállakózás ez. Ezt a hölgyet nem 
is szükséges feleségének tekintenie .. .

— Mit mondott ?
— A világ egyetlen törvényszéke sem kénysze

rítené önt arra, hogy érvényesnek ismerjen el oly há
zasságot, mely ily csalárd módon jött létre.

A doktor elvörösödött, elfordult s egy ideig hall
gatott. Azután határozottsággal monda :

— Most már feleségem s nem fogom elhagyni, 
bármint fog is kísérletem kiütni. Nem lenne jogom 
ehhez a kísérlethez, ha nem lennék kész a következ
ményeit vele együtt viselni.

íiryce levette a kalapját, de nem tudni, hogy tisz
telet böl-e, vagy azért, mert még maradni akart.

— Tehát szilárdan el van lökéivé s azt óhajtja, 
hogy tanúja legyek 7

™ Igen, hiszek ártatlanságában, s ezt a világ előtt 
is hangoztatni óhajtom.

E szavakkal Grycet visszavezette felesége szobá
jába.

— Nem sokáig kell várakoznia, mert az a bóditő- 
szer, melyet beadtam neki, valószínűleg elveszítette 
már erejét.

Az előbbi rozoga bútorokat eltávolították a szo
bából s visszarakták a fényes, elegáns berendelést. 
Olneyné helyén az ápolónő ült, a gyűrűk is ismét ac 
asszony kezén voltak, mellette az asztalon szépművű 
óra ketyegett, Kameron ajándéka a boldog washing
toni napokból. Az asszony nyugodtan feküdt, csak 
szemhéjai rándultak meg időnként, mintha fájdalmai, 
vagy nagy szomorúságot érezne.
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Az ápolónő fölkelt, helyét az olVos foglalta el, 
megfogta a beteg jobbját s feszülten figyelte gyöngéd 
nyomásának hatását. Vonásaiból jóság és szeretet su
gárzott.

Mikor megérintette, mintha a szunnyadó élet újra 
ébredt volna. Fölnyitotta szemeit, vad tekintettel 
bámult rá, de Ixameron barátságos kifejezése nem vál
tozott, bármily heves vihar tombolt is belsejében.

— Ó, — hebegé elragadtatva — tehát nem volt 
álom, tehát a feleséged vagyok, te pedig a férjem és...

Most tudatában volt a valóságnak, lelki gyötrelem 
ült vonásain. Arcának meleg pírja eltűnt, mintha jeges 
szél fújta volna el.

— Jobban vagy már, Mildred ? — kérdezte tőle.
Mikor ezt a nevet kiejtette, tompa kiáltást halla

tott. Föl akart egyenesedni, de ismét erőtlenül hanyat
lott vissza vánkosára. Kameron akaratlanul is a delek - 
tivre tekintett, ki egy mély árnyékban az ágy túlsó 
felén állt.

— Hát tudod ? — mormolá alig hallhatókig.
— Tudom — volt a válasz. — Tudom, hogy nem 

Genovéva vagy, hanem nővére, Mildred. De bármely 
elvelendőnek tartom is csalásodat s azt a becsvágyat, 
mely erre ösztönzött, mégis szeretlek s kész vagyok 
megbocsátani neked.

A boldog mosoly, a legtisztább boldogságnak egy 
sugara, mely szemeiből ragyogott, az előbbi szépség 
zománcával vonla be arcát.

— Akkor nincs több óhajtásom a földön — 
monda. — Minden szomorúságomnak vége van. Iste
nem, mennyire remegtem attól, hogy meg fogsz gyű
lölni s el fogsz magadtól taszítani, ha megtudod, hogy 
csalással lettem feleségeddé.

Nagy cseppek szivárogtak elő pillái alól s végig- 
folylak arcán.

--- Hála legyen az Istennek — suttogá s össze
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akarta tenni kezeit, de nagyon gyönge volt ehhez, s 
egyebet neft. tehetvén, csak mosolygott.

Kameron visszafojtotta a meghatottságot, mely 
egész bensejét elfogta.

— S ez az egyetlen szomorúság nyomta a lelke
det ? — kérdezte Kameron, gyöngéden tekintve rá. — 
Nincs más félelmed és aggodalmad ?

— Nincs. De mi is lehetne ? Nem volt elég a sze
relmedet elveszteni ? Ó Walter, nem is tudod, hogy 
mily nagy kincs nekem a szerelmed. De majd meg
tudod, ha életben maradok.

Fölemelte nehéz szempilláit s oly őszinteséggel, 
nyíltsággal, bensőséggel nézett férjére, hogy Kameron 
diadalmas tekintettel nézett Grycere. Ez azonban már 
elhagyta megfigyelő helyét s most kalappal a kezében 
az ajtóban állt.

— Búcsúzni szeretnék — mondá, mikor a doktor 
hozzá ment. — Ha esetleg valami megbízása lenne szá
momra, tudassa ezt, kérem, velem. Semmi további 
tennivalót nem látok itt s teljes szivemből kívánok 
önnek boldogságot.

Köszönt, megfordult, s nesztelenül elhagyta a 
szobát s a házat.

NEGYVENEDIK FEJEZET.
Mintegy hat héttel később Gryce a következő ira

tot kapta :
„Néhány nap óta férjem szájából hallottam, hogy 

magatartásommal mily retenctes gyanúra adtam okot 
a rendőrség előtt.41

„Jól érzem, hogy nem érdemiem meg azt a nagy 
boldogságot, melynek részesévé lettem. Távol áll tőlem, 
hogy cselekedetemet szépíteni akarjam, de nővérem
nek semmi legkisebb bajt nem okoztam s semmiképp 
nem vagyok oka azoknak a borzalmas következnie- 
nyéknek, melyek az ő váratlan visszatérésével össze-

Grcen ; Zárt ajtók mögött. 18



274

kötve voltak. Hogy erről önt meggyőzzem, itt küldőre 
a következő igaz, hű jelentést, abban a reményben, 
hogy oly nemes ember feleségének, mint Kameron, 
szívesen igazságot fog szolgáltatni, bármily elítélendő
nek tartja is őt.4’ 1

„Ifjúságom nem volt boldog. A természettől becs
vágyó s minden szép és nemes iránt fogékony lévén, 
a szegénység nemcsak megakadályozott minden törek
vésemben, de meg is foszlott mind attól az alkalomtól, 
hogy képességeimet és talentumomat kifejleszthessem. 
Szakadatlan munka volt sorsomul rendelve, anyám 
iránt való szeretőiből beletörődtem ugyan, de nem tud
tam megszabadulni attól a keserű érzéstől, hogy túl
ságosan nagy áldozatot róttak rám s erőmmel vissza
éltek.44

„Elégedetlenségem csak növekedett, mikot 
anyám egy napon bizalmába avatott. Megtudtam, hogy 
van egy ikernővérem, ki teljés hasonmásom, de a sze
rencse ölén él s minden jót magáénak mondhat, mely 
után én egész telkemmel vágyódom. Gazdag volt, ren
delkezett idejével s kielégíthette minden óhajtását. 
Az előkelők és gazdagok házaiban, melyek tündér palo
táknak tűnlek föl nekem, mint nagyon szívesen látott 
vendég fordult meg. S mégis puszta véletlen, hogy ez 
a fényes sors neki s nem nekem jutott, mert anyáin 
voltaképp engem szánt annak az előkelő hölgynek, ki 
egyikünket magához akarta venni s a hozzá legköze
lebb eső kicsit elnézve, nővérem után nyúlt, bár ö sem 
szebb, sem nagyobb, sem erősebb nem volt nálam.44

„Azóta, hogy ez a körülmény tudomásomra jutott, 
mintha alaposan megváltoztam volna. Úgy éreztem, 
hogy nővérem jogtalanul fosztott meg az engem meg
illető helytől. Szenvedő, hőn szeretett anyám iránt 
való tekintet hol hűségesen igyekeztem ugyan köteles
ségemet teljesíteni,, de nővéremet irigyeltem állásának 
külső fénye miatt s éjjel-nappal tép elő dl cm tragikus



275

sorsomon, ezt az övével összehasonlítva. Sohasem 
láttam őt, csak annyit tudtam, hogy egyik előkelő vá
rosrészben lakik, mint azon boldogok egyike, kiknek 
pompás fogata az utcán elgördül mellettem, kik szín
házakba s hangversenytermekbe járnak. Számonna az 
ilyen élvezetek Mérhetetlenek voltak." %

„Közben anyáin mind betegebb lett, s egy nap 
kijelentette, hogy érzi, hogy nem halhat meg nyugod
tan, mielőtt mindkét leányát kebléhez ne szorítaná. 
Akkora volt vágya leányait ismét viszontlátni, hogy 
még az eskü sem tartotta őt vissza, hogy gyermekéhez 
sohasem fog közeledni. Nem nyugtalanította őt, hogy 
mint fog nővéremre ez a fölfedezés hatni, kifogásaimra 
rá sem hallgatott, hanem a legiz&atottabb lelki- 
állapot vett rajta erőt, míg meg nem Ígértem neki, 
hogy segítségére leszek neki abban, hogy elvesztett 
leányát ismét viszontláthassa."

„Ekkor tudtam meg először nővéremnek nevét és 
lakását s egyszersmind azt is, hogy férjhez készül 
menni. Ezt a körülményt akartam fölhasználni arra, 
hogy bejussak az előkelő házba, anyám helyeselte ter
vemet s a legelső alkalommal elküldött a Miklós-térre.'

„Azzal az ürüggyel jelentkeztem Gretorex kisasz- 
szonynál. hogy szabónőül ajánlkozom. Sűrűn el vol
tam fátyolozva, mert féltem, hogy a fiatal nővel való 
hasonlatosságommal föltünést keltek. Otthon találtam 
s bebocsátoltak."

„Leírhatatlan érzelmekkel léptem remekül bútoro
zott szobájába, de hogyan éreztem magamat akkor, 
mikor e fényes környezetben magamat pillantottam 
meg, azaz az én hu képmásomat, ki csak ruhájával 
különbözött tőlem, no meg finomabb neveltetésével, 
mely nővérem egész lényén nyomban első találkozá
sunk alkalmával fájdalmasan érezhető volt. Benne lát
tam azt az ideált megtestesülve, melynek elérésére 
egész élelemben vágytam. A csodálatos hasonlatosság

18*
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mélyen meghatott, ez a hasonlatosság kiterjedt min
den részletre, még az arcjátékra, még a kezek mozdu
latára is. Egyforma volt a nagyságunk is, s csak mikor 
később mértéket vettem ruhájához, akkor láttam, hogy 
derékban valamivel erősebb nálam/'

,,Hallgatásomat elfogultságra magyarázta s Ő szó
lított meg először. Hangja szinte lenyűgözött. Mintha 
magamat hallottam volna beszélni s csak a hangsúlyo
zásban vettem észre némi különbséget/'

— Ha kérése van hozzám, — monda jóságosán 
— adja elő, meri most éppen jól vagyok hangolva..

,,Fagyos mosollyal kísérte ezeket a szavakat s ön
kéntelenül is kérdeztem, hogy vájjon az én arcvoná
saim is ily mozdulatlanok lennének, ha oly boldognak 
érezném magamat, mint ő. Akkor nem is sejtettem, 
hogy mily közönyösek neki azok a gyönyörűségek, 
melyek rám oly kimondhatatlan varázzsal voltak. Ö 
a maga lúlteltségébcn épp oly súlyosaknak találta eze
ket, mint én a két kezem nehéz munkáját."

„Előbb saját munkámról beszéltem, azután foglal
kozást kértem tőle. Hogy fölkeltsem érdeklődését, élet
viszonyaimról kezdtem neki beszélni. Beszéltem sze
gény anyámról, mélységes szomorúságáról, a leánya 
után való vágyakozásról, aki iránt sohasem mutathatta 
ki szeretetél. Hiába reméltem, hogy meg fogja érteni 
szándékomat, türelmesen hallgatta szavaimat, mint 
arról a sok szerencsétlenségről és bajról szóló hirt, 
mely füleihez jutott. Csak arra a kérdésemre érezte 
magát találva, hogy nem tud-e az ő társadalmi köré
ben egy íiatal hölgyet, kire elbeszélésemet rá lehelne 
vonatkoztatni. Fölszólított hogy tegyem le latyolomat.** 

„Most elérkezettnek láttam a pillanatot világo
sabban kimagyarázni magamat."

— Az ön édesanyjáról beszélek, — mondáin — 
s a nővérét Iái ja maga előtt. Bocsássa meg, hogy nem 
készítettem elő kíméletesebben, de arca annyira le
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nyűgöz, hogy nem bírom tovább visszatartani az igaz
ságot.

Sem nem haragudott, sem nem ijedt meg, csak 
szilárd tekintettel nézett rám s azt kérdezte, hogy be- 
ludom-c bizonyítani ezt a csodálatos állítást

— A lehető legegszeriibb módon — mondám s 
hátravclellcin fátyolcmat.

Miután az első meglepetésen túl voltunk, s első 
érzelmeinket kicseréltük, Genovéva a legbehatóbban 
foglalkozott a ránézne oly uj viszonnyal s váratlan ér
deklődést tanúsított mindennapi életünk részletei 
iránt. Külsőként összehasonlítottuk a tükör előtt, hogy 
az esetleges különbséget megállapítsuk. Kezei valami
vel keskenyebbek voltak, álián nem volt oly mély, 
gödör, mint nekem, lábaink egyformák voltak, s mikor 
kalapját föltettem, nem tudtam, hogy az ö képét 
látom-e a tükörben, vagy a magamét.*4

„Általában véve közléseim kevésbé látszottak őt 
nyugtalanítani, mint gondoltam, örült az uj esemé
nyeknek s másnapra látogatást ígért nekem. Az, hogy 
munkát ad, a legjobb ürügy volt arra nézve, hogy 
gyakrabban találkozzunk egymással. így egyik nővér 
szabónője lelt a másiknak, s élénk érintkezésbe lép
tünk egymással, amiből akkor természetesen senki 
sem láthatta előre, hogy oly borzalmas kétségbeeséssel 
s halállal fog végződni/*

„Genovéva • büszke nevelőszülői előtt különféle 
okokból elhallgatta, ami tudomására jutott, meg lévén 
arról győződve, hogy ezáltal sok bajt hárít el. Hogy 
a titkot megőrizze, másnap szintén erősen lefátyolozva 
jelent meg szegényes lakásunkon. Bármily kevésbé 
illett is ez életviszonyaihoz, nagyon otthonosnak lát
szott érezni ott magát s buzgalommal szentelte magát 
az újonnan fölfedezett rokonságnak. Lehet, hogy 
anyám szenvedélyes ölelésében olyan szerelő meleg
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séget érzett, minőt eddig sohasem tapasztalt, de még 
nagyobb volt az a benyomás, melyet doktor Moles- 
worth komoly, bánatos tekintete már az első találkozás 
alkalmával gyakorolt iá."

„Molesworth anyámnak orvosa volt s naponként 
meglátogatta. Aznap is meg akarta nézni betegét. Mikor 
kopogtatásra semmi felelet ne mérkezett, azt hitte, 
hogy anyám alszik s halkan belepett. Abban a hiszem - 
ben, hogy az ajtók be vannak zárva, minden clővigyá- 
zatot figyelmen kívül hagytunk. Megjelenése teljesen 
meglepett bennünket s elveszetteknek hittük magun
kat. Genovéva fátyol nélkül állt mellettem, s föltűnő 
hasonlóságunk nem volt leplezhető."

„Ez a pillanat nagyon kínos lehetett nővéremre 
nézve, de nem mutatott sem nyugtalanságot, sem 
aggodalmat, s akkor sem volt semmi kifogása, mikor 
anyáin megmagyarázta neki a helyzetet. Tekintő!ük 
találkozott s Genovéva Gretorex attól a pillanat tol 
kezdve teljesen megváltozott."

„Előttem felfoghatatlan volt hirtelen fölébredt 
szenvedélye, doktor Molesworthon semmi vonzót nem 
voltain képes fölfedezni, mig nővérem jegyese mind
azzal az előnnyel rendelkezelt, melyek a leányok szivét 
boldogíthatják, akár szegény az a leány, mint én, akár 
előkelő környezetben nőtt fel. Doktor Kameront a Gre
torex házban való gyakori látogatásaim alkalmával 
ugyan csak egyszer láttam, de jóságos tekintete s ba
rátságos mosolya mély benyomást lett rám. Ily férfi 
oldalán Genovéva sorsát irigylendőbbnek tartottam, 
mint valaha, mig én anyám halála után elhagyatva 
fogok itt állni. Nővérem ellenben nem tudta értékelni 
sorsának kegyességét s engem irigyelt, szabadságom 
miatt."

„Múltak a napok, anyám gyöngesége fokozódott 
s végét érzé közeledni. Genovéva erről semmit sqm 
sejtelt, nem is volí szabad őt előhívnom, mert más
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időzhettünk a halotti ágy mellett anélkül, hogy litkun- 
kát el ne árultuk volna. “

„Anyám iránt való szeretetből, ki halálos órájában 
nem tudott volna megnyugodni'anélkül, hogy föltalált 
leányát még egyszer szivéhez ne szorítsa, gyorsan el
határoztam magamat. Fülébe súgtam a betegnek, hogy 
nővéremet elhozom s hálás pillantásától kisérve a leg
rövidebb utón a Gretorex-házba menteni. Nővérem 
habozott hívásomat követni, ruhát váltottunk, ő el
ment haldokló anyánknak áldását fogadni, én meg ott 
maradtam helyette. Ezzel meg volt pecsételve a sorsa. 
Genovéva a halottas ágynál találkozott a doktorral s 
mikor anyám az ő karjaiban kimúlt, Molesworth ma
gához vonta, megmondta neki, hogy szereti s fölaján
lotta neki a kezét.“

„Egyáltalában nem volt titok előtte, hogy Geno
véva mily körülmények közt élt, hogy milyen a társa
dalmi állása, s a gazdag leányt minden álöltözethen 
meg tudta különböztetni a szegénytől. Nem azt akarom 
ezzel mondani, hogy Molcsworlh nővéremet a pénzé
ért . szándékozott elvenni. Gazdagság nem sokat nyo
mott előtte a latban. De az, hogy előkelő állású, egy 
tekintélyes embernek leánya, aki érette leszállt a 
büszke magaslatról, föláldozott jólétet és gyönyörűsé
geket, hogy megossza vele a szegénységet, az ötömmel 
s megelégedéssel töltötte el lelkét. Genovéva képe mind 
ragyogóbb fényben jelent meg előtte s végre is úgy 
érezte, hogy igazán szereli.“

„Nem volt nehéz Genovévát meggyőznie szerei
mé, öl, mert a leány egész szivével csüngött rajta s 
vigasztalhatatlan volt arra a gondolatra, hogy doktor 
Kameronnal való eljegyzését nem bonthatja föl. Tőlem 
kért tanácsot, de bár nagyon szívesen segítettem volna 
rajta, nem láttam menekülést. Ennek dacára a leány 
makacsul ragaszkodott reményéhez, üdvözletekkel s
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üzenetekkel küldözött doktor Molesworthhoz s bizony
talanságban hagyta őt az iránt, hogy az övé lesz-e, 
vagy nem, bár esküvőjük napja mindjobban közeledett 
s már előkészületeket is tettek a fényes ünnepélyre.4*

„Végül elmondta nekem tervét, melyet kétségbe
esett helyzetében szőtt, s be akarta nekem bizonyítani, 
hogy mily könnyű lenne ezt véghezvinni, ha szerepün
ket fölcserélnők. Csodálkozva hallgattam, de egyszers
mind megzavarodva s elragadtatva is, mikor félig tré
fásan, félig kéről eg igy szólt hozzám :

— Magam részét eléggé kivettem a gazdagság 
gyönyörűségeiből, most, Mildred, vedd ki te is a ré
szedet.

„Ezek a szavak hangos visszhangot keltettek az 
és gyönge, elégedetlen szivemben. Hiszen anyámnak is 
az volt a szándéka, hogy engem ad át az előkelő hölgy
nek, s a gyermek kiválasztásában csak ennek a hölgy
nek a szeszélye akadályozta meg, ami azonban nekem 
szerencsémbe került. El vörösöd lem, reszkettem a 
vágytól, bár nem hiszem, hogy nővérem komolyan 
gondolta a javaslatát.41

„Genovéva látta heves izgatottságomat s próbát 
ajánlott. Következett néhány kísérlet, melyet Genovéva 
említ a naplójában, s melyek váratlan sikere csak
hamar meggyőzött bennünket arról, hogy a cserét a 
föl fedeztetés veszedelme nélkül megpróbálhatjuk.44

„A terv véghezvitele nemsokára elhatározott dolog 
volt. A legvakmerőbb vállalathoz is bátorságot érez
tem magamban azon nagy ár fejében, mely felém 
integetett. Hiszen életemnek vágya fog teljesedni, nyo
morúság és szegénység örökre el fog tűnni, én leszek 
az előkelő kisasszony, ki Gretorex urat és asszonyt 
apjának és anyjának' fogja nevezni s nemsokára a 
férfiak legkiválóbbját, doktor Iíameront fogom férje
mül üdvözölni. Bár csak futólag láttam, de képét szi
vembe zártam s azzal, az érzelemmel viseltettem iránta,
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amilyen erős és bensőséges érzelem csak egyetlen egy
szer tölti be az asszony szivét."

„Boldogsággal teljes jövő képe tárult föl elöltem. 
Genovéva tettel, tanáccsal segített, ő vezetett munkám
ban ítéletével s azokat az utolsó napokat, melyeket 
együtt töltöttünk egy kis fürdőhelyen, főképp arra 
használtam, hogy mindennel megbarátkozzam s meg
ismerkedjem, ami az uj életre hasznos s alkalmas 
lehet"

„Következett* az esküvő napja. Tele reménység
gel váltunk el egymástól, mindegyikünk ment uj sorsa 
s rendeltetése elé. Genovéva percig sem kételkedett 
abban, hogy csak üzennie kell elhatározását s a férfi 
a szerelem szárnyain fog hozzá sietni, hogy soha többé 
ne távozzék tőle."

„Ami engem illet, a Miklós-téren lévő pompás 
házba több örömmel léptem, mint szorongással. Vá
gyaimnak céljánál voltam s nem volt más óhajtásom, 
mint folytatni a nővérem életét ott, hol pár nappal 
előbb elhagyta, mikor titokzatos módon eltávozott a 
szülői házból. A házmestert, ki bebocsátott, pár szóval 
megbíztam, hogy értesítse úrnőjét visszatérésemről s 
egyenesen Genovéva szobájába mentem."

„Alig volt időm futó pillantást vetni környeze
temre, mikor Grelorexné belépett. Az a félelem, mely 
látására elfogott, csakhamar eltűnt ; feleltem kérdé
seire, megmutogattattam magamnak az időközben ér
kezett pompás ajándékokat s oly élénk részt vettem 
a lakodalom előkészületeiben, hogy Grelorexné egé
szen fölvidámult, s távollétem miatt való bosszanko- 
dását teljesen elfelejtette. Fáradtnak tetettem maga
mat, a beszélgetést ezáltal megrövidíteni igyekeztem, 
nehogy túlságos élénkségem által elragadtassam ma
gamat." . z

„Megkönnyebbülten lélegzeltein föl, mikor a hölgy 
eltávozott.



„Mikor eljött az ideje annak, hogy öltözködjem, 
behívtam az egyik leányt a szobába* hogy segítsen Az 
érkező vendégek kocsijának zörgése s az egyéb zaj 
nemsokára akkora izgatottságba hozott, hogy alig vol
tam képes uralkodni magamon. De egy a tükörbe 
vetett pillantás megnyugtatott. A ragyogó, boldog 
menyasszony, kinek képét visszasugározta, nem a sze
gény Mildred Farleyre emlékeztetett. Genovéva Greto- 
rex volt, szabadon minden társadalmi kényszertől, 
teljes birtokában minden földi életörömnek."

„így látott engem doktor Kameron, szobámnak 
küszöbén s e pillanatban szemeink találkoztak ; életem
nek ebben a legboldogabb pillanatában. De mikor vele 
beszélvén lenéztem a megvilágított folyosóra, észre
vettem Genovéva Gretorex alakját, ki felém tartott."

„Mintha menny kőcsapás ért volna derült égből s 
mintha lábaim alatt hirtelen megnyílt volna a föld. 
Egyszerre kercsziülcikázolt agyamon az a gondolat, 
hogy azért jött, hogy jogait érvényesítse. Egy csapásra 
össze volt törve reményem, boldogságom, szerelmem."

„De — eszküszöm mindenre, ami szent előttem — 
lelkiismeretem tiszta. Semmi rosszat nem forraltam 
lelkemben nővérem iránt. Az ajtó bezárult mögöttünk 
s azzal a borzalmas kérdéssel álltunk szemben, hogy 
kettőnk közül melyik lépje át a küszöböt, mint meny
asszony."

„Mintha földre sújtottak volna ; szemeimből való
színűleg olvasható volt, hogy mi megy végbe bensőm
ben, mert Genovéva egyszerre csak akadozva meg
szólalt : ,

— Nem i$ gondoltam érzelmeidre s arra, hogy 
mint fogod fogadni, Mildred. Mi lesz ebből ?

— Mi történt ? — hebegtem reszkető ajkakkal. 
— Nem jött el ? Vagy talán...

— Ne is beszélj róla, nincs szive, nincs megértő 
lelke — mondd kemény hangon. — Nem érzi át, hogy
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mekkora áldozatot akartam hozni erte. iNem nekem 
szólt szerelme, hanem Gretorex ur leányának. Köz
tünk örökre vége mindennek.

„Szót sem szóltam, hanem az órára bámultam."
— Még van idő — mondá. — Még nem lehet 

késő. Ismét az leszek, aki előbb voltam. Ha férjhez 
mentem s azt teszem, amit akarok, akkor nővérein 
és társam leszesz. Legyen mindenem a tied, minden 
óhajtásodat teljesíteni akarom.

..Szavai nem vigasztaltak meg, teljes világosságra 
derítették szivem állapotát. A gazdagság s fényűzés nem 
csábította többé. Mindent elvesztettem, az egész világ 
kihalt, sivár volt. A vér úgy elöntötte arcomat, hogy 
nem mertem föltekinteni."

„Tágra nyitott szemekkel bámult rám."
-— Szereted őt, — kiáltá — ugyanazt a fájdalmat 

okozom neked, mely engem ma halálra sebzett. Ezt 
nem bírom el... inkább meghalok.

„Egy szót sem tudtam válaszolni. Arcát clfödte 
kezeivel."

— Istenem, hál ennyire kellett jutnom ? — só
hajtó. — Nincs más mód, mint hogy egyikünknek) bol
dognak kell lennie.

„Gyorsan kinyitotta szekrényének egyik fiókját, 
melyben tudtommal ékszereit tartotta. Fogalmam sem 
volt, hogy mi a szándéka."

— Még lehetőségére gondolni is ostobaság volt 
tőlem — mondá keserűen. — Szivem meg van törve, 
életem idegei elszáradlak.

„Érthetetlenek voltak szavai, láttam, hogy kivesz 
valamit a szekrényből, azt hittem, hogy ékszert. De 
akkor már ajkaihoz emelte az üvegcsét."

— A borzalmas kérdés el van döntve — mondá 
tompán.

— Genovéva, mit teliéi? — kiáltottam s oda
rohantam hozzá.
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„Láttam, hogy arca elhalványodik, s a halál jelent 
meg vonásain. Zavaros tekintettel nézett rám/*

— Nem In dóm — mondá. — Lehet, hogy min
dent elrontottam. Azt hittem, még leérhetek az 
utcára, de a méreg gyorsan hat.

,,Csak nagy kínnal tudta magát fönlartani."
..Egy ugrással ott termettem az ajtónál, segítségért 

akartam kiáltani, de visszatartott/*
— A csomag, a csomag — lihegé kétségbeesve. 

— A csomag a zsebemben van :..
..Kivettem s oda akartaiig adni neki/'
— Neki kell átadni.. . Molesworthnak . ..
„Nem tudva hogy mit teszek, a szofa vánkosai 

közé rejtettem. A fpjem szédült, a szoba körben for
gott velem, az őrültség környékezett. Genovévát kar
jaimban tartottam föl, mikor el akart esni."

— Takarj be — mormolá. — Te menj most le, 
az esküvőnek semminek sem szabad útjába állani. 
Kettőnk közül... egyiknek ... boldognak kell. .. 
lenni.

„Azt hittem, hogy minden elmúlt, de még egyszer 
fölnyitotta ajkait :

— Mondd meg neki. .. Julesnek ... utolsó . .. 
szavaimat.. . hogy ... ne zavarja ... meg a boldog
ságodat ... Segítsen ... rajtad ...

„Tovább nem beszélt. Szinte megkövülve bámul
tam rá. Kimúlt, csöndesen mozdulatlanul pihent ott."

„Lassanként tudatára ébredtem annak, hogy mi 
történt. Természetellenes nyugalom jött rám. Meghalt, 
s a haldoklónak szavai úgy csüngtek fülemben, mint 
valami parancs. Hogy az esküvő történjék meg, hogy 
az esküvőre én menjek le."

„Csak legalább a halott arcát nem láttam volna 
többé. Magam sem tudom, hogy mint vittem az, al
kóvba. Mikor a ruhákat rádobáltam, melyeket előbb 
felségemben öltözködés közben a földre szórtam, lát
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szólag egyedül voltam a borzalom e színhelyén. Alig 
hogy rendbe szedtem magamat, az ajtón vőlegényem 
kopogtatott, hogy az esküvőre vigyen.4'

,.Mikor esküvő alatt azt a borzalmas kiáltást hal 
lottam, kezdetben csak arra gondoltam, hogy az ünne
pélyt nem szabad megzavarni. De mihelyst doktor 
Kameronnal összeeskettek, rám szakadt a rémület. Ki 
akartam menekülni a vendégek közül, hogy megtud
jam ama kiállás jelentőségéi. Magam fölött lépéseket 
hallottam, Genovéva valószínűleg életre tért, mert 
senki más nem lehetett a szobában, melynek kulcsa 
nálam volt. Az előcsarnokban Molesworth alakját pil
lantottam meg. Sikerült távoznom s nemsokára egye
dül voltam a nem remélt jövevénnyel."

— Doktor Molesworth ! — kezdém szinte fuldo
kolva, ő azonban nem engedett szóhoz jutni.

— Melyik ön a kettő közül ? — kérdezte. — 
Nyomban feleljen, mert ha ön Genovéva. ..

— Nem, én Mildred vagyok. GenovéVa fönt van 
a szobában. Itt van a kulcs, én majd mindjárt megyek.

..Fölment s vári, mert kellőnket együtt nem volt 
szabad látni senkinek. A vendégek ismét körülfogtak, 
de nevetve törtem utat Molesworth után. Isílift meg
jelent a küszöbön.

— Ili nincs, — monda haragosan — de nyom
ban elnémult, mikor megpillantott s visszakisért a 
szobába, mely bezárult mögöttem.

— Doktor Molesworth, mentsen meg — kiáltot
tam kétségbeesve.

„Rám bámult."
— Hol van Genovéva ?
— Kérdezze önmagái ól,' ön öllé meg öt, mert 

bízott szerelmében, s .. .
„Megragadta karomat."
— Hol van, mulassa meg. Vagy ön Genovéva ? 

Önön \un a menyasszonyi ruha s talán már felesége
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is doktor Rameronnak, de ha ön az a nő, aki meg
ígérte nekem, hogy az enyém lesz...

— Nem az vagyok. Szeretem Walter Kamerunt. 
Aki önt szerette, itt fekszik.

„Az alkóvba vezettem s a holttestet megmu
tattam 1“

— Azért választotta a halált, hogy ne rontsa meg 
az én boldogságomat. Igaz, hogy Kameronnal jött 
vissza az esküvői ünnepélyre, de mikor menyasszonyi 
díszemben reménytől sugárzó arccal meglátott, erőt 
vett rajta a kétségbeesés s egy hajtásra kiürítette o 
méregüveget, melyet szekrényében tartogatott.”

„Molesworth a halott fölé hajolt, megtapogatta 
üterét, kivette merev kezéből az üveget s megszagolta.”

— Kéksav — mondd fölemelkedve, nagy önura
lommal.

— Pár pillanat alatt meghalt — mondám idege
sen. — Minden segítség későn érkezett volna, de még 
vissza is tartott engem. Az volt az akarata, hogy én 
arassam le az önfeláldozása gyümölcsét. Ragaszkodott 
ahhoz, hogy egyikünknek boldognak kellett lennünk s 
ezek voltak utolsó szavai:

— Mondd meg doktor Molesworthnak, hogy ne 
zavarja boldogságodat, hanem segítsen rajtad.

„Kérdő tekintettel nézett rám. Nem bízott ben
nem ? Benne is olyan gyanú támadt ellenem, mint a 
rendőrségnél ? Nem hiszem. Mert különben nem segí
tett volna meg borzasztó szükségemben. A következő 
pillanatban leküzdötte izgatottságát s azt kérdezte, 
hogy nem fenyeget-e a föl fedeztetés veszélye. Mikor 
erre nemmel feleltem, folytató :

— Nincs veszteni való időnk. Kain erőn a követ
kező pillanatban itt lehet. Vagy bevall mindent, vagy 
rám hagyja, hogy a halottat innen elvigyem.

— Képtelen vagyok vallomásra. Férjhez mentem 
Kameronhoz s övé akarok lenni.
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— Hallgasson rám, Mildred. Nem vagyok gyönge 
szivü, de ,az ön borzalmas helyzetét szánom. Segíteni 
akarok önön. Ha ön távozott, a halottat elviszem ma
gammal Olneyné lakására. Kocsim lent vár. Ha sikerül 
a házat észrevétlenül elhagynom, azt fogom neki mon
dani, hogy útközben megmérgezte magát. De ha itt 
kérdeznek meg felőle, azt mondom, hogy hirtelen 
rosszul lett s én mint orvos és vőlegénye haza fogom 
vinni. De minden körülmény közt azt mondom, hogy 
a halott Mildred Farley s emellett maradok mind
addig, mig a hazugságra szükség nem lesz. Ért enge- 
met, Mildred ? Helyes. Akkor ne feledkezzék meg 
arról, hogy ön Genovéva Gretorex. Minden tőlem tel
hetőt megteszek, hogy önt a kínos nyomozásoktól 
megkíméljem. De ha ez nem lesz lehetséges, akkor 
legyen résen.

„Alig hogy elvégezte s a méregüvegcsét magához 
vette, hallottuk, hogy férjem kopog az ajtón/4

— Oltsa el a lámpát, kint beszéljen vele, semmi 
körülmény közt ne engedje a szobába belépni — sugá 
nekem Molcsworth.

„Úgy tettem, amint mondta, s azután még egy 
pillanatig egyedül voltunk.46

— Hol van a fátyol a ? — kérdezte. — Be kell 
vele takarnom az arcát. <,

„Hiába néztem körül, nem láttam sehol sem, azt 
nyújtottam oda neki, amiről éppen gondillául, hogy 
viselni szokta, azután összekapkodtam ruháimat s 
eltávoztam a szobából* melyben most egyedül maradt. 
Azután még egyezer bementem oda Péterrel, a szolgá
val, akit utasítottam, hogy ládámat a hátulsó lépcsőn 
vigye le. Ezzel egyszersmind Molcsworthot is ligycl- 
meztetni akartam, hogy mer férhet le legközelebb, 
mert nem volt ismerős a ház berendezésével. “

„A hátulsó lépcső üres volt, a cselédség az előház- 
ban volt elfoglalva s Péternek 'meghagytam, hogy a
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kocsinál várakozzék rám. Ez által reméltem, hogy a 
doktor szabadnak fogja találni az utat. Hogy azután 
mi történt, azt sohasem tudtam meg/'

„Az a reményem, hogy doktor Molesworth szeren
csésen végigvitte vakmerő cselekedetét, anélkül, hogy 
gyanút keltett volna, nemsokára tönkrement. A leg
feketébb gyanú támadt ellene. Azután egyik föltevés 
a másik után következett. Magamat is gyanúsítottak. 
Aggodalmam örülelesen fokozódott. Hogy titkomat 
mindenáron megóvjam, mert tőle függ minden boldog
ságom s becsületem, alakoskodáshoz s hazudozáshoz 
kellett folyamodnom."

„Az a háló azonban, melybe belebonyolódtam, 
mindjobban összehuzódott. A rendőrfelügyelőnek, aki 
szabónőm neve után kutatott, bátran azt mondtam, 
hogy ruháimat magam készítettem, s azután doktor 
Kamcrónnal szemben a nőszabó meséjét kellett kitalál
nom, mert tudja, hogy Genovévának mily kevés jártas^ 
sága volt a kézimunkákban."

„Így egyik alakoskodás és csalódás után a mási
kat kellett kieszelnem, mig végül rémülettel jöttem arra 
rá, hogy kétnyelvűségem által férjem szerelmét s be
csülését elveszítem."

„Gyötrelmes bánatomban, nagy lelki kínjaim kö
zepeit erős esküt fogadtam, hogy soha többé el nem 
távozom az igazságtól, s igy végre is minden napfényre 
került."

„S nincs okom panaszkodnom miatta. Férjem 
szivében ezáltal az ál-Genovéva iránt való szenvedély 
meghalt ugyan, de remélem, hogy ez érzelem hamvai
ból a Kameron Mildred iránt való szerelem fog kisar- 
jadzani, s idővel ez^ggja életem legfőbb boldogságát 
alkotni." rV'tS# -

„Ezentúl minden igyekezetem arra lesz irányozva,
hogy erre a nagy 
gomat."

[dfígsápra érdemessé tegyem ma 
' Vége.

V víwyvín



~ sp Világlapja vásárlóit, ne tessék él
te ni a lápot, ha ez a regény nincs hozzácsatolva, mert 

a Tolnai Világlapja a regénnyel együtt 60 korona,
Tohiai regény tárában eddig.a következő müvek 
Jelűitek meg. Minden egyes kis kötet tetszetős réz

karc-borítékkal van ellátva.
Diimas: Gróf Monté Chrlsto cimü regénye, mely a világ- 

irodalom egyik kitűnő alkotása. A mü 7 kis kötetből áll, összesen 
76ö oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 35 korona.

F.schtruth: 'Lengyelvér cimü pompás regénye, mely után 
sok millió költséggel mozidarab is készült. Négy kis kötetben 
jeleni, meg 488 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 35 korona.

Sue Jenő: Párls rejtelmei cimü regénye 12 kis kötetben, 
rézkarc fedőlappal, 1200 oldal terjedelemben, Egy-egy kötet ára 
35 korona. _

Lázár István: örökláng cimü magas irodalmi értékű re
génye egy kötetben *140 oldal terjedelemben. Ara 85 korona.

Maurice Leblano: „813“ cimü órdekíeszitó regénye 3 kö
tetben 320 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet éra 85 korona.

Cholnoky László: ,A szerelem betegei cimü excentrikus 
regénye 1 kötetben, 140 oldal terjedelemben. Ára 35 korona.

Marsh Ríkhard: A túl világi sípszó cimü rceénye 2 kötet
ben, 224 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 85 korona.
M Krúdy Gyula: Pesti nörabló cimü regénye 1 kötetben, 
96 oldal terjedelemben, ára 85 korona.

Sienkiewicz Henrik: Quo vadls cimü regénye, melyről 
mozidarab i, készült. Három kötetben jelent meg 320 oldal ter
jedelemben. Egy-egy kötet ára 85 korona.

H. Balzac: A beiörőklröly cimü regénye 3 kötetben, 320 
oldal terjedelemben, egy-egy kötet óra 35 korona.

Peterdy Sándor: Pándy főhadnagy cimü regénye 1 kötet
jen, 96 oldal terjedelemben, ára 35 korona.

Paul és Viktor Marguerite: A kliályfi tragédiája cimü regé
nye 2 kötetben, 192 oldal terjedelemben. Egy-egy kötet ára 35 kór.

Krúdy Gyula: Egy nemzeti rabi a vezér cimü regénye 1 kö
tetben, 128 oldal terjedelemben, ára 35 korona.

Dumas: A bársonynyakékes hölgy cimü regénye 1 kötet* 
ben, 96 oldal terjedelemben, ára 85 korona,

Petőfi Sándor: A hóhér kötele!3S&Ü regénye 1 kötetben, 
128 oldal terjedelemben, "ára 85'korona.

Tábori Kornélt.festi böjtötök cimü regénye 1 kötetben, 
oldal térj cdflembengAraj# kotona,

Postadíj kötetenként 2 korona, utáifcfctel nem szállítjuk.
Az itt felsorolt müvek megrendelhetők úgy a vidéken, mint 
Budapesten az összes ujságárusitóknál és dohánytőzsdékben, 
valamint Tolnai Világlapja kiadóhivatalában, Budapest, 

VII., Dohány-utca 12, szám.
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