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A KIRÁLYNÉ NÁSZÉJSZAKÁJA 
 

Az 1572. év augusztus 18-dik napján, hétfőn, nagy ünnepség volt 
a Louvre-ban. A máskor oly sötét ódon királyi lak ablakai 
fényárban ragyogtak, a szomszédos terek és utcák pedig, amióta a 
Saint-Germain-l'Auxerrois-székesegyház órája a kilencet 
elkongatta, csak úgy hemzsegett a sokadalomtól, noha éjfél volt. 
És ebben a néptömegben, a királyi ünnepség ellenére - sőt talán 
éppen amiatt - valami fenyegető hangulat volt észlelhető; mert 
kétség nem fért ahhoz, hogy ez az ünnepség, amelynek ez a 
néptömeg ma szemtanúja, csak bevezetője az egy héttel 
elhalasztott másik ünnepségnek, amelyre a népet szintén meg 
fogják hívni, s amelyen az szíve szerint mulatni fog. 

Az udvar ma ünnepelte Valois Margitnak, II. Henrik francia 
király leányának és IX. Károly király húgának, Bourbon Henrik 
navarrai királlyal való egybekelését. Az esküvői szertartást 
Bourbon bíboros ma reggel végezte el illő pompával a Notre-Dame 
székesegyházban. Ez a házasság mindenkit csodálkozásba, sokakat 
pedig gondolkodóba ejtett, akik a dolgok mélyére akartak látni. 
Sehogysem tudták ugyanis megérteni az egymást gyűlölő két párt, 
tudniillik a protestáns és a katolikus párt közeledését: hogyan 
tudta az ifjú Condé herceg megbocsátani az anjou-i hercegnek, a 
király öccsének, atyja halálát, akit Montesquieux gyilkolt meg 
Jarnac-ban; és hogyan bocsáthatná meg atyja halálát az ifjú Guise 
herceg Coligny tengernagynak, akit pedig Poltrot de Méré gyilkolt 
meg Orleansban. Mi több: amikor navarrai Johanna, a gyönge 
Bourbon Antal király erélyes hitvese, az ifjú Henrik király anyja, 
alig két hónappal ezelőtt meghalt, széltében azt suttogták, hogy 
valami féltett titoknak jutván tudomására, Medici Katalin, a 
menyasszony anyja - nehogy a titok kitudódjék - Johannát 
mérgezett kesztyűvel tette el láb alól, melyet valami René nevű 
firenzei honfitársa készített volna. Ezek után tehát a nép nem hitte 
el, hogy Medici Katalin őszintén örülne az ősz Coligny tengernagy 
és a többi hugenották megjelenésének és annak a zavartalan 



 

egyetértésnek, amely köztük és Guise herceg, nemkülönben a 
többi katolikus vezető férfiak közt létrejött. IX. Károly király meg 
éppen kitüntette bizalmával Coligny tengernagyot, akit 
rendszeresen „atyám"-nak szólított. A király őszinte rokonszenvvel 
viseltetett az ősz tengernagy iránt, s úgy látszott, hogy tanácsára a 
németalföldi protestánsok érdekében hadat fog üzenni 
Spanyolországnak. 

- Kedves atyám! - mondotta egy ilyen tanácskozás alkalmával a 
király Coligny tengernagynak. - Jól vigyázzunk ám, nehogy anyám, 
aki minden dologba beleártja magát, idő előtt megtudja tervünket! 
Mert bizony még mindent elronthat. 

Mindenki boldog volt tehát az udvarnál, de legjobban örültek a 
békés megegyezésnek a hugenották, akik ifjú vezérük, a navarrai 
Henriknek a francia király húgával való egybekelését pártjuk végső 
diadalának tekintették s az anyakirályné magatartásában nem 
láttak semmiféle veszedelmet. 

A vendégsereg közt könnyedén lehajtott fejjel, minden szóra 
felfigyelve, hallgatagon járt-kelt egy élesszemű, sasorrú, 
tizenkilenc éves ifjú, rövidre vágott fekete hajjal, alig serkedő 
bajusszal és szakállal, aki csak az Arnay-le-Duc mellett vívott véres 
csata óta hallatott magáról először, ahol kitüntette magát; attól 
kezdve Coligny tengernagy kedvelt tanítványa s a nap hőse lett. 
Három hónappal ezelőtt, tehát még anyja életében, Béarn herceg 
volt a neve; ma már Navarra királya s Valois Margit ifjú férje s 
majdan IV. Henrik néven Franciaország királya. Homloka 
időről-időre el-elborult; hiszen alig két hónapja, hogy édesanyja 
meghalt, halála okát pedig ő tudta legjobban, s éppen azok voltak 
gyilkosai, akik most őt itt tömjénezik és körülrajongják. 

Alig néhány lépésnyire az ifjú navarrai királytól, talán éppen 
olyan komor gondolatoktól elborult homlokkal, társalgott Guise 
Henrik herceg Téligny-vel, Coligny tengernagy vejével. Guise 
herceg még csak huszonkét éves, de híre-neve már csaknem olyan 
nagy, mint volt atyjáé, a nagy Guise Ferenc hadvezéré. Előkelő, 
magasnövésű ifjú, büszke, sőt gőgös tekintettel s lényében volt 



 

valami fenségesség, ami mellett a többi herceg mind megannyi 
pórnak tetszett. Fiatal kora ellenére, a katolikusok benne látták 
vezérüket, mint ahogy a hugenották viszont az ifjú navarrai királyt 
vallották annak. Eleinte Joinville hercege volt a címe s a 
tűzkeresztséget Orleáns ostrománál állotta ki atyja vezetése alatt, 
aki ott az ő karjaiban halt meg, előbb azonban Coligny 
tengernagyot jelölvén meg gyilkosául. Az ifjú Guise Henrik herceg 
ekkor fogadalmat tett, hogy atyja halála miatt bosszút áll a 
tengernagyon és családján, hugenotta híveit pedig üldözni fogja 
mindaddig, valameddig csak egy eretnek lesz a földön. Méltán 
csodálkoztak tehát a vendégek, látva a herceget barátságos 
beszélgetésbe merülten vejével annak a Coligny tengernagynak, 
akit atyja gyilkosaként halálra ítélt. 

Ebben a pillanatban halk moraj futott végig a Louvre fényes 
termein: az ifjú asszony, miután levetette esküvői ruháját, hosszú 
köpenyét és fátyolát, legjobb barátnője a nevers-i hercegnő 
kíséretében és bátyja: IX. Károly király oldalán belépett a 
bálterembe. Ez az ifjú ara, Valois Margit, II. Henrik lány - a francia 
korona gyöngye volt, akit bátyja, IX. Károly bizalmasan „húgom, 
Margot" becéző néven emlegetett. 

Margit ekkor még csak húsz éves volt, de már kedvelt témája az 
akkori idők költőinek, akik majd Aurórának, majd Kythereia 
istennőnek nevezték. És csakugyan, Margitnak a szépségben nem 
volt méltó vetélytársa ebben a királyi udvarban, ahol pedig Medici 
Katalin maga köré gyűjtötte Franciaország legszebb asszonyait és 
lányait. A haja fekete, az arcszíne ragyogóan üde, kéjes pillantású 
szemeit hosszú szempillák árnyékolták; ajka piros és finoman 
metszett, a nyaka nemesen ívelt, szépnövésű termete karcsú, gyer-
meklábain szatén cipő. A franciák, akiké volt, büszkék voltak erre 
a hazájuk földjéből sarjadt bájos virágszálra, az idegenek pedig 
bámulva fordultak vissza láttára ennek a nagy szépségnek és 
elragadtatva attól a nagy tudástól, amiről Margit társalgás közben 
bizonyságot tett. Mert hát Margit nemcsak a legszebb, de a 
legtanultabb asszonya volt az akkori időknek; tanúbizonyság erre 



 

annak az olasz tudósnak a kijelentése, aki - miután egy óra hosszat 
olaszul, spanyolul, latinul és görögül társalgott vele - a következő 
szavakban adott kifejezést elragadtatásának: „Aki Valois Margitot 
nem látta: nem látta sem Franciaországot, sem a francia udvart!" 

Guise Henrik herceg - amint föntebb mondottuk - Téligny-vel 
társalgott ugyan, de tekintete azon a csoporton révedezett, 
amelynek középpontjában Valois Margit, az ifjú navarrai királyné 
állott. Mikor Margit pillantása a herceg pillantásával 
összetalálkozott, a királyné fehér homloka - amelyet a diadém 
gyémánt csillagai dicsfénnyel öveztek körül - elkomorodott, s 
szemmelláthatóan valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság vett 
erőt rajta. 

Klaudia hercegnő, Margit nénje, aki néhány év óta felesége 
Lorraine hercegének, észrevette ezt a nyugtalanságot s húga felé 
közeledett, hogy megtudja tőle annak okát, de ugyanakkor az 
anyakirályné az ifjú Condé herceg karján éppen errefelé tartva, 
elébe állott. Ebben a kavarodásban Guise herceg ügyesen 
sógornője, a nevers-i hercegné, tehát egyúttal Margit királyné 
közelébe férkőzött. Mikor Guise herceg csak néhány lépésnyire 
volt már Margit királynétól, hódolattal hajlott meg előtte s halkan 
odasúgta neki: 

- Ipse attuli! (Személyesen hoztam el.) 
Margit királyné szívélyesen fogadva a herceg üdvözletét, így 

válaszolt: 
- Noctu pro more! (Az éjjel úgy, mint rendesen.) 
Ez a jelenet oly gyorsan és oly észrevétlenül pergett le, hogy 

még a legkíváncsibb ember figyelmét sem kelthette föl, s annál 
kevésbé Henrik navarrai királyét, aki minden figyelmét egy hölgy 
felé irányította, kinek udvara éppen oly népes volt, mint Valois 
Margité. És ez a szép hölgy: Madame de Sauve volt, Charlotte de 
Beaune-Semblancay, unokája a szerencsétlen Semblacnay 
ezüstművesnek, akit koholtan I. Ferenc ékszereinek 
elsikkasztásával vádoltak és kivégeztek - és felesége Simond de 
Fizes sauve-i bárónak s egyúttal Medici Katalinnak egyik 



 

udvarhölgye, aki szerelmi bájitallal csalogatta úrnőjéhez azokat a 
férfiakat, akiket a firenzei asszony méreggel nem mert eltenni láb 
alól. Szép szőke asszony, aki fölváltva hol túlzottan élénk, hol 
pedig álmodozóan búskomor, de minden percben kész a 
szerelemre, vagy a - cselszövésre, hiszen főként ez a két 
tulajdonság volt kelendő immár egymást követő három uralkodó 
udvarában. Asszony volt, bájos asszony a szó legigazibb 
értelmében, ragyogó kék szemétől a bársony cipellőkbe bújtatott 
piciny lábahegyéig! Néhány hónap óta élvezi bizalmát az ifjú 
navarrai királynak, aki akkor még kezdő volt a politikában és a - 
szerelemben egyaránt. És ami legkülönösebb: Medici Katalin, aki 
minden igyekezetével elősegítette lányának, Margitnak az ifjú 
navarrai királlyal való házasságát, tudatosan szemet hunyt vejének 
Madame de Sauve-val való barátsága fölött. A szép Charlotte 
azonban mindig ellenállott, de csak azért, hogy a király 
szenvedélyét még inkább fokozza, ami teljes mértékben sikerült is 
neki. 

Charlotte csak az imént lépett a bálterembe: lehet, hogy dacból, 
de lehet, hogy fájdalma miatt, távol akart maradni vetélytársnője 
diadalának színhelyétől s gyöngélkedését adván okul, egyedül a 
férjét, aki akkor már öt év óta államtitkára volt a királynak, küldte 
el az ünnepségre. Medici Katalin azonban megtudta a 
távolmaradás igazi okát s levélben hívatta sürgősen az udvarba. 
Henrik király éppen a felesége udvarához akart csatlakozni, hogy 
legalább üdvözölje őt, mikor a terem bejárójánál megpillantotta az 
érkező Charlotte-ot. Megbűvölten állt meg egy pillanatra a király, 
tekintetét erre a bűbájos jelenségre szegezve, majd - ahelyett, hogy 
folytatta volna az útját a felesége felé - néhány tétovázó lépés után 
egyenesen a szép Charlotte felé tartott. Charlotte udvara, mikor 
észrevette a király közeledését, tisztelettudóan hátrább húzódott, 
úgy, hogy amikor Margit királyné azt a néhány latin szót váltotta a 
Guise herceggel, Henrik király is Charlotte közelébe érkezett, 
akivel gascogne-i nyelvjárással kevert francia nyelven és nagyon is 
érthető módon társalgott. 



 

- Már azt hittem, hogy nem is láthatom ma! - mondta a király. - 
Pedig tudnia kellene, hogy nappal ön az én Napom, éjszaka pedig 
a legragyogóbb csillagom! Emiatt éreztem én magam itt 
sötétségben, amely azonban azonnal eloszlott, mihelyt önt 
megpillantottam. 

- Pedig hogyha valaki Franciaország legszebb asszonyát 
mondhatja magáénak, akkor inkább azt kellene óhajtania, hogy 
tűnjék el minden világosság, mert hiszen a sötétség hozza meg a - 
boldogságot! - felelte Charlotte hamis mosollyal ajkán. 

- Itt egy kis tévedés van, asszonyom! - jegyezte meg a király. - 
Nem navarrai Henrik vette el feleségül Valois Margitot, hanem 
egyszerűen a protestánsok frigyre léptek a katolikusokkal. 

- Felség, az ön szellemes válasza nem téveszt meg engem! Ön 
szereti Valois Margitot, s én ezért nem teszek szemrehányást 
önnek, hiszen Margit elég szép, hogy szerethessék! 

- Hát mondja, Charlotte, mit tegyek, hogy elhiggye szavamat? - 
kérdezte mohón a király. 

- Oh, Felség! - szólt halkan és szemlesütve a szép asszony. - 
Nem értem önt!... Nem, ön nem mondhat le arról a boldogságról, 
amely ma várakozik önre. 

- Hát hisz-e nekem akkor, ha én ezt az éjszakát - önnél töltöm? 
- Felség, hát valóban megtenné ezt? - kiáltott fel Charlotte alig 

titkolható örömmel. 
- Becsületszavamra! 
- Akkor... akkor elhiszem, hogy Felség csakugyan szeret engem! 

- felelte Charlotte, ragyogó szemével sokatígérő pillantást vetve a 
király felé. - De hogyan készítsük elő a találkozást? 

- Természetesen, küldjön el mindenkit a környezetéből! 
- Egyedül szobalányomat, Dariole-t tartom meg magam mellett, 

aki inkább darabokra engedi vágni magát, de el nem árulná 
titkunkat. 

- Az ön lakosztálya, nemde, az enyém fölött van?- kérdezte a 
király. - Dariole tehát várjon engem az ajtó mögött, én majd 
halkan kopogok, ő pedig nyissa ki az ajtót. 



 

Charlotte egy pillanatra elhallgatott; majd körültekintett, 
mintha arról akarna meggyőződni, vajon meghallhatta-e valaki 
beszélgetésüket, miközben egy pillantást vetett Medici Katalin 
felé, de ez a pillantás elég volt arra, hogy az anyakirályné és 
udvarhölgye megértse egymás gondolatát. 

- Oh, Felség! - szólalt meg Charlotte a szirének csábító hangján, 
amely még a viaszt is kiolvasztotta volna Ulysses füléből. - És 
hogyha cserben hagy engem? 

- Tegyen próbára, Charlotte!... Engedje, hogy legyőzzem! Hiszen 
a nők úgyis vereségük után a legerősebbek! 

Charlotte beleegyezően intett a fejével, mire a király ajkáról egy 
röpke kiáltása hangzott el éppen abban a pillanatban, mikor a 
felesége odasúgta a Guise hercegnek ezeket a latin szavakat: 
„Noctu pro more!" 

Egy óra múlva Károly király és az anyakirályné visszavonultak 
lakosztályaikba, mire a termek lassankint kiürültek; Coligny 
tengernagyot és Condé herceget négyszáz hugenotta nemes ifjú 
kísérte végig a néptömeg sorai közt, amely a később ugyanazon az 
úton elhaladó Guise Henrik herceget és a katolikus urakat 
örömujjongással üdvözölte. 

Valois Margit és férje, Henrik navarrai király, nemkülönben a 
szép Charlotte, mint tudjuk, a Louvre-ban maradtak, ahol 
lakosztályaik voltak. 

* 
Miután Guise herceg a sógornőjét hazakísérte, ő maga is 

lakására sietett, hogy átöltözködjék. Mikor bő köpenyét magára 
terítette s az asztalon heverő tőrt akarta felcsatolni, annak pengéje 
és a tokja közé dugva egy kis levélkét pillantott meg. Felbontotta 
és ezt olvasta: 

„Remélem, hogy ma éjszaka már nem tér többé vissza a 
Louvre-ba. Ha mégis: ajánlom, legyen elővigyázó s a páncélingen 
kívül fegyverezze föl magát jó karddal is." 

- Hej, Robin mester! - kiáltotta a herceg derék szolgája felé. - Ki 
volt itt, ki merte a lábát ide betenni távollétem alatt? 



 

 
- Du Gast úr volt itt! - felelte a szolga. 
- Az ám, hiszen felismerem az írását is! És személyesen volt itt, 

láttad őt? 
- Sőt, beszéltem is vele. 
- Akkor hát, megfogadom a tanácsát. Ide azzal a páncélinggel, 

meg a legjobb kardommal! 
A herceg hamarosan átöltözött s felöltötte a finom fonatú 

páncélinget, amely mintha bársonyból készült volna, olyan 
tapintatú volt és pompásan simult a testre; majd fölébe húzta az 
ezüsttel hímzett, gyöngyszürke ujjas mellényt - ez volt a kedvelt 
színe - s lábait térden fölül érő lovaglócsizmába rejtette; egyszerű 
fekete bársony föveg a fején, sötétszínű bő köpeny a vállán s 
övében tőr. Guise Henrik herceg így indult el a Louvre-ba, 
találkára a királynéval, mindössze egy ifjú apród ment vele, aki a 
kardját cipelte utána. Mikor célhoz ért, a szomszédos 
Saint-Germain-l’Auxerrois-székesegyház órája éjfél után egy órát 
kongatott. A Louvre roppant épülete ekkorra már mély sötétségbe 
merült s hallgatagon és komoran meredt a magasba. 

A királyi épület előtt egy mély árok húzódott végig, s a 
palotában lakó csaknem valamennyi herceg lakosztályainak 
ablakai errefelé nyíltak. Margit királyné lakosztálya az első 
emeleten volt, csakhogy éppen az árok fölött lévén, ablakai 
mintegy harminc lábnyi magasságból tekintettek alá. Mikor a 
herceg és az apródja lekúszott az árokba, abban a pillanatban 
kinyílt a földszint egy ablaka, s annak rácsai közt kinyúlt egy kéz, 
amely selyemzsinórt eresztett le az árok mélyére. 

- Ön az, Gillone? - kérdezte a herceg fojtott hangon. 
- Igen, én vagyok! A királyasszony várja a herceget! - felelte 

halkan egy női hang. 
A herceg intett az apródnak, aki egy kötéllétrát húzott elő a 

köpenye alól, amelynek egyik végét a herceg a leeresztett zsinór 
egyik végéhez erősítette. Gillone a kötéllétrát az ablak rácsához 
erősítette, a herceg pedig kardját az övére csatolva, felkúszott a 



 

kötéllétrán, s a helyéből kimozdított vasrács mögött eltűnt, mire 
az ablak ismét bezárult. Csak erre várt az apród, aki most már 
nyugodtan dőlt le pihenni az árok gyepes oldalára, a komor falak 
sötét árnyékában. Hiszen hányszor elkísérte már ő a herceget erre 
az útjára! 

Az éjszaka sötét s néhány langyos esőcsepp hulldogált alá a 
villamossággal telített komor felhőkből. 

A herceg ezalatt nyomon követte vezetőjét, Margit királyné 
leghűbb, legodaadóbb bizalmasát, aki különben Matignon 
marsallnak volt a lánya. A termek, a szobák s a folyosók már rég 
elsötétedtek, csak olykor-olykor villant föl bennük egy pillanatra a 
villám kékes fénye. Végre a herceg és vezetője a fal szélességébe 
vájt titkos lépcsőhöz ért, amely egyenesen Margit királyné 
lakosztályának előszobájába vezetett, ahol egy titkos ajtó takarta 
el. Mikor ehhez a titkos ajtóhoz értek, megszólalt Gillone: 

- Magával hozta a herceg azt, amit a királyné kért öntől? 
- Igen, itt van nálam, de csak személyesen adhatom át neki! - 

felelte a herceg ugyancsak súgva. 
- Akkor hát jöjjön, de gyorsan, mert egy percünk sincs veszteni 

való! - hangzott föl a sötétben egy hang, amelyben a herceg a 
királyné hangjára ismert. 

- Parancsára megjelentem, Felség! - mondotta a herceg, amint 
az arannyal hímzett ibolyakék függöny mögött reája várakozó 
királynét megpillantotta. Mikor a súlyos kárpitfüggöny ismét 
összecsapódott, a vezetést most már maga Margit királyné vette át 
s bevezette a herceget abba a szobába, amelyet az különben már 
nagyon jól ismert.  

- Nos, herceg, meg van elégedve? - kérdezte a királyné. 
- Meg vagyok-e elégedve? De hát mivel, ha szabad kérdeznem? 
- Ezzel a mai találkánkkal! - felelte a királyné kissé bosszús 

hangon. - És azzal is, hogy olyan ember felesége lettem, aki még a 
nászéjszakáján sem törődik velem és még csak meg sem köszöni 
nekem azt a megtiszteltetést, hogy férjemül elfogadtam. 

- Oh, Felség, még eljöhet és el is jönne, ha kívánná. 



 

- És éppen ön mondja ezt nekem, Henrik, ön, aki jól tudja, hogy 
épp az ellenkezője igaz! Hát ide kérettem volna-e önt, hogyha én 
őt látni óhajtanám? 

- Ön azért hívatott ide, Margit, mert a múlt emlékeinek még a 
nyomát is el akarja tüntetni, mely emlékek nemcsak a szívünkben 
élnek, hanem nyomuk van ebben az ezüstládikában is. 

- Oh, nem, hercegem! Ön megtarthatja a leveleimet azzal az 
ezüstdobozzal együtt, amelyet önnek adtam. A levelek közül csak 
egyet kérek vissza, amely mindkettőnkre nézve egyformán 
veszedelmes lehet. 

- Íme, itt van, valamennyit átadom! - felelte a herceg a dobozt 
kinyitva. A királyné lázasan kutatott a levelek közt, de éppen azt 
nem találta köztük, amelyre a legnagyobb szüksége lett volna. 

- Henrik, nem találom a levelet! - szólt aggódó hangon a 
királyné. - Nem vesztette el, mert amikor elküldtem... 

- Melyiket keresi, Margit? 
- Azt, amelyben felszólítom önt, hogy mihamarább házasodjék 

meg. Ezzel az ön életét akartam megmenteni. Ebben a levélben 
írtam önnek, hogy a király észrevette a mi szerelmünket és 
igyekezetemet, amellyel én az ön házasságát a portugál 
infánsnővel meg akartam akadályozni - magamhoz rendeltem az ő 
bátyját, a korcs d'Angouléme herceget s a két kardra mutatva ezt 
mondottam neki: „Ezzel a karddal még ma este megölöd Guise 
Henrik herceget, különben én öllek meg téged holnap a másikkal!" 

- Itt a levél! - mondotta a herceg, előhúzva a levelet a kebléből. 
Margit mohón kapott a levél után s meggyőződvén arról, hogy 
csakugyan az, amelyet keresett, örömében felkiáltott s a gyertya 
lángja fölé tartva, elégette, hamvait pedig lábával széttaposta, hogy 
még csak nyoma se maradjon. 

- Most pedig - folytatta Margit -, hogy ön feleségül vette Porcian 
hercegnőt, bátyám, a király, megbocsátja nekem az ön iránt való 
szerelmemet, de nem bocsátja meg az én vétkemet, hogy tudniillik 
elárultam önnek egy olyan titkot, amelyet ön iránt való 
szerelmemből nem tudtam elhallgatni. 



 

- Oh igen, akkor még szeretett! 
- Még most is szeretem önt! Sőt jobban, mint valaha, Henrik! - 

felelte a királyné. - Mert sohasem volt jóbarátra annyira 
szükségem, mint most. Királyné vagyok és nincs trónom; asszony 
vagyok és nincs férjem! 

- Még mindig eljöhet! - kockáztatta meg a herceg. - Talán éppen 
most búcsúzik barátaitól! 

- Felség! - szólalt meg ekkor kívülről Gillone. - A király elhagyta 
lakosztályát. 

- Nem megmondtam? - kiáltott föl a herceg. 
- Henrik! - mondotta Margit királyné halkabban, megragadva a 

herceg kezét. - Hogy meggyőzzem önt arról, hogy szavamnak 
állok: maradjon itt és lépjen be ebbe a kis szobába! - s ezzel már be 
is tuszkolta a herceget a hálószobából nyíló kis szobába. 

Épp idejében, mert a másik pillanatban már belépett Henrik 
navarrai király két apródja kíséretében, kezükben két 
gyertyatartóban lobogó hét viaszfáklyával. 

- Még ébren van, asszonyom? - kérdezte nyílt, derűs arccal a 
király. - Talán bizony rám várakozott? 

- Nem vártam, uram, mert éppen tegnap adta tudtomra, hogy a 
mi házasságunk csak afféle politikai házasság és hogy ön sohasem 
fog kényszeríteni engem... 

- Rendben van, asszonyom! De azért csak elcseveghetünk egy 
kissé, nemde? Gillone, kérem, távozzék és zárja be maga után az 
ajtót! Én ugyanis négyszemközt szeretnék önnel beszélni! - tette 
hozzá a király, a szomszédos kis szoba felé tartva. 

- Egy pillanat! - vágott elébe türelmetlenül a királyné, útját állva 
a királynak. - Ne menjünk oda, jó lesz itt is! Hallgatom! 

A király most már tudta, amit tudni akart; lopva a kis szoba felé 
tekintett, mint hogyha keresztül akart volna látni a sűrű 
kárpitajtón. De aztán nyugodtan a királyné felé fordult, kinek szép 
arca e pillanatban sápadt volt az ijedtségtől. 

- Akkor tehát csevegjünk itt, ha úgy tetszik! - jegyezte meg a 
király nyugodt hangon. 



 

- Ahogy kívánja, Felség! - felelte a királyné és lerogyott, 
semmint leült arra a székre, amelyet a király tolt eléje. 

- Bármint gondoljanak is az emberek - mondta a király - a mi 
házasságunk mégiscsak házasság. Ön az enyém, én pedig az öné 
vagyok... Egymásnak tehát, mint jó szövetségeshez illik, 
segítségére kell lennünk! Nemde, ön is így gondolja, asszonyom? 

- Úgy van, Felség! 
- Ismerem, asszonyom, az ön éleselméjűségét és ismerem 

azokat a veszedelmes örvényeket, amelyekkel a királyi udvar tele 
van. Én még fiatal vagyok ugyan s habár senkinek rosszat nem 
tettem, mégis sok az ellenségem. Csak azt akarom tehát tudni, 
asszonyom, hogy barátaim, avagy ellenségeim táborába kell-e 
sorolnom önt; önt, asszonyom, aki a nevemet viseli s aki az oltár 
előtt szerelmet esküdött nekem! 

- De Felség, hogy gondolhatja...? 
- Én semmire sem gondolok, de remélem - és erről meg vagyok 

győződve -, hogy a reményem nem alaptalan. Igaz ugyan, hogy a 
mi házasságunk csak ürügy, vagy inkább - csapda... Melyik hát a 
kettő közül? A király, az anjoui és az alenconi hercegek gyűlölnek 
engem, Medici Katalin pedig sokkal jobban gyűlölte az 
édesanyámat, hogysem engem ne tudna gyűlölni... Ne... ne szóljon 
közbe, asszonyom! - Ez az igazság és én nem akarom, hogy olyan 
butának tartsanak, hogy ne ismerném Mouy meggyilkolásának és 
az édesanyám megmérgezésének történetét. Szeretném, ha volna 
valaki itt, aki hallhatná... 

- Oh, uram! - vágott közbe Margit hirtelen. - Hisz tudhatná, 
hogy kívülünk nincs itt senki! 

A navarrai király, mintha nem vette volna észre Margit kínos 
helyzetét, tovább folytatta: 

- Oh, mert hát ellenségem és üldözőm nekem a király, az 
alenconi, az anjou-i herceg, az anyakirályné, Guise és a de 
Mayenne herceg, Louis de Lorrain bíboros - végül az egész világ! 
Ösztönösen érzem ezt, asszonyom! De mindezekkel szemben 



 

tudok ám védekezni is, hogyha ön mellém áll, mert önt szeretik 
mindazok, akik gyűlölnek engem. 

- Engem... engem szeretnek? - kérdezte Margit. 
- Igen, önt asszonyom! - felelte a király. - Önt szereti Károly 

király, az alenconi herceg, az anyakirályné és szereti végül - Guise 
Henrik herceg... 

- Uram! - pattant föl Margit. 
- Ugyan, asszonyom, hát lehet azon csodálkozni, hogy önt 

mindenki szereti? Akiket pedig fölsoroltam, azok az ön rokonai; 
márpedig a rokonokat szeretni az Isten parancsolata szerint való!... 
Mindezekkel pedig csak azt akartam mondani, hogyha ön mellém 
áll s a segítségére számíthatok: akkor valamennyi ellenségemmel 
szemben megállhatom a helyem, de ha nem - akkor elvesztem! 

- Ellensége nem tudnék lenni soha! - kiáltott föl Margit. 
- De barátom sem, ugye? 
- Talán! 
- És szövetségesem? 
- Számíthat rám! - felelte Margit, kezét a király felé nyújtva. 
A navarrai király lehajolt és udvariasan kezet csókolt a 

királynénak, kinek kezét a kelleténél hosszabban tartotta a 
kezében, talán nem is annyira gyöngédségből, mint inkább azért, 
hogy azalatt a szomszéd szoba felé figyelhessen. 

- Hiszek önnek, asszonyom és elfogadom a szövetségét! - szólalt 
meg ismét a király. - Minket összeházasítottak anélkül, hogy 
ismertük volna egymást. Mi tehát mint férj és feleség nem vagyunk 
lekötelezve egymásnak. Mint láthatja, asszonyom, ellestem az 
óhaját. Mi azért őszinte szívvel, külső kényszer nélkül, egymás 
támogatása céljából szövetségre léptünk. Ugye, asszonyom, 
egyetért velem? 

- Úgy van, uram! - felelte zavartan a királyné, igyekezvén kezét 
kiszabadítani. 

- Akkor hát, mint jó szövetségesekhez illik - be akarom önt 
avatni terveimbe s mindent apróra elmondani... 



 

- Uram! - vágott közbe a királyné, türelmetlen pillantást vetve a 
szomszédos szoba ajtaja felé s megragadva a király karját. - 
Engedje meg, hogy egy kissé föllélegezzek... az izgalom... szinte 
megfulladok... 

És csakugyan, Margit királyné e pillanatban halotthalvány volt 
és egész testében remegett. 

- Asszonyom, most már bizonyos, hogy ön itt valakit 
elbújtatott, arról viszont meggyőződtem, hogyha hitvesnek hűtlen 
is, de szövetségesnek hű és megbízható. Márpedig ebben a 
pillanatban nagyobb szükségem van politikai hűségre, mint - 
szerelemre... Most pedig fogadja asszonyom mély tiszteletem és 
őszinte barátságom nyilvánítását! Pihenjen le, jó éjszakát! 

Margit hálás pillantást vetett a király arcára s búcsúzóul a kezét 
nyújtotta oda. 

- Tehát elhatároztuk! - jegyezte meg a királyné. 
- Hű és őszinte politikai szövetségre léptünk? - kérdezte a 

király. 
- Úgy van, Felség! - felelte Margit. 
Mikor a király a bársonykárpitajtó elé ért, még egyszer 

visszafordult és így szólt: 
- Köszönöm, Margit! Ön igazi francia nő. Most már nyugodtan 

távozom, mert ha szerelmével nem dicsekedhetem is, barátsága az 
enyém! Isten áldja meg, Margit! 

Mikor aztán a navarrai király kijutott a folyosóra s a saját 
lakosztálya felé tartott, magában elgondolkozott, hogy ugyan ki 
lehet az, ki rejtőzködhet őfelsége lakosztályában! Már mindegy, de 
annyi bizonyos, hogy Margit megvesztegetően szép teremtés. 
Mikor azután felhaladt azon a lépcsőn, amely Charlotte 
lakosztályába vitt, mintha tétovázni látszott egy pillanatra... 

Nos, ami Margit királynét illeti, ő bizony az urát szemmel 
kísérte mindaddig, amíg a kárpitajtó mögött el nem tűnt; ekkor 
azután visszatért a szobájába, ahol már ott találta a Guise 
herceget, kinek megpillantására szinte lelkifurdalásfélét érzett. 



 

- Margit, ma még semleges, de egy hét múlva ellenségeink 
táborában látjuk önt viszont! - mondotta komor arccal, összevont 
szemöldökkel a herceg. 

- Ah, ön hallgatózott, herceg? - kérdezte a királyné. 
- Mit tehettem volna mást abban a kis szobában? 
- Hát azt hiszi, hogy navarrai királyné létemre másként 

cselekedhettem volna? 
- Azt nem! De mint Guise herceg kedvese, másként is 

cselekedhetett volna! 
- Uram - felelte büszkén a királyné. - Meglehet, hogy a férjemet 

nem szeretem; de azt senki sem kívánhatja tőlem, hogy eláruljam 
őt! És vajon elárulná-e ön is a feleségét, Porcian hercegnőt? 

- Hagyjuk... hagyjuk ezt, Margit!.... Már látom, hogy nem szeret 
többé úgy, mint akkor, mikor tudomásomra hozta, hogy navarrai 
király összeesküvést szőtt ellenem. 

- Akkor a király volt erősebb és önök voltak gyöngébbek; ma 
épp fordítva van! Én tehát mindig a gyöngébb pártján vagyok. 

- Csak éppen átmegy egyik táborból a másikba. 
- Erre megszereztem a jogot akkor, mikor megmentettem az ön 

életét, herceg! 
- Rendben van, asszonyom. Minthogy pedig a szerelmesek, 

mikor szétválnak, kölcsönösen visszaadják mindazt, amit 
egymástól kaptak: én is meg fogom menteni az ön életét, ha erre 
alkalom kínálkozik. Ekkor aztán - kvittek leszünk! 

És ezzel a herceg meghajtotta magát s távozott - anélkül, hogy a 
királyné egyetlen mozdulattal is marasztalni akarta volna. Az 
előszobában már várt rá Gillone, aki lekísérte őt a földszinti 
ablakig, ahonnan lemászott az árokba, ahol az apródja várta. Majd 
visszatért a palotájába. 

Ezalatt Margit királyné az ablakhoz lépett és álmodozva 
tekintett szét a tájon. 

- Istenem, milyen nászéjszakám van nekem! A férjem fut 
előlem, a szeretőm cserbenhagy... 



 

E pillanatban a Tour du Bois felől egy kóbor diák alakja tú'nt föl 
az árok túlsó partján, aki csípőre tett kézzel a következő dalt 
énekelte: 

 
Miért félsz lánykám, hogyha én  
Édes titkunk rejtekén  
Csókolom az ajkad?  
Kebled éri a kezem?  
Ezzel még nem vétkezem  
S kár nem esik rajtad! 
 
Kinek őrzöd, mondd tehát,  
Édes ajkad mosolyát,  
Mért vagy, mért oly kába?  
Tán Plútónak szántad mind,  
Alvilágból hogyha int  
Charon csónakába? 
 
Ifjúságod elrohan...  
Boldog, kinek adva van,  
Hogy a hasznát lássa.  
Fonnyadt ajak mosolya  
Nem csábít senkit, soha:  
Nincs többé varázsa. 
 
Lánykám, jössz te hát ide!  
Hadd ölellek izibe.  
Csókra nyújtsd a szádat!  
Mert ha már a hant takar  
És behint a bús avar:  
Késő lesz a bánat! 
 
Margit királyné mélabús mosollyal hallgatta a diák énekét... 

Mikor azután a dal a messzeségben elhangzott, becsukta az 



 

ablakot és beszólította Gillone-t, hogy legyen segítségére a 
lefekvésnél. 

Ez volt hát Margit királyné nászéjszakája... 



 

AUGUSZTUS 24-ÉN ESTE 
 
A Saint Marcel-kapun át 1572. augusztus 24-én estefelé egy ifjú 

lovag érkezett Párizsba; a két oldalt szinte egymás után sorakozó 
vendégfogadók festői cégéreire egy-egy megvető pillantást vetve s 
bodor füstöt eregetve, lovát meg sem állította a város végéig, ahol 
a Maubert téren s a Notre-Dame-hídon át, majd a kőpartok 
mentén végighaladva, a hajdani rue de l'Arbre-Sec végén állott 
meg. Amint maga körül széttekintett, balkéz felöl a rúdján 
csikorgó és csengőkkel körülaggatott bádog kocsmacégér ötlött a 
szemébe, rajta cifra betűkkel: „A la Belle-Etoile", mely felírás fölött 
látható festmény egy vörös köpenyes utas, aki széttárt karokkal 
nyújtja feléje a pénztárcáját. Éhes utas számára csakugyan csábító 
kocsmacégér! Miközben az utas eltűnődött a különös cégér láttára 
s már éppen a vendégfogadó felé tartott, mikor az utca túlsó vége, 
tehát a rue Saint-Honoré felől egy másik lovas alakja tűnt föl, aki 
szintén csodálkozva nézte a különös cégért. 

A lovag, aki elsőnek érkezett a vendégfogadó elé, fehér spanyol 
lovon ült, fekete ujjas mellényt, sötét ibolyaszínű bársony köpenyt 
és fekete bőrcsizmát viselt; oldalán vésett vasmarkolatú kard, 
övében hasonló díszítésű tőr. Körülbelül huszonöt éves, 
napbarnított arcú, kékszemű ifjú lehetett, kackiás bajusszal, 
ragyogó fehér fogakkal, amelyek szinte megvilágították az arcát, 
mikor a szája mosolyra nyílt, amely tökéletesen szép metszésű 
volt. 

Ami pedig a később érkezett lovagot illeti, nos, az épp az 
ellenkezője az imént bemutatott ifjú lovagnak. Hátracsapott 
karimájú kalapja alól kitüremlett dús és hullámos, inkább 
vörösnek, mint szőkének mondható haja; szürke szeme olyan 
tűzben égett, hogy akár feketének is lehetett vélni. Az arca élénk 
rózsaszínű, a szája kicsiny és kecses, a bajusza vörhenyes, a fogsora 
pompás és ragyogó. Magas termetű, szélesvállú, szép lovag volt, 
akin nem egy asszonyi szem megakadt már, mióta a városon 



 

végiglovagolva, csaknem minden ablakra föltekintett, mintha 
valami kocsmacégért keresne. 

- Mordi! - szólt a lovag azzal a jellegzetes hegyvidéki kiejtéssel, 
amely nyomban elárulta piemonti származását. - Ugye, ide már 
nincs messze a Louvre? Egyébiránt azt látom, hogy mindketten 
egy gondolaton vagyunk. Ami hízelgő rám nézve! 

- Uram! - felelte a másik lovag erősen provence-i kiejtéssel. - Én 
is azt hiszem, hogy a Louvre nem lehet messze ettől a kocsmától. 
Csakhogy én meg azon tűnődöm, vajon csakugyan egy gondolaton 
vagyok-e önnel? 

- Hát még mindig nem határozta el magát? Engem az ön 
jelenléte vitt kísértésbe. De valljuk meg őszintén, elég csalogató a 
cégér! 

- Szó sincs róla! De engem épp az ejt gondolkodóba. Nekem azt 
mondották, hogy Párizs tele van csalóval; így hát ez a csábító cégér 
is csalétek lehet csupán. 

- Mordi! - jegyezte meg a piemonti lovag. - Én ugyan nem félek 
a csalóktól. És hogyha a fogadó nem ad nekem legalábbis olyan 
szép sült csirkét, mint amilyet a cégérre festetett, akkor a fogadóst 
húzom nyársra és mindaddig forgatom rajta, amíg csak szép 
pirosra nem pörkölődik. Gyerünk csak, uram, lépjünk be! 

- Ezek után én is határoztam! - felelte a provencei-i lovag. - 
Menjünk, de mutassa ön az utat, uram! 

- Uram, állok szolgálatára, én: Annibal de Coconnas gróf. 
- Én pedig egyszerűen Joseph-Hyacinthe-Boniface de Lerac de 

la Mole gróf vagyok, ugyancsak szolgálatára! 
- Akkor hát, uram, nyújtsa karját s lépjünk be! 
- És ezzel a két lovag - miután lovaikat átadták egy szolgának - 

karonfogva tartottak a bejárat felé, melynek küszöbén várta őket a 
fogadós. Csakhogy a fogadós - elég különös dolog - rá se hederített 
a két új vendégre, mert minden figyelmét lekötötte az a 
beszélgetés, amelyet egy magas, csontosképű korhellyel folytatott, 
aki taplószínű köpenyébe úgy behúzódott, mint a bagoly a tolla 
közé. Coconnas-t bosszantotta ez a figyelmetlenség s idegesen 



 

rántotta meg a fogadós karját, aki erre faképnél hagyta a 
taplószínű köpenyes férfit, de előtte a lelkére kötötte, hogy: „Gyere 
vissza minél hamarább s főként az időpontról tájékoztass engem!" 

- Ha jól emlékszem, ön is a Louvre-ba igyekszik! - mondotta 
Coconnas vacsora közben. 

- És ön is, ha jól értettem! - felelte La Mole. - De mintha már 
késő volna odamenni! 

- Késő, vagy nem késő, nekem mennem kell! Az a parancsom, 
hogy minél előbb keressem föl Guise herceget! - jegyezte meg 
Coconnas. 

E név hallatára a fogadós felfigyelt. 
- Úgy veszem észre, hogy ez a fickó hallgatózik! - mondotta elég 

hallhatóan Coconnas. 
- Úgy van, uraim! - szólt közbe a fogadós, sapkáját megemelve. - 

Guise herceg nevét hallottam említeni, hát idesietek, hogy mivel 
lehetek szolgálatukra, nemes uraim. 

- Ah, ah! Milyen varázs van ebben a névben! - kiáltott fel 
Coconnas. - Te, aki eddig olyan szemtelen voltál, most íme 
megalázkodol?... Mordi! Hej, fogadós, mi a neved? 

- La Huriére, szolgálatára, uram! - felelte a fogadós mélyen 
meghajolva. - Igen, uraim, nekünk, párizsiaknak a nagy Henrik a 
halványunk! 

- Melyik Henrikről van szó? - kérdezte sértődötten La Mole. 
- Én úgy tudom, hogy csak egy Henrik van! - felelte a fogadós. 
- Bocsánat, barátom, van még egy másik Henrik is, akiről nem 

tanácsolom, hogy rosszat mondjon! Ez pedig Henrik navarrai 
király, nem is szólva Condé Henrikről, aki szintén érdemes ember. 

- Ezeket én nem ismerem! - felelte szemtelenül a fogadós. 
- Annál jobban ismerem én őket! - jegyezte meg La Mole. - S 

mert éppen navarrai Henrikhez igyekszem, nem tanácsolom, hogy 
jelenlétemben rosszat mondjon róla.  

A fogadós mindössze megérintette könnyedén a sapkáját s La 
Mole grófot válaszra sem méltatva, Coconnas felé fordult: 



 

- A gróf úr tehát Guise herceggel fog beszélni! Oh, milyen 
szerencsés! És alighanem... ugye, az ünnepségek dolgában... 

- A navarrai király esküvője különben is sok idegent csábított 
Párizsba! - vágott közbe hirtelen La Mole. 

- Oh igen, de csak hugenottákat! - felelte a fogadós hetykén. - 
De bocsánat, uraim, önök katolikusok, nemde? 

- Én a magam részéről katolikus vagyok, akár csak Szent 
Atyánk, a pápa! - felelte Coconnas. 

A fogadós ekkor La Mole felé fordult, mintegy feleletét várva, 
aki azonban nem értette meg, vagy nem találta jelentősnek a 
fogadós pillantását, másik kérdéssel válaszolt: 

- Hogyha már nem ismeri is a navarrai királyt, La Huriére 
mester, legalább ismerni fogja a tengernagy urat! Úgy értesültem, 
hogy a tengernagy úr szívesen látott ember az udvarnál. Minthogy 
pedig nekem hozzá van ajánló levelem: remélem, nem sérti meg a 
száját, ha megmondja, hogy hol lakik. 

- A rue de Béthisy-ben lakott, itt mindjárt jobbra! - felelte a 
fogadós nagy belső elégtétellel, de ami külsőleg is elárulta magát. 

- Hogy mondta: lakott? - kérdezte La Mole megütközve. - Tehát 
elköltözött innen? 

- Igen! De nemcsak innen, hanem erről a világról is talán!... 
- Mit mond! - kiáltotta most egyszerre mind a két lovag. - A 

tengernagy elköltözött erről a világról? 
- Hogyan? - szólt a fogadós kaján mosollyal. - Ön Guise herceg 

pártján van és nem tudja? Tegnapelőtt, mikor, a 
Saint-Germain-l'Axérrois téren ment volna keresztül, Pierre Piles 
kanonok háza előtt egy puskagolyó érte. 

- És meghalt? - kiáltott fel türelmetlenül La Mole. 
- Nem halt meg! A golyó csak a karját érte és két ujját elvitte. De 

remélik, hogy a golyók meg voltak mérgezve. 
- Hogy mondtad, nyomorult, hogy remélik? - kiáltott föl 

magánkívül La Mole. 
- Azt akartam mondani: hogy úgy vélik! Ne vesszünk össze egy 

szó miatt. Különben is csak a nyelvem botlott meg. 



 

És ezzel a fogadós hátat fordítva La Mole grófnak, Coconnas 
felé fordult, titokban azzal egy megértő tekintetet váltva. 

- Ha így van, akkor sietek a Louvre-ban. Egy pillanatom sincs 
vesztegetni való... Ott találom Henrik navarrai királyt is? 

- Lehetséges, mert hiszen ott lakik. 
- Én is oda igyekszem! - vágott közbe hirtelen Coconnas. - Hát 

én ott találom Guise herceget? 
- Valószínűleg, mert alig néhány perc előtt láttam őt a Louvre 

közelében két nemes ifjú társaságában! - mondotta a fogadós. 
- Akkor hát siessünk, Coconnas úr! - mondotta La Mole. 
- Önnel tartok! - felelte Coconnas. 
- És mi lesz a vacsorájukkal, uraim? - kérdezte a fogadós. 
- Ejh, kell is nekem! - felelte La Mole. - Én majd talán a navarrai 

királynál vacsorázom. 
- Én meg a Guise hercegnél! - mondta Coconnas. 
- Én pedig - jegyezte meg a fogadós a két lovag után tekintve - 

megyek és kifényesítem a sisakomat, megtöltöm a puskámat és 
kiélesítem az alabárdomat. Mert hát nem lehet tudni, hogy mi 
lesz!... 

* 
A két lovag, Coconnas és La Mole, ezalatt csakhamar a Louvre 

elé érkezett, melynek tornyai még egybeolvadtak a leszálló 
sötétséggel. 

- Nos, mi a baja? - kérdezte Coconnas a társát, aki az ódon 
épület megpillantásakor megállott és szent félelemmel nézegette a 
fölvonóhidakat, a szűk ablakokat s a magasba szökő, karcsú 
tornyokat. 

- Hitemre mondom - felelte La Mole - nem tudom, hogy mi az 
oka, de a szívem erősen ver. Pedig nem félek, de most - magam 
sem tudom, miért - ez a palota olyan komornak, hogy ne 
mondjam: félelmetesnek tűnik nekem. 

A Louvre bejáratait kettős őrszemek őrizték. Coconnas abban 
reménykedett, hogy a Guise herceg neve varázsszóként megnyitja 
előtte a zárt ajtókat. Mikor az őrszem elé érkeztek. Coconnas 



 

csakugyan a hercegre hivatkozott, az őrszem azonban a jelszót 
követelte tőle, amit Coconnas természetesen nem ismert. 

- Akkor kívül tágasabb! - mordult rá az őrszem. 
A közelben az őrtiszttel beszélgetett egy férfi, aki mikor 

meghallotta, hogy miről van szó, rossz franciasággal megkérdezte 
Coconnastól, hogy mi járatban van. Mikor a lovag tudtára adta 
neki, hogy levelet hozott Piemontból a herceg számára, az 
ismeretlen férfi kijelentette, hogy a herceggel most nem beszélhet, 
mert az éppen a királynál van; de adja csak át a levelet, ő majd át-
adja neki, mihelyt lehet. 

- Mordi! - felelte Coconnas. - Hiszen én önt nem is ismerem, 
uram? 

- Pesme vagyok! A Guise herceg szolgálatában lenni! - felelte 
tört franciasággal az ismeretlen férfi. 

- Pesme! - mormogta Coconnas. - Ezt a nevet nem ismerem. 
- Nem Pesme, hanem Besme annak a neve, nemes uram! - 

igazította helyre az őrszem. - Német az istenadta, rossz a kiejtése. 
Csak tessék átadni neki azt a levelet. Jó kézben lesz! 

- Ah!.... Besme úr! - kiáltott fel örömmel Coconnas. - Hát 
persze, hogy jól ismerem! De mennyire!... Íme, itt a levél és 
bocsásson meg, hogy vonakodtam, de hát hű embere vagyok 
megbízómnak. 

Coconnas sikerén felbuzdulva, La Mole szintén Besme úrhoz 
fordult, juttatná el az ő levelét is a címzett kezéhez, de mikor 
tudtára adta, hogy az ő levele nem Guise hercegnek, hanem a 
navarrai királynak szól, Besme úr kijelentette, hogy ő nem tartozik 
a navarrai király udvarához, tehát nem vállalkozik a közvetítésre. 
Ezzel hátat fordítva La Mole grófnak, távozott s intett 
Coconnasnak, hogy kövesse. 

La Mole tehát kívül maradt egyedül... 
Épp ebben a pillanatban vonult ki egy másik kapun a 

Louvre-ból egy kis lovascsapat. 
- Nini, ott vezeti Mouy a hugenottáit! - jegyezte meg az egyik 

őrszem. - Szinte ragyog az arcuk az örömtől, A király megígérte 



 

nekik, hogy a tengernagy gyilkosát kivégezteti s minthogy ugyanaz 
az ember ölte meg Mouy atyját is, a fiú most örül, hogy két legyet 
fog egy csapásra. 

Meghallotta ezt a társalgást La Mole gróf is, aki nyomban a 
csapat parancsnoka felé tartott s megszólította: 

- Bocsánat, uram, most tudtam meg, hogy ön Mouy úr! Az ön 
neve jól cseng a protestánsok táborában, azért bátorkodom önt 
egy szívességre fölkérni. 

- Örömmel állok rendelkezésére uram, de tudni szeretném, 
hogy kihez van szerencsém! - felelte Mouy udvarias hangon. 

- Lerac de La Mole gróf vagyok! Aix-ből érkezem s levelet 
hoztam d'Auriac-tól, a provence-i kormányzótól a navarrai király 
számára, mely levél igen fontos és sürgős jelentést tartalmaz... 
Hogyan juthatnék én őfelsége színe elé? 

- Mi sem könnyebb annál! - felelte szívélyesen Mouy. - Csak 
attól félek, hogy őfelsége most nagyon el van foglalva, önt aligha 
fogadhatja nyomban. De mindegy, szíveskedjék követni engem s 
én önt a lakosztályáig kísérem. A többi már azután az ön dolga, 
uram! 

Mouy leszállt a lóról, a gyeplőt átadta szolgájának s a kis kapu 
ablakához lépve, felszólította az őrt, hogy nyisson kaput; mikor 
azután La Mole-t bevezette a király előszobájába, nyomban el is 
köszönt, magára hagyva a grófot. 

La Mole széttekintett maga körül; az előszoba üres volt, csak 
egy ajtó volt nyitva, amelyen áthaladva, egy folyosón találta magát. 
Több ízben hiába kopogott, senki, sehol... Tovább haladt tehát a 
folyosón végig, amely egyre sötétebb lett. E pillanatban a szemközt 
levő ajtó kinyílt és két apród lépett ki rajta, kezükben egy-egy 
lobogó fáklyát tartva, melynek fénye egy királyi megjelenésű és 
csodálatosan szép arcú nő alakját világította meg. A fáklyák fénye 
különben La Mole gróf alakját is teljesen megvilágította. 

- Kicsoda ön és mi járatban van itt, uram? - kérdezte a hölgy 
lágyzöngésű, kellemes hangon, amely mint édes zene hangzott a 
gróf fülében. 



 

- Asszonyom! - felelte La Mole szemét lesütve. - Bocsánatot 
kérek, én a navarrai királyt keresem. 

- Őfelsége e percben a sógoránál van, de távollétében nem 
mondhatná-e meg a királynénak... 

- Oh, igen hogyha a színe elé tudnék jutni. 
- Máris előtte áll, uram!... Margit, navarrai királyné vagyok. 
La Mole úgy elámult e szavakra, hogy a királyné nem bírta 

elfojtani nevetését. 
- Felség! - felelte akadozva a lovag. - A meglepetéstől s az 

ijedségtől e pillanatban szóhoz sem tudnék jutni... Talán más 
alkalommal! Az ön látása teljesen elvakított engem... Nem tudok 
én most gondolkozni, csak - csodálkozni! És bocsánatot kérek, 
hogy nyomban föl nem ismertem, de... 

- Nemde, udvarhölgynek nézett? 
- Oh, nem, Felséges asszonyom, inkább azt hittem, hogy de 

Poitiers Dianna áll előttem. Azt mondták, hogy a Louvre-ban van... 
- Önnek máris sikereket jósolhatok az udvarnál, uram! - 

mondta a királyné. - A levelet pedig adja át nekem, én majd 
személyesen adom át a királynak. De siessen, uram, mert engem 
várnak! 

La Mole egy pillanat alatt elővette kebeléből a selyem borítékba 
rejtett levelet, s mikor annak címzését a királyné megpillantotta, 
így szólt a lovaghoz: 

- Ugye, ön La Mole gróf? 
- Igen, Felség, az vagyok és milyen boldog, hogy Felséges 

asszonyom ismeri a nevemet! 
- Férjemtől, a királytól és bátyámtól, az alenconi hercegtől 

hallottam említeni a nevét. Úgy tudom, hogy önt várták. Most 
pedig menjen a folyosóra s várja meg ott, amíg hívatni fogja a 
király! - mondta a királyné, a levelet gyémánttal hímzett fűzőjébe 
rejtve. 

Margit királyné ezzel folytatta az útját, de a folyosó oly szűk 
volt, a királyné dudoros ruhája pedig oly széles, hogy a lovag 
ruháját, noha egészen a falhoz lapult, közvetlen közelről súrolta, 



 

miközben bódító, édes illat terjengett utána. La Mole 
megremegett s bizony még elvágódik, ha meg nem kapaszkodott 
volna a falban. Margit királyné mint látomás tűnt el szeme elől. 
Ekkor egy apród lépett La Mole elé, akit levezettek a lépcsőn s 
mikor több ajtón át egy folyosóra érkeztek, az apród távozott s 
becsukta maga mögött az ajtót. A folyosón, amely különben 
néptelen volt, egy másik alak sétált föl s alá, mintha szintén 
várakoznék valakire. Az esthomály ott settenkedett a csúcsíves ko-
mor falak közt s noha az idegen férfi alig húsz lépésnyire volt a 
lovagtól, annak arcát már nem láthatta. La Mole tehát feléje 
közeledett. Mikor közelébe ért, ámulatára Coconnas grófot 
ismerte föl, aki a léptek zajára hátrafordult és ugyancsak 
elcsodálkozott, mikor maga előtt látta La Mole grófot. 

- Mordi! - kiáltott föl Coconnas. - Mi szél hozta önt ide? 
Ekkor azután tövéről-hegyére elmagyarázták egymásnak, hogy 

jutottak be a Louvre-ba s amint szót szóba öltöttek, kiderült, hogy 
mind a ketten tudnak - görögül! 

- Mordi! - kiáltott föl ismét Coconnas. - Az ön szerencséje máris 
bizonyosra vehető az udvarnál! Segítségére lehet a versírásban IX. 
Károly királynak s görögül társaloghat Margit királynéval. 

- Eltekintve attól, hogy a navarrai királlyal pedig - gascogne-i 
nyelven társaloghatok! - jegyezte meg La Mole. 

E pillanatban a folyosó bejáratánál egy sötét alak jelent meg s 
amikor közelebb jött, kiderült, hogy az nem más, mint Besme úr. 
Előbb szemügyre vette mind a két lovagot, s azután magához 
intette Coconnas grófot, aki kezével búcsút intett La Mole grófnak, 
távozott s a folyosó túlsó végében levő ajtón eltűnt, amely mögött 
nyomban lépcsőfeljárat következett. Itt azután Besme úr 
bizalmasan kikérdezte Coconnas-t, hol lakik s a szívére kötötte, 
hogyha éjjel megszólalnak a harangok, akkor nyomban siessen ide, 
ahol a „Guise" jelszóra megnyílik előtte a Louvre kapuja. Coconnas 
ezután visszaballagott a vendégfogadóba. 

Ezalatt pedig La Mole grófot egy ifjú apród kereste föl és 
tudtára adta, hogy a navarrai király ez idő szerint nem fogadhatja 



 

ugyan, de még az éjjel esetleg magához kéreti. Tartózkodjék tehát 
otthon, holnap azonban mindenesetre elvárja, még akkor is, ha 
addig nem üzenne neki. A jelszó pedig „Navarra", mely megnyitja 
előtte a Louvre kapuját. 

- No és mi van Coconnas lovaggal? - monologizált magában La 
Mole hazafelé tartva. - Alighanem a Guise herceg vendége ma 
estére. 

Mikor azonban a vendégfogadóba érkezett, első pillantása is 
Coconnas lovagra esett, aki épp egy óriás szalonnás omlettel 
birkózott. 

- Oh, oh! - kiáltott fel örömmel Coconnas. - Úgy látszik, hogy 
ön épp oly kevéssé vacsorázik a navarrai király asztalánál, mint én 
a Guise hercegnél. Legyen vendégem, íme, megosztom önnel a 
vacsorámat! 

- Köszönöm, elfogadom! - felelte La Mole. - Úgy látszik, hogy a 
sors elválaszthatatlanul összefűz bennünket. Itt alszik ön az éjjel? 

- Még magam sem tudom! 
- Hát bizony én sem! - felelte La Mole. 
- Én azonban már tudom, hogy hol töltöm a mai éjszakát! - 

jegyezte meg Coconnas. 
- Nos, ugyan hol? 
- Hát ott, ahol - ön! -jegyezte meg nyomatékkal Coconnas. 
És mindketten fölkacagtak és legott hozzáfogtak La Huriére 

fogadós omlettjének. 
* 

Medici Katalin a szobájában ült az asztal mellett egyedül, 
könyökét egy félig nyitott könyvre támasztva s tenyerébe hajtotta 
fejét, amely - hála a firenzei René kozmetikai tudományának - még 
mindig szép volt. Férje, II. Henrik halála óta gyászruhát viselt s 
noha már az ötvenkettedik évét is betöltötte, alakja megőrizte 
fiatalos külsejét. Lakosztálya szintén magán viselte a gyász jellegét 
s meglátszott a falak, a bútorok s a díszítések színein is. 

E pillanatban valaki kinyitotta az ajtót, fölemelte a kárpitot, 
bedugta halovány arcát s megszólalt: 



 

- Rosszul áll az ügy! 
Medici Katalin fölemelte a fejét s megpillantotta Guise herceget. 
- Mit akar ezzel mondani, Henrik? - kérdezte megütközve az 

anyakirályné. - Beszéljen, kérem, mi történt? 
- Most jövök a királytól, akitől megkérdeztem, meddig hajlandó 

még a hugenották túlkapásait szó nélkül tűrni. Őfelsége ezt felelte: 
„Herceg úr, önt a nép azzal gyanúsítja, hogy a merényletet ön 
követte el a tengernagy ellen. E váddal szemben védekezzék úgy, 
ahogy tetszik! Ami pedig engem illet, én majd megvédem magam, 
ha támadnak!..." És ezzel őfelsége faképnél hagyott. 

- No, hát majd én magam megyek a királyhoz! - felelte Medici 
Katalin. - Várjon meg itt, herceg, esetleg később jöjjön utánam! 

Az anyakirályné zajtalan lépésekkel közeledett a király 
lakosztálya felé, aki éppen kedvelt kutyáit etette. 

- Nos, mi baj, anyám? - kérdezte IX. Károly szánakozó arccal, 
látván édesanyja halovány arcát. 

- Csak azért jöttem, kedves fiam - felelte Medici Katalin -, hogy 
megkérjelek, hadd vonuljak én vissza - mindegy nekem - 
bármelyik kastélyodba, de minél messzebb Párizstól! 

- S ugyan miért, anyám, ha szabad kérdeznem? 
- Mert már nem bírom tovább tűrni a hugenották 

erőszakoskodását! Épp ma értesültem, hogy a protestánsok már a 
Louvre-ban is fenyegetnek téged, én pedig már nem nézhetem 
tovább ezeket a túlkapásokat. 

- De hát Istenem, vedd figyelembe, anyám, hogy a vezérüket 
akarták megölni! - jegyezte meg a király a meggyőződés hangján. - 
Egy gaz gyilkos már megölte a derék Mouy-t. Végre is igazságot 
kell szolgáltatnom mindenkinek az országomban! 

- Oh, ami az igazságszolgáltatást illeti, légy nyugodt, fiam! - 
mondotta Medici Katalin. - Majd igazságot szolgáltatnak ők 
maguknak! Természetesen a maguk módján! Ma talán Guise 
herceggel, holnap velem s később majd veled szemben! Mert 
jegyezd meg jól, fiam: most már nem Guise Ferenc herceg 
haláláról, sem Coligny tengernagy ellen elkövetett merénylet 



 

megtorlásáról, sőt nem is a protestáns, avagy a katolikus egyház 
érdekéről van ám szó, hanem egyszerűen arról, hogy II. Henrik fia 
helyébe Bourbon Antal fia kerüljön-e, vagy sem. 

- Ez a te megszokott rémlátásod, anyám, semmi egyéb!.... Várni 
kell tudni, anyám, várni! Az emberi tudás összessége 
összefoglalható ebben az egy szóban! Az a legnagyobb, a 
legerősebb, a legokosabb ember, aki - várni tud! 

- Én pedig nem várok tovább! - felelte az anyakirályné s 
meghajolt, jeléül annak, hogy távozni készül. 

- De végre is, mit kívánsz... mit tegyek, anyám? - kérdezte a 
király. - Azt szeretném, ha mindenki igazságosnak tartana engem! 

- Gróf úr! - fordult most Medici Katalin Tavannes gróf felé, aki 
eddig szótlanul állott s a király, kedvelt gébics madarával 
játszadozott. - Szóljon ön is hozzá: mi a véleménye az ügyről! 

- Ha Felséged megengedi! - szólalt meg a gróf. 
- Beszélj, beszélj! - felelte a király. 
- Mit tesz Felséged akkor, ha vadászat közben vadkan rohan 

feléje? 
- Teringettét! Hát bátran bevárom s ha közelembe ér, a torkába 

mártom a vadászkésemet!... A hasonlat azonban nem találó, gróf 
úr, mert én az alattvalóimat nem akarom megölni. Végtére is, a 
hugenották épp úgy alattvalóim, mint a katolikusok. 

- Jól van, Felség, az ön dolga rendben van! - mondta az 
anyakirályné sértődötten. - Erről ne beszéljünk többet! De mit 
tegyek én, a védtelen asszony, akiről mindenki megfeledkezik! Én 
tehát félek és engedni vagyok kénytelen. 

Medici Katalin távozott, de elmenőben intett az ajtó mellett 
hallgatózó Guise hercegnek, hogy lépjen be és folytassa tovább a 
harcot a királlyal. 

- Sire! - szólalt meg a belépő Guise herceg, kinek jelenlétét a 
király csak most vette észre. - Mit szólna ahhoz, ha valaki így 
szólna Felségedhez: „Sire, én Felségedet holnap megszabadítom 
minden ellenségétől!" - Felség, ma augusztus 24-dike van, Bertalan 
apostol nevenapja. 



 

- Derék apostol volt, akit elevenen megnyúztak! - jegyezte meg 
a király. 

- Annál jobb! - felelte a herceg. - Minél többet szenvedett, annál 
nagyobb bosszút áll kínzóin! 

- És ön az, kedves unokaöcsém - mondta a király -, aki ezzel az 
aranymarkolatú, csinos kis karddal holnapra tízezer hugenottát 
akar megölni? Ah, milyen tréfás ön, herceg úr! 

- Sire! - kiáltott fel a herceg, szinte megremegve a király gúnyos 
kacajának visszhangjától. - Sire, csak egy szó, csak egy jel s 
mindenki kész! Itt vannak svájci katonáim, van ezerszáz nemes 
ifjam, itt vannak a lovaskatonák, a polgárok... Felséged pedig 
rendelkezik a testőreivel, barátaival, az egész katolikus 
nemességgel... Húszan vagyunk egy ellen! 

- Ejh, ha tehát annyian vannak, csinálják nélkülem! - fakadt ki 
türelmetlenül a király. 

E pillanatban Medici Katalin lépett a szobába, akit azonban a 
király, aki épp a kedvelt kutyáival volt elfoglalva, nem vett észre. 

- Minden rendben van, herceg! - súgta oda Katalin a hercegnek. 
- Csak tovább is sürgesse a királyt, aki úgyis engedni fog. 

Miután Katalin hirtelen visszahúzódott a kárpitajtó mögé, a 
herceg ismét ostromolni kezdte a királyt, aki azonban hajthatatlan 
maradt. 

- Hát nézzem el, hogyan ölik meg a navarrai királyt és Condé 
herceget a - saját palotámban? Dehogy!... 

És IX. Károly király ezzel hátat fordítva a hercegnek, 
lakosztályába sietett, magára hagyva őt Tavannes-nal együtt. 

Ezalatt Medici Katalin lakosztályában összegyűltek az 
anyakirályné hívei, akik azonban Katalin kérésére hamarosan 
távoztak és csak Margit királyné maradt ott, aki a nyitott ablak 
mellett ülve, gondolataiba merülten bámulta az eget. Kisvártatva a 
kárpitajtó kinyílott, s Henrik, navarrai király lépett a szobába. 

- Ah, itt az én fiam! - kiáltott föl Katalin remegve, mikor a 
navarrai királyt belépni látta. - Itthon vacsorázik ma a Louvre-ban? 



 

- Nem vacsorázom itthon, Felség - felelte Henrik -, mert az 
alenconi és a Condé herceggel ma este becsatangoljuk a várost. 
Különben azt reméltem, hogy itt találom őket... 

- Hát csak menjenek és mulassanak az urak! - mondta Katalin 
nevetve. - Milyen jó is a férfiaknak, hogy így mulathatnak! Ugye, 
lányom? 

- Úgy van, anyám! - felelte Margit. - Milyen jó, milyen édes is az 
a szabadság! 

- Ezzel, ugye, azt akarta mondani, asszonyom, hogy én önt 
megfosztottam tőle! - jegyezte meg Henrik, meghajolva felesége 
előtt. 

- Oh nem, uram! Nem a magam személyére gondoltam, hanem 
csak úgy... általában! 

A kárpitajtó most ismét szétnyílt s de Sauve-né dugta be 
szőkefürtös fejét. 

- Felség! - jelentette. - René illatszerész van itt, akit Felséged 
kirendelt. 

Henrik e név hallatára elsápadt, hiszen ez az ember az ő 
édesanyjának gyilkosa! Érezte, hogy arca árulója volt belső 
felindulásának, amelyet hogy elleplezzen, az ablak könyöklőjéhez 
támaszkodott. Az illatszerész mély hajlongások közepette járult az 
anyakirályné elé, kezében tartva nyitott dobozát, amelynek 
mindenik rekeszében más-más hintőpor és különféle illatszerekkel 
telt üvegcsék voltak. 

Az illatszerésszel egyidejűleg, csak a király lakosztálya felől 
nyíló ajtón át lépett a szobába Klaudia lotharingiai hercegnő, 
Medici Katalin idősebb lánya; egész testében remegve, sápadtan 
közeledett húgához, Margit királynéhoz, aki mellett a navarrai 
király állt, kezével homlokát simogatva. Katalin e pillanatban 
hátrafordult s így szólt Margithoz: 

- Kedves lányom, mehetsz haza, te pedig, fiam, menj a városba 
szórakozni! 

Mikor Margit távozni készült, Klaudia hirtelen megragadta a 
kezét. 



 

- Húgom! - súgta oda neki halkan. - Guise herceg nevében 
kérlek, ne mozdulj ki innen s ne tartózkodjál a lakosztályodban! 

- Nos, mit mondtál, Klaudia? - kérdezte Katalin hirtelen 
hátrafordulva. - Valamit súgtál Margitnak. 

- Semmit! - felelte zavartan Klaudia. - Csak éppen jó éjszakát 
kívántam s átadtam neki a nevers-i hercegné üdvözletét. 

- És hol van a szép hercegné? 
- Sógoránál, a Guise hercegnél, anyám! 
Katalin gyanakodva nézett mind a két lányára, majd elkapva 

Klaudia kezét, olyan erősen szorította magához, hogy Klaudia 
szinte fölsikoltott fájdalmában. 

Henrik király ezalatt felesége keze után nyúlt, aki remegve 
nyújtotta oda csókra a kezét. 

- Mit mondott önnek Klaudia? - kérdezte kézcsók közben 
Henrik a feleségétől. 

- Azt, hogy ki ne mozduljak innen... Az istenre kérem, ön se 
távozzék a palotából! 

Ebből az ellesett néhány szóból Henrik navarrai király mindent 
megértett! Az egész összeesküvés tisztán állott előtte. 

- De ez még nem minden! - súgta halkan Margit királyné. - Itt 
van nálam az a levél, amelyet La Mole provencei-i nemes ifjú 
hozott az ön számára. 

- Köszönöm, Margit! - felelte a király, a levelet hirtelen keblébe 
rejtve s amikor az illatszerész mellett elhaladt, kezét annak vállára 
téve, megszólította: 

- Nos, René mester, hogy megy az üzlet? 
- Köszönöm, Felség, elég jól! - felelte a gonosz méregkeverő 

szemtelenül vigyorgó pofával. 
- Meghiszem azt! - jegyezte meg Henrik. - Ha valaki valamennyi 

francia és külföldi koronás főnek a szállítója... 
- Kivéve a navarrai királyt! - jegyezte meg szemtelenül a 

méregkeverő. 
- Ventre-saint-gris! - felelte Henrik megszokott indulatszavát 

használva. - René mesternek igaza van! Pedig szegény édesanyám, 



 

aki szintén öntől vásárolt, még a halálos óráján is önt ajánlotta a 
figyelmembe. Jöjjön el holnap, vagy holnapután ismét és keressen 
föl engem a saját lakosztályomba. De a legfinomabb illatszereit is 
hozza ám el magával! 

Ebben a pillanatban Klaudia, minden erőlködése ellenére, heves 
zokogásban tört ki, mire Margit hirtelen hozzásietett, hogy 
megtudakolja a sírás okát. 

- Semmi, lányom! - felelte helyette Katalin. - Idegláza van, ami 
ellen Mazille orvos aromatikus szereket ajánlott. 

Miközben az anyakirályné Klaudia karját még az előbbinél is 
erősebben szorította meg, Margit felé fordult s a szeme közé 
nézve, szigorú hangon így szólt: 

- Bocsásson meg, anyám, még csak - jó éjszakát akartam kívánni 
önnek... 

- És remélem is, hogy az ég meghallgatja kérésedet! Jó éjt! Jó éjt 
lányom! 

Margit támolyogva hagyta el anyja lakosztályát; hiába 
iparkodott, hogy legalább egyetlen tekintetét elfoghatná az 
urának, aki azonban utána se pillantott. Most rövid, de kínos 
szünet következett, mely alatt Klaudia összekulcsolt kezekkel, 
némán nézett anyja arcára, aki fürkésző tekintettel méregette 
végig leányát. Henrik e jelenetnek hátat fordított ugyan, de 
láthatta azt a tükörből, amely előtt a bajuszát kente azzal az illatos 
pomádéval, amelyet az imént vett Renétől. 

- És ön, fiam, Henrik, szintén távozik? - fordult most Katalin a 
navarrai király felé. 

- Ah, igaz! Hoppá, majd elfelejtettem - felelte zavartan Henrik. - 
Pedig a hercegek már várakoznak rám! De hát ez a finom illatszer 
úgy elbódított, hogy szinte mindenről megfeledkeztem! Jó 
éjszakát, asszonyom! 

- A viszontlátásra, fiam! - felelte Katalin. - Holnap azután 
hozzon ám híreket a tengernagy állapotáról!  



 

Henrik navarrai király nyugodt, szinte mosolygós arccal 
távozott Katalin szobájából, mintha nem is tudná, hogy a vesztébe 
rohan. 

- Most pedig, Charlotte - fordult Katalin de Sauve-né felé - 
menjen és keresse föl Guise herceget és Tavannes-t, akik a 
házikápolnában várakoznak. De jöjjön vissza velük ide, hogy 
gondozásba vegyük Klaudiát, akinek kissé - elment az esze. 

 
Mikor La Mole és Coconnas befejezte sovány vacsoráját - mert 

hiszen a sült csirke csak a cégéren mutatkozott kövérnek -, 
Coconnas az asztalra könyökölve, így szólt a társához: 

- Máris lefeküdni készül, La Mole úr? 
- Hát bizony nagy kedvet érzek az alváshoz, uram! - felelte La 

Mole - Pedig nem lehetetlen, hogy az éjszaka még föl is zavarnak. 
- Hát tudja mit? - mondta Coconnas. - Mind a kettőnknek egy 

és ugyanazon a helyen lesz még ma dolgunk, tudniillik a 
Louvre-ban. Jobb lesz tehát le se feküdni, tehát - kártyázzunk! 

A szót csakhamar tett követte s bizony La Mole hamarosan 
elnyerte Coconnas egész vagyonát - a hat aranyat. 

- Az már bizonyos - jegyezte meg Coconnas -, hogy ezeknek a 
hugenottáknak nagy szerencséjük van a - játékban! Hogyan, tehát 
én ez éjjel nem leszek megelégedve a Guise herceg 
bőkezűségével... 

- Nos? 
- Akkor holnap arra kérem fel önt, hogy mutasson be engem a 

navarrai királynak. Fogadom, hogyha én egyszer felcsapok 
hugenottának, akkor hugenottább leszek magánál Luthernél, 
Calvinnál és Melanchtonnál, sőt a világ valamennyi protestánsánál 
- együttvéve! 

- Csitt! - figyelmeztette őt La Mole. - Nem látja, hogy mennyire 
figyeli önt La Huriére, a vendéglős? 

- Ejh, az most nagyon el van foglalva. Beszélget valakivel!... Az 
ördög vigyen el, ha ez nem... 

 



 

- Kicsoda? 
- Az az éjjeli bagoly, akivel már akkor tárgyalt, mikor mi 

ideérkeztünk. Tudja, az a taplószínű köpenyes, sárga mellényes 
ember. 

A vendéglős kézmozdulatai ekkor már oly hevesekké és 
izgatottakká váltak, hogy Coconnas fölkelt az asztal mellől és 
odament a két vitatkozóhoz. 

A vendéglős nyomban magához vonta Coconnast és a fülébe 
súgta, hogyha az élete kedves, nyomban vegyen búcsút 
asztaltársától és távozzék. Erre már nem is volt szükség, mert 
amikor Coconnas visszatért La Mole asztalához, ez már hívta a 
fogadóst és így szólt hozzá: 

- Hogyha engem az éjjel a navarrai király kerestetne: azonnal 
keltsen föl. Ruhástól fekszem az ágyba, tehát hamarosan talpon 
leszek. 

- Grégoire! - kiáltotta a vendégfogadós. - Hamar fehér papírost 
és ollót Coconnas gróf úrnak! A papírost, hogy levelet írhasson, az 
ollót pedig, hogy borítékot készítsen számára. Megértetted? 

- Mordi! - mormogott magában Coconnas. - Itt alighanem 
készül valami! Jó lesz résen lenni! 

- Jó éjt, uraim! - köszönt el La Mole. - Ön pedig, kedves 
házigazdám, legyen szíves, vezessen a szobámba. Sok szerencsét, 
uraim! 

Mikor La Mole és a vendégfogadós eltűnt a csigalépcső 
homályában, az a titokzatos férfi megragadta Coconnas karját és 
halkan a fülébe súgta: 

- Uram, ön az imént, mikor az asztaltársával beszélgetett, 
sokszor közel járt ahhoz, hogy elárulja azt a titkot, amelytől az 
ország boldogsága függ. Az Isten is úgy akarta, hogy a nyelve 
mégsem járt el. És ez a szerencséje önnek is, mert abban a 
pillanatban egy jól irányzott puskalövéssel örökre elhallgattattam 
volna önt!... Most pedig figyeljen ide. 

- De hát ki ön és hogy merészel velem ilyen hangon beszélni? - 
kérdezte fölháborodva Coconnas. 



 

- Önt, uram, az a megtiszteltetés érte, hogy Sire de Maurevel 
személyesen beszél önnel! 

- Ah!... Coligny tengernagy merénylője? 
- Úgy van! És Mouy kapitányé is egyúttal!... Figyeljen tehát ide! 
- Mordi!.... Meghiszem azt, hogy figyelek! De mennyire! - felelte 

megszeppenve Coconnas. 
E pillanatban hallani lehetett, amint a vendégfogadós az egyik 

szoba ajtaját kulccsal bezárta, majd lakatot tett a folyosó ajtajára 
is; visszatérve társaihoz, mind a hárman letelepedtek az asztal 
mellé. Tizenegy órát vert a 
Saint-Germain-l'Auxerrois-székesegyház toronyórája. Maurevel 
egyenkint számlálták a kalapácsütések kongását, amelyek rezegve 
és komoran hangzottak el az éjszaka csendjében. 

- Hűséges embere ön a királynak és jó katolikus ön? - kérdezte 
Maurevel Coconnas felé fordulva. 

- Szívvel és lélekkel az vagyok! - felelte határozott hangon 
Coconnas. - De hisz ön sérteget engem az efféle kérdésekkel! 

- Csillapodjék, lovag úr! A fő az, hogy kövessen minket! 
- És hová? - kérdezte Coconnas gyanútlanul. 
- Az nem fontos! Bízza csak ránk! A szerencséje, de lehet, hogy 

az élete függ ettől - magyarázta Maurevel. 
- Megjegyzem, uraim, hogy éjfélkor dolgom van ám a 

Louvre-ban! 
- Hiszen mi is éppen oda megyünk! 
- De engem a Guise herceg vár. 
- Minket is! - felelte mosolyogva, ujjasából előhúzva három tőrt; 

az egyiket a vendégfogadósnak, a másikat Coconnasnak nyújtotta 
át, míg a harmadikat ő maga tartotta meg. La Huriére a sisakja, 
Coconnas pedig a kalapja mellé tűzte a tőrt. 

- A Louvre-ban ma mulatság van - folytatta Maurevel - királyi 
bankett, amelyre a hugenották is hivatalosak... Ők lesznek a nap 
hősei - de meg is fizetnek érte! - ha pedig ön a mi emberünk: jöjjön 
velünk, hívjuk meg az ünnepélyre a Gedeonjukat - amint ők 



 

nevezik a tengernagyot, akit elhibáztam, pedig a király puskájából 
lőttem rá. 

- De itt vagyok én! - kiáltott föl La Huriére, a vendégfogadós. - 
Ezért fényesítettem én ki a sisakomat, élesítettem ki a kardomat és 
a késemet! 

Coconnas e szavakra elsápadt, mert most már tudta, hogy miről 
van szó... Maurevel mosolyogva vonta Coconnast az ablak mellé. 

- Nézzen csak oda! - mondta Maurevel. - Látja ott a kis téren, a 
templom mögött azt a kis csapatot, amely ott csöndben várakozik? 
A kalapjuk mellett kereszt van. Nos, ennek a csapatnak a 
parancsnokai hárman vagyunk: Ön, La Huriére és én! Ezek a 
svájciak, akik Toquenot vezetése mellett jöttek ide... Most pedig 
nézzen amoda: ott láthatja a lovascsapatot, élén lovagol a Guise 
herceg, akivel önnek találkozója van éjfélkor. Látja csak, épp a 
Louvre felé tart, minden kapun bezörget, de csak ott, ahol fehér 
kereszt jelzi a házat. Mindegyik ház kapuja megnyílik s fegyveres 
emberek jönnek ki rajta. A mi házunk is sorra kerül és - mi is 
közéjük állunk! 

- De hát - jegyezte meg Coconnas kedvetlenül - ez a sok ember 
azért öltött fegyvert, hogy egy öreg hugenottát kivégezzen? Mordi! 
Hiszen ez közönséges útonállás és nem katonához méltó eljárás! 

- Fiatalember! - felelte Maurevel fölényesen. - Lesz önnek 
módjában válogatni fiatalban és öregben egyaránt. Ha tetszik: 
tőrrel, ha tetszik: karddal hadakozik velük. Mert hát tudja meg, 
hogy a hugenották nem egykönnyen hagyják ám magukat 
megfojtani s majd ön is tapasztalni fogja, hogy fiatalja és örege 
egyaránt kemény legény a talpán! 

- Hát valamennyit meg kell ölni? - kérdezte Coconnas. 
- Valamennyit! 
- A király parancsára? 
- A király és a Guise herceg parancsára! 
- És mikor?  
-Mikor megkondulnak a Saint-Germain 

l'Auxerrois-székesegyház harangjai - mondta Maurevel, zsebéből 



 

egy névjegyzéket vonva elő. - Ide nézzen! Háromszáz hugenotta 
van rajta. Ha minden jó katolikus csak egytizedrészét is elvégezné 
ma az én munkámnak, akkor holnap egyetlen eretnek sem lenne 
az egész országban! 

- Figyelem! - kiáltott föl La Huriére. 
- Nos, mi az? - kérdezte egyszerre Coconnas és Maurevel. - 

Megkondult a székesegyház harangja! 
- Ez a jeladás! - kiáltotta Maurevel. - Itt az idő! Pedig úgy volt, 

hogy csak pontban éjfélkor kezdődik... De annál jobb! Hogyha az 
isten és a király dicsőségéről van szó: jobb, ha siet az óra, mint 
hogyha késik! 

És csakugyan: a székesegyház toronyórája komoran kongatta az 
éjfélt. Legott egy puskalövés hangzott el, majd több fáklyafény 
lángolt föl a rue de l'Arbre-Sec házai során. 

- Kezdődik a tánc! - kiáltotta diadalittasan Maurevel. - 
Menjünk, uraim! 

- Ne még! - mondta a vendégfogadós. - Nem akarom, hogy 
távollétemben megöljék a feleségemet és a gyermekeimet. Egy 
hugenotta van a házamban! 

- La Mole gróf? - kérdezte Coconnas ijedten. - Hát ön a saját 
vendégét sem kíméli? De hiszen La Mole gróf az asztaltársam volt, 
megosztotta velem a vacsoráját, együtt kártyáztunk. 

- Igen ám - felelte Maurevel - csakhogy La Mole eretnek és ő is 
halálra van ítélve. Ha mi meg nem öljük, megölik mások. 

- Nem is szólva arról, hogy ötven tallért elnyert öntől! - jegyezte 
meg a vendégfogadós. 

- Igen, de szabályszerűen! - felelte Coconnas s már rohant is a 
vendégfogadós után, aki egyenesen La Mole szobája felé tartott. 

Mikor mindketten La Mole szobája elé érkeztek, az utcáról több 
puskalövés hangzott föl s nyomban utána hallani lehetett, hogy La 
Mole kiugrott az ágyból s ropogott a padló a lába alatt. 

- Az ördögbe is! - mormogta a vendégfogadós. - Úgy látszik, 
hogy fölébredt! Sőt talán még védekezni is fog. 



 

- Hát amilyen legény, bizony még megteszi! - jegyezte meg 
Coconnas. - S vajon mit szólna ahhoz, fogadós úr, ha megölné önt? 

La Huriére meghökkent ugyan ezekre a szavakra, de mert puska 
volt nála és mert ketten is voltak: nekivetette lábát az ajtónak és 
berúgta. La Mole kalap nélkül ugyan, de teljes fegyverzetben 
sáncolta el magát az ágy mögé, fogai közt a kardját, két kezében 
egy-egy pisztolyt szorongatva. 

- Ah!... Úgy látszik, hogy az életemre törnek! - kiáltott föl most 
La Mole szikrázó szemmel. - És te vagy az, nyomorult? 

La Huriére nem felelt, hanem célba vette La Mole-t és rásütötte 
a puskáját; abban a pillanatban azonban, mikor a lövés eldördült, 
La Mole térdre vetette magát s a golyó a feje fölött a falba fúródott. 

- Segítsen, Coconnas úr! - kiáltotta La Mole. 
- Segítsen, Maurevel úr! - kiáltotta a vendégfogadós. 
- Hitemre mondom, La Mole úr - felelte Coconnas - hogy én 

legfeljebb azt tehetem meg az ön érdekében, hogy semleges 
maradok. Ez éjjel azonban a király parancsára lemészárolják a 
hugenottákat. Hát mentse a bőrét úgy, ahogy tudja! 

- Ah, árulók, gyilkosok! - kiáltozott magánkívül La Mole. - De 
megálljatok csak! 

És ezzel La Mole is elsütötte a pisztolyát, La Huriére azonban 
még idejében félreugrott, de Coconnast vállán érte a golyó. 

- Mordi! - ordított föl fájdalmában Coconnas, fogait csikorgatva. 
- Hát ha te is úgy akarod, hát nesze! 

Kardját kirántva, Coconnas dühösen rohant ellenfelére. Ha La 
Mole-nak csak egyedül Coconnas-szal kellett volna összemérnie a 
kardját, hát bizonyára helyén maradt volna; de ott volt a fogadós, 
aki éppen most töltötte golyóra a fegyverét, Maurevel pedig négyet 
is ugorva a lépcsőn, rohant társai segítségére. La Mole tehát a 
túlerővel szemben egy kis mellékszobába ugrott be, bezárva maga 
mögött az ajtót. 

- Megállj, te gazfickó! - kiáltozott utána Coconnas, a kard 
markolatával dörömbölve a bezárt ajtón. - Megállj, annyiszor 
lyukasztom át még ma a bőröd, ahány tallért elnyertél tőlem! Ah, 



 

te arcátlan! Én a te oltalmadra jöttem ide, nehogy meglopjanak, te 
pedig azzal hálálod meg, hogy keresztüllövöd a vállamat? De 
megállj! 

Eközben a vendégfogadós is odaért s puskatussal betörte az 
ajtót. Coconnas dühös ordítással rohant be a szobába, amely 
azonban üres volt, az ablak pedig nyitva. Coconnas az ablakhoz 
rohant és már-már át akart mászni annak korlátján, hogy a 
szomszédos ház meredek és síkos tetején űzőbe vegye La Mole-t, 
de a fogadós és Maurevel az utolsó pillanatban megragadták a 
karját. 

- Megbolondult ön? - kiáltottak föl mind a ketten egyszerre, a 
fogadós meg Maurevel. - Hiszen kitöri a nyakát! 

- Ejh! - felelte Coconnas. - Hiszen én hegymászó vagyok! Nekem 
ez a kis gyakorlat nem árt! Különben is, hogyha engem valaki 
megbánt, hát én követem azt akár az égbe, vagy onnan a pokolba 
is! Eresszenek tehát! 

- Ugyan, hagyja! - jegyezte meg Maurevel. - Vagy kitörte a 
nyakát, vagy messze van már azóta! Mindegy! Jöjjön csak velünk, 
talál még ma ezret is helyette! 

- Igaza van! - ordította Coconnas dühösen. - Halál a 
hugenottákra! Bosszú, bosszú kell nekem, de minél hamarább! 

És ezzel mind a hárman lerohantak a lépcsőn lavinamódra. 
- El a tengernagyhoz! - kiáltozta torkaszakadtából Maurevel és a 

vendégfogadós. 
- Ha úgy akarják, hát csak menjünk! - felelte Coconnas. 
És ezzel mind a hárman elrohantak a rue de Béthisy felé, ahol 

Coligny tengernagy lakott. 
- Hej, ki az ott? - kiáltott föl hirtelen Coconnas. - Egy férfi, ujjas 

és vállöv nélkül! 
- Valami menekült! - felelte Maurevel. 
És ezzel rohant is már Coconnas a menekülő férfi után, akit 

csakhamar utolért, mert az meg volt sebesülve. Abban a 
pillanatban azonban, amikor Coconnas a menekülő után kiáltott, 
hogy „Fordulj hát meg!" - hogy tudniillik ne hátulról, hanem 



 

szemtől-szembe támadhasson rá -, egy puskagolyó süvített el, a 
menekülő férfi pedig végigvágódott a földön. 

- Ah! - kiáltott föl a fogadós. - Ezúttal találtam! Kezdetnek elég 
jó! 

- Igen ám, csakhogy nem sokon múlt, hogy nem engem küldött 
a másvilágra! - jegyezte meg Coconnas. 

- Vigyázzon!... Vigyázzon! - ordított most torkaszakadtából a 
fogadós. 

Coconnas félreugrott, még elég jókor, mert a sebesült férfi 
térdre emelkedve, tőrével feléje szúrt, épp abban a pillanatban, 
amelyben a fogadós kiáltása felhangzott. 

- Ah, a kígyó! - kiáltott Coconnas s rárohanva a sebesültre, tőrét 
háromszor döfte markolatig áldozata mellébe. 

- Most pedig el a tengernagyhoz! - ordítozott Coconnas 
otthagyva vérében fetrengő áldozatát. 

- Ejha, nemes lovagom! - jegyezte meg Maurevel. - Úgy látszik, 
hogy megjött a kedve! 

- Hitemre mondom, hogy magam is úgy érzem! - felelte 
Coconnas. - Nem tudom, vajon a puskapor, avagy a vér szagától-e 
- de becsíptem! Mordi... Kedvet érzek a gyilkoláshoz!... Azt 
mondják, hogy embervadászat. Én eddig csak medvére, meg 
farkasra vadásztam, de becsületemre mondom, hogy mindezeknél 
az embervadászat - mulatságosabb! És mind a hárman tovább 
rohantak az éjszakában... 

* 
Mikor ez a három dalia a rue de Béthisy felé ért, ahol - mint már 

említettük is - Coligny tengernagy lakott, a házat svájci zsoldosok, 
katonák és fölfegyverzett polgárok állották körül; az egész 
jelenetet a fáklyák imbolygó fénye világította meg kísértetiesen. 
Ezen a környéken a véres munka már bevégződött; hosszan 
elhangzó kiáltások és puskaropogás törték meg a csendet. Néha 
egy-egy félig meztelen, sápadt, vérző emberroncs tűnt fel, amint 
üldözött vadként menekült gyilkosai elől. 



 

A mi három hősünk csakhamar elvegyült a tengernagy háza 
előtt tolongó sokaság közt, amelyen azonban hiába igyekeztek 
áttörni magukat. Ekkor néhányan felismerték Maurevelt s 
nagynehezen utat nyitottak neki, Coconnas és La Huriére pedig 
nyomon követték. Ily módon sikerült bejutniok a ház udvarába, 
ahol - meztelen kardjára támaszkodva - hívei közt állott Guise 
herceg és türelmetlenül tekingetett föl a mintegy tizenöt láb 
magas erkélyre, amely az épület egyik legnagyobb ablaka előtt 
terpeszkedett. 

- Még mindig semmi! - mormogta a herceg. - Alighanem 
megneszelte a dolgot és elmenekült. Mit gondol, Du Gast? 

- Lehetetlen, herceg! - felelte Du Gast. 
- Miért volna lehetetlen! Hát nem éppen ön jelentette nekem, 

hogy mielőtt ideérkeztünk volna, egy férfi, hajadonfőtt s kivont 
karddal rohant ide a ház elé, mintha üldözték volna s dörömbölt 
az ajtón, amely azután ki is nyílt. 

- Igen, herceg, de nyomban utána megérkezett Besme, betörette 
a kapukat és körülkerítette a házat. Az a férfi, ha ide menekült, 
akkor aligha hagyhatta még el a házat! 

- Hej!... Hej! Besme! - kiáltozta a herceg hatalmas hangján. - 
Még most sem vagytok készen? 

Ebben a pillanatban zűrzavaros hangok, lábdobogás, 
fegyvercsörgés, majd puskaropogás hangzott le az emeletről, 
azután rövid csend támadt... A herceg föl akart rohanni az 
emeletre, de Du Gast visszatartotta; méltósága nem engedi meg, 
hogy beleavatkozzék. 

Az erkély mögött levő ablakból ekkor tűzpiros fény áradt ki s az 
erkélyen egy sápadt arcú, véres nyakú férfi jelent meg. 

- Besme! - kiáltott föl hozzá a herceg. - Nos mi van? 
- Itt van ni! - felelte Besme, valami terhet emelve magasra. 
- Hát a többiek mit csinálnak? 
- Most végeznek a többiekkel!... De húzódjék hátra egy kissé, 

herceg! - kiáltotta le Besme. 



 

A herceg engedelmeskedett s ekkor megfigyelhette, hogy Besme 
egy emberi testet tart a karjai közt; meglóbálta az erkély korlátja 
fölött s azután lehajította a herceg lábai elé. Tompa puffanással 
esett a földre a test, amelyből a kifröccsenő vér szerteömlött a 
kövezeten. Egy pillanatra még a herceg is megborzadt tőle, de 
csakhamar odarohantak valamennyien s a fáklya fénye egy öreg 
férfiú ősz szakállát és tiszteletreméltó, nemes arcát világította 
meg. 

- Coligny tengernagy! - kiáltották egyszerre vagy húszan is. 
- Igen, a tengernagy! - jegyezte meg a herceg, csöndes 

kárörömmel nézve a holttestre. - Itt vagy tehát, Gaspard, atyám 
gyilkosa! Most bosszút álltam érte! 

És ezzel az elesett protestáns hős mellére tette a lábát. 
Ebben a pillanatban azonban a holtnak vélt ember szemei 

lassan felnyílnak, összevagdalt, vérző keze még egyszer utoljára 
ökölbe szorul s elhaló, síri hangon megszólal Coligny: 

- Guise Henrik herceg, egy napon majd te is a melleden fogod 
érezni gyilkosod lábát. Nem én öltem meg az atyád... Légy 
átkozott! 

Hideg borzongást érzett végigfutni a hátán a herceg; mikor 
tekintete ismét az áldozatára tévedt, annak szeme lecsukódott, 
fekete vér buggyant ki ősz szakállára a szájából, amely azokat a 
baljóslatú szavakat kimondta. 

- Most pedig, híveim - fordult a herceg a körülötte álló 
fegyveres néphez - tettre föl! 

Ezalatt fenn a folyosón két férfi igyekezett elmenekülni az 
általános öldöklés elől; az egyiket a rá irányított sortűz nyomban 
megölte, a másik azonban még elérhette a nyitott ablakot s nem 
törődve az alatta tátongó mélységgel s a rá várakozó ellenséggel: 
leugrott az udvarba. 

- Öljétek meg!... Öljétek meg! - hangzott felülről. 
Az üldözött ember azonban felkapta a földről a kardját, amely 

ugrás közben kihullott a kezéből s fejét előreszegezve, gyilkosai 
közül hármat-négyet felöklelve, egyet pedig kardjával 



 

keresztülszúrva - mint kilőtt nyílt, rohant tova az őrületes 
lövöldözések közepette, s mint a villán suhant el Coconnas 
mellett, aki kivont tőrrel várta a kapunál. 

- Megvagy! - kiáltotta diadalmasan Coconnas, tőrével a 
menekülő ember karját átszúrva.  

- Gyáva! - kiáltott vissza az üldözött férfi, kardjával végigvágva 
Coconnas arcán. 

- Ah, ezer ördög!... Hiszen ez La Mole! - kiáltozta Coconnas. 
- La Mole!.... La Mole! - ismételte Maurevel és La Huriére. - 

Igen, ő az, aki a tengernagyot előre értesítette. 
- Öljétek meg!... Öljétek meg! - hangzott fel minden oldalról.. 

Coconnas, La Huriére és tíz katona rohant utána; La Mole vértől 
borítva és maradék erejének végső megfeszítésével rohant végig az 
utcák során, pusztán ösztönére bízva magát. Mögötte felhangzó 
futólépések zaja és a puskaropogás még gyorsabb futásra 
ösztönözték; már nem is lélegzett többé, hanem tompa hörgés, 
akadozó zihálás tört elő tüdejéből s a homlokáról csurgó verejték, 
összekeveredve a hajáról lecsöpögő vérrel, elborította az egész 
arcát. Hogy könnyebben futhasson, elhajította ujjas mellényét és a 
kardját s most úgy érezte, mintha üldözői elmaradoznának 
mögötte, de azok kiáltozására újak kerültek elő és szorongatták 
mindig közelebbről. Ekkor megpillantotta balkéz felől a csöndesen 
folydogáló folyót s kedvet érzett, mint az üldözött szarvas, hogy 
belevesse magát és csak a kétségbeesés adta óvatosság akadályozta 
meg szándéka kivitelében. Jobb kéz felől komoran, mozdulatlanul, 
de zsongó méhkasként állott lomha tömegével a Louvre; 
emelőhídjain át sisakos, vértes harcosok rohantak ki és be. La 
Mole ebben a percben a navarrai királyra gondolt; összeszedte 
végső erejét s az égre tekintve, magában halkan fogadalmat tett, 
hogy visszatér a katolikus vallásra, hogyha ebből a véres mé-
szárlásból valahogyan kimenekszik. Egy ügyes kerülővel vagy 
harminc lépésnyi előnyt nyert üldözőivel szemben s nekivágva 
egyenest a Louvre-nak, rárohant a hídra, ahol a katonák egymás 
hegyén-hátán törtek előre. Valaki feléje szúrt, de a tőr csak 



 

hosszában érintette az oldalát s noha mindenünnen zúgott feléje a 
kiáltás, hogy: „Öld meg! Öld meg!" - sikerült keresztültörnie magát 
s az udvarba érve, az előcsarnokon át felrohant a lépcsőkön a 
második emeletre s ott felismerve az ajtót, kézzel-lábbal 
dörömbölni kezdett rajta. 

- Ki az? - szólt halkan egy női hang. 
- Oh, istenem... istenem! - súgta szintén halkan La Mole. - Már 

a nyomomban vannak... már itt is vannak... Én vagyok... én!... 
- Ki az? - ismételte ugyanaz a női hang. La Mole-nak hirtelen 

eszébe jutott a jelszó: 
Navarra... Navarra! - kiáltotta kétségbeesetten. 
Az ajtó azonnal kinyílt s La Mole - meg sem köszönve Gillone jó 

szolgálatát - berohant az előcsarnokba, átfutott egy folyosón, két 
vagy három szobán s végül egy szobába ért, amelyet a tetőzetről 
lecsüngő lámpa világított meg. Az arannyal átszőtt bársony kárpit 
alatt, faragott tölgyfaágyban, karjára támaszkodva feküdt egy 
hiányos öltözetű nő, aki ijedt szemmel nézett a belépő La Mole 
grófra. 

Asszonyom! - kiáltotta La Mole feléje rohanva. - Ölik, rakásra 
gyilkolják testvéreimet!... Engem is halálra keresnek!... Ah, ön a 
királyné, mentsen meg engem!... 

S amint az ágy elé vetette magát, nagy vérfolt maradt azon a 
helyen, ahol eddig állott. Margit királyné borzadva nézett az előtte 
térdelő halotthalovány férfi arcára s szemét kezével eltakarva, 
segítségért kiáltozott. 

- Felség! - mondta La Mole. - Az ég szerelmére, kérem, ne 
csináljon zajt, mert ha meghallják, végem van... Gyilkosaim már a 
nyomomban vannak... már jönnek... már itt is vannak... 

- Segítség!... Segítség! - kiáltozta Margit királyné rémülten. 
- Ah, hát mindenáron el akar veszejteni?... Ilyen szép kéz által 

kell meghalnom... Ah, sohasem hittem volna! - kiáltotta La Mole 
kétségbeesésében. 

Ebben a pillanatban az ajtó kinyílt s egy csapat lihegő, vértől s 
puskaportól mocskos arcú ember zúdult be a szobába, ki a 



 

lándzsájával, ki a puskájával, vagy a kardjával hadonászva őrülten. 
Élükön Coconnas, kinek arcát La Mole kardcsapása iszonyatos 
módon eléktelenítette. 

- Mordi! - ordította torkaszakadtából Coconnas. - Megvagy 
valahára! Most ugyan nem úszod meg! 

La Mole széttekintett maga körül, hátha valami fegyver akad a 
kezébe s minthogy alkalmas védekező eszközt nem talált, kérő 
tekintettel nézett a királyné arcára, mint aki egyedül képes őt 
megvédelmezni. Coconnas ekkor hirtelen La Mole mellett termett 
s kardjával feléje szúrt; a kard La Mole vállába fúródott s néhány 
meleg vércsöpp ráfröccsent a királyné illatos, fehér éjjeli 
pongyolájára. A királyné a vérét látta folyni s a testét érezte 
reszketni annak a férfinak, aki karjaival átfonta a térdeit; most 
aztán hirtelen elhatározással magával vonszolta La Mole-t a 
szomszédos hálószobába. Épp ideje volt! La Mole, erejefogytán, 
képtelen volt a legcsekélyebb mozdulatra; vértelen arcát a királyné 
vállára hajtotta le s görcsösen vonagló ujjai a királyné batiszt 
pongyoláját tépdesték. 

- Ah, asszonyom, mentsen meg! - susogta La Mole elhaló, halk 
hangon. - Mentsen meg! 

Többet nem tudott mondani. Szemei elhomályosodtak, mint 
hogyha a halál csontujjai érintették volna; feje előrebukott, karjai 
lehanyatlottak, a teste pedig lezuhant a szőnyegre, magával rántva 
a királynét is. Coconnas, a vértől megittasulva, kivont karddal 
rohant be a királyi hálószobába s csak egy pillanaton múlt, hogy 
kardjával keresztül nem szúrta La Mole-t s talán vele együtt a 
királynét. De most már ennek az állati kegyetlenségnek láttára a 
királyné fölháborodásában és méltó haragjában olyan erélyesen 
kiáltott Coconnas-ra, hogy az szinte kővé vált ijedtében. Az 
azonban bizonyos, hogy ez az ijedtség hamarosan elmúlt volna s a 
dühös piemont-i lovag vad indulatai megint csak felszabadultak 
volna, de ebben a pillanatban megnyílt a hálószóba titkos ajtaja s 
egy sápadt arcú, zilált hajú, mintegy tizenhét éves ifjú jelent meg a 
küszöbön. 



 

- Mi baj, néném?... Mi baj? Itt vagyok! - szólalt meg az ifjú. 
- Segíts, Ferenc... Segíts! - kiáltotta Margit. 
Az aleconi herceg! - mormogta halkan La Huriére, puskáját 

legott lábhoz eresztve. 
A herceg széttekintett a szobában s ott látta dúlt arcú nénjét, a 

királynét, körülvéve dühtől tajtékozó emberektől. 
- Ti nyomorultak! - kiáltotta magánkívül a herceg, kinek arcát 

hirtelen a harag pírja öntötte el. 
Ámbár fegyvertelen volt, de méltósága tudatában ökölbe 

szorított kézzel közeledett Coconnas és társai felé, akik ijedten 
hátráltak meg a herceg villámokat szóró tekintete elől. 

- Hadd lám, ki merészelné ujjal is érinteni a francia királyok 
egyik gyermekét... Testőrkapitány! Fogassa el és akassza fel ezeket 
a banditákat! 

Több se kellett! A fegyvertelen hercegtől jobban megijedtek, 
mintha egész szakasz fegyveres állott volna szemközt velük s 
Coconnas egy pillanat alatt az ajtónál termett, de bezzeg 
megelőzte őt La Huriére, aki máris ész nélkül rohant lefelé a 
lépcsőn. 

Ezt a zűrzavart Margit felhasználva, habos selyemtakaróját 
ösztönszerűen ráterítette az elalélt ifjúra s távozott mellőle. Mikor 
azután az utolsó bandita is elhagyta a szobát, az alenconi herceg 
megfordult: 

- Néném, talán bizony megsebesültél? - kérdezte részvéttel 
teljes hangon s legott odarohant hozzá, olyan aggódó 
gyöngédséggel, mely gyöngédség szinte már túlzottnak tetszett 
fivér részéről. 

- Nem... nem sebesültem meg! Vagy legfeljebb csak könnyen! - 
felelte Margit. 

- De hiszen csupa vér vagy! - jegyezte meg a herceg, 
végigtapogatva nénje testét. - Honnan hát ez a sok vér? 

- Nem tudom! Valamelyik gyilkos rám emelte a kezét, amely 
véres lehetett.  



 

- Valaki kezet emelt az én nénémre? - kiáltotta magán kívül a 
herceg. - Hát miért nem mutattál rá, hogy elvette volna méltó 
büntetését?! 

- Csitt!... Meg ne hallják, Ferenc! Mit szólnának, ha megtudnák, 
hogy ilyen késő órában nálam voltál? 

- Hát a fivér nem látogathatja meg a saját nővérét? 
Margit királyné egyetlen szigorú tekintettel elhallgattatta az ifjú 

herceget, aki most meghunyászkodva hátrált. 
- Igazad van, Margit, mindjárt távozom! - felelte a herceg. - Te 

azonban nem maradhatsz védelem nélkül az éjjel! Idehívjam talán 
Gillome-t? 

- Ne... ne, nem kell! Távozz innen, Ferenc, ahonnan jöttél! 
A herceg engedelmeskedett s mikor távozott, egy halk sóhajtás 

hangzott föl az ágy felől. Margit királyné gondosan bezárta az 
ajtót, amelyen át az öccse távozott, majd az előszoba felé nyíló 
ajtóhoz sietett, hogy azt is elreteszelje; épp jókor, mert abban a 
pillanatban rohant el a folyosón egy csapat fegyveres katona, akik 
a Louvre-ban lakó hugenottákat üldözték és gyilkolták. Miután 
előbb széttekintett és meggyőződött arról, hogy senki sincs jelen, 
óvatosan fölemelte a takarót, amely La Mole véres testét az aleconi 
herceg szemei elől elfejtette s az élettelen testet bevonszolta a 
saját szobájába. Ekkor észrevette, hogy a sebesült még lélegzik; 
lekuporodott tehát melléje s a vérző fejet a térdére támasztva, 
vizet hintett a szeme közé, hogy magához térítse az elalélt embert. 
Mikor azután a víz nagyjából lemosta az arcáról a vért, a port s a 
puskapor piszkát, Margit királyné felismerte a sebesültben azt a 
szép, nemes ifjút, aki alig néhány órával ezelőtt boldogan kérte őt, 
hogy kihallgatást módoljon ki a navarrai királynál számára. 

Most azután a királyné ijedt meg, mert kénytelen volt 
önmagának bevallani, hogy az, amit e sebesült ifjú iránt érez, már 
nem szánalom csupán, hanem élénk érdeklődés. Aggódva 
illesztette kezét az ifjú szívére, amely még dobogott ugyan, de alig 
érezhetően. Ekkor azután valami aromatikus folyadékot 



 

tartalmazó üveget tartott La Mole orra alá, aki most lassan 
kinyitotta a szemét. 

- Oh, Istenem! - mormogta halkan az ifjú. - Hol vagyok?... 
- Legyen nyugodt, uram, jó kezekben van! - felelte Margit. 
La Mole kínos erőfeszítéssel a királyné felé fordította tekintetét 

és merően az arcára nézett. 
- Oh, milyen szép ön! - suttogta halkan s mintha a királyné 

szépsége csakugyan elvakította volna, La Mole ismét lehunyta a 
szemét és mélyet sóhajtott. 

A királyné ijedten sikoltott fel, mert azt hitte, hogy a sebesült 
utolsót sóhajtott s kezei közt hal meg. Ebben a pillanatban 
hevesen kopogtak a folyosó felől nyíló ajtón. 

- Ki az? - kiáltott föl ijedten a királyné. 
- Én vagyok!... Én vagyok, a nevers-i hercegné! - mondta egy női 

hang. 
- Henriette! - kiáltott fel megkönnyebbülten Margit. - Legyen 

nyugodt, uram, egyik barátnőm... 
La Mole félkarjára támaszkodva várta, míg a királyné ajtót ment 

nyitni; mikor azonban éppen ki akarta nyitni, hirtelen 
meghökkent és tétovázott. 

- De hiszen te nem vagy egyedül! - mondta aggódó hangon a 
királyné. 

- Tizenkét testőrt rendelt ki mellém sógorom, a Guise herceg - 
felelte Henriette. 

- A Guise herceg!... Oh, a gonosz gyilkos... - susogta halkan La 
Mole. 

- Csitt!... Egy szót se többet! - parancsolt rá Margit királyné, 
miközben körültekintett, vajon hová tudná alkalmas helyre 
elrejteni a sebesültet. 

- Kardot... vagy tőrt ide hamar! - mormogta fogai közt La Mole. 
- Talán bizony védekezni akar? Hát nem hallotta, hogy a  

gazok odakünn tizenketten vannak! 
- Nem védekezni akarok én, csak nem akarom, hogy élve 

kerüljek a kezeik közé. 



 

- Ne féljen, nem lesz bántódása! Én megmentem önt, uram! 
Ide... ide hamar ebbe a kis szobába!... 

Margit királyné támogatásával La Mole bevánszorgott a 
mellékszobába, melynek ajtaját Margit királyné kulccsal zárta be s 
a kulcsot kézitáskájába rejtette. 

- De egy hanggal se árulja ám el, hogy itt van! Akkor 
megmentem önt! - súgta neki oda halkan a királyné a vékony 
deszkafalon keresztül s azután könnyű köpenykét dobva a vállára, 
kinyitotta az ajtót, mire Henriette a karjaiba rohant. 

- Ugye, nem történt baja, Felség? - kérdezte aggódva Henriette. 
- Nem... semmi baj, Henriette! - felelte zavartan a királyné, még 

szorosabban fogva össze magán a köpenyt, hogy véres pongyoláját 
eltakarja vele. 

- Hála Istennek!... Nekem azonban nincs szükségem mind a 
tizenkét emberre, hát engedje meg, Felség, hogy hat embert ide 
állíthassak őrizetül, Guise herceg hat embere felér a király egy 
ezredével! 

Margit nem merte visszautasítani az ajánlatot; a hat testőrt a 
folyosón állíttatta fel őrségül, megölelte a hercegnét, aki a hat 
emberrel távozott, hogy visszatérjen Guise herceg palotájába, ahol 
a férje távolléte alatt lakott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A GYILKOSOK 
 
Mikor La Huriére a Louvre-ból jövet a 

Saint-Germain-l'Auxérrois térre jutott, mindenünnen puskagolyók 
süvítettek el a füle mellett, holttestek zuhantak le az emeletekről, 
némelyik egy darabban, némelyik feldarabolva. A vendégfogadós 
ekkor jónak látta, hogy hazafelé vegye útját, mikor azonban a rue 
de l'Arbresec utca elejére ért, egy csapat svájci katonába ütközött, 
akiknek Maurevel volt a parancsnoka. 

- Nos, már hazafelé? - kérdezte Maurevel a fogadóstól. - De hol 
az ördögben hagyja a mi derék Coconnas barátunkat? Kár lenne 
érte, mert ugyancsak érti a módját! De honnan jön? 

- A Louvre-ból, ahol bizony nem valami barátságosan fogadtak 
bennünket. 

- S ugyan ki ellen van panasza? 
- Az alenconi herceg ellen! - felelte a fogadós. - Talán bizony 

nem is közibénk való? 
- Oh, az alenconi herceg mindig csak személyes érdekeit tekinti 

és nagyon ingadozó jellemű. Féltékenyen ügyel arra, nehogy 
belekeveredjék valami kellemetlen ügybe... La Huriére mester, 
nem állna e derék legények élére? 

- S hová mennek? - kérdezte a fogadós. 
- A Montorgueil utcába, ahol egy hugenotta miniszter lakik; 

felesége és hat gyereke van. Tudja, ezek a hugenották nagyon 
szaporák! 

- És hová megy ön? 
- Oh, énnekem egy kis magánügyem van elintézni való! - felelte 

Maurevel. 
- Oda ne menjen nélkülem! - hangzott fel most egy ismerős 

hang. 
- Ah, nini!... Hiszen ez a mi derék piemonti lovagunk, 

Coconnas! - kiáltott fél örömmel Maurevel. 
- Azt hittem, hogy utánam jön, gróf úr! - jegyezte meg a 

fogadós. 



 

- Ön ugyan hamarosan elszelelt, barátom! - felelte Coconnas 
szemrehányó hangon. - Én még egy kis kerülőt csináltam. Egy 
gyerkőcöt hajítottam a vízbe, aki azt kiabálta, hogy: „Halál a 
pápistákra! Éljen a tengernagy!" - Az a gazember azonban jó úszó 
volt és elmenekült. Ezeket a hugenottákat még kölyök korukban 
kellene vízbefojtani, mint a macskákat, még mielőtt kinyílnék a 
szemük. 

- De mi van az ön hugenottájával, La Mole úrral? - kérdezte 
Maurevel. - Én egy pisztolygolyót küldtem utána abban a 
pillanatban, mikor a tengernagy házának udvarán a kardját kapta 
fel a földről. Nem tudom, hogy történhetett, de elhibáztam. 

- Bezzeg, nem hibáztam én el! - jegyezte meg elbizakodottan 
Cocannas. - A hátába szúrtam a kardomat, amely öt hüvelyknyire 
véres volt, mikor kihúztam a sebből. Egyébként azt is láttam, 
mikor Margit királyné karjai közé bukott ájultan. Mordi, de csinos 
fehérszemély!... Szeretnék megbizonyosodni arról, vajon 
csakugyan meghalt-e La Mole úr. Nagyon haragot tartó fickónak 
látszik s bizony, még életem végéig képes gyűlölni engem... De lám 
csak! Nem mondaná meg, hogy hová mennek? Én nem tudok egy 
helyt maradni. Eddig mindössze három vagy négy hugenottát 
intéztem el s ha lehiggad a haragom, akkor fájás áll be a vállamba. 
Rajta tehát, Mordi! 

Maurevel három svájci katonát magához véve - a többit a 
hugenotta miniszter elintézésével bízta meg -, Coconnas és La 
Huriére fogadós társaságában a rue Sainte-Avoye irányába útnak 
indult. 

- Ugyan, hová a pokolba vezet? - fakadt ki Coconnas egy jó 
darab után. 

- Egy kellemes és egyúttal hasznos expedícióra, gróf úr! - felelte 
Maurevel. - Coligny, Téligny s a hugenotta hercegek elintézése 
után most már ez van soron. Csak türelem, mindjárt odaérünk. 
Már közel van a rue de Chaume. 



 

- Mordi! - jegyezte meg Coconnas. - Hiszen éppen ott lakik a 
családunk régi hitelezője, Lambert Mercandon, akinek száz 
aranyat kell átadnom atyám megbízásából. 

- No lássa, lovag úr! - mondta Maurevel. - Íme a legjobb 
alkalom, hogy a tartozását véglegesen rendezze vele! Mercandon 
úr szintén hugenotta? 

- Azt hiszem, hogy az! - felelte Coconnas. - Hanem micsoda 
nagy épület az ott? 

- Guise Henrik herceg palotája. 
- Csakugyan jó, hogy tudom! - jegyezte meg Coconnas. - Ide 

nekem feltétlenül el kell jönnöm, hiszen a nagy Henrik 
védnöksége alatt időzöm én Párizsban. De mordi! Hiszen ez az 
egész környék mintha aludna. Ha nem hallanám a puskaropogást, 
azt hinném, hogy valahol falun vagyok. 

Még egy kis gyaloglás után célhoz érkeztek. 
- Megérkeztünk! - mondta Maurevel! - Ön, La Huriére mester, 

kinek az ég végtelenül olyan jámbor külsőt adományozott, adja át 
azt a rossz mordályt Coconnas úrnak, menjen be a házba és 
mondja, hogy beszélni óhajt Mouy úrral. Mikor lejött az udvarba - 
mert lejön ám, hisz bátor legény -, akkor adja ki magát 
hugenottának és mondja el, hogy mi történt odakünn. A többi a 
mi dolgunk... 

A fogadós szót fogadott s megzörgette az ajtót. Ütéseitől 
visszhangzott a csendes utca s a Guise herceg palotájának is 
megnyílt néhány ablaka, amelyekből kíváncsi fejek hajoltak ki az 
utcára. Ekkor derült ki, hogy a palota csendes ugyan, de tele van 
várakozó katonákkal. 

- Hát itt lakik Mouy úr? - kérdezte Coconnas. 
- Csak a szeretője! - felelte Maurevel. 
- Mordi, de udvarias ön hozzá! - jegyezte meg Coconnas. - A 

kedvese szeme láttára ad neki alkalmat, hogy kardot rántson 
ellenünk... Én már alig várom, hogy összemérjem vele a kardomat, 
mert már zsibbadni kezd a vállam. 



 

A dörömbölésre az első emeleti erkély ajtaja kinyílt s egy 
hálósipkás alak jelent meg pongyolában, fegyver nélkül. 

- Ki az? - kérdezte felülről a férfi. 
- Ő az! - jegyezte meg halkan Maurevel, intve a katonáknak, 

hogy rejtőzzenek az utca sarka mögé, míg Coconnas a falhoz 
lapult. 

- Oh, jó uram! - szólt fájdalmas hangon a fogadós. - Hát nem 
tudja, hogy mi történik odakünn? Megölték Coligny-t és gyilkolják 
szegény hitsorsosainkat. Jöjjön... jöjjön, az Istenért, segítsünk 
rajtuk! 

- Ah! - kiáltott föl hevesen Mouy. - Sejtettem, hogy valamire 
készülnek! Miért is hagytam magukra szegény bajtársaimat! 
Megyek, kedves barátom... rohanok már... 

És ezzel Mouy becsapta az erkély ajtaját, de azért felülről 
lehangzott egy nő siránkozó, kérlelő hangja. 

- Már jön! - súgta halkan Maurevel. - Ti pedig, katonák, jól ide 
figyeljetek! La Huriére mester, vegye át a puskáját. Résen legyünk, 
mert Mouy hat emberrel ér fel s még nem bizonyos, hogy mi hatan 
elbánhatunk-e vele! 

A hold ebben a pillanatban bújt elő a felhők mögül, mintha 
szemtanúja akarna lenni a véres mérkőzésnek. Már hallani 
lehetett, amint a reteszt félrehúzták, mire a svájciak elfoglalták 
kijelölt helyüket az ajtó mellett, Maurevel és a fogadós pedig 
lábujjhegyen követték őket. Egyedül Coconnas maradt lovagiasan 
a helyén. Ekkor kinyílt az erkély ajtaja s egy fiatal nő hajolt ki az 
erkélyről s mikor a katonákat és a másik három alakot észrevette, 
ijedten fölsikoltott. A kiáltásra Mouy figyelmessé lett s a már félig 
kinyitott ajtónál megállt. 

- Maradj!... Maradj! - kiáltott le felülről a csengő női hang. - 
Kardvillogást s a puska kanócának parazsát láttam... Orgyilkosok 
vannak itt!... 

- Ah!... De lássuk csak, mi igaz mindebből! - felelte egy 
férfihang. A fiatal férfi becsapta és elreteszelte az ajtót s 
visszafordult. 



 

A megváltozott helyzethez képest Maurevel kénytelen volt 
haditervét megváltoztatni. A svájci katonákat átküldte a másik 
oldalra, La Huriére pedig a puskáját lövésre készen tartva, leste, 
hogy mikor jelenik meg Mouy újra az erkélyen. Nem is kellett 
sokáig várakoznia. Mouy két olyan tekintélyes pisztollyal jelent 
meg az erkély korlátja mögött, hogy a fogadós jónak ítélte 
lőtávolon kívül menekülni. 

- Hej, jóakaró hírnök úr! - kiáltott le az erkélyről Mouy 
kapitány. - Itt vagyok, mit akar hát tőlem? Legyen bár barát, avagy 
ellenség, mutatkozzék hát, látja, hogy várom! 

Sehonnan semmi válasz. Coconnas ekkor - miután hiába várta, 
hogy a megkezdett társalgást valaki tovább folytassa - előlépett 
búvóhelyéről s az utca közepéig közeledve a házhoz, kalaplevéve 
így szólt Mouy kapitányhoz: 

- Uram, nem gyilkolni jöttünk ide, hanem párbajt vívni... Én 
kísérője vagyok egyik ellenségének, aki lovagias úton akarja 
elintézni önnel a régi nézeteltérését... Ejh! Mordi... Hol van, 
Maurevel úr? Az áldóját!... Ne fusson hát el!... Ez az úr elfogadja a 
kihívást! 

S ezzel pisztolyával célba véve Maurevel-t, aki ekkor már Guise 
herceg palotájának kapuját döngette, hogy segítséget hozzon 
onnan - s egy lövéssel keresztüllőtte a kalapját. A döngetésre és a 
lövés zajára az a hat katona, aki a nevers-i hercegnét a Louvre-ból 
hazakísérte, nemkülönben három vagy négy nemes ifjú, apródjuk 
kíséretében, Mouy kapitány kedvesének háza felé sietett. E 
pillanatban még egy pisztolylövés dördült el s a közvetlen 
Maurevel mellett haladó katona holtan bukott a földre. Most, 
miután Mouy mindkét pisztolyát kilőtte, tehát fegyvertelen volt, 
az erkély korlátja mögé vonult vissza. Eközben a környező házak 
ablakai is kinyíltak és kíváncsi fejek jelentek meg az ablakokban. 

- Ide!... Ide, derék Mercandon úr! - kiáltott át Mouy kapitány a 
Guise-palotával szemközt lévő ház ablakából kitekintő idősebb 
férfihoz. 

- Engem hív, Mouy kapitány? - kiáltott vissza az öreg férfi. 



 

- Igen, rólam, önről és valamennyi protestánsról van szó!... íme, 
láthatja, mi történik! 

Mouy ekkor észrevette, hogy La Huriére puskája egyenesen 
feléje irányul; még volt annyi ideje, hogy lebukjék a korlát mögé s 
így a lövés feje fölött az ablak egyik üvegtábláját zúzta be. 

- Ah, Mercandon!... Ő az! - kiáltott föl Coconnas. - Tehát jó 
helyen járunk! 

Mialatt a svájci katonák betörték a kaput s mialatt Maurevel 
fáklyával kezében föl akarta gyújtani a házat, melynek szobáiban 
elkeseredett küzdelem folyt a katonák és Mouy kapitány közt, aki 
egymásután szúrta le támadóit - Coconnas egy nagy kockakő 
segítségével Mercandon házának kapuját igyekezett betörni, aki 
azonban ügyet sem vetve erre, szorgalmasan lövöldözött ki az 
ablakon. És eközben a környező házak összes ablakai megteltek 
fölriasztott kíváncsiakkal, a térség pedig megtelt emberekkel. A 
közeli Montmorency-palotából hat-hét hugenotta nemes tört elő 
apródjaik és barátaik csapatától követve és hatalmas rohamot 
intéztek Maurevel katonái ellen, akik végre is visszahúzódtak 
Guise herceg palotájába. 

Coconnas, aki ezalatt még mindig hiába igyekezett betörni 
Mercandon házának kapuját, szintén belekerült az 
emberforgatagba. Hátát a falnak vetve, kardjával nemcsak 
védekezett, hanem szúrt, vágott, hadonászott össze-vissza, barát 
avagy ellenséggel szemben egyaránt. Vértől szennyes kézzel és 
arccal, ziháló mellel törte magát keresztül a tömegen s fogát 
csikorgatva rohant az ostromlott ház felé. 

Mouy kapitány iszonyatos küzdelmet vívott a ház folyosóján és 
előcsarnokában, de végre mégis diadalmasan, igazi hősként vonult 
ki az égő házból. De még a hadakozás közepette is folyton azt 
kiabálta: „Hol vagy Maurevel?... Hol vagy hát, te gyáva?" És a 
legsértőbb szavakkal igyekezett őt kihívni maga ellen - hiába! 
Végre kijöhetett az égő házból, karjánál fogva vonszolva magával 
félig elalélt, hiányos öltözetű kedvesét, jobbjával a kardot forgatva, 
míg fogai közt tőrét szorongatta. Maurevel azonban sehol sem volt 



 

található. Elmenekült. La Huriére, miután Mouy őt is menekülésre 
kényszerítette, meg sem állott Coconnas-ig, aki viszont elvakult 
dühében csaknem keresztülszúrta a kardjával. E pillanatban 
Mercandon felismerte benne az egyik lövöldöző gyilkost és célba 
vette. A lövés eldördült s La Huriére, elhajítva puskáját, egyetlen 
kiáltással elvágódott a kövezeten, miután hiába igyekezett 
megfogózni a falban. 

A hugenották váratlanul oly erélyes ellenállást fejtettek ki, hogy 
Guise herceg katonái ijedten menekültek vissza a palotába, ahol 
abbeli félelmükben, hogy most már őket támadják meg, 
eltorlaszolták magukat. 

Coconnas valósággal megrészegült a vértől. Amint így 
vérbeborult szemmel bámult szét maga körül - mindenütt véres 
holttesteket és égő házakat látott -, annak a háznak a kapuja, 
amelyet ő az imént kockakővel hiába döngetett, most hirtelen 
kinyílt s az öreg Mercandon jelent meg a küszöbön fia és két 
unokaöccse kíséretében. 

- Itt van!... Ő az! - kiáltották egyszerre valamennyien. 
Coconnas az utca közepén állott s minthogy attól félt, hogy 

hátba támadják, néhány ugrással hirtelen a Guise-palota mellett 
termett s hátát a falhoz vetve, most már nyugodtan, sőt 
mosolyogva fogadta támadóit. 

- Ah, Mercandon papa, hát nem ismer meg? - szólt gúnyos 
hangon Coconnas. 

- Már hogyne ismernélek meg, te nyomorult! - felelte az öreg 
hugenotta. - Az életemre törsz, aki atyádnak barátja és üzlettársa 
vagyok? 

- És hitelezője, nemde? - jegyezte meg Coconnas. - Éppen azért 
jöttem Párizsba, hogy atyám tartozását rendezzem önnel. 

- Rajta, fiaim, fogjuk el és kötözzük meg ezt a fickót! - kiáltotta 
az öreg Mercandon, mire az ifjak Coconnasra vetették magukat, 
aki azonban a másik pillanatban kardjával már le is vágta a hozzá 
legközelebb férkőzött ifjú kezét. 



 

Ekkor az az ablak, amely alatt Coconnas menedéket keresett, 
kinyílt, egy nő hajolt ki rajta s egy virágbokrétát dobott Coconnas 
lába elé. 

Coconnas kardjával üdvözölte a hölgyet, mely mozdulatát az 
egyik ifjú felhasználta s kardjával feléje szúrt, megsebezvén a 
másik vállát. Mikor azonban az ifjú, Mercandon unokaöccse, újabb 
rohamra készült, a véres kövön elcsúszott és elvágódott; Coconnas 
mint a dühödt tigris ugrott rá s kardjával keresztülszúrta a földön 
heveri ifjú mellét. 

- Bravó! - kiáltotta le felülről az a bizonyos hölgy, aki az imént 
virágbokrétával kedveskedett a hősnek. - Még egy kis kitartás s a 
segítség mindjárt megérkezik! 

- Nem érdemes a fáradtságra, asszonyom! - felelte mosolyogva 
Coconnas. - Inkább nézze végig a játékot, ha érdekli, legalább 
láthatja, hogy intézi el Annibal de Coconnas a hugenottákat! 

Csakhogy ebben a pillanatban Mercandon fia közvetlen közelről 
rásütötte pisztolyát Coconnas-ra, aki térdre zuhant. A nő ijedten 
sikoltott föl, mert azt hitte, hogy Coconnas-t halálra sebezte a 
golyó, de csak most tűnt ki, hogy Coconnas azért bukott térdre, 
hogy a golyót elkerülje; csakugyan, ő sértetlen maradt, de a golyó 
kicsi híja, hogy az ablakból kitekintő hölgyet nem találta el. Szinte 
ugyanebben a pillanatban kinyílt Mercandon emeleti ablaka is s 
idősebb hölgy, akit Coconnas - a fehér szalagjáról s a keblén viselt 
keresztről - katolikusnak ismert föl, egy hatalmas virágcserepet 
lódított feléje, amely őt térden felül eltalálta. 

- Nem rossz! - jegyezte meg Coconnas. - Az egyik virággal 
kedveskedik, a másik cseréppel dob meg. Hiszen itt az asszonyok 
hajbakapnak értem! Ejh, vessünk véget a dolognak! 

Coconnas, miután Mercandon egyik unokaöccsét 
megsebesítette, a másikat pedig megölte, most már csak az öreg, 
hetven esztendős Mercandonnal és az alig tizenhét éves fiával állt 
szemközt; az utóbbi szőke, halovány, törékeny ifjú, aki a pisztolyát 
- miután kilőtte és hasznavehetetlen volt - elhajította s a kardjával 
támadott, amely azonban jóval rövidebb volt Coconnas kardjánál. 



 

Az öreg Mercandon, kinek fegyvere egy tőr s a kilőtt puska volt, 
segítségért kiáltott, mire a szemközt levő ablak kinyílt s egy éltes 
nő alakja jelent meg: Mercandon felesége, aki kezében egy nagy 
márványlapot tartott. Coconnas ezalatt két vágással kiütötte a 
kardot az ifjú Mercandon kezéből s miután az a veszély fenyegette, 
hogy az ablakból ledobott márványdarab agyonütheti, viszont az 
öreg Mercandon a tőrével megszúrhatja: hirtelen ugrással rárohant 
az ifjú Mercandonra s annak testét védőpajzs gyanánt maga elé 
tartva, iszonyatos erejével úgy magához szorította az ifjút, hogy az 
fuldokolva, hörögve kiáltott segítségért. Mercandon ekkor 
könyörgésre fogta a dolgot. 

- Kegyelem!... Kegyelem! - kiáltotta az öreg ember. - Kegyelem, 
Coconnas úr, ez az én egyetlen fiam! 

- A fiam, a fiam! - hangzott felülről az öreg édesanya sikoltó 
hangja. - Öregségünk egyetlen reménysége!... Ne ölje meg őt, ne 
ölje meg!... 

- Uram! - mondta az öreg Mercandon kezeit összekulcsolva. - 
Itt van a zsebemben az atyja kötelezvénye, nyomban visszaadom 
önnek; van tízezer aranyam, ezt is önnek adom s vannak családi 
ékszereim, mind az öné, csak meg ne ölje a fiam! 

- Én pedig a szerelmemet ajánlom fel önnek! - hangzott a 
Guise-palotából kitekintő nő suttogó hangja. 

Coconnas egy pillanatig tétovázott. 
- Hugenotta ön? - kérdezte azután hirtelen az ifjútól Coconnas. 
- Igen, az vagyok! - felelte az ifjú. 
- Akkor meg kell halnia! - felelte Coconnas szemöldökét 

összeráncolva s éles tőrét az ifjú mellének szegezte. 
E szavakra éles fájdalomkiáltás hangzott felülről az öreg 

édesanya ajkáról, ami egy pillanatra meghökkentette Coconnas-t. 
- Asszonyom! - szólt most könyörgő hangon az öreg Mercandon 

a palota ablakából kitekintő hölgyhöz. - Lépjen közbe a fiam 
érdekében és mentse meg őt! Nevét mindennapi imánkba 
foglaljuk... 



 

- Hogyha visszatér a katolikus egyház kebelébe! - volt a rideg 
válasz. 

- Én protestáns vagyok! - kiáltotta az ifjú. 
- Halj meg tehát! - mondta Coconnas, villogó tőrét az ifjú 

torkára illesztve. 
- Egyezzél bele, fiam!... Fiam, Olivér! - kiáltozta felülről 

kétségbeesetten az öregasszony, mialatt Mercandon térdre rogyva 
Coconnas előtt, kegyelemért könyörgött. 

- Térj hát vissza a szülőiddel együtt! - harsogta Coconnas. - Egy 
Hiszekegy ellenében három lélek és egy élet lesz a jutalom! 

- Jól van, elfogadom! - felelte az ifjú. 
- Mi is akarjuk! - felelte egyszerre Mercandon és felülről a 

felesége. 
- Térdre tehát! - kiáltotta Coconnas. - A fiad pedig mondja 

utánam szóról-szóra az imát, amit én majd diktálok neki. 
Az atya és a fia egyszerre hajtottak térdet, mire Coconnas 

elkezdte hangosan mondani a Credo latin szövegét. Lehet, hogy 
véletlen csupán, de lehet, hogy számítás - az ifjú Olivér épp azon a 
helyen térdelt le, ahol az imént a kardját leejtette. Miközben 
Coconnas szavait szóról-szóra ismételte, kezét a kard felé 
nyújtotta ki, hogy azt megragadja. Coconnas azonban észrevette 
az ifjú szándékát, de színlelte, mintha ügyet sem vetne rá, de 
mikor Olivér keze épp a markolathoz ért, Coconnas rárohant s 
feldöntve a térdelő helyzetben levő ifjút, tőrét markolatig az ifjú 
torkába szúrta. 

- Halj meg, áruló! - kiáltotta magánkívül Coconnas. 
- Ah, nyomorult gyilkos! - ordított fel most fájdalmában az öreg 

Mercandon. - Csak azért akarsz minket megölni, ugye, hogy ne 
kelljen visszafizetni a száz arany tartozástokat! 

- Hitemre mondom, hogy nem azért! - felelte Coconnas. - Lásd 
tehát, íme... 

És ezzel Mercandon lába elé dobta azt az erszényt, amelyben az 
atyjától kapott száz aranyat őrizte. 

- Nesze, itt a pénzed! - mondta Coconnas. 



 

- Nesze, ez meg a tiéd! - kiáltott le az ablakból az öregasszony. 
- Vigyázzon, Coconnas úr! - hangzott fel ugyanabban a 

pillanatban a palota ablakából. 
De még mielőtt félre tudott volna ugrani, a súlyos 

márványdarab egyenesen a fejére zuhant s eltörve kardját, őt 
magát nyomban a földre sújtotta, úgy, hogy ő már nem hallotta az 
öreg édesanya örömkiáltását, sem az ifjú hölgy rémült sikolyát. Az 
öreg Mercandon kivont tőrrel rohant a földön aléltan heverő 
Coconnas-ra, hogy végezzen vele, ebben a pillanatban azonban 
kinyílt a Guise-palota kapuja s az öreg ember a katonák láttára 
elmenekült. 

Az az ifjú hölgy pedig, akit Coconnas az imént hercegnőnek 
szólított s aki az égő házak tűzfényében s a vakító gyémántok 
ragyogása közepette félelmetes szépségében nézett ki a palota 
ablakán, most mélyen előrehajolva, kezével a földön fekvő 
Coconnasra mutatva, így szólt a katonákhoz:. 

- Oda!... Oda!... Az ott ni! Az a vörösmellényes ifjú nemes! Őt 
hozzátok ide!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MISE, BASTILLE, VAGY A HALÁL 
 

Margit királyné, mint fönnebb már mondtuk, kulccsal zárta be 
a mellékszoba ajtaját s bement a szobájába, ahol azonban már ott 
találta az egész testében remegő Gillone-t, ki borzadállyal nézte a 
szőnyegen, a bútorokon s az ágyon látható vérnyomokat. 

- Ah, Felség! - kiáltott föl Gillone, mikor észrevette a királynét. - 
Talán bizony már meg is halt? 

- Csitt, Gillone! - mondta a királyné komoly intelemmel s 
kézitarsolyából kivéve a kis aranykulcsot, kinyitotta vele a 
mellékszoba ajtaját s ujjával rámutatott a sebesültre. 

La Mole ezalatt valahogy föltápászkodott s az ablakhoz 
vánszorgott; ott véletlenül kezébe akadt egy kis tőr, amilyet ebben 
az időben a nők szoktak viselni s így felkészülve várta az ajtó 
nyílását. 

- Ne féljen, uram, itt biztonságban érezheti magát! - szólalt meg 
Margit királyné biztató hangon. 

- Oh, asszonyom! - kiáltott föl La Mole ismét térdre rogyva. - 
Ön nem is királyné, hanem valóságos istennő! 

- Ne izgassa tovább magát, uram, hiszen még mindig vérzik!... 
Nézd csak, Gillone, milyen halvány!... Hadd lássuk csak, hol van a 
sebe? - mondta Margit aggódó hangon. 

- Felség - felelte La Mole. - Azt hiszem, hogy az első tőrdöfés a 
vállamat érte, a második a mellemet... a többi seb szóra sem 
érdemes... 

- Majd meglátjuk! - mondta Margit. - Gillone, hozd csak ide a 
balzsamos dobozt! 

Gillone csakhamar visszatért, egyik kezében a dobozt, másikban 
egy zománcos vizesedényt és finom hollandi vászonköteget tartva. 

- De uram, engedje meg, hogy bekötözzem a sebét! - mondta a 
királyné feddő hangon, látva, hogy La Mole vonakodik. - Hiszen 
valóságos bűn lenne, ha önt veszni engednénk, mikor 
megmenthetjük! 



 

- Inkább haljak meg, semhogy azt lássam, hogy felséges 
asszonyom, a királyné, beszennyezze a kezét az én véremmel, 
amely oly méltatlan erre! Oh!... soha... soha! 

- Oh, ami azt illeti, uram - jegyezte meg Gillone nevetve - az ön 
vére már úgyis eléggé beszennyezte őfelsége szobáját és az ágyát. 

- Felség, hátha orvost hívatna inkább? - jegyezte meg La Mole, 
gyöngén elpirulva arra a gondolatra, ahogy ő ezt a gyönyörű nőt, 
aki most itt áll előtte batiszt köpenyében szemérmes szépségben, 
az imént egy pillanatra a karjaiban tartotta.  

- Talán éppen egy katolikus orvost, nemde? - felelte Margit 
királyné olyan hangsúlyozással, amelyből La Mole eleget érthetett. 
- Ön elfelejti, uram - folytatta a királyné -, hogy minket, királyi 
hercegnőket, megtanítottak a gyógyfüvek és a különféle 
balzsamok használatára, mert nekünk, mint asszonyoknak és 
királynéknak, az a kötelességünk, hogy a fájdalmakat csillapítsuk. 
Azért mondják azután ránk - legalábbis a hízelgők -, hogy többet 
érünk a világ valamennyi orvosánál. Csodálom, hogy ebbeli 
képességemnek a híre még nem jutott el az ön fülébe is! Nos, 
Gillone, föl a munkára! 

La Mole még mindig szabadkozott, aminek az lett a vége, hogy 
a hosszas ellenállásban teljesen kimerült; a feje hátrahanyatlott és 
ismét elalélt. A királyné ekkor fölvette a sebesült ifjú kezéből 
kiesett tőrt, elvágta vele az ujjasmellényt összetartó zsinórt, 
Gillone pedig egy másik pengével fölfejtette, vagy inkább 
fölhasította a mellény ujjait. Amíg Gillone friss vízbe mártott 
vászondarabbal az ifjú vállából és melléből szivárgó vért mosta le, 
azalatt a királynő egy letompított végű aranytűvel kémlelte a seb 
mélységét, olyan kímélettel és ügyességgel, amely még magának 
Ambroise Paré mesternek is becsületére vált volna. A váll sebe 
meglehetősen mély volt, míg a mell sérülése csak felületes, mert a 
szúrás a bordákon siklott végig és csak a húst sértette meg; de 
egyik szúrás sem ért nemesebb szerveket. 



 

- Fájdalmas sebek, de nem életveszélyesek! - mormogta a szép 
orvosnő halkan. - Add ide, Gillone, a sebbalzsamot és készíts 
kötszert. 

Ezalatt azonban Gillone már lemosta és megillatosította az ifjú 
mellét, s antik mintára alkotott szép karjait, kecsesen 
hátrahanyatló vállait, sűrű hajfürtöktől övezett formás nyakát, aki 
így is inkább emlékeztetett egy parosi antik márványszoborra, 
semmint egy haldokló sebesült férfira... 

- Szegény fiatalember! - sóhajtott föl Gillone, nem is annyira a 
munkájának eredményét, mint inkább az ifjút szemlélve. 

- Ugye, milyen szép? - jegyezte meg Margit királyné fölényes 
őszinteséggel. 

- Nagyon szép, Felség! - felelte Gillone. - De nem lenne jobb, ha 
ágyba fektetnénk, mint hogyha itt hagyjuk a földön? 

- Igazad van, Gillone! 
És egyesült erővel fölemelték La Mole elalélt testét és 

ráfektették arra a pamlagra, amely a félig nyitott ablak előtt volt, 
ahonnan friss levegő áradt a szobába. Eközben La Mole magához 
tért s fölnyitván szemét, kellemes bizsergést érzett végigömleni 
tagjaiban, amint a szakszerűen végzet kötözés után szokott érezni 
a sebesült. Néhány érthetetlen szót sugdosott, de Margit királyné 
az ajkára illesztett ujjával hallgatást parancsolt neki. 

E pillanatban heves kopogás hangzott föl. 
- A titkos ajtón kopogtat valaki! - jegyezte meg Margit. 
- Ugyan ki lehet, ebben az időben? - kérdezte aggódva Gillone. 
- Én majd megnézem, te pedig maradj itt a betegnél s el ne 

mozdulj mellőle! - mondta Margit s bezárva maga után a 
mellékszoba ajtaját, bement a maga szobájába s kinyitotta azt a 
titkos ajtót, amelyen át a király és az anyakirályné lakosztályába 
lehetett jutni. 

- Ah, Madame de Sauve! - kiáltott föl meglepve a királyné, 
hirtelen hátralépve s olyan kifejezéssel az arcán, amely inkább 
gyűlöletet, semmint ijedtséget árult el, mert hiszen a nő sohasem 



 

bocsátja meg a másik nőnek, hogy egy férfit elhódított tőle, még 
hogyha azt a férfit nem is szerette talán. 

- Igen, Felség, én vagyok! - szólalt meg Charlotte kezeit 
összekulcsolva. 

- Ön itt? - kérdezte a királyné mindinkább elcsodálkozva, de 
azért fölényes hangon.  

- Felség! - mondta Charlotte térdre rogyva a királyné előtt. - 
Bocsásson meg nekem, én beismerem, hogy vétkeztem... De ha 
tudná, hogy a hibás nem egyedül én vagyok, hiszen én egyenesen 
az anyakirályné parancsára cselekedtem. 

- Keljen föl, asszonyom! - mondta a királyné. - Minthogy jól 
tudom, hogy nem mentegetőzés végett jött ide, adja elő, kérem, 
jövetele célját. 

- Azért jöttem, Felség, hogy megtudjam, vajon itt van-e ő? 
- De ki az az ő?... Kiről beszél ön, asszonyom? 
- A királyról? 
- A királyról?... hát egészen az én szobámig üldözi őt? Hiszen 

tudhatná, hogy ide nem szokott járni! 
- Ah, Istenem! - sóhajtotta Charlotte, nem is válaszolva a 

szemrehányásokra. - Bár itt lett volna! Mert tudja-e, Felség, hogy 
ma rakásra gyilkolják a hugenottákat? Márpedig navarrai Henrik a 
vezérük... 

- Ah, erről egészen megfeledkeztem! - felelte a királyné, 
megfogva Charlotte kezét s felállásra kényszerítette őt. - Különben 
sem képzeltem volna el, hogy a királyt épp olyan veszedelmek 
környékezhetnék, mint más közönséges halandót. 

- Még nagyobb, százszorta nagyobb veszedelmek, Felség! - 
kiáltotta Charlotte kétségbeesetten. 

- Engem a lotharingiai hercegnő csakugyan figyelmeztetett érre 
és én arra kértem a királyt, hogy ne távozzék a palotából. Hát 
mégis távozott volna? 

- Akkor pedig vége van, mert az anyakirályné az életére tör! - 
mondta Charlotte fájdalmas hangon. 



 

- De hiszen az lehetetlen!... Hol van az anyám? - kérdezte 
Margit. 

- Az anyakirályné általam magához kérette Guise herceget és 
Tavánnes-t, akik akkor már a házi kápolnájában voltak, mikor 
engemet elküldött. Ekkor azután a szobámba mentem, ahol - 
bocsásson meg, Felség - vártam őt. 

- A férjemet, nemde? - jegyezte meg a királyné. 
- De a király nem jött, Felség!... Ekkor azután mindenütt 

kerestem, végre egy katona mondta, hogy látta a királyt testőrei 
élén, akik kivont karddal kísérték őt kevéssel a mészárlás kezdete 
előtt, amely immár egy óra óta tart... 

- Köszönöm, asszonyom! - felelte a királyné. - Noha az az érzés, 
amely önt erre a lépésre késztette, újabb sértés rám nézve - azért 
mégis fogadja köszönetemet!... Távozzék lakosztályába, én pedig 
fölkeresem az anyámat. A navarrai király pedig az én 
védnökségem alatt van, mert én neki szövetséget ígértem s 
ígéretemet meg is tartom! 

- És hogyha nem tudna az anyakirályné elé jutni, Felség? 
- Akkor majd Károly bátyámat, a királyt keresem föl. 
- Menjen... menjen, Felség s az Isten vezérelje lépteit! - mondta 

alázatos hangon Charlotte, utat engedve a királynénak. 
Mikor Margit királyné rohantában a folyosó végére ért, 

visszatekintett, vajon Charlotte nem maradt-e az ő szobájában; 
ekkor látta, hogy Charlotte követi őt, majd felmegy a lépcsőn, 
amely a lakásához vitt. 

Margit megütközéssel vette észre, mennyire megváltozott itt 
minden. Míg azelőtt a szorgoskodó udvaroncok álltak itt sorfalat 
az édesanyja lakosztálya előtt, most vértől szennyezett ruhájú 
testőröket, tépett ruhájú, puskaportól kormos arcú nemes ifjakat 
látott tologatni, akik jelentéseket hoztak, parancsokat vittek, ki- és 
bejárva a folyosóra nyíló ajtón. Mikor az előszobába ért, két sor 
testőr állta útját, amely csak azokat bocsátotta be az 
anyakirálynéhoz, akik a jelszót ismerték. Egy-egy ajtónyitás 
alkalmával beláthatott a szobába, ahol anyja fiatalos hévvel 



 

sürgött-forgott, leveleket olvasva, parancsokat osztogatva, de 
főként az olyanokkal szemben volt előzékeny és figyelmes, akik 
legvéresebb, legkormosabb ruhában jelentek meg előtte. Közben 
pedig felhangzott az utcáról a szakadatlan lövöldözés zaja. 
Minthogy ilyen körülmények közt nem remélhette, hogy 
hamarosan bejuthat édesanyjához, már éppen bátyjához, a 
királyhoz készült menni, amikor Guise herceg lépett az elő-
szobába, aki Coligny tengernagy halála hírét hozta meg az 
anyakirálynénak, most pedig távozik, hogy tovább folytassa az 
öldöklést. 

- Oh, Henrik! - kiáltott föl Margit királyné izgatottan. - Hol van 
a navarrai király? 

Guise herceg csodálkozóan nézett Margitra, majd gúnyosan 
mosolyogva, válasz nélkül távozott testőrei kíséretében. De hiába 
kérdezte Margit a firenzei René-t, majd Tavannes-t, valamennyi 
azt felelte, hogy nem tudja; egyedül Tavannes súgta oda neki 
halkan, hogyha látni akarja azt, akinek hogyha a helyében lehetne, 
az életét is kész lenne föláldozni - akkor menjen és nyisson be a 
király fegyvertermébe. 

- Köszönöm, Tavannes, köszönöm - mondta a királyné, észre 
sem véve a sértést, amely Tavannes válaszából nyíltan kiérzett. 

Egyenesen a király lakosztálya felé futott, ahol azonban két 
század testőrség állta útját, melynek parancsnoka sajnálattal adta 
tudtára, hogy a királyhoz senkit be nem bocsáthat.  

- Oh, akkor elveszett! - kiáltott föl kétségbeesetten a királyné a 
sok félelmetes alak láttára. - De most már mindent tudok!... Hát 
én voltam a csalétek a csapdában, amelyben megfojtják a 
hugenottákat!... Oh, de én bemegyek a királyhoz, még hogyha 
életembe kerül is!... 

Mint az őrült, futott a királyné végig a folyosók és tornácok 
hosszú során, mikor azonban egy kis ajtó előtt haladt volna el, 
valami egyhangú, szomorú, de bájos dallam ütötte meg a fülét. Egy 
kálvinista zsoltár volt, amelyet reszkető hangon énekelt valaki a 
szomszédos szobában. 



 

- Nicsak! - kiáltott föl a királyné, kezével a homlokához kapva, 
mintha hirtelen világosság gyúlt volna ki az elméjében. - De hiszen 
ez a derék jó, Madelond, királyi bátyám dajkája!... Ő itt van?... 
Keresztények Istene, segíts!... 

És Margit királynő reménytől repeső szívvel kopogott be halkan 
a kis ajtón. 

 
Mikor a navarrai király Medici Katalin lakosztályából távozott, 

néhány katolikus nemes ifjú csatlakozott hozzá, akik elkísérték a 
lakosztályáig, már vagy húsz hugenotta várt rá, akik mintha 
megérezték volna azt a végzetet, amely sötét szárnyaival lebegett a 
Louvre komor épülete fölött. Így maradtak ők együtt egészen 
addig a pillanatig, amikor a Saint-Germain 
l'Auxerrois-székesegyház tornyában megkondult az első 
harangszó, amely lélekharangként zúgott végig a városon és 
remegtette meg a szíveket. Ekkor belépett a szobába Tavannes s 
halálos csend közepette tudtára adta a navarrai királynak, hogy IX. 
Károly király óhajt vele beszélni. 

Ellenállásról itt szó sem lehetett; de nem is gondolt rá senki, 
hiszen a Louvre folyosói, termei és tornácai visszhangzottak 
katonák lépteinek zajától és lármájától, akik körülbelül mintegy 
kétezren lehettek. Navarrai Henrik - miután elbúcsúzott 
barátaitól, akiket sohasem látott többé viszont - szó nélkül követte 
Tavannes-t, aki őt a király lakosztályával szomszédos kis csar-
nokba vezette, ahol magára maradt fegyvertelenül és 
aggodalommal telt szívvel. Két órát töltött itt a navarrai király, két 
gyötrelmes órát, mely idő alatt iszonyattal hallgatta a félrevert 
harangok kísérteties szavát s az egyre fokozódó lövöldözés 
ropogását; egy kis kémlelő ablakon át, a tűzvész pirosló fényében 
pedig megfigyelhette a menekülő embereket és az üldöző 
gyilkosokat, de sejtelme sem volt e rettentő események igazi 
okáról. A fizikai bátorság hiányzott ugyan belőle, de annál 
nagyobb volt erkölcsi ereje; félt ugyan a veszedelemtől, de 
mosolyogva szállt szembe vele a csatamezőn fényes nappal, mások 



 

szemeláttára, a trombiták harsogó hangjai s a dobok pergése 
mellett... de most, mikor fegyvertelenül, magára hagyva várakozik 
itt a félhomályban, ahol még az ellenségét sem láthatja, amint 
orvul feléje siklik, hogy a tőrét szívébe szúrja... Az volt az érzése; 
hogy alighanem szervezett mészárlás folyik Párizs utcáin. Ebben a 
pillanatban egy testőrtiszt lépett be hozzá s egy folyosón át a király 
lakosztályába vezette; közeledtére az ajtó kinyílt s nyomban utána 
bezárult s mindez mintha valami varázslat hatása alatt történt vol-
na. A testőrtiszt a navarrai királyt bevezette IX. Károly elé, a 
fegyverterembe. 

Mikor Henrik navarrai király és kísérője belépett a terembe, IX. 
Károly, két kezét a karosszék két támláján pihentetve, mellére 
horgasztott fejjel ült s homlokáról kövér cseppekben folyt alá a 
verejték. 

- Nos, Henrik - szólalt meg IX. Károly, miután a testőrtisztet 
kiküldte a teremből s verejtékes homlokát megtörölte - ugye, hogy 
mégis csak jobb itt, az én közelemben lenni? 

- Kétségtelenül, Sire! - felelte a navarrai király. - Mindig 
örömmel időzöm Felséged közelében! 

- Ugye, hogy jobb itt, mint odalenn? - folytatta IX. Károly, észre 
sem véve azt a bókot, amelyet a navarrai király szavai kifejeztek. 

- Nem értem, Sire! 
- Hát nézzen oda s majd megérti! - felelte IX. Károly s egy gyors 

mozdulattal az ablaknál termett, ahonnan látni lehetett, amint a 
gyilkosok egy hajó deszkapallójáról dobálták a vízbe a megfojtott 
áldozatokat. 

- Az Isten szerelmére! - kiáltott föl a navarrai király 
elszörnyülködve. - Mi történik itt? 

- Csak annyi - felelte IX. Károly -, hogy az éjjel megszabadítanak 
engem a hugenottáktól. Nézzen csak oda, Henrik, látja ott azt a 
füstoszlopot a Bourbon-palota fölött? Nos, hát tudja meg, hogy 
Coligny tengernagy háza ég. És látja ott azt a holttestet, amelyet 
egy rossz szalmazsákon vonszolnak végig az utcán az emberek? Az 



 

pedig a tengernagy vejének, Téligny-nek, az ön kedves barátjának 
a holtteste. 

- De hát mit jelentsen ez, Sire? - kiáltott föl a navarrai király, 
hiába keresvén az oldalán a tőrét s pirulva a szégyentől és a 
haragtól, mert most már megértette, hogy megcsúfolták, s 
megfenyegették őt. 

- Ez azt akarja jelenteni - kiáltott föl IX. Károly ijesztően 
halovány arccal és dühtől szikrázó szemmel - ez azt jelenti, hogy 
nem tűrök többé hugenottát magam körül! Megértette?... Én 
vagyok a király, én vagyok a gazda! És én most lemészároltatok 
mindenkit, aki nem katolikus. Katolikus ön? - kérdezte IX. Károly, 
de most már szinte ordítva és dühtől remegve. 

- Sire! - felelte Henrik. - Emlékezzen e szavaira: „Nem törődöm 
senki vallásával, csak hű szolgám legyen!" 

- Haha! - kacagott fel baljóslatúan a király. - Azt mondja, hogy 
emlékezzek vissza a szavaimra! Verba volant! ahogy Margot, a 
felesége mondja!... Különben nézzen oda! - mondta IX. Károly 
ujjával a városra mutatva. 

- Hát nem hűséges szolgáim voltak ők nekem; nem vitézül 
harcoltak-e értem a háborúban; nem voltak-e mindig okos 
tanácsadóim és alázatos alattvalóim? De igenis, valamennyien 
hasznos állampolgárok voltak, de - hugenották. Én pedig csakis 
katolikust akarok látni! - Hát megértett most már engem, Henrik? 

- Megértettem, Sire! - felelte nyugodtan Henrik. - Csak azt nem 
értem, miért tenné meg azt a navarrai király, amit annyi derék 
nemes ember és szegény polgár megtenni vonakodott. Ezek is 
azért halnak meg, mert megtagadták annak teljesítését, amit 
Felséged tőlem követel. 

- Ah! - kiáltott föl dühtől fojtott hangon a király, megragadva 
Henrik karját. - Hát azt hiszed, hogy én méltattam azokat arra, 
hogy előbb felajánljam nekik a misét? 

- Sire! - felelte Henrik, karját kiszabadítva a király kezéből. - 
Nemde, ön is ősei vallását akarja követni haláláig? 

 



 

- Természetesen! - mordult rá a király. - És te? 
- Hát én is! - felelte Henrik. 
IX. Károly fölordított dühében s kezébe kapta az asztalon 

heverő puskáját; Henrik a faliszőnyeghez simulva, verejtékező 
homlokkal ugyan, de magára nyugalmat erőszakolva, szemével 
minden mozdulatát követte a dühöngő uralkodónak, akár csak a 
kígyó bűvölete alatt álló, megigézett madár. IX. Károly megtöltötte 
puskáját s a lábához eresztette. 

- Nos, kell-e a mise? - kérdezte Károly király. 
Henrik nem felelt, a király azonban olyan istentelen 

szitkozódásban tört ki, amilyen ember ajkáról még nem hangzott 
el. 

- Mise, Bastille, vagy a halál! - kiáltotta őrjöngve a király, 
puskájával célba vévén Henriket. 

- Oh, Sire, megölne engem, a rokonát? - mondta nyugodtan 
Henrik. Henrik ezzel megmentette az életét, mert hogyha a 
válasza tagadó lett volna: nyomban a halál fia lett volna. És nem is 
tévesztette el a hatását, mert IX. Károly nem ismételte meg a 
kérdést, hanem dúlt-fúlt mérgében s egyenesen az ablakhoz 
rohant, ahonnan egy embert látott menekülni a túlsó parton. 

- Valakit mégiscsak meg kell ölnöm! - kiáltotta Károly király 
dühtől halvány arccal és vérben forgó szemmel; célba vette a 
menekülő alakot és - lelőtte... Henrik felsóhajtott, Károly király 
azonban újra töltött s mindannyiszor örömkiáltásban tört ki, 
valahányszor egy-egy ilyen menekülő embert leteríthetett. 

- Annyi bizonyos, hogyha nem lesz többé kit lelőnie, akkor rám 
kerül a sor! - mormogta magában Henrik. 

- Nos, megtörtént? - kérdezte e pillanatban egy női hang. 
Medici Katalin volt, aki a lövöldözés zajára idesietett. 

- Ördög és pokol!... Semmi sem történt! - ordított Károly király, 
messze elhajítva a puskát. - Nem, ez a makacs, önfejű ember 
rendíthetetlen! Nem akar!... 

Medici Katalin nem felelt ezekre a szavakra, de megfordult és 
szembe került Henrikkel, aki épp olyan mozdulatlanul állt helyén, 



 

mint annak a szőnyegnek az alakja, amelyhez támaszkodott. 
Károly király megértette anyja tekintetét, aki mintha kérdezte 
volna tőle: „Hát még mindig él?" 

- Igen, még él... mert hát a rokonom... 
Katalin mosolygott. Henrik teljes mértékben megértette a 

mosoly jelentőségét és tudta, hogy milyen veszedelmet jelent az. 
- Felség! - szólalt meg Henrik. - Jól tudom, hogy ez egyedül az 

ön műve! És azt is tudom, hogy ahhoz Károly sógoromnak nincsen 
semmi köze. Az ön eszméje volt, hogy lányát csalétkül áldozza föl 
számunkra, akiket egytől-egyig halálra szánt. És ön az, aki engem 
elszakított a feleségemtől, nehogy kénytelen legyen végignézni, 
hogy gyilkolnak meg engem a szemeláttára... 

- Úgy van, de ez nem fog megtörténni! - hangzott most egy 
másik női hang, amelyet Henrik azonnal felismert s amely 
megremegtette Károly királyt s meglepte Medici Katalint. 

- Margit! - kiáltott föl Henrik. 
- Margot! - susogta Károly király. 
- Leányom! - mondta halkan Medici Katalin. 
- Uram! - fordult Margit az ura felé. - Utóbbi szavai, amelyek 

engem vádolnak, részben igazat mondanak! Igaz, hogy eszköz 
voltam az ön tőrbecsalásában; de nem tudtam, hogy az ön élete 
ellen törnek. Ami engem illet, én az életemet a véletlennek 
köszönhetem, vagyis inkább annak, hogy anyám megfeledkezett 
rólam; mikor azonban értesültem arról a veszedelemről, amely önt 
fenyegeti, ráeszméltem kötelességemre. Márpedig a hitvesnek osz-
toznia kell a férje sorsában! Ha száműzik önt, uram, én követem 
önt! Ha tömlöcbe vetik, én is önnel megyek; ha megölik: én is 
meghalok! 

És ezzel Henrik felé nyújtotta ki kezét, amelyet a férje hálásan 
szorított magához. 

- Ah, szegény Margit! - mondta IX. Károly. - Jobban tennéd, ha 
rávennéd, hogy térjen vissza a katolikus hitre!  



 

- Sire! - felelte Margit az őt jellemző fölényességgel. - Sire, 
higyje el, hogy ilyen gyávaságot házunkból való hercegtől nem 
merne kívánni! 

Medici Katalin sokatmondó pillantást vetett Károly király felé. 
- Bátyám! - mondta Margit, aki szintén megértette az anyja 

vésztjósló pillantását. - Bátyám, gondold meg, hogy ti 
választottátok őt férjemül! 

Károly király a két ellentétes hatás alatt tétovázott egy darabig, 
majd édesanyja füléhez hajolva, ezt súgta oda neki: 

- Margot-nak igaza van! Henrik a férje! 
- Igazad van, fiam! - felelte Medici Katalin ugyancsak súgva. - És 

hogyha nem volna az?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A TEMETŐBEN KIVIRÁGZOTT 
GALAGONYABOKOR 

 
Mialatt Margit királyné a lakosztálya felé tartott, hiába 

igyekezett kitalálni azoknak a szavaknak az értelmét, amelyeket az 
anyja halkan IX. Károly fülébe súgott, noha sejtette, hogy azok 
mögött megint csak valami veszedelem rejlik. A délelőtt egy részét 
az e gondolattal való foglalkozás és La Mole ápolása foglalta le. 

A navarrai király továbbra is a Louvre foglya maradt, mialatt a 
protestánsok üldözése folyt. A rémes éjszakára a mészárlások még 
borzalmasabb napja következett s a Louvre lakóit egytől-egyig 
kardélre hányták, kivéve a navarrai királyt, Condé herceget és La 
Mole grófot. 

Margit királyné minden gondolata most akörül forgott: hogyan 
mentse meg férje életét, amelyet még mindig halálos veszedelem 
fenyegetett. Az első érzés, amely férje iránt a szívében támadt, 
őszinte szánalom volt csupán a férfi iránt, akinek ha nem is 
szerelmet, de szövetséget fogadott; később azonban ez az érzés 
egy nem kevésbé őszinte és tiszta, de már egészen másfajta érzéssé 
változott. 

Margit nagyravágyó volt s Bourbon Henrikkel való 
házasságában az eljövendő királyi hatalom zálogát látta. Navarra, 
amelyet egyik oldalról a francia, másik oldalról a spanyol királyok 
téptek-szaggattak, - akik darabonkint területének immár a felét 
elrabolták - Bourbon Henrik alatt valóságos királysággá válhatott 
volna, ahol a francia hugenották otthonra találhattak. Az éleseszű 
s emelkedett gondolkozású Margit királyné ezt már előre látta és 
számított is rá. Hogyha Henriket elveszti, nemcsak a férjét veszti 
el, hanem a trónt is. 

Épp efféle gondolatokkal volt elfoglalva, mikor hirtelen kopogás 
hangzott fel a titkos folyosó ajtaja felől. Margit megremegett: csak 
három személy jöhet e titkos folyosó felől: bátyja, a király; az 
anyja, Medici Katalin és az alenconi herceg. Ujjával hallgatást intve 
a betegnek és Gillone-nak, ő maga ajtót ment nyitni. 



 

A látogató az alenconi herceg volt. 
Margit az ifjú herceget tegnap este óta nem látta. Az első 

pillanatban még arra gondolt, hogy kikéri közbelépését a navarrai 
király érdekében, de nyomban ráeszmélt arra, hogy Ferenc herceg 
haragosa a férjének; ha tehát most elárulja előtte azt, hogy az 
érzése a férje iránt alaposan megváltozott: még nagyobb 
veszedelembe döntheti a navarrai királyt. A hercegen nem hagytak 
nyomot az elmúlt éjszaka véres eseményei; a megszokott 
választékossággal volt öltözve s fehérneműjéből ugyancsak a 
megszokott illatszer áradt, amelyet IX. Károly nem bírt elviselni. 
Csak az olyan gyakorlott szem, mint amilyen Margité volt, vehette 
észre, hogy a herceg - noha ma a szokottnál is halványabb volt s jól 
ápolt, finom, szinte nőies keze néha-néha idegesen megremegett - 
szívében valaminek örül. Mint máskor, a herceg ezúttal is meg 
akarta csókolni nővérét, de Margit nem az arcát nyújtotta oda neki 
csókra, hanem a homlokát. 

Mikor azután helyet foglalt, belekezdett az éjszakai véres 
események elbeszélésébe... Margit szó nélkül, csendben hallgatta s 
mikor azután a herceg elbeszélését befejezte, így szólt hozzá: 

- Ha jól sejtem, önnek, kedves öcsém, még más mondanivalója 
is van. Nem hihetem, hogy egyedül az éjszakai események 
elbeszélése végett keresett volna föl engem. 

- Igaza van, imádott Margit! - felelte a herceg, miközben székét 
közelebb húzta a királyné székéhez. - Nem azt mondta-e nekem, 
kedves Margit, hogy önt akarata ellenére erőltették a navarrai 
királyhoz? 

- Ez igaz! Én csak akkor láttam először a herceget, mikor mint 
leendő férjemet mutatták be nekem. 

- És azóta is, nem azt mondta-e nekem, hogy a férjét nem 
szereti? 

- Az is igaz! 
- Akkor hát én már csak arra az alkalomra várok, amikor ön 

ismét visszanyeri szabadságát, kedves néném! 



 

- A szabadságomat? - kérdezte Margit, aki most már végére 
akart járni öccse szándékának. 

- Igen, a szabadságát! Önt el fogják választani a navarrai 
királytól! 

- Engem,... elválasztani! - mondta Margit, tekintetét merően az 
öccsére szögezve. 

Az ifjú herceg ki akarta állni ezt a fürkésző tekintetet s egy 
pillanatig farkasszemet nézett a nénjével, de már a másik 
pillanatban zavartan vette le róla a tekintetét. 

- Elválasztani! - ismételte Margit. - De lássuk csak, hogyan 
képzelik ezt az elválasztást? 

- Hogyan?... Hát egyszerűen úgy, hogy Henrik hugenotta! 
- Kétségtelenül!... De hiszen ő ebből sohasem csinált titkot! Ezt 

már akkor is tudták, mikor engem hozzáadtak. 
- Igen ám, de mit csinált azóta Henrik? 
- Azt önnél senki jobban nem tudhatja, Ferenc! - felelte Margit. 

- Hiszen csaknem minden idejét az ön társaságában töltötte; 
együtt vadásztak, labdáztak. 

- Hát igen - nappal! De hol töltötte az éjszakáit? 
Margit erre nem tudott, vagy nem akart felelni s most ő sütötte 

le zavartan a szemét. 
- Nos, hát majd megmondom én! - folytatta tovább a herceg. - 

Éjszakáit - de Sauve-nénál töltötte... 
- És honnan tudja ön ezt? 
- Hát csak, mert érdeklődtem iránta! - felelte a herceg, idegesen 

babrálva kézelője csipkéin. 
Margit most már kezdte megérteni az édesanyja szavait, 

amelyeket IX. Károly fülébe súgott; de nem árulta el magát. 
- És miért mondja el ön ezeket nekem, herceg? - kérdezte 

pompásan megjátszott szomorúsággal. - Talán bizony azért, hogy 
emlékeztessen arra, hogy engem itt senki sem szeret, senki sincs 
mellettem; még azok sem, akiket a természet rendelt mellém 
pártfogókul s nemkülönben az sem, akihez az egyház adott engem 
feleségül... 



 

- Oh, milyen igazságtalan ön, kedves néném! - felelte a herceg, 
székét még közelebb húzva. - Lám, én szeretem önt és meg is 
védelmezem! 

- De hiszen ön jó barátságban, sőt szövetségben volt Henrikkel! 
- De az most már lehetetlenné vált! - felelte a herceg. 
- És miért? 
- Mert a királynak tervei vannak az ön férjével... bocsánat: 

navarrai Henrikkel! Így akartam mondani!... Anyánk mindent tud. 
Igen, én a hugenottákkal szövetkeztem, mert azt hittem, hogy 
javunkat akarják. Most azonban minden megváltozott, a 
hugenottákat gyilkolják s egy hét múlva hírmondó is alig lesz 
közülük.... Igen, én baráti kezet nyújtottam Henriknek, mert az ön 
férje volt. De már nem az!... Micsoda észrevétele lehetne önnek ez 
ellen, önnek, aki nemcsak hogy a legszebb, hanem a legokosabb 
asszonya is Franciaországnak? 

- Márpedig vannak észrevételeim! - felelte Margit. - Ismerem 
bátyánk, a király természetét. Tegnap is olyan dührohamát néztem 
végig, amely akárkinek is tíz évvel rövidíti meg az életét. Márpedig 
ezek a rohamok az utóbbi időben gyakran ismétlődnek, amiből 
arra következtetek, hogy bátyánk nem lesz hosszú életű. 
Észrevételem az is, hogy a lengyel király helyett, aki épp most halt 
meg, aligha választanak francia herceget s amikor a körülmények 
így alakulnak, nem alkalmas pillanat cserbenhagyni 
szövetségeseinket, akik háború esetén bennünket egy nép, egy 
királyság erejével támogathatnának. 

- És ön, néném - kiáltott föl a herceg - nem követett-e el árulást 
én ellenem, mikor az öccse helyett egy idegent pártfogolt? 

- Magyarázza meg a szavait, Ferenc, miben követtem én el 
árulást ön ellen? 

- Ön tegnap kegyelmet kért a királytól a navarrai király 
számára! 

- És? - kérdezte Margit színlelt ártatlansággal. 



 

A herceg idegesen ugrott föl s néhányszor körüljárván a szobát, 
Margit előtt megállt s megfogta a kezét. Margit keze merev volt és 
hideg. 

- Isten áldja meg, nővérem! - mondta a herceg. - Ön nem akar 
engem megérteni és így csak önmagának tulajdonítja azokat a 
bajokat, amelyek esetleg a nyakába zúdulnak. 

Margit elsápadt s mozdulatlanul maradt a helyén; szó nélkül 
nézte, hogy az öccse távozik. Mikor azonban azt hitte, hogy öccse 
már messze jár, íme, az most ismét megjelent. 

- Figyeljen ide, Margit! - mondta a herceg. - Majd elfelejtettem 
tudtára adni önnek, hogy a navarrai király holnap, ebben az 
órában - halott! 

Margit felkiáltott, mert hiszen annak még a gondolatától is 
megborzadt. 

- És ön nem akadályozza meg egyik leghűségesebb 
szövetségesének a meggyilkolását? - kérdezte Margit 
megütközéssel. 

- Tegnap óta a navarrai király nekem nem szövetségesem! - 
felelte a herceg. - Az én szövetségesem most a Guise herceg, akiből 
katolikus király lesz. 

- Ön mondja ezt, ön, II. Henrik fia és királyául elismerne egy 
lotharingiai herceget?... 

- Önnek ma rossz kedve van, nővérem! - felelte a herceg. - Nem 
akar megérteni engem! 

- Nem is lehet önt megérteni, Ferenc! Miért féltékenyebb a 
navarrai királyra, mint Guise hercegre? 

- Ami megtörtént, azt már nem lehet meg nem történtté 
csinálni, kedves nővérem! - felelte az alenconi herceg tompa 
hangon. - Féltékeny lennék biz' én Guise hercegre is, ha okot adna 
rá. 

- Tervük kivitele közben azonban önök megfeledkeztek 
valamiről! - jegyezte meg Margit. 

- Ugyan miről, ha szabad érdeklődnöm? 
- Hogy én nem szeretem többé a Guise herceget! 



 

- Hát akkor kit szeret? 
- Senkit! - felelte Margit közömbös hangon. 
Most már azután a herceg nézett csodálkozva a nénjére, mint 

aki sehogy sem érti ezt a fordulatot; jéghideg kezét izzó homlokára 
téve, távozott nénje szobájából. 

Margit királyné gondolatiban elmélyedve maradt magára. A 
helyzet most már kezdett határozott alakot ölteni: IX. Károly 
rendeztette a Bertalan-éjt, Medici Katalin és Guise herceg pedig 
végrehajtották. Guise herceg és Ferenc alenconi herceg egymás 
támogatására szövetségre léptek, hogy előnyöket biztosítsanak 
maguk számára. A navarrai király halála csak természetes kö-
vetkezménye lett volna ennek a nagy katasztrófának. Hogyha a 
navarrai király meghalt, akkor elkobozzák a királyságát. Margit 
pedig özvegységre jut, megfosztva a tróntól és a hatalomtól s 
számára nem marad más hátra, mint a kolostor, ahol még az a 
fájdalom vár rá, hogy olyan hitestársat kell megsiratnia, aki 
sohasem volt a férje. 

Töprengése közepette édesanyja küldönce zavarta meg, aki 
jelenteni jött, hogy az udvar sétalovaglásra indul a des 
Innocents-temetőbe, ahová a nép látására zarándokol annak a 
galagonya-bokornak, amely a vérnász éjszakáját követő napon 
másodszor is virágba borult s most teljes pompájában díszlik. 
Margit királyné óhajt-e az udvarral tartani? Első pillanatban 
Margit tagadóan akart nyilatkozni, de később meggondolta a 
dolgot, hátha valami újabb hírt hall a navarrai király sorsáról. Azt 
üzente tehát az édesanyjának, hogy elkíséri sétalovaglására, 
nyergeljenek számára is lovat. Mikor egy apród jelentette, hogy az 
udvar készen vár az indulásra, Margit egy kézmozdulattal 
figyelmeztette Gillone-t, hogy ügyeljen a betegre. 

A király, az édesanyja, Tavannes és a főbb katolikus urak már 
nyeregben ültek, mikor Margit odaérkezett; körülbelül húszan 
lehettek, a navarrai király azonban nem volt köztük, de ott volt de 
Sauve-né, aki legott a szemével intett neki, hogy valamit mondani 
akar. 



 

Amerre a menet elhaladt, a nép örömujjongással fogadta a 
menetet s az utcák visszhangzottak a kiáltásoktól: 

- Éljen a király! Éljen a mise! Halál a hugenottákra! - miközben 
az emberek megforgatták fejük fölött a vértől piros kardot s a 
füstölgő puskát, jeléül annak, hogy mindazok híven kivették 
részüket a mészárlásból. A rue des Prouvelles közelében egy 
embercsoporttal találkoztak, amely egy holttestet vonszolt végig 
az úton: Coligny tengernagy holtteste volt, amelyet később lábánál 
fogva akasztottak föl. 

Mikor a menet a temetőbe ért, a papság már várta őfelségét a 
királyt és az anyakirálynét, hogy üdvözölje. Ezt az alkalmat 
használta fel de Sauve-né s mikor mindnyájan a főpap üdvözlő 
beszédére figyeltek, Charlotte Margit mellé lovagolt s kérte, hogy 
kézcsókra nyújtsa oda neki a kezét. Margit engedelmeskedett s 
mikor Charlotte a királyné keze után nyúlt és megcsókolta, egy 
összegöngyölt kis papírosdarabot csúsztatott a kézelőjébe. De 
bármily gyorsan és ügyesen csinálta is Charlotte a maga dolgát, 
Medici Katalin valamit sejthetett, mert épp abban a pillanatban 
fordult hátra, mikor Charlotte a navarrai királynénak kezet 
csókolt. Ez utóbbiak mindketten észrevették az anyakirályné 
villámló tekintetét, de nyugodtan tűrték; Charlotte azonban tá-
vozott Margit mellől és ismét elfoglalta helyét az anyakirályné 
mellett. Miután Katalin anyakirályné válaszolt a hozzá intézett 
beszédre, magához intette lányát. Margit engedelmeskedett. 

- Nos, kedves lányom - mondta Medici Katalin sajátságos olasz 
kiejtéssel - amint látom, jól összebarátkoztál de Sauve-néval! 

Margit keserűen nevetett: 
- Igen, anyám - a kígyó megharapta a kezemet... 
- Ah, ah!... Margit, te féltékeny vagy! 
- Téved, anyám! - felelte Margit nyugodtan. - Én épp úgy nem 

vagyok féltékeny a navarrai király miatt, mint ahogy ő nem 
szerelmes énbelém! Én csak éppen különbséget tudok tenni barát 
és ellenség közt. Szeretem azt, aki engem szeret és gyűlölöm azt, 



 

aki gyűlöl engem! Ez az egész. Ha nem ilyen volnék, anyám - nem 
volnék az ön leánya! 

Katalin királyné e szavakra jóváhagyóan mosolygott, s ez 
elárulta, hogyha eddig gyanakodott is, gyanúja ezek után eloszlott. 

Eközben egy újabb zarándokcsapat érkezett, élükön Guise 
herceg nemesi udvarával, azonmód fölhevülten a vértől 
szennyesen az újabb mészárlásoktól. Egy szőnyegekkel ékesített 
gyaloghintót is hoztak magukkal, amelyben a szép nevers-i 
hercegnő ült, akit a király meleg szavakkal üdvözölt. 

- Nem jönne velünk a Louvre-ba, Henriette? - kérdezte Katalin 
a hercegnétől. 

Margit a könyökével észrevétlenül meglökte barátnője karját, 
amit az legott megértett s így felelt: 

- Ha csak Felséged egyenesen nem parancsolja! Egy kis 
elintéznivaló dolgom volna a városban a navarrai királynéval 
együtt. 

- És mit csinálnak önök ketten? - kérdezte Katalin. 
- Egy öreg protestáns papnál nagyon érdekes és ritka görög 

könyvet találtak, amelyeket a Tour Saint-Jacques-la-Boucherie-be 
szállítottak. Ezeket akarjuk megtekinteni! - felelte Margit. 

- Akkor ugyan jobban tennék, ha megtekintenék, hogyan 
dobálják az utolsó hugenottákat a des Meuniers-hídról a Szajnába! 
- jegyezte meg IX. Károly király. - Minden jó franciának ott van a 
helye! 

- Elmegyünk, ha parancsolja, Felség! - felelte a nevers-i 
hercegné. Katalin gyanakvóan nézett a két fiatal nőre, amit Margit 
nyomban elértett s nyugtalanul tekintett szét maga körül. Ez a 
nyugtalan viselkedés viszont Katalin királyné figyelmét nem 
kerülte el. 

- Kit keres? - kérdezte Katalin átható tekintettel nézve lánya 
szemébe. 

- Charlotte-ot keresem! Alighanem visszatért a palotába.  



 

- Nem megmondtam, hogy féltékeny vagy! Ó, bestia! - súgta 
oda Katalin királyné a lányának. - Hát nem bánom, menjetek! 
Henriette, vidd magaddal Margitot is! 

Margit még mindig azt színlelte, mintha Charlotte-ot keresné, 
de azután a hercegné felé hajolva, ezt súgta a fülébe: 

- Vigyél el innen, de minél hamarább!... Nagyon fontos 
közölnivalóm van veled! 

A hercegné mély meghajlással köszönt el a királytól és az 
anyakirálynétól, majd Margit felé fordulva, így szólt: 

- Felség, méltóztassék a gyaloghintómban helyet foglalni! 
- Szívesen, de azután önnek haza kell engem vitetnie a 

Louvre-ba! - felelte Margit látszólag közömbös hangon s ezzel 
leszállt a lóról és helyet foglalt a hercegné gyaloghintójában. 

Ezalatt a király és kísérete ugyanazon az úton, amelyen jöttek, 
visszatértek a Louvre-ba. Katalin egész úton valamit sugdosott a 
király fülébe, miközben többször Charlotte-ra mutatott, viszont a 
király mindannyiszor felkacagott, már ahogy IX. Károly kacagni 
tudott; és ebben a kacagásban több volt a baljóslatú fenyegetés, 
mint a legnyíltabb szitkozódásban... 

Mikor Margit a hercegné gyaloghintójában biztonságban 
érezhette magát, kézelőjéből elővette azt az összegyűrt papírlapot, 
amelyet Charlotte csempészett oda. Az írás a következőképpen 
hangzott: 

„Parancsot kaptam, hogy ma este a navarrai királynak két 
kulcsot adjak át: az egyik kulcs azé a szobáé, amelyben fogva van; 
a másik kulcs az én szobám kulcsa. Rámparancsoltak, hogy a 
királyt reggel hat óráig ne eresszem ki a szobámból. Felséged 
tegyen valamit, az én életemmel azonban ne törődjék!" 

- Most már nyilvánvaló - mondta Margit, miután a levelet 
elolvasta -, hogy ez a szegény asszony egyszerű eszköz, hogy 
mindkettőnket elpusztítsanak... De majd meglátjuk, vajon Margot 
királynéból - ahogy az én Károly bátyám mondja - lehet-e olyan 
egyszerűen - apácát csinálni! 



 

- Ki írta ez a levelet? - kérdezte a nevers-i hercegné a levélre 
mutatva, melyet Margit ezer meg ezer darabra tépett szét. 

- Ah, kedves Henriette! - felelte Margit. - De sok mondanivalóm 
van neked! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VANNAK KULCSOK, AMELYEK IDEGEN ZÁRAKAT 
IS KINYITNAK 

 
És ekkor a két szép női fej - az egyik halovány és szomorú, a 

másik rózsás, üde, szőke és mosolygó - bájos mozdulattal 
egymáshoz közeledett s ajkuk egy csókban, lényük pedig egy 
gondolatban összeforrt. 

Margit királyné elmondta részletesen La Mole gróf kalandját; 
miként jutott be menekülés közben az ő lakosztályába; hogyan 
sebesült meg szemeláttára s kötözte be sebeit. A történtek után 
azonban már nem maradhat a Louvre-ban, gondoskodni kell tehát 
olyan rejtekhelyről, ahol teljes gyógyulásáig biztonságban lehetne. 

- Te tökéletes szabadságot élvezel, Henriette! - mondta Margit. 
- Sem a férjed, sem Guise herceg nincs otthon, átengedhetnéd 
tehát a szegény sebesült hugenotta ifjú számára a kalitkát, 
amelynek ajtaját alkalmas időben kinyithatod, hogy a madár 
elrepüljön. 

- Csak egy a bökkenő, Margit! - felelte Henriette. - Az ugyanis, 
hogy a kalitka - már el van foglalva! 

- Hogyan?... Talán bizony te is megmentettél valakit? 
- Úgy van, Margit! 
És Henriette szintén elmondta kalandját Coconnas gróffal, akit 

az ő emberei mentettek meg az öreg apa tőrszúrásától és cipeltek 
be hozzá abba a szobába, amelyet most Margit kér kölcsön La 
Mole gróf számára. 

- De hiszen ez a két eset szinte hajszálnyira hasonlít 
egymáshoz! - jegyezte meg Margit. 

- Azzal a különbséggel - felelte Henriette -, hogy én a 
királyomnak és a vallásomnak tettem szolgálatot s most nem kell 
rejtegetnem s elküldenem a vendégemet: Coconnas Hannibál 
grófot! 

- Coconnas Hannibál?... Ez a neve? - kérdezte Margit 
mosolyogva. 



 

- Félelmetes név, az igaz, de méltó a viselőjéhez! - felelte 
Henriette. - Igazi Ajax, valóságos hős! És mennyi vére elfolyt, 
mordi! Tedd föl, kérlek, Margit, az álarcot, mert meg akarom 
mutatni neked a hősömet. 

- És szép legalább? - kérdezte Margit. 
Nekem nagyon megtetszett, mikor vagdalózott. Igaz, hogy 

éjszaka volt s csak a tűzvész lángja világított; ma reggel azonban - 
bevallom - már vesztett előttem szépségéből... 

- Nagyon sajnálom, hogy az én menekült hősöm nem kap 
menedékhelyet a Guise-palotában, amely legalkalmasabb hely lett 
volna számára! - mondta Margit szomorúan. 

- Dehogynem! - felelte Henriette. - Még ma este ideszállíttatom: 
mindketten elférnek egy szobában. 

- De ha megtudják, hogy az egyik katolikus, a másik pedig 
protestáns, akkor bizony egymást falják föl! - jegyezte meg Margit. 

- Attól nem kell félni! Coconnas ugyanis olyan hatalmas vágást 
kapott az arcára, hogy a daganattól még ma se lát tisztán; a te 
hugenotta hősöd pedig meg se bír mozdulni... Különben is te majd 
kioktatod őt, hogy ne feszegesse a vallás kérdését a 
Guise-palotában. Ekkor azután minden rendbejön. 

- Köszönöm, kedves Henriette, elfogadom az ajánlatot! - 
mondta Margit, melegen megszorítva kezét a hercegnőnek. 

- Itt azonban, Margit, ismét Felség lesz a neved s kijár neked az 
a tisztelet, amely a navarrai királynét megilleti! - jegyezte meg 
Henriette. 

Mikor Henriette lakosztályába érkeztek, a hercegné a szicíliai 
származású komornáját szólította be, akitől megtudta, hogy a 
beteg ma már jobban érzi magát s e percben éppen étkezik. 
Miután a hercegnő a komornát kiküldte a szobából, Margitot be 
akarta vezetni Coconnas betegágyához, Margit azonban 
kijelentette, hogy úgy akarja látni a grófot, hogy az őt ne láthassa. 
Márpedig ez csak úgy volt lehetséges, ha Margit a kulcslyukon át 
figyeli meg Coconnas-t, kinek sejtelme se legyen arról, hogy valaki 



 

figyeli őt. Henriette lehajolt a kulcslyuk magasságáig s betekintett 
Coconnas szobájában. 

- E percben az asztal mellett ül és eszik! - jegyezte meg 
Henriette. - Éppen jó, mert az arcát felénk fordítja. 

- Ah, Istenem, hiszen ez ő! - kiáltott föl elfojtott hangon Margit, 
amint benézett a szobába a kulcslyukon át s megpillantotta 
Coconnas-t. 

- Kicsoda? - kérdezte Henriette meghökkenve. 
- Az az ember, aki az én hugenottámat leszúrta, sőt még akkor 

is meg akarta gyilkolni, mikor már sebesülten az én karjaimba 
menekült. 

- Hogy hívják a te hugenotta hősödet, Margit? 
- Megmondom, de nehogy kiejtsd előtte a nevét! 
- Értelek, Margit!... Dehogy is említem a nevét! 
- Lerac de La Mole gróf! 
- Nos és milyennek találod az én hősömet, Margit? 
- Hát úgy ítélem, hogy... az én hősöm sem maradt ám adósa 

neki, tekintettel arra a hosszú vágásra, amely a te hősöd szeme 
alatt éktelenkedik! 

- Akkor hát rendben van a dolog; egyik sem adósa a másiknak! - 
felelte Henriette. - Legalább baj nélkül összeereszthetjük őket. 
Küldd hát hozzám a te hősödet! 

- Még nem! Majd később. 
- És mikor? 
- Ha majd egy másik szobában adsz helyet a hősödnek... 
- Melyikben gondolod? - kérdezte Henriette. 
Margit nem válaszolt a kérdésre, csak ránézett a barátnőjére, 

aki - miután egy darabig szintén némán tekintett a királynéra - 
elnevette magát. 

- Hát nem bánom, legyen! - mondta a hercegné. - Lépjünk 
szövetségre! 

- Örök barátságra! - jegyezte meg Margit.- A jelszó pedig, ha 
szükségünk lesz egymásra, legyen a hármas istenség hármas neve: 
Eros-Cupido-Amor! 



 

És a két asszony - miután ismét megölelték egymást s vagy 
huszadszor szorították meg egymás kezét - végre megvált 
egymástól... 

* 
Mikor Margit a Louvre-ba visszaérkezett, Gillone-t izgatott 

állapotban találta. Távollétében őt ugyanis de Sauve-né kereste, 
aki egy kulcsot hozott magával, amelyet az anyakirályné adott át 
neki. Ez a kulcs pedig annak a szobának a kulcsa, melyben Henrik 
Navarrai király volt bezárva. Nyilvánvaló tehát, hogy az 
anyakirályné tervei úgy kívánták, hogy a navarrai király ezt az 
éjszakát de Sauve-né szobájában töltse. 

Mikor Margit a kezébe vette ezt a kulcsot, meghányta-vetette 
apróra az eshetőségeket, s úgy vélte, hogy nyitjára jött az anyja 
tervének. Tollat ragadott tehát és sebtében ezeket a szavakat írta 
egy darabka papírosra: 

 
„Ma este ne menjen Charlotte-hoz, hanem jöjjön énhozzám! 

Margit" 
A papíroslapot azután összegöngyölte s a kulcs üregébe rejtette, 

majd meghagyta Gillone-nak, hogy a sötétség beálltával csúsztassa 
be a kulcsot a fogoly király ajtaja alatt annak szobájába. Ezután 
minden ajtót jól bezárt s a sebesült lovag szobáját kereste föl, ahol 
La Mole-t megtépett s azon mód véres ruhájában már felöltözve 
találta. Mikor La Mole a királynét megpillantotta, nyomban 
fölemelkedett, de ereje elhagyta és visszaesett az ággyá alakított 
pamlagra. 

- Mi történt önnel, uram? - kérdezte Margit feddő hangon. - 
Hát így engedelmeskedik az orvosa parancsának? Én pihenést 
ajánlottam, ön pedig épp az ellenkezőjét teszi annak! 

- Felség! - felelte La Mole. - Amennyire hálás vagyok azért, mert 
tegnap este engem oltalmába vett, épp annyira hálás lennék azért, 
ha megengedné, hogy most nyomban távozhassak. A hála, amelyet 
Felséged iránt érzek, élni fog bennem szívem utolsó dobbanásáig. 



 

- No, akkor ugyan nem sokáig tart az a hála! - jegyezte meg 
Margit. - Mert hogyha a sebei kiújulnak s ön az utcán összeesik és 
felismerik, mint hugenottát: akkor bizony vége az ön életének! 

- És mégis távoznom kell a Louvre-ból! - morogta La Mole. 
- Ah, értem-már! - jegyezte meg Margit, alig észrevehetően 

elsápadva. - Bizonyára van itt Párizsban valaki nőszemély, akinek 
az ön távolléte nagy nyugtalanságot okoz, nemde?... De hiszen ez 
természetes is! De hát miért nem mondta meg mindjárt? Hogyha 
egyszer valakit vendégszeretetünkbe fogadunk, akkor 
gondoskodnunk kell nemcsak a testi, de a lelki sebeiről is s ezeket 
épp úgy ápolnunk kell, mint amazokat... 

- Oh, felséges asszonyom, tévedni méltóztatik! - felelte La Mole. 
- Szinte senkim sincs ezen a világon, Párizsban pedig éppen senkit 
sem ismerek. Az én gyilkosom az első ember, akivel Párizsban 
szóba álltam, Felséged pedig az első nő, aki szóba állt velem! 

Margit ekkor intett Gillone-nak, hogy vigye el a kulcsot a 
mondott helyre, majd La Mole felé fordulva így szólt: 

- De hogyha senkije sincs Párizsban, mit szándékozik csinálni 
itt? 

- Majd lesznek ismerőseim! - felelte La Mole. - Mikor engem 
halálra kerestek, akkor édesanyámra gondoltam, aki katolikus. 
Mintha őt láttam volna lázálmaimban, amint kereszttel kezében 
jött elébem s akkor megfogadtam, hogyha az Isten az életemet 
megőrzi: édesanyám vallását fogom híven követni. És az Isten 
többet tett: nemcsak, hogy az életemet tartotta meg, hanem el-
küldte hozzám a legszebb, legjobb angyalát, hogy megszerettesse 
velem édesanyám vallását... Lassan bár, de már tudok járni s 
kijutok a Louvre elé. Itt azután... majd csak lesz valahogy. 

- És mi lesz a navarrai királlyal? - kérdezte Margit 
elgondolkozva. - Hát őróla már nem is beszél? Hogyha visszatér a 
katolikus vallásra, akkor egyúttal kilép az ő szolgálatából is! 

- Felség! - felelte La Mole meghatott hangon. - Most találta el a 
távozásom igazi okát!... Tudom, hogy a navarrai király élete a 



 

legnagyobb veszélyben forog s még az ön befolyása is aligha tudja 
megmenteni. 

- Mit mond ön, uram? - kiáltott fel meglepetten Margit. - 
Micsoda veszedelemről beszél? 

- Felség, ebből a szobából mindent tisztán lehet hallani! - felelte 
La Mole. - Mindjárt reggel akaratlanul is fültanúja voltam annak a 
beszélgetésnek, melyet az alenconi herceg folytatott Felségeddel... 
Később végighallgattam Gillone és de Sauve-né beszélgetését... 
Felséged, az egyhetes asszony, szereti a férjét. Ezután majd a férj 
következik, aki szintén közli majd Felségeddel a maga titkait. Én 
pedig ezeket nem tudnám végighallgatni... ízléstelenül kíváncsi 
pedig nem akarok lenni... nem szabad, de nem is akarok az lenni... 

La Mole hangja, de főleg zavart viselkedése szinte nyílt vallomás 
volt, amit Margit legott megértett. 

- Szegény fiú! - jegyezte meg Margit az őszinte szánalom 
hangján. 

La Mole-t meglepte ez a nyájas felelet, mikor ő szigorú feddésre 
számított legalábbis a fejét bátortalanul fölemelte, miközben 
tekintete találkozott Margitéval, ami mágneses erővel szinte 
mozdulatlanságra kényszerítette őt. 

- Ön tehát nem akarja viszontlátni a navarrai királyt? - kérdezte 
Margit. 

- Attól tartok, hogy zavarnám őfelségét... ez idő szerint! 
Ebben a pillanatban Gillone lépett a szobába s egyetlen 

tekintettel jelezte, hogy a kulcsot eljuttatta rendeltetésének 
helyére. La Mole lassan fölemelkedett s néhány lépést tett a 
királyné felé, de erejét túlbecsülte, mert egy szőnyegben meg 
kellett fogódznia, hogy el ne essék. 

- No, lássa, uram! - mondta Margit, karjával fölfogva La Mole-t. 
- Ugye, hogy szüksége van énrám! 

- Oh, igen! - felelte La Mole remegő ajakkal. - Mint ahogy 
szükségem van a levegőre, amit beszívok... a napra, amely rám 
süt... 

E pillanatban háromszor kopogtak Margit ajtaján. 



 

Margit távozott a szobából s intett Gillone-nak, hogy nyissa ki 
az ajtót; néhány pillanat múlva a navarrai király finom, okos feje 
jelent meg a kárpitajtó nyílásán. 

- Hívni méltóztatott! - szólalt meg a király. 
- Úgy van, uram! - felelte Margit. - Tehát megkapta a levelemet! 

És nem csekély nyugtalansággal olvasta, nemde? 
- Megvallom, asszonyom, hogy úgy van! - felelte a király. - De 

azután megnyugodtam, mert - habár körül vagyok véve ellenséggel 
s mi több: jóbarátokkal, akik azonban veszedelmesebbek 
ellenségeimnél - visszaemlékeztem, hogy az ön szemében a 
szánalom és a jóindulat fénye csillant föl - épp menyegzőnk 
éjjelén. - Emlékszik rá?... Tegnap pedig - mely napon meg kellett 
volna halnom - bátorítást láttam felém sugározni az ön szép 
szeméből... Mikor azután mindezt hirtelenében átgondoltam s a 
levelét még egyszer átolvastam, így szóltam magamban: 
„Megfosztva híveimtől és mint fogoly, a navarrai király nem 
halhatna meg különb halállal - amelyet még a történelem is 
megörökít -, mint úgy, hogy a saját felesége árulta el!" Ezért jöttem 
én ide! 

- Sire! - felelte Margit. - Ön azonnal megváltoztatja a 
véleményét, mihelyt megtudja, hogy az, ami most történik, egy 
olyan személy műve, aki szereti önt - s akit ön is szeret! 

Henrik szinte hátratántorodott e szavak hallatára s a szeme 
fürkészően nézett a felesége arcára. 

- Oh, nyugodjék meg, uram - folytatta Margit mosolyogva - 
ezzel nem azt akartam ám mondani, hogy ez a személy - én 
volnék! 

- De hiszen a kulcsot ön küldte s a levelet ön írta! 
- Az írás az enyém, de a kulcs - nos, az már máshonnan 

származik! Elégedjék meg azzal, ha annyit mondok, hogy az kulcs 
négy asszony kezén ment keresztül, mielőtt az ön kezéhez jutott... 
Csodálkozik, látom, de úgy van: igenis, négy asszony kezén ment 
keresztül: az anyám adta át Charlotte-nak; Charlotte átadta 
nekem, én pedig Gillone-t bíztam meg, hogy juttassa el az ön 



 

kezeihez... Most pedig beszéljünk komolyan! Igaz-e az a hír, amely 
már szerte a városban elterjedt, hogy ön visszatér a katolikus 
hitre? 

- A hír nem mond igazat, asszonyom! - felelte a király. - Nincs 
szándékomban hitemet elhagyni. 

- De már foglalkozott ezzel a gondolattal, nemde? 
- Azaz hogy fontolóra veszem! - felelte a király. - Tudja, 

asszonyom, hogyha az ember húsz éves és talán még király is 
lehet, akkor vannak dolgok, amelyek bizony megérnek neki egy 
misét! 

- S a többek közt az - élete is, nemde? - jegyezte meg Margit. 
- Oh, ami azt illeti, ön is jól tudja, hogy az itt soha nincs 

biztonságban! - jegyezte meg keserűen Henrik. 
Beszélgetés közben észre sem vették, hogy immár éjjel tizenegy 

óra van, amikor a Louvre-ban már mindenki alszik - vagy 
legalábbis úgy látszik, mintha mindenki pihenőre tért volna. A 
király is távozni készült s néhány lépést tett az ajtó felé, de azután 
hirtelen megállt. 

- Nos, asszonyom, van még valami mondanivalója? - kérdezte a 
király. - Avagy csak éppen alkalmat akart adni nekem, hogy 
megköszönhessem önnek azt a halasztást, amelyet tegnap a király 
fegyvertermében számomra biztosítani méltóztatott? 
Tagadhatatlan, asszonyom, hogy épp a kellő pillanatban érkezett - 
még megmentette az életem! 

- Szerencsétlen! - kiáltotta Margit fojtott hangon, megragadva a 
király karját. - Hát nem veszi észre, hogy dehogy is mentettem 
meg az életét? Ellenkezőleg: veszélyben forog a szabadsága, az 
élete, a koronája?... Szegény vak, hát az én levelemből nem tudott 
egyebet kiolvasni, csak azt, hogy a felesége találkára hívja? Hát azt 
hitte, hogy Margit, akit az ön hidegsége annyira megsértett, most 
mindenáron az ön kegyeit keresi? 

- De asszonyom! - felelte a király elcsodálkozva. - Bevallom... 
Ebben a pillanatban valami különös zaj hallatszott; mintha valaki 



 

a titkos ajtón kaparászna. Margit magával vitte a királyt ehhez a 
titkos ajtóhoz. 

- Hallja? - kérdezte Margit. 
Most megszólalt kívülről egy hang: 
- Az anyakirályné most távozott a lakosztályából! 
Henrik megismerte Charlotte hangját, noha az ijedtségtől és a 

félelemtől reszketett a hangja. 
- És hová megy? - kérdezte Margit. 
- Ide jön, Felségedhez! - felelte Charlotte. 
A selyemsuhogás jelezte, hogy Charlotte futva menekült a titkos 

ajtó mellől. 
- Oh, én mindenre el vagyok készülve! - mondta Henrik. - Ide 

nézzen! 
S ezzel szétgombolta fekete bársony ujjasának mellét s Margit 

láthatta a finom készületű páncélinget s azt a hosszú olasz tőrt, 
amely most megvillant a kezében. 

- Rejtse el hamar a tőrt, uram! - súgta oda neki Margit. - Igaz, 
hogy itt szükség van rá, de ezúttal csak az anyakirályné jön, 
mégpedig egyedül. 

Ezután még néhány szót súgott a király fülébe, aki 
csodálkozással vegyes figyelemmel hallgatta felesége szavait, majd 
pedig az ágy kárpitfüggönye mögé bújt, mialatt Margit a párduc 
fürgeségével benn termett La Mole szobájában, a sötétben 
megragadta a kezét s olyan közelről, hogy illatos, forró lehelete 
közvetlen közelről érte a lovag arcát, halkan, de erélyesen a fülébe 
súgta, hogy meg ne moccanjon s egy hangot ki ne ejtsen. A 
következő pillanatban már a hálószobájába rohant, kibontotta a 
haját, tőrével elmetszette a ruháját összetartó zsinórt s egy 
ugrással belevetette magát az ágyba. 

Épp jókor, mert e pillanatban a zárban megcsikordult a kulcs. 
- Ki az? - kiáltotta Margit. 
Az anyakirályné, kinek minden zárhoz megvolt a kulcsa, a 

kíséretében volt négy nemes ifjút őrség gyanánt állította föl az ajtó 
elé s belépett Margit szobájába. Margit kitűnően színlelte a 



 

hirtelen meglepetés okozta ijedtséget s fehér hálóköntösben 
kiugorva az ágyból, kezet csókolt az édesanyjának, akit teljes 
mértékben sikerült megtévesztenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A MÁSODIK NÁSZÉJSZAKA 
 

Abban a hitben, hogy lányát csakugyan álmából riasztotta föl, 
Medici Katalin egy karosszéket húzott elő, s lányát is hellyel 
kínálván meg, így szólt: 

- Amikor téged, lányom - mondta Katalin, komoran maga elé 
tekintve - a politikai körülmények kényszerítő hatása alatt 
feleségül adtunk a navarrai királyhoz, nem gondoltunk arra, hogy 
férjednek irántad való ellenérzése, rideg érzéketlensége olyan 
csökönyösen következetes lehet, mint amilyennek bizonyult... Ma 
este pedig meg éppen arról értesültem, hogy férjed még azt a 
figyelmet sem tanúsítja irántad, amellyel neked - nemcsak mint 
fiatal és szép asszonynak -, hanem mint francia királyi 
hercegnőnek is tartozik... Én már régóta figyelem, lányom, kisírt 
szemedet és szemrehányó tekintetedet, amellyel de Sauve-né 
viselkedését kíséred és tudom, hogy bármennyire titkolod is, 
belülről vérzik a szíved... 

Margit e szavakra megremegett, de az ágy függönye is mintha 
meglebbent volna kissé, Katalin azonban szerencsére nem vette 
észre. 

- Mi, leányom - folytatta Katalin - akik a te boldogságodat 
tartjuk szem előtt, nem nézhetjük tovább Henrik csapodárságát s 
nem tűrhetjük, hogy ez a törpekirály napról-napra újabb 
sértésekkel illessen téged s majdan, az első kínálkozó kedvező 
alkalommal, szembeforduljon velünk, téged pedig kiűzzön a 
házából. Nekünk tehát jogunkban áll az ő sorsát a tiédtől különvá-
lasztani oly módon, amely leginkább méltó hozzád és magas 
állásodhoz. 

- De felséges anyám - jegyezte meg Margit - bármennyire 
méltányolom is azokat az aggodalmakat, amelyeket szerető anyai 
szívedben táplálsz sorsom iránt, mégis meg kell jegyeznem, hogy 
hiszen Henrik a - férjem! 

- Mit mondottál, leányom, ő a te férjed? - pattant föl hevesen 
Katalin, leánya elé lépve. - Hát azt hiszed, hogy azzal, hogy az 



 

egyház a házasságot megáldotta, ő már a férjed is? Ám erre jobban 
és illetékesebben adhatná meg a feleletet - de Sauve-né! És még e 
percben is - és itt Katalin hangja fenyegetővé vált - ha látni akarod 
őt, hát gyere velem! Ez a kulcs itt a kezemben de Sauve-né 
ajtajának a kulcsa - ott találod őt a szobájában! 

- Csendesebben, anyám, csendesebben! - csitította Margit a 
haragos anyát. - Mert nemcsak, hogy tévedsz, hanem bizony még 
fölébreszted a - férjem... 

És e szavak után Margit felkapva az asztalról a rózsaszínű 
viaszgyertyát, félrevonta az ágy függönyét s mosolyogva mutatott 
Henrik feketefürtös fejére, aki látszólag mély álomba merülten 
feküdt az ágyon. 

Halványan, tétovázó tekintettel tántorodott vissza Medici 
Katalin, mintha hirtelen örvény nyílt volna meg előtte s tompán 
felhördült. 

- Láthatod, édesanyám, saját szemeddel, hogy tévesen 
tájékoztattak téged! - jegyezte meg nyugodt hangon Margit, aki 
még egy pillanatig engedte, hadd győződjék meg az anyja a való 
igazságról s azután ismét eleresztette a függöny szárnyát. 

- Nos, mit szólsz ehhez, anyám? - kérdezte Margit. 
- Semmit! - felelte Katalin, dacosan hátraszegve a fejét s 

nyomban távozott. 
Mihelyt Katalin szapora léptei lassankint elhalkultak a hosszú 

folyosó végén, az ágy függönye szétlebbent s Henrik csillogó 
szemmel, lihegő mellel rogyott le a felesége lába elé s csókkal 
halmozta el annak kezét. 

- Oh, Margit! - szólalt meg Henrik. - Hogyan rójam le hálámat 
ön iránt? 

- Sire! - felelte Margit, néhány lépést hátrálva. - Hát elfelejti, 
hogy egy szegény, szerelmes asszony, aki megmentette az ön 
életét, most epedve várja önt?!... De Sauve-né föláldozta önért a 
féltékenységét azzal, hogy hozzám küldte önt; de könnyen 
meglehet, hogy föl kell áldoznia az életét is, mert az anyám 



 

haragja - ön jobban tudhatja, mint bárki más! - iszonyatos és 
kérlelhetetlen. 

Henrik megborzadt s fölkelt, hogy távozzék. 
- Várjon csak! - mondta Margit imádatraméltó kacérsággal. - Ha 

jól tudom, ön ezt a kulcsot utasítás nélkül kapta s ön nekem adta 
az elsőbbséget... 

- Igen, önnek adtam, Margit! - vágott közbe Henrik. - Ha el 
tudná felejteni.... 

- Csitt! Ne olyan hangosan! - szólt közbe Margit, ismételvén 
azokat a szavakat, amelyeket az imént az anyjának mondott. - A 
szomszéd szobában meghallják a szavunkat... 

- Ah! - felelte Henrik félig nevetve, félig elkomorodva. - Majd 
megfeledkeztem arról, hogy nem én vagyok az, akinek e fölvonás 
utolsó jelenetét el kell játszania! Ebben a szobában... 

- Lépjünk be, Sire! - felelte Margit. - Be akarom ugyanis mutatni 
önnek azt a derék nemes ifjút, aki egészen idáig merészkedett, 
hogy önt a veszedelemre figyelmeztesse s aki az általános 
mészárlás közepette súlyosan megsebesült. 

Margit a mellékszoba ajtajához közeledett s kinyitván azt, 
Henrik egy ifjúval találta magát szemközt, aki még nálánál is 
jobban meglepődött, mikor váratlanul a navarrai királyt pillantotta 
meg maga előtt. Henrik gyanakvó pillantást vetett Margitra, aki 
azonban elértve azt, így felelt: 

- Sire, kötelességemnek tartottam ügyelni arra, hogy ezt az ifjút, 
aki az ön szolgálatába tartozik, az én szobámban le ne gyilkolják. 
És most az oltalma alá helyezem őt... 

- Sire! - szólalt meg most az ifjú. - Lerac de La Mole gróf vagyok, 
akit Felséged várt s akit boldogult Téligny ajánlott Felséged 
kegyeibe. Szegény Téligny az oldalam mellett esett el... 

- Ah, igen, igen, gróf úr! - felelte Henrik. - A királyné átadta 
nekem az ön ajánlólevelét. De van-e önnél egy másik levél is, 
amelyet d'Auriac, Languedoc kormányzója adott át önnek 
kézbesítés végett? 

 



 

- De igen, a levél itt van nálam! 
- És miért nem adta át azt nekem nyomban megérkezése után? 
- Sire, tegnap este jelentkeztem a Louvre-ban, de Felséged nem 

fogadott nagy elfoglaltsága miatt... 
- Igaz, igaz! - vágott közbe a király. - De azért eljuttathatta 

volna hozzám a levelet. 
- De parancs volt, hogy ezt a levelet csakis Felséged kezébe 

adjam át! Olyan fontos jelentés van benne, amit nem szabad más 
kezére bízni. 

- Csakugyan! - felelte a király, miután átfutotta a levelet. - Azt 
írja benne d'Auriac, hogy nyomban hagyjam el az udvart és 
vonuljak vissza Béarn-ba. D'Auriac, aki különben jó katolikus, jó 
barátom s alighanem megneszelt valamit. Teringettét, uram, miért 
nem adta át nekem ezt a levelet három nappal korábban! 

- Mert a legjobb akaratom mellett is csak tegnap érkezhettem 
Párizsba, Sire! 

- Elég baj!... Mert különben ez idő szerint biztonságban 
lehetnék akár La Rochelle-ben, akár pedig valamelyik védett 
helyen, két vagy háromezer lovassal körülvéve. 

- Sire! - szólt közbe Margit. - Ami elmúlt, az elmúlt! Ne azon 
töprengjünk, hogy mit lehetett volna csinálni, hanem azon, hogy 
most mit csináljunk! Én még nem látom elveszettnek a játékot. 

- Én a magam részéről a legjobb szerencsét kívánom Felséged 
részére, de sajnos, nincs többé Coligny tengernagyunk! - jegyezte 
meg alázatos hangon La Mole. 

- Asszonyom! - mondta Henrik, mosolyogva nézve végig La 
Mole grófon. - Ez ifjú nemes jelenléte kellemetlenséget okozhat 
önnek. Mi a szándéka erre vonatkozóan?... Ön jól tudja, hogy nem 
vagyok többé a hugenották vezére, sőt azt is tudja, hogy 
félig-meddig már - katolikus vagyok. 

- S mi az ön véleménye, La Mole gróf? - kérdezte Margit 
királyné. 

- Sire! - felelte La Mole. - Mikor üldözőim engem halálra 
kerestek és több sebből vérezve már-már a halál révén jártam, 



 

édesanyám szelleme jelent meg előttem, kezében kereszttel s a 
Louvre felé mutatott. Ekkor azután fogadalmat tettem magamban, 
hogyha megmenekülök: visszatérek édesanyám vallására. Az Isten 
idevezérelt engem, Sire! A navarrai király és egy francia királylány 
oltalma alatt állok; kész vagyok tehát fogadalmamhoz híven ismét 
katolikussá lenni. 

Henrik összeráncolta a szemöldökét; amilyen kétkedő volt, nem 
hitt az érdek nélkül, pusztán a hit által való megtérésben, mely 
gondolatát Margit és La Mole gróf is elértette, ez utóbbi felismerte 
helyzetének nevetséges voltát, amelyből most a finom érzékű 
Margit mentette ki. 

- Sire! - szólalt meg Margit. - Ne feledjük el, hogy a sebesültnek 
pihenésre van szüksége s én magam is nyugalomra vágyom. 

La Mole kérő pillantást vetett a királyné felé, s megsemmisülten 
rogyott le a székre. Margit elfogta La Mole tekintetét, amelyből 
szerelem és kétségbeesés villant feléje. 

- Sire! - mondta Margit. - La Mole gróf, aki az életét kockáztatta 
önért, érdemes a jutalomra. 

- És mi legyen az? - kérdezte a király. 
La Mole gróf ezt az éjszakát a földön, az ön lábainál, a pamlag 

előtt fogja tölteni, amely önnek nyugvóhelyül szolgál. Ami pedig 
engem illet, Felséged engedelmével Gillone-t beszólítom, hogy 
fektessen le. Esküszöm, hogy hármunk közül talán éppen nekem 
van legnagyobb szükségem a pihenésre... 

Henrik nyomban megértette, hogy Margitnak joga van így 
viselkednie vele szemben, aki eddig olyan közömbös volt 
irányában, míg Margit ezért úgy állt bosszút, hogy megmentette az 
ő életét. 

- Asszonyom! - felelte a király. - Hogyha La Mole gróf már 
annyira jobban érzi magát, hogy az éjszakát az én szobámban 
töltheti, akkor szívesen átengedem neki az ágyamat. 

- Igen, csakhogy ott sem ön, sem a sebesült nem érezhetné 
magát biztonságban! - felelte Margit. - A józan ész azt tanácsolja, 
hogy mindketten töltsék itt az éjszakát! 



 

És ezzel be sem várva a király válaszát, beszólította Gillone-t, 
aki elkészítette mindkettőjük számára az ágyat. La Mole olyan 
boldog volt, hogy szinte azt is feledni látszott, hogy nemrég még a 
halál révén járt. 

Margit szertartásos meghajlással búcsúzott el a királytól s 
miután szobáját minden oldalról kulccsal bezárta, lefeküdt ágyába. 
Mielőtt azonban Gillone-t elküldte volna, magához intette s 
halkan ezt súgta a fülébe: . 

- Gillone! Találjon ki valami ürügyet és gondoskodjék arról, 
hogy öcsém, az alenconi herceg, holnap reggel még nyolc óra előtt 
idejöjjön. 

A Louvre toronyórája e pillanatban kongatta el a két órát. La 
Mole még egy kis ideig politikáról beszélt a királynak, aki azonban 
csakhamar elaludt és oly hangosan horkolt, mintha otthon, a 
béarn-i kastélyában aludna az igazak álmát. De bezzeg nem aludt 
Margit, aki ide-oda forgolódott ágyában; ez a zaj pedig éppen nem 
volt alkalmas arra, hogy La Mole szemére is álom szálljon... 

- Még fiatal és félénk! - mormogta Margit magában 
álmatlanságának közepette. - Szinte nevetséges is... De szép a 
szeme... a termete s egész lénye nincsen bájosság nélkül... És 
hogyha nem bizonyulna férfiasnak, szótartónak? Meghátrált és 
visszatért régi hitére. Ez egy kissé lehangoló... De bízzuk a dolgot a 
maga természetes menetére s emlékezzünk a bolondos kis 
Henriette hármas istenségére. 

Már hajnalodott, mikor Margit királyné még mindig 
ismételgette halkan magában: Eros-Cupido-Amor! 



 

„AMIT AZ ASSZONY AKAR..." 
 

Margit királyné nem csalódott: Katalin anyakirályné szíve 
mélyén összegyűlt haragos indulatnak okvetlenül kitörésre volt 
szüksége. És csakugyan, Katalin nem a saját lakosztályát kereste 
föl, hanem nyomban de Sauve-né szobája felé tartott. Charlotte 
már ágyában feküdt, mikor az előszoba ajtajának zárát csikordulni 
hallotta s félkönyökére támaszkodva leste az ajtó nyílását. Egész 
testében megremegett, mikor Katalin anyakirálynét látta belépni, 
aki nyugodtnak látszott ugyan, de Charlotte két esztendei 
tapasztalat alapján nagyon is jól tudta, hogy a nyugodt külső alatt 
vad indulatok rejtőznek. 

- Eljuttatta ön a kulcsot a navarrai király kezéhez? - kérdezte 
Katalin, miközben intett egyúttal Charlotte-nak, hogy maradjon 
csak az ágyban. 

- Igen, Felség, elküldtem neki! - felelte Charlotte remegő 
hangon. - Én vártam is őt egész mostanáig, mikor a kulcsot 
csikorogni hallottam a zárban. 

- Pedig te jól tudtad, Charlotte, hogy a navarrai király ma nem 
jön hozzád! - jegyezte meg Katalin kaján mosollyal ajkán, ökölbe 
szorítva kezét. 

- Hogy én tudtam volna, hogy a király nem jön el hozzám? - 
kiáltott föl Charlotte pompásan színlelt meglepetéssel. - 
Ellenkezőleg: abból, hogy nem jött el hozzám, arra következtetek, 
hogy meghalt! 

Erre a vakmerő hazugságra Charlotte-ot annak a rettentő 
bosszúnak a bizonyos tudata bátorította föl, amelynek ő 
okvetlenül áldozatul esik, ha árulása kitudódik. 

- De levelet nem írtál a királynak, nemde, Charlotte ma? - 
kérdezte Katalin ugyanazzal a gyilkos nyugalommal. 

- Nem írtam, mert hiszen azt nem is parancsolta Felség! - felelte 
Charlotte csodálatraméltó ártatlan arccal, mialatt Katalin mereven 
nézett a szemébe, mint mikor a kígyó tekintetével bűvöli el 
kiszemelt áldozatát. 



 

- Te szépnek, okosnak tartod magadat, Charlotte! - mondta 
Katalin egyre hevesebben. - Hát tudd meg, hogy hazudtam, mikor 
ezt állítottam rólad! Tudd meg tehát, hogy ostoba és csúf teremtés 
vagy az én Margit lányomhoz képest! 

- Úgy van!... Úgy van, Felség! - felelte Charlotte mohón. - Nem 
tagadom, de miért is tagadnám Felségeddel szemben! De mire 
alapítja abbeli állítását, hogy immár nem kellek a királynak? 

- Eredj és nyiss be a navarrai királyné szobájába s ott találod 
hűtlen kedvesed! - mondta Katalin vállát vonogatva. 

- Oh, én nem vagyok féltékeny, Felség! - felelte Charlotte. - Én 
csak annyira szerettem a navarrai királyt, amily mértékben azzal 
Felségednek szolgálatára lehettem. 

- Jól van, Charlotte! Minthogy pedig az én érdekemet tartod 
szem előtt, szükséges, hogy igenis féltékeny, mégpedig olasz 
módra légy féltékeny Henrik miatt! 

- De Felség, mit jelentsen az, hogy olasz módra legyek 
féltékeny? - kérdezte Charlotte. 

- Később majd megmondom! - felelte Katalin s néhányszor 
végighordozva tekintetét a megrémült Charlotte-on, olyan 
csendben és nyugodtan, amint jött, távozott. 

Charlotte szinte megbűvölten, magatehetetlenül hanyatlott 
hátra az ágyában és csak akkor lélegzett fel megkönnyebbülten, 
mikor komornája, Dariole lépett a szobába és jelentette, hogy a 
rémes jelenség eltűnt. 

- Dariole! - szólalt meg Charlotte, még most is remegve a 
kiállott izgalmaktól. - Tolj ide az ágyam mellé egy karosszéket és 
töltsd itt mellettem az éjszakát! Félek, nagyon félek, nem tudnék 
egyedül maradni az éjjel... 

Dariole engedelmeskedett, de még az égve hagyott lámpa fénye 
sem bírta elűzni azokat a rémes gondolatokat, amelyek most 
egymást kergették agyában s még mindig hallani vélte Katalin 
érces, csengő hangját... 

Noha Margit királyné szemére csak akkor szállt rövidke álom, 
mikor már virradni kezdett, az első trombitajelre mégis fölébredt, 



 

felöltötte pongyoláját, beszólította komornáját és berendelte 
előszobájába azokat az ifjú nemeseket, akik a navarrai király 
szolgálatára voltak kirendelve; azután kinyitotta a kisszoba ajtaját, 
ahol Henrik és La Mole töltötte az éjszakát s ez utóbbinak 
szívélyes üdvözletet intve, így szólt férjéhez: 

- Sire, nem elég ám, hogy anyámat meggyőzte arról, ami nem 
történt meg, hanem az egész udvart is meg kell győznie, hogy 
köztünk tökéletes az egyetértés... De nyugodjék meg - jegyezte 
meg mosolyogva Margit - csak ma teszem utoljára ilyen kegyetlen 
próbára Felséged türelmét! 

Henrik mosolygott és intett, hogy bocsássák elébe az ifjú 
nemeseket. Mikor azok valamennyien beléptek, Henrik úgy 
színlelte, mintha csak most venné észre, hogy köpenye a királyné 
ágyán hever; bocsánatot kért tehát, hogy enélkül fogadta őket s 
átvéve a köpenyt a piruló Margit királynétól, a vállára vetette, 
majd feléjük fordulva, kérdezte, van-e valami újság a városban és a 
Louvre-ban. 

Margit ezalatt lopva figyelte az ifjak arcát, melyről 
nyilvánvalóan leolvashatta azt a csodálkozást, amelyet a navarrai 
király és a felesége közt helyreállott bizalmas viszony bennük 
ébresztett. E percben jelentették az alenconi herceget, akit Gillone 
csak azzal a hazugsággal tudott idecsábítani, hogy Henrik az 
éjszakát a feleségénél töltötte. Ferenc herceg sebbel-lobbal, nyitott 
be a szobába s első tekintete is Henrikre esett, aki nyájasan 
üdvözölte sógorát. 

- Henrik! - mondta a herceg láthatóan izgatott arckifejezéssel. - 
Tarts velünk ma reggel és végy részt a labdajátékban! A király is 
ott lesz. 

Henrik elmosolyodott. Igaz ugyan, hogy rendes játszótársa volt 
ő a királynak, csakhogy az utolsó labdajáték óta de sok mindenféle 
történt! Henrik végre is elfogadta a meghívást és kijelentette, hogy 
ott lesz. Margit ekkor magához intette Ferenc herceget és tudtára 
adta, hogy beszélni óhajt vele. Margit, mintha eltalálta volna a 
férje gondolatát, mert bájos mosollyal fordult feléje s így szólt: 



 

- Nem, Felség, nem titok az, amit a herceggel közölni óhajtok. 
Ön bátran elmehet a királlyal labdázni... Arról a kérésemről van 
szó ugyanis, amelyet ön félig-meddig elutasított. Nem akartam 
tehát Felségedet e kérés ismétlésével untatni. 

- Tehát miről is van szó? - kérdezte Ferenc herceg, gyanakodva 
nézve rájuk. 

- Ah!... Igen, már tudom, hogy miről van szó! - mondta Henrik 
kissé elpirulva. - Valóban, nagyon sajnálom asszonyom, hogy nem 
teljesíthetem a kívánságát, s nem adhatok biztos menedéket La 
Mole gróf úrnak, aki iránt ön annyira érdeklődik!... De az én 
kedves sógorom talál majd valami módot, amely talán még azt is 
lehetővé teszi, hogy La Mole gróf úr itt maradhat az ön 
közelében... ami, ugye, még a legjobb megoldás lenne? 

Margit válasz nélkül hagyta a király e megjegyzését, de 
kinyitotta a mellékszoba ajtaját s intett a sebesült La Mole grófnak, 
hogy lépjen elő. 

- Felség! - mondta Margit a király felé fordulva. - Kérem, 
szíveskedjék megmagyarázni a hercegnek, mely oknál fogva 
érdeklődünk mi ez ifjú lovag iránt. 

Henrik, aki ilyenformán saját csapdájába esett bele, néhány 
szóval előadta La Mole gróf megsebesülésének és menekülésének 
körülményeit. Ferenc herceg, mikor megpillantotta La Mole szép 
arcát, amelyet a rajta elömlő halványság még érdekesebbé tett, 
szinte szemmelláthatóan megdöbbent, amit Margit a hirtelen 
támadt féltékenységnek tulajdonított. 

- Kedves öcsém! - mondta Margit. - Ez az, ifjú nemes, felelek 
érte, nagy hasznára válik annak, aki őt szolgálatába fogadja. 
Márpedig épp olyan időket élünk, amikor bizony szükségünk van 
hű emberekre, de kiváltképpen neked! - és itt Margit hangja 
suttogóvá vált - aki olyan nagyravágyó vagy és aki egyúttal azt a 
balsorsot kénytelen tűrni, hogy csak harmadszülött fia az 
apánknak... Azután pedig - folytatta Margit fennhangon - te 
alighanem úgy találod, hogy mégsem lenne illő, ha La Mole gróf 
továbbra is az én lakosztályomban maradna. 



 

- Kedves nővérem! - felelte a herceg. - La Mole úr nálam jó 
helyen lesz! Fő azonban az, hogy szeressen engem, aminthogy én 
is szeretni fogom őt! 

Ferenc herceg most nem mondott igazat, mert La Mole grófot 
máris szíve mélyéből gyűlölte... 

Csakugyan, egy félóra múlva - Margit királynétől kellőképpen 
kioktatva - La Mole már lefelé haladt azon a lépcsőn, amely az 
alenconi herceg lakosztálya felé vitt. 

* 
Két-három nap telt már el azóta, mely idő alatt a jó egyetértés 

mindinkább megerősödött Henrik és Margit közt. Henriknek 
megengedték, hogy a katolikus egyház kebelébe való visszatérést 
ne nyilvánosan, hanem a király gyóntatójának jelenlétében ismerje 
el, de tartozott minden reggel részt venni a Louvre kápolnájában 
tartott miséken. Esténkint pedig szinte feltűnő módon haladt végi 
a folyosón, benyitott a nagy ajtón, néhány percig beszélgetett a 
feleségével, majd a titkos ajtón át távozva, fölkereste Charlotte-ot, 
aki mindig értesítette Katalin anyakirályné látogatásáról és az őt 
fenyegető veszedelemről. Két oldalról is figyelmeztetve, Henrik 
kettőzött óvatossággal figyelte Katalin viselkedését, amely most 
már leplezetlen valóságában mutatkozott előtte. 

A mészárlások még most sem értek véget, noha már 
csökkenőben voltak; olyan sok hugenottát gyilkoltak le, hogy 
számuk nagyon megcsappant. Legnagyobb részük meghalt, sokan 
elmenekültek, némelyek elrejtőztek. Egy napon IX. Károly király, 
mikor a vadászatról hazaérkezett, benyitott anyja szobájába és 
örömtől sugárzó arccal mondta: 

- Anyám, képzeld csak, milyen jó hírt hozok! Coligny 
tengernagy úr elveszettnek hitt holttestét megtalálták s a 
montfauconi bitófára felakasztották. 

- Nos, mit akarsz ezzel mondani, fiam? - kérdezte az 
anyakirályné. 



 

- Nos, csak azt, hogy nagyon szeretném látni a tengernagy urat. 
Ha neked is úgy tetszik, anyám, üljünk lóra és lovagoljunk ki 
Montfauconba! 

- Szívesen megtenném, fiam - felelte Katalin -, de várok valakit. 
Különben is, egy olyan nagy személyiség, mint amilyen Coligny 
tengernagy, megérdemli, hogy az egész udvar kimenjen megnézni. 
És ez egyúttal jó alkalom lesz a megfigyelésre is: ki tart velünk és 
ki marad távol?... 

- Igazad van, anyám! - kiáltott föl örömmel a király. - Tehát 
holnap!... 

- És tudod mit? Senkit sem hívunk meg, hanem kinek-kinek 
tetszésére bízzuk, vajon velünk tart-e, vagy sem. 

Károly király távozott anyja szobájából és a fegyverterembe 
sietett, ahol a szögről leakasztva egy vadászkürtöt, olyan 
hatalmasat fújt bele, hogy még Roland vitéznek is becsületére vált 
volna. Szinte elképzelhetetlen, hogy ebben a törékeny, gyönge, 
beteges testben, amelyet Ambroise Paré, a híres sebészorvos, még 
a fúvó széltől is féltett, ekkora testi erő lakozzék. 

Katalin anyakirályné csakugyan várt valakit: a firenzei René 
illatszerészt jelentette be neki a komornája, akinek meghagyta, 
hogy vendégét vezessék a házikápolnájába. Katalin módfelett 
babonás asszony volt, mely tulajdonságát sokan a maguk hasznára 
aknázták ki. Ezúttal is épp azért hívatta Renét, hogy megtudakolja 
tőle, vajon kipróbálta-e a maga módja szerint Ruggieri olasz 
asztrológus horoszkópját, amelyet Nostradamus csillagász minden 
tekintetben megerősített, hogy tudniillik Katalinnak mind a 
három fia uralkodni fog... 

- Tudja, René - mondta Katalin - néhány nap óta a körülmények 
nagyon megváltoztak s így méltán gondolhattam, hogy a jövő 
talán nem is olyan fenyegető többé, mint volt. 

- Felséges asszonyom! - felelte a vén bűnös méregkeverő. - A 
körülmények nem változtathatják meg az ember kiszabott sorsát! 
Ellenkezően: a sors fölötte áll az eseményeknek. A próbát 
elvégeztem s az eredmény mindig ugyanaz. 



 

- Három erőszakos haláleset a családomban!... - mormogta 
magában Katalin. 

- Ez még nem minden! - jegyezte meg René. - A fekete bárány 
belső szerveiben csodálatos elváltozásokat észleltem, éppen 
olyanokat, mint a két előbbi kísérlet alkalmával. 

- Dinasztia-változás! Mindig ugyanaz! - mormogta Katalin. - De 
hiszen elébe lehetne vágni az eseményeknek! 

- Felség, amint már mondottam is, a sors fölötte áll az 
eseményeknek! 

- Érkeztek Olaszországból újabb illatszerszállítmányok? - 
kérdezte Katalin, hogy a beszélgetést erről a kínos témáról 
elterelje. 

- Olyanok, amiket a navarrai királyné kiváltképpen kedvel? - 
kérdezte René nyomatékos hangon. 

- Úgy van! 
- Ugye, Felség, nem szükséges ezeket elkészítenem, hiszen 

Felség e tekintetben már épp oly járatos, mint jómagam! - felelte 
René. 

- Azt hiszed, René?... A fő azonban az, hogy sikerüljenek! 
- Van még parancsa számomra, Felség? - kérdezte René. 
- Nincsen! - felelte Katalin mélyen elgondolkozva. - Hogyha 

mégis valami változást észlelnél a horoszkópban - akkor nyomban 
tudasd velem!... Te, René, nem lenne jobb, ha a bárányról 
áttérnénk a tyúkokra? 

- Felség, attól félek, hogy hiába változtatjuk az áldozati 
állatokat, a sorsot nem tudjuk megváltoztatni! - felelte fejét rázva 
René. 

- Fogadj szót, René! René elköszönt és távozott. 
Katalin egy darabig gondolataiba mélyedt és mereven tekintett 

maga elé; majd hálószobájába ment, ahol komornái várták, 
akiknek kiadta a parancsot a holnapi kirándulást illetően - 
Montfauconba. 

E kirándulás híre különben egész este nagyban foglalkoztatta a 
palota lakóit, de magát Párizst is. A hölgyek és a férfiak egyaránt 



 

nagy buzgóságot fejtettek ki az előkészületekben; a legszebb 
ruháikat és a legjobb lovakat választották ki erre az alkalomra. A 
kereskedők bezárták boltjaikat s a lézengő naplopók még 
el-elfogtak és lemészároltak néhány hugenottát, akiknek sikerült 
eddig elrejtőzniök. Méltó kíséretről akartak gondoskodni a 
tengernagy hullája számára... Pokoli zaj és lárma töltötte be Párizs 
utcáit a késő éjszakai órákig. 

La Mole szomorú napra ébredt, pedig az ezt megelőző három 
vagy négy nap sem volt valami örömmel teli rá nézve! Az alenconi 
herceg, Margitnak tett ígéretéhez képest, szállást adott ugyan 
neki, de La Mole-t azóta se látta. Egyszerre elhagyatottnak érezte 
magát La Mole, aki szomorúan gondolt vissza a két bájos hölgy 
gondos és gyöngéd ápolására. Ambroise Paré sebészorvos 
közvetítésével hallott ugyan hírt felőlük, de hát ez az ötvenéves 
férfi nem tudta, vagy nem akarta méltányolni azt a nagy 
érdeklődést, amelyet La Mole tanúsított Margit királyné iránt. Igaz 
ugyan, hogy egy ízben Gillone - saját elhatározásából - 
meglátogatta őt, hogy egészségi állapota felől tudakozódjék s ez a 
látogatás mint a napsugár hatott komor magányában s mint fényes 
látomás, szinte megvakította; várta is a megismétlődését, de biz' 
immár két nap óta hiába... 

Mikor azután a montfauconi kirándulás híre hozzá is eljutott, 
azt a kérését juttatta el az alenconi herceg felé, engedné meg neki, 
hogy a kirándulásra ő is elkísérhesse. 

- Nagyszerű! Adjanak neki egy lovat! - hangzott a herceg 
válasza. 

La Mole felkérte Ambroise Paré orvost, hogy a szokottnál is 
gondosabban kötözze be sebeit tekintettel arra, hogy lóra kell 
ülnie. A két seb különben már szépen gyógyult és csak a vállsebe 
fájt még kissé. A bekötözés után az orvos kijelentette, hogyha 
túlságos sok mozgást nem végez, nincs mitől tartania. La Mole 
öröme tökéletes volt! Eltekintve a nagy vérveszteség okozta 
gyöngeségtől, egyébként kitűnően érezte magát. Hogyne, hiszen 
Margit okvetlenül ott lesz a kiránduláson s mikor visszaemlékezett 



 

arra, hogy milyen öröm volt viszontlátni Gillone-t, mily boldog 
lesz, ha majd imádott úrnőjét láthatja viszont... Azon a pénzen, 
amelyet hazulról hozott magával, pompás térdigérő fehér szatén 
kabátot és dús aranyozással ékes köpenyt vásárolt s hozzá az 
abban az időben divatos, illatos bőrből készült csizmát húzott. Mi-
kor azután önelégülten szemlét tartott a külsején s azt a tükörből 
megfelelőnek találta, néhány élénk mozgást végzett a szobában, 
miközben meggyőződött arról, hogy eltekintve az elég heves testi 
fájdalmaktól, lelki gyönyörűsége felejteti vele a fizikai kellemetlen 
érzéseket. A meggypiros köpeny, amely kissé hosszabb volt, mint 
amilyen ekkor divatos volt, különösképpen illett halvány arcához. 

Ehhez a jelenethez tökéletesen hasonló játszódott le egyidejűleg 
a Guise-palotában. Egy nagydarab, rőthajú fiatal nemes 
vizsgálgatta tükörben az arcán keresztben végighúzódó sötét 
sebhelyet. Beillatosítván haját és bajuszát, megakadt a szeme ezen 
a szerencsétlen vörös sávon, amelyet az akkori idők 
kozmetikájának segítségéve] sem tudott eltüntetni. Minthogy ezt a 
szivárvány minden színében ékeskedő sávot sehogy sem tudta 
eltüntetni, hirtelen ötlete támadt: lement az udvarra, levette 
fejéről a kalapot, orrát magasan az ég felé tartva, mintegy tíz 
percig süttette arcát az augusztusi nap égető sugaraival. És 
csakugyan: az arca hamarosan olyan pirosra égett, hogy az a vörös 
sáv szinte halvány sárgává változott az arca közepén. Miután egy 
kis pirosítóval még azt a sárga sávot is eltüntette, felöltötte azt a 
pompás díszruhát, amelyet a szabó csak az imént szállított 
számára. Ekkor azután másodszor is lement az udvarba s 
megcirógatta pompás fekete lovát, amely bizonyára a legszebb ló 
lett volna, hogyha - épp úgy, akár csak a gazdája - a legutóbbi 
polgárháború alatt kapott kardvágás el nem csúfította volna. 
Önmagától és a lovától egyaránt elhajoltan, fiatal nemes vitézünk - 
akiben az olvasó bizonyára már Coconnas grófra ismert - nyeregbe 
pattant s paripájának dühös nyerítésére mindannyiszor még 
dühösebb „mordi" kiáltással felelt. Néhány perc múlva a 
tökéletesen megfékezett ló szelíden engedelmeskedett lovasának, 



 

kiben méltó urát ismerte föl. Csakhogy ez a diadal nem ment ám 
végbe minden zaj nélkül - és talán éppen erre számított a mi derék 
vitézünk -, amely azután egy hölgyet csalt az ablak elé, akit 
lovagunk mély meghajlással üdvözölt s aki viszont a 
legbarátságosabb mosolyával köszönte meg a hódolatot. 

Néhány perc múlva a nevers-i hercegné sürgősen magához 
rendelte az intézőt. 

- Uram! - szólt hozzá a hercegné. - Kifogástalan reggelit 
szolgáltak fel Coconnas gróf úr számára? 

- Igen, asszonyom - felelte az intéző - annyira ízlett neki, hogy 
ma még a rendesnél is jobb étvággyal fogyasztotta el. 

- Jól van, uram, elmehet! - mondta a hercegné s az első 
legközelebbi nemes ifjúhoz fordulva, folytatta: - D'Arguzon úr, 
induljunk a Louvre felé! De kísérje figyelemmel Coconnas gróf 
urat, aki még mindig gyöngélkedő s a világért sem akarnám, hogy 
valami baj érje, vagy hogy éppen levesse a ló. Még csak ez kellene! 
Nevetnének is rajta a hugenották, akik az ő sikeres bertalanéji 
működése miatt bosszút esküdtek ellene. 

És ezzel a nevers-i hercegné is nyeregbe szállt, s mosolygóan 
ragyogó arccal lovagolt a Louvre felé, ahol a közös találka volt. 
Délután két óra volt, mikor az aranytól ragyogó, ékszerekkel és 
fényes ruházatban pompázó hosszú lovascsapat a Saint-Dennis 
utcában megjelent s a des Innocents-temető sarkán bekanyarodva, 
színpompás kígyó módjára kanyargott végig a komor házak két 
sora közt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

„AZ ELLENSÉG HOLTTESTE  
MINDIG JÓ SZAGÚ" 

 
E színpompás, fényes lovascsapat mögött apródok, lovászok és 

alsóbbrendű nemesek következtek, majd kutyák és vezetéklovak 
rekesztették be a menetet, melynek nyomában az ujjongó tömeg 
törtetett előre. 

A navarrai király eleinte kimentette magát s nem akart 
résztvenni a kiránduláson, de mikor észrevette IX. Károly és 
Katalin sokatmondó tekintetét, megjegyezte: 

- De csakugyan! Hát miért ne mehetnék el én is oda? Hiszen én 
is katolikus vagyok s tudom, hogy mivel tartozom a vallásomnak. 
Felséged pedig - fordult ekkor Henrik a király felé - mindenkor 
számíthat rám! Mindenüvé elkísérem, ahová parancsolja! 

S amikor e szavak után széttekintett maga körül, a közelben 
állók azt kiáltották feléje: 

- Menj misét hallgatni, Henrik! 
- Misét hallgattam tegnap is, ma is és holnap is azt fogok 

hallgatni! Ventre-saint-gris! Hát még ez sem elég? 
Ami pedig Margit királynét illeti, nos ő is nyeregben ült s üde, 

bájos megjelenése mindenkit csodálattal töltött el. De jutott ebből 
a csodálatból társnőjének is: a nevers-i hercegnének, aki épp most 
csatlakozott a menethez fehér lován, amely mintha büszke lett 
volna édes terhére, negédesen hordozta a fejét. 

Néhány hangosan váltott közömbös szó után a hercegné halkan 
kérdezte Margittól: 

- Nos, hogy érzi magát hugenotta vitézed? 
- Már találtam számára menedékhelyet! - felelte Margit. - És 

hogy van a te - mészároslegényed? 
- Mindenáron részt akar venni a kiránduláson! Coconnas a 

férjem hadiménjére ült, amely akkora, mint az elefánt. Félelmetes 
lovas! Azért engedtem meg neki a kirándulást, mert úgy tudom, 
hogy a te hugenottád okosan otthon marad s így nem kell tartani 
kettejük találkozásától. 



 

- Azt hiszem, hogy még akkor sem történnék semmi, ha 
találkoznának is! La Mole szép fiú - semmi egyéb! Galamb és - 
nem kánya! Turbékol, de nem harap... Különben is mi őt 
hugenottának képzeltük, pedig csak bramin, kinek a vallása tiltja a 
vérontást. 

- De nini! Hol van az alenconi herceg? - kérdezte Henriette. 
- Jönnie kell! - felelte Margit. - Eleinte úgy volt, hogy nem jön, 

azt adván okul, hogy a szeme fáj. De azután felvilágosították, hogy 
IX. Károly félremagyarázhatná elmaradását, mire késznek 
nyilatkozott a kirándulásra. 

- De nini... Nézz oda, Henriette! Látod amott a sürgést-forgást? 
Ő az, ő érkezik a Montmartre felől, az alenconi herceg! 

- Csakugyan ő az! - felélte Henriette. - Megismertem! Milyen jó 
színben van! Egy idő óta sokat ad magára, alighanem - szerelmes! 
Nézd csak, hogy vágtat s hogy térnek ki előle az emberek! 

- Az ám! Bizony, még minket is elgázol! Figyelmeztesd ifjaidat, 
Henriette, hogy álljanak félre... Ott pedig valaki éppen az útjában 
áll, bizony még legázolják... 

- Oh, az az én mészároslegényem, Coconnas! De nézd csak, 
nézd csak, Margit!... 

Coconnas e pillanatban csakugyan kilépett a sorból, hogy a 
nevers-i hercegnéhez csatlakozzék, de mikor éppen az út közepére 
ért, az alenconi herceg egyik lovasa - hiába akarta megfékezni 
rohanó lovát - egyenesen nekilovagolt. Coconnas megingott 
hatalmas hadiménjén s a kalapja is majd leesett a fejéről, de mégis 
sikerült magát nyeregben tartania. 

- Szent Isten! - súgta halkan Margit. - Hiszen ez La Mole gróf! 
- Szép, halvány ifjú! - jegyezte meg Henriette, nem tudván 

eltitkolni gondolatát. 
- De mi lesz most? Ha ezek itt ketten egymásra ismernek? 

Margit királyné komolyan aggódni kezdett erre a gondolatra. 
És csakugyan, amint Coconnas dühösen hátrafordult, legott 

felismerte La Mole grófot; de annyira meglepődött, hogy hirtelen 
leeresztette a ló kantárszárát. Hogyisne: hiszen azt hitte, hogy La 



 

Mole-t ő megölte, vagy hogy legalábbis hosszú időre 
harcképtelenné tette. La Mole szintén felismerte Coconnas-t s 
hirtelen pír szökött az arcába. Most azután összevillant a két 
szempár s olyan gyűlölet sugárzott ki belőlük, amely mind a két 
nőt megborzongatta. La Mole körültekintett s észrevette, hogy ez 
a hely nem alkalmas a leszámolásra, mire megsarkantyúzta a lovát 
s visszalovagolt az alenconi herceg kíséretéhez. Coconnas egy 
pillanatig mozdulatlanul maradt a helyén, majd néhányat 
sodorintott a bajuszán és szórakozottságában olyan hegyesre 
pödörte ki, hogy majd kiszúrta a szemét; azután pedig - minthogy 
La Mole elvágtatott - ő maga is megfordult és visszalovagolt a 
helyére. 

- Ah, tehát nem csalódtam! - jegyezte meg Margit, lesújtó 
pillantást vetve La Mole után s ajkát véresre harapva. 

- Nagyon csinos ifjú! - felelte Henriette szánalmas hangon. 
Épp e percben érkezett meg az alenconi herceg s ahogy a király 

és az anyakirályné mögött a helyét elfoglalta, kíséretével együtt 
elhaladt Margit királyné és a nevers-i hercegné előtt. La Mole 
ekkor leemelte kalapját s egészen a lova nyakáig meghajolva, 
üdvözölte Margitot, várva annak üdvözlését. Margit azonban 
büszkén elfordította a fejét. La Mole észrevette ezt a lesújtó 
pillantást s az arca most halálsápadttá vált és kénytelen volt a lova 
sörényében megfogódzni, hogy le ne essék... 

- Milyen kegyetlen tudsz lenni, Margit! - jegyezte meg 
Henriette. - Nézd csak, szinte rosszullét fogta el! 

La Mole azonban csakhamar összeszedte minden erejét s most 
már ismét egyenes tartással lovagolt a herceg kíséretéhez. 

Ezalatt a menet mindjobban közeledett célja felé és már látható 
volt messziről a szomorú akasztófa, amelyet Enguerrand de 
Marigny állított föl és alkalmazott elsőnek. A lovaskatonák és a 
testőrök ekkorra már körülállották az akasztófát, amelyről 
közeledtükre ijedten rebbentek szét a károgó varjak. Elsőnek a 
király és az anyakirályné érkezett a helyszínre, majd az alenconi 
herceg, a navarrai király, Guise herceg és kísérete; kisvártatva 



 

megérkezett Margit királyné, a nevers-i hercegné és a kíséretéhez 
tartozó hölgyek, utánuk az apródok, a lovászok, a szolgák csapata, 
majd a néptömeg, lehettek mindössze vagy tízezren. Az akasztófán 
csüngött a lábánál fogva felakasztott holttest, melynek hiányzó 
fejét szalmacsutakkal pótolta a néphumor... Goya ecsetére méltó 
jelenet volt, mikor a kiszáradt, megfeketedett hulla előtt elvonult 
az előkelő urak és asszonyságok fényes csapata. Sokan szinte 
rosszul érezték magukat e rémes látvány után s maga Henrik 
király - bármennyire tudott is uralkodni magán - sem bírta tovább 
szó nélkül tűrni. Odalovagolt tehát IX. Károly és Katalin mellé s 
így szólt: 

- Sire, nem érzi, milyen bűzös itt a levegő ettől a rothadt 
hullától? 

- Azt hiszed, Henrik? - felelte Károly, kinek szeme 
gyönyörűségtől ragyogott. - Tévedsz, Henrik! Az ellenség holtteste 
mindig jószagú...  

- Menjünk innen, uraim, elég volt! - jegyezte meg Katalin, aki 
már-már rosszul érezte magát az átható szagtól, noha a 
legfinomabb illatszerekkel védekezett. - Köszöntsük a tengernagy 
urat és menjünk vissza Párizsba! 

A nap már nyugovóra hanyatlott, a menet s a nép elvonult és 
magára maradt szomorú elhagyatottságában az akasztott ember. 
De mégsem!... Egy feketelovas ifjú maradt vissza a menetből, 
Coconnas s önelégülten járta körül az akasztott embert, melynek 
látása szemmelláthatóan gyönyörködtette. De ugyanakkor egy 
fehér szaténkabátos ifjú vált ki a csoportból s letérve az útról, egy 
mellékösvényen visszakerült az akasztófához. 

Margit és a nevers-i hercegné csaknem egyszerre vette észre a 
két ifjú elmaradását. 

- Mind a ketten tévedtünk, Margit! - mondta Henriette. - 
Coconnas visszamaradt s La Mole követte példáját. 

- Mordi! - felelte Margit mosolyogva. - Úgy látszik, hogy valami 
készül. 



 

És ezzel mindketten kiváltak a sorból s rátértek egy magas 
sövénytói övezett mellékútra; Henriette halkan suttogott valamit a 
szolgálattevő kapitánynak, Margit pedig odaintette Gillone-t s 
most már mind a négyen lekanyarodtak arra az útra, ahonnan - 
egy magas bokor mögül - kényelmesen végignézhették azt a 
jelenetet, amelyre olyan kíváncsiak voltak. Csak a kapitány maradt 
vissza távolabb, mind a négy lovat kantárszáron fogva. 

La Mole ezalatt szintén Coconnas közelébe ért s hátulról 
megérintette kezével annak vállát. Coconnas hirtelen 
visszafordult, mint hogyha a tengernagy csontkeze érintette volna. 

- Ah!... Mordi! - kiáltott fel Coconnas. - Hát csakugyan nem 
álom, hanem valóság! Ön még él, uram! 

- Élek bizony, igaz, hogy - nem önnek köszönhetem! - felelte La 
Mole. 

- Megismertem, noha sápadt az arca, amely pirosabb volt, 
mikor utoljára találkoztunk. 

- De én is megismertem ám önt, pedig egy sárga-kék sáv 
húzódik végig az arcán! - felelte La Mole. - Akkor pedig ön volt 
sápadt, mikor én azt a vágást oda tettem. 

Coconnas az ajkába harapott, de elhatározta, hogy a 
megkezdett társalgást hasonló hangnemben folytatja, 

- Érdekes, ugye, La Mole úr, kiváltképpen egy hugenottára 
nézve, ha vezérét, a tengernagy urat, itt ezen a vaskampón lógni 
látja?... Azt a vádat pedig, hogy a hugenottákat egészen a 
csecsemőkig kiirtottuk, meghazudtolja az, hogy íme, még ön is él! 

- Gróf úr! - felelte La Mole meghajolva - van szerencsém - 
katolikusnak lenni! 

- Ah! Ön tehát visszatért! Milyen ügyes! - jegyezte meg 
gúnyosan Coconnas. - Igazán okos cselekedet volt, gratulálok, gróf 
úr! Nos, nem tett ön még egy ehhez hasonló fogadalmat, gróf úr? 

- De igen! Van még egy másik fogadalmam is! - felelte La Mole, 
gyöngéden megsimogatva lova sörényét. 

- És mi az, ha szabad kérdeznem? 



 

- Megfogadtam, hogy önt odaakasztom föl arra a szögre, amely 
épp a tengernagy fölött látszik! 

- Hogyan?... Ahogy vagyok, szőröstől-bőröstől? - kérdezte 
megütközéssel Coconnas. 

- Dehogy, uram! - felelte La Mole. - Előbb keresztülszúrom a 
kardommal. 

Coconnas hirtelen elvörösödött s zöld szeme villámokat lövellt. 
- Ön kicsiny ahhoz, gróf úr! - jegyezte meg Coconnas. 
- Akkor hát cseréljünk lovat, ártatlan emberek gyáva gyilkosa - 

felelte La Mole. - Azt hiszi, Annibal de Coconnas úr, hogy 
büntetlenül lehet ártatlan embereket legyilkolni, mikor százan 
vannak egy ellen? Eljött az idő, ön bennem emberére akadt! 
Kedvem volna pisztolyommal szétlőni az ön ocsmány koponyáját, 
de lehet, hogy elhibáznám, mert a kezem még mindig remeg azok 
miatt a sebek miatt, amelyeket ön ejtett rajtam - orvul! 

- Az én ocsmány fejemet? - kiáltott föl dühösen Coconnas, 
leugorva a lóról. - Szálljon le ön is, gróf úr és kard ki kard! 

És ezzel Coconnas kirántotta a kardját. 
- Ha jól hallottam, a te hugenottád azt mondta Coconnas-nak, 

hogy „ocsmány koponya"! - jegyezte meg Henriette súgva, Margit 
füléhez hajolva. 

- Hát csakugyan olyan csúnyának találod őt? 
- Hódító! - felelte Margit mosolyogva. - És kénytelen vagyok 

kijelenteni, hogy La Mole haragjában igaztalan volt irányában! De 
lássuk csak, mi lesz tovább? 

Ezalatt La Mole is leugrott a lóról, köpenyét a földre dobta s 
kihúzva kardját, en garde állásba helyezkedett. Mikor a kardjuk 
összeért, mindketten felszisszentek fájdalmukban, hiszen még 
csak most lábadoztak. Természetesen, ez a jelenet olyan 
humorosan hatott, hogy a bokor mögött rejtőzködő két hölgy nem 
tudta elfojtani a nevetését. A kacaj a két bajvívóig elhallatszott, 
akik most mindketten hátrafordultak és felismerték hölgyeiket. La 
Mole ismét en garde állásba helyezkedett, Coconnas pedig még 
hangosabb „mordi" kiáltással mérte össze vele a magáét. 



 

- Nicsak, hát ezek bizony még megölik egymást, ha közbe nem 
lépünk! - szólalt meg Margit királyné. - Hej, uraim!... Hej! - kiáltott 
Margit. 

- Eressze el!... Eressze el! - kiáltott Henriette is, aki azt hitte, 
hogy Coconnas épp oly könnyen intézi majd el La Mole grófot, 
mint ahogy a szerencsétlen Mercandon két unokáját és fiát. 

- Ah, mily szépek így mind a ketten! - jegyezte meg Margit. - 
Nézd csak, Henriette, mintha tüzet fújnának... 

A harc eleinte kölcsönös incselkedéssel folyt, a küzdőfelek ki 
akarván próbálni egymás erejét, de biz' egy-egy hevesebb 
mozdulat után majd az egyik, majd a másik fél szisszent föl 
fájdalmában, amit régibb sebesülése okozott neki. La Mole apró, 
de szilárd léptekkel nyomult előre és szorongatta ellenfelét, aki 
benne elsőrangú vívóra ismert s kénytelen volt védekezve hátrálni, 
egészen addig az árokig, amelynek túlsó oldalán állottak föl a 
hölgyek. Itt azután Coconnas megvetette a lábát, mintha merő 
számításból hátrált volna eddig, hogy közelebb kerüljön a 
hölgyekhez, de már a másik pillanatban villámgyors mozdulattal 
támadásba ment át s mindjárt az első vágás után La Mole fehér 
szatén kabátján egy kis vérfolt jelent meg, amely lassan-lassan 
szélesedett. 

- Bátorság! - kiáltott föl a nevers-i hercegné. 
- Ah, szegény La Mole! - sikoltott fájdalmas hangon Margit. 
La Mole meghallotta ezt a sikoltást s egy tekintetet vetett a 

királyné felé, amely annak a szívéig hatolt. E pillanatban mind a 
két hölgy egyszerre sikoltott föl: La Mole kardjának hegye véresen 
tűnt elő Coconnas hátaközepén. De azért még mind a két bajvívó 
állva maradt s lihegve nézett egymásra, érezvén, hogyha csak 
megmozdulnak is, mindketten elvágódnak. Végre is Coconnas, 
kinek sebesülése súlyosabb volt, rádőlt ellenfelére s egyik kezével 
megragadván annak karját, másik kezével a tőrét akarta 
előrántani. La Mole összeszedte maradék erejét s fölemelve 
kardját, annak markolatával oly erős ütést mért Coconnas 
homlokára, hogy az szédülten rogyott a földre, de estében magával 



 

rántotta ellenfelét is s mindketten lehemperedtek az árok fene-
kére. Margit és a hercegnő borzalommal szemlélte, hogy a két 
ellenfél még most is dulakodik egymással s a testőrkapitánnyal 
együtt siettek szétválasztani őket. Azonban még mielőtt odaértek 
volna, a két bajvívó kezei elernyedtek, szemük lecsukódott, 
kezükből kihullott a kard s testük görcsösen rángatózott. 
Körülöttük széles csík alakjában folyt a párolgó vér. 

- Ah, derék, vitéz La Mole! - kiáltott fel Margit, nem bírván 
tovább magába fojtani a csodálkozás hangját. - Bocsánat, ezer 
bocsánat, amiért kételkedni mertem vitézségedben! Tévedtem!... 

És Margit szemei könnyekkel teltek meg. 
- Lám, lám, derék Coconnas! - tört ki zokogásban a hercegné. - 

Hát láttál már valaha, Margit, két ilyen rettenthetetlen oroszlánt? 
- Teringettét! - szólalt meg a kapitány, kendőjével iparkodva 

megszüntetni a vérzést. - Hatalmas vágások voltak!... Hej! Siessen 
ide azzal a kocsival! 

Csakugyan, az est homályában az úton egy vörösre festett 
talyiga tűnt föl, melynek elülső részén egy ember kuporgott s a 
temető kivirágzott galagonyájáról szóló dalt dudorászta. 

- Hej! - ismételte meg még hangosabban a kapitány. - Jöjjön hát 
ide, ha hívom! Hát nem látja, hogy ennek a két nemes úrnak 
segítségre van szüksége? 

A talyigás, kinek visszataszító, durva arca oly nagy ellentétben 
volt azzal a szelíd pásztordallal, amelyet az imént dudorászott, 
megállította a lovát, leszállt a kocsiról s a két test fölé hajolt: 

- Szép sebek, mondhatom! De én ezeknél még szebbeket tudok 
ám! - mondta szenvtelen hangon. 

- Hát kicsoda ön? - kérdezte Margit, önkéntelenül is valami 
kimondhatatlan borzalommal tekintve erre a csúf alakra. 

- Asszonyom! - felelte a félelmetes ember földig hajolva - 
Caboche mester vagyok, Párizs törvényszéki hóhérja! Holttesteket 
viszek a talyigámon, hogy odaakasszam őket Coligny tengernagy 
holtteste mellé. 



 

- Én pedig Margit navarrai királyné vagyok! Dobja le a 
holttesteket a földre, terítse kocsijára lovaink nyeregtakaróját s 
szállítsa utánunk a Louvre-ba kíméletesen ezt a két nemes ifjút! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

AMBROISE PARÉ MESTER KARTÁRSA 
 

A vörös talyiga megállt a Louvre előtt; gazdájának busás 
jutalom ütötte a markát. A két sebesült ifjút az alenconi herceg 
lakosztályába szállították s hamarosan előkerítették Ambroise 
Paré mestert, aki mind a két sebesültet eszméletlen állapotban 
találta. La Mole-t a szúrás a jobb váll alatt érte, nemesebb szervet 
azonban nem sértett meg. 

Coconnas tüdejét azonban teljesen átjárta a kard s a seb száján 
oly erősen áradt ki a levegő, hogy még a gyertya lángját is 
meglobogtatta. 

Elsőnek La Mole nyerte vissza eszméletét, míg Coconnas 
állandóan magas lázzal küzdött s félrebeszélt. Mikor azután a láz 
csökkent és gondolkodni tudott, megfigyelhette szobatársának 
gyors lábadozását, míg őt magát a betegség még mindig az ágyhoz 
szögezte. Ő azt hitte, hogy La Mole meghalt s most íme, fölkel az 
ágyból, lassan az ő ágyához tipeg s ránéz, de nézésében volt valami 
lágyság és szánalom, amelyet azonban ő pokoli kárörömnek vélt. 
Ekkor azután a bosszúállás érzése ébredt föl a lelkében, amely 
most talán még a testénél is betegebb volt. Szüntelenül azon járt 
az esze, honnan keríthetne elő valami fegyvert, amellyel 
megsemmisíthetné La Mole testét, vagy hazajáró lelkét, amely őt 
állandóan gyötri, kínozza. Véres ruháit elrejtették előle, de 
mellette a széken ott hagyták tőrét. Coconnas megpillantotta ezt a 
tőrt; három éjszakán át hiába erőlködött, hogy kezébe kaparintsa a 
gyilkot, mialatt La Mole aludt, míg végre a negyedik éjszakán 
kinyújtott kezével el tudta érni s a párnája alá rejtette. Másnap 
különös víziója volt lázálmában: La Mole fürgén kelt föl az ágyból, 
föl s alá sétált a szobában, magára öltötte köpenyét, felcsatolta a 
kardját s széleskarimájú kalapot téve a fejére, távozott a szobából. 
Coconnas most föllélegzett; azt hitte, hogy megszűnt a látomás, 
eltűnt La Mole szellemalakja. S íme, érezte, hogy a lidércnyomás 
megszűntével az ő ereje is visszatér s hogyha La Mole-t nem látná 



 

többé, bizonyos, hogy egy hét alatt kiheverné betegségét. 
Csakhogy La Mole kétórai távollét után visszatért... 

Mintha szíven szúrták volna, úgy érezte Coconnas, mikor La 
Mole-t belépni látta s noha valaki volt a társaságában, mégis 
gyűlölt ellenfelét látta csupán. Pedig az a valaki, aki La Mole-lal 
érkezett, érdemes lett volna a figyelemre! Negyvenéves, erős, 
zömök férfi volt, homlokába omló fekete hajjal s az arcát - az 
akkori idők divatának ellenére - fekete szakáll körítette; bar-
nafoltos bőrujjast, vörös bőrnadrágot, magasszárú bőrcipőt s 
ugyancsak vörös sipkát viselt, derekát pedig széles öv szorította, 
amely hüvelybe rejtett tőrt takart. Coconnas ágya elé lépve, barna 
köpenyét a székre dobta s merően a beteg arcába nézett. 

- Sokáig várt vele, kedves uram! - szólalt meg az idegen fejét 
csóválva. 

- Nem tudtam hamarább fölkelni! - felelte La Mole. - És nem 
volt senkim, akit önért küldhettem volna. 

- A hölgyek nem akartak rám hallgatni, pedig hogyha a 
tanácsomat követték volna ahelyett, hogy ennek a szamár 
Ambroise Paré-nak a szavára hallgatnak, már régóta új szerelmi 
kalandok után futkosnának, vagy - újabb párviadalban kaszabolták 
volna össze egymást... No, de majd meglátjuk. Eszméletén van a 
barátja? 

- Nem nagyon! 
- Oh, oh! - jegyezte meg az idegen, miután megvizsgálta 

Coconnas nyelvét. - Egy percnyi veszteni való időnk sincs! Még ma 
este elküldöm azt a főzetet, amelyből háromszor kell neki beadni 
egy-egy órai időközökben; az első adagot éjfélkor, a másodikat egy 
órakor s a harmadikat két órakor... De ki adja be neki az 
orvosságot? 

- Én magam! - felelte La Mole. 
- És hogyha az orvos el akarná venni öntől, hogy alkatrészeire 

bontsa az orvosságot... 
- Kiönteném az utolsó csöppig. 
- Becsületszavára? 



 

- Esküszöm! 
- És hogyan juttassam el ide az orvosságot? 
- Már arról is gondoskodtam! - felelte La Mole. - Küldönce 

egyszerűen azt mondja, hogy a firenzei René illatszerész küldi, 
akinek szabad bejárata van a Louvre-ba. 

- Hát csakugyan! - jegyezte meg nevetve az a titokzatos idegen. 
- Ez a legkevesebb, amit megadhatott neki az anyakirályné!... 
Egyszer már én is igénybe vehetem a nevét, úgyis sokszor 
belekontárkodik az én mesterségembe... 

- S mi lesz a jutalma? 
- Oh, azzal még ráérünk! Majd megegyezünk, előbb azonban 

állítsuk talpra a beteget! 
- Arról máris biztosíthatom, hogy a jutalommal meg lesz 

elégedve! 
- Két óra leforgása alatt itt lesz az orvosság! - mondta még az 

idegen férfi s távozott. 
Coconnas végighallgatta ezt a beszélgetést, de a szavakat nem 

értette meg, amelyek zűrzavaros hangban olvadtak össze fülében s 
mindössze egy szóra emlékezett vissza: „éjfélkor". Egyre fokozódó 
gyanúval nézte La Mole minden mozdulatát, aki elgondolkodva 
sétált fel s alá a szobában. 

A titokzatos orvos megtartotta a szavát: a jelzett időre az 
orvosság megérkezett, amelyet La Mole egy kis ezüst melegítőre 
helyezett s azután aludni tért. Coconnas is aludni kívánt, de 
lázálma csak folytatása volt éber állapota gyötrelmes vízióinak. 
Ugyanaz a kísérteties alak látogatta álmát, amely egész nap 
üldözte őt: lecsukott szemhéján keresztül megint csak La Mole 
fenyegető arcát vélte látni, majd egy titokzatos szózat súgta halkan 
a fülébe: „éjfélkor... éjfélkor... éjfélkor..." 

E pillanatban a torony órája az éjfélt kongatta. Coconnas 
fölnyitotta tüzelő szemhéját s a tüdejéből feltörő forró lehelet 
szinte égette kiszáradt ajkát. Kínzó szomjúságot érzett; a kis 
éjjelilámpa imbolygó lángja ezernyi apró árnyalatokat táncoltatott 
homályos tekintete előtt. És ekkor iszonyatos rémképet látott: La 



 

Mole leszáll az ágyról, néhányat kerül-fordul a szobában s azután 
mint a karvaly, mikor az áldozatát a szemével megigézi és 
elkábítja, feléje tart s az öklét tartja eléje. Coconnas kinyújtja a 
karját, megragadja a párna alá rejtett tőrt s készen várja ellenségét, 
hogy beledöfje. La Mole mindjobban közeledik... Coconnas halkan 
szótagolja: 

- Ah!... Hát te vagy!... Mindig csak te vagy! Fenyegetsz... az 
öklödet tartod elém, de gyere csak, hadd szúrom beléd a késem... 

És csakugyan, mikor La Mole föléje hajolt, Coconnas kezében 
megvillant a tőr pengéje, de mikor föl akart emelkedni az ágyban, 
ereje végképp elhagyta s a La Mole felé kinyújtott karja feleúton 
lehanyatlott, a tőr kiesett kezéből, ő maga pedig erőtlenül 
hanyatlott vissza párnájára. 

- Igyék ebből! - mormogta La Mole halkan, gyöngéden 
fölemelve Coconnas fejét, csészét tartva az ajka elé. - Igyék ebből 
az italból, szegény barátom, meglátja, meggyógyul tőle. 

Coconnas ezt a csészét nézte La Mole fenyegető öklének, de 
amikor az ital megnedvesítette a száraz ajkát, mint hogyha 
újraéledt volna s valami szokatlanul kellemes érzés töltötte el 
egyszerre egész belsejét. Fölnyitotta a szemét és rátekintett La 
Mole arcára, aki mosolyogva tartotta őt két karjában; s abból a 
szemből, amely még az imént is gyűlölettől szikrázott, egy 
könnycsepp szökkent elő s gördült végig izzó arcán. 

- Mordi! - nyögte halkan Coconnas, hátradőlve párnájára. - 
Hogyha kilábalok ebből a betegségből, akkor önt barátomul 
fogadom, La Mole úr! 

- És meg is gyógyul, ha még két csészével megiszik ebből az 
orvosságból s rossz álmai is elmúlnak. 

Egy óra múlva La Mole pontosan beadta Coconnas-nak a 
második adagot, amelyet szemmelláthatóan mohó örömmel nyelt 
le a beteg, aki ezúttal mély, csöndes álomba szenderült. A 
harmadik adag hasonlóképpen csodát művelt. A beteg tüdeje - 
habár még hörgött kissé - szabályszerűen lélegzett, eddig merev 
tagjai elernyedtek, gyöngén izzadni kezdett s mikor másnap reggel 



 

Ambroise Paré mester a beteg ágyánál megjelent, elégedett 
mosollyal így szólt: 

- Most már kezeskedem, hogy a beteg meggyógyul s 
gyógyulását méltán sorozhatom majd többi csodatetteim sorába. 

Ennek a félig drámai, félig bohózatos jelenetnek az lett a vége, 
hogy az a barátság, amely Coconnas és La Mole közt még a 
„Belle-Etoile" című vendégfogadóban kezdődött s a bertalanéji 
események során oly erőszakos módon megszakadt, most újból 
feléledt, sőt öt kardvágással és egy pisztolylövéssel felülmúlta 
Orestes és Pylades közmondásos barátságát. De bármint lett 
légyen is: a régi és új, a súlyos és kevésbé súlyos sebek végre is 
begyógyultak. La Mole, betegápoló szerepéhez híven, mindaddig 
el sem mozdult Coconnas betegágya mellől, valameddig annak 
szüksége volt ápolásra s mindvégig a leggondosabb, a 
legfigyelmesebb betegápolónak bizonyult. Ily gondos ápolás 
mellett azután Coconnas állapota napról-napra szemlátomást ja-
vult. 

Csak egy közös gondolat kínozta őket szakadatlanul: 
lázálmaikban mindketten közeledni látták azt a két hölgyet, 
akiknek emlékét szíveikbe zárták; de amióta eszméletüket ismét 
visszanyerték, sem Margit, sem Henriette be nem tette lábát a 
szobájukba. Egyébiránt ez érthető is volt: Margit, a navarrai király 
felesége, Henriette, a Guise herceg sógornője csak nem 
érdeklődhettek nyilvánosan két ilyen egyszerű nemes ifjú iránt! 
Ezzel a felelettel nyugtatta meg magát Coconnas és La Mole is, de 
azért imádott hölgyeik távolmaradása nagy fájdalmat okozott 
nekik. 

Igaz ugyan, hogy az a testőrkapitány, aki szemtanúja volt 
párviadaluknak, időről-időre meglátogatta őket - állította 
jószántából; sőt az is igaz, hogy Gillone - ugyancsak a saját 
jószántából - szintén érdeklődött állapotuk iránt; de azért La Mole 
meg sem merte említeni Gillone előtt a királyné, viszont Coconnas 
kapitány előtt Henriette nevét. 



 

A FÖLTÁMADT HALOTTAK 
 
Egy darabig mind a két ifjú magába zárta szíve féltett titkát; egy 

napon azonban túláradó szívük kicsordult s barátságukat 
megpecsételték - kölcsönös őszinte vallomással. Kiderült, hogy 
mindketten halálosan szerelmesek: egyik a hercegnébe, a másik a 
királynéba. Visszariadtak ugyan attól a távolságtól, amely 
társadalmi téren szerelmük tárgyától elválasztotta őket, a remény 
azonban oly mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy azért 
mégis reménykedtek. A gondos ápolás csakhamar talpra állította 
mind a két sebesültet s mikor Coconnas-nak is volt már jártányi 
ereje, a részükre elkészített új ruhák zsebeiben egy-egy aranyakkal 
telt pénztárcát találtak, mely adományt azonban nem a 
menedéket adó alenconi herceg kegyeiből élvezték - aki egész 
betegségük alatt még csak nem is érdeklődött hogylétük iránt -, 
hanem valami ismeretlen jótevő figyelmességéből. Csak a szívük 
súgta halkan, hogy ismeretlen jótevőjük alighanem azonos szívük 
választott hölgyével... 

Mindketten türelmetlenül várták már azt a napot, amelyen 
szobájukat elhagyhatják. La Mole hamarább felgyógyult ugyan, de 
úgy érezte, hogy a sorsa szorosan Coconnas sorsához van kötve s 
így meg akarta várni annak teljes felgyógyulását. Már előre 
megállapodtak, hogy első kimenőjük alkalmával három látogatást 
rónak le: az első látogatás annak a titokzatos orvosnak szól, kinek 
csodaszere olyan hamar talpra állította Coconnast; a második 
látogatás a boldogult La Huriére fogadósé, akinél ott maradt 
poggyászuk és a lovuk; nos, a harmadik látogatás a firenzei René 
illatszerésznek szól majd, aki ezenkívül jónevű jövendőmondó 
hírében is állt s nemcsak kozmetikai szereket és mérget árult, 
hanem szerelmi bájitallal is kereskedett. És ez a régvárt nap végre 
elérkezett! 

La Mole végigvezette Coconnas-t a l'Astruce, Saint-Honoré és a 
des Prouvelles utcákon, ahonnan a vásárcsarnok elé érkeztek; a 
régi kút közelében, azon a helyen, ahol manapság a Carreau des 



 

Halles van, emelkedett egy nyolcszögletes kőalkotmány, melynek 
csúcsát egy utcai lámpa alkotta, efölött pedig egy szélkakas 
nyikorgott. Ez a különös alkotmány volt a pellengér! Közvetlenül 
mellette állt az a formátlan, kidúlt-bedúlt falú, vedlett tetejű ház, 
amely a hóhér lakóhelyéül szolgált. A pellengérre épp egy 
zsebtolvaj volt kikötve, akit a montfauconi akasztófa körül végzett 
működése közben csíptek nyakon. Coconnas azt hitte, hogy 
barátja ennek a látására hozta őt ide s bizony meg is bámulta ezt a 
szokatlan látványt, La Mole azonban odasúgta neki halkan: 

- Nem azért jöttünk ám mi ide. Majd mindjárt megtudod 
jövetelünk okát! 

A két jóbarát ama nevezetes éjszaka óta, amikor La Mole az 
orvosságot megszerezte Coconnas számára, tegeződött. 

- Ah!... Ah!... - hangzott a düledező ház ablakából, ahol egy 
vörössipkás ember könyökölt. 

- Ki ez az ember? - kérdezte Coconnas, aki úgy emlékezett, 
hogy ezt az arcot már látta valahol életében. 

- A megmentőd, kedves barátom... 
Coconnas nem folytathatta tovább, mert amikor a kezét 

odanyújtotta az idegen férfi felé, az azonnal elhúzódott az ablak 
mellől és így szólt: 

- Uram, köszönöm a megtiszteltetést, amellyel engem e 
pillanatban kitüntetni méltóztatott, de valószínű, hogy engem 
nem részesített volna abban, ha tudná, ki vagyok! 

- Márpedig kijelentem - felelte Coconnas - hogy legyen bár 
maga az ördög; lekötelezettjének tartom magam, mert ön nélkül 
én már rég halott volnék! 

- Nem vagyok ugyan maga az ördög - jegyezte meg a 
vörössipkás férfi -, de azért sokan inkább az ördögöt kívánják látni, 
semmint engem! 

- Kicsoda tehát ön? 
- Caboche mester, a párizsi törvényszéki hóhér!... 
- Ah! - felelte Coconnas, kezét hirtelen visszavonva. 
- Na látja! - jegyezte meg a hóhér. 



 

- És mégsem! - felelte Coconnas. - Megszorítom a kezét, nyújtsa 
hát ide! 

S mikor Caboche mester a kezét odanyújtotta, Coconnas a 
zsebébe nyúlt s egy marék aranyat nyomott bele. 

- Jobban szerettem volna ugyan az üres kezét - felelte Caboche 
mester -, mert aranyban nem szenvedek hiányt, de annál jobban 
nélkülözöm a baráti jobbot... Különben nem baj! Az Isten áldja 
meg önt, nemes uram! 

Coconnas és La Mole önkéntelenül is megborzadt ez ember 
szavainak hatása alatt, de Coconnas legyőzte gyöngeségét, amelyet 
őszintén röstelt s tréfával akarta elütni a dolgot. 

- Hát jól van, Caboche mester! - mondta Coconnas. - Számítok 
az ön szívességére, ha arra kerül a sor, hogy a montfauconi 
akasztófa alá, vagy pedig Nemours vérpadjára kellene lépnem. 
Akkor azután ön személyesen tegye meg nekem az utolsó 
szolgálatot és ne bízzon pribékjeire! 

- Ígérem önnek, uram! 
- Csapjon tehát a tenyerembe, elfogadom az ígéretét. 
Coconnas gyöngén elsápadt, mikor a hóhér a tenyerébe csapott. 

La Mole pedig megrántotta a köpenye szélét, távozásra intvén 
barátját. 

- Hitemre mondom - szólalt meg végre La Mole, mikor már 
messze jártak a hóhér házától - itt sokkal jobb a levegő, mint 
amott... 

- Meghiszem azt! - felelte Coconnas. - De azért nem bánom, 
hogy barátságot kötöttem Caboche mesterrel, mert nem árt, ha az 
embernek mindenütt vannak barátai. 

- Még a „Belle-Étoile" fogadóban is! - jegyezte meg nevetve La 
Mole. 

- Oh, a szegény La Huriére mester! - felelte Coconnas. - Az 
ugyan alaposan meghalt! Láttam a puskából kivillanó tűz fényét, 
hallottam a lövést, láttam az orrából és a szájából kibuggyanó 
vért!... Ezzel a barátunkkal már csak a túlvilágon fogunk 
találkozni... 



 

Eközben eljutottak az Arbre-Sec utcába s megérkeztek a 
„Belle-Étoile" fogadó elé. Azt hitték, hogy a házat nagy 
szomorúságban, az özvegyet pedig gyászruhában találják. Nagy 
csodálkozásukra azonban a fogadóban nagy volt a sürgés-forgás. 
La Huriére-né mosolygó ábrázattal, a pincérek és cselédek pedig 
jókedvűen jártak-keltek a konyhában és a vendégszobában. 

- Ah, a hűtlen feleség! Bizonyosan újra férjhez ment! - jegyezte 
meg La Mole, majd a fogadósnéhoz fordulva: 

- Asszonyom, mind a ketten a szegény La Huriére mesternek 
vagyunk barátai s lovunkat s poggyászunkat hagytuk itt őrizetben 
annakidején. 

- Uraim! - felelte az asszony. - Minthogy nincs szerencsém 
ismerni önöket, majd lehívatom az uram!... Grégoire, hívd elő a 
gazdát! 

- Az ördögbe is! - jegyezte meg Coconnas. - Szinte rosszul esik, 
hogy ilyen víg életet látok itt ebben a házban, ahol a gyásznak 
volna inkább a helye! Lám, szegény Huriére!... 

- Engem ugyan meg akart ölni, de azért szívesen megbocsátok 
neki! - felelte La Mole. 

Alig ejtette ki azonban ezeket a szavakat La Mole, mikor egy 
férfi jelent meg a küszöbön, kezében tartva a serpenyőt, amelyben 
forró zsírban hagyma sistergett. La Mole és Coconnas 
meglepetésükben hangosan fölkiáltottak, mire a férfi is hasonló 
kiáltással felelt, elejtvén egyúttal a serpenyőt, csak a főzőkanalat 
szorongatva a kezében. 

- In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti! - szólalt meg a férfi, 
a kezében levő főzőkanállal hadonászva, mintha szentelvízhintőt 
tartan a kezében. 

- La Huriére mester! - kiáltott föl egyszerre Coconnas és La 
Mole. 

- Coconnas és La Mole urak! - kiáltott föl hasonlóképpen 
csodálkozva a vendégfogadós. 

- Hát ön nem halt meg? - kérdezte Coconnas. 
- Ön pedig még él? - felelte a fogadós. 



 

- Pedig én láttam, mikor ön elesett! - mondta Coconnas. - Még 
azt is hallottam, amint a golyó valamit összeroppantott. Hogy mit, 
azt nem tudom, de arra emlékszem, hogy ott láttam önt 
vérbefagyva s orrán, száján, fülén, sőt még a szemén keresztül is 
dűlt a vére! 

- Ez mind igaz, mint az Evangélium, Coconnas úr! - felelte a 
fogadós. 

- Csakhogy a golyó nem a fejemet, hanem csak a sisakomat 
roppantotta össze, amelyen összelapult. De az is igaz, hogy azért 
az a golyó egy kis kárt tett bennem, mert ide nézzen: - s ezzel La 
Huriére lekapta fejéről a sipkáját - ahol a koponyám érte, egy szál 
haj nem maradt rajta. 

Coconnas és La Mole jóízűen nevettek ennek a groteszk alaknak 
látásán. 

- De legalább kigyógyult-e harcias kedvéből? - kérdezték 
egyszerre mind a ketten, Coconnas és La Mole. 

- Annyira - felelt a fogadós - hogy a tüzet most már csak a 
konyhám tűzhelyén szeretem látni... 

- Nos, hát ez aztán okos dolog! - jegyezte meg Coconnas. - De 
nézze csak, mester! Én és a barátom két lovat hagytunk az ön 
istállójában és egy-egy poggyászt a szobánkban. Nos, megvannak-e 
még? 

- Az ördögbe is! - felelte a fogadós a fületövét vakarva. - De 
lássuk csak! Nemde önök engem holt embernek véltek? 

- Úgy van, mester! 
- No lám! Az urak beismerik, hogy tévedtek - hát én is 

tévedtem! 
- Ezzel azt akarja mondani, hogy ön viszont minket vélt 

holtaknak? 
- Természetesen! Így hát azt hihettem, hogy én vagyok az önök 

örököse... 
- S eladta lovainkat! 
 



 

- Sajnos, uraim, így van! - felelte a fogadós. - És mi van a 
poggyászunkkal? 

- Oh, az megvan... azaz - csak a tartalma hiányzik... ami benne 
volt! 

- No nézd csak, La Mole! - kiáltott fel dühösen Coconnas. - 
Nézd csak, milyen vakmerő gazember! De kigázoljuk a belét... 

- De uraim, hiszen az ügyet barátságosan is elintézhetjük! - 
felelte a fogadós, akire ez a fenyegetés nagyon hatott. 

- Hadd el, kérlek! - mondta La Mole. - Nekem ennél is több 
panaszom van ellene! 

- Úgy van, uram! - felelte a fogadós. - Egy őrültségi 
rohamomban még fegyvert is fogtam ön ellen... 

- Hát igen, bizony, a golyó egy hüvelyknyire süvített el a fülem 
mellett. 

- És komolyan állítja ezt, gróf úr? - kérdezte a fogadós ártatlan 
arccal, miközben fölemelte a földről az imént leejtett serpenyőt. - 
Mert hogyha ön állítja, akkor úgy is van! Sokkal alázatosabb 
szolgája vagyok, semhogy le tudnám tagadni! 

- Én a magam részéről lemondok minden követelésemről! - 
mondta La Mole. - Legföllebb egy-egy ebédet kívánok magam és 
barátaim számára, valahányszor ezen a környéken járok. 

- Parancsára, nemes uram! Parancsára! - kiáltott föl örömmel a 
fogadós. - Nagyon szívesen! És ön, Coconnas gróf úr, szintén 
hozzájárul ehhez a megállapodáshoz? 

- Nem bánom, legyen! Én azonban egy föltételhez 
ragaszkodom! - felelte Coconnas. - Adja át La Mole úrnak azt az 
ötven tallért, amit én megőrzés végett önre bíztam s amivel én 
adósa vagyok La Mole úrnak! 

- Ah, igen, emlékszem már! - felelte a fogadós s a szekrényhez 
sietve, előkotorászta a mondott összeget és át akarta adni La 
Mole-nak. 

- Ez az ötven tallér jó lesz majd Grégoire-nak! Most azonban, 
hej, fogadós, készítsen számunkra egy omlettet! De hamar ám, az 
áldóját! 



 

- Ah, nemes uraim, önök valósággal nagylelkű férfiak! - 
hálálkodott a fogadós. - És számítsanak rám - holtom napjáig! 

- Na, csak rajta, hamar ide azzal az omlettel s ne sajnálja tőle a 
vajat, meg a szalonnát! - jegyezte meg Coconnas. 

Mikor azután a fogadós elloholt, Coconnas hirtelen az órájára 
pillantott s így szólt: 

- Igazad van, barátom, hiszen úgyis még három órai időnk van, 
amit legjobban itt tölthetünk el. Annyival is inkább, mert – ha jól 
tudom - félúton vagyunk célunkig, Saint-Michel-hídig! 

És Coconnas és La Mole ugyanannál az asztalnál, ugyanabban a 
kis szobában elfoglalták a helyüket, ahol 1572. augusztus 24-kén 
ültek, amikor is Coconnas azt ajánlotta La Mole-nak, hogy ki-ki 
tegye tét gyanánt kártyára azt a hölgyet, akit Párizsban elsőnek 
hódít meg. Mind a két nemes ifjú becsületére legyen mondva: 
kettejük közül egyikőjüknek sem jutott az eszébe, hogy ezt az 
ajánlatot - megismételje... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENÉ MESTER, AZ ANYAKIRÁLYNÉ 
ILLATSZERÉSZE 

 
Abban az időben, amelyben elbeszélésünk cselekménye játszik, 

Párizsban csak öt Szajna-híd volt, amelyek közül némelyik kőből, 
némelyik fából épült; ez öt híd volt a des Meuniers-, a 
Pont-au-Change-, a Petit-Pont-, a Saint-Michel- és a 
Notre-Dame-híd. Több helyen, ahol a forgalom megkívánta, 
dereglyék közlekedtek a Szajnán át, amelyek úgy-ahogy pótolták a 
hidakat. Ez öt híd közül főként a Saint-Michel hídnak jut szerep 
elbeszélésünkben, mely hidat 1373-ban építették kőből, de a Szajna 
megáradt vize 1408 január havában elsodorta; 1416-ban, majd 
1550-ben - tehát huszonkét évvel elbeszélésünk kezdete előtt - 
újból felépítették fából. 

A híd körül emelkedő házak közt - szemben azzal a kis 
szigettel, amelyen valaha a templáriusokat elégették s ahol 
manapság a Pont-Neuf íveli át a folyót - egy favázas ház tűnt föl, 
amelyre, mint valami óriási szem fölé, széles tető borult. Azon az 
egyetlen első emeleti ablakon át, amely a földszintnek gondosan 
elzárt ajtaja fölött volt vágva, vöröses fény áradt ki és terelte a 
figyelmet a széles, gazdag aranyozású, kékre festett alacsony 
homlokzatra. Valami párkányzatféle, amely a földszint és az első 
emelet közt volt vonva, a legkülönfélébb groteszk mozdulatú 
ördögök csoportját ábrázolta, egy széles kék szalagon pedig, mely 
a párkányzat és az első emeleti ablak közt húzódott végig, ez a 
felirat volt olvasható: 

FIRENZEI RENÉ  
Őfelsége az anyakirályné illatszerésze. 

 
A szorgosan elreteszelt kapunál is jobban védelmezte a házat az 

a babonás félelem, amely a ház láttára az embereket eltöltötte, 
akik azt messze elkerülték, ha útjuk mégis arra felé vitt. Mi több: a 
jobbról és balról szomszédos két ház lakói félelmükben 
kiköltöztek úgy, hogy ez a két ház lakatlanul állt. Ám ez 



 

elhagyatottság ellenére, a késő éjszakai járókelők a két üres ház 
külső ablaktábláinak résein keresztül fénysugarakat véltek látni s 
azt állították, hogy ilyenkor mintha siránkozó hangok 
szűrődnének ki az éjszakai csöndbe; csak azt nem tudták 
határozottan megfigyelni, vajon azok a lények, akiktől a siránkozó 
hang származott, földi avagy túlvilági lények voltak-e? Ez a 
babonás félelem annyira erőt vett az e két házzal szomszédos 
másik két ház lakóin is, hogy azok szintén ki akartak költözni 
lakásaikból. 

Ebből az általános babonás félelemből merítette René mester 
azt a kiváltságos jogot, hogy a tüzet a megengedett időn túl is 
égethette házában és sem az éjszakai őrjáratok, sem az éjjeli őrök 
nem merték háborgatni azt az embert, aki az anyakirálynénak 
úgyis mint honfitársa, úgyis mint udvari illatszerésze egyaránt 
kedvelt embere volt. 

A földszinten levő boltot, amelyben René mester illatszereket, 
kenőcsöket és a legkülönfélébb kozmetikai szereket árulja, este 
nyolc órakor becsukja; nappal két segéd szorgoskodik a boltban, 
akik azonban az éjszakát nem a házban töltik, hanem a lakásukon, 
amely a Rue de la Calandra egyik házában van. Ebből az eléggé 
tágas bolthelyiségből két ajtó nyílik két külön lépcsőre; az egyik 
lépcső a falon belül, a másik a külső falon visz föl az első emeletre 
és ez utóbbi lépcső látható is arról a kőpartról, amelynek 
manapság quai des Augustins a neve és a folyópart felől, vagyis a 
mai quai des Orfévres irányából. Az az első emeleti szoba, amelybe 
e két lépcsőn át lehetett feljutni, ugyanakkora, mint a földszinti 
bolthelyiség, csak éppen a híd irányában alkalmazott, kárpitfal 
osztotta két részre. Az első rész hátterében van a külső lépcsőre 
nyíló ajtó, míg a második rész oldalsó falában rejtőzik a titkos ajtó. 
Ez a titkos ajtó azonban láthatatlan, mert azt egy magas faragott 
szekrény takarja, amely ahhoz vaskapcsokkal van hozzáerősítve s 
amelyet az ajtó félretol, ha kinyílik. René mesteren kívül egyedül 
az anyakirályné ismeri ezt a titkos ajtót, amelyen át ide szokott 
jönni és innen távozni. A titkos ajtót takaró szekrény falába lyukak 



 

vannak fúrva, amelyeken át megfigyelhető, hogy mi történik ebben 
a szobában. 

E második szobarész egyik oldalfalán még két ajtó nyílik; egyik 
egy kis szobába, amely felülről, a tetőablakon át kapja a 
világosságot és tele van lombikokkal, üvegekkel és különféle 
főzőedényekkel: az alkimista laboratóriuma! A második ajtó egy 
még kisebb cellába nyílik, amelynek ablaka nincsen s mindössze 
egy kőoltár emelkedik benne. A falba vert szögekről furcsa alakú 
szerszámok csüngenek; némelyik olyan hegyes, akár a tű és olyan 
éles, akár a borotva; némelyik ragyog, akár csak a tükör, némelyik 
pedig homályos szürke, vagy sötétkék színű. Az egyik sarokban 
egymáshoz kötözött két fekete tyúk vergődik. Ez a szoba a jós 
szentélye! 

A közönséges halandókat René mester a kárpitfallal ketté 
osztott szobába vezeti, ahol egyiptomi ibismadarak, aranyszalaggal 
átkötött múmiák, a tetőzetről ásító krokodilok, vigyorgó koponyák 
s egér rágta, poros fóliánsok olyan összevisszaságot tárnak a szeme 
elé, melynek láttára támadt izgalom megzavarja az emberi ész 
rendes gondolkodását. Az a két ezüst lámpa, amely szakasztott 
mása a firenzei Santa-Maria-Novella, vagy a Dei-Servi székes-
egyház oltárát díszítő lámpának s amelyben illatos olaj ég, 
kísértetiesen sárga fényt vet a különféle fiolák tömegére, amely a 
kárpit mögött látható. 

René mester e percben mellén keresztbefont kezekkel, egyedül 
sétál fel s alá nagy léptekkel ebben a szobában s hosszú töprengés 
és elmélkedés után megáll a homokóra előtt. 

-Teringettét! - mormogta magában. - Elfelejtettem megfordítani 
az órát. Tudja Isten, mily régóta lefolyt már a homok benne! 

Majd föltekintve a holdra, amely nagynehezen bontakozik ki 
amögül a fekete felhő mögül, amely épp a Notre-Dame 
székesegyház tornyának csúcsa fölött lebeg. 

- Kilenc óra! - mormogta magában René. - Ha eljön, akkor 
legkésőbb másfél óra múlva itt lesz! Itt volna már az ideje!... 



 

E pillanatban zaj hallatszott a híd felől. René mester odanyomta 
fülét annak a hosszú csőnek a nyílásához, amely a falon keresztül 
hatolva, künn kígyófejben végződött. 

- Nem ők, sem nem ők!... Ezek férfilépések!... S íme, megállanak 
az én ajtóm előtt... Alighanem hozzám jönnek... 

Csakugyan: alulról három rövid koppanás zaja hangzott fel. 
- Ki az? - kérdezte René mester. 
- Okvetlenül meg kell nevezni magunkat? - kérdezte egy hang. 
- Múlhatatlanul szükséges! - felelte René. 
- Én hát Annibal de Coconnas gróf vagyok! - felelte ugyanaz a 

hang. 
- Én pedig Lerac de La Mole gróf vagyok! - mondta egy másik 

hang. 
- Várjanak... Várjanak, uraim, rögtön megyek! 
René mester levette a lakatokat, félretolta a zárórudat s 

bebocsátván a két ifjút, most már csak kulccsal zárta be mögöttük 
az ajtót; azután a külső lépcsőn felvezette őket az első emeleti 
szoba második elrekesztett részébe. Mikor La Mole belépett ebbe a 
szobába, a köpenye alatt keresztet vetett; az arca halvány, a keze 
remeg. Coconnas ezalatt kíváncsian tekintett szét a szobában s 
mikor megpillantotta a cella ajtaját, be akart nyitni oda. 

- Bocsánat, nemes uram! - szólalt meg René mester, kezét 
Coconnas kezére téve. - Az én látogatóimnak, akik engem 
jelenlétükkel megtisztelnek, csak ebbe a szobában szabad 
tartózkodniuk. 

- Ah, az már más! - felelte Coconnas. - De azért csak 
leülhetünk? És ezzel nyomban le is ült egy székre. 

Pillanatnyi csend állt be; René mester várta, hogy az ifjak 
valamelyike magyarázza meg jövetelük célját, mely idő alatt csak 
Coconnas sípoló lélegzése volt hallható, aki még nem gyógyult 
meg teljesen. 

- René mester! - szólalt meg végre Coconnas. - Ön ügyes ember 
hírében áll. Mondja meg nekem: megmarad-e állandóan ez a 



 

nehéz lélegzésem, amely megakadályoz engem abban, hogy lóra 
üljek, hogy fegyvert forgassak és hogy szalonnás omlettet ehessek? 

René Coconnas melléhez illesztette a fülét és így szólt: 
- Nem, uram, ön meg fog gyógyulni! 
- Igazán megörvendeztetett! - felelte Coconnas. 
- Óhajt még valamit, gróf úr? - kérdezte René. 
- Igen! Még csak azt szeretném tudni, vajon csakugyan 

szerelmes vagyok-e? 
- Igen, uram, ön szerelmes! - felelte René.  
- És honnan tudja ön? 
- Mert kérdezi! 
- Mordi! Azt hiszem, hogy önnek igaza van!.... De azt mondja 

meg, hogy kibe? 
- Abba a nőbe, aki most minden alkalommal ugyanazt a 

káromló szót mondja, amelyet ön használt. 
- Hát csakugyan! - felelte Coconnas elcsodálkozva. - Ön nagyon 

okos ember, René mester!... No, de most La Mole gróf, rajtad a sor! 
La Mole elpirult és zavartan nézett maga elé. 
- René mester! - szólalt meg La Mole, sok bátorítás után. - Én 

nem azt kérdezem öntől, vajon szerelmes vagyok-e, mert én jól 
tudom, hogy az vagyok. De azt mondja meg nekem, hogy 
viszontszeret-e engem az a nő, akit én szeretek. Mert mintha az 
utóbbi időben elfordult volna tőlem... 

- Mert ön nem követett el mindent, amit ilyenkor a férfinak el 
kellett volna követnie!... Most már azután a tudományhoz kell 
folyamodni. Vannak az emberi lélekben ellenérzések, amelyeket 
föl kell ébreszteni. A vas magában véve még nem mágnes, de ha 
megmágnesezem, akkor a vasat magához vonzza. 

- Úgy van, úgy van, René mester, de én irtózom minden 
varázslattól! - felelte La Mole. 

- Oh, hogyha irtózik tőle, akkor miért jött ide? 
- Ejh! - szólt közbe türelmetlenül Coconnas. - Hát akkor mit 

akarsz csinálni, te gyerek!... René mester! Meg tudná nekem 
mutatni az ördögöt? 



 

- Azt nem, gróf úr! 
- Pedig kár, mert én két szót szerettem volna neki mondani, 

ami talán még La Mole urat is felbátorította volna. 
- Hát nem bánom, legyen! - mondta La Mole. - Hallottam 

valamit olyan viaszfigurákról, amelyek szerelmünk tárgyához 
hasonlítanak. Célravezető ez az eljárás? 

- Csalhatatlanul! - felelte René. 
- És e kísérlet közben nem történik semmi olyan, ami árthatna 

az illető nő egészségének? 
- Semmi! 
- Akkor hát kíséreljük meg! - mondta La Mole. 
Ebben a pillanatban kopogtak az utcai ajtón, de olyan halkan, 

hogy csak René mester hallotta meg, az is csak azért, mert várta. 
- Összegezze hát még egyszer a kívánságát és hívja azt a nőt, 

akit szeret! - mondta René. 
Mialatt La Mole letérdelt, mintha valami istenség előtt volna, 

René azalatt lesietett a külső lépcsőn s néhány pillanat múlva 
könnyed lépések zaja zavarta meg a bolthelyiség csendjét. 

Mikor La Mole fölkelt, René mestert már maga előtt látta, aki 
kezében egy meglehetősen kezdetleges viaszfigurát tartott, amely 
a fején koronát, vállán köpenyt viselt.  

- Még mindig azt akarja, hogy szeresse önt az ön királyi 
szerelmese? - kérdezte René. 

- Azt akarom, még hogyha az életembe kerül is! - felelte La 
Mole. 

- Akkor hát jól van! - mondta René s megmártván kezét egy 
vízzel telt ibrikben, néhány csöpp vizet szórt a viaszfigura fejére, 
miközben néhány latin szót mondott halkan. La Mole 
összerezzent: érezte, hogy itt valami szentségtörés történik... 

- Mit csinál ön? - kérdezte La Mole. 
- Ezt a kis figurát Margit névre kereszteltem, hogy benne 

rokonérzést ébresszek ön iránt! - felelte René, miközben egy piros 
papírosszalagra néhány kabalisztikus szót írt, a szalagot tűbe fűzte 
s ezzel a tűvel a viaszfigurát a szívetáján megszúrta. És különös: 



 

íme a tűszúrás helyén egy csöpp vér serkedt ki, mire René a 
papírosszalagot meggyújtotta. A tűz a nyílás körül megolvasztotta 
a viaszt és felszárította a vért. 

- Íme, a fölébresztett rokonérzés révén az ön szerelme átjárja és 
megégeti az imádott nő szívét!... Most pedig - folytatta René, 
mialatt Coconnas idegesen rángatta és tépdeste bajuszát, hogy 
nevetését valahogy elfojtsa - illessze ajkát gróf úr a figura szájához 
és mondja ezeket a szavakat: „Szeretlek, Margit! Jer hozzám, 
Margit!" 

La Mole engedelmeskedett. 
Ebben a pillanatban kinyílt a szomszédos szoba ajtaja, könnyed 

léptek zaja hangzott át. Coconnas kíváncsiságában tőrével hosszan 
felhasította a kárpitfalat s az így támadt nyíláson bepillantva a 
szobába, meglepetésében hangosan felkiáltott: 

- Mi az? - kérdezte La Mole ijedten, majd kiejtve kezéből a 
viaszfigurát, amelyet René most hirtelen kikapott a kezéből. 

- De mi ám! - felelte Coconnas fontoskodva. - Az, hogy itt van a 
nevers-i hercegné és Margit királyné! 

- No lám, maguk hitetlen emberek! - jegyezte meg René mester. 
- Hát kételkednek még az én tudományomban? 

A két lovagnak elállt a szeme-szája, mikor tulajdon szemükkel 
meggyőződhettek a két imádott hölgy jelenlétéről. Coconnas 
határozottan René mester mágikus hatalmának tulajdonította a 
jelenséget, La Mole azonban, aki észrevette a nyitva felejtett ajtót, 
már inkább az anyagi lehetőséget mérlegelte. Coconnas 
elérkezettnek vélte az alkalmas pillanatot, amelyben barátja ér-
dekében megteheti azt, amit önmagáért nem mert volna 
megcselekedni. Egyenesen Margit királyné felé ment, ott féltérdre 
ereszkedett és sebzett tüdejének sípoló fujtatása közben ezeket 
mondta: 

- Felséges asszonyom! Barátom, La Mole gróf kívánságára René 
mester megidézte az ön szellemét. Legnagyobb csodálkozásomra 
az ön szelleme meg is jelent éspedig kíséretében annak a 
hölgynek, aki oly drága az én szívemnek. Margit királyné őfelsége 



 

szelleme utasítsa kísérőjét, hogy menjen át a kárpitfal másik 
oldalára! 

Margit mosolyogva intett a nevers-i hercegnének, hogy 
teljesítse a lovag kívánságát. 

- Mordi!.- szólalt meg Margit királyné. - Ön szellemes ember, 
uram! Hát csak folytassa, én majd hallgatom! Mit akar még 
mondani? 

- Azt akarom mondani, Felség, hogy az én kedves barátom 
szelleme - mert akit itt lát, az csak a szelleme, bizonyítja az, hogy 
meg se mukkan - engem kért föl, mondanám meg önnek: „Szép 
szellem, ifjú nemes barátom testetlen lénnyé vált, mert az ön 
szemei nagyon szigorúan néztek rá!" Hogyha ön húsból és vérből 
való test volna, akkor én arra kérném René mestert, hogy 
süllyesszem el engem valami kénköves lyukba inkább, semmint 
hogy én ilyen szavakat intézzek II. Henrik király lányához, IX. 
Károly húgához s a navarrai király hitveséhez! A szellemek 
azonban mentesek minden földi gyarlóságtól és nem haragszanak, 
ha valaki szereti őket. Kérem tehát önt, szellemalak, járjon közbe, 
hogy az ön testi valósága szeresse ezt a szegény La Mole grófot és 
szánja meg őt, aki olyan sokat szenved szerelmében! Ha ön, 
szellem létére, beszélni nem tud, hát legalább a kezével intsen, 
hogy megcselekszi, vagy mosolyogjon rám bátorítóan! A barátom 
szelleme okos és megérti a jelbeszédet. Tegye meg kérem, vagy - 
Mordi! - a kardommal szúrom keresztül René mestert, hogy a 
szellemek fölött bírt hatalmánál fogva kényszerítse önt kérésem 
teljesítésére! 

Coconnasnak erre a hévvel elmondott szónoklatára, aki az 
alvilágba leszállt Aeneas módjára ünnepélyes pózba helyezkedett a 
királyné előtt, Margit nem bírta visszafojtani jóízű kacagását, de 
jól nevelt szellemhez illően nem beszélt, hanem szó nélkül 
odanyújtotta kezét Coconnasnak, aki gyöngéden megfogta azt s 
intett La Mole-nak, hogy közeledjék. 

- Barátom szelleme, jer ide hamar! - mondta Coconnas. 



 

La Mole ámulva teljesítette barátja parancsát, mire Coconnas a 
királyné finom kezét La Mole ajkához emelte s egy darabig 
gyöngéden ott tartotta anélkül, hogy az a kéz vonakodnék és 
kiszabadulni igyekeznék a gyöngéd szorításból. 

De bezzeg nem mosolygott a nevers-i hercegné, aki 
féltékenykedéssel nézte ezt a jelenetet, mert Coconnas mintha 
megfeledkezett volna róla s a mások ügyeibe avatkozott bele. La 
Mole észrevette a hercegné sötét és haragos tekintetét s tudatára 
ébredt annak a veszedelemnek, amely barátját fenyegette. Most 
azután a királyné kezét eleresztve, térdre ereszkedett a hercegné 
előtt s megfogva annak kezét, így szólt: 

- Oh, legszebb, legimádandóbb asszonya a földnek! Engedje 
meg a porhüvelyétől megszabadult szellemalaknak, hogy pótolja 
az igaz barátság érzésében mindenről megfeledkező barátjának 
testét. Coconnas úr, mint látni méltóztatik, erős alkotású, merész 
férfi; húsból-vérből való szép alak, de veszendő, mint minden földi 
anyag: Omnis caro fenum! Noha ez az ifjú nemes reggeltől-estig 
csak önről beszél és ábrándozik; noha a legkeményebb kard-
csapásokat ő osztogatja egész Franciaországban; ez a derék 
levente, aki olyan ékesszóló tudott lenni egy szellemmel szemben, 
épp olyan bátortalan egy élő, húsból-vérből való hölggyel 
szemben. Ez ok miatt fordult tehát a királyné szelleméhez s engem 
kért fel, jelentsem ki én az ő nevében, hogy szívét-lelkét az ön lába 
elé rakja és esdve kéri, nézzen rá szánalommal teli isteni szemével 
s intsen barátságosan rózsás ujjaival, édes zengésű hangján 
mondja ki azt a boldogító szót, amelyet soha el nem felejt - vagy 
különben engem kér fel arra, hogy még egyszer szúrjam keresztül 
a testét a kardommal, mert nem élhet tovább egy pillanatig sem, 
ha ön föl nem hatalmazza arra, hogy egyedül önnek élhessen! 

Henriette tekintete ekkor elfordult La Mole-ról - akit eddig 
figyelmesen hallgatott - s ráirányult Coconnas-ra, vajon annak 
arckifejezése összhangban van-e barátja szerelmes szavaival. Úgy 
látszott, hogy meg van elégedve, mert elpirult s korall közé foglalt 



 

gyöngysorhoz hasonló fogait megvillantva, azt kérdezte 
Coconnas-tól, vajon csakugyan úgy van-e, ahogy barátja mondja. 

- Mordi! - felelte Coconnas megbűvölten Henriette tekintetétől. 
- Hogy igaz-e?... De mennyire igaz! Úgy van, asszonyom, igaz... 
igaz, oly igaz, mint hogy élek! 

- Akkor hát jöjjön ide! - mondta Henriette odanyújtva neki 
kezét odaadással, amelyet szemének vágyó tekintete is elárult. 

Coconnas felhajította a levegőbe bársony sapkáját s egy ugrással 
Henriette mellett termett, míg La Mole, akit viszont Margit intett 
magához, sietve végzett helycserét barátjával. 

E pillanatban René mester jelent meg az ajtó mellett a 
háttérben. 

- Csend!... - kiáltotta olyan ijedt hangon, amely nyomban 
eloltotta az ifjú szerelmesek tüzét. - Csend! 

És ugyanakkor hallani lehetett, amint odalenn a kulcs 
megfordult a zárban s az ajtó kinyílt. 

De hiszen én úgy tudom, hogy addig ide senki be nem léphet, 
valameddig mi itt vagyunk! - jegyezte meg Margit. 

- Még Medici Katalin sem? - súgta René a királyné fülébe. 
Margit rohanva tartott a külső lépcső felé, magával vonszolva La 

Mole-t is, Henriette és Coconnas pedig, egymásba kapaszkodva, 
követték őket s most már mind a négyen szétrebbentek, mint 
ahogy a váratlanul felhangzó zajra szétrebbennek a virágos ágon 
csókolódzó madarak... 

 
Ideje is volt, hogy a szerelmes párok elmeneküljenek! Katalin 

már a második szoba ajtaját nyitotta ki kulccsal épp abban a 
pillanatban, amikor Coconnas és Henriette a szoba végén levő 
ajtón át eltűnt, de még hallhatta a siető lépések zaját a ropogó 
lépcsők fokain. Gyanakvó tekintetét körülhordozva a szobában, 
szeme fürkészően irányult René mester arcára, aki mély meghaj-
lással üdvözölte az anyakirálynét. 

- Ki volt itt? - kérdezte Katalin szigorú hangon. 



 

- Két szerelmespár! Most távoztak innen boldogan, mert meg 
tudtam győzni őket arról, hogy valamennyien szeretik egymást. 

- Hagyjuk ezt! - jegyezte meg Katalin unottan. - Senki más nem 
járt itt? 

- Felségeden és rajtam kívül - senki! 
- És mi van a fekete tyúkokkal? 
- Minden előkészületet megtettem, Felség! 
- Ah, hogyha ön zsidó volna! - sóhajtott fel Katalin. 
- Én?... Zsidó? Miért, asszonyom? - kérdezte elbámulva René 

mester. 
- Mert akkor olvasta volna a zsidók könyvét, amelyet azok az 

áldozatokról írtak. Az egyik könyvet lefordíttattam magamnak s 
ekkor láttam, hogy a zsidók nem a szívben és nem a májban 
keresték az előjeleket, mint a rómaiak, hanem az agy helyzetében 
és a betűk alakzataiban, amelyeket a sors mindenható keze írt oda 
be! 

- Úgy van, Felség, ezt már én is hallottam egy zsidó pap 
barátomtól. 

- De a kaldeusok mégis azt ajánlották... 
- Mit ajánlottak, felség? - kérdezte René, mikor észrevette, hogy 

Katalin tétováz, vajon befejezze-e gondolatát. 
- Azt ajánlották, hogy a kísérletet - emberi agyvelőn hajtsák 

végre, lévén az a legjobban fejlett. 
- Csakhogy Felséged is jól tudja, hogy az lehetetlen! - jegyezte 

meg René. 
- Legalábbis nehézségekbe ütközik! - igazította helyre Katalin. - 

Hogyha mi ezt tudtuk volna már a Bertalan-éj idején!... Mit szól 
hozzá, René? Mily dús aratás lett volna az!... De az első 
halálraítélt.... Addig azonban csak maradjunk a lehetőségek 
határain belül... Az áldozati szoba rendben van, René? 

- Rendben van, Felség! 
- Lássuk csak! 
René mester meggyújtotta a gyertyát, melynek szaga arra 

mutatott, hogy az bizony nagyon különös és nagyon különféle 



 

anyagokból készülhetett. Mikor az áldozati szobába értek, Katalin 
a különféle áldozati eszközök közül kiválasztott egy kékes-szürke 
kést, míg René megragadta egyikét annak a két tyúknak, amelyek 
ott vergődtek a szoba egyik sarkában. 

- Az egyiknek a máját, a másiknak az agyvelejét vizsgáljuk meg! 
- mondta Katalin. - Hogyha ennek a két kísérletnek az eredménye 
egyezik, akkor hihetünk benne, főként pedig akkor, hogyha a 
korábbi kísérletek eredményével is egyezni fog. Kezdjük tehát a 
máj megvizsgálásával! 

René ekkor a tyúkot a kis oltár lapjához kötözte annál a két 
karikánál fogva, amely az oltár két végéhez volt erősítve; a hátára 
fektetett áldozati állat kétségbeesetten vergődött ugyan, de 
mozdulni nem bírt. Katalin ekkor egyetlen vágással felhasította a 
tyúk mellét; az állat hármat sikoltott s meglehetősen hosszú 
vergődés után kimúlt. 

- Megint csak három rikoltás! - mormogta Katalin. - Jele három 
halálesetnek... A mája pedig a bal oldalon van! Tehát három 
haláleset után a korona elvesztése... Hát nem borzasztó ez, René? 

- Látnunk kell még, vajon a másik áldozat belső részei mit 
mondanak s vajon egyeznek-e emezekkel? - jegyezte meg René, 
aki most eloldotta a leölt tyúk kötelékét s az élettelen testet az 
egyik sarokba hajítva, a másik tyúk után nyúlt. Ez azonban, 
alighanem megsejtve sorsát, össze-vissza futkosott a szobában s 
mikor végre René sarokba szorította, kétségbeesetten csapkodott a 
szárnyaival, majd René feje fölött elrepülve, akkora szelet csapott, 
hogy a gyertya, amelyet Katalin a kezében tartott, hirtelen elaludt. 

- No lássa, René! - jegyezte meg Katalin. - így hunyt el a mi 
családunk is!... A halál szárnycsapása suhog el fölötte s eltűnik a 
föld színéről. Pedig három fiú, három fiú!... - tette hozzá 
szomorúan Katalin. 

René kivette az elaludt gyertyát Katalin kezéből s a szomszéd 
szobában égő gyertya lángjánál ismét meggyújtotta; mire 
visszatért, a tyúk meglapulva, fejét egy tölcsér nyílásába dugta. 



 

Ezúttal nem leszek kíváncsi arra, hogy ez a tyúk hányat rikolt! - 
mondta Katalin. - Egyetlen nyisszantással vágom le a fejét. 

És csakugyan, mikor a tyúkot René megkötözte, Katalin hirtelen 
lecsapta a tyúk fejét, de végvonaglása közben az állat csőre három 
ízben nyílt szét s azután végképp összezárult. 

- Hát nem borzasztó ez, René? - mondta Katalin rémülettel. - 
Három rikoltás helyett háromszor tátotta el a száját... Mind a 
három fiam meghal!... De nézzük csak, mit mond az agyvelő? 

Katalin ezzel felnyitotta a tyúk koponyáját s föltárta az agy 
felületét s türelmetlenül vizsgálgatta, vajon milyen betűhöz 
hasonló alakzatot láthatna az agy véres tekervényei közt. 

-Mindig ugyanaz... mindig csak az! - kiáltott fel kétségbeesetten 
Katalin. - Ezúttal a jóslat még tisztább és világosabb, mint 
bármikor! Nézze csak, René! 

René odahajolt s most már ketten figyeltek arra az alakzatra, 
amely határozottan „H" betűhöz hasonlított éspedig ez a betű 
négyszer ismétlődött. 

- Már látom, hogy meg vagyok átkozva utódaimban! - mondta 
kezeit tördelve Katalin. - Ez a négy „H" betű IV. Henriket jelent. 
Tehát ő uralkodni fog... Henrik navarrai király, mint IV. Henrik 
francia király... 

- René! - mondta Katalin, kezét az illatszerész felé nyújtva, feje 
azonban még mindig csüggedten a keblére hanyatlott. - René, 
emlékszel-e valami Pérouse orvos rémes esetére, aki pomádéval 
egyszerre mérgezte meg a saját lányát és annak szeretőjét? 

- Ismerem a szomorú históriáját! - felelte René. 
- Ki volt a lány kedvese? 
- László nápolyi király és magyar trónkövetelő! - felelte René. 
- Ah, igen, csakugyan! - mormogta Katalin. - Tudnál nekem erre 

nézve bővebb adatokat szolgáltatni? 
- Van egy régi könyvem, amely erről szól! - felelte René s 

átvezette a királynét a szomszédos szobába, miközben 
megkérdezte, vajon van-e parancs számára az újabb áldozati 
állatokat illetően. 



 

- Nincs, René! - felelte Katalin. - Máris elég volt a jóslásokból! 
Még csak arra várunk, hogy egy halálraítélt gonosztevő fejét 
megszerezhessük. Annakidején lépj érintkezésbe a hóhérral. 

René meghajolt, jeléül annak, hogy megértette a parancsot. 
Majd a könyvállvány elé lépett s a székre állva, leemelt a polcról 
egy poros könyvet. Katalin leült az asztal mellé s lapozgatni 
kezdett a könyvben. 

- Jól van, René, most már eleget tudok! - mondta Katalin 
bizonyos idő múlva, visszaadva a könyvet. 

Már menni készült, mikor hirtelen valami az eszébe juthatott, 
mert megállt s René felé fordulva, így szólt: 

- Valld be őszintén, hogy te szerelmi bájitalt készítettél de 
Sauve-né rendelésére! 

- Felséges asszonyom, a lelkem üdvösségére mondom, hogy 
nem készítettem! - felelte René ünnepélyes hangon. 

- De értesz a varázslathoz is, René! Egész bolondja ennek az 
asszonynak ő, akinek éppenséggel nem erénye az állhatatosság. 

- Kiről van szó, Felség? - kérdezte René. 
- Róla, arról az átkozott Henrikről, aki követni fogja az 

uralkodásban az én három fiamat. Henrik, a navarrai király, aki IV. 
Henrik néven francia király lesz, pedig csak Jeanna d'Albert fia!... 

E név említésénél Katalin egyet sóhajtott, mély sóhajtása 
megremegtette Renét, mert eszébe jutott, hogy ő készítette azt a 
híres kesztyűt a navarrai királyné számára - Medici Katalin 
parancsára... 

- Hát még mindig felkeresi? - kérdezte René. - Én pedig úgy 
tudtam, hogy a navarrai király a feleségéhez pártolt át. 

- Csak komédia! - felelte Katalin. - Nem tudom, hogyan és 
miért, de mintha minden ellenem esküdött volna! Még Margit is, a 
saját lányom, én ellenem dolgozik! Talán sejti mind a három 
bátyjának szomorú sorsát s abban reménykedik, hogy egykor 
francia királyné lesz... No, de majd meglátjuk! 

És ezzel Katalin a hátsó ajtó felé indult, nem tartván többé 
szükségesnek, hogy a titkos ajtón át távozzék, hiszen bizonyos volt 



 

abban, hogy kívüle senki sincs a házban. René előrement és 
világított, mikor leértek a bolthelyiségbe, Katalin megszólalt: 

- René, te újabb kozmetikai szereket ígértél nekem a kezem s az 
ajkam számára. Mindjárt itt a tél, pedig tudod, mily érzékeny a 
bőröm a hideg iránt. 

- Már gondoltam rá s holnap elviszem, Felség. 
- De hozz ám magaddal abból a pompás ajakzsírból is, amelyet 

de Sauve-né használ, amitől oly üde és piros az ajka. 
- Ez az a bizonyos ajakzsír, Felség! - mondta René, leemelve a 

polcról egy kis ezüst dobozt. - Igaz ugyan, hogy ezt egyenesen de 
Sauve-né számára készítettem, akinek olyan finom az ajka, hogy 
még a napfényben is kicserepesedik. 

Katalin kinyitott egy ilyen dobozt, amely gyönyörű 
karmin-pépet tartalmazott. 

- René! - mondta Katalin. - Adj nekem valami kézfinomító 
kenőcsöt, amit most magammal vihetnék. 

René fogta a gyertyát és távozott a szomszéd helyiségbe, ahol 
azonban mintha tovább időzött volna a kelleténél. Ezt ugyanis 
szándékosan tette René, nehogy kénytelen legyen észrevenni, 
amint Katalin egy hirtelen mozdulattal egy doboz ajakzsírt 
csúsztatott a zsebébe. Ezeket az apró elcsenéseket René már 
megszokta az anyakirályné részéről, de sokkal jobb üzletember 
volt, hogysem megzavarja a királynét ebben az ártatlan 
kedvtelésében. 

- Itt a kézfinomító, Felség! - mondta René, egy liliomvirágokkal 
díszített papíroszacskóban átnyújtva a kért szert. 

- Köszönöm, René! Az ajakzsírt azonban csak nyolc nap múlva 
szállítsd de Sauve-nénak, mert én akarom előbb kipróbálni. 

- Parancsolja Felséged, hogy hazakísérjem? 
- Csak a hídig! Apródjaim ott várakoznak rám a gyaloghintóval. 
Mind a ketten távoztak a házból s René elkísérte a királynét a 

rue de la Brallerie sarkáig, ahol négy lovas apród és egy 
gyaloghintó várta. 



 

Mikor René hazaért, első dolga az volt, hogy megszámlálja az 
ajakzsírt tartalmazó dobozkákat; egy doboz hiányzott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A SZÉP CHARLOTTE LAKOSZTÁLYA 
 
Katalin anyakirályné jól sejtette: Henrik navarrai király 

visszatért régi szokásához s minden este fölkereste de Sauve-né 
lakosztályát. Eleinte a legnagyobb titokban, később azonban 
mindig nyíltabban hódolt szokásának, elannyira, hogy Katalin 
királynénak nem volt nehéz erről minden kétséget kizáró módon 
meggyőződnie. 

Charlotte lakása mindenesetre szűkebb és kényelmetlenebb 
volt, mint a hercegek számára fenntartott lakosztályok s a második 
emeletnek azt a részét foglalta el, amely körülbelül a navarrai 
király lakosztálya fölött volt. Az ajtaja olyan folyosóra nyílt, 
amelynek túlsó végébe csak az egyetlen kerek alakú ablakon 
keresztül szűrődött némi világosság s így még a legfényesebb 
napsütéskor is homály derengett benne. Télen pedig már délután 
három órától kezdve lámpa égett, igaz ugyan, hogy a lámpa olaja 
csak este tíz óráig táplálta a fényt, azután pedig kialudt, mire teljes 
sötétség borult a folyosóra, ami nagyon is kapóra jött a 
szerelmesek számára. 

Nagy, sárga virágokkal cifrázott habos selyemmel kárpitozott 
előszoba; kék bársonnyal behúzott fogadószoba és egy hálószoba 
alkotta mindössze Charlotte lakását; a csavart oszlopokon nyugvó 
ágyat cseresznyepiros függöny árnyékolta s az ágy és a fal közti 
szűk folyosót egy ezüstkeretű tükör és Venus és Adonis szerelmi 
jeleneteit ábrázoló két festmény díszítette. Ilyen volt a lakása, vagy 
ahogyan ma mondanák: fészke Medici Katalin bájos ud-
varhölgyének. A kis pipereasztallal szemközt volt egy ajtó, amely a 
házikápolnába nyílt, ahol egy imazsámoly állott; a falakat három 
vagy négy vallásos tárgyú kép díszítette, mintegy ellensúlyozásául 
annak a föntebb említett két mitológiai képnek. E festmények közt 
aranyozott szögeken női fegyverek függtek, mert hiszen ebben a 
korban a nők épp úgy viseltek fegyvert, mint a férfiak, sőt épp oly 
ügyesen forgatták is. 



 

A René házában végbement s föntebb ismertetett eseményekre 
következő nap estéjén Charlotte, a hálószoba pamlagán ülve, 
beszélgetett Henrikkel, aki. megköszönte önfeláldozó szolgálatát, 
amellyel a Bertalan-éji mészárlások idején megmentette az életét. 

- Kedves Charlotte! - mondta Henrik - magyarázza meg nekem, 
mi az oka, annak, hogy míg a házasságomat eleinte annyira 
ellenezte, most, miután túl vagyok rajta, ön elnézőbb irántam, aki 
különben is csak egy esetlen béarn-i és sokkal szegényebb herceg 
vagyok, hogysem a koronám fényét fennen ragyogtatni tudnám. 

- Henrik! - felelte Charlotte bájos mosollyal az ajkán. - Ön most 
olyan talány megfejtését követeli tőlem, amelyen immár 
háromezer esztendő óta törik a fejüket a világ bölcsészei! Sohase 
kérdezze meg a nőt, hogy miért szereti önt; csak annyit kérdezzen 
tőle, hogy: „Szeretsz?" 

- Nos, szeret ön engem, Charlotte? - kérdezte Henrik. 
- Szeretem! - felelte Charlotte imádandó mosollyal ajkán, szép 

kezét kedvese kezében pihentetve. 
- Csakhogy, kedves Charlotte - folytatta Henrik - hátha én meg 

tudom fejteni azt a rejtélyt, legalábbis - önt illetően?... Ön azt 
mondta az imént, hogy szeret; és én vagyok a világ legboldogabb 
embere! De ön jól tudja, hogy a boldogság teljességéből mindig 
hiányzik valami!... Mondja csak, kedvesem - s tegye ezzel teljessé a 
boldogságom: - nem Katalin királyné volt-e az, aki rávette önt arra, 
hogy szeressen engem; nem ő az, aki minket összeboronált? 

- Csitt, Henrik, halkabban beszéljen, ha az ő nevét említi! 
- Oh, ennekelőtte tanácsos is volt félnem tőle! - jegyezte meg 

Henrik. - Mert hát bizony rossz viszonyban voltam vele! De amióta 
férje vagyok a lányának... 

- Ne úgy mondja, Henrik! - vágott közbe Charlotte elpirulva 
féltékenységében. - Mondja úgy, hogy: Margit királyné férje! 

- Most meg én mondom önnek, Charlotte, hogy halkabban ejtse 
ki a királyné nevét! - mondta Henrik mosolyogva. - Mondom 
tehát, hogy amióta Margit a feleségem, az anyakirálynéval a 
legjobb viszonyban vagyok. De hát mit is akartak ők voltaképpen? 



 

Csak azt, hogy katolikus legyek! Nos, a Bertalan-éji események 
következtében azzá lettem. Most azután szent a béke! 

- És Margit királyné? 
- Margit királyné? Hát igen: ő az összekötő kapocs köztünk! 
- Csakhogy ez a kötelék könnyen elszakadhat ám s arra ugyan 

nem támaszkodhatik, mert hiányzik önök közt a bizalom! - 
jegyezte meg Charlotte. 

- Pedig immár három hónap óta bízom rá magam! - felelte 
Henrik. 

- Nos, akkor ön engem csal meg vele!... Henrik, most már 
igazán nem tudom, hogyan gondolkozik! - mondta Charlotte 
szemrehányó hangon. 

- Hát úgy gondolkozom, kedves Charlotte - felelte Henrik -, 
hogy először Katalin mondta önnek, hogy szeressen engem és csak 
azután mondta a szíve is ugyanazt. Ami engem illet, én önt szívem 
egész hevével szeretem és éppen ez ok miatt nem bízom önre a 
titkaimat, mert nem akarom önt veszedelembe dönteni! Mert 
értsen meg jól: a királyné barátsága nem állandó ám! 

Charlotte nem ezt a választ várta s most már kénytelen volt 
beismerni, hogy közte és Henrik közt bizonyos elhidegülés 
támadt. Könnyek szöktek a szemébe s minthogy e pillanatban 
tizet vert a kastély órája, így szólt Henrikhez: 

- Sire, itt az ideje, hogy pihenni térjek! Holnap szolgálatom van 
s így már korán reggel az anyakirályné mellett lesz dolgom. 

- Ma este tehát elűz magától, Charlotte? 
- Henrik, ma szomorú vagyok s mint ilyen, unalmas lennék, ön 

pedig kellemetlennek találna engem. Legjobb tehát, ha távozik! 
- De megengedi, legalább, hogy végignézhessem előkészületeit 

a lefekvéshez? - mondta Henrik, széket tolva Charlotte széke 
közelébe, aki most a pipereasztal elé ült. 

Charlotte éppen azt az ezüst dobozkát vette a kezébe, amely a 
pompás ajakzsírt tartalmazta, hogy elmagyarázza annak 
használatát, amikor Dariole komorna nyitott be és jelentette, hogy 
valaki kopog az ajtón, bebocsássa-e. 



 

- Eredj Dariole, és tudd meg, hogy ki az? -parancsolta Charlotte. 
Henrik és Charlotte zavartan tekintettek egymásra s Henrik 

már azon gondolkozott, hogy a házikápolnába vonul vissza, ahol 
már több ízben menedéket talált hasonló váratlan meglepetések 
alkalmával. 

- Asszonyom! - jelentette Dariole. - René illatszerész van itt! 
- Kívánja, Henrik, hogy elutasítsam Renét? - kérdezte Charlotte. 
- Ne... ne, a világért sem! - felelte Henrik. - René minden tettét 

jól megfontolja. Hogyha tehát idejött, annak komoly oka lehet. 
- Avagy el akar rejtőzni talán? 
- Szükségtelen, Charlotte! René nagyon jól tudja, hogy itt 

vagyok! - felelte Henrik. 
- Bocsássa be, Dariole! - parancsolta Charlotte. 
A másik pillanatban René belépett s fürkésző tekintettel nézett 

szét a szobában. Charlotte még mindig a pipereasztal előtt ült, 
Henrik pedig a pamlagon foglalt helyet. 

- Asszonyom! - szólat meg René tisztelettudó bizalmaskodással. 
- Azért jöttem, hogy valami mulasztás miatt kimentsem magam és 
bocsánatát kérjem! 

- Nos, ugyan mi lehet az? - kérdezte Charlotte szívélyes hangon. 
- Az, hogy a régebben megígért ajakzsírt csak ma küldtem el. 
- Úgy van, René, én csak ma este kaptam kézhez! 
- Igen, az a kis doboz! - mondta René, valami különös, 

mondhatni aggódó pillantást vetve arra a kis ezüst dobozkára, 
amely ott állt Charlotte előtt a pipereasztalon. 

- Használta már, asszonyom? - kérdezte René, még mindig 
aggódó tekintettel, miközben mintha azt mormogta volna 
magában, hogy: „Jól sejtettem!" 

- Még nem, de épp abban a pillanatban volt szándékomban, 
mikor ön ide belépett. 

René arca e szavakra elkomorodott, ami nem kerülte el Henrik 
figyelmét, aki kitűnő megfigyelő volt. Különben is olyan kitűnő 
ösztöne volt, ami már szinte hatodik érzéknek is beillett volna s 
amelynek már sok veszedelemből való szabadulását köszönhette. 



 

Megérezte tehát, hogy az olasz illatszerész lelkében valami nagy 
küzdelem folyik e pillanatban. René felé fordult tehát, kinek arcát 
teljesen megvilágította a gyertyák fénye, míg ő maga homályban 
maradt, hogy annál jobban megfigyelhesse René arcjátékát. 

- Mit keres ön itt, René, ilyen későn a palotában? - kérdezte 
Henrik. 

- Szerencsétlenségemre, talán bizony zavartam Felségedet? - 
kérdezte René hátralépve, mintha távozni akarna. 

- Oh, nem! Csak éppen tudni szerettem volna az okát! - mondta 
Henrik. 

- Mondja csak, René, tudta ön azt, hogy engem itt talál? 
- Bizonyos voltam benne! 
- Van valami mondanivalója? 
- Talán, Sire! - felelte René tétovázva. 
Charlotte e szavakra elpirult, mert azt hitte, hogy René a 

Henrikkel való viszonyát illetően akar mondani valamit; úgy 
színlelte tehát, mintha nem is figyelt volna az eddigi társalgásukra 
és így szólt: 

- Ah, ön valóban kedves ember, René! Milyen gyönyörű színe 
van ennek az ajakzsírnak s minthogy ön éppen jelen van: legyen 
hát szemtanúja annak, hogyan próbálom ki első alkalommal 
legújabb készítményét! 

Ezzel kezébe vette a dobozt s ujjával belenyúlt, hogy az 
odatapadt pirosítót az ajkához emelje. Mikor azonban az ujja 
már-már az ajkához ért, René abban a pillanatban elsápadt, egész 
testében remegni kezdett. Ez a jelenet nem kerülte el Henrik 
figyelmét, aki most még éberebb figyelemmel leste René 
arcjátékát. Eközben Charlotte ujja alig néhány vonalnyira volt már 
az ajkától, mikor René hirtelen megragadta Charlotte kezét, épp 
abban a pillanatban, amikor Henrik is ugyanazt akarta 
megcselekedni. 

- Ne még, asszonyom! - mondta René kényszeredett mosollyal. - 
Mielőtt ezt a szert alkalmazná, előbb a megfelelő utasítást kell 
követnie. 



 

Charlotte bámulva nézett René arcába, nem tudván mire vélni 
annak szavait; tétovázva nézett tehát majd a dobozra, majd az 
ajakzsíros ujjára. Henrik ekkor hirtelen felugrott a pamlagról, 
odament Charlotte-hoz s annak kezét megfogva, az ajakzsírt a 
saját szájához akarta venni. 

- Kérem, méltóztassék csak várni egy pillanatig! - szólt hirtelen 
René. 

- Asszonyom, szíveskedjék az ujját lemosni ezzel a nápolyi 
szappannal, amelyet elfelejtettem a dobozzal együtt elküldeni, de 
amelyet van szerencsém most személyesen átnyújtani. 

És ezzel René ezüstpapírosból kicsomagolt egy zöldesszínű 
szappant, belehelyezte egy ezüst tálba, leöntötte vízzel s most 
féltérdre ereszkedve, átnyújtotta azt Charlotte-nak. 

- Nicsak, René mester! - jegyezte meg Henrik. - Hiszen ön olyan 
udvarias, hogy ön mellett eltörpül az udvar valamennyi piperkőc 
udvaronca! 

- Ah, mily édes illat! - kiáltott föl Charlotte, mikor kezét a 
szappan gyöngyházszínű habjában megmártotta. 

- Most pedig, Felség - fordult René Henrik felé - cselekedjék 
tetszése szerint! 

Charlotte odanyújtotta kezét Henriknek, aki azt megcsókolta. 
- Nos, René mester, halljuk, mi az, amit mondani akar! - 

kérdezte Charlotte. 
René nyugalmat erőszakolva magára, Henrik felé fordult és így 

szólt: 
- Sire, olyan ügyről akarok beszélni most, amely már régóta 

foglalkoztatja elmémet. 
- Illatszerekről? - kérdezte Henrik mosolyogva. 
- Nos, Sire, illatszerekről! - felelte René sajátságos 

arckifejezéssel, miközben Henrik arcát figyelte, de bizony arról 
nem tudott semmit leolvasni, mert a navarrai király értette a 
módját, hogyan kell gondolatait elrejteni. 

- Egy tudós barátom érkezett Firenzéből - folytatta René -, aki 
behatóan foglalkozik az asztrológiával s Európa csaknem 



 

valamennyi hercege számára elkészítette a horoszkópot. Minthogy 
pedig a Bourbon-ház egyike a legelőkelőbbeknek: természetesen, 
az ön horoszkópjáról sem feledkezett meg. Márpedig e horoszkóp 
szerint önre, Felség, fényes jövő vár! 

E szavakra hirtelen felcsillant Henrik szeme, de nyomban el is 
borult, bizonyára komor gondolatok hatása alatt. 

- Mi több, a horoszkóp még más egyebet is mond! - folytatta 
René. 

- Talán bizony azt mondja, hogy nagy hadsereg élén diadalmas 
csatákat nyerek? - kérdezte Henrik tréfás hangon. 

- Még annál is többet: ön király lesz! 
- Ah, ventre-saint-gris! - kiáltotta Henrik. - Hát nem vagyok 

máris az? 
- Sire, ön nemcsak hogy király lesz, de uralkodni is fog! - felelte 

René. 
- Ah - mondta Henrik még mindig tréfás hangon. - Az ön 

barátjának alighanem tíz aranytallérra van szüksége, nemde? No 
hát, nem bánom! Minthogy azonban nem vagyok gazdag: öt 
aranyat nyomban lerovok, ötöt pedig akkor fizetek, ha jóslata 
beteljesül. 

- Felség, ez még nem minden! - jegyezte meg René, minden szót 
külön szótagolva. - Azokról a mérgezési esetekről van szó, 
amelyek hír szerint az udvarban történtek volna. 

- Az ön firenzei barátja ismeri ezeket a mérgezési eseteket? – 
kérdezte Henrik egyre fokozódó kíváncsisággal. - S vajon mi az 
oka annak, hogy rám bíz olyan titkot, amely nem is az öné? 

- Az én barátom tanácsot akar kérni Felségedtől! - felelte René. 
- Tőlem? - kérdezte Henrik. 
- Azon nincs mit csodálkozni, Felség! Emlékezzék csak az 

actiumi öreg katonára, aki Augustus császárnak kérte tanácsát... 
Mikor a barátom ezt a titkot rám bízta, akkor Felséged még a 
kálvinista párt első vezére volt, míg Condé herceg a második. Nos, 
ez a barátom jól ismeri a részleteit annak a mérgezési kísérletnek, 
amelyet Condé herceg ellen követtek el. 



 

- Hogyan? - kiáltott föl Henrik pompásan megjátszott 
csodálkozással. - Hát Condé herceget meg akarták mérgezni?... 
Igaz volna ez, René? 

- Igen, Felség, nyolc nappal ezelőtt! - felelte René, gyanakodva 
nézve Henrik arcára. - A herceg egyik ellensége a tettes, akit pedig 
Felséged is jól ismer. 

- Csakugyan!... Most már mintha emlékeznék is az esetre 
homályosan! 

- Egy szagosított almát adtak át a hercegnek; szerencséjére 
azonban az orvosa éppen jelen volt, mikor az almát átadták neki. 
Az orvos kikapta a küldönc kezéből az almát s megszagolta. Két 
nap múlva az arcán undok gennyedő daganat támadt, amelyből 
csak úgy ömlött a vér. 

- Az ön barátja azonban tévesen fordult énhozzám, mert 
félig-meddig én már katolikus vagyok s nincs többé befolyásom 
Condé hercegre. 

- Oh, nemcsak Condé hercegről van szó, Felség, hanem Porcian 
hercegről is, aki fivére annak a hercegnek, akit megmérgeztek. 

- Ejh, René mester! - vágott közbe most hirtelen Charlotte. - Ön 
igazán borzalmas dolgokat beszél itt össze! Ez a beszélgetés 
nagyon untat már engem s különben is már későre jár az idő! 

Henrik is összeráncolta a szemöldökét, de el volt szánva, hogy 
végighallgatja René beszédét, amelynek még nem is tudta, hogy 
voltaképpen mi a célja. 

- Amint tudni méltóztatik - folytatta René rendületlenül - 
Porcian herceget úgy mérgezték meg, hogy éjjeli lámpájába 
mérgezett olajat öntöttek. 

- Az ön barátja ismeri talán a tettest is? - kérdezte Henrik. 
- Ismeri! És éppen azért óhajtja tudni, vajon Felségednek van-e 

még annyi befolyása a hercegre, hogy rá tudná venni őt: bocsásson 
meg bátyja gyilkosának. 

- Itt pedig az a baj, René - felelte Henrik -, hogy félig még 
hugenotta vagyok s így semmiféle befolyásom nincs a hercegre! Az 
ön barátja megint csak tévesen fordult énhozzám! Igazán nem 



 

tudhatom, hogy Condé és Porcian hercegek miféle megtorlásra 
készülnek és mi a céljuk. 

- Felséged azonban megkérdezheti önmagát! - felelte René 
nyugodt hangon. - Nem fordult elő Felséged életében olyan komor 
esemény, amely a kegyelem gyakorlására alkalmul s olyan 
fájdalmas esemény, amely a nagylelkűség számára próbakövül 
szolgálhatott volna? 

E szavak hallatára Charlotte összeborzadt: ez olyan egyenes 
célzás volt bizonyos megtörtént eseményre, hogy Charlotte 
akaratlanul is elfordította piruló arcát, hogy ne legyen kénytelen 
Henrik szeme közé nézni. 

Henrik uralkodni tudott magán; homlokáról a redők elsimultak 
s a nemes gyermeki fájdalom, amely, szívét marcangolta, most 
mélázó elmélkedéssé változott. 

- És képzelje magát, Felség - folytatta René - a megmérgezett 
Porcain herceg öccse, vagy Condé herceg fia helyébe s 
megmérgeznék az ön testvérét, avagy meggyilkolnák az 
édesatyját... 

Charlotte e pillanatban halkan fölkiáltott s ujját ismét az 
ajakzsírba mártva, az ajkához emelte. René észrevette ezt a 
mozdulatot, de ezúttal sem szóval, sem tettel nem akadályozta 
meg, hanem hirtelen felkiáltott: 

- Isten nevében kérem, Sire, feleljen: hogyha Felséged az ő 
helyükben volna, mit csinálna? 

Henrik fölegyenesedett s megtörölve verejtékes homlokát, a 
most támadt csöndben így válaszolt: 

- Hogyha én az ő helyükben volnék s tudnám bizonyosan, hogy 
király leszek, vagyis az Isten helytartója itt a földön, akkor én - 
megbocsátanák! 

- Asszonyom! - kiáltott fel René, hirtelen megfogva Charlotte 
kezét és kiragadva belőle az ajakzsírt tartalmazó dobozt. - Kérem, 
adja vissza nekem ezt a dobozt! Segédem, amint látom, tévedésből 
hozta ezt ide. Holnap én majd másik dobozt küldök... 



 

AZ ALENCONI HERCEG MINT - HUGENOTTA 
 
Másnap az udvarban hajtóvadászatra készültek a 

Saint-Germain-i erdőben. Henrik elrendelte, ahogy reggel nyolc 
órára egy kis béarn-i lovat nyergeljenek meg, amelyet Charlotte 
számára szánt s amelyet előbb ki akart próbálni. A kis tüzesvérű ló 
felborzolt sörénnyel türelmetlenül toporzékolt az ólmos esőtől 
síkossá vált udvaron. 

Henrik éppen az istállók felé tartott, ahol a felnyergelt ló és a 
lovásza várta, mikor egy svájci katona, aki mellett útközben 
elhaladt, puskájával tisztelegve neki, e szavakat súgta oda halkan: 

- Az Isten oltalmazza meg a navarrai király Őfelségét! 
Henrik meglepetten fordult vissza; megismerte a hangot s 

összerezzent. 
- Mouy kapitány! - mondta halkan Henrik. 
- Én vagyok, Sire! - felelte a katona. - Felségeddel óhajtok 

beszélni. 
- Te szerencsétlen! - felelte Henrik. - Hát nem tudod, hogy az 

életeddel játszol? 
- Jól tudom, és mégis itt vagyok! 
Henrik elsápadt, mert tudta, hogy ez a vakmerőség őt is bajba 

döntheti. Széttekintett s ijedten vette észre, hogy az alenconi 
herceg figyeli őt egy ablakból. Henrik zavarában színlelte, mintha 
a katona fegyverét akarná megvizsgálni. 

- Mouy! - szólt halkan Henrik. - Bizonyára komoly oka lehet 
annak, hogy ide jöttél, egyenesen a halál torkába... 

- Úgy van, Felség! Nyolc nap óta lesek erre az alkalomra. 
Tegnap azonban megtudtam, hogy Felséged ma reggel egy lovat 
próbál ki itt ebben az udvarban. Az őrség parancsnoka jó barátom 
és protestáns; tőle kaptam a ruhát és állított engem ide őrszem 
gyanánt. 

- Nesze, visszaadom a puskát! Vigyázz, mert leselkednek ránk! 
Visszafelé jövet majd megmondom neked, hogy hol találkozzunk. 
Ha nem szólnék hozzád, nehogy te szólíts meg engem! 



 

Mouy kapitány tovább lépdelt feszes katonaléptekkel, Henrik 
pedig az istállók felé tartott. Az ablakból azonban Henriket az 
alenconi herceg szólította meg, akitől megtudta, hogy a vadászatot 
elhalasztották, mert a nevers-i hercegtől igen fontos jelentések 
érkeztek, amelyek szükségessé tették, hogy a király, az 
anyakirályné és az anjoui herceg tanácskozásra üljenek össze. 

- Ah, ah! - mormogta magában Henrik. - Alighanem 
Lengyelországból érkeztek hírek. 

Elköszönvén az alenconi hercegtől, Henrik megállította lovát 
Mouy kapitány előtt s így szólt hozzá: 

- Kedves barátom, váltsd le magadat, segíts a lovásznak 
leszerelni a lovat s vidd a nyerget a nyergeshez, aki még valami 
ötvösmunkát végez rajta. Akkor azután jelentkezzél nálam 
jelentéstétel végett. 

Mouy kapitány sietve engedelmeskedett a parancsnak, mert az 
alenconi herceg e pillanatban eltűnt az ablak mellől, bizonyos 
tehát, hogy gyanút fogott. És csakugyan, az alenconi herceg 
csakhamar lejött az udvarba, ahol azonban Mouy kapitány helyett 
már egy igazi svájci katonát talált. 

- Henrik! - mondta a herceg. - Ez nem az a katona, akivel te az 
imént beszéltél. 

- Amaz az én szolgálatomban volt, de beajánlottam őt a svájciak 
közé. Most pedig valami rendelést bíztam rá. 

- És hogy van Margit? - kérdezte a herceg színlelt 
közömbösséggel, mintha Henrik válaszával meg volna elégedve. 

- Éppen most akarom meglátogatni. 
- Hát tegnap óta még nem láttad? 
- Tegnap éjjel tizenegy óra tájt fel akartam keresni, de Gillone 

azt mondta, hogy úrnője fáradt és aludni kíván. 
- E percben nem találod őt a lakosztályában, mert távozott a 

palotából. Mikor elváltak egymástól, Henrik szobájába ment, 
ahová nemsokára bekopogtatott Mouy kapitány is. 

- Hallgatlak, derék kapitányom, beszélj! - mondta Henrik. 



 

- Igaz-e, hogy Felséged elhagyta a protestáns hitét? - kérdezte 
komoly hangon Mouy. 

- Igaz! - felelte Henrik. 
- De szívből-e, avagy csak színleg? 
-Az ember csak hálával tartozik az Istennek, ha 

életveszedelemből szabadul meg! - felelte Henrik, hogy elkerülje 
az egyenes választ. 

- Felség, legyünk őszinték és valljuk be, hogy Felséged nem 
meggyőződésből hagyta el a protestáns hitet, hanem azért, hogy a 
király megkegyelmezzen életének. 

- Bármi legyen is az oka, én már katolikus vagyok! - felelte 
Henrik. 

- Igaz, de az első kínálkozó alkalommal ismét visszatér a mi 
táborunkba! És ez az alkalom, íme, máris itt van: La Rochelle 
fellázadt, Roussillon és Béarn csak a jelre vár, Guyenne-ben pedig 
mindenki háborút akar. Csak annyit mondjon Felség, hogy 
kényszerítették katolikussá lenni s a jövőjét mi biztosítjuk! 

- Az olyan származású nemes embert, mint amilyen én vagyok, 
nem szokás kényszeríteni. Amit tettem, szabad elhatározásomból 
tettem! 

- De hát nem gondolta meg, Felség, hogy ezzel cserbehagy és 
elárul minket? Pedig mi életünk kockáztatásával idejöttünk, hogy 
megmentsük Felséged becsületét és szabadságát. De nemcsak a 
szabadságát, hanem a hatalmat, a trónt, mert két hónap múlva 
Felséged szabadon választhat Navarra és Franciaország trónja 
közt. 

- Kedves barátom - felelte Henrik, kinek szeme e szavakra 
fölcsillant - én már katolikus vagyok, férje Valois Margitnak, 
sógora IX. Károly királynak és veje az én jó anyósomnak: Medici 
Katalinnak. Amidőn én mindezekre vállalkoztam, számot vetettem 
ez állás előnyeivel, de - kötelességeivel is! 

- Sire, de hát kinek higyjünk? Azt mondták, hogy Felséged 
házassága csak színlelt házasság; azt mondták, hogy az ön szíve 
teljesen szabad, és hogy Katalin gyűlölete...  



 

- Hazugság!... Csupa merő hazugság, Mouy! - vágott közbe 
türelmetlenül Henrik. 

- Akkor hát, Sire - felelte Mouy, kezét csüggedten eleresztve és 
mereven Henrik szeme közé nézve - ezt fogom én hírül vinni 
bajtársaimnak? Megmondom nekik, hogy a navarrai király odaadta 
kezét és szívét azoknak, akik bennünket megfojtottak; 
megmondom nekik, hogy a navarrai király Medici Katalin 
uszályhordozói közé szegődött s barátja lett Maurevel-nek... 

- Kedves barátom - mondta Henrik - a király most távozik a 
családi tanácsból, én pedig meg akarom tőle tudni az okot, miért 
kellett olyan fontos ügyet, mint a hajtóvadászat, váratlanul 
elhalasztani. Isten áldja meg, Mouy, kedves barátom! Kövesse az 
én példámat, hagyja ott a politikát, térjen vissza a királyához és 
hallgasson misét! 

És ezzel Henrik úgyszólván kitessékelte vendégét az 
előszobába, akit most már hirtelen elöntött a méreg. Mikor azután 
az ajtó becsukódott mögötte, Mouy kapitány tehetetlen dühében 
össze-vissza marcangolta kezével a kalapját, majd a lábával 
taposott rajta, mint a dühödt bika a matador piros köpenyén. 

- Hitemre mondom - dühöngött magában Mouy - nyomorult 
egy ember ez a herceg és én szívesen lemészároltatnám magamat, 
csakhogy véremmel szennyezzem be őt magát! 

- Csitt, de Mouy úr! - szólalt meg most egy hang, amely egy félig 
nyitott ajtó résén át hangzott. - Csitt, mert kívülem más is 
meghallhatná ám! 

Mouy visszafordult s ekkor az alenconi herceget pillantotta 
meg, aki most előrenyújtott fejjel figyelt és tekintett szét a 
folyosón, vajon csakugyan ketten vannak-e itt. 

- Ah, az alenconi herceg! - kiáltott fel Mouy kapitány. - 
Elvesztem!... 

- Ellenkezőleg - mondta a herceg. - Talán épp arra az emberére 
akadt, akit keresett. Dehogy is akarom én az ön vérét kiontani, 
mikor nagyobb hasznát is vehetem én annál, hogy a navarrai király 
küszöbét szennyezzem be vele.  Ez a szoba - folytatta a herceg az 



 

ajtót kitárva - két nemes ifjamé, akik azonban most nem zavarnak 
bennünket. Jöjjön be, uram, beszélgessünk egy kicsit! 

Mikor Mouy belépett a szobába, a herceg sietve csukta magukra 
az ajtót; a hugenotta kapitány dühe lassankint lecsillapodott s 
hideg nyugalom foglalta el az előbbi izgalom helyét. 

- Igen, de Mouy kapitány úr - szólalt meg Ferenc herceg - én önt 
álruhája ellenére legott felismertem. Amint észrevettem, ön 
sehogy sincs megelégedve a navarrai király viselkedésével. 
Beszéljen velem őszintén és fesztelenül, hátha énbennem jóbarátra 
talál... 

- Nem is tudom hamarjában, hogy mit mondjak, Fenség! - 
felelte Mouy. - Azok az ügyek, amelyek miatt én a navarrai királyt 
felkerestem, Fenségedet bizonyára nem érdeklik. Különben is 
apró-cseprő dolgokról van szó... 

- Apró-cseprő dolgokról? - mondta a herceg fejcsóválva. - Hát 
apró-cseprő dolgokért ön majd bemerészkedik a Louvre-ba, ahol - 
mint ön is tudja - akkora arany van kitűzve a fejére, mint amennyit 
nyom. Mert tudják ám, hogy a navarrai király és Condé hercegen 
kívül ön volt a hugenották lelke és vezére! 

- Hogyha Felséged is tudja, akkor hát kérem, járjon el velem 
szemben úgy, ahogy Károly király öccse és Katalin királyné fia 
részéről illik! 

- Ejh, hát nem megmondtam, hogy bennem jóbarátra talál? - 
felelte a herceg. - Beszéljen velem őszintén s ne hallgasson el 
semmit! Különben is vegye tudomásul, hogy mindent tudok! Nem 
hiszi?... Hát majd bebizonyítom! Nem azt mondta-e az imént a 
navarrai királynak, hogy ön és bajtársai készek őt a navarrai 
királysághoz segíteni? 

- De kereken elutasította! - felelte Mouy igazán elbámulva. 
- De mást is tudok! - folytatta a herceg. - Ön még azt a reményt 

is megcsillogtatta előtte, hogy valaha francia király lesz! Nos, mit 
szól hozzá? Ugye, hogy jól értesültem az önök beszélgetéséről? 

- Fenség! - szólalt meg ünnepélyesen Mouy. - Ez annyira igaz, 
hogy én meg sem hazudtolom Fenségedet, de egyedüli kérésem, 



 

hogy itt e szobában vívjunk meg életre-halálra, hogy egyikünk 
halálával ez a titok örökre titok maradjon! 

- Csöndesebben, derék kapitányom! - felelte nyugodtan a 
herceg. - A titok inkább marad titok, ha mindketten élve 
maradunk, mint hogyha valamelyikünk meghal. Figyeljen rám és 
ne markolássza szüntelenül kardja markolatát!... Mondtam már, 
hogy barátjával beszél! Ön azt mondta, hogy a navarrai király 
kereken visszautasította ajánlatát; viszont én azt láttam, hogy ön 
lábbal taposta kalapját, mikor kijött tőle és hallottam káromló 
szavait is. 

- Ez mind igaz, Fenség! - felelte Mouy. 
- No lám! És még mindig így gondolkozik felőle? 
- Most még inkább, mint valaha, Fenség! - felelte határozott 

hangon Mouy kapitány. 
- Akkor hát gondolja-e, hogy én mint harmadik fia II. Henrik 

királynak, francia herceg - alkalmas volnék arra, hogy átvegyem az 
önök katonái fölött a parancsnokságot s tudnának-e hinni királyi 
szavamnak? 

- Ön... Ön, Fenség... hugenotta vezér? - kérdezte ámulva de 
Mouy. 

- Miért ne? Hiszen olyan időket élünk, mikor az emberek 
cserélgetik a vallásukat! Henrik jó katolikus lett, hát miért ne 
lehetnék én jó hugenotta? 

- Kétségtelenül, Fenség, de kérem, magyarázza meg közelebbről 
szavait! 

- Mi sem könnyebb. De hogy jól megértse, majd beszélek kissé a 
politikáról... Károly bátyám, a király, legyilkoltatta a hugenottákat, 
hogy annál szabadon uralkodhasson; másik bátyám, az anjou-i 
herceg, pedig azért segített neki a gyilkolásban, mert Károly után - 
aki, mint ön is tudja, állandóan betegeskedik - ő lesz a király. Én 
azonban sohasem fogok uralkodni - legalább Franciaországban 
nem, hiszen két idősebb fivérem van. De engem nemcsak a 
természet, hanem fivéreim és az anyám gyűlölete tart távol a trón-
tól; engem, aki családom szeretetére nem számíthatok és sem 



 

dicsőségben sem uralkodásban nem lesz részem, pedig az én 
vérem épp oly nemes, min akármelyik bátyámé... Nos hát, de 
Mouy barátom, én kardommal akarok kihasítani egy királyságot 
magamnak Franciaország földjéből, amelyet ők vérrel öntöznek!... 
Én tehát navarrai király akarok lenni, nem születésemnél fogva, 
hanem választás révén! Jegyezze meg jól, de Mouy, én nem 
trónbitorló akarok lenni, hiszen Henrik elutasította az ön ajánlatát 
s a navarrai királyságot csak színlegesnek tartja. Béarni Henrikkel 
tehát semmire se mennek, ellenben énbennem erőt és nevet 
nyernek! Alenconi Ferenc herceg, francia királyfi, meg tudja 
védelmezni híveit - vagy ha tetszik: cinkostársait! Nos, Mouy 
kapitány úr, mit szól hozzá? 

- Fenség, valósággal elkápráztat! - felelte Mouy megdöbbenve. - 
S ha csak magamról volna szó, akkor nem is ütköznék nehézségbe 
a terv végre hajtása, csakhogy vannak ám vezéreink is, akik nem 
egyeznének bele feltételek nélkül. 

- Az már aztán más lapra tartozik; az ön felelete azonban 
becsületes szívre és okos fejre vall. Már a tervem végrehajtásának 
módja is arra mutat, hogy becsületesen akarom célomat elérni. 
Tekintsen tehát engem mától kezdve barátjának, akit becsülni tud 
s nem pedig hercegnek, akinek hízelegni szokás. Nos, kedves 
kapitányom, remélhetek-e? 

- Szavamra mondom, Fenség, hogy amióta a navarrai király az 
én ajánlatomat visszautasította, igenis úgy vélem, hogy Fenséged 
remélhet! Ismétlem azonban, hogy előbb tárgyalnom kell 
vezéreinkkel. 

- És mikor várhatom a végleges választ? 
Mouy előbb hosszasan nézett a herceg arcára, majd így szólt: 
- Fenség, nyújtsa ide a jobbját! Szükségesnek tartom, hogy az én 

kezemet egy francia királyfi keze érintse. Ez lesz a záloga annak, 
hogy nem fog elárulni! 

A herceg nemcsak hogy a kezét nyújtotta oda, de melegen 
megszorította a kapitány kezét. 



 

- Most már nyugodt vagyok, Fenség! - mondta Mouy. - Azt 
azonban, hogy mikor adhatom át a végleges választ, nem 
mondhatom meg, mert ezzel azt is elárulnám, hogy hol bujdosnak 
az én vezéreim. 

- Ön még mintha most is kételkednék bennem, de Mouy! - 
jegyezte meg a herceg, észrevevén a hugenotta kapitány 
tétovázását. - No, de nem is kívánhatnám, hogy mindjárt az első 
alkalommal megajándékozzon a teljes bizalmával. Később majd 
jobban megismer engem! Esetleg még ma este megtudhatom a 
választ? 

- Igen, Fenség, mert az ügy sürgős! De hol találkozhatunk? 
- Itt, ebben a szobában, ha önnek nincs ellene kifogása! - felelte 

a herceg. 
- De hiszen ebben a szobában laknak! - jegyezte meg de Mouy. 
- Igen, két nemes ifjú lakik benne. 
- Fenség, nem lenne jobb másutt találkoznunk? - kérdezte 

Mouy. - Fenséged ugyanis nyomban felismert; de másnak is lehet 
ám olyan jó szeme! Van azonban egy módja az én 
visszatérésemnek a Louvre-ba, ha ugyanis Fenséged salvus 
conductus-t állít ki részemre. 

- Kedves Mouy - felelte a herceg - ez a salvus conductus 
pusztulásba döntene engem, önt pedig nem mentené meg. 
Nekünk egymást nem szabad ismernünk - mások előtt. Különben 
a bátyám és az anyám halálra ítélnének engem. Már abból is 
láthatja, hogy részemről önt veszély nem fenyegeti. Én csak akkor 
működhetek hatásosan, ha háttérben maradok... Én most is csak 
az ön személyes bátorságára számítok és azt ajánlom: jöjjön el ma 
este és keressen fel itt, ebben a szobában! 

- Csakhogy ebben az öltözetben én ide nem jöhetek, hiszen 
mindenki rám ismerne! 

A herceg tétovázva tekintett szét a szobában s a tekintete ekkor 
La Mole ruháin akadt meg. Az ágyon hevert az a pompás 
meggyszínű, arannyal ékes köpeny, amelyet mi már ismerünk; 



 

rajta pihent a fehér tollal díszített kalap, mellette hevert az ágyon 
a gyöngyszínű szatén ujjas. 

- Látja ezeket a ruhadarabokat, de Mouy? - kérdezte a herceg az 
ágyra mutatva. - Ebben az öltözetben hódította meg La Mole gróf 
az egész udvart s már száz lépésről is mindenki felismeri. 
Megadom önnek a szabó címét és dupláját fizetem az árának, ha 
ma estére ennek az öltözetnek ön részére elkészíti a mását. Azt 
hiszem, hogy nem felejti el La Mole gróf nevét. 

Alig fejezte be a herceg a beszédét, künn a folyosón gyors léptek 
zaja hallatszott s a zárban megfordult a kulcs. 

A herceg hirtelen az ajtóhoz ugrott s elreteszelte. 
- Ki az? - kérdezte a herceg. 
- Teringette! - hangzott kívülről. - Furcsa kérdés! Ki van 

odabenn?... Nem rossz! Be akarok menni a szobámba s azt kérdik 
tőlem, hogy ki vagyok! 

- Ön az, La Mole úr? 
- Hát persze, hogy én vagyok! De kicsoda ön? 
- Ismeri ön La Mole grófot? - kérdezte halkan a herceg a 

kapitánytól, kezét még mindig a reteszen tartva. 
- Nem ismerem, Fenség, s azt hiszem, hogy ő sem ismer engem! 
Menjen az ablakhoz és nézze meg, felismeri-e? - mondta a 

herceg, mikor pedig Mouy az ablakhoz ment s háttal fordult feléje, 
a herceg kinyitotta az ajtót. 

- Őfensége, a herceg! - szólalt meg La Mole. - Oh, bocsánat, 
ezer bocsánat, herceg! 

- Nem tesz semmit, gróf úr! Rövid időre szükségem volt erre a 
szobára. Semmi több! 

- Méltóztassék parancsolni, Fenség! De engedje meg, hogy 
elvihessem a köpenyem és a kalapom, amely az ágyon hever. Az 
éjszaka a köpenyemet és a kalapomat is elvesztettem, a quai de 
Gréve-en, ahol két útonálló támadt rám. 

A herceg maga nyújtotta át a grófnak a köpenyt és a kalapot, 
mire La Mole nyomban távozott, hogy az előszobában 
átöltözködjék. Ezalatt Mouy is visszatért az ablaktól s most már 



 

mindketten csak arra vártak, hogy La Mole távozzék. A gróf 
azonban még egyszer visszafordult s az ajtón át megkérdezte: 

- Bocsánat, Fenség, nem méltóztatott látni valahol Coconnas 
grófot? 

- Nem én, gróf úr! Pedig Coconnas ma reggel óta szolgálatban 
van! - felelte a herceg. 

- No, akkor ezt bizonyosan meggyilkolták valahol! - mormogta 
magában La Mole és távozott. 

Mikor La Mole lépéseinek zaja is elhangzott, a herceg kinyitotta 
az ajtót és magával vonta Mouy kapitányt. 

- Nézzen utána és jegyezze meg jól magának La Mole gróf 
járását, hogy lehetőleg utánozni tudja. 

- Megpróbálom, Fenség, noha én nem vagyok apród, hanem 
katona! 

- Mindenesetre elvárom önt még ma éjjel a folyosón! - mondta a 
herceg. - Ha az ifjak szobája üres lesz, akkor itt találkozunk; ha el 
lesz foglalva, akkor másik szobában. 

- Megértettem Fenség! 
- Tehát éjfél eló'tt! 
- Rendben van, Fenség! 
- Ah, majd elfelejtettem! - jegyezte meg mosolyogva a herceg. - 

A kezét járás közben erősen lóbálja ám! Tudniillik ez jellemzi La 
Mole gróf járását... 



 

A TITOKZATOS TALÁLKA 
 
La Mole rohanvást hagyta el a Louvre-t s a nyakába vette egész 

Párizst, hogy felkutassa Coconnas-t. Mindenekelőtt La Huriére 
vendégfogadóját kereste föl, ahol azonban nem is hallottak felőle, 
azóta, amióta együtt volt vele. Miután itt jól megreggelizett, a 
Szajna partja mellett haladt végig s mikor a de Gréve-rakpartra ért, 
azon a helyen, ahol tegnap éjjel megtámadták - ami nem is volt 
olyan ritka eset abban az időben -, a kalapját díszítő toll egy da-
rabját pillantotta meg. Ahogy szánalmas pillantást vetett 
kalapjának egykori díszére, súlyos léptek zaját hallotta maga 
mögött, majd pedig egy durva hang rámordult, hogy térjen ki az 
útból. Amint hátratekintett, egy gyaloghintót pillantott meg, 
amely előtt két apród lépdelt, mögötte pedig egy lovász haladt. La 
Mole legott fölismerte a gyaloghintót, s nyomban félreállt az útból. 

- Ah, La Mole úr! - szólalt meg egy nyájas női hang a 
gyaloghintó belsejéből s egyidejűleg egy finom fehér kéz vonta szét 
a hintó függönyét. 

- Igenis, Felség, én vagyok! - felelte La Mole. - S engedje meg, 
hogy hogyléte iránt érdeklődhessem. 

- Kitűnően, uram! Régóta éreztem magam ilyen jól! S ennek 
bizonyosan az az oka, hogy az éjszakát - zárdában töltöttem... 

- Ah!... Zárdában? - felelte La Mole gyanakvóan nézve Margit 
királyné arcát. 

- Nos, mi van ezen csodálkozni való? 
- És ha tolakodásnak nem méltóztatik venni kérdésemet: melyik 

zárdában? 
- Oh, nem titok, uram! A boldogságos szűzről elnevezett rend 

zárdájában. De ön, uram, mit keres itt ezzel a feldúlt ábrázattal? 
- Felség - felelte La Mole - az éjszakát én is e zárda közelében 

töltöttem; most pedig a barátomat keresem, aki eltűnt az éjjel s 
helyette ezt a tollat találtam... A toll azonban nem az övé, hanem 
az enyém. Ma reggel öt óra tájt vesztettem el itt, mikor négy 



 

útonállóval szemben kellett védekezni, akik alighanem meg 
akartak ölni. 

- Ah! Beszélje el nekem, hogy történt! - mondta Margit, ijedten 
nézve La Mole arcát. 

- Nagyon egyszerű az eset, asszonyom! Amint mondtam, 
körülbelül hajnali öt óra lehetett... 

- Hát ilyen korán távozott hazulról? 
- Bocsánat, Felség, ilyen korán - mentem haza! 
- Nos, akkor hát megérdemelte ezt a büntetést! - felelte Margit 

gúnyos hangon. 
- Nem is panaszképpen mondom, Felség... Mikor hazafelé 

tartottam, a Mortellerie utcából egyszerre csak négy útonálló 
rohan ki és vesz üldözőbe irgalmatlanul hosszú tőrrel kezükben. 
Furcsa volt a helyzet, nemde, Felség s bizony nekem futnom 
kellett, mert hát a kardomat azon a helyen felejtettem, ahol az 
éjszakát töltöttem. 

- Értem, uram! - jegyezte meg Margit imádnivalóan naiv 
hangon. - Természetesen, ön visszament a kardjáért. 

- Felség, őszintén szólva, csakugyan szívesen mentem volna 
vissza a kardomért, mert kitűnő acél a pengéje, de hát azt sem 
tudom, hogy hol van az a ház, ahonnan jöttem... 

- Hogyan, hát azt sem tudja, hogy hol töltötte az éjszakát? 
- Felség, vigyen el engem az ördög, ha fogalmam van róla! 
- No, hát ez csakugyan különös! Hiszen valóságos regény... 
- Úgy van, Felség, igazán regényes történet! Kissé hosszú és 

ráadásul - hihetetlenül hangzik. 
- Csak rajta, uram, beszélje el, én nem vagyok olyan hitetlen! - 

kérlelte Margit királyné La Mole-t. 
- Ha parancsolja, Felség?... Tegnap este, mikor elbúcsúztunk 

attól az imádatraméltó két szép asszonytól, akivel az estét a 
Saint-Michel-hídon töltöttük, fölkerestük La Huriére mester 
fogadóját, ahol Coconnas barátommal együtt megvacsoráztunk. Ez 
a vendégfogadó ide látszik s amott van az Arbre-Sec utcában. 
Egyszer csak egy ember lép elénk és levelet ad át nekünk. Két 



 

egyforma levélkét, sőt még a szövege is ugyanaz volt: „Várom önt a 
rue Saint-Antoine-ban, szemben a de Jouy utcával." 

- S a levél nem volt aláírva? - kérdezte Margit. 
- Nem volt aláírva! De mégis: három szó volt alatta, három szó, 

amely olyan sokatmondó... 
- És mi volt az a három szó? 
- Eros-Cupido-Amor! 
- Csakugyan édes három szó! És beváltotta a hozzáfűzött 

reményeket?  
- Oh, de mennyire! - felelte La Mole lelkesülten. - Sőt a 

várakozáson fölül... 
- Folytassa uram, folytassa! Nagyon kíváncsi vagyok, mi történt 

a Saint-Antoine utcában? 
- Két komornaféle nő várt ott ránk s mindkettőnknek 

zsebkendővel kötötték be a szemünket. Természetesen, mi nem 
sokat teketóriáztunk, hanem engedelmesen tűrtük. Az én hölgyem 
balra, barátomé pedig jobbra fordult s így elválasztottak 
bennünket egymástól. Azt, hogy a barátomat hová vezette a 
komorna, nem tudom; lehet, hogy a pokolba! De ami engem illet: 
csak annyit mondok, hogy a - mennyországban voltam... Alig 
vártam a reggelt, hogy megtudja, hol s merre jártam, mikor négy 
óra tájt ugyanaz a komorna-féle nő bekötötte a szememet, 
megígértette velem, hogy nem tépem le a köteléket s egy darabon 
elkísért az utcán, ahol meg kellett esküdnöm, hogy előbb ötvenig 
számolok és csak azután veszem le a kendőt a szememről. Mikor a 
kendőt levettem, pontosan azon a helyen találtam magam, ahol 
tegnap este várt ránk a két nő... Mondhatom, nagyon boldog 
voltam, asszonyom s még csak ügyet sem vetettem arra a négy 
semmirekellőre, akik ott settenkedtek. Oh, Felség, mikor ezt a 
tépett tollat itt megtaláltam, a szívem megremegett örömében s 
fölszedtem a földről azzal az elhatározással, hogy megtartom örök 
emlékéül ennek a boldog éjszakának... Csak egy gondolat kínzott 
eközben: mi lett az én kedves Coconnas barátommal? Azóta tűvé 
tettem már érte az egész környéket, de nyomára sem akadtam. 



 

E szavak után La Mole széttárta karjait, miközben a köpeny 
alatt észre lehetett venni, hogy ujjasa több helyen át van 
lyukasztva. 

- De hiszen önt rostává lyuggatták! - kiáltott föl ijedten Margit. 
- Ez a helyes kifejezés, Felség! - felelte La Mole, aki szinte 

büszke volt arra a veszedelemre, amelyben forgott - egy szép 
asszony miatt. 

- De hát miért nem öltött magára másik ujjast, hiszen azóta már 
otthon volt a Louvre-ban! 

- Mert valaki volt a szobámban. 
- Hogyan? Valaki volt a szobájában? - kérdezte Margit 

csodálkozva. - És ki volt a szobájában? 
- Őfensége... 
-Csitt! - vágott közbe hirtelen Margit, mire La Mole elhallgatott. 

Ekkor azután Margit latinra fordította a beszédet s La Mole 
elmondta neki, hogy az alenconi herceg és egy ismeretlen férfi 
foglalták el a szobáját, mire ő hazaérkezett. 

- Különös! - jegyezte meg Margit szórakozottan. - így hát nem 
találta meg Coconnas barátját? 

- Pedig nagyon nyugtalankodom miatta! - felelte La Mole. 
- Nem akarom tovább késleltetni barátja nyomozásában, de 

mintha az volna az érzésem, hogy majd előkerül - magától! De 
azért csak menjen és keresse! - mondta Margit egyet sóhajtva. 

Mikor La Mole távozni készült, Margit ujját az ajkára illesztette. 
Minthogy azonban Margit semmiféle titkot nem bízott rá s nem 
vette szavát valaminek elhallgatására, La Mole megértette, hogy ez 
a kézmozdulat nem hallgatást parancsol neki, hanem annak 
valami más jelentősége van. 

A gyaloghintó elindult, La Mole pedig, Coconnas-t keresve, 
tovább folytatta útját a rakparton végig a Lont-Pont utcáig, amely 
a Saint-Antoine utcába torkollott. A de Jouy utcával szemben La 
Mole megállott. Tegnap este a két komorna itt kötötte be a 
szemüket; most balra fordult s húsz lépést számlált, mikor is egy 
házzal, helyesebben egy kőfallal találta magát szemközt, amely 



 

mögött egy ház emelkedett. A kőfal közepén egy ajtó volt vágva, 
amely fölé széles szögekkel kivert s lőrésekkel ellátott eresz borult. 
Ez a ház pedig a szűk Cloche-Percée utcában volt, amely a 
Saint-Antoine utcából a Roi-de Sicile utcáig nyúlt. 

- Az ördögbe is! - mormogta magában La Mole. - Ez az a ház!... 
Még az ajtót is megtapintottam s azután két lépcsőt lefelé 
haladtam. Mikor az első lépcsőfokra léptem, épp akkor rohant el 
mellettünk egy ember, aki segítségért kiáltott s akit a Roi-de-Sicile 
utcában meggyilkoltak. De lássuk csak! 

La Mole megkopogtatta az ajtót, amely legott kinyílt s egy 
bajuszos, kapusféle ember jelent meg. 

- Ki az? - kérdezte a kapus német nyelven. 
- Ah! Úgy látszik, hogy svájci! - mormogta magában La Mole, 

majd udvarias hangon előadta, hogy a kardjáért jött, amelyet az 
éjjel itt felejtett. 

- Nem értem! - felelte a kapus megint csak németül. 
La Mole hiába akarta magát megértetni vele; a kapus végre is 

türelmét vesztve rámordult, hogy menjen a pokolba! s azzal 
becsapta a kaput. 

- Az ördögbe is! - mormogta magában La Mole. - Szerencséje, 
hogy nincs nálam a kardom, mert különben fölnyársaltam volna 
ezt a goromba fickót. 

La Mole tovább haladt a megkezdett irányban és csakhamar a 
Tizon utcában s alig harminc lépés után az előbbihez teljesen 
hasonló ház előtt találta magát. Itt is bekopogott, de biz' az ajtó 
csak nem akart kinyílni. La Mole került-fordult a környéken, végre 
megállapította, hogy ennek a háznak két bejárata van: egyik a 
Cloche-Percée, a másik a Tizon utca felől. Ám ez az eredmény 
sehogy sem elégítette ki, mert sem a kardját, sem Coconnas 
barátját nem találta meg. Végre is délután két óra felé 
hazaballagott a Louvre-ba. Szobája ezúttal nem volt elfoglalva. 
Örült is neki, mert más ujjast akart ölteni, hiszen a rajta levő ujjas 
- amint Margit is észrevette - alaposan meg volt rongálva. De nagy 
volt ám meglepetése, mikor az ágyon heverő szép gyöngyszínű 



 

ujjas mellett ott találta elveszett s annyira sajnált, kedvelt - 
kardját! Nyomban kezébe vette, jobbra-balra forgatta s örömmel 
állapította meg, hogy az ő kardja! 

- Az ördög vigyen el, ha ez nem boszorkányság! - kiáltott föl 
örömmel, de nyomban utána felsóhajtott, hogy bár csak Coconnas 
barátját is ily meglepetésszerűen találná meg... 

Két vagy három órával azután, hogy La Mole azt a két bejáratú 
házat megkerülte, annak a Tizon utcára nyíló ajtaja kinyílt s egy 
hosszú, bő köpenybe burkolt nő lépett ki rajta, nyomában egy 
komorna, aki az ajtót kitárta előtte; kilépve az utcára, a két nő 
sietve tartott a Roi-de-Sicile utca felé, befordult az Argenson 
utcába s ott bekopogott egy kis ház kapuján, amely megnyílt s 
ugyanennek a háznak a túlsó utcára nyíló kapuján kilépve, a 
Guise-palota egy kis titkos ajtaján besurrant a palotába. Fél órával 
később egy bekötött szemű fiatalember lépett ki ugyanannak a kis 
háznak a kapuján, akit egy nő vezetett a de la Mortellerie utca 
sarkáig, ahol azt mondta neki, hogy számláljon ötvenig és csak 
azután vegye le szeméről a kötést. 

- Mordi! - kiáltott fel az ifjú, miután maga körül széttekintett. - 
Akasszanak föl, ha tudom, hogy hol voltam! Hat órát vert a 
Notre-Dame órája. De hol lehet az a szegény La Mole?... Rohanok 
a Louvre-ba, hátha ott hírt hallok felőle? 

Néhány embert félrelökve, végre bejutott a palotába s ott 
megtudakolta a svájci katonától, aki őrszemként állt ott, vajon 
látta-e La Mole grófot; az őrszem látta ugyan reggel a grófot 
hazajönni, de elmenni azóta nem látta. Különben is ő csak másfél 
órája áll itt és ez idő alatt nem látta a grófot. Felrohant tehát a 
szobába, ahol azonban csak az ágyra kiterített s össze-vissza 
szurkált ujjast találta, ami még inkább fokozta nyugtalanságát. 
Ekkor La Huriére fogadójába rohant, ahol már megtudta, hogy La 
Mole ott reggelizett; most már megnyugodva, Coconnas szintén 
megebédelt. Már öreg este volt, mikor étvágyát alaposan 
lecsillapítva s szomját pompás anjou-i borral oltva, nekivágott a 
városnak, hogy La Mole után nyomozzon. De hiába járta be a 



 

környéket, sehol semmi nyoma elveszett barátjának, s végre is arra 
a gondolatra jött, hogy legjobb lesz, ha a Louvre figyelőablaka elé 
áll s ott várja La Mole hazatértét. Már alig száz lépésnyire volt a 
Louvre-tól, mikor a Louvre emelőhídjára alkalmazott lámpás 
derengő fényénél megpillantotta barátja cseresznyepiros 
bársonyköpenyét és fehértollas kalapját épp akkor, mikor az az 
őrszemnek tisztelgett. Coconnas utána kiáltott, de az mintha nem 
is hallotta volna, továbbsietett, mire ő is utána rohant, de biz' az 
épp abban a pillanatban ért az előcsarnokba, mikor ő a kapun 
belépett.  

- Hej, hej, La Mole! - kiáltozott Coconnas még jobban 
meggyorsítva futását. - Várj meg hát, hová sietsz?... talán bizony 
kergetnek? 

De biz' a meggyszínű köpenyes ember rá se hederített, hanem 
mintha szárnyai volnának, iramodott fel a második emeletre. A 
lépcső alján azután megállapodott Coconnas, mert már nem 
győzte szusszal, de azért követte a meggyszínű köpenyt szemmel 
egészen Margit királyné lakosztálya elé, ahonnan e pillanatban egy 
nő lépett ki s a mennyszínű köpenyes férfinak elkapta a karját. 

- Aha! - mormogta Coconnas. - Hát persze, hogy rám se 
hederített, mikor a királyné várta őt!... Most már értem... Vannak 
pillanatok, mikor az embernek még a legjobb barátjára sincs 
szüksége! 

Coconnas-nak eleinte az volt a szándéka, hogy La Mole-t 
megvárja, amíg kijön a királynétól, de mert a lépcsőházban bizony 
már hűvös volt, elhatározta, hogy a szobájában várja meg a 
barátját. De alig hogy elgondolta ezt a szándékát, fölülről apró és 
gyors lépések, majd pedig halk, dúdolás hangzott. Föltekintett s 
ekkor észrevette, hogy - La Mole siet lefelé a lépcsőn, mégpedig 
egyenesen a közös szobából kellett jönnie s nem pedig a királyné 
lakosztálya felől. Mikor La Mole észrevette Coconnas-t, hármat is 
ugrott egyszerre s mikor eléje ért, szeretettel ölelte magához 
barátját. 



 

- Mordi! Hát csakugyan te vagy? - kiáltott föl Coconnas. - És 
honnan kerülsz ide? Ugye, a királynétól? 

- Nem én, pajtás! Ott sem voltam! - felelte La Mole. - Te 
alighanem félrebeszélsz, hiszen én a szobámból jövök, ahol éppen 
két óra óta várakozom rád. 

- Micsoda? Hát nem te voltál az, akit én idáig üldöztem? 
- Nem én, pajtás! 
- Mordi! - kiáltotta Coconnas. - Akkor hát a La Huriére bora 

zavarta meg annyira az eszem! Meg mertem volna rá esküdni, 
hogy én a te meggypiros köpenyed és fehértollas kalapod látom a 
Louvre kémlelőablakából s amelyet én egészen a lépcső aljáig 
üldöztem, odafenn pedig, a második emeleten, egy hölgy kapta el 
a karodat, akiben Margit királynét véltem felismerni. 

- Ördög és pokol! - kiáltott fel dühösen La Mole - hiszen ez 
árulás! Avagy te tévedtél, barátom! 

- Bánom is én, akármit gondolsz, csak azt ne mondd, hogy én 
tévedtem! 

La Mole egy pillanatig tétovázott s fejét tenyerébe temetve, 
igyekezett féltékenységét leküzdeni; ami azonban nem sikerült, 
mert a másik pillanatban nekiesett a királyné ajtajának és elkezdte 
teljes erejéből döngetni, amivel természetesen óriási lármát 
csapott.  

- Hadd el, az Isten szerelmére kérlek, bizony még letartóztatnak 
bennünket! - mondta Coconnas ijedten. - De mondd csak, La 
Mole! Vannak-e a Louvre-ban hazajáró lelkek? 

- Azt én nem tudom! - felelte La Mole, kinek arca olyan fehér 
volt, akár csak a kalapja mellé tűzött toll. - Én azonban mindig 
vágytam találkozni egy ilyen szellemmel s minthogy pedig ez az 
alkalom elérkezett: hát én majd szembenézek vele! 

- Én nem bánom, csak azt ajánlom, hogy halkabban kopogj az 
ajtón, mert bizony még elriasztod a - kísértetet... 

Bármily dühös volt is La Mole, belátta, hogy Coconnas-nak 
igaza van s most már halkabban kopogott az ajtón.  



 

A MEGGYPIROS KÖPENY 
 

Coconnas csakugyan nem tévedett. Az a hölgy, aki azt a 
meggypiros köpenyes férfit megállította, csakugyan Margit 
királyné volt, a férfi azonban - az olvasó alighanem kitalálta - a 
derék de Mouy kapitány volt. Mikor Mouy a navarrai királynét 
felismerte, legott megértette, hogy itt végzetes tévedés történt; 
szólni azonban nem mert, mert attól félt, hogy a királyné ijedt 
felkiáltása még elárulhatja jelenlétét. Tűrte hát, hogy a királyné 
bevezesse a szobájába s mikor odaérkeztek, Mouy megszólalt: 

- Felséges asszonyom: kéz kezet mos! Kölcsönösen hallgatni 
fogunk!  

És csakugyan úgy történt, mert Margit gyöngéden magához 
vonta de Mouy kapitány karját, akit a félhomályban La Mole 
grófnak vélt s a füléhez hajolva, ezeket a szavakat súgta latinul: 

- Egyedül vagyok, jöjjön be kedvesem! 
De Mouy nem válaszolt e szavakra, de tűrte, hogy bevezesse őt 

a királyné a szobájába, mikor azonban a jobban megvilágított 
előszobába értek, Margit észrevette tévedését. 

- Mouy kapitány úr! - szólalt meg Margit királyné halkan 
felkiáltva. 

- Igen, én vagyok, Felség s kérem, engedjen engem utamra és 
meg ne mondja senkinek, hogy én a Louvre-ban voltam... Értem, 
Felséged engem összetévesztett a - navarrai királlyal. Nem csoda, 
hiszen ugyanaz a termet, a fehér toll s ami bóknak is megjárja, 
ugyanaz a járás... 

- Tud ön latinul? - kérdezte Margit, mereven de Mouy szeme 
közé nézve. 

- Valamikor tudtam, de már elfelejtettem... 
- Mouy kapitány úr! - felelte Margit mosolyogva. - Számíthat 

titoktartásomra! Minthogy azonban azt is tudom, hogy kihez 
szándékozott menni, felajánlom önnek szolgálatomat, hogy a 
színe elé juttassam önt. 



 

- Bocsánat, asszonyom, de én azt hiszem, hogy most ismét - 
tévedni méltóztatott... Felségednek sejtelme sem lehet arról, hogy 
én kihez... 

- Hogyan... Hát nem a navarrai királyhoz... 
- Sajnos - felelte Mouy - inkább arra kell kérnem Felségedet, 

hogy főként a navarrai király előtt titkolja el az én 
megjelenésemet! 

- De hiszen én úgy tudtam, uram, hogy ön a leghűbb, 
legodaadóbb híve a navarrai királynak? Hát megint csak tévedtem 
volna? 

- Nem tévedett, Felség! - felelte Mouy. - Ma reggelig igenis így 
volt... A további magyarázat alól azonban méltóztassék engem 
fölmenteni! 

Mouy ekkor néhány lépést tett az ajtó felé, amely azonban be 
volt zárva. Margit az útját állta. 

- De néhány szóval mégis csak megmagyarázhatná, hiszen 
számíthat szótartásomra! 

- Bocsánat, Felség, azt nem kívánhatja, hogy eláruljam új 
barátaimat! - felelte határozott hangon Mouy kapitány. 

Margit még kérdezni akart valamit, de e pillanatban Gillone 
rohant be szélsebesen. 

- A navarrai király! - jelentette Gillone. 
- Felség! - mondta halkan Mouy kapitány. - Ugye, felesleges 

mondanom, hogyha engem a navarrai király ebben az öltözetben 
itt talál - akkor elvesztem?! 

Margit megragadta a kapitány karját s ama bizonyos 
mellékszoba felé vonszolta. 

- Menjen be ide, kapitány úr! - mondta Margit. - Itt éppoly 
biztonságban érezheti magát, mintha otthon volna. 

Alig zárult be mögötte az ajtó, mikor Henrik az ajtóban 
megjelent. A veleszületett éleslátása és kitűnő ösztöne 
megéreztette vele, hogy valami szokatlan dolog történt itt, 
sejtelmét pedig a királyné homlokán látható felhő csak 
megerősítette. 



 

- Ön szokatlanul szórakozott Margit! - szólalt meg a király. 
- Oh, igen! - felelte Margit. - Álmodoztam... 
- Igaza van, asszonyom! Az álmodozás módfölött jól illik önnek! 

Én magam is álmodoztam... de nem magamban, mint ön, hanem 
idesiettem, hogy önt is részesévé tegyem álmodozásaimnak... 

Margit kezével intett üdvözletet a királynak, akit hellyel kínált 
meg s maga is helyet foglalt egy ébenfából faragott pompás 
karosszéken. 

- Nem feledkeztem meg arról, hogy az én álmodozásom tárgya - 
noha mint férj és feleség különváltan élünk is - közös az önével, 
mert sorsunk is közös. Azt sem felejtettem el, hogy ön őszinte 
támogatásáról biztosított engem. Ennek már tanújelét is adta, 
mikor megmentette az életemet. Nos, mit tenne ön akkor, ha 
valaki szembehelyezkednék velünk és keresztül akarná húzni 
számításunkat, szóval: kettőnk sorsát veszélyeztetné? 

- Habozás nélkül az ön pártjára állnék! - felelte Margit. - Önnel 
harcolnék titokban, de ha kell nyíltan - bárki legyen is az! 

- Asszonyom! Ön bármely pillanatban fölkeresheti öccsét, az 
alenconi herceget, nemde?... Kérem tehát, szíveskedjék 
érdeklődni, vajon e percben van-e nála valaki s vajon miről tárgyal 
vele! 

- Kire gondol ön, Henrik? - kérdezte Margit balsejtelmektől 
kínozva. 

- De Mouy kapitányra! 
- És micsoda veszély származhatnék abból, hogyha ők ketten 

csakugyan tárgyalnának valakiről? 
- Mert akkor a mi terveinknek örökre befellegzett! Legalábbis az 

enyéimnek! 
- Sire, beszéljen halkabban! - súgta oda Margit a királynak, 

kezével a szomszéd szoba ajtajára mutatva. 
- Ah, hát megint valaki? - súgta halkan Henrik. - Valóban, az a 

kis szoba annyiszor el van foglalva, hogy az ön lakása egyáltalán - 
lakhatatlan... De legalább megint - La Mole tartja megszállva? 

 



 

- Nem ő, hanem - de Mouy kapitány! 
- Ah! - kiáltott föl örömében Henrik. - Akkor hát nincs az 

alenconi hercegnél... Kérem, Margit hívja ide, beszélni szeretnék 
vele! 

Margit a mellékszoba ajtajához futott s kinyitva azt, Mouy 
kapitányt kezénél fogva vezette Henrik elé. 

- Felség! - szólt a kapitány szemrehányó hangon a királynéhoz. - 
Ön engem ígérete ellenére elárult. Ezt nem vártam! Mit szólna 
ahhoz, hogy ha én viszont elmondanám... 

- Ön nem fog bosszút állni a királynén, de Mouy! - vágott közbe 
hirtelen a navarrai király, megszorítva a kapitány kezét. - 
Asszonyom! - fordult most Henrik Margit felé - kérem, 
szíveskedjék ügyelni arra, ahogy ki ne hallgassa valaki a 
beszélgetésünket. 

Alig mondta ki azonban Henrik ezeket a szavakat, Gillone 
rohant lélekszakadva a szobába s valamit súgott úrnője fülébe, aki 
ijedten ugrott talpra. Mialatt Margit az előszobába sietett, azalatt 
Henrik megvizsgálta az ágyat, a kárpitfüggönyöket, nincs-e ott 
illetéktelen hallgatózó, Mouy pedig arról győződött meg, hogy 
kardja nem szorult bele a hüvelyébe, tehát bármely pillanatban 
könnyen kihúzhatja. Mikor Margit az előszobába ért, nagy 
meglepetésére ott találta - La Mole grófot, aki erőnek erejével be 
akart rontani Margit szobájába. Coconnas mögötte állt, bármely 
eshetőségre készen, hogy segítségére lehessen.  

- Felség! - jelentette Gillone. - A gróf úr oly erősen dörömbölt az 
ajtón, hogy Felséged parancsa ellenére kénytelen voltam ajtót 
nyitni neki. 

- Ah, mit jelent ez, uram? - kérdezte szigorú hangon a királyné. 
- Felség, csak figyelmeztetni akartam, hogy valaki, talán tolvaj, 

az én köpenyemben és kalapommal a fején lopózott be a 
szobájába! - felelte La Mole dúlt, halvány arccal. 

- Önnek alighanem elment az esze, uram! - mondta a királyné 
még szigorúbb hangon. - Íme a köpeny a vállán van, kalapja pedig 
a fején, noha a királynéval beszél! 



 

- Ah, bocsánat!... Ezer bocsánat, Felség! - hebegte La Mole 
zavartan, lekapván fejéről tüstént a kalapot. - Felség, higgye el, 
nem a tisztelet hiánya... 

- Nem is az, hanem a bizalom hiánya, nemde? - jegyezte meg a 
királyné. 

- Istenem, mikor egy férfi az én öltözetemben lopózik be 
Felségedhez, sőt talán a nevemet is bitorolja... 

- Egy férfi? - vágott közbe Margit, gyöngéden megszorítva a 
féltékeny szerelmes karját. - Egy férfi?... Ön rosszul látta, kedves 
La Mole! Nézzen csak be a függöny nyílásán a szobámba, majd 
meglátja, hogy nem egy, hanem - két férfi van ott! 

És ezzel Margit kissé szétvonta a függönyt, La Mole pedig ott 
látta a navarrai királyt egy vörösköpenyes férfival beszélgetésbe 
merültem Coconnas kíváncsiságból maga is betekintett s abban az 
idegen férfiban felismerte Mouy hugenotta kapitányt. Mind a 
ketten csodálkozva néztek egymásra. 

- Most pedig, miután - remélem - lecsillapodtak, foglaljanak 
helyet lakosztályom bejárata előtt s be ne eresszenek ide senkit! 
Akárki jönne is, nyomban szóljanak! - mondta a királyné 
határozott hangon a két álmélkodó lovagnak. 

Mint két gyermek, szó nélkül engedelmeskedett Coconnas és La 
Mole a parancsnak s értetlenül tekintettek egymásra: 

- Ugyan mit kereshet itt Mouy a te köpenyedben s a te tollas 
kalapoddal? - kérdezte Coconnas. 

- Minthogy nem szerelemről van szó, akkor bizonyosan valami 
összeesküvés készül! - felelte La Mole. 

Margit alig néhány perc múlva visszatért a szobájába, hogy jelen 
legyen Henrik és Mouy tárgyalásán. Gillone a titkos bejáró előtt 
állt lesbe; La Mole és Coconnas a bejárót őrizte, így aztán Margit 
minden meglepetéssel szemben biztosítva érezte magát. 

- Lássuk csak - mondta halkan a király - mit keres ön itt, 
kapitány úr, ebben a szobában? 

- Nem ide akart ő jönni, hanem én húztam be ide magammal! - 
felelt helyette Margit. 



 

 
- Ön tehát tudta, asszonyom... 
- Nem tudtam, de kitaláltam a szándékukat! - felelte Margit. - 

Mouy kapitány úr ma reggel együtt tanácskozott a két lovag 
szobájában... 

- Szinte bizonyosra vettem, hogy az alenconi herceg kiveti önre 
a hálóját! - jegyezte meg a király. 

- Ebben egyedül Felséged a hibás, miért utasította vissza 
ajánlatomat! 

- Ön visszautasította? - kiáltott fel idegesen Margit. - Sejtelmem 
tehát nem csalt! 

- Asszonyom és kapitány úr! - felelte Henrik. - Képzeljék csak el: 
valaki fölkeres és előadja, hogy forradalom és felfordulás révén a 
trónhoz juttat engem, Henrik navarrai királyt, a megtűrt herceget, 
a hugenottát, kinek csak azért kegyelmeztek meg, mert 
katolikussá lettem! És én ezt az ajánlatot fogadjam örömmel, 
mikor egy olyan szobában hangzott el, amelyből minden szó 
kihallatszik s ahol még a falnak is van füle, ventre-saint-gris! 

- Csak egyetlen kézmozdulattal adta volna legalább tudtomra, 
hogy remélhetek! - jegyezte meg Mouy. 

- Én nem azt kérdem öntől, kapitány úr - folytatta a király -, 
hogy micsoda ajánlatot tett önnek a herceg, csak azt mondja meg, 
vajon hallgatózott-e s megértette-e a beszélgetésünket! 

- Igen, Felség, a herceg hallgatózott s mindent tud. 
- Tehát ön maga mondja, kapitány úr! Mondhatom, ön nagyon 

gyámoltalan összeesküvő! Ha én akkor egyetlen beleegyező szót 
mondok: ön a halálfia! Ah, ön nem ismeri még a Louvre falait! 
Hiszen innen, a Louvre-ból indult világkörüli útjára az a kifejezés, 
hogy még a falaknak is van fülük! Csodálkozom, hogy ilyen 
ajánlattal elő mert állni! 

- Én azért mégiscsak azt mondom, Felség, hogy legalább egy 
kézmozdulattal, egy jellel nyújtott volna nekem némi reményt! - 
felelte Mouy. 



 

- Ejh, ventre-saint-gris! - pattant föl a király. - Hogyha 
hallgatózott, hát leskelődhetett is! Nézze csak - folytatta a király 
maga körül tekintgetve - még itt sem vagyok bizonyos afelől, hogy 
a szavam - pedig halkan beszélek - nem hallgatja-e valaki s alig 
merem kimondani e szavakat: Mouy kapitány, ismételd meg az 
ajánlatodat! 

- Felség! - kiáltott föl kétségbeesetten Mouy. - Most már az 
alenconi hercegnek kötöttem le a szavamat! 

- Akkor hát minden késő! - jegyezte meg Margit, két kezét 
összecsapva. 

- Ellenkezően, Margit, mintha az Isten ujját látnám benne! - 
felelte a király. - Mouy, tartsd meg a szavadat, mert Ferenc herceg 
a mi mentsvárunk. Leüttethetném a fejeteket, de nem tehetem, 
mert köztetek van egy francia királyi herceg! Szerezz 
bizonyítékokat és követelj biztosítékokat! Csak attól félek, hogy 
amilyen tapasztalatlan vagy, megelégszel egyetlen jó szóval! 

- Higyje el, Felség, hogy kétségbeesésemben dobtam oda 
magam a herceg karjaiba! Meg azután féltem is, hogy elárul 
bennünket, mert ismerte titkunkat.  

- Ön viszont ismeri az ő titkát, Mouy! - jegyezte meg a király. - 
Fogadja el színleg az ajánlatát és járjon mindenben a kedvére. A 
többit bízz csak rám! 

- Óvakodjék a hercegtől, kapitány úr! - szólt közbe Margit. - 
Nagyon állhatatlan ember s könnyen cserbenhagyja barátait. 

- Hol várakozik önre a herceg? - kérdezte a király. 
- A két ifjú lovag szobájában. Éjfélig vár. 
- Még tizenegy óra sincs. Ami pedig de Mouy kapitány 

megbízhatóságát illeti: arra nézve szó sem lehet aggodalomról, 
nemde kapitány? 

- Felség, azt hiszem, hogy már eléggé ismer engem! - felelte 
önérzettel a kapitány. - Nekem azonban szükségem van az ön 
királyi szavára, hogy jelenthessem ezt a vezéreimnek. De jelentse 
ki azt is Felség, hogy nem mond le a navarrai királyságról! 



 

- Nem mondok én le semmiféle királyságról! - felelte Henrik. - 
Legföljebb fenntartom magamnak a választási jogot. Azt a 
királyságot választom, amely legjobban megfelel nekem és - 
önnek, Mouy! 

- És még akkor sem árulná el tervünket, ha Felségedet elfognák 
és kínpadra vonnák? 

- Még akkor sem! - felelte Henrik. - Esküszöm az élő Istenre! 
- Még csak annyit, Felség: hogyan jutok én a színe elé? 
- Holnaptól kezdve kulcsa lesz önnek a szobámba, ahová akkor 

lép be, amikor éppen szükségesnek tartja. Most azonban az 
alenconi herceggel intézze el az ügyét. Én majd fölvezetem a kis 
lépcsőn és útbaigazítom. Azalatt pedig a királyné bebocsátja ide 
azt a lovagot, kinek épp olyan vörös köpenye van, mint önnek s aki 
e percben az előszobában várakozik. Nem szükséges, hogy 
kettejük közt különbséget tegyenek és hogy megtudják, hogy 
önnek egy hasonmása van itt. Nemde, Mouy, nemde, Margit! - 
jegyezte meg Henrik s mosolyogva a királynéra pillantott. 

- Úgy van! - felelte Margit a legnagyobb nyugalommal. - Elvégre 
La Mole úr is a fivérem környezetéhez tartozik... 

- Akkor hát iparkodjék őt a mi tervünknek megnyerni, 
asszonyom! - mondta Henrik komoly hangon. - Ne legyen fukar 
sem aranyban, sem az ígéretekben! Kincseimet rendelkezésére 
bocsájtom! 

- Minthogy ez az ön kívánsága is - felelte Margit, olyan csalfa 
mosollyal ajkán, amilyen csak Boccaccio asszonyainak volt 
tulajdonsága - én a magam részéről mindent elkövetek, hogy az ön 
kívánsága teljesüljön! 

- Jól van, asszonyom! Ön pedig, De Mouy, menjen a herceghez 
és - szúrja a kardja hegyére! 

 
 
 
 
 



 

MARGARITA 
 
Ez idő alatt La Mole és Coconnas hűségesen látták el az őrszem 

szolgálatát; amaz szomorú, emez nyugtalan volt. 
- Mit szólsz, pajtás, ehhez a komédiához? - kérdezte La Mole. 
- Valami udvari cselszövést sejtek mögötte! - felelte Coconnas. 
- Esetleg vállalnál-e benne valamelyes szerepet? 
- Kedves barátom! - felelte Coconnas. - Hallgass rám és jegyezd 

meg jól magadnak, amit mondok! Mindenfele ilyen udvari 
cselszövésben mi ketten mint imbolygó árnyalakok 
szerepelhetünk csupán. A navarrai királynak legföllebb a 
kalaptollába, az alenconi hercegnek esetleg a köpenyébe, nekünk 
azonban az - életünkbe kerülhet a játék. A királyné szeszélye e 
pillanatban feléd hajlik, te pedig róla ábrándozol. Semmi több! A 
fejedet elveszítheted a szerelemben, de vigyázz! El ne veszítsd a 
politikában! 

Mindenesetre okos tanács. Igazságát érezte is ám La Mole, aki 
sejtette, hogy a józan ész és az őrültség közt hánykolódva, 
alighanem az őrültség szavára fog hallgatni. 

- Én nem ábrándozom a királynéról, Hannibál, hanem szeretem 
teljes szívemből! - felelte La Mole. - Magam is beismerem, hogy ez 
már őrültség! Bolond vagyok, a szerelem bolondja! De te okos 
vagy, Hannibál, ne légy hát tovább is tanúja őrült tetteimnek s 
menj, hagyj engem sorsomra s ne keveredjél bele a dologba! 

- Pajtás - felelte Coconnas némi gondolkozás után - te 
szerelmes vagy, cselekedjél hát úgy, ahogy a szerelmes férfi szokott 
cselekedni. Én a magam részéről nagyravágyó vagyok s azt tartom, 
hogy az élet többet ér, mint egy - asszonyi csók! Hogyha én az 
életemet kockáztatom, akkor föltételekhez kötöm azt. Te pedig, 
szegény Médor, cselekedjél a saját belátásod szerint! 

S ezzel kezet fogva barátjával, távozott Coconnas. 
Mintegy tíz percnyi idő múlva Margit jelent meg az ajtóban, szó 

nélkül megfogta La Mole kezét és vezette be legbelsőbb szobájába, 
óvatosan bezárván maguk után az ajtót. Már ezekből a jelekből is 



 

megértette La Mole, hogy nagyon komoly ügyről lesz szó. A 
szobában Margit hellyel kínálta meg La Mole-t s maga is helyet 
foglalva, megfogta és a kezében tartotta La Mole kezét. 

- Egyedül vagyunk, komolyan beszélhetünk egymással, kedves 
barátom - mondta Margit. 

- Komolyan beszélhetünk? - kérdezte meghökkenve La Mole. 
- Ha önnek jobban tetszik, hát szerelmesen! A szerelemben 

egyébiránt vannak komoly pillanatok is, kiváltképpen, hogyha egy 
királyné szerelméről van szó. 

- Nem bánom, beszéljünk hát komoly dolgokról, de azzal a 
feltétellel, Felség, hogy nem fog megharagudni, ha valami 
ostobaságot találok mondani! 

- Ígérem, hogy nem haragszom meg csak akkor, ha ezután is 
Felségnek szólít! Az ön számára én egyszerűen - Margit vagyok, 
kedves La Mole! 

- Igen!... Igen, Margit... Margit, az én gyönyörűségem! - felelte 
La Mole, majd elnyelve szemével a királynét. 

- A szavaiból és a tekintetéből azt olvasom ki, hogy ön féltékeny 
miattam! 

- Oh igen, féltékeny vagyok, mégpedig az egész világra, de 
főként erre a de Mouy hugenotta kapitányra, akit ma reggel együtt 
találtam a szobámban az alenconi herceggel. 

- Nos és milyen kapcsolat lehetne kettőnk közt? 
-Majd elmondom, hogy gondolom! - felelte La Mole szomorúan. 

- Azt mondják, hogy ön nagyon szereti fivérét, az alenconi 
herceget, aki előtt homályos célzást tehetett Mouy iránt való 
szerelmétől. A herceg, hogy az ön kedvében járjon, a kapitányt 
bevezette az udvarba. Annak, hogy a kapitányt együtt találtam itt 
a királlyal, nem tudom magyarázatát adni; épp azért kérem, 
Felség, legyen őszinte irántam, mert az én nagy szerelmem méltó 
erre a bizalomra. Nézze csak: a lába elé vetem magam. Hogyha az 
az érzés, amit irántam táplál, pillanatnyi szeszély csupán: akkor 
feloldom önt ígérete alól, megköszönöm az alenconi hercegnek a 
jóságát: lemondok nemesi rangomról és megyek megöletni magam 



 

La Rochelle ostrománál - ha ugyan meg nem öl a szerelem, mielőtt 
odaérnék... 

Margit mosolyogva hallgatta ezeket a szerelmes szavakat s 
szemlélte az ifjú magatartását és kézmozdulatait, melyekben annyi 
bájosság volt; majd álmodozó szép fejét a kezére hajtva, így szól: 

- Hát szeret engem? 
- Hogy szeretem-e? Oh, Margit, jobban, mint az életemet, mint 

mindent a világon!... De ön... ön nem szeret engem? 
- Szegény bolond! - mormogta Margit. - Hát akar-e mellettem 

maradni? 
- Egyetlen forró óhajtásom, hogy mindig az ön közelében 

maradhassak! - felelte lelkesülten La Mole. 
- De azután el ne hagyjon ám, mert szükségem van önre! 
- Önnek rám van szüksége?... Hát van-e a napnak szüksége a 

fénylő kis bogárra? 
- És hogyha azt mondom önnek, hogy szeretem, tudna-e ön 

odaadó, hűséges emberem lenni? 
- Hát nem az öné vagyok-e máris egészen! 
- De még mindig kételkedik bennem! 
- Igen, belátom, hogy nincs igazam! - felelte La Mole. - De miért 

volt itt ma de Mouy és miért volt ma reggel az alenconi hercegnél 
s miért viselt olyan köpenyt, mint én, sőt még a járásomat is 
utánozta... 

- Maga szerencsétlen! - torkolta le Margit a lovagot. - Hogyan 
képzelhet olyat, hogy a herceg célhoz segíteni igyekeznék nénje 
imádóját! Tudja azt, hogy ha a herceg megtudná, hogy most itt van 
nálam, holnap önt a saját kardjával szúrná keresztül! Én pedig 
nem hogy elűzném magamtól, hanem én mondom önnek, hogy 
maradjon nálam, mert szeretem önt, szép leventém! Értse meg jól: 
szeretem önt! 

- Nagy Isten! - kiáltott föl La Mole hátratántorodva s ijedten 
nézett a királyné arcára. - Hát lehetséges ez? 

- A mostani időkben s ebben az udvarban - minden 
lehetséges!... Most pedig még csak annyit: Mouy kapitány nem az 



 

én kedvemért jött a Louvre-ba, hanem az alenconi herceg 
kedvéért. Én azonban abban a hitben, hogy ön az - ide vezettem 
őt. Megígérte, hogy titoktartó lesz, kímélnünk kell tehát őt! 

- Én inkább megölni szeretném! Ez a legegyszerűbb s a 
legbiztosabb megoldás. 

- Én pedig azt kívánom, hogy hadd maradjon csak életben, mert 
nekünk az ő életére szükségünk van. De most idefigyeljen, La 
Mole!... Szeret-e engem annyira, hogy örülni tudna annak, ha én 
valóban királyné lennék, azaz: uralkodónője egy valódi 
birodalomnak? 

- Oh, Margit! - felelte lelkesülten La Mole - szeretem annyira, 
hogy azt kívánjam, amit ön óhajt, legyen bár ez az óhaj az én 
vesztem! 

- Nos, akar-e segítségemre lenni ez óhaj megvalósításában, 
amely az ön boldogságát is tetézni fogja? 

- Oh, de akkor én elvesztem önt! - kiáltott föl La Mole, arcát 
tenyerébe rejtve. 

- Ellenkezőleg! Ahelyett, hogy első lenne szolgáim közt, ön 
lenne az első alattvalóm! Ennyi az egész! 

- Csak érdekről ne beszéljen, asszonyom! Ne alázza meg azt a 
tiszta érzést, amelyet ön iránt táplálok... a hódolat, a tiszta 
hódolat... 

- Ön valóban nemes lélek, La Mole!... Én tehát elfogadom a 
hódolatodat és hálás leszek érte! - mondta Margit kezét 
odanyújtva, amelyet la Mole csókjaival halmozott el. 

- Most már mindent értek! - mondta La Mole. - Nemde, arról a 
rejtelmes tervről van szó, amelyről mi, hugenották, már a 
Bertalan-éji események előtt beszélgettünk s amely terv 
végrehajtása alkalmából küldtek engem is - annyi sok derék 
társammal együtt Párizsba. Névleges királyság helyett a valódi 
navarrai király megalkotásáról van szó, amelyet ön is, meg Henrik 
király is óhajt. Mouy, nemde, a mi társunk? De mi közbe az 
alenconi hercegnek ehhez az ügyhöz?... Melyik az a trón, amelyre 
vágyik? Ilyet én nem ismerek! Vajon az alenconi herceg annyira jó 



 

barát-e, hogy tervünk végrehajtásában önzetlenül sietne 
segítségünkre s ellenszolgáltatást nem kívánna azokért a ve-
szedelmekért, amelyekkel a vállalkozás járna? 

- A herceg saját szakállára csinálja a maga dolgát. Hagyjuk, 
hadd csinálja a maga módja szerint! De az ő élete biztosíték a mi 
életünk számára is. Ami pedig azt az aggodalmat illeti, hogy a mi 
ügyünket támogatva, annak árulója lesz: megnyugtatom, hogy az 
árulást ő kezdte azzal, hogy Mouy kapitányt az ön öltözetében 
csempészte be a Louvre-ba, mi több, az ön szobájában tárgyalt 
vele - ellenünk! 

- Hát jól van, nem bánom, legyen!... Az ön neve, asszonyom, 
eljutott hozzánk, Franciaország túlsó végébe is s ünnepelt 
szépségének híre nyomán az ismeretlen nő iránt való vágy 
megérintette az én szívemet is. Pedig azt beszélték az emberek, 
hogy az ön szerelme mindig végzetes volt arra nézve, akit 
kitüntetett vele s a halál, amely féltékeny az ön hódításaira, még 
mindig elvitte az ön szerelmeseit. 

- La Mole! 
- Oh, ne szakítson félbe!... Margit, drága Margitom! Még azt is 

beszélik az emberek, hogy meghalt szerelmeseinek szívét egy 
aranydobozban őrzi, melyet éjszakánként, ágya háta mögött, 
szögre akaszt s néha-néha ezeket a porladó szíveket egy-egy bús 
pillantásra is méltatja... Ön sóhajtott királyném, s szemeit fátyol 
borítja - tehát igaz!... Nos, hát nem bánom: tegyen engem 
boldogabb kegyencévé! Amazoknak csak a szívét őrizte meg, de 
tegyen velem kivételt és őrizze meg a fejemet!... Nos, Margit 
esküdjék meg, hogyha meghalok önért - mint ahogy valami 
szomorú előérzet súgta -, megőrzi és néha-néha megcsókolja ezt a 
fejet, amelyet hóhér választ el a törzsétől. Esküdjék meg hát, 
Margit s az ön ígérete némává, sőt árulóvá és gyávává tesz, ha kell, 
azaz alázatos rabszolgájává, mint ahogy az ön kedveséhez és 
cinkostársához illik. 

- Oh, mily sötét, mily végzetes gondolat, én lelkem, édes 
szerelmem! - felelte Margit. 



 

- Esküdjék meg tehát, esküdjék meg arra a feszületre! Esküdjék 
meg... 

- Hát legyen! - mondta Margit. - Arra az esetre - amitől az Isten 
óvjon! -, hogyha a te rossz előérzeted, szép ifjú lovagom, 
beteljesülnék, esküszöm erre a feszületre, hogy élve vagy halva, de 
mindig velem maradsz, valameddig élek! Hogy ha nem tudnálak 
megmenteni attól a veszedelemtől, amelybe énmiattam rohantál: 
akkor legalább a te szellemednek adom meg azt a vigaszt, amelyet 
most kívánsz tőlem s amelyet annyira kiérdemeltél. 

- Csak még egyet, Margit! - mondta La Mole. - Most már 
nyugodtan meghalhatok, mert halálom esetére biztos ígéretet 
kaptam. De megtörténhetik, hogy - élve maradok, hogy tervünk 
sikerül: Henrik király lesz, ön pedig királyné, és a király önt 
magával fogja vinni. Akkor a mostani különélés véget ér s ezzel a 
mi barátságunknak is vége lesz... Margit, én édes Margitom, ha 
ígéretet tesz halálom esetére, tegyen ígéretet arra az esetre is, ha 
életben maradok! 

- Oh, attól ne félj, én szép lovagom! Tiéd a testem, a lelkem, s 
ha én távozom innen, te is velem jössz, ha pedig a király téged 
nem vinne magával, akkor én sem követem őt! - mondta Margit 
ünnepélyes hangon, karját a feszület felé kitárva. 

- De te nem mersz majd szembeszállni vele! 
- Kedves lovagom! - felelte Margit. - Akkor te nem ismered 

Henriket. Henrik minden gondolta most arra irányul, hogy - király 
lehessen! És e vágyának teljesülése érdekében föláldozza 
mindenét, amije csak van - annál könnyebben áldozza föl tehát 
azt, ami még - nem az övé! Isten áldjon meg, édes lovagom! 

- Hát elküld, asszonyom? - kérdezte La Mole mosolyogva. 
- Későre jár! - felelte Margit. 
- Az igaz! De hát hova menjek? Mouy kapitány ott tárgyal a 

herceggel az én szobámban... 
- Ah, igaz! - mondta Margit imádandó mosollyal. - Különben is 

még sok mondanivalóm van - az összeesküvés alkalmából... 



 

És ez éjszakától kezdve La Mole nem egyszerű kegyenc volt 
többé, hanem büszkén és magasan hordozhatta a fejét, amely 
számára - élve vagy halva olyan boldog jövő várt. De azért olykor a 
feje lehanyatlott a mellére, az arcán bús halványság ömlött el, a 
homlokán pedig komor gondolatok szántottak mély barázdát - 
neki, aki azelőtt olyan gondtalanul víg volt, most pedig végtelenül 
boldog... 

 



 

ISTEN OLTALMÁBAN 
 

- Feküdjék ágyba, Charlotte s betegséget adva okul, a holnapi 
napon senkit se fogadjon! - mondta Henrik, mikor de Sauve-nétól 
távozott. 

Charlotte gondolkodás nélkül szót fogadott, mert jól tudta, 
hogy Henriknek komoly oka volt erre a tanácsra. Még az este 
panaszkodott Dariole komornájának, hogy a feje fáj s a szeme 
káprázik s mikor másnap reggel föl akart kelni, nagy fáradtságról 
és kimerültségről panaszkodott s visszafeküdt az ágyba. Charlotte 
gyengélkedéséről Henrik már értesítette is az alenconi herceget s 
így csakhamar elment annak a híre az anyakirályné füléhez is, aki 
nyomban megtudakolta, mi az oka annak, hogy Charlotte ma 
reggel nem jelent meg nála. 

- Beteg! - jelentette a lotharingiai hercegné, aki történetesen 
jelen volt. 

- Beteg! - ismételte Katalin anélkül, hogy egyetlen arcizma 
megrezdült volna. - Talán csak lusta! 

- Oh, nem! - felelte a hercegné. - Nagy fejfájás kínozza s olyan 
gyönge, hogy jártányi ereje sincs! 

Katalin, hogy örömét eltitkolja, az ablakhoz lépett s az udvaron 
Henriket látta végighaladni. Utána nézett egy darabig, majd így 
szólt a közelében levő testőrkapitányhoz: 

- Nem úgy tűnik-e fel önnek is, kapitány úr, mintha Henrik vőm 
ma halványabb volna, mint máskor? 

Pedig nem úgy volt. Henrik izgatott volt ugyan, de egyébként 
erős és egészséges. Mikor a reggeli szertartás véget ért, a megjelent 
udvari hölgyeket és urakat elküldte maga mellől, mert - mint 
mondta Katalin - egyedül óhajt maradni. Mikor azután az utolsó 
látogató is távozott, Katalin egy titkos fiókból elővett egy elnyűtt 
ósdi könyvet s a könyökét az asztalra támasztva, olvasni kezdett a 
könyvből. 

- Fejfájás - mormogta Katalin - általános gyöngeség, fájdalom, a 
szemgolyókban és daganat a szájpadláson!... De nekem eddig még 



 

csak fejfájásról és gyöngeségről tettek említést... a többi 
szimptómák sem soká késnek... A gyulladás átterjed a légcsőre, 
majd a gyomorra, körülfogja a szívet s végül megpattantja az agy 
ereit, mintha villám sújtott volna bele... A lázra hat órányi időt 
lehet számítani s a további szimptómákra összesen másfél napot. 
De tegyük föl, hogy a hatás késik, akkor is legkésőbb negyvennyolc 
óra múlva bizonyos a halál. De mi van Henrikkel? Ő még mindig 
egészségesnek látszik. Bizonyára azért, mert erős szervezetű s 
miután ivott az italból, megtörülte a száját. 

Katalin nyugtalanul várta az ebéd idejét. Henrik kimerültségről 
panaszkodott, alig evett valamit s az ebéd után nyomban 
visszavonult, azt hozván fel okul, hogy az éjjel későn tért pihenőre, 
most pedig halálosan álmos. Katalin megfigyeltette a távozó 
Henriket és jelentették neki, hogy Henrik de Sauve-né szobája felé 
ment. Csakhogy a navarrai király azért kereste föl Charlotte-ot, 
hogy megkérje, játssza csak továbbra is a megkezdett szerepet. 

Másnap Henrik ki sem mozdult a szobájából, sőt az ebéden sem 
jelent meg. De Sauve-néről pedig az a hír terjedt el, hogy ma még 
rosszabbul érzi magát. Katalin alig titkolta belső örömét s már 
korán reggel eltávolította Ambrois Paré orvost a Louvre-ból azzal, 
hogy elküldte őt egy beteg szolgájához, aki künn, Saint-Germain 
mellett lakik. Az órák teltek-múltak s Katalin nyugtalanul várta a 
híreket a két beteg szobája felől. Már délután négy óra volt s 
Katalin kedvelt madarait etette, mikor az ajtó hirtelen kinyílt s a 
testőrkapitány lépett a szobába. 

- Felség! - jelentett a kapitány - a navarrai király... 
- No, mi van a királlyal? - kérdezte türelmetlenül Katalin. 
- A navarrai király - itt van!  
- És mit akar? - kérdezte Katalin csalódottan. 
- Felségednek egy kis majmot hozott, mégpedig a legritkább 

fajtából! 
E pillanatban Henrik már be is lépett a szobában, kezében 

tartva egy kis kosarat, melynek mélyén egy kis pézsma-majom 
kuporgott. Katalin halvány volt, de még sápadtabb lett, mikor 



 

ránézett Henrik egészségtől piros arcára, amelyen nyoma sem 
látszott a tegnapi rosszullétnek. Szinte megdöbbent, de 
izgatottságát eltitkolta s amint átvette Henriktől az ajándékot, 
erőltetett mosollyal így szólt: 

- Köszönöm s az örömöm annál nagyobb, hogy ily pompás 
színben láthatom, kedves fiam! Pedig, ha jóL emlékszem, tegnap 
rosszullétről panaszkodott. De most már értem: alighanem csak 
ürügy volt, hogy szabaddá tegye magát. 

- Csakugyan beteg voltam, asszonyom! - felelte Henrik. - De van 
egy kitűnő háziorvosságom, amelyet még boldogult édesanyám 
hagyott rám... 

- Ah! - kiáltott fel Katalin, ezúttal őszintén mosolyogva. - Ugye, 
megtanít rá? - Bizonyosan valami ellenméreg - mormogta 
magában Katalin - mert Charlotte betegsége gyanút keltett benne. 
Mintha csak az Isten karja védelmezné ezt az embert! 

Katalin nyugtalansága nőttön-nőtt; tudakozódott Charlotte 
egészségi állapota iránt s azt jelentették neki, hogy a beteg sokat 
szenved, az állapota egyre rosszabbodik. Szinte már feltűnt, hogy 
ez a szívtelen nő milyen nyugtalan ezúttal és milyen szokatlanul 
aggódó tud lenni egyszerre. 

Mikor a Louvre elcsendesült s mindenki aludni tért, Katalin 
hosszú fekete háziruhát öltött magára, magához vette Charlotte 
szobájának kulcsát s annak szobája felé tartott. Henrik megsejtette 
ezt az éjjeli látogatást; mit csinált, hová rejtőzött, nem tudható; 
elég annyi, hogy Charlotte csakugyan egyedül volt a szobájában. 
Katalin óvatosan nyitott be az előszobába, onnan a szalonba, ahol 
a lámpását az asztalra állította, mert a beteg ágyánál éjjeli mécses 
pislákolt. Mint valami kísértet, suhant be Katalin zajtalan 
léptekkel Charlotte hálószobájába. 

Dariole egy karosszékben elterülve, aludt úrnője ágya 
közelében, amelyet a kárpitfüggöny teljesen eltakart. Charlotte 
olyan gyöngén lélegzett, hogy Katalin már-már azt hitte, hogy 
meghalt; mégis mintha most erősebb pihegést hallott volna, mire 
fölemelte a függönyt s szinte már előre megborzadt attól a 



 

halottsápadtságtól, vagy lángoló pirosságtól, amelyet látni remélt, 
a rettentő méreg hatásaként. Csakhogy ehelyett egy nyugodtan 
alvó szép asszonyt talált, akinek ajkára alighanem valami kedves 
álom varázsolta azt a mosolyt, amely szép ajkai körül játszadozott, 
egészséges pírtól rózsás arcát pedig gömbölyű karjára támasztotta, 
míg másik karja kinyújtva, bíborpiros damaszt takaróján pihent. 

Katalin nem bírta elfojtani dühös kiáltását, amely egy pillanatra 
felébresztette a komornát. Katalin hirtelen az ágy mögé bújt. 
Dariole felfigyelt ugyan, de mert senkit se látott, megint csak 
lehunyta fáradt szempilláit s újra elaludt. Katalin most előbújt 
rejtekhelyéről és széttekintett a szobában; a kis asztalon egy kis 
üveg spanyol bor, gyümölcs, sütemények és két pohár. Henrik 
tehát itt vacsorázott s mint látszik, mindketten makkegészségesek. 
Majd a pipereasztalhoz ment s ott megpillantotta azt az ezüst 
szelencét, amelyet ő küldött Charlotte-nak. A szelence 
tartalmának kétharmada hiányzott. Egy gyöngynagyságú darabkát 
vett ki a szelence tartalmából s aranytűjének hegyére szúrva, 
visszalopózott szobájába s a tűt a Henrik által hozott majomnak 
nyújtotta oda. Az állat mohón kapott az illatos csemege után, 
hamarosan befalta, s azután összekuporodva kosarában, ismét 
elaludt. Katalin egy negyedóráig várta a hatást, de ez nem 
mutatkozott. 

- Ennek a méregnek a fele - mormogta magában Katalin - egy 
perc alatt megölte az én Brutus kutyámat. Engem tehát most 
rászedtek! René volt?... De hiszen az lehetetlen! Akkor hát Henrik! 
Oh, a végzet!... De hiszen világos is: neki uralkodnia kell, tehát 
nem szabad meghalnia!.... De talán csak a méreg hatástalan vele 
szemben, próbáljuk meg tehát az - acélt... 

Katalin lefeküdt, de egész éjjel terveken törte a fejét s 
alighanem megállapodott magában valamelyikben, mert másnap 
reggel magához hívatta a testőrkapitányt, átadott neki egy levelet 
és ráparancsolt, hogy ezt a levelet csakis a címzettnek adja át. 
Szólt pedig a levél sire de Louviers Maurevel kapitánynak, rue de 
la Cerisale, az Arzenál mellett. 



 

RÓMÁBÓL ÉRKEZETT HÍREK 
 
Néhány nap telt el a föntebb leírt események óta. Egy reggel, 

több nemes apród kíséretében, egy gyaloghintó érkezett a 
Louvre-ba: a nevers-i hercegné kért sürgős kihallgatást Margit 
királynétól, aki azonban e percben épp Charlotte látogatását 
fogadta. Margit melegen üdvözölte Charlotte-ot betegségéből való 
felgyógyulása alkalmából s annak reményének adott kifejezést, 
hogy részt vesz azon a nagyszabású vadászaton, amelyet egyszer 
már elhalasztottak, de holnap okvetlenül megtartanak. Charlotte 
eleinte szabadkozott, mert még mindig gyöngének érezte magát, 
de Margit rábeszélésére engedett és megígérte, hogy a vadászaton 
megjelenik. Egy kis béarni lovat nyergelnek meg számára, amely 
pompásan megfelel ennek a célnak. 

- Felséges elhalmoz kegyeivel! - mondta Charlotte. - Parancsára 
részt veszek a vadászaton. 

E pillanatban jelentették Margitnak a nevers-i hercegné 
érkezését. Henriette nevének hallatára a királyné arca hirtelen 
felderült, amiből Charlotte megértette, hogy számára immár a 
kihallgatás véget ért. 

- Tehát a holnapi viszontlátásra! - mondta Margit. - De nini, 
majd elfelejtettem!... Azt akarom még mondani, hogy én önt a 
nyilvánosság előtt halálosan gyűlölöm! Hiszen tudja... 
féltékenységből! Tehát ehhez tartsa magát, kedves Charlotte! 

- És magunk közt? - kérdezte mosolyogva Charlotte. 
- Oh, magunk közt nemcsak, hogy megbocsátok önnek, de mély 

hálát érzek ön iránt, Charlotte! 
- Akkor tehát Felséged megengedi... 
Margit odanyújtotta kezét Charlotte-nak, aki mély meghajlás 

után megcsókolta a királyné kezét. 
Mialatt Charlotte őzike módjára fürgén felhaladt a lépcsőn 

szobája felé, a nevers-i hercegné lépett be Margit szobájába, aki 
kiadta Gillone-nak a parancsot, hogy senkit be ne bocsássanak 
hozzá. 



 

- Mert hát bizony komoly dolgokról kell beszélgetnünk, Margit! 
- jegyezte meg a hercegné. 

- Nos, Henriette, mit csinál a mi derék „mészároslegényünk"? - 
kérdezte Margit mosolyogva, miután mindketten kényelmesen 
elhelyezkedtek. 

- Kedves Margit! - felelte Henriette. - Csakugyan nem tudom, 
hogy hányadán vagyok vele! Valóságos talány ez az ember. Egyszer 
olyan szellemes és jóízű tréfái vannak, hogy még a szenteket is 
halálra nevettetné; máskor pedig olyan dühös pogány, amilyen 
még nem bújt meg katolikus bőrben. Én egészen 
belebolondultam!... És mit csinál a te Apollód? 

- Hááát! - felelte Margit nagyot sóhajtva. 
- Ah, ez a sóhajtás megijeszt, Margit! Talán túlságosan 

tisztelettudó, vagy éppen érzelgős ez a derék La Mole? Be kell 
vallanom, hogy épp ellentétje az én Coconnas barátomnak. 

- Oh, nem, Henriette, az a sóhajtás nem őt, hanem engem illet! 
Én magam miatt sóhajtottam... 

- Hogy értsem ezt, Margit? 
- Hát csak úgy, hogy attól félek, hogy szerelmes vagyok! 
-Oh, annál jobb! Az én elvem az, hogy kicsit szabad 

szerelmesnek lenni; a tiéd pedig az, hogy nagyon! Az az 
előérzetem, hogy kellemes telünk lesz az idén. 

- Én pedig nagyon sötét színben látom a jövőt! - felelte Margit 
komoran. - Ettől a politikától iszonyodom... Mondd csak, 
Henriette, a te Hannibálod is olyan rajongó híve az alenconi 
hercegnek? Légy szíves alkalmilag érdeklődni majd eziránt! 

- Hogy Coconnas híve lenne Ferenc hercegnek? Oh, látszik, 
hogy még nem ismered őt! Igenis híve neki, ha tudja, hogy 
kielégítheti vele a becsvágyát és hogyha Ferenc be tudja váltani a 
neki tett ígéretét. De jaj a hercegnek - legyen bár francia királyi 
herceg -, ha megszegi neki tett ígéretét! Hát ilyennek ismerem én 
őt! 

- Csakugyan? 



 

- Tökéletesen így van! Vannak pillanatok, amikor én is félek 
ettől a tigristől, pedig én már eléggé megszelidítettem. Egyszer azt 
találtam neki mondani, hogy: „Hannibál, úgy vigyázzon ám, 
hogyha megcsal!..." És ekkor ránéztem az én tengerzöld 
szememmel, amelyről Ronsard azt énekelte, hogy több villámot 
szór, mint húsz Jupiter mennydörgés közepette... És képzeld csak 
mit válaszolt! Ítéld meg magad: „Ön pedig úgy vigyázzon, mert 
hogyha megcsal engem, legyen bár ezerszer hercegné..." S ezeket a 
szavakat mondva, nemcsak a szemével fenyegetett meg, hanem az 
ujjával is, amelyen a köröm olyan hegyesre van faragva, mint a 
lándzsa!... Bevallom, hogy akkor megremegtem félelmemben, 
pedig te jól tudod, ugye Margit, hogy nem vagyok ijedős 
természetű... 

- Meg mert fenyegetni, Henriette, téged? 
- Ejh, mordi! - felelte Henriette - de én is megfenyegettem ám! 

De végre is, neki igaza van... Ebből is láthatod, hogy Coconnas 
ragaszkodó bizonyos - azaz helyesebben: bizonytalan pontig! 

- Hát majd meglátjuk! - mondta Margit elmélázva. - 
Mindenesetre beszélek La Mole gróffal. Nincs egyéb 
mondanivalód? 

- De igen! Hiszen voltaképpen azért jöttem. Nagyon érdekes 
híreket kaptam Rómából. A férjem küldte futárral. 

- Bizonyosan a lengyelországi ügy. 
- Oha, az nagyon jól áll! Alighanem nemsokára megszabadulsz 

egyik fivéredtől, az anjou-i hercegtől. 
- A pápa tehát jóváhagyta a megválasztását? 
- Úgy van, kedvesem! 
- És ezzel a hírrel olyan sokáig megvárakoztattál engem? 

Gyorsan ki vele, mit tudsz még! - türelmetlenkedett Margit. 
- Ennél én sem tudok többet! - felelte Henriette. - De legjobb 

lesz, ha átadom a férjem levelét... Nesze, itt van! De mégse! Ezek 
itt Hannibál versei! Ah, mily kegyetlen versek!... No, nesze, itt a 
levél!... Ez sem az! Ez egy kis levélke, amelyet azzal adok át neked, 



 

add át La Mole-nak, hogy juttassa el - ő hozzá! Na végre, itt az 
igazi levél! 

Margit mohón futotta át a sorokat, de biz' azokból sem tudod 
meg többet, mint amennyit Henriette elmondott neki. 

- Hogyan kaptad kézhez ezt a levelet? - kérdezte Margit. 
- A férjem megparancsolta a futárnak, hogy még mielőtt a 

Louvre-ba érne, ejtse útba a Guise-palotát és adja át nekem ezt a 
levelet. Erre különben én kértem föl levélben a férjemet, mert 
tudtam, hogy nagy súlyt helyezel a római hírekre. Látod, mily 
engedelmes a férjem, nem úgy, mint ez a vasfejű Coconnas! Ez idő 
szerint Párizsban ezt a hírt kettőnkön kívül még csak a király 
ismeri. Hacsak az a második futár, aki... 

- Egy második futár? - kérdezte meghökkenve Margit. - 
- Majd elmondom!... Ez a vad külsejű ember nyomon követte a 

férjem futárját, mert annak is voltak váltott lovai a négyszáz 
mérföldnyi úton végig s bizony szegény futárunk mindig attól félt, 
hogy amaz a másik pisztolyával leveszi őt a lóról. Mind a ketten 
egyszerre értek a Saint-Marcel-sorompóhoz, egyszerre vágtattak 
végig a városon, csakhogy a Notre-Dame-híd végén a mi futárunk 
jobbra, míg a második futár a Chatelet téren balra fordult és vágta-
tott nyílsebesen a Louvre mellett elhúzódó kőpart mentén. 

- Köszönöm, kedves Henriette! - mondta Margit. - De kié 
lehetett az a második futár?... De hagyjuk ezt! Ma este ismét a 
Tizon utcában találkozunk, nemde? Holnap pedig a vadászaton... 
Te, Henriette! Válassz ki magadnak valami tüzesvérű lovat, amely 
fusson el veled, hogy - ketten együtt lehessünk! Ma estére 
megmondom neked, hogy mit kell megtudnod Coconnas-tól. 

- De ugye, Margit, nem feledkezel meg a levelemről? - kérdezte 
a hercegnő csintalan mosollyal. 

-Dehogy feledkezem meg róla, Henriette! Coconnas bizonyosan 
megkapja, mégpedig idejében! 

A nevers-i hercegné ekkor távozott, Margit pedig nyomban 
Henrikért küldött, akinek átnyújtotta a római levelet s elbeszélte a 
kettős futár történetét. 



 

- S ugyan ki számára hozhatott üzenetet az a másik futár? - 
kérdezte Margit. 

- Én láttam is belépni azt a futárt a Louvre-ba, de nem az 
anyakirályné lakosztálya felé tartott, mert akkor láttam volna, 
hiszen történetesen arra jártam. 

- Akkor hát... 
- Csakis az alenconi hercegről lehet szó! - fejezte be Henrik. - 

Vajon lehetne-e a két nemes lovag útján meggyőződést szerezni 
róla? 

- Igaza van, Henrik! Mindjárt hivatom is La Mole-t!... Gillone!... 
Gillone! 

- Hívja be kérem sürgősen La Mole gróf urat! - mondta Margit, 
mikor Gillone belépett. - De kerítse elő akár a föld alól is! 

Gillone távozott. Henrik egy asztalka mellé ült le, amelyen egy 
német könyv hevert; Henrik annyira elmerült Dürer Albert 
rajzainak szemléletébe, hogy észre se vette, mikor La Mole 
benyitott, aki a király megpillantására szemmelláthatóan zavarba 
jött. 

- La Mole úr! - szólította meg őt Margit. - Meg tudná mondani, 
vajon ki teljesít ma őrszolgálatot az alenconi herceg mellett? 

- Coconnas, Felség! 
- Iparkodjék megtudni tőle, vajon bebocsátott-e ma egy hosszú 

útról sárosan, piszkosan érkezett, lóhalálban vágtatott futárt? 
- Ah, Felség, attól félek, hogy nem mondja meg. Néhány nap óta 

olyan szótlan, mintha megnémult volna. 
- De hogyha átadja neki ezt a levelet, biztosítom, hogy megered 

a nyelve! - jegyezte meg mosolyogva Margit. 
- Ah, a hercegnétől!... Ezzel majd megszólaltatom! 
- De tegye még hozzá azt is, hogy ez a levélke salvus conductus 

gyanánt fog szolgálni számára - a már ismert házba! - mondta 
Margit halkan. 

- Nekem pedig? - kérdezte La Mole még halkabban. 
- Elég, ha megnevezi magát. 



 

- Tüstént megyek és megtudok tőle mindent, Felség! - mondta 
La Mole szerelemtől reszkető hangon. 

- Holnapra - mondta Margit Henrikhez fordulva, mikor La Mole 
távozott - megtudjuk, vajon az alenconi herceg bele van-e avatva a 
lengyelországi ügybe. 

- Ez a La Mole csakugyan derék és szolgálatkész ifjú! - jegyezte 
meg sajátságos mosolyával Henrik. - És a... mise által még csinálok 
is belőle valamit!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDULÁS A VADÁSZATRA 
 

Már két órával a téli nap felkelte előtt mindenki talpon volt a 
Louvre-ban. Egy finoman erezett, szép, őzlába, nemes arabs ló 
toporzékolt a Louvre udvarán, várva lovasát, IX. Károly királyt, aki 
késett, mert Katalin királyné útközben elfogta s most fontos 
ügyekről tárgyal vele az - üveggel födött folyosón. Katalin arca 
fagyosan nyugodt és halvány, mint mindig, Károly király didereg s 
vagy a körmeit rágja, vagy a két kedvelt kutyáját csapkodja a kor-
báccsal; páncélinget és ruhát visel, hogy a vadkan agyara meg ne 
sérthesse. 

- Jól ügyelj, fiam - mondta Katalin - nehogy kettőnkön kívül 
más is megneszelje a lengyelek közeli érkezését. Pedig a navarrai 
király olyanformán viselkedik és cselekszik, mintha sejtené. Noha 
elhagyta a protestáns vallást, mégiscsak egy gyékényen árul 
ezekkel a hugenottákkal. Nem figyelted meg, hogy néhány nap óta 
milyen gyakran távozik? És pénze van, amiben eddig éppen nem 
dúslakodott. Lovakat, fegyvereket vásárolt, esős napokon pedig 
reggeltől estig vívóleckéket vesz. 

- Ugyan, anyám! - fakadt ki türelmetlenül Károly - csak nem 
hiszed, hogy Henrik meg akarna gyilkolni engem, vagy öcsémet, az 
anjou-i herceget! Ez esetben pedig még sok vívóleckét kell vennie, 
mert tegnap is tizenegyszer szúrtam meg őt a kardommal, míg ő 
csak hatszor engem. Öcsém pedig még nálam is jobban kezeli a 
kardot. 

- Hallgass rám, Károly - folytatta Katalin - és ne bízd el magad! 
Hogyha a követek Párizsban lesznek, Henrik minden követ 
megmozdít, hogy magafelé terelje a figyelmüket. Oh, mert ehhez 
ért ám, őkelme! S a felesége is az ő malmára hajtja a vizet, tudja a 
jó Isten, hogy miért! Majd magának foglalja le a követeket, 
összesúg-búg velük latinul, görögül, magyarul és még mit nem 
tudom én, hogy milyen nyelven. Oh, Károly, légy résen, tudod, 
hogy az anyád nem szokott tévedni soha! 



 

E pillanatban megkondult a toronyóra harangja s Károly 
odafigyelt. 

- Teringettét, már hét óra! - kiáltott fel. - Sok időt elraboltál 
tőlem, anyám! Kilenc óra is lesz, mire a helyszínen a vadászatot 
megkezdhetjük. 

S ezzel végigcsapva ostorával a kutyákon, indult is már lefelé a 
lépcsőn, de Katalin utána kiáltott s visszahívta. 

- Mindig csak a vadászat, fiam, mikor olyan fontos ügyek várnak 
elintézésre! - mondta Katalin szemrehányó hangon. - 
Bizonyítékaink vannak arra, hogy de Mouy kapitány Párizsban 
időzik. Maurevel, akit te is ismersz, látta őt. Ez a látogatás pedig 
csak a navarrai királynak szól. Azt hiszem, elég okunk van a 
gyanakvásra. 

- Már megint az a szegény Henrik? - jegyezte meg Károly. - 
Talán bizony meg akarod öletni, anyám? Avagy éppen száműzni?... 
De hiszen, akkor sokkal veszedelmesebb lehetne ránk nézve, mint 
most, mikor itt tartjuk őt a szemünk előtt! 

- Nem is akarom én őt száműzni, fiam! Csak azt akarom, hogy 
tartsák addig zár alatt - például a Bastille-ban -, amíg a lengyel 
követek itt időznek. 

- Ejh, anyám! - kiáltott fel Károly. - Dehogy záratom én el 
Henriket! Ma reggel vadkanra vadászunk, Henrik pedig az én 
legjobb vadásztársam. Nélküle a vadászat nem sokat ér. Csak az 
időmet rablod, anyám! 

- Nem is rögtön akarom én őt ártalmatlanná tenni! A követek 
csak holnap, esetleg csak holnapután érkeznek. Tartóztassuk le a 
vadászat után, ma este, vagy ma éjjel... 

- Az már más! - felelte Károly. - Erről majd beszélhetünk. 
- Fiam! - mondta Katalin, megfogva a karját a királynak, aki már 

türelmét vesztve, ismét útnak indult. - Nem jobb lenne az 
elfogatási parancsot már most aláírnod? 

Károly király eleinte erősen szabadkozott, mert nem akarta 
megvárakoztatni a társaságot, de Katalin a karjánál fogva húzta be 
maga után a szobájába, ahol az asztalon már készen volt a megírt 



 

elfogatási parancs, a tinta, toll, pecsétviasz és a gyertya. A király 
gyorsan átfutotta a pergamenre írt sorokat: „Rendelet!... stb., stb., 
elfogni és a Bastille-ba zárni rendelem sógoromat, Henrik navarrai 
királyt..." 

- Rendben van, anyám! - mondta Károly, hamarosan 
alákanyarítva a nevét, máris rohanva ki a szobájából s még 
boldognak érezte magát, hogy oly könnyen szabadulhatott az 
anyjától. 

Ezalatt a Louvre udvarán már egybegyűlt a díszes társaság, 
amely el nem tudta képzelni, miért késik ezúttal a király, aki 
máskor oly pontos szokott lenni. Mikor azután végre megjelent, a 
vadászok hangos üdvrivalgással, a lovas falkavezetők kürtszóval, a 
lovak nyerítéssel, a kutyák víg csaholással fogadták vezérüket. 
Károlynak jólesett ez a látszólag meleg fogadtatás s gyönge pír 
futotta el halvány arcát. Egy fejbiccentéssel üdvözölte az alenconi 
herceget, kezével Margit húgát s mintha Henriket észre sem vette 
volna, elhaladt előtte s pompás arabs lován a társaság élére 
lovagolt. Most újra fölharsantak a kürtök s a vadásztársaság 
kivonult a Louvre udvarából; ott volt az alenconi herceg, Henrik 
navarrai király, Margit királyné, a nevers-i hercegné, Charlotte, de 
Tavennes és a főbb udvari méltóságok. Coconnas és La Mole 
természetesen nem hiányzott. 

Csak az anjou-i herceg maradt távol, akit három hónap óta La 
Rochelle ostromában vesz részt. 

Mialatt lenn az udvaron a királyra várakoztak, Henrik és Margit 
királyné halkan beszélgettek. 

A római futárt maga Coconnas vezette be a herceghez, 
mégpedig egy negyedórával korábban, mint ahogy a nevers-i 
herceg futárja Károly királynál jelentkezett! - súgta oda halkan 
Margit a férje fülébe. - A herceg tehát mindent tud. Különben is 
nézzen csak az arcára, hogy ragyog a boldogságtól, pedig mennyire 
rejteni iparkodik! 



 

- Ventre-saint-gris! - jegyezte meg Henrik. - Érthető is! Ő ma 
három prédára les: Franciaországra, Lengyelországra és Navarrára! 
Nem is számítva a vadkant! 

Henrik elköszönt a feleségétől, beállt a rendes beosztásába s 
egyik szolgáját, kinek már az ősei is Henrik családjának 
szolgálatában éltek, magához intette. 

- Orthon! - mondta Henrik a hű szolgának. - Nesze, itt van ez a 
kulcs. Vidd el és add át de Sauve-né asszony unokafivérének, aki a 
des Quatre-Fils utca sarkán lakik. Azt jelented neki, hogy 
unokanénje ma este beszélni óhajt vele; menjen be az én 
szobámba és várjon meg engem. Ha késnék ott a pamlag, 
heveredjék rá és várjon meg ott! 

- Nem kell válasz? - kérdezte a szolga. 
- Nem kell! Csak éppen azt jelentsd nekem, vajon 

megtaláltad-e. A kulcsot azonban csakis az ő kezébe add át!... Várj 
csak, Orthon! Mielőtt kiérnénk Párizsból, magamhoz intelek, hogy 
igazítsd meg a lovam hevederét. Így te feltűnés nélkül 
visszamaradsz, elintézed amit rádbíztam s Bondy-ban utolérsz 
minket. 

A szolga elköszönt és távozott. A menet tovább haladt a 
Saint-Honoré utcán s mikor a rue de Saint-Lorent közelébe ért, a 
navarrai király lovának hevedere meglazult; Orthon odasietett - s 
minden úgy történt, ahogy előre megbeszélték. A királyi társaság 
végighalad a des Récollets utcán, míg Orthon elkanyarodott a 
Temple utca felé. 

Mikor Henrik ismét a királyhoz csatlakozott, Károly és az 
alenconi herceg élénk beszélgetésbe voltak elmerülve; közömbös 
dolgokról s a vadkan rejtekhelyéről folyt a beszélgetés s 
mindketten úgy színlelték, mintha észre se vették volna Henrik 
elmaradását. 

Margit ezalatt szakadatlanul Károly király és az alenconi herceg 
viselkedését figyelte s feltűnt neki, hogy Károly fivére sajátságos 
pillantásokat vet Henrik felé. Bezzeg vígkedvű volt azonban a 
nevers-i hercegné, mert Coconnas, akinek ma szokatlanul jókedve 



 

volt, ezernyi bohóctréfával mulattatta a hölgyeket. Ami pedig La 
Mole-t illeti, nos ő bizony két ízben is alkalmat talált arra, hogy 
Margit aranyrojtos vállszalagját megcsókolja. 

Nyolc óra után érkeztek Bondy-ba s Károly király első kérdése is 
az volt, vajon a vadkan a rejtekhelyén tartózkodik-e; az első 
falkahajtó, aki felkutatta a vadat, adta meg rá a választ. A reggelit 
fölszolgálták, mely után a király egy pohár meggybort ivott meg. 
Ezalatt megérkezett a Guise herceg is, mintegy húsz-harminc 
nemes ifjú élén; egyenesen a királyhoz lovagolt és beszélgetésbe 
mélyedt vele. Pontban kilenc órakor a király kiadta a parancsot a 
hajtás megkezdésére, mindenki lóra ült és elindultak a 
találkozóhely felé. 

Útközben Henrik módját ejtette, hogy a feleségével néhány szót 
válthasson. 

- Nos, Margit, tud valami újságot? - kérdezte Henrik. 
- Nem tudok! - felelte Margit. - Ha csak azt nem, hogy Károly 

bátyám olyan furcsán néz magára! 
- Már én is észrevettem... 
- Tett valami óvintézkedést, Henrik? 
- Páncéling van rajtam, oldalamon pedig spanyol vadászkés; 

mint a borotva, hegyes, mint a tű, még az aranytallért is átszúrom 
vele! 

- Akkor hát... az Isten nevében! 
A falkahajtó kürtje felharsant: a társaság a vadkan 

rejtekhelyéhez érkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAUREVEL 
 

Mialatt a fényes s látszatra gondtalan vadásztársaság végighalad 
Párizs utcáin Bondy felé, Katalin gondosan összegöngyölte azt a 
pergament, amelyre Károly király sebtében aláírta a nevét s azután 
bebocsátotta szobájába azt az embert, akihez a testőrkapitány 
útján juttatta el néhány nap előtt a levélkét. A férfi egyik szemét 
széles tafotakötés takarta, amely a másik szemét és a me-
részhajlású, saskeselyű orrot látni engedte; hosszú, széles köpenyt 
viselt, mely alatt egész arzenált lehetett sejteni. Még kard is 
fityegett az oldalán, pedig ennek viselése nem volt szokásban, ha 
királyi kihallgatásra volt hivatalos valaki. Egyik kezét el sem 
mozdította a köpenye alatt rejtőző tőr markolatáról. 

- Ah, ön itt van, uram! - szólalt meg Katalin helyet foglalva. - A 
Bertalan-éji események után - amelyekben tevékenyen részt vett - 
megígértem önnek, hogy továbbra is foglalkoztatni óhajtom. Nos, 
itt az alkalom! Helyesebben: megteremtem az alkalmat. 

- Felség, mély hódolattal köszönöm meg a kegyet! - felelte a 
bekötött szemű ember szinte szemtelen hangon. 

- Olyan kitűnő alkalom, amely életében kétszer sem 
kínálkozhatik! Éljen tehát vele! Itt van, olvassa el ezt a parancsot! - 
mondta Katalin, átadva neki a pergamen-tekercset. 

- Hogyan! - kiáltott fel a félszemű ember elsápadva. - Elfogatási 
parancs a navarrai király ellen? 

- Miért, hát annyira különösnek találja? 
- De királyról van szó, asszonyom! Attól félek, hogy nem volnék 

méltó mesterember, ha... 
- Az én bizalmam azzá avatja önt, Maurevel úr! - felelte Katalin. 

- Engedelmeskedik tehát? 
- Ha Felséged parancsolja, akkor engedelmeskedni 

kötelességem ! 
- Vegyen maga mellé tíz embert, sőt többet is, ha kell! 
- És hol fogjam el a királyt? 



 

- Bárhol, ahol ráakad! Akár a Louvre-ban is! A saját 
szobájában... 

- Ez nagy könnyebbséget jelent számomra. És mikor 
parancsolja, Felség? 

- Ma este, vagy ma éjjel. 
- Még csak azt szeretném tudni, Felség, milyen tekintettel 

legyek a navarrai király rangjával szemben? 
- Semmilyennel! - felelte Katalin. - Hát nem tudja, hogy a 

francia király nem tartozik tekintettel lenni senki iránt az 
országban, nem ismervén el senkinek vele való egyenrangúságát. 

- Felséged engedelmével én arra az álláspontra fogok 
helyezkedni! - mondta Maurevel ismét meghajtván magát. - És 
hogyha a navarrai király kétségbevonná a parancs hitelességét, 
vagy éppen ellenszegülne? 

- Azt szinte bizonyosra veszem! - felelte Katalin. - De ebben az 
esetben úgy jár el, ahogy a királyi parancs végrehajtása körül el kell 
járni! Mit tenne ön, Maurevel, ha önt a királyi parancsnak 
végrehajtásával bízná meg s az illető egyén ellenszegülne? 

- Ebben az esetben, Felség - felelte a bérgyilkos - ha egyszerű 
nemes emberről van szó, hát megölöm! 

- Mondtam már, hogy Franciaországban egyedül IX. Károly a 
király; kívüle mindenki más egyszerű nemes ember! - felelte 
Katalin határozott hangon. 

Maurevel e szavakra elsápadt, mert most már mindent 
megértett. 

- Oh... oh! Tehát meg kell ölnöm a navarrai királyt! - fakadt ki 
Maurevel. 

- De hát ki beszél itt gyilkosságról? Hol mondja ki azt a 
parancs? A király egyszerűen csak azt akarja, hogy a navarrai 
királyt csukják be a Bastille-ba! Hogyha ellenszegülés nélkül tűri: 
rendben van; ha ellenáll s önt meg akarja ölni, nos, akkor - magára 
vessen! 

Maurevel elsápadt. 



 

- Ön védekezni fog, Maurevel! - folytatta Katalin. - Hiszen senki 
sem kívánhatja, hogy olyan vitéz katona, mint ön, csak úgy, 
védekezés nélkül, megölesse magát. Hogyha pedig ön védekezni 
fog, nos, akkor - jöjjön, aminek jönnie kell! Megértett engem, 
Maurevel? 

- Nagyon is, Felség! Csakhogy... 
- Bizonyosan azt óhajtja, hogy a parancsban ki legyen mondva: 

„élve, vagy halva!" - nemde? 
- Bevallom, Felség, hogy aggodalmaim vannak... 
- Hát nem bánom, legyen!- mondta Katalin vállát vonogatva s 

kigöngyölte a pergament, a megfelelő helyen beszúrta ezt a három 
szót: „élve, vagy halva". 

- Azt méltóztatott mondani - jegyezte meg Maurevel, mikor a 
parancsot átvette - hogy tíz-tizenkét embert vegyek magam mellé. 
Én csak hat embert kérek Felségedtől. 

- Miért éppen hatot? 
- Mert hogyha a navarrai királynak bántódása esik - ami nagyon 

valószínű -, akkor könnyen megbocsátják ennek a hat embernek, 
hogy nem tudták elfogni a királyt; de tizenkét embernek nem 
bocsátják meg azt, hogy társaik felét le nem kaszaboltatták, 
mielőtt kezet emeltek volna egy király ellen. 

- Nagyszerű egy király, mondhatom! - jegyezte meg Katalin. - 
Akinek országa sincsen! 

- Felség, nem az ország teszi a királyt, hanem a születése! 
- Ejh, bánom is én, csinálja úgy, ahogy jónak látja! - mondta 

türelmetlenül Katalin. - Figyelmeztetem azonban, hogy maradjon 
itt a Louvre-ban. Rendelkezésére áll egész csapat szolga, hogy 
előkerítse azt a bizonyos hat embert. 

- De van egy hű szolgám, aki már több ízben segítségemre volt - 
hasonló vállalkozásaimban. 

- Hát használja fel azt, a szükséghez képest! A király 
fegyvertermében szolgálják föl önnek a reggelit s ott teheti meg 
intézkedéseit is. Abban a szobában még a bátorságot is 
visszanyerheti, ha beszélgetésünk alatt az netán az inába szállt. 



 

Hogyha pedig a fiam a vadászatról visszatér, akkor elfoglalja helyét 
az én házikápolnámban, ahol bevárja az alkalmas időpontot. 

- De hogyan hatolunk be a navarrai királyhoz, aki bizonyára 
megsejtette a dolgot s bezárkózik a szobájába? 

- Minden ajtóhoz van egy másik kulcsom! - felelte Katalin. - A 
navarrai király szobájának ajtajáról még a reteszt is eltávolították, 
tehát még azzal sem védekezhetik. Ne feledje el, hogy a király 
parancsát minden körülmények közt végre kell hajtani! Semmiféle 
kibúvó nincs megengedve, mert a sikertelenség is a királyi 
tekintély rovására megy! 

És ezzel Katalin, be sem várva, hogy Maurevel válaszolhasson, 
behívatta Nancey testőrkapitányt, akinek megparancsolta, hogy 
vezesse be Maurevelt a király fegyvertermébe. 

- Az áldóját! - mormogta magában Maurevel útközben. - 
Fokozatosan emelkedem a gyilkosság egyeduralmában: egyszerű 
nemes embertől kapitányig; kapitánytól tengernagyig; 
tengernagytól koronázatlan királyig. Ki tudja, nem jutok-e el 
valamikor - koronázott királyig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A HAJTÓVADÁSZAT 
 

Az a falkahajtó, aki a vadkan rejtekhelyét fölfedezte, csakugyan 
nem tévedett, mert a vadkant a kopók csakhamar felhajtották. A 
hatalmas állat alig ötven lépésnyire rohant el a királytól, aki nagy 
szenvedéllyel űzte a vadászat e veszedelmes nemét. Mikor a 
vadkan az úton keresztülvágott, a király utána rohant, nyomában 
az alenconi herceg és Henrik navarrai király. Margit figyelme most 
errefelé irányult s intett Henriknek, hogy maradjon mindvégig a 
király oldalán. A vadásztársaság többi tagja szintén a király 
nyomában vágtatott. 

A királyi vadaskertek abban az időben dúslakodtak a 
legkülönfélébb vadakban, mert hiszen rendszeres irtásról szó sem 
volt; farkas, vadkan, szarvas és természetesen - vadorzó is bőven 
akadt a sűrű erdőségekben, ahol a fákat nem a gondos erdész 
ültette bizonyos terv szerint, hanem úgy nőttek ki a földből, ahogy 
azokat az őstermészet szeszélye hozta létre s az amerikai őser-
dőkre emlékeztettek. Csak éppen utakat vágtak egy pontból 
kiindulóan az erdő széle felé, amelyeket viszont az erdőt 
köröskörül bekerítő útvonal, mint a kerék küllőit a keréktalp, 
övezte körül. Alig egy negyedóra múlva azonban bekövetkezett, 
ami hasonló vadászatok alkalmával csaknem mindig bekövet-
kezett, tudniillik a sűrű fák között nem bírták a vadat nyomon 
követni s így az üldözésben messze mögötte maradtak. A király is, 
amikor az útkereszteződéshez ért, dühösen nézett szét maga körül 
és szitkozódva kiabált, ami szokása volt neki: 

- Nos, alenconi herceg, és Henrik! Hát itt vagytok szendén és 
szótlanul, mint zárdabeli apácák, akik főnöknőjük után szép 
lassan, szemlesütve ballagnak. Ez bizony nem vadászat! Te, Ferenc 
herceg, mintha skatulyából húztak volna ki; olyan kikent-kifent és 
illatos vagy, hogyha a vad és a kutyáim közé találsz jutni, emezek 
bizony még eltévesztik a vadat. Te pedig, Henrik, hol van a 
vadászdárdád, no meg a puskád? 



 

- Sire! - felelte Henrik – mire való a puska? Jól tudom, hogy 
Felséged akkor ejti el a vadat, ha már a kutyák közrefogták. Ami 
pedig a vadászdárdámat illeti, azt bizony én nagyon ügyetlenül 
kezelem, mert nálunk a hegyek közt - ahol a medvét tőrrel 
támadjuk meg - nem szokásos fegyver. 

A király ekkor a kürtjébe fújt, amire több kürt hangja felelt. 
Most hirtelen egy falkahajtó jelent meg, aki jelt adott, hogy a 
vadkan közeleg. A király megsarkantyúzta a lovát s vadásztársai 
nyomon követték. A kutyák ugatása most már mindig közelebbről 
hallatszott s a király immár másodszor pillantotta meg a vadkant, 
amint az az utat keresztezte. A király pompás arabs paripája 
szélvészként rohant vele tova s vadásztársai apránként 
elmaradoztak mellőle, nem bírván lépést tartani a szilaj arabs 
lóval. Legtovább Tavannes lova bírta a versenyfutást, de most már 
az is elmaradt mögötte. A királyon kívül csak néhány felhajtó volt 
még a közelben, akik busás jutalom reményében igyekeztek 
közelében maradni. E percben az volt a helyzet, hogy az alenconi 
herceg és Henrik egy hosszú fasorban iparkodtak a király után, 
míg a Guise herceg és kísérete messze mögöttük állva vesztegelt. A 
keresztútnál álltak a hölgyek. 

- Hát nem az-e a látszat - mondta az alenconi herceg a mellette 
vágtató Henriknek -, hogy Guise herceg, itt a páncélos vitézeivel, 
az igazi király? Minket, szegény hercegeket, pedig még csak egy 
pillantásra se méltat! 

- Hát miért bánna ő velünk különben, mint bánnak velünk saját 
rokonaink! - felelte Henrik. - És, kedves sógorom, nem vagyunk-e 
mind a ketten foglyok a francia király udvarában és túszok saját 
pártunk részéről? 

Ferenc szinte ijedten nézett e szavak után Henrikre s várta, 
hogy az majd bővebben kifejti álláspontját, de biz' az sokkal jobb 
diplomata volt, hogysem többet mondjon, mint amennyit 
szükségesnek vélt. 



 

- Mit akartál ezzel mondani, Henrik? - kérdezte végre az 
alenconi herceg, miután hiába várta, hogy sógora tovább folytassa 
a megkezdett beszélgetést. 

- Csak azt, kedves Ferenc - felelte Henrik -, hogy Guise herceg 
és fegyveres kísérői, akik kettőnket állandóan szemmel tartanak, 
mintha azért volnának itt, hogy kettőnk szökését 
megakadályozzák. 

- Megszökni?... Ugyan miért? És hogyan? - kérdezte a herceg, 
pompásan színlelve a meglepetést. 

- De pompás spanyol lovad van, Ferenc! - mondta Henrik, hogy 
a beszélgetést más irányba terelje. - Bizonyos vagyok benne, hogy 
hét mérföldet is befut egy óra alatt. Látod amott azt a szép 
keresztutat? Nem eresztenénk meg egy kissé a kantárszárat? 

Az alenconi herceg viszont e szavakra nem felelt s mintha a 
vadászok zaját figyelné, némán hallgatózott. 

- A lengyelországi hírek megtették a hatást! - mormogta 
magában Henrik. - Szeretné, ha megszöknék, de biz' én ha 
szököm, nem egyedül szököm. 

E percben mintegy harminc-negyven nemes lovag csoportosult 
a herceg és Henrik körül, mintegy ellensúlyozásául a Guise herceg 
csapatának. Az alenconi herceg azonban elfordította fejét s 
belefújt a kürtjébe, sorakozásra híván föl embereit. Az újonnan 
érkezett lovasok azonban azt hitték, hogy az alenconi herceg azért 
tétovázik, mert Guise herceg és lovasai a közelben vannak, úgy 
intézték tehát a felvonulást, hogy a két herceg közé ékelődjenek, 
biztosítván ezáltal Ferenc herceg és Henrik navarrai király 
szökését. Most hirtelen, alig tíz lépésnyire Henriktől, egy másik 
nemes ifjú tűnt föl, aki kalapját megemelve, észrevétlenül jelt 
adott Henriknek, mintha hívná, hogy kövesse őt. Henrik ekkor az 
ifjúban Turenne vicomte-ot ismerte föl, de mert Henrik 
megfigyelte az alenconi herceg közömbös, komor arcát, ugyancsak 
hasonlóképpen - fejét néhányszor jobbra-balra fordítván, mintha 
az ujjas nyaka gátolná szabad mozgásában - tagadó választ adott. 



 

A vicomte megértette s a másik pillanatban már el is tűnt az erdő 
sűrűjében. 

Ebben a pillanatban hallani lehetett a kutyafalka csaholását, 
amint egyre közeledett és csakhamar a vadkant is látni lehetett, 
amint a fasor végén keresztülvágott az úton; nyomában kalap 
nélkül száguldott IX. Károly király, teljes erejéből fújva kürtjét. 
Három vagy négy falkahajtó volt a nyomában, míg Tavannes 
eltűnt mellőle. 

- A király! - kiáltott fel ijedten az alenconi herceg s megeresztett 
kantárszárral rohant utána. 

Henrik, megnyugtatva barátainak jelenlététől, intett nekik, 
hogy ne távozzanak, ő maga pedig a hölgyekhez lovagolt. 

- A szél megfordult, márpedig a szélfordulás nem kedvez a 
vadászatnak, ugye, Henrik? - kérdezte Margit, néhány lépéssel 
elébe lovagolva a feléje tartó férjének. 

- Úgy van, Margit, s bizony ilyenkor az egész tervet meg kell 
változtatni - felelte Henrik. 

Eközben a kutyafalka robaja egyre közeledett s most már 
mindenki odafigyelt. A vadkan e pillanatban a keresztútra ért és 
nyomban rátért arra az útra, amelyen a hölgyek és nemes ifjakból 
álló udvaruk s a hajtásból visszamaradt vadászok álltak. A vadkan 
mögött közvetlenül a sarkában, mintegy harmincnegyven 
hatalmas vizsla s ezek után alig húsz lépésnyire a király vágtatott 
kalap, köpeny nélkül, tövisektől és gallyaktól megtépdesett 
ruhában és összevissza karmolt arccal és kézzel. Mindössze egy 
vagy két hajtó maradt a király nyomában. A király szakadatlanul a 
kürtjét fújta, hogy kutyáit serkentse; ez a hajsza szemmel 
láthatóan annyira lekötötte minden figyelmét, hogy se látott, se 
hallott, mi történik körülötte, sőt ha ilyen pompás lova nem lett 
volna, bizonyára ő is felkiáltott volna III. Richárddal: „Országot 
egy lóért!" Ámde a ló is épp oly tüzesvérű volt, mint amennyire 
szenvedélyes vadász volt a gazdája s lábai mintha nem is érintették 
volna a földet, tüzet fújva rohant előre. A vadkan, a kutyák, a 



 

király, mint valami múló látomás tűnt el vadásztársainak szeme 
elől... 

- Hallali!... Hallali!... - kiáltott föl a király, amint a vadászok elől 
elvágtatott, kürtjét ismét vérző szája elé emelve. Csak az alenconi 
herceg és két hajtó csatlakozott ekkor a királyhoz, a többiek csak 
nyomon követték, mert most már bizonyosnak látszott, hogy a 
vadkan nem bírja sokáig. Csakugyan, alig tíz perc múlva, a vadkan 
letért az útról és bevágott az erdő fái közé, mikor azonban ott egy 
tisztás elé ért, egy sziklához támaszkodva, szembeszállt a 
kutyákkal. A király kiáltozásaira most azután mindnyájan 
odasiettek. Épp a legérdekesebb pillanatban érkeztek oda: a 
sarokba szorított állat a legelszántabb küzdelemre készülődött. Az 
immár három órai hajsza után kifáradt kutyafalka ádáz dühvel 
rohant a vadra. A vadászok ezalatt félkörben helyezkedtek el, 
középen a királlyal, aki mögött az alenconi herceg foglalt állást 
puskával, Henrik pedig egyszerű vadászkéssel kezében. A Guise 
herceg, aki az egész idő alatt feltűnően közömbös maradt, most is 
félrevonult kíséretével együtt; nyomban mellettük állt föl a 
hölgyek csoportja. 

A vadkan ezalatt, amelyet vagy negyven kutya fogott közre, 
mint ostromló vízár a sziklát s iparkodott beleharapni rőt sörtés 
bőrébe - agyarának egy-egy döfésével ugyanannyi kutya belét 
ontotta ki. Károly király felborzolt hajjal, tűzben égő szemmel 
tajtékzó lova nyakára borult s lihegve fújta dühösen a hallalit! Alig 
tíz percnyi ostrom után, mintegy húsz kutya lett harcképtelen. 

- Hej, elő a buldogokkal! - kiáltotta a király.  
Az egyik falkahajtó ekkor eloldotta a hatalmas két kutya 

nyakörvét, mire a két dühös állat egyenesen a kutyafalka közé 
rohant s félrelökve maga előtt a kutyákat, mindegyike a vadkan 
egy-egy fülébe harapott. A lefülelt állat kínjában és dühében a 
fogát csattogtatta. 

- Bravó, Duredent!... Bravó, Risquetout! - kiáltotta a király. - 
Csak rajta, bátorság!... Hol egy vadászdárda?... Vadászdárdát ide! 

- Itt az én puskám! - ajánlkozott az alenconi herceg. 



 

- Nem kell a puska! Nem ér semmit, a vadász nem érzi, mint 
hatol a golyó az állat testébe... Dárdát ide hamar, dárdát! - 
kiáltozta a király. 

Ekkor egy tűzben edzett, hegyes végű dárdát nyújtottak át a 
királynak. 

- Az istenért, vigyázzon, Felség! - kiáltott fel aggódva Margit. 
- Csak rajta, rajta! - biztatta a királyt a nevers-i hercegné. - De el 

ne hibázzad ám!... Egy jól irányzott döfést neki... 
- Legyen nyugodt, hercegné! - felelte Károly. 
S ezzel a dárdát megmarkolva, a vadkan felé döfte, amelyet a 

kutyák erősén lefogva tartottak s így az mozdulni sem bírt. 
Csakhogy amint a dárda hegye megcsillant, a vad hirtelen 
megmozdult s a dárda nem a mellébe fúródott, hanem elsiklott a 
válla fölött s megakadt abban a sziklában, amelyhez a vad 
támaszkodott. 

- Ezer ördög! - kiáltott föl a király. - A szúrás nem sikerült... 
Hamar egy másik dárdát! 

A király hátraugratott a lovával, hogy átvegye az egyik hajtó 
által feléje nyújtott dárdát. Csakhogy ugyanabban a pillanatban a 
vadkan - kétségbeesett erőfeszítéssel kiszabadítván magát a két 
hatalmas kutya marcangoló szorításából - vérbenforgó szemmel, 
égnek borzolt sörtével s tüzet fújva, mint a kovács kohója, fogait 
csattogtatva rohant a király lova felé. A király, jó vadász létére, 
várta is ezt a támadást s lefordította a lova fejét, amely azonban 
felágaskodott; talán túl erősen találta megrántani a kantárszárat, 
vagy a ló meg is ijedhetett, elég az ahhoz, hogy a ló 
hanyattvágódott. A jelenlévőkben szinte megfagyott a vér: a földön 
hentergő ló maga alá szorította a király egyik lábát. 

- Adja ide a kezét, Sire! - kiáltotta Henrik. 
A király eleresztette a ló kantárszárát, bal kezével megragadta a 

nyerget s jobbjával ki akarta húzni vadászkését, amely azonban, 
minthogy a teste ránehezedett, sehogy sem akart kijönni a 
hüvelyéből. 



 

- Ide hozzám, Ferenc! - kiáltotta a király, amint látta, hogy a 
vadkan most már egyenesen ráveti magát. 

Eközben a király lova, mintha megérezte volna, mily nagy 
veszélyben forog gazdája, összeszedte minden erejét, már éppen 
talpra ugrani készült, mikor az alenconi herceg bátyja 
segélykiáltására ijedten kapta puskáját az arcához, hogy leterítse a 
vadat, csakhogy a golyó nem a vadkant, hanem a ló egyik térdét 
zúzta szét; orrával a földet túrva, zuhant a ló vissza a földre. A 
vadkan e pillanatban a királyhoz ért s agyarával fölhasította a 
csizmáját. 

- Ah! - mormogta magában az alenconi herceg vértelen ajkával - 
azt hiszem, hogy most mindjárt az anjou-i herceg lesz a francia 
király, én pedig Lengyelország királya! 

A vadkan csakugyan már Károly combját marcangolta, mikor ez 
úgy érezte, hogy valaki megragadja a karját s abban a pillanatban 
látta is, amint egy megvillanó éles penge markolatig hatol az állat 
vállai közé, miközben egy erős kéz megragadta a már húsában 
turkáló vadkan fejét. 

Károly király, akinek végre sikerült kiszabadítania magát lova 
ránehezedő teste alól, támolyogva kelt föl a földről, s mikor 
észrevette, hogy ruhája csupa merő vér, halálosan elsápadt. 

- Sire! - mondta Henrik nyugodtan, aki még mindig térden állva 
tartotta lefogva a halálosan talált vadkant - Sire, nem történt 
semmi baj; a vadkan agyarát elfordítottam s így Felséged nem 
sebesült meg. 

Henrik a kést eleresztve, fölállt, a vadkan pedig - orrán-száján 
keresztül - hörögve terült el a földön. 

Károly király, akit egyszeriben körülfogtak ijedező hívei, 
annyira megrémült ezek jajveszékelésétől, hogy kicsibe múlt, hogy 
maga is a vad mellé nem rogyott le a földre. De azután összeszedte 
magát s a navarrai király felé fordulva, maradék erejével, eddig 
soha senki iránt nem érzett hála tekintetével a szemében, 
megragadta és megszorította a kezét. 

- Köszönöm, Henrik! - mondta meghatottan a király. 



 

- Kedves bátyám! – kiáltotta feléje az alenconi herceg, 
hozzásietve. 

- Ah, Ferenc? - felelte a király. - Nos, te vagy az a híres céllövő? 
Hát hová tévedt a golyód? 

- Alighanem szétlapult a vadkan vastag bőrén! - mentegetőzött 
a herceg. 

- Ejh, dehogy is lapult szét! - jegyezte meg Henrik pompásan 
megjátszott meglepetéssel. - Őfelsége lovának a térdét zúzta szét! 
Ugye különös?... 

- Nos, Ferenc, igaz? - kérdezte a király. 
- Meglehet! - felelte a herceg megütközéssel. - A kezem nagyon 

remegett. 
- A tény azonban mégiscsak az, Ferenc, hogy kitűnő lövő 

létedre, kissé furcsa lövés volt! - jegyezte meg a király szemöldökét 
összeráncolva. – Még egyszer köszönöm, Henrik! Uraim! - fordult 
a király a vendégek felé. - Most pedig térjünk vissza Párizsba! 
Nekem ebből untig elég volt! 

Margit odalovagolt Henrik mellé, hogy üdvözölje. 
- Ah, csakugyan jól teszed, Margit, üdvözöld Henriket őszintén 

és szeretettel! - mondta a király. - Mert nélküle e percben már 
alighanem III. Henrik volna a francia király! 

- Sajnos, asszonyom - jegyezte meg Henrik -, az anjou-i herceg 
eddig is ellenségem volt, de most már még jobban gyűlöl! De hát 
az ember megteszi, amit megtehet! Kérdezze csak meg az alenconi 
hercegtől... 

S lehajolva, Henrik kirántotta a vadkan testéből vadászkését s 
kétszer-háromszor beleszúrta a földbe, hogy megtisztítsa a vértől. 

 
 
 
 
 
 
 



 

TESTVÉRISÉG 
 
Azzal, hogy megmentette IX. Károly király életét, Henrik 

nemcsak egy ember életét mentette meg, hanem elhárította három 
országról az uralkodó változásával járó viszontagságokat is. Ha 
ugyanis Károly király meghal, akkor az anjou-i herceg lett volna 
Franciaország királya, az alenconi herceg pedig minden 
valószínűség szerint a lengyel trónt foglalta volna el. Ami pedig 
Navarrát illeti, nos - minthogy az anjou-i herceg Condé 
hercegnének volt a kedvese - annak trónját az új francia király 
hálából alighanem Condé herceggel töltötte volna be. 

Ebből a nagy felfordulásból Henrik számára semmi jó nem 
származott volna. Károly király helyett, aki még megtűrte őt, az új 
királlyal, az anjou-i herceggel gyűlt volna meg a baja, aki anyjával, 
Medici Katalinnal az élete ellen esküdött. Ez a gondolat egy 
pillanat alatt átcikázott az agyán Henriknek, aki villámgyors 
beavatkozással a saját életét is megmentette. Természetesen, Ká-
roly király ezt nem tudhatta, de megértette ezt Margit, aki nem 
győzte bámulni Henrik lélekjelenlétét és személyes bátorságát. 

Bondy-ból való visszatérésük alatt Henrik sokat töprengett a 
saját helyzetén, s mire a Louvre-ba érkeztek, terve is elkészült. 
Azonmód piszkosan, porosan és véresen nyomban felkereste az 
alenconi herceget, aki nagy lépésekkel járt fel s alá szobájában. A 
herceg dúlt-fúlt haragjában s egyenesen Henriket okolta azért, 
hogy Károly király figyelme az ő elhibázott lövésére irányult, 
amelyben amaz szándékosságot vélt s így a testvéri viszony köztük 
elhidegült. Henrik nem maradt adós a magyarázattal. 

- Kedves sógorom - mondotta Henrik - a te érdekedet sokkal 
inkább a szívemen viselem, hogysem el ne mondanám azt, hogy a 
hugenották ismét megkörnyékeztek engem... Mouy kapitány - 
annak a derék Mouy-nak a fia, akit Maurevel meggyilkolt - 
életének kockáztatása árán felkeresett, hogy ismét felajánlja a 
vezérséget. Te jól tudod, mennyire szeretem Károlyt, aki az 



 

életemet megmentette; és azt is, hogy Katalin királyné anya 
helyett anyám!... Tehát nem fogadtam el az ajánlatot! 

- És mi lett volna az ajánlat? - kérdezte a herceg. 
A hugenották újra fel akarják állítani a navarrai trónt, s 

minthogy ez a trón öröklés jogán engem illet: nekem ajánlották 
föl. Minthogy azonban én nem fogadtam el: Mouy máshoz fordult 
ajánlatával. 

- S ugyan kihez? - kérdezte a herceg színlelt ártatlansággal. 
- Nem tudom! Talán Condé herceghez. 
- Igen, ez valószínűnek látszik! - felelte a herceg. 
- Különben nekem módomban áll kifürkészni, ki az, aki az 

ajánlatot elfogadta. 
Az alenconi herceg e szavakra elsápadt. 
- Csakhogy a hugenották is meghasonlottak egymás közt! - 

folytatta Henrik. - Épp ez oknál fogva Mouy kapitány nem 
képviseli a hugenották összességét, hanem csak egy részüket. A 
másik párt, amely szintén nem megvetendő, még mindig abban 
reménykedik, hogy végre is sikerül neki megnyerni navarrai 
Henriket, aki esetleg még meggondolja a dolgot. 

- Azt hiszed? 
-Azt hiszem! Hiszen csaknem minden nap újabb 

tanúbizonyságát látom ragaszkodásuknak. Emlékszel arra a kis 
csapatra, amely a vadászat alkalmával körülvett engem, s tudod-e, 
ki volt annak vezére? 

- Tudom hát! - felelte a herceg. - Turenne vicomte! 
- És tudod-e, hogy mit akartak? 
- Azt is tudom! Meg akartak szöktetni. 
- Ebből is láthatod, hogy van egy másik párt, amely mást akar, 

mint amit Mouy képvisel. És ez a másik párt olyan erős, hogy e 
nélkül nem is lehet sikerre számítani. Tehát Turenne és Mouy 
pártja áll szemben egymással. Már csak jelre várnak, hogy egymás 
ellen törjenek. Ebben a válságos pillanatban két terv közt 
ingadozom, amelyet mint szerető rokonnak - eléd akarok ter-
jeszteni. 



 

- Beszélj nyíltan! Hallgatlak! - mondta a herceg. 
Henrik erre kifejtette véleményét a neki felajánlott vezérségről, 

amelyet elfogadni nem hajlandó; szívesen átengedné ezt a 
tisztséget egy megbízható, alkalmas férfinak, de ilyet, sajnos, nem 
talál barátai közt - kivéve az - alenconi herceget... És nehogy 
méltatlan ember kerüljön a hatalomra: inkább kész leleplezni a 
király előtt a készülő összeesküvést; neveket nem fog említeni, 
sem a színhelyet nem jelöli meg, csak éppen felhívja a király 
figyelmét a készülő veszedelemre. 

- Az isten szerelmére! - kiáltott fel ijedten a herceg. - Mit 
beszélsz itt össze-vissza?... Hogyan, hát te, aki a tengernagy halála 
óta a hugenották vezére voltál, te, Henrik te emelnél kést 
testvéreidre? Tudod-e, hogy ha ezt megteszed, akkor egy újabb 
Bertalan-éjt rendezel az ország kálvinistái számára? Tudod-e, hogy 
Katalin csak alkalomra vár, hogy kiirthassa még azokat is, akik az 
első mészárlásból élve megmenekültek! 

- Hogyan? - mondotta Henrik ártatlan arccal. - Hogyha a király 
a szavát adná, bizonyosra veszem, hogy még a haja szála se 
görbülne meg senkinek! 

- IX. Károly király adott szava, Henrik!... Hát Coligny 
tengernagy nem bírta adott szavát; vagy Téligny, de még te magad 
is. És mi hasznotok volt belőle?... Oh, Henrik, én mondom neked: 
ha úgy cselekszel, ahogy mondottad; bizony pusztulásukat okozod 
nemcsak a főcinkosoknak, hanem még azoknak is, akik akár 
közvetlen, akár közvetett viszonyban vannak velük! Henrik 
mintha elgondolkozott volna egy pillanatig. 

- Ha jelentős személyiség volnék az udvarnál, bizonyára én is 
másképp gondolkoznék! - mondotta Henrik. - Például a te 
helyedben Ferenc, aki francia királyi herceg s a korona valószínű 
várományosa vagy… 

- Nos, az én helyemben mit csinálnál? - vágott közbe a herceg 
gúnyos mosollyal. 

- A te helyedben élére állanék a mozgalomnak s kezembe 
venném az irányítást! Nevem és tekintélyem biztosítaná a lázadók 



 

életét, s hasznot húznék először a magam, majd a király számára 
abból a vállalkozásból, amely különben nagy csapás lenne az egész 
Franciaországra nézve. 

Az alenconi herceg szemmel láthatóan örült e szavaknak s az 
arca boldogságtól sugárzott. 

- Azt hiszed - kérdezte a herceg - hogy ez megvalósítható, s 
elkerülhetjük a veszedelmeket? 

- Azt hiszem! A hugenották szeretnek téged szerény 
megjelenésedért, tekintélyes állásodért s azért a jóindulatért, 
amelyet irántuk tanúsítottál mindig. 

- De hiszen szakadás van a pártban! - kockáztatta meg a kérdést 
a herceg. - Azok, akik téged kívánnak, vajon óhajtanak-e engem? 

- Én majd megnyerném azokat is a számodra részint az irántam 
való bizalmuk révén, részint pedig rájuk ijesztenék, hogy ismered 
a nevüket. 

- És kitől tudhatnám meg a nevüket? 
- Hát kitől mástól, ha nem tőlem, ventre-saint-gris! - felelte 

Henrik. 
- S te megtennéd, hogy kiszolgáltatod a barátaidat? 
- Ide figyelj, Ferenc! - felelte Henrik. - Mondottam már, hogy az 

egész udvarnál egyedül téged szeretlek. Ennek oka talán az is, 
hogy téged is épp úgy üldöznek, mint engem; meg azután a 
feleségem is nagyon szeret téged! 

A herceg a szavakra mélyen elpirult. 
- Hallgass a szavamra, Ferenc - folytatta Henrik - vedd a 

kezedbe ezt az ügyet és légy Navarra királya. Hogyha számomra 
helyet adsz asztalodnál, no meg egy szép erdőt, ahol kedvemre 
vadászhatnék: akkor teljes lenne a boldogságom... 

- Legyek Navarra királya? - ismételte a herceg. - Hogyha... 
- Hogyha az anjou-i herceg lengyel király lesz, nemde? - fejezte 

be Henrik a herceg gondolatát, aki szinte ijedten nézett most 
sógorára.  

- De figyelj csak, Ferenc! - folytatta Henrik. - Én abból a 
feltevésből indulok ki, hogy az anjou-i herceg lengyel király lesz, 



 

Károly király pedig - amitől az isten őrizzen bennünket - meghal. 
Te itt nyomban kéznél leszel az örökség átvételére, míg az anjou-i 
herceg, azaz lengyel király, ugyanakkor éppen négyszáz 
mérföldnyire lesz innen, Krakkóban. Ha meg leszel velem elégedve 
Ferenc, nekem adod Navarrát, amely azonban csak egyik gyöngye 
lesz koronádnak. Legrosszabb esetben tehát mindössze az 
történhet, hogy ott lenn maradsz navarrai király, leszel törzse egy 
új királyi dinasztiának s élsz családod körében az enyémmel 
együtt, míg itt: mi sors vár reád? Egy szegény üldözött herceg 
vagy, a király harmadszülött fia, rabszolgája bátyáidnak, akit a 
szeszélyük egy szempillantás alatt a Bastille-ba juttathat... 

- Igen, igen, ez mind igaz! - felelte a herceg. - Csak azt nem 
értem, miért nem hajtod te magad végre azt a tervet, amelyet most 
énvelem akarsz végrehajtatni. 

- Én nagyon nehéznek találom magam számára s félek a 
fáradságtól, amellyel a dolog kivitelezése jár. 

- És jószándékodnak tudod tanújelét is adni, Henrik? 
Henrik most megkönnyebbülten sóhajtott föl, mint a birkózó, 

aki érzi, hogy ellenfele már hanyatlik. 
- Még ma este tanújelét adom! - felelte Henrik. - Kilenc órakor a 

főcinkosok neve és a terv a kezedben lesz. Visszalépésemet én már 
közöltem Mouy kapitánnyal. 

Ferenc herceg megragadta és melegen magához vonta Henrik 
kezét. Ebben a pillanatban Katalin királyné lépett Ferenc herceg 
szobájába, természetesen - bejelentés nélkül. 

- Ah, hát együtt? - szólalt meg Katalin. - Mily jó testvérek 
vagytok! Igazán megható! 

- Remélem is! - felelte Henrik király komoly hangon, míg az 
alenconi herceg félelmében elsápadt. Henrik most hátralépett, 
hogy helyet adjon az anyakirálynénak, aki beszélni akart fiával. 

- Nézd csak, Ferenc! - mondotta Katalin. - Ez a szép csat épp 
most érkezett Firenzéből. Nesze, neked adom, illeszd kardszíjadra! 
- Majd halkan odasúgta a hercegnek. - Ha ma este zajt hallasz 
Henrik kedves sógorod szobájából, meg se moccanj, Ferenc! 



 

A herceg némán megszorította anyja kezét s így szólt. 
- Engedd meg, anyám, hogy megmutathassam Henriknek a szép 

ékszert, amellyel engem megajándékoztál. 
- Sőt akár ajándékozd neki az én nevemben! - felelte Katalin. 
-Hallottad Henrik? - mondotta a herceg. - Jó anyám 

megengedte, hogy ezt a szép csatot neked adhassam ajándékba! 
Henrik nem győzte dicsérni a kardcsat szépségét és 

megköszönte az ajándékot. 
- Kedves fiam! - fordult most Katalin a herceg felé - 

gyöngélkedem egy kissé, megyek tehát s lefekszem. Károly bátyád 
szintén fáradt a mai nap izgalmaitól. Ez ok miatt ma este ki-ki a 
szobájában étkezik. Ah, Henrik! - fordult most Katalin a navarrai 
király felé - majd elfelejtem, hogy gratulálnom kell bátorságodhoz 
és ügyességedhez! Megmentetted a király életét, ezért jutalomra 
számíthatsz! 

- Máris elnyertem érte a jutalmat! - felelte Henrik mélyen 
meghajolva. 

-Azért az odaadó szeretetért, amellyel kötelességedet 
teljesítetted, Henrik - mondotta Katalin - ez nem méltó jutalom. 
De nekem és Károly királynak gondunk lesz reá, hogy irántad való 
hálánkat méltóképpen lerójjuk! 

- Minden, ami tőletek jön, anyám, jólesik nekem! - felelte 
Henrik, majd meghajolt és távozott. 

- Ah, kedves Ferenc sógorom! - mormogta magában Henrik 
elmenőben. - Most már bizonyos, hogy nem egyedül utazom, és 
hogy az összeesküvésnek most már van feje és van lelke!... Csak 
éppen résen kell lennünk! Katalin ajándékot adott nekem; Katalin 
jutalomról beszél! E mögött okvetlenül valami pokoli terv rejlik. 
Ma este Margittal beszélek s belevonom a tanácskozásba őt is. 



 

A KIRÁLY HÁLÁJA 
 

Maurevel a nap egy részét a király fegyvertermében töltötte, de 
mikor az az időpont közeledett, hogy a vadásztársaság visszatérjen 
a Louvre-ba, Katalin a bérgyilkost és pribékjeit a saját 
házikápolnájában rejtette el. Mikor Károly király a szobájába 
lépett, s dajkája jelentette, hogy egy férfi a nap legnagyobb részét a 
fegyverteremben töltötte, a dajka leírásából nyomban felismerte, 
hogy ez a férfi nem lehet más, mint - Maurevel. Ekkor aztán 
visszaemlékezett a sebtében aláírt elfogatási parancsra s most már 
mindent megértett. 

- Hohó! - mormogta magában a király. - Azon a napon, amelyen 
az életemet mentette meg - az elfogatás alkalma rosszul van 
megválasztva. 

Már éppen menni készült anyjához, de útközben meggondolta 
a dolgot s a dajkáját hívatta magához, akinek megparancsolta, 
hogy minden ajtót jól zárjon be, feleségét, Erzsébet királynét pedig 
értesítse, hogy az esés következtében gyöngélkedik s így az 
éjszakát saját hálószobájában egyedül tölti. Ó maga pedig leült 
íróasztala mellé és - verset írt. Eközben olyan gyorsan haladt az 
idő, hogy ijedten ugrott fel, mikor az óra kilencet vert. 

- Teringette! - kiáltott fel a király. - Itt az ideje, hogy 
cselekedjem!  

Ezzel kalapját és köpenyét véve, egy olyan titkos ajtón távozott, 
amelynek létezéséről még Katalin királynénak sem volt tudomása. 
Egyenesen Henrik szobája felé tartott, de mikor oda benyitott, 
Henriket nem találta otthon. Innen Margit lakosztálya felé ment 
abban a hitben, hogy Henriket bizonyosan a féleségénél találja. 
Margit a nevers-i hercegné társaságában vacsorázott - Coconnas és 
La Mole gróffal együtt, s mikor a király az előszoba ajtaján ko-
pogott, Gillone, a királyt megpillantva, úgy megrémült, hogy 
ijedtében még a szokásos üdvözlést is elmulasztotta, sőt úrnőjét 
sem értesítette a magas látogató érkezéséről. A király áthaladt az 
előszobán s a víg hangok után igazodva, az ebédlő felé tartott. 



 

- Szegény Henrik, örömében nem is tudja, hogy milyen baj 
környékezi! - mormogta magában a király. 

- Én vagyok az, Margit! - szólalt meg a király, amint mosolyogva 
félrehúzta a kárpitfüggönyt. 

Margit rémülten felkiáltott. Bármily barátságos volt is a király 
mosolygó arca, azt hitte, hogy e pillanatban egy Meduza-fő bámul 
reá... 

Coconnas és La Mole meglepetésükben hátat fordítottak a 
jelenetnek. 

- Felség! - kiáltott föl Margit hirtelen talpra ugorva. 
Coconnas, mikor észrevette, hogy itt most mindenki elveszti a 

fejét, annál jobban vigyázott a magáéra. Ő is felugrott, éspedig 
olyan jól kiszámított ügyetlenséggel, hogy az asztal, a rajta levő 
edényekkel, poharakkal és - gyertyákkal együtt fölborult. Egy 
pillanat alatt elsötétült a szoba és elnémult minden a szobában. 

- No, de most aztán fussunk ám! - súgta oda Coconnas La 
Mole-nak. - Mordi!  

La Mole-nak sem kellett kétszer mondani: a fal mellett 
tapogatózva, el akarta érni Margit hálószobáját, ahol aztán 
elrejtőzött volna. Mikor azonban a hálószobába ért, ott egy férfiba 
ütközött, aki a titkos ajtó felől lépett be oda. 

- Mit jelentsen ez? - kérdezte Károly király szinte fenyegető 
hangon, türelmét vesztve a sötétségben. - Talán ünneprontó 
vagyok, hogy ilyen nagy felfordulást rendeztek számomra?... Hej, 
Henrik!... Hol vagy, felelj hát! 

- Meg vagyunk mentve! - súgta halkan Margit, megfogva egy 
férfi kezét, abban a hitben, hogy az La Mole keze. - A király azt 
hiszi, hogy a férjem is jelen van. 

- Én pedig meghagyom őt ebben a tévedésben asszonyom, 
legyen nyugodt! - felelte ugyancsak fojtott hangon - Henrik 
navarrai király. 

- Nagy isten! - kiáltott fel Margit, eleresztve Henrik kezét. 
- Csitt! - súgta Henrik. 



 

- Ezer ördög! Hát mi suttogni valótok van nektek? - kiáltotta 
haragosan a király. - Felelj hát Henrik, hol vagy? 

- Itt vagyok, Felség! - szólalt meg Henrik. 
- Mordi! - súgta oda halkan Coconnas a nevers-i hercegnőnek. - 

A komédia kezd bonyolódni. 
- Akkor hát végünk van! - sóhajtotta a hercegné. 
Coconnas, mindent meggondolva, a legjobbnak találta, hogy 

véget vet ennek a helyzetnek azzal, hogy gyertyát gyújt. 
Eleresztette tehát a hercegné kezét s a földre zuhant 
edénycserepek közül megragadott egy gyertyavéget s a 
melegedésre szolgáló vasserpenyőben izzó parázsra fújva lángra 
lobbantotta a gyertyát. 

Károly király kérdően tekintett szét a szobában. Henrik a 
felesége mellett állott; a nevers-i hercegné egyedül szorongott a 
szoba egyik szögletében, Coconnas pedig a szoba közepén állva, 
gyertyával kezében világította meg a különös jelenetet. 

- Bocsáss meg, Károly bátyám, nem vártuk látogatásodat! - 
szólalt meg Margit. 

- Bizony ránk ijesztett, Felség! - jegyezte meg félénken a 
nevers-i hercegné. 

- Én pedig - mondotta Henrik, aki nyomban fölfogta a helyzetet 
- ijedtemben fellöktem az asztalt, mikor felugrottam. 

E szavakra Coconnas hálás pillantást vetett a navarrai királyra, s 
mintha ezt mormogta volna magában. „Íme egy férj, aki félszóból 
is ért!" 

- Hej, milyen felfordulás! - ismételte IX. Károly király. - Te aztán 
kitálaltad a vacsorát! Henrik! Gyere velem és fejezd be nálam! Ma 
este elcsábítalak a - feleségedtől. 

- Hogyan, Felség? - mondotta meglepetten Henrik -, hát 
Felséged annyira megtisztel... 

- Úgy bizony, Henrik! - felelte a király. - Ez éjszakára itt hagyjuk 
a Louvre-t. Add nekem kölcsön Henriket, Margit, holnap reggel 
visszahozom! 

- Felségednek nincs szüksége engedélyre! - felelte Margit. 



 

- Sire! - mondotta Henrik. - Csak másik köpenyért szaladok fel a 
szobámba, rögtön itt leszek. 

- Sose bánd, Henrik! Jó lesz az, ami rajtad van! - mondotta a 
király. - Mondtam már, hogy ne vesztegessük az időt, hanem gyere 
velem tüstént! 

- Igen, igen eredj Henrik! - mondotta Margit megragadva férje 
karját, mert a király tekintetéből észrevette, hogy valami szokatlan 
dolog van készülőben. 

Károly király tekintete ekkor Coconnas alakján akadt meg, aki 
még mindig ott állott a szoba közepén a gyertyával a kezében. 

- Ki ez a fiatalember - kérdezte a király Henriktől, tetőtől-talpig 
végigmérve Coconnast. - Talán bizony La Mole gróf? 

- Ugyan ki beszélhetett a királynak La Mole-ról? - kérdezte 
magában Margit. 

- Nem ő az, Felség! - felelte Henrik. - La Mole nincs itt, pedig 
sajnálom, mert szerettem volna őt Felségednek bemutatni 
barátommal, Coconnas gróffal együtt. Ők ketten elválaszthatatlan 
barátok és mindketten az alenconi herceg szolgálatában állanak. 

- Ah, a híres céllövő! - jegyezte meg a király az alenconi 
hercegre értve. - Ez a La Mole úr nem hugenotta? 

- Az volt, de visszatért a katolikus hitre! - felelte Henrik. - És 
kezeskedem érte, akárcsak magamért, Felség! 

- A mai cselekedeted óta nincs jogom kételkedni abban, akiért 
te kezeskedel! Pedig szerettem volna megismerni ezt a La Mole 
urat. No, majd egy más alkalommal! 

Károly király még egyszer széttekintve a szobában, megcsókolta 
húgát s megfogva Henrik karját, magával vonszolta. A kapuban 
Henrik megállott egy pillanatra, mert valakivel akart néhány szót 
váltani, de Károly király erélyesen rászólt: 

- Csak gyere, gyere gyorsan! Mondottam már, hogy ma este a 
Louvre-ban nem jó a levegő számodra. 

- Ventre-saint-gris! - mormogta magában Henrik. - Mi lesz 
Mouy kapitánnyal, aki a szobámban várakozik rám?... Hogyha a 



 

levegő nem a legjobb itt számomra, akkor bizonyos, hogy neki sem 
való!... 

- De hallod-e Henrik? - mondotta a király, mikor a palota 
emelőhídját elhagyták. - Hogyan tűrheted, hogy az alenconi 
herceg emberei a feleséged körül forgolódjanak? Ez a Coconnas 
olyan tüzes pillantásokat vetett Margit felé. 

- Felség, ki mondotta ezt önnek? 
- Hát... úgy mondják! 
- Hazugság, Felség! - felelte Henrik. - Coconnas nem Margit, 

hanem a nevers-i hercegnő körül forgolódik. 
- No megállj! - jegyezte meg a király gúnyosan nevetve. - Csak 

jöjjön még egyszer hozzám az a Guise herceg hasonló pletykával! 
Majd elmondom neki sógornője kalandjait! Arra ugyan nem 
emlékszem, vajon Coconnas-szal, vagy pedig La Mole gróffal 
kapcsolatban mondotta el ezt a pletykát. 

- Sem az egyikkel, sem a másikkal, Sire! - felelte Henrik. - A 
feleségem tisztaságáért kezeskedem! 

- Na jól van Henrik! Így szeretlek látni téged! Becsületemre 
mondom, hogy olyan derék ember vagy, akitől soha meg nem 
válok! - jegyezte meg a király, majd különös módon füttyentett, 
mire a rue de Beauvais felől négy férfi csatlakozott hozzájuk s 
most már valamennyien a város felé tartottak. 

Tizet kongatott a toronyóra. 
- Nos? - mondta Margit, mikor a király és Henrik távozott. - 

Folytassuk tovább a vacsorát? 
- Ne... ne, Margit! - felelte a hercegné. - Úgy félek! Éljen a 

Cloche-Percée utcai kicsi ház! Ott majd biztonságban érezhetjük 
magunkat. De nicsak, mit keres ön a bútorok mögött és a 
szekrényekben, Coconnas? 

- Mordi! A barátomat keresem! 
- Akkor menjen és keresse az én hálószobámban, ott van egy kis 

fülke... Coconnas tapogatódzva ment be a hálószobába. 
- Nos, hol tartunk? - kérdezte egy hang a sötétben. 
- A csemegénél, Mordi! - felelte Coconnas. 



 

- És hol van a navarrai király? 
- Barátom, ő semmit sem vett észre! Nagyszerű egy férj! Ilyet 

kívánok én a - feleségemnek is! Én azonban attól félek, hogy ilyen 
férje majd csak a második férje lesz! 

- És hol van Károly király? 
- Magával vitte Henriket is. Úgy bizony! Engem pedig alaposan 

szemügyre vett, mikor meghallotta, hogy az alenconi herceg 
szolgálatában állok, de akkor még jobban, mikor megtudta, hogy a 
barátod vagyok. 

- Azt hiszed tehát, hogy beszéltek neki rólam? 
- Sőt attól tartok, hogy nem valami szépen beszéltek neki rólad! 

De most nem erről van szó!... Azt hiszem, hogy a hölgyek ma este 
kirándulnak a rue du Roi-de-Sicile felé, s mi leszünk a kísérőik. 

- De hiszen ez lehetetlen! - kiáltott fel La Mole. - Tudod, hogy 
mindketten szolgálatban vagyunk! 

- Mordi! Igazad van! Én mindig megfeledkezem róla! 
Most azután mind a ketten felkeresték a hölgyeket és tudtukra 

adták, hogy legalább a herceg lefekvésénél jelen kell lenniök. 
- Hát jól van, de mi azért elmegyünk! - mondta a nevers-i 

hercegné. 
- És szabad tudnunk, hová mennek hölgyeim? - kérdezte 

Coconnas. 
- Ah, önök nagyon kíváncsiak, uraim! - felelte a hercegné. 

Coconnas és La Mole sietve távoztak és keresték fel az alenconi 
herceg lakosztályát. A herceg már várt reájuk a 
dolgozószobájában. 

- Hát ilyen későn kell jönni, uraim? - kérdezte feddő hangon a 
herceg. 

- Még alig múlt tíz óra, Fenség! - mentegetőzött Coconnas. 
- Csakugyan!... És már a Louvre lepihent. 
- Felség, rendelkezzék velünk! Behívjuk a szolgálatban levő 

nemes ifjakat? 
- Nem uraim, nincs rájuk szükség! Önök is szabadok holnap 

reggelig! - felelte a herceg. - Amazokat is küldjék haza! 



 

Coconnas és La Mole négy lépcsőfokot is lépve egyszerre, 
rohantak fel a szobába s magukhoz véve köpenyüket és kardjukat, 
sietve távoztak a Louvre-ból s a hölgyeket a Coq-Saint-Honoré 
utca sarkán még utol is érték. 

Ezalatt pedig az alenconi herceg nyitott szemmel, hallgatózva 
várta magára zárt szobájában azokat az eseményeket, amelyek 
bekövetkezését Katalin királyné előre jelezte... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTEN VÉGEZ 
 
Az alenconi herceg jól mondotta: a Louvre elcsendesült. 

Csakugyan: Margit királyné és a nevers-i hercegné a Tizon utcai 
házat kereste fel; Coconnas és La Mole utánuk ment; Károly király 
és Henrik a várost vették a nyakukba: az alenconi herceg aggódva 
várta a bekövetkezendő eseményeket; Katalin királyné lefeküdt, de 
Sauve-né pedig, aki az ágya szélén ült, olasz könyvekből olvasott 
fel neki. 

Katalin egy apródot hívatott maga elé s megparancsolta neki, 
hogy nézze meg, vajon otthon van-e a szobájában Margit navarrai 
királyné s ha igen, jelentse neki, hogy édesanyja várja. Az apród 
csakhamar visszajött Gillone komorna kíséretében, aki jelentette, 
hogy úrnője a nevers-i hercegné kíséretében elhagyta a palotát. 

- Távozott? - kérdezte megütközéssel Katalin. - Ilyen későn? És 
ugyan hová mehetett? 

- Egy alkimista szeánszra - felelte Gillone -. amelyet alighanem 
a Guise-palotában rendeznek, a nevers-i hercegné lakosztályában. 

- És mikor jön haza? 
- Bizony a szeánsz erősen belenyúlik az éjszakába, s így 

valószínű, hogy őfelsége csak holnap reggel jön haza! - felelte 
Gillone. 

- És mikor ment el hazulról? 
- Félórával ezelőtt, Felség! 
- Jól van, elmehet! - mondotta Katalin, mire Gillone távozott. 
- Folytassa, Charlotte az olvasást! - fordult Katalin királyné de 

Sauve-né felé. 
Tíz perc múlva azonban Katalin félbeszakította a felolvasást és 

megparancsolta, hogy távolítsák el a folyosó őrségét. Ez volt 
ugyanis a jeladás Maurevel számára. A parancsot végrehajtották, 
Charlotte pedig folytatta a felolvasást. Alig egy negyed óra múlva 
egy hosszan elnyújtott, velőtrázó sikoltás verte föl az épület éjjeli 
csöndjét; a rémes kiáltás a királyi lakosztályokig elhallatszott s 
megremegtette mindazokat, akik hallották. 



 

Nyomban a sikoltás után pisztoly dördült el. 
- Nos, miért hagyta abba az olvasást, Carlotta? - kérdezte 

Katalin. 
- Felség! - felelte de Sauve-né - hát nem hallotta? 
- Ugyan mit? 
- A kiáltást és a pisztolylövést. 
- Én semmit sem hallottam! - felelte Katalin. - De különben is, 

hát olyan szokatlan dolog a Louvre-ban egy sikoltás meg egy 
pisztolydurranás? Eh, Carlotta, olvasson csak tovább! 

- De figyeljen csak Felség... lépteket hallok és hangos 
szitkozódást. 

- Parancsolja Felség, hogy érdeklődjem a zaj oka iránt? - 
kérdezte a szolgálattevő Nancey százados, kardjának 
markolatához kapva. 

-Maradjon csak, százados úr! - mondotta Katalin felkönyökölve, 
hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak. - Ki lenne mellettem, 
ha csakugyan riadalom támad? Részeg svájci katonák verekednek, 
semmi egyéb! 

- De mintha valakit ölnének, Felség! - mondotta Charlotte, 
akinek Katalin nyugalma, amely annyira ellentétben volt a künn 
tomboló zűrzavarral, módfölött különösnek tűnt föl. 

- S ugyan kit ölnének? 
- A zaj a navarrai király lakosztálya felől jön. 
- Ostoba! - mormogta Katalin, kinek ajkai e pillanatban mégis 

imát mormoltak. - Ostoba asszony, mindig és mindenütt a 
navarrai királyt sejti. 

- Na, most már vége van! - mondotta Katalin Nancey százados 
felé fordulva. - Százados úr, ha csakugyan rendzavarás történt a 
palotában, remélem, hogy a bűnösöket holnap érdemük szerint 
megbünteti. Charlotte, folytassa tovább az olvasást! 

Katalin ekkor fáradtan hanyatlott vissza párnájára s kövér 
verejtékcsöppek peregtek le homlokáról. Charlotte eleget tett 
ugyan a parancsnak, olvasott, de a gondolata szüntelenül a neki 
oly drága férfi körül forgott; mikor azután a zaj lassan 



 

elcsendesedett, lelkének háborgása és az etikett szigorú parancsa 
közt hánykolódva, olyan gyöngeség fogta el, hogy szava hirtelen 
elakadt, kezéből kihullott a könyv s ájultan dőlt hanyatt. 

E pillanatban egy még erősebb robaj volt hallható, s nehéz 
léptek alatt döngött a folyosó, miközben két pisztolylövés dördült, 
amelyek erősen megremegtették az ablakokat. Most már 
Katalinnak is feltűnt a hosszas küzdelem s rosszat sejtve, ijedt 
arccal ült föl ágyában, de mikor Nancey százados most már ki 
akart rohanni a folyosóra, Katalin visszaparancsolta: 

- Maradjon mindenki a helyén, én magam megyek megnézni, 
mi történik odakünn. 

Ezalatt pedig íme, ezek az események játszódtak le: 
De Mouy kapitány Orthon szolgája közvetítésével ma reggel 

kézhez vette Henrik szobájának kulcsát; a lyukas kulcs belsejébe 
egy kis papírszelet volt csavarva, amelyet Mouy tűvel piszkált ki 
onnan: az éjszakai jelszó volt ráírva a Louvre számára. Henrik 
különben szóval is megüzente a kapitánynak, hogy este tíz órára 
várja a Louvre-ban levő lakásán. Este kilenc órakor Mouy felöltötte 
kipróbált páncélingét, fölébe húzta selyem ujjasát, felcsatolta a 
kardját, övébe rejtette pisztolyait és magára öltötte La Mole-éhoz 
hasonló híres meggypiros köpenyét. 

Henrik, mielőtt szobájába ment volna, jónak látta, hogy rövid 
látogatást tegyen feleségénél; mi már tudjuk, hogy a titkos ajtón át 
épp abban a pillanatban lépett felesége hálószobájába, mikor ott 
La Mole igyekezett elrejtőzni; s azt is tudjuk, mint foglalta el La 
Mole helyét az ebédlőben, hogy a látszatot a király előtt 
megmentse. Ez a jelenet pontosan akkor ment végbe, mikor de 
Mouy kapitány a Louvre kapuján belépett, s nyomban Henrik 
lakosztálya felé sietett. Az előszobában már várt reá Henrik hű 
szolgája, Orthon. 

- Sire! - jelentette Orthon - a király őfelsége távozott, de 
megparancsolta, hogy vezessem be kapitány urat a szobájába. Ha 
késnék, mondotta őfelsége, kapitány úr csak feküdjék le a 
pamlagra. 



 

De Mouy, hogy az időt agyonüsse, tintát s tollat vett elő; majd a 
falon függő térképhez lépett s számítgatta, méricskélte az utat 
Párizstól Pau-ig. Ám ezzel is végzett egy negyedóra alatt, s most 
már nem tudta, hogy mivel töltse el az időt. Fel s alájárt a 
szobában, mikor pedig ezt is elunta, élt a felajánlott 
vendégszeretettel s pisztolyait és a lámpát az asztalra téve, 
kényelmesen elterült a szoba végében levő széles pamlagon s 
kivont kardját maga mellé fektetve, azzal a megnyugtató érzéssel 
hunyta le álomra szemét, hogy meglepetéstől nem kell tartania, 
hiszen hű szolga vigyáz az előszobában. Csakhamar mély álomba 
merült s az ágy mennyezete visszhangzott erőteljes horkolásától, 
mely tekintetben bátran állná a versenyt magával a - navarrai 
királlyal. 

Erre az időpontra esik annak a bizonyos hat embernek a 
megjelenése a folyosón, akik kivont karddal kezükben s övükbe 
rejtett tőrrel, lábujjhegyen osontak ki azon az ajtón, amely Katalin 
lakosztályát kötötte össze Henrik lakosztályával. Egyikük, aki 
vezérüknek látszott, kardján és az övébe rejtett széles tőrön kívül, 
pisztolyokkal is ellátta magát, amelyek ezüst csaton lógtak le a 
kardszíjáról. Ő volt a híres - Maurevel! 

Mikor Henrik ajtaja elé érkeztek, megállottak. 
- Mindnyájan készen vagytok? - kérdezte Maurevel embereitől. 

Valamennyien néma biccentéssel feleltek. 
- Ide figyeljetek! - mondotta Maurevel. - Ti ketten az ajtó 

mellett foglaltok állást; ti ketten a hálószoba ajtaját álljátok el, ti 
ketten pedig velem jöttök be a szobába. 

- És azután? - kérdezte közülük a hadnagy. 
- A parancs úgy szól, hogy akadályozzuk meg a foglyot, hogy 

segítségért kiáltson és hogy ellenállást fejtsen ki. Ennek a 
parancsnak megszegése - halálbüntetéssel jár! - mondotta 
Maurevel, aki most az ajtóhoz lépett, s Katalintól kapott kulccsal 
kinyitotta s a két kijelölt embert hátrahagyva, négy emberével 
belépett az előszobába. 



 

Orthon a zajra felfigyelt s mert azt hitte, hogy az ura, a navarrai 
király érkezett haza, eléje sietett, de nagy meglepetésére öt 
fegyveres emberrel találta magát szemközt. Mikor Maurevel sötét 
arcát megpillantotta, a hű szolga az ajtóig hátrált, hogy testével 
védje azt. 

- Kicsoda ön és mit akar? - kérdezte Orthon. 
- A király nevében! - felelte Maurevel. - Hol van a gazdád? 
- A navarrai király nincs itthon! Itt tehát nincs semmi 

keresnivalója! - felelte a hű szolga. 
- Hazudsz! - kiáltotta Maurevel. - Előre emberek! 
-Ide ugyan be nem teszik a lábukat! - kiáltotta Orthon, 

görcsösen megragadva az ajtó kilincsét. 
Maurevel intett, mire négy ember megragadta a szolgát s 

elráncigálta az ajtótól, melynek keretében megkapaszkodott; 
kiáltozni akart, de Maurevel kezével fogta be a száját. Orthon 
rúgkapált és oly erősen megharapta Maurevel kezét, hogy az 
feljajdult fájdalmában a kardjának markolatával kezdte ütni 
Orthon fejét, aki most torkaszakadtából kiáltozott: 

- Riadó!... Riadó! - de azután ájultan bukott a földre. 
A gyilkosok Orthon testén keresztül hatoltak tovább s két 

embert az ajtó őrizetére hátrahagyva, Maurevel és két cinkostársa 
belépett a navarrai király hálószobájába. Az asztalon égő lámpa 
fényénél megpillantották az ágyat, amelynek függönye le volt 
eresztve. 

- Oh, oh! - szólt halkan a hadnagy. - Még horkol is, akárcsak a 
fűrészmalom. 

- Rajta fiúk! - ordította Maurevel. 
Ám ez az ordítás inkább hasonlított oroszlánbőgéshez, 

semmint emberi hanghoz, s természetesen áthatolt az ágy 
leeresztett függönyén is, amely e pillanatban hirtelen szétnyílt s 
egy mellvértes, sisakos férfi ülő alakja lett látható, aki egy-egy 
kezében pisztolyt tartott, míg kivont kardja a térdén hevert. 

Maurevel nagy megütközésére, ebben a férfiban de Mouy 
kapitányt ismerte föl; ijedtében elsápadt, ajkán kiáltás tört elő s 



 

mintha kísértettel volna dolga: akaratlanul is egy lépést előre téve, 
egyszeriben úgy tűnt föl, hogy a támadóból - menekülő lett. 

- Ah, te nyomorult! - mondotta Mouy tompított hangon. - Hát 
idejöttél megölni engem, mint ahogy megölted édesatyámat? 

És ugyanabban a pillanatban de Mouy a két pisztoly csövét 
egyenesen Maurevel homlokának irányította, de ez a lövés 
pillanatában hirtelen térdre rogyott, úgy hogy a golyó a mögötte 
álló egyik orgyilkost szíven találta, az holtan rogyott a földre. A 
másik pillanatban Maurevel is elsütötte a pisztolyát, de golyója de 
Mouy mellvértjén összelapult, aki most a kardját kapta elő, 
amellyel a második orgyilkos koponyáját hasította ketté. 

Ekkor de Mouy a főcinkos Maurevel ellen fordult, aki szintén 
kardot rántott. A küzdelem iszonyatos volt, de rövid: a negyedik 
összecsapás után Maurevel a nyakába fúródni érezte de Mouy 
kardját; egyetlen rémes kiáltással hanyattvágódott s mikor a földre 
zuhant, magával rántotta a lámpát is, amely nyomban elaludt. A 
sötétség oltalmát felhasználva, de Mouy - mint valami antik hős - 
rohant ki az előszobába, ott az egyik pribéket felöklelve, a másikat 
pedig útjából félrelökve, mint a villám suhant ki a folyosóra a két 
orgyilkos közt, akik azt az ajtót őrizték; két lövést is irányított 
feléjük, a golyók azonban csak a falat érték. Most már 
biztonságban érezte magát de Mouy, mert pisztolyán kívül még 
megvolt a kardja, amellyel olyan irgalmatlan csapásokat tudott 
osztogatni. 

Egy pillanatig tétovázott, vajon az alenconi herceghez 
meneküljön-e, aki bizonyára megnyitja előtte az ajtaját, vagy pedig 
legjobb lesz, ha nyomban távozik a Louvre-ból. De Mouy ez 
utóbbit választotta, s több lépcsőfokot átugorva, rohant a kijárat 
felé, ahol megadva a jelszót, most már akadálytalanul kijuthatott 
az utcára. Mikor azonban az őrség előtt elhaladt, még odakiáltotta 
a katonáknak: 

- Odafenn gyilkolnak a király nevében!  



 

E szavak okozta általános megdöbbenést felhasználva, de Mouy 
gyors iramban futott a rue de Coq felé, ahol eltűnt. Egyetlen 
karcolás nélkül úszta meg ezt a veszedelmes kalandot. 

Ebben az időpontban távozott Katalin királyné a szobájából s 
kezében lámpával, és mint valami éjszakai kísértet, haladt végig a 
még mindig lőporfüsttel tele folyosón egyenesen a navarrai király 
lakosztálya felé. Ekkorra már az egész épületben mély csend 
honolt. Katalin mindjárt az előszobában akadt rá Orthon szolgára, 
aki még mindig ájultan hevert a földön. Mikor a király 
hálószobájába lépett, lába egy holttestbe ütközött; a kezében 
tartott lámpával rávilágítván, az egyik katonát ismerte föl benne, 
aki széthasított koponyával holtan hevert a lába előtt. Három 
lépéssel odább a hadnagy hörgött, akit a golyó sebzett meg 
halálosan. Végül az ágy előtt ismert rá Maurevel-re, aki iszonyatos 
nyaksebéből sok vért vesztve, e pillanatban tért magához s 
igyekezett felülni. Katalin összeborzadt... Az ágyat feldúlva találta, 
de tekintete hiába kereste az egész szobában azt a holttestet, 
amelyet annyira szeretett volna látni... Maurevel megismerte az 
anyakirálynét s két karját kétségbeesetten tárta ki feléje. 

- Nos, hol van ő? - kérdezte Katalin halkan. - Mi történt vele? 
Hát megint elszalasztották? 

Maurevel beszélni próbált, de csak néhány artikulálatlan hang 
sipított ki tátongó nyaksebéből s véres hab buggyant ki a száján; a 
fejével intett, hogy beszélni képtelen. 

- Beszélj hát, beszélj hát! - kiáltozta türelmetlenül Katalin. 
Maurevel sebére mutatott s megint csak érthetetlen sipító hang 
tört elő sebéből; még egyszer beszélni próbált, de azután ájultan 
hanyatlott vissza a földre. Katalin még egyszer széttekintett a 
szobában: körülötte holtak és haldoklók, a vér patakokban folyt 
szét a szobában s halotti csönd borult erre a rémes jelenetre. 
Hiába igyekezett lelket önteni Maurevel élettelen testébe, s 
miközben ráncigálta, egy összegöngyölt papíros hullott ki ujjasa 
belső zsebéből: a király által láttamozott elfogatási parancs. 
Katalin felemelte a földről s a keblébe rejtette. 



 

Ebben a pillanatban a padló ropogására lett figyelmes Katalin: 
megfordult s ekkor a szoba ajtajánál az alenconi herceget 
pillantotta meg, aki a zajra sietett ide s akit ez a rémes látvány 
szinte megrendített. 

- Te itt vagy? - szólalt meg Katalin. 
- Az isten szerelmére! - felelte a herceg. - Anyám, mi történt itt? 
- Menj vissza a szobádba Ferenc, majd megtudod mindjárt! 
Csakhogy az alenconi herceg többet tudott ám, mint ahogy 

Katalin gondolta! Mikor azok a gyanús lépések a folyosón 
felhangzottak, a herceg azonnal figyelni kezdett. Mikor pedig 
azokat az embereket a navarrai király szobájába látta belépni - ezt 
a tényt kapcsolatba hozva Katalin elejtett szavaival - kitalálta, 
miről lehet szó, s titokban őszintén örült, hogy egyik legve-
szedelmesebb ellenfelét az övénél is erősebb kéz teszi el az útból. 
A pisztolylövések elhangzása után az ajtón kiáradó lámpafény 
világánál megpillantotta a menekülő férfi jól ismert piros 
köpenyét. 

- Hiszen ez de Mouy kapitány! - kiáltott fel akkor meglepetten. 
- De Mouy a navarrai királynál? Mit jelentsen ez?... De hiszen az 
lehetetlen! Akkor csak La Mole lehet... 

Ekkor azután nyugtalanság fogta el, s a két fiatal nemes 
szobájába sietett, amelyet azonban üresen talált, a szoba egyik 
szögletében azonban egy szögre akasztva megpillantotta azt a 
nevezetes piros köpenyt! Tehát mégsem La Mole volt az a 
menekülő alak, hanem de Mouy! A herceg most még jobban 
megijedt, mert attól félt, hogy de Mouy elárulja az összeesküvés 
titkát. Lerohant tehát a Louvre Kapuőrségére, ahol megtudta, hogy 
az a piros köpenyes férfi sértetlenül hagyta el a Louvre-t, de 
elmenőben odakiáltotta nekik, hogy odafenn a király nevében 
gyilkolnak. 

- De Mouy tévedett! - mormogta magában a herceg. - Nem a 
király, hanem az anyakirályné nevében gyilkolnak... 

Most azután felkereste a küzdelem színterét s ott találta 
Katalint ide-oda imbolyogva, mint - hiénát a holtak közt... Anyja 



 

parancsához híven, a herceg visszament a szobájába, nyugalmat és 
engedelmességet erőszakolva magára, noha egész belseje 
háborgott. 

Katalin kétségbeesetten szemlélte, mint omlott ismét össze ez a 
legújabb kísérlete. Magához rendelte a szolgálattevő Nancey 
kapitányt, elszállíttatta a holttesteket és megparancsolta, hogy 
Maurevelt, aki csak megsebesült, szállítsák a lakására, a királyt 
pedig föl ne keltsék. 

- Tehát ismét kisiklott a kezeim közül! - mormogta magában 
Katalin, mellére horgasztva fejét, mikor szobájába visszatért. Az 
isten karja oltalmazza ezt az embert! Most már valóban 
megmásíthatatlan a sorsa: ő uralkodni fog! 

Mikor azután benyitott a szobájába, ajkára semmitmondó 
mosolyt erőszakolva, így szólt: 

- Semmi sem történt! Egy kis zaj, semmi egyéb... 
- Ah! - kiáltott fel rémülten Charlotte, ujjával Katalin felé 

mutatva. - Felséged azt mondja, hogy semmi sem történt, pedig 
mindegyik lépése nyomán vérfolt marad vissza a szőnyegen... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A KIRÁLY MULAT 
 
Károly király ezalatt kart-karba öltve haladt Henrik oldalán, 

mögöttük a négy nemes ifjúval, míg előttük két fáklyatartó szolga 
lépdelt. 

- Valahányszor kijövök a Louvre-ból - mondotta Károly király - 
mindannyiszor az az öröm fog el, amelyet akkor érzek, mikor szép 
erdőben járok. Föllélegzek, élek, szabad vagyok! 

- Felséged bezzeg jól érezné magát a béarni hegyek közt! - 
jegyezte meg mosolyogva Henrik. 

Mikor a két király a Savonnerie utcán túlhaladt s a 
Condé-palota közelébe ért, két bőköpenyes férfi surrant ki a palota 
titkos ajtaján, amelyet az egyik férfi óvatosan bezárt maguk után. 

- Ohó! - mondotta király Henriknek, aki szokásához híven most 
is figyelt ugyan, de nem árulta el, hogy mit lát. - Érdekes jelenet, 
amely figyelmet érdemel. 

- Én nem találom annak, Felség! - jegyezte meg Henrik. 
- Nem is a te szempontodból mondom, Henrik! Te ugyanis 

bizonyos vagy feleséged hűsége felől - jegyezte meg mosolyogva a 
király -, de bezzeg nem lehet az az unokafivéred, Condé herceg! 

- De hová gondol, Felség! Talán csak nem hiszi azt, hogy ez a 
két úr Condé hercegnél volt látogatóba? 

- De nekem az az érzésem! - felelte a király. - Amióta 
észrevettek minket, mozdulatlanul meglapulnak az ajtó mellett. 
Azután a köpeny szabása... Szavamra mondom, hogy különös... 
No, de menjünk csak közelebb! 

S ezzel a király a két titokzatos alak felé irányította lépteit, akik 
most már mintha távozni igyekeztek volna. 

- Hej, urak! - kiáltott utánuk a király. - Álljanak csak meg egy 
szóra! 

- Nekünk szólt a figyelmeztetés? - kérdezte egy hang, melynek 
hallatára Károly király és Henrik hirtelen összerezzent. 

- Nos, Henrik, megismerted ezt a hangot? - kérdezte halkan a 
király. 



 

- Sire! - felelte Henrik. - Ha nem tudnám, hogy Felséged öccse, 
az anjou-i herceg, ez idő szerint La Rochelle ostromában vesz 
részt, azt kellene hinnem, hogy az ő hangját hallottam. 

- Hát egyszerűen - nincs La Rochelle-ben! Ennyi az egész! - 
jegyezte meg Károly király. 

- De kicsoda a társa? 
- Nem ismered?... Nohát majd mindjárt megtudjuk!... Hej, urak! 

Hát nem hallottátok, hogy mit mondottam az imént? 
- Az őrjárat vezetője ön, hogy bennünket megállít? - kérdezte a 

magasabb termetű férfi, karját a köpeny alól kirántva. 
- Hát vegye úgy, mintha az volnék s álljanak meg, ha egyszer 

parancsolom! - kiáltotta oda a király, majd Henrik füléhez hajolva, 
halkan odasúgta neki: - Meglásd, hogy fújja mindjárt a tüzet a 
vulkán! 

- Önök nyolcan vannak - mondotta a magasabb termetű férfi, 
aki most már az arcát is megmutatta -, de legyenek bár százan is, 
álljanak félre az utunkból! 

- Ah, Guise herceg! - kiáltott fel meglepetten Henrik. 
- Ah, az én kedves unokaöcsém! - kiáltott fel a király. - Végre 

levetették inkognitójukat! 
- A király! - szólalt meg a herceg. 
E szavak hallatára a másik férfi még jobban összevonta a 

köpenyét. 
- Sire! - mondotta Guise herceg - sógornőmnél, Condé 

hercegnénél voltam látogatóban. 
- Ez pedig itt az - apródja nemde? 
- Hát majd mindjárt megnézem jobban! - mondotta a király, 

intve a két fáklyatartónak, hogy kövessék. 
- Bocsánat, bátyám! - szólalt meg végre az anjou-i herceg, 

köpenyét széttárta és mélyen meghajolt a király előtt, alig 
titkolható bosszúsággal. 

- Ah, ah, Henrik, hát te vagy az?... De nem, az nem lehet! 
Bizonyára tévedek... Az én öcsém első útja hozzám vezetett volna! 



 

Oh, ő jól tudja azt, hogy a vérbeli herceg számára, ha Párizsba 
érkezik, csak egy szállása van, s ez a Louvre! 

- Ismétlem bocsánatot kérek, Sire! - felelte az anjou-i herceg. 
- Nos, de mit keresel, öcsém, a Condé-palotában? 
- Ejh, amit mi keresünk ebben az órában! - vágott közbe a 

navarrai király mosolygós arccal, majd a király füléhez hajolva, 
befejezte gondolatait s hangos kacagásba tört ki. 

- S ugyan mi van ebben? - kérdezte Guise herceg fölényes 
hangon. - Miért ne látogathatnám én meg az én sógornőmet? Hát 
az alenconi herceg nem látogathatja-e meg a magáét? 

Henrik e szavakra enyhén elpirult. 
- Melyik sógornőjét? - kérdezte Károly király. - Tudtommal csak 

egy sógornője van, a feleségem, Erzsébet királyné! 
- Bocsánat, Sire! - mentegetőzött a herceg. - Én a húgát, Margit 

királynét akartam mondani, akit épp most láttunk erre elhaladni 
gyaloghintajában, két lovas apród kíséretében. 

- Igazán? - mondotta Károly király. - Nos, Henrik, mit szólsz 
hozzá? 

- Azt, hogy a navarrai királyné oda megy, ahová akar! Különben 
alig hiszem, hogy távozott volna a Louvre-ból. 

- Márpedig úgy van! Saját szememmel láttam! - felelte Guise 
herceg. 

- Én is láttam! - jegyezte meg az anjou-i herceg. - És mint 
hogyha a gyaloghintó a rue Cloche-Percée utcában állott volna 
meg. 

- Akkor az ön sógornője nem ez - mondotta Henrik a 
Condé-palotára mutatva -, hanem amaz - ujjával a Guise-palotára 
mutatva - szintén vele van, mert együtt láttuk őket utoljára, s mint 
tudjuk, szinte elválaszthatatlanok. 

- Nem tudom, mit akar ezzel mondani Felség! - válaszolta Guise 
herceg. 

- Sőt nagyon is világos a dolog! - jegyezte meg a király.  



 

- Nos, ha botrányos volna a királyné és az én két sógornőm 
viselkedése, akkor hát kérjük föl bírául a királyt - mondotta a 
herceg. 

- Ejh, hagyjuk békén Condé- és a nevers-i hercegnőket! A király 
nem aggódik a húga... én pedig a feleségem erkölcse miatt. 

- Oh, nem úgy van az! - vágott közbe Károly király. - Én tisztán 
akarok látni. Azt mondottad, unokaöcsém, hogy a gyaloghintó a 
Cloche-Percée utcában állott meg. Megismernéd a házat? 

- Megismerném, Felség! 
- Akkor hát menjünk oda, és hogyha fel kell gyújtanunk a házat, 

hogy megtudjuk, kik vannak benne! 
És ezzel valamennyien a mondott irányba tartottak. Mikor a 

Cloche-Percée utcába érkeztek, Károly király hazaküldte a négy 
apródját azzal, hogy holnap reggel hat órára jelenjenek meg a 
Bastille előtt két lóval. 

A Cloche-Percée utcában mindössze három ház volt; két ház 
nyomban kinyitotta a kapuját, de nem úgy a harmadik, amelynek 
német ember volt a kapusa. Ezzel már nehezebben tudtak 
boldogulni. Guise herceg a legtisztább szász dialektusban 
fenyegette meg a kapust; az anjou-i Henrik egy arannyal telt 
erszényt ajánlott föl neki; Károly király kiadta magát 
őrjárat-parancsnoknak, de a derék német fittyet hányt 
fenyegetésnek és az aranynak egyaránt. Mikor azután belátták, 
hogy ezzel az emberrel sehogy sem lehet boldogulni, a Guise 
herceg úgy színlelte, mintha társaival együtt távozni akarna; mikor 
azonban a Saint-Antoine utca sarkára értek, Guise herceg egy nagy 
követ emelt a vállára s intve társainak, hogy kövessék, visszament 
a ház elé. A német kapus, látva, hogy a tolakodó látogatók 
távoznak, visszament a szobájába s bezárta maga után az ajtót, de 
a reteszt már nem volt ideje visszatolni, mert Guise herceg ezt az 
alkalmat megragadva, a hatalmas kődarabot az ajtóhoz hajította. A 
zár fölpattant s az ajtó, amint hátracsapódott, fellökte a német 
kapust, aki egy kétségbeesett kiáltással riasztotta tel a ház 



 

látogatóit, akik bizony e kiáltás nélkül nagy veszedelemben 
forogtak volna. 

La Mole épp akkor fordította Margit segítségével Theokritos 
görög költő egyik szép szerelmi költeményét, míg Coconnas, azon 
a címen, hogy ő szintén görög származású, szirakuzai bort ivott 
Henriette társaságában. Hát ezt a görög idillt az éjjeli 
csendháborítók alaposan megzavarták! Első dolguk is az volt, hogy 
eloltották a gyertyákat s azután kirohantak az erkélyre s megpil-
lantván a négy alakot, iszonyatos csapkodással feléjük dobáltak 
mindent, ami a kezük ügyébe került. Károly királyt, aki a 
legdühösebb támadó volt, egy ezüst vizeskanna ütötte hátba; az 
anjou-i herceget egy kompóttal teli tál találta el; a Guise hercegnek 
a vadpecsenye maradványa jutott - mártással. Henrik, aki sértetlen 
maradt, ismét faggatni kezdte a német kapust, de bíz az mást sem 
tudott mondani, csak annyit, hogy: 

- Ich verstehe nicht! 
Ezalatt az erkélyről szakadatlanul zuhogtak alá a legkülönfélébb 

tárgyak, amelyek a földre érve, úgy kopogtak, akárcsak a jégeső. 
- Huj, ezer ördög és pokol! - kiáltott fel dühösen Károly király, 

kinek a fejére ebben a pillanatban egy zsámoly zuhant oly erővel, 
hogy kalapja egyszeriben az orra hegyéig leszaladt. - Vagy 
kinyitjátok tüstént az ajtót, vagy felakasztatlak benneteket, 
valahányan vagytok! 

- Jaj a bátyám! - súgta oda Margit La Mole fülébe. 
- A király! - susogta La Mole még halkabban Henriette-nek. 
- A király!... A király! - súgta remegő hangon Henriette 

Coconnas fülébe, aki e pillanatban épp egy nagy ládát vonszolt az 
erkélyre, hogy azt a Guise hercegre borítsa, akire - pedig nem 
ismerte föl - kiváltképpen haragudott. 

Coconnas eleresztette a ládát. 
- A király! - rebegte meghatottan Coconnas. - Vonuljunk vissza! 
- Menjünk, menjünk innen hamar, La Mole és Margit máris 

elmenekültek! - mondotta Henriette. - Jöjjön csak velem! 
Henriette kezénél fogva vezette maga után Coconnast egy titkos 



 

ajtóhoz, amely a szomszéd házba vezetett, s miután az ajtót 
maguk után gondosan bezárták, a szomszéd házból a Tizon utca 
felől távoztak. 

- Úgy látszik, hogy a várőrség megadja magát! - mondotta a 
Guise herceg. 

- Vagy még inkább úgy lehet, hogy megismerték a király hangját 
s most elkotródtak! - jegyezte meg az anjou-i herceg. 

- De hiszen mindenféleképpen erre kell nekik távozniok! 
- Feltéve, hogy a háznak másfelől nincs kijárata! - felelte az 

anjou-i herceg. 
- Kérlek, Henrik - mondotta a király a Guise hercegnek - azzal a 

kővel zúzd be a másik ajtót is! 
A herceg azonban feleslegesnek találta ezt az erélyesebb 

beavatkozást, mert az ajtó szemmel láthatóan gyöngébb volt 
ennél; a lábával tehát egyszerűen berúgta. 

- A fáklyákat!... Ide a fáklyákat! - kiáltotta a király. 
Az ostrom alatt a fáklyákat eloltották ugyan, de most a szolgák 

hamarosan meggyújtották. Egy fáklyát maga a király fogott a 
kezébe, egy másikat pedig az anjou-i hercegnek nyújtott át. 
Legelöl haladt Guise herceg, kivont karddal kezében. Henrik zárta 
a menetet. 

Mikor az első emeleten benyitottak az ebédlőbe, az asztalon és 
a földön  nagy össze-visszaságban hevertek az összetört poharak 
és üvegedények, a gyertyatartók pedig feldöntve. A szomszédos 
szalonban mindössze néhány latin és görög könyvet és hangszert 
találtak, a hálószoba viszont érintetlen volt. A mennyezetről 
lecsüngő alabástrom burában egy éjjeli lámpa pislákolt, de 
meglátszott, hogy ebben a szobában ma még senki sem volt. 

- Kell, hogy a háznak egy másik kijárata is legyen! - mondta a 
király. 

- De hol lehet? 
- Keresték is mindenütt, de hiába! 
- Hol a kapus? - kérdezte Károly király. 
- A vasrácshoz köttettem! - felelte Guise herceg. 



 

- Vallasd ki! 
- Hiába! Abból ugyan egy szót ki nem lehet csikarni! 
- Amint láthatja Felség - mondotta Henrik nyugodtan - semmi 

bizonyíték sincs amellett, hogy az én feleségem és Guise herceg 
sógornője ebben a házban lettek volna! 

- Bizonyíték az nincs! - felelte Károly király. - Dehát hogy is 
mondja a Biblia: három dolog van, amely nem hagy hátra nyomot: 
madár a levegőben, hal a vízben és az asszony... nem, mégsem, 
tévedtem: a férfi a... 

- Így hát okosabbat nem tehetünk... 
- Minthogy megtisztítjuk magunkat az ostrom nyomaitól! - 

fejezte be Károly király. - Te öcsém mosd le a kompótot, Guise 
herceg pedig a vadszószt, én pedig a vállamat igazítom helyre. 

És ezzel valamennyien otthagyták a titokzatos házat. 
- Hová mentek, uraim? - kérdezte a király a Guise hercegtől és 

az öccsétől, mikor a Saint-Antoine utca sarkához értek. 
- Sire, minket Nantouillet vár vacsorára. Talán Felséged is 

velünk tart? - felelte Guise herceg. 
- Köszönöm uraim, mi épp az ellenkező irányba megyünk! - 

felelte a király. - Szükségük van talán az egyik fáklyavivőre? 
- Oh, köszönjük Sire, nincs rá szükségünk! - felelte gyorsan az 

anjou-i herceg. 
- Látod, Henrik! - súgta halkan Károly király. - Attól fél, hogy 

kikémlelem a dolgait! - Gyere velem Henrik, ma este vendégül 
látlak vacsorára! 

- Hát nem megyünk vissza a Louvre-ba? - kérdezte Henrik 
megütközéssel. 

- Hát persze, hogy nem megyünk! Gyere ha mondom, tarts 
velem! 

És ezzel Károly király Henrik karjába öltötte a karját s magával 
vonta a rue Geoffroy-Lasnier felé. 

 
 
 



 

ANAGRAMMA 
 
A Geoffroy-Lasnier utca közepébe torkolló Garnier-sur-l'Eau 

utca végén haladt el, amazzal párhuzamosan a rue des Barrés, 
amelynek egy kis kerttől és a magas falaktól körülvett egyik 
alacsony háza előtt Károly király megállott, zsebéből kulcsot vett 
elő s az ajtót kinyitva, Henriket és a fáklyatartó szolgát előre 
engedve, maga után gondosan bezárta az ajtót. Csak egy kis ablak 
világított még ki az éjszakába. Károly király erre az ablakra 
mutatva, ránézett Henrikre olyan különös kifejezéssel arcán, hogy 
Henrik szinte nem ismert reá. 

- Henrik! - szólalt meg a király. - Már az előbb is mondtam 
neked, hogyha én a Louvre-ból kiszabadulok, mindannyiszor úgy 
érzem magam, mintha a pokolból szabadultam volna. 
Valahányszor pedig idejövök: mindig úgy érzem magam, mintha a 
paradicsomban volnék. 

- Sire! - felelte Henrik. - Én pedig véghetetlenül boldog vagyok, 
hogy engem méltónak talált arra, hogy ebben a mennyei 
utazásban Felségeddel részt vehetek. 

- A feljárat szűk ugyan, de ez azért van, hogy még e tekintetben 
is hasonló legyen a mennyországhoz! - jegyezte meg a király, 
mikor a szűk lépcsőn haladtak felfelé. 

- És ki az az angyal, aki e mennyország kapuját őrzi? 
- Majd mindjárt meglátod. 
Mikor már egy második ajtón is áthaladtak, a király így szólt 

Henrikhez: 
- Nos, itt van, odanézz! 
Henrik odatekintett és tekintete most egy olyan bájos képen 

pihent meg, amilyet életében még sohasem látott. 
Egy tizennyolc-tizenkilenc éves asszony aludt ott, fejét egy 

gyermekágy lábánál pihentetve, két kicsi lábát ajkaihoz szorítva 
annak a gyermeknek, kinek hosszú, hullámos szőke haja, mint 
olvasztott arany terült el a gyermek bájos feje körül. 

- Oh, Sire, ki ez a bájos teremtés? - kérdezte Henrik. 



 

- Az én mennyországom angyala, aki önmagamért, érdek nélkül 
szeret engem! - felelte meghatottan a király. - Oh, igen, mert ez a 
nő szeretett engem már akkor, mikor még nem tudta, hogy király 
vagyok! 

- S amióta tudja? 
- Nos, amióta tudja - annak ellenére is szeret! - felelte a király. 
A király óvatosan közeledett az alvó nőhöz s annak üde, rózsás 

arcára gyöngéd csókot lehelt, mint mikor a méh érinti a liliom 
kelyhét. A csókra a nő felébredt. 

- Ah, Károly! - szólalt meg halkan a nő. 
- Lásd csak, Henrik! - jegyezte meg a király. - Ő engem 

Károlynak szólít, a királyné pedig azt mondja, hogy Sire! 
- Oh, hát nem egyedül jöttél, én királyom? - mondta a fiatal 

asszony ijedten. 
- Nem egyedül jöttem, édes jó Marie! - felelte a király. - Egy 

másik királyt is hoztam magammal, aki boldogabb, mint én, mert 
nincs koronája! De boldogtalanabb, mint én, mert nincs neki 
Marie Touchet-ja! Az Isten az ellentéteket kiegyenlíti. 

- Sire, ő a navarrai király? - kiáltott fel Marie. 
- Úgy van, gyermekem! Gyere közelebb, Henrik! 
A király megfogta Henrik jobb kezét, aki most közelebb lépett. 
- Nézd meg jól ezt a kezet, Marie! - mondotta a király. - Ez a kéz 

egy jó testvér, egy igaz barát keze. Hogyha ez a kéz nem lett volna: 
akkor... akkor a mi gyermekünknek ma nem volna atyja... 

Marie felkiáltott s térdre esve, megragadta és megcsókolta 
Henrik kezét. 

- Így van jól, Marie! - mondta a király. 
- És mivel hálálta meg, Sire? 
- Én is megszorítottam neki a kezét! - felelte a király.  
Henrik csodálkozva nézett a királyra. 
- Egykor majd mindent megtudsz, Henrik! Egyelőre gyere és ide 

nézz!  
És ezzel Henriket az ágyhoz vezette, amelyben a gyermek aludt. 



 

- Hogyha ez a gyermek nem itt, hanem a Louvre-ban aludna: 
sok minden másképp történne nemcsak a jelenben, hanem talán a 
- jövőben is... 

És csakugyan: IX. Károly királynak e természetes gyermeke, aki 
később Angouléme hercege lett, ha törvényes gyermek lett volna, 
feleslegessé tette volna III. Henrik, IV. Henrik, XIII. Lajos és XIV. 
Lajos királyokat. 

- Sire! - jegyezte meg Marie - ne vegye rossz néven Felség, de én 
jobb helyen tudom őt itt, mint a Louvre-ban. 

- Ugye, kedves Károlyom, kimentesz engem őfelsége a navarrai 
király előtt, hogy a cselédeimet elküldtem. Te ugyanis jobb 
szereted, ha egyedül én szolgállak ki téged! - mondotta Maire. 

- Ventre-saint-gris! Meghiszem azt! - jegyezte meg Henrik. 
Károly és Henrik átment a szomszédos ebédlőbe, míg Marie 

gondosan betakarta a kis Károlyt meleg takaróval, aki oly 
édesdeden aludt, hogy igazán megirigyelhette volna tőle királyi 
édesatyja. 

- Nicsak, de hiszen itt csak kettőre van terítve! - mondotta a 
király. 

- Bocsánat Felség, rögtön megterítek! - felelte Marie, aki 
ekkorra szintén visszatért gyermeke ágya mellől. 

- Úgy, édes Marie és most ülj kettőnk közé! - mondotta a király. 
Marie hamarosan megterített s két vendége közt helyet foglalt. 
- Ugye, Henrik milyen jó az, hogyha az embernek van egy olyan 

meghitt helye, ahol bátran ehet és ihat s nem kell előbb valaki 
mással megkóstoltatnia az ételét s italát! - jegyezte meg keserű 
mosollyal a király. 

- Sire! - felelte Henrik az őt jellemző keserű gúnnyal. - Higgye 
el, hogy nálamnál senki jobban nem tudja méltányolni ebbéli 
szerencséjét! 

- Marie! - mondta a király. - íme, királyi udvarom egyik 
legszellemesebb és legudvariasabb férfia! És én belátok, ha nem is 
a szívébe, de a lelkébe... Kiváltképpen az anagrammák 



 

készítésében utolérhetetlen. Kérd meg, csináljon egyet a te 
nevedre. 

- Oh, Felség! - felelte szerényen Marie. - Ugyan mit alkothatna 
egy szegény leány szerény nevéből, mint amilyen én vagyok! 
Micsoda szellemes gondolat származhatna azokból a betűkből, 
amelyekkel a véletlen leírta az én nevemet: Marie Touchet! 

- Oh, az ön nevéből nagyon könnyű anagrammát csinálni! - 
jegyezte meg Henrik. - Nem nagy érdem, ha megcsinálom. 

- Nos, halljuk tehát! - mondotta a király. 
Henrik ujjasának zsebéből előhúzta írómappáját, egy lapot 

kitépett s felül felírta: Marie Touchet, alul pedig ezt: Je channe 
tout. (Mindenkit elbájolok). S azután átadta a lapot Marie-nak. 

- No de igazán! - kiáltott fel meglepetésében Marie. - De hiszen 
ez lehetetlen! 

- Mi a lehetetlen? - kérdezte a király. 
- Sire, én ki sem merem mondani! 
Henrik mondotta meg helyette az anagramma értelmét. 
- Csakugyan! - kiáltott fel Károly király. - Akarom, hogy mától 

kezdve ez legyen a te jeligéd, Marie! Soha jelige ilyen találó nem 
volt. Köszönöm, Kedves Henrik! Neked pedig, édes Marie-m, 
gyémántba foglalva nyújtom át legközelebb. 

Mikor a vacsora véget ért, a Notre-Dame székesegyház 
toronyórája éjfél után két órát kongatott. 

- Most pedig kedves Marie-m - mondotta a király -, háláld meg 
Henriknek kedvességét azzal, hogy ágyat vetsz neki a pamlagra. 
De minél távolabb innen, mert úgy horkol, hogy szinte félelmetes. 
Ha pedig te korábban ébrednél föl, mint én, akkor kelts föl 
bennünket, mert reggel hat órakor a Bastille előtt kell lennünk. 
Henrik! Készülj lepihenni! Csak arra kérlek - s ekkor Henrik 
vállára tette a kezét - és ígérd meg, hogy nem távozol innen 
nélkülem s főként nem mégy vissza a Louvre-ba! 

Henrik jóval többet sejtett ebből a kijelentésből, semhogy 
megszegte volna ezt a parancsot. 



 

Reggel hajnalban Károly király ébresztette föl álmából Henriket. 
Károly olyan boldog és jókedvű volt egész nap, amilyennek őt a 
Louvre-ban talán sohasem látták: a rue des Barrés kicsi házában 
eltöltött órák verőfénnyel árasztották el egész napját. 

- Henrik - mondta a király, mikor áthaladtak azon a szobán, 
amelyben az anya és gyermeke édesdeden aludt s boldogságukban 
mosolyogtak. - Henrik, ha valaha megtudod, hogy milyen 
veszedelemtől szabadítottalak én meg tégedet ezen az éjszakán, és 
hogyha valami szerencsétlenség érne engem: emlékezzél erre a kis 
gyermekre, aki mos itt e bölcsőben alszik... 

S ezzel a király Marie-t és gyermekét gyöngéden megcsókolta, 
majd sietve távozott. Henrik mélyen elgondolkozva követte. Az a 
két apród, akinek Károly azt a parancsot adta ki, hogy reggel hat 
órakor a Bastille előtt két lóval várja őt, már ott állott a két lóval a 
kijelölt helyen. Károly és Henrik nyeregbe ült s a külső 
boulevardok mentén lépésben haladt a város felé. 

- Hová megyünk? - kérdezte Henrik. 
- Megyünk és megnézzük, vajon az anjou-i herceg csakugyan 

egyedül a Condé hercegné kedvéért tért-e vissza s vajon abban a 
szívben a szerelmen kívül mekkora a nagyravágyás. Amiben én 
nagyon kételkedem... 

Henrik nem értette meg e szavak értelmét, de szó nélkül 
követte a királyt. 

Mikor a cölöpművek mögött a Saint-Laurent külvárosba értek, a 
reggel szürke ködén keresztül Károly király bőköpenyes, 
bőrkucsmás lovasok csoportjára mutatott, amely előtt egy 
súlyosan megrakott társzekér haladt. Minél inkább közeledtek, 
annál tisztábban volt látható az alakjuk s az arcuk, s most már 
látni lehetett, amint egy barna bő köpenyes, szintén lovas alak 
kalappal a fején léptet mellettük és beszél társaihoz. 

- Ah, tehát jól sejtettem! - jegyezte meg a király mosolyogva. 
- Sire! - szólalt meg Henrik. - Ha nem csalódom, az a barna 

köpenyes alak az anjou-i herceg! 



 

- Ő az, Henrik! - felelte a király. - Húzódjunk egy kissé félre, 
nem akarom, hogy észrevegyenek. 

- De kik azok a szürke köpenyes, bőrkucsmás emberek és mi 
van a kocsiban? - kérdezte Henrik. 

- Azok a szürke köpenyes férfiak a lengyel követek, a kocsiban 
pedig egy királyi korona van... Most pedig - mondotta a király 
lovát ügetésre serkentve s megint a Porte du Temple felé tartva - 
gyere Henrik, mindent láttam, amit látni akartam... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A LOUVRE-BAN 
 
Mikor Katalin úgy hitte, hogy a navarrai király szobájában 

lejátszódott véres esemény nyomait is eltüntették - tehát a holt 
katonák hulláit eltakarították, a sebesült Maurevelt 
hazaszállították, s a szőnyegeket fölmosták - udvarhölgyeit és 
cselédjeit elbocsátotta, hogy pihenni térjen, mivel már éjféltájt járt 
az idő. Ámde a lelki megrázkódtatás túl erős volt, csalódása pedig 
módfölött kínos. Ez a gyűlölt Henrik, aki az ő halálos 
cselvetéseiből mindig ép bőrrel szabadul, mintha valami 
legyőzhetetlen hatalom oltalma alatt állana, amelyet ő 
következetesen véletlennek nevezett, noha mintha valami azt 
súgta volna neki, hogy annak a hatalomnak az igazi neve bizony a 
sors! Az a tudat, hogy az újabban meghiúsult merénylet, melynek 
híre csakhamar elterjedt a Louvre-ban és a Louvre-on kívül, 
Henriknek és a hugenottáknak még jobban megerősíti 
reményüket a jövőben és még inkább elbizakodottabbakká teszik 
őket - módfölött elkeserítette, s bizony hogyha a véletlen, amellyel 
szemben ő oly eredménytelenül harcolt, e percben a kezére 
játszaná ellenségét: bizonyos, hogy azzal a kis firenzei tőrrel, 
amelyet állandóan az övében hordott, megváltoztatná azt a 
vakszerencsét, amely annyira kedvez a navarrai királynak. 

Az éjszakai órák, amelyek olyan hosszúaknak tetszenek azok 
számára, akik virrasztanak, egymás után teltek-múltak anélkül, 
hogy Katalin lehunyta volna a szemét. Egész éjjel új meg új 
terveken törte a fejét, s mikor virradni kezdett, segítség nélkül 
felöltözött, s egyenesen Károly király szobája felé sietett. 
Áthaladva az előszobán, benyitott a fegyverterembe, ahol a király 
dajkáját találta. 

- És a fiam? - kérdezte Katalin. 
- Felség! - felelte a dajka - őfelsége megtiltotta, hogy bárkit is 

bebocsássak hozzá nyolc óra előtt. 
- Ez a tilalom reám nem vonatkozhatik! 



 

- Kivétel nélkül mindenkire, Felség! Jól tudom, hogy Felséged 
nem ismer akadályt, de most mégis kérnem kell, hallgasson egy 
szegény asszony esdeklő szavaira és ne menjen tovább. 

- De nekem múlhatatlanul beszélni kell a fiammal! 
- Felség, én ezt az ajtót csakis Felséged egyenes parancsára 

nyitom ki! - felelte a dajka. 
- Dajka, nyissa ki az ajtót! Parancsolom! - mondotta Katalin. 
E hang hallatára, amelytől az egész Louvre-ban jobban 

rettegtek, mint a királytól - a dajka engedelmesen átnyújtotta a 
kulcsot, amelyre azonban Katalinnak nem volt szüksége, mert a 
zsebéből előhúzta a megfelelő kulcsot s azzal nyitotta ki az ajtót. A 
király szobája üres volt s az ágya érintetlen, csak a király kedvelt 
agara, Actéon, hevert az ágy előtt a medvebőrön, de mikor Katalin 
belépett, a hű állat nyomban hozzá sietett s megnyalta az 
anyakirályné elefántcsontszínű kezét. 

- Ah, tehát távozott? - mormogta magában Katalin. - 
Megvárom! 

És ezzel, komor gondolatokba merülten, helyet foglalt az ablak 
mellett, ahonnan egyenesen a Louvre főbejárata felé lehetett látni. 
Két órai mozdulatlan várakozás után végre egy kis lovas csapat 
fordult be a kapun, s mindjárt az első két lovasban felismerte 
Károly fiát és Henrik navarrai királyt. Ekkor azután minden világos 
lett előtte: Károly, egyszerűen megszöktette előle Henriket. 

- Oh, ez a vak, ez a vak! - mormogta magában Katalin. Néhány 
perc múlva léptek hangzottak a fegyverterem felől. 

- Sire! - mondotta Henrik - most már, hogy itthon vagyunk, 
megmondhatja, hogy miért vitt engem magával az éjjel és mi az a 
nagy szolgálat, amelyet Felséged ezáltal tett nekem. 

- Oh, most nem mondhatom meg, Henrik! - felelte mosolyogva 
a király. - Valamikor majd megtudod - talán. Ma még titok! Csak 
annyit árulok el, hogyha te innen elmégy, minden valószínűség 
szerint jól kikapok az édesanyámtól!  



 

E szavak után Károly fölemelte a kárpitfüggönyt és - szemközt 
találta magát az édesanyjával. Károly hátamögött, annak válla 
fölött jelent meg Henrik izgatottságtól halovány arca. 

- Ah, ön itt édesanyám - kérdezte Károly, összevonva 
szemöldökét. 

- Igen fiam, beszélni szeretnék veled négyszemközt! - felelte 
Katalin. 

- Akkor hát - minthogy úgy sem lehet elkerülni - minél 
hamarább essünk túl rajta! - jegyezte meg Károly hátratekintve 
Henrikre. 

- Én megyek, Felség! - mondotta Henrik. 
- Igen, igen, csak menj Henrik, s minthogy katolikus vagy: 

hallgass én helyettem is misét. Én a  prédikációt fogom hallgatni. 
Henrik távozott. Károly király elébe akart vágni anyja 

kérdéseinek s az egész ügyet szerette volna humoros oldaláról 
felfogni. 

- Ugye, anyám, azért várakoztál itt reám, hogy megmosd a 
fejem, amiért oly kegyetlenül keresztülhúztam a tervedet! De hát 
az ördögbe is! Csak nem tűrhettem, hogy Bastille-ba hurcolják azt 
az embert, aki az életemet mentette meg! De veled sem akartam 
összekülönbözni, anyám, hiszen jó fiad vagyok! Azután meg - itt 
halkabban beszélt Károly - az isten megbünteti az olyan 
gyermeket, aki szülőivel civódik, példa reá II. Ferenc bátyám... 
Bocsáss meg tehát nekem őszintén és valld be, hogy a tréfa jól 
sikerült! 

- Felség! - felelte Katalin. - Ezúttal nem tréfáról volt szó! Egy 
olyan tervet hiúsítottál meg, amely nagy jelentőségű leleplezéseket 
eredményezett volna. 

- Ejh, egy tervet! - Hát baj is az neked, anyám, ha az egyik 
terved nem sikerül? Csinálsz te a helyette akár húszat is, és én 
ígérem, hogy azt a másikat én is támogatni fogom. 

- Most már késő, hiába támogatnád a tervem. Ezután már 
jobban ügyel magára. 



 

- De nézzünk a dolgok mélyére, anyám! Mi kifogásod van 
Henrik ellen? 

- Csak az, hogy - összeesküszik ellenünk! 
- Értelek anyám! Ez a te kedvelt vesszőparipád! De mondd csak, 

hát nem összeesküszik itt mindenki többé-kevésbé ebben a kedves 
királyi lakban? 

- De ő valamennyinél veszedelmesebb, mert senki sem 
gyanakszik reá! 

- Tehát igazi Lorenzino! - jegyezte meg tréfásan a király. 
- Ide figyelj, fiam! - mondotta Katalin, elkomorodva e név 

hallatára, amely Firenze történetének egyik legvéresebb eseményét 
juttatta az eszébe. - Van mód reá, hogy meggyőzzetek engem 
arról, hogy én tévedtem. 

- És mi az, anyám. 
- Kérdezd meg Henriktől, hogy ki volt ma éjszaka a szobájában. 

Ha megmondja, akkor beismerem, hogy tévedtem. 
- De hogyha egy nő volt ott, akkor csak nem kívánhatjuk tőle, 

hogy elárulja! 
- Egy nő? - pattant föl Katalin. - Aki megölte két testőrödet s aki 

halálra sebezte Maurevel-t? 
- Ohó! - kiáltott föl a király. - A dolog sokkal komolyabb, mint 

hittem! Tehát vér folyt... 
- Három ember maradt a csatatéren. 
- S a tettes? 
- Ép bőrrel elmenekült. 
- Teringette! - kiáltott föl hevesen Károly. - Ez ugyan derék egy 

legény lehet! Igazad van anyám, magam is szeretném megismerni! 
- Már előre is megmondhatom neked, fiam, hogy Henrik révén 

nem fogod megismerni. 
- Nem Henrik révén, hanem általad anyám! Az az ember nem 

hagyott vissza maga után nyomot, nem figyelték meg öltözetét... 
- Csak azt, hogy nagyon szép meggypiros köpenyt viselt.  



 

- Ah! Meggypiros köpeny! - jegyezte meg Károly. - Az egész 
palotában én csak egyet ismerek olyat, amely mindenkinek 
feltűnik. 

- Úgy van! - jegyezte meg Katalin. - Most pedig utánanézek, 
vajon parancsaimat teljesítették-e! Várj meg itt, fiam! 

Henrik izgatott állapotban hagyta el Károly király lakosztályát, s 
nem a rendes megszokott úton, hanem a titkos lépcsőn ment föl 
lakására. De alig haladt néhány lépcsőfokot fölfelé, mikor az első 
kanyarulatnál egy árnyékot pillantott meg, mire tőréhez kapott. 
Most azután egy jól ismert bájos női hang szólalt meg nyájasan. 

- Hála Istennek, Felség, csakhogy épségben került vissza! Ha 
tudná, mennyire aggódtam miatta! De az Isten meghallgatta 
kérésemet! 

- De hát mi történt, az istenért? 
- Majd megtudja, ha meglátja a szobáját! Otthon miatt ne 

aggódjék, én vettem gondjaimba. 
Az ifjú hölgy azután gyorsan haladt tovább lefelé a lépcsőn s 

úgy színlelte, mintha merő véletlenségből találkozott volna 
Henrikkel. 

- Igazán különös! - mormogta magában Henrik. - Ugyan mi 
történt hát voltaképpen! Mi baja Orthonnak? 

Ám ezekre a kérdésekre Charlotte úgysem adhatta volna meg a 
feleletet, mert ezalatt már messze járt. A lépcső legfelső fokán egy 
másik alakot pillantott meg Henrik, ezúttal egy férfit. 

- Csitt! - súgta oda neki a férfi. 
- Ah, te vagy az Ferenc? 
- Ne szólíts a nevemen! 
- Mi történt? Beszélj hát! 
- Menj a szobádba, majd megtudod! Azután sompolyogj ki a 

folyosóra, de jól tekints ám szét magad körül, vajon nem lesnek-e 
utánad, s azután gyere hozzám. Az ajtóm nyitva lesz. 

- Ventre-saint-gris! - mormogta magában Henrik, mikor az 
anjou-i herceg olyan hirtelen eltűnt, mintha valami színházi 
süllyesztő nyelte volna el. Az ügy egyre jobban bonyolódik! 



 

Minthogy azonban minden fonál az én szobámba vezet: hát lássuk 
csak! 

Henrik azonban nem minden izgalom nélkül folytatta útját a 
lakása felé, s mikor az ajtaja elé ért, hallgatózott. Semmi nesz. 
Különben maga Charlotte mondotta neki, hogy menjen a 
szobájába, nyilvánvaló tehát, hogy nincs mitől tartania. Az 
előszobában futólag széttekintett, amely üres és elhagyatott volt; 
semmi jele annak, hogy itt valami dráma lezajlott volna. Orthont 
kereste, de sehol nem találta. Mikor azonban belépett a belső 
szobába - egyszeriben mindent megértett. Noha fölmosták, mégis 
nagy vörös foltok tarkították a padlót; néhány bútordarab 
összetörve; az ágy kárpitfüggönyét kardcsapások szaggatták szét; 
egy velencei tükröt pisztolygolyó zúzott be; egy véres kéz nyoma 
most is tisztán látható volt a falon, mindmegannyi jele annak, 
hogy ez a szoba halálos küzdelem színhelye volt. Henrik tétovázó 
szemmel nézegette a dulakodás nyomait s kezét végighúzva 
verejtéktől gyöngyöző homlokán, magában mormogta: 

- Ah, most már értem, micsoda szolgálatot tett nekem Károly 
király azzal, hogy az éjszaka magával vitt a városba! Engem 
akartak itt meggyilkolni!... És... Ah, de Mouy! Mi történt vele? 
Alighanem meggyilkolták. 

Most már igazán kíváncsi volt azokra a hírekre, amelyeket az 
alenconi herceg ígért neki; még egy komor pillantást vetve 
szobájára, kirohant a folyosóra, sebtében széttekintett, vajon nem 
lesi-e valaki, majd hirtelen benyitott a herceg szobájába, melynek 
ajtaját gondosan bezárta maga mögött. 

A herceg az első szobában várta Henriket, kinek nyomban 
megragadta a kezét s hallgatást parancsolva neki, magával 
vonszolta egy kis kerek toronyszobába, amely teljesen biztosítva 
volt mindennemű kémkedéssel szemben. 

- Oh, kedves sógorom, rémes éjszaka volt! 
- Mi történt itt, mondd hát - kérdezte Henrik. 
- Le akartak téged tartóztatni. 
- S ugyan miért? 



 

- Nem tudom!... És te hol voltál? 
- A király tegnap este magával vitt a városba! - felelte Henrik. 
- Akkor hát ő tudta!... De miután te nem voltál otthon, ki volt 

hát akkor nálad? 
- Valaki lett volna nálam? - kérdezte Henrik színlelt 

ártatlansággal. 
- Igen bizony, egy férfi! Mikor azután zajt hallottam, 

segítségedre siettem, de bizony már késő volt... 
- Azt a férfit elfogták? - kérdezte Henrik nem minden 

aggodalom nélkül. 
- Nem fogták el! Miután két testőrt megölt, Maurevelt pedig 

súlyosan megsebesítette, elmenekült. 
- Ah, az a derék Mouy! - jegyezte meg Henrik. 
- Hát de Mouy volt? - kérdezte a herceg.  
Henrik észrevette, hogy elszólta magát. 
- Én legalábbis reá gyanakszom! Mert én neki adtam találkát, 

hogy megbeszéljem vele a szökésed tervét és hogy tudtára adjam, 
hogy a navarrai trónhoz való minden jogomról a te javadra 
lemondottam. 

- Akkor pedig, hogyha a dolog kitudódik - mindketten veszve 
vagyunk! 

- Úgy van, mert Maurevel beszélni fog! 
Maurevel-nek a nyakába hatolt a kard, s attól az orvostól, aki a 

sebét bekötözte, úgy értesültem, hogy legalábbis nyolc napig egy 
szót sem tud kimondani. 

- Nyolc napig! Ezalatt de Mouy bízvást elmenekülhet. 
- Avagy talán nem is de Mouy, hanem más valaki lehetett? - 

jegyezte meg a herceg. - Olyan gyorsan menekült, hogy belőle 
mindössze a piros köpenyt láthatták. 

- Piros köpeny? De hiszen az inkább szoknyahősre illik, 
semmint katonára! - jegyezte meg Henrik. Meggypiros köpeny 
alatt igazán senki sem gyaníthatná de Mouy kapitányt! 

- És ugyan kit gyaníthatnának inkább, ha nem... 
- La Mole grófot! - fejezte be Henrik. 



 

- Bizonyára, hiszen még magam is reá gondoltam abban a 
pillanatban, mikor menekülni láttam. 

- Csakugyan nem lehetetlen, hogy La Mole volt! - jegyezte meg 
Henrik. 

- És La Mole nem tud semmit a mi dolgunkról. 
- Vagy legalábbis semmi lényegeset. 
- Kedves Henrik, én most már határozottan azt hiszem, hogy ő 

volt! 
- Az ördögbe is! - kiáltott fel Henrik. - Hogyha csakugyan La 

Mole volt, akkor bizony nagy szomorúság éri Margitot, mert 
hiszen ő melegen érdeklődik a lovag iránt. 

- Érdeklődik iránta? - kérdezte a herceg. 
- Kétség kívül! Hát nem emlékszel már, Ferenc, hogy éppen 

Margit ajánlotta őt a figyelmedbe. 
- Csakugyan! - jegyezte meg a herceg tompa hangon. - És éppen 

ez ok miatt akartam én neki kedvezni azzal, hogy piros köpenyét, 
nehogy még belekeverje a bajba, magamhoz vettem s a szobámba 
hoztam. 

- Nohát ez nagyon okos cselekedet volt, Ferenc! - jegyezte meg 
Henrik. - És most már nemcsak fogadni, hanem esküdni is mernék 
arra, hogy ő volt! 

- Még a törvény előtt is? 
- Még ott is - felelte Henrik. - La Mole alighanem Margit 

üzenetét akarta átadni számomra. 
- Hogyha bizonyos volnék abban, hogy a te tanúskodásodra 

számíthatnék, akkor nyomban bevádolnám őt! - mondotta a 
herceg. 

- Hogyha bevádolod, én természetesen melletted tanúskodom. 
- Igen ám, de a - királyné? 
- Igaz, igaz!... Mit szól hozzá Margit? 
- Meg kellene tudni, hogy neki mi a véleménye. 
- Én magamra vállalom ezt a megbízatást! - mondotta Henrik. 
- Kedves sógor, azt bizony rosszul tenné Margit, ha minket 

meghazudtolna! Ennek az ifjúnak különben is ragyogó vitézi híre 



 

van, mely dicsőséghez különben olcsó áron jutott, hiszen - hitelre 
szerezte! Igaz ugyan, könnyen megeshetik, hogy tartozását 
tőkéstől és kamatostól lesz kénytelen megfizetni! 

- De hiszen ezen a világon semmit sem adnak ingyen! - jegyezte 
meg Henrik. 

Miután Henrik a hercegtől kézfogással és mosolyogva 
elköszönt, előbb a folyosón széttekintett, vajon nem lesi-e valaki, 
majd gyors léptekkel a felé a folyosó felé sietett, amely Margit 
lakosztályához visz. 

Margit nyugtalansága és aggodalma nem volt kisebb 
Henrikénél. Az éjszakai expedíció, amelyet ellene és a nevers-i 
hercegné ellen a rokonai szerveztek - Károly királlyal az élükön - 
módfölött nyugtalanította őt. Annyi bizonyos, hogy ellenük 
semmiféle bizonyíték nincsen; az a német kapus, akit Coconnas és 
La Mole szabadított meg kötelékeitől, azt állította, hogy néma 
volt, mint a sír. Viszont az a négy előkelő úr nem puszta 
véletlenségből tért le rendes útjáról, hanem tudniok kellett, hogy 
kiket és hol zavarnak meg tiltott pásztorórán. Margit az éjszaka 
hátralevő részét a nevers-i hercegnénél töltötte s korán reggel 
visszatért a Louvre-ba. Nyomban lefeküdt ugyan, de nem bírt 
elaludni s a legcsekélyebb zajra ijedten ugrott föl. És éppen e 
nyugtalansága közepette hallotta, hogy valaki kopog a titkos ajtón; 
miután Gillone jelentette, hogy ki a látogató, Margit intett, hogy 
bocsássa be a királyt. 

Mikor Henrik az ajtó küszöbén megállt, semmi jel sem mutatta 
rajta, hogy férji mivoltában sértve érezné magát; a megszokott 
mosoly játszadozott most is az ajka körül, s arcának egyetlen izma 
sem árulta el az imént elszenvedett izgalmakat. Csak a szeme, az 
mintha azt kérdezte volna, vajon megengedi-e neki, hogy 
bizalmasan beszélhessen vele. Margit elértette Henrik tekintetét s 
intett Gillone-nak, hogy távozzék. 

- Asszonyom, jól tudom, mily közel állanak a szívéhez barátai, s 
éppen azért attól félek, hogy szomorú hírt kell közölnöm önnel! - 
szólalt meg Henrik. 



 

 
- Nos, miről van szó? 
- Egyik legkedvesebb szolgája súlyos gyanúba keveredett. 
- Ugyan melyik? 
- De La Mole gróf. 
- S milyen gyanúba keveredett? 
- Az éjszakai kaland miatt. 
Margit, noha teljes mértékben tudott uralkodni önmagán, e 

szavakra mégis elpirult. 
- Micsoda éjszakai kalandról van szó? - kérdezte Margit némi 

habozás után. 
- Hogyan, Margit, hát még nem hallotta, hogy mi történt itt az 

éjjel? 
- Nem, uram. 
- Oh, akkor csak szerencsét kívánhatok önnek az éjszakai 

pompás álmához! - jegyezte meg Henrik szeretetreméltó jámbor 
kifejezéssel arcán. 

- Mondja hát, Henrik, mi történt? 
- Csak annyi, hogy a mi édes jó anyánk megparancsolta 

Maurevel-nek és hat testőrkatonának, hogy engem tartóztassanak 
le. 

- S ugyan miért? 
- Ejh, ki tudna a mélyére látni az olyan léleknek, mint amilyen a 

mi jó anyánké?... Tisztelem és becsülöm őt, de - nem értem! 
- És ön nem volt otthon? 
- Eltalálta asszonyom: véletlenül nem voltam itthon! Tegnap 

este a király meghívott és elvitt magával a városba. Valaki azonban 
mégiscsak volt a szobámban. 

- És ki lehetett az? 
- Minden jel arra mutat, hogy - La Mole gróf! 
- La Mole gróf? - kérdezte Margit elcsodálkozva. 
- Az áldóját, de derék legény lehet ez a provence-i fickó! 

Képzelje csak el; megsebesítette Maurevelt és megölt két 
testőrkatonát! 



 

- De hiszen ez lehetetlen! - kiáltott fel Margit önkéntelenül. 
- Hogyan, hát kételkedik a bátorságában, Margit? 
- Dehogy kételkedem, csak azt akartam vele mondani, hogy La 

Mole nem lehetett az ön szobájában. 
- Ugyan már miért nem lehetett volna a szobámban? 
- Mert... mert... mert ő másutt volt az éjjel! - felelte akadozva a 

királyné. 
- Hogyha alibit tud bizonyítani, akkor természetesen más a 

helyzet. Egyszerűen megmondja, hogy hol töltötte az éjszakát s 
ezzel vége! 

- Hogy hol volt? - kérdezte Margit hirtelen közbeszólva. 
- Természetesen!... Még ma letartóztatják és kihallgatják. 

Szerencsétlenségére azonban bizonyítékok vannak ellene... 
- Bizonyítékok?... És melyek azok?... 
- Az a férfi, aki ily kétségbeesetten védekezett - piros köpenyt 

viselt. 
- Csakhogy nem egyedül La Mole gróf visel ám piros köpenyt!... 

Én magam is ismerek valakit, akinek szintén piros köpenye van. 
- Kétségtelenül! Sőt én is ismerek olyan valakit!... Ha nem La 

Mole volt, akkor természetesen az a másik piros köpenyes férfi 
volt! Nos, és tudja ön asszonyom, hogy ki az a másik piros 
köpenyes férfi? 

- Oh, nagy ég! 
- Hát itt van a baj!... Az ön izgatottsága amellett szól, hogy 

igazam van! Most pedig beszéljünk úgy, mint mikor ketten 
beszélnek arról, ami legirigyeltebb ezen a világon... a trónról! A 
legértékesebbről, ami van a világon... az életről! Ha Mouy 
kapitányt elfogják; mi - elvesztünk! 

- Úgy van, elvesztünk! - ismételte Margit. 
- La Mole azonban senkit sem keverhet gyanúba. Ha csak ön 

nem találja őt képesnek arra, hogy esetleg valami mesét talál ki... 
például, hogy hölgyek társaságában volt... ejh, mit tudom én! 

- Hogyha csak ettől fél uram - felelte Margit - akkor nyugodt 
lehet! Ilyen mentséghez ő nem folyamodik soha! 



 

 
- Még akkor sem beszél, ha életével fizetne is a hallgatásért? 
- Még akkor sem! 
- Bizonyos ön abban? 
- Kezeskedem érte! 
- Akkor hát minden rendben van! - mondotta Henrik s felállt. 
- Hát elmegy? - kérdezte Margit. 
- Hiszen csak ezt akartam közölni önnel! 
- És hová megy? 
- Valamit kieszelek, hogy tudnánk kilábalni ebből a csávából, 

amelybe amiatt a fránya piros köpenyes hős miatt kerültünk mind 
a ketten. 

- Oh istenem... istenem! Szegény fiatalember! - kiáltott föl 
Margit fájdalmában kezét tördelve. 

- Csakugyan, ez a La Mole határozottan kedves és hasznos 
szolga! - jegyezte meg magában Henrik, mikor távozott a 
feleségétől. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KATALIN SELYEMZSINÓRJA 
 

Károly király jókedvvel érkezett haza, de alig beszélgetett tíz 
percig az édesanyjával, úgy tűnt föl, mintha ennek haragtól sápadt 
arca felvidult, amannak mosolygós arca pedig elkomorodott volna. 

- De La Mole - mondogatta Károly király. - De La Mole!... Ide 
kell hívatni Henriket és az alenconi herceget! Henriket azért, mert 
az a fiatalember hugenotta; a herceget pedig azért, mert 
szolgálatra ő mellé van beosztva. 

- Azokat ugyan hívhatod fiam, nem sokat tudhatsz meg tőlük! - 
jegyezte meg Katalin. - Attól félek, hogy Henrik és Ferenc egy 
követ fújnak ketten s köztük a szövetség szorosabb, mint 
amilyennek a látszat mutatja. Ha vallatod őket: akkor csak gyanút 
keltesz bennük; jobb lenne, ha néhány napig titokban figyeltetnéd 
őket. Hogyha időt engedünk a bűnösöknek, ha azt a reményt 
keltjük bennük, hogy rájuk sem hederítünk: akkor elbizakodnak s 
ők maguk szolgáltatnak nekünk alkalmat, hogy velük szemben 
szigorúan eljárjunk. Akkor azután mindent megtudhatunk! 

Károly idegesen, türelmetlenül járkált fel s alá szívében kínzó 
gyanakvással. 

- Nem... nem, mégsem! - szólalt meg végre a király. - Egy percig 
sem várok tovább! Különben is, ez a két piperkőc napról-napra 
tolakodóbb! Az éjjel pedig még szembe is szálltak velünk s 
föllázadtak ellenünk... Hogyha La Mole ártatlan: akkor rendben 
van a dolog! De én tudni akarom, hogy hol volt La Mole az éjjel, 
mialatt testőreimet legyilkolták a Louvre-ban, engem pedig 
megtámadtak a Cloche-Percée utcában. Hívják ide előbb az 
alenconi herceget, azután pedig Henriket! Külön-külön akarom 
őket kihallgatni. Te itt maradsz, anyám! 

Az alenconi herceg belépett. Henrikkel való beszélgetése erre a 
kihallgatásra már felkészítette őt. Nyugodtan nézett tehát elébe. 
Feleletei határozottak és egyenesek voltak. Édesanyja 
figyelmeztette őt, hogy maradjon a szobájában, ő tehát nem tud 
semmit. Minthogy az ajtaja ugyanarra a folyosóra nyílik, ahová 



 

Henriké: előbb olyan zajt hallott, mintha ajtót törtek volna be, 
majd pedig szitkozódást és pisztolylövéseket. Csak ekkor nézett ki 
a félig nyitott ajtón és akkor látta menekülni azt a piros köpenyes 
férfit. 

Károly király és Katalin tekintete most összevillant. 
- Piros köpenyt viselt az a férfi? - kérdezte a király. 
- Igen, piros köpenyt! - felelte a herceg. 
S megpillantva a piros köpenyt, nem gyanakodtál rögtön 

valakire? 
A herceg most összeszedte minden erejét, hogy a hazugságnak, 

amelyet mondani fog, a valószínűség látszatát adja. 
- Őszintén szólva, Felség! - felelte a herceg - az első pillanatra 

egyik nemes ifjamat véltem benne felismerni. 
- S mi a neve? 
- De La Mole gróf! 
- És de La Mole gróf miért nem volt melletted, ahogy szolgálata 

megkívánta volna? 
- Mert fölmentettem a szolgálat alól, Felség! 
- Elég! - mondotta a király. - Elmehetsz! 
Ferenc herceg azon az ajtón át akart távozni, amelyen ide 

belépett, de a király utána szólt, hogy egy másik ajtón át távozzék, 
amelyik a király dajkájának szobájába nyílik. Károly nem akarta 
ugyanis, hogy Henrik és a herceg találkozzék nála, azt azonban 
tudta, hogy azok már megbeszélték egymással az ügyet... 

A király intésére Henrik belépett, aki azonban be sem várva a 
király megszólítását, nyomban így kezdte: 

- Sire, éppen jó, hogy hívatni méltóztatott, mert én magam is 
ide igyekeztem, hogy szolgáltasson nekem igazságot! 

A király összeráncolta a homlokát. 
- Igen felség, igazságért jöttem! - folytatta Henrik. - 

Mindenekelőtt azonban hálás köszönetemet kell kifejeznem 
Felségednek azért, hogy tegnap este magával vitt, mert ezzel az 
életemet mentette meg. De tudni szeretném, hogy mit vétettem, 
miért akartak engem meggyilkoltatni? 



 

- Csak letartóztatásról volt szó! - jegyezte meg Katalin. 
- Legyen, le akartak tartóztatni! De mi bűnt követtem el? Ha 

bűnös vagyok, akkor most is bűnös vagyok, nemcsak tegnap este! 
Mondja meg hát Felség, mi az én bűnöm? 

Károly zavartan nézett anyjára, mert nem tudta, hogy erre a 
kérdésre milyen választ adjon. 

- Kedves fiam, te gyanús emberekkel találkozol! - jegyezte meg 
a királyné. 

- Hát nevezze meg, asszonyom azokat a gyanús embereket, kik 
azok, és szembesítsen velük! - fakadt ki Henrik erélyesen. 

- Henriknek csakugyan joga van magyarázatot kérni! - szólt 
közbe Károly király. 

- És kívánom is! - folytatta Henrik, megérezve, hogy most 
fölénybe került s ezt az előnyös helyzetet ki akarta aknázni. - Erre 
kérem az én jó Károly sógoromat és az én jó anyámat, Katalint! 
Hogy Margittal való házasságom óta jó férj vagyok: kérdezzék meg 
a feleségemet; hogy jó katolikus vagyok: kérdezzék meg 
mindazokat, akik a tegnapi vadászaton részt vettek! 

- Igen, ez igaz! - mondotta a király. - Csak hogy az a vád ellened, 
hogy összeesküvést szőttök ellenem! 

- Sire! - felelte Henrik. - Hogyha az volna a célom, akkor 
egyszerűen szabad folyást engedtem volna az eseményeknek, 
mikor lova lábát törve, nem bírt fölugrani, a vadkan pedig 
felségedre rohant. 

- Ördög és pokol! - pattant föl a király! - Tudod-e, édesanyám, 
hogy Henriknek igaza van! 

- De ki volt nálad az éjszaka? - kérdezte Katalin. 
- Asszonyom! - felelte Henrik. - A mostani időkben, mikor az 

ember önmagáért is alig mer felelni, hogyan tudnék másokért 
felelősséget vállalni! Szobámat tegnap este hét órakor hagytam el; 
tíz órakor Károly sógorom magával vitt a városba, s vele voltam az 
egész éjszaka. Hát hogyan tudhatnám én, hogy mi történt azalatt 
az én lakásomban? 



 

- De az is igaz, hogy valaki a te embereid közül azalatt megölt 
két katonát és megsebesítette Maurevelt! - jegyezte meg Katalin. 

- Valaki az én embereim közül? De hát ki volt az, nevezze meg 
asszonyom, nevezze meg... 

- Mindenki La Mole grófot vádolja. 
- La Mole gróf nem az én embereim közül való; ő az alenconi 

herceg szolgálatában áll, akinek őt Felséged leánya: Margit 
ajánlotta. 

- De ő volt-e csakugyan nálad, Henrik? - kérdezte Károly király. 
- Hát hogyan tudhatnám én azt, Felség? - felelte Henrik. - La 

Mole gróf nagyon buzgó és alázatos szolgája Margitnak, s nekem 
gyakran hoz üzeneteket részint Margittól - aki iránt nagy hálát 
érez, mert Ferenc figyelmébe ajánlotta őt - részint pedig magától 
az alenconi hercegtől. Nem mondhatom tehát határozottan, hogy 
nem ő volt az én szobámban. 

- Márpedig ő volt! - mondotta Katalin. - Felismerték piros 
köpenyéről. 

- La Mole grófnak piros köpenye van? 
- Igen. 
- S az a férfi, aki az én katonámmal úgy elbánt. 
- Szintén piros köpenyt viselt? - kérdezte Henrik. 
- Úgy van, Henrik! - felelte Károly. 
- Akkor hát - folytatta Henrik - nem engem, aki otthon sem 

voltam, hanem La Mole grófot kellene kihallgatni... Valamit 
azonban meg kell jegyeznem, Felség! 

- Nos? 
- Hogyha én lettem volna az, aki a királyom által aláírt 

parancsnak ellenszegülök, akkor bűnös volnék és megérdemelném 
a legszigorúbb büntetést. Csakhogy nem én voltam ott, hanem 
más valaki, akire ez a parancs nem vonatkozott. Hogyha tehát őt 
igazságtalanul le akarták tartóztatni, ő pedig védekezett - talán túl 
erélyesen is - akkor jogosan cselekedett! 

- Csakhogy... - vágott közbe Katalin. 
- Az elfogatási parancs a nevemre szól? 



 

- Igen! - felelte Katalin. - A király sajátkezűleg írta alá. 
- De úgy szólt-e a parancs, hogy ha engem nem találnak otthon, 

akkor azt kell letartóztatni, akit a szobámban találnak? 
- Nem úgy szólt! - felelte Katalin. 
- Akkor hát - mondotta Henrik - ha be nem bizonyítják, hogy 

én összeesküvést szítok s az a férfi, aki az én szobámban volt, 
szintén összeesküvő: akkor bizony az a férfi ártatlan!... Sire! - 
fordult most Henrik a király felé. - Én nem távozom a Louvre-ból. 
Felséged egyetlen szavára kész vagyok bevonulni abba az 
államfogházba, amelybe rendelni méltóztatik. Mindaddig 
azonban, amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják, jogom van azt 
mondani magamról - és mondom is - hogy Felségednek hű 
szolgája, alattvalója és szerető sógora vagyok! 

És olyan fölényes magatartással, milyent még senki sem figyelt 
meg rajta, Henrik köszönt és távozott. 

- Bravo, Henrik! - mondotta Károly király, miután Henrik 
elhagyta a szobát. 

- Bravo! Mert fölibénk kerekedett, ugye? - jegyezte meg Katalin. 
- És miért ne helyeselnék neki? Amikor vívólecke közben 

megszúr, akkor is bravót kiáltok neki. Édesanyám, nem jól teszed, 
hogy Henriket oly kevésre becsülöd. 

- Kedves fiam! - felelte Katalin, megszorítva fia kezét. - Nem 
kevésre becsülöm én őt, hanem félek tőle!... 

- És nincs igazad, anyám! Henrik igaz hívem, s jól jegyezte meg, 
hogy ha összeesküdött volna ellenem, akkor egyszerűen a 
vadkanra bízta volna az elintézést. 

- Igen, hogy azután legnagyobb ellensége, az anjou-i herceg 
legyen a francia király? 

- Anyám, ne kutassuk az okát, hogy miért mentette meg az 
életemet. De tény az, hogy megmentette! S az áldóját, én pedig 
nem tűröm, hogy neki bántódása essék! Ami pedig La Mole-t illeti: 
majd beszélek Ferenc öcsémmel, akinek kíséretéhez tartozik. 

Ezt Károly búcsúzásképpen mondotta anyjának, aki most 
távozott, miközben bizonytalan gyanújának valamiféle határozott 



 

irányt igyekezett adni. La Mole nagyon jelentéktelen alak volt az ő 
terveihez képest. 

Mikor Katalin a szobájába lépett, ott találta leányát, Margitot. 
- Ah, ah! Te vagy az leányom? Tegnap este kerestettelek. 
- Tudom, anyám! - Nem voltam itthon. 
- És ma reggel? 
- Most pedig ide jöttem, hogy megmondjam neked, milyen nagy 

igazságtalanságot akarsz elkövetni azzal, hogy La Mole grófot 
letartóztatod. 

- Tévedsz, leányom, én senkit sem tartóztatok le. A király 
rendeli el és nem én. 

- Ne játszunk a szavakkal anyám, mikor, olyan komoly az ügy! 
Ugye, le akarják tartóztatni La Mole grófot? 

- Valószínű. 
- Mivel azzal gyanúsítják, hogy az éjszaka a navarrai király 

szobájában két katonát megölt, Maurevelt pedig megsebesítette. 
- Úgy van, leányom, ezzel vádolják. 
- De igaztalanul gyanúsítják anyám, mert La Mole ártatlan! 
La Mole ártatlan? - kiáltott föl Katalin örömmel, mert azt 

remélte, hogy az, amit most Margittól hallani fog, végre 
világosságot derít erre a homályos ügyre. 

- Nem anyám, ő nem lehet bűnös, mert ő ott sem volt a navarrai 
király szobájában.  

- Hát akkor hol volt? 
- Nálam. 
- Nálad? 
- Igen, nálam! 
Katalin villámló tekintetet vetett leányára, aki francia hercegnő 

létére ilyen vallomást tesz, de kezeit derékövön nyugtatva, csak azt 
mondotta: 

- És ha La Mole grófot vallatóra fogják... 
- Akkor ő megmondja, hogy hol volt és hogy kinél töltötte az 

éjszakát! - felelte Margit, pedig meg volt győződve az 
ellenkezőjéről. 



 

- Hogyha csakugyan így van, akkor leányom, nem szabad 
megengedni, hogy La Mole-t letartóztassák. 

Margit összerezzent. Úgy érezte, mintha anyja szavai mögött 
valami rettentő titok és szándék rejtőznék, de neki nem lehetett 
több szava, mert amit el akart érni, azt elérte. 

- De hogyha nem La Mole volt a navarrai király szobájában, 
akkor ki volt hát ott?... És ezt a más valakit ismered-e leányom? 

- Nem ismerem anyám! - felelte Margit remegő hangon. 
- Légy teljes bizalommal irántam! 
- Ismétlem, nem ismerem! - felelte Margit, de akarata ellenére 

elsápadt. 
- Jól van leányom! - felelte Katalin. - Majd kinyomozzuk. Menj, 

leányom, légy nyugodt, édesanyád őrködik jó hírneved fölött! 
Margit távozott. 
- Ah! - mormogta magában Katalin - ezek szövetkeztek. Henrik 

és Margit egyetértenek; az asszony néma, a férfi vak. Ezt 
színlelitek. Mondhatom, hogy ügyesek vagytok, gyermekeim, s 
erőseknek képzelitek magatokat. Az erőtök azonban csakis az 
egyesüléstekben van, és én egyenként zúzlak össze benneteket!... 
Egyébként lesz még idő, amikor Maurevel beszélni vagy legalább 
írni tud és ekkor minden kitudódik... Csakhogy akkorára az igazi 
bűnös biztos helyre menekül. Csak annyit tehetünk: a kettőt 
elválasztjuk egymástól... 

És e gondolatmenetnek megfelelően, Katalin a fia lakosztálya 
felé indult, ahol már ott találta az alenconi herceget. 

- Ah, ah! - mondotta Károly, összeráncolva szemöldökét. - Te 
vagy, édesanyám? 

- Miért nem mondottad fiam, hogy már megint? Hiszen úgyis 
tudom, hogy ezt akartad mondani! - jegyezte meg gúnyosan 
Katalin. 

- Azt, amit gondolok magamban, az egyedül reám tartozik, 
anyám! - felelte Károly, eléggé durva hangon, amit néha még az 
anyjával szemben is megengedett magának. - Mit kívánsz még, 
mondd meg gyorsan! 



 

- Csak azt, hogy neked igazad volt Károly, te pedig tévedtél, 
Ferenc! - felelte Katalin. 

- Mire vonatkozik ez a kijelentésed, anyám? - kérdezte mind a 
két testvér egyszerre. 

- Nem La Mole volt a navarrai király szobájában! 
- Ah! - kiáltott föl az alenconi herceg elsápadva. 
- Hát akkor ki volt ott? - kérdezte Károly. 
- Ma még nem tudjuk, de megtudjuk, mihelyt Maurevel 

visszanyerte beszélőképességét. Addig ne feszegessük ezt a 
kérdést, amelyre úgyis nemsokára megkapjuk a választ. De térjünk 
csak vissza La Mole grófhoz! 

- De hiszen magad mondtad anyám, hogy La Mole nem volt a 
navarrai király szobájában! 

- Úgy van! - felelte Katalin. - La Mole nem volt a navarrai király 
szobájában, de ott volt a - királynénál... 

- Margitnál? - kacagott föl idegesen a király. 
- Margitnál! - mormogta az alenconi herceg és elsápadt. 
- De nem, az nem lehet! - mondotta a király -, Guise herceg azt 

állította, hogy látta Margitot a gyaloghintajában! 
- Igen, igen! - helyeselt Katalin. - Margitnak rejtekhelye van a 

városban. 
- A Cloche-Percée utcában! - kiáltott föl a király. 
- Ah, ez már sok! - jegyezte meg az alenconi herceg, szinte vérig 

karmolva meg ujjaival a mellét. - És még ő ajánlotta nekem La 
Mole-t! 

- Most már jó helyen járok! - kiáltott fel a király. - Hát akkor ő 
volt az, aki velünk hadakozott ma éjjel, s ő volt az, aki a fejemhez 
vágta azt az ezüst kannát! Oh, a nyomorult! 

- Igen, igen, a nyomorult! - ismételte dühösen az alenconi 
herceg. 

- Igazatok van, fiaim! - mondotta Katalin, mintha nem ismerné 
külön-külön ezt az érzést, mely két fiának az ajkára adta ezeket a 
szavakat. - Igazatok van, mert ennek a lovagnak meggondolatlan 



 

fecsegése iszonyatos botrányt okozhatna. Ittas állapotában 
tönkretehetné egy francia királyi hercegnő jó hírnevét. 

- Vagy akár dicsekvésből! - jegyezte meg Ferenc. 
- Úgy van, úgy van! - mondogatta Károly. - Az ügyet azonban 

nem bízhatjuk a bíróságra, hacsak Henrik nem lép föl vádlóként. 
- Fiam! - mondotta Katalin, kezét Károly király vállára téve, 

hogy ezzel is felhívja a király figyelmét arra, amit most mondani 
akar. - Itt bűntény történt, amiből nagy botrány származhatik. 
Csakhogy a királyi tekintélyen ejtett sértést nem szokás ám bíróra 
és hóhérra bízni! Hogyha ti is egyszerű nemes emberek volnátok, 
akkor magatok is tudnátok, hogy mi a kötelességtek, mert 
mindketten bátrak vagytok. De ti királyi hercegek vagytok, s így 
nem mérhetitek össze kardotokat egy kurtanemessel. Mint 
hercegek álljatok tehát bosszút rajta! 

- Ördög és pokol! - pattant föl a király. - Igazad van, anyám! 
Majd gondom lesz reá! 

- Én pedig mindenben segítségedre leszek, bátyám! - kiáltotta 
az alenconi herceg. 

- Én pedig - mondotta Katalin, leoldva derekáról fekete selyem 
csombókos övét, amely háromszor volt körülcsavarva derekán, s a 
térdéig ért le - távozom, de nesztek, itt hagyom ezt nektek - 
emlékeztetőül... 

És ezzel két fia lába elé dobta az övet. 
- Ah! - kiáltott föl Károly. - Megértettem, anyám! 
- Ez a zsinór... - jegyezte meg az alenconi herceg, fölemelve az 

övet a földről. 
- Ez legyen a büntetés és a hallgatás szimbóluma! - jegyezte 

meg Katalin diadalmasan. - Nem árt, ha Henriknek is tudomására 
adjátok. 

És ezzel távozott. 
- Oh, ennél mi sem könnyebb! - mondotta az alenconi herceg. - 

Ha pedig Henrik megtudja, hogy a felesége megcsalja... Tehát, 
megfogadod ugye bátyám, anyánk tanácsát? 



 

- Szóról-szóra! - felelte Károly, nem is sejtve, mily nagy 
szívfájdalmat okoz ezzel az alenconi hercegnek. - Margitnak nem 
lesz ugyan ínyére, de annál jobban örül majd neki Henrik. 

Ezután egy tisztet szólított be a király, kinek megparancsolta, 
hogy hívja le a navarrai királyt; de azután meggondolta magát: 

- Ne, mégsem! - mondotta a király a tisztnek. - Majd én magam 
keresem föl. Te pedig Ferenc, értesítsd a Guise és az anjou-i 
herceget! 

És ezzel a király a kis csigalépcső felé indult, amely a második 
emeletre vitt, egyenesen a navarrai király ajtajához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOSSZÚTERVEK 
 
Azt a rövid időt, amely a királlyal való megbeszélés után még 

maradt, Henrik arra használta föl, hogy fölkeresse Charlotte-ot. 
Már ott találta Orthon szolgáját, aki azóta teljesen kiheverte a 
baját. Mikor Katalin a navarrai király szobájába a harc után 
benyitott, Orthont halottnak vélte, aki azonban csakhamar 
magához tért ájulásából, s mielőtt a testőrkapitány Katalin 
megbízásából a holtak és a sebesült Maurevel elszállítása céljából 
megjelent volna, Orthon de Sauve-néhoz menekült. Henrik 
megkérte Charlotte-ot, tűrje meg addig magánál hű szolgáját, 
amíg hírek érkeznek de Mouy kapitánytól, aki rejtekhelyéről 
bizonyára értesíteni fogja őt. Akkor azután Orthont bízza meg a 
válasz közvetítésével. De alighogy Henrik a lakására visszatért, az 
ajtó hirtelen kinyílt és Károly király alakja jelent meg a küszöbön. 

- Felség! - kiáltott föl meglepetésében Henrik, a király elé sietve. 
- Én vagyok, Henrik!... Te pedig ugyancsak derék fickó vagy, 

mondhatom, s úgy érzem, hogy napról-napra jobban szeretlek. 
- Sire! Érdemen fölül halmoz el kegyeivel! 
- Csak egy hibád van, Henrik! 
- Nemde az, Felség, hogy jobban szeretem a hajtóvadászatot, 

mint a sólyomvadászatot! 
- Oh nem, Henrik, most másról van szó!... Az a hibád ugyanis, 

hogy kitűnő szemed van ugyan, és mégsem látsz tisztán vele. 
- Vagyis, hogy rövidlátó vagyok! - jegyezte meg Henrik. 
- Még annál is rosszabb! Vak vagy, Henrik! De én majd 

felnyitom a szemed! 
- Monda az Úr: „Legyen világosság!" És lőn világosság! Minthogy 

pedig Felséged az Istent képviseli itt e földön, megcselekedheti itt 
ugyanazt, amit az Úr tesz fenn az égben... Hallgatom. 

- Mikor Guise herceg tegnap azt mondotta, hogy a feleségedet 
egy udvarló kíséretében látta elhaladni, te nem hittél neki. 

- Sire, már hogyan hihettem volna el, hogy Felséged húga ilyen 
meggondolatlanságot követhetne el? 



 

- Mikor pedig azt állította, hogy a feleséged a Cloche-Percée 
utca felé tartott, azt sem hitted el. 

- Sire, hiszen még föltételezni sem szabad, hogy egy francia 
hercegnő nyilvánosan kockáztassa jó hírnevét! 

- Mikor azt a kis házat megostromoltuk a Cloche-Percée 
utcában, ahol engem egy ezüst kannával hátba vágtak, az anjou-i 
hercegnek egy kompótos tálat borítottak a fejére, a Guise 
hercegnek pedig vadpecsenyét hajítottak az arcába szószostól - te 
akkor két hölgyet és két urat pillantottál meg az erkélyen. 

- Én senkit sem láttam, Felség! Méltóztassék visszaemlékezni, 
hogy a kapussal beszéltem. 

- De láttam én, Henrik! És most már azt is tudom, hogy az egyik 
hölgy Margit volt, az egyik férfi pedig La Mole gróf. 

- Úgy?... Ha La Mole a Cloche-Percée utcában volt, akkor nem 
lehetett az én szobámban! 

- Úgy van, Henrik! Ő nem is volt a te szobádban! De most nem 
is arról van szó, hogy ki volt nálad; azt majd megtudjuk, mihelyt 
Maurevel beszélni vagy írni tud. De most arról van szó, hogy 
Margit téged - megcsal! 

- Felség, ne hallgasson a gonosz nyelvek beszédére! 
- Hát még most sem akarsz hinni nekem, te önfejű, te? Értsd 

meg már egyszer, hogy Margit megcsal téged, és hogy mi még ma 
este megfojtjuk a csábítót! 

Henrik ijedten hátrált néhány lépést s meglepetten nézett a 
király arcára. 

- Mondd meg őszintén, Henrik - folytatta a király - hogy te ezt 
nem veszed rossz néven tőle. Margit, tudom, siránkozni fog, de azt 
nem akarom, hogy téged szerencsétlenné tegyenek. Hogy Condé-t 
a felesége megcsalja az anjou-i herceggel - nem bánom; Condé 
ellenségem. De te testvérem vagy nekem, sőt annál is több: a 
barátom vagy! 

- De Felség!... 
- És én nem tűröm, hogy téged háborgassanak és hogy 

kinevessenek. Úgyis elég hosszú ideig voltál céltáblájuk ezeknek a 



 

vidékről ideszakadt szoknyavadászoknak, akik fölszedik 
elhullatott morzsáinkat és csapják a szelet a mi asszonyaink körül. 
Az, hogy megcsaltak, Henrik, mindnyájunkkal megeshetik; arról 
azonban biztosítalak, hogy méltó elégtételt szerzek számodra. 
Hadd mondják holnap: „Teringettét! Ez a Károly király ugyancsak 
szeretheti a sógorát, mert az éjjel alaposan elbánt a felesége 
csábítójával!" 

- S ez már végképp elhatároztatott terv, Felség? 
- Megbeszélt, eldöntött, határozott terv! A piperkőc úrnak nem 

lesz oka panaszra! A tervet mi négyen hajtjuk végre: én, az anjou-i, 
az alenconi herceg, egy fejedelmi herceg, téged nem is számítva 
Henrik, mert te is ott leszel. 

- Én is, Felség? 
- Természetesen! Te leszúrod őt királyi kezeddel, mialatt mi 

fojtogatjuk. 
- Felség, az ön jósága véghetetlenül meghat engem, de honnan 

tudja mindezeket? 
- Ejh, az áldóját! Az a fickó alighanem eldicsekedett vele. 

Margittal hol itt a palotában, hol pedig a Cloche-Percée utcában 
találkozik. Verseket faragnak együtt, pásztordalokat írnak s a 
görög mitológiáról beszélgetnek... 

- Felség! - felelte Henrik - méltóztassék belátni, hogy ebben az 
expedícióban én nem vehetek részt. Eltekintve attól, hogy 
személyesen részt venni benne nem illik. Sokkal közelebbről 
vagyok érdekelve, hogysem az én közbelépésemet ne minősítenék 
az emberek kegyetlenségnek. Felséged húga becsületét számon 
kéri egy hencegő fickótól, aki dicsekvés közben megrágalmazta az 
én feleségemet. A dolog így nagyon egyszerű; Margit becsületére 
pedig, akit különben ártatlannak hiszek, a legcsekélyebb árnyékot 
sem fogja vetni. De hogyha én is részt veszek a megtorlásban: az 
már egészen más! Az én közreműködésem már a bosszúállás 
jellegét mutatná, s már nem egyszerű megtorlás, hanem 
közönséges - gyilkosság lenne! Ez esetben az egész ügy olybá 



 

tűnnék föl, hogy a feleségemet nemcsak hogy megrágalmazták, 
hanem, hogy feleségem csakugyan - vétkes is! 

- Ördög és pokol! - kiáltott föl a király. - Henrik, neked megint 
igazad van! Mindjárt meg is mondom az anyámnak, hogy benned 
démoni okosság rejlik. 

És Károly király kedvteléssel tekintett sógorára, aki mélyen 
meghajolt, hogy megköszönje a bókot. 

- De azért mégis csak örülsz neki ugye, Henrik, hogy 
megszabadulsz ettől a piperkőc fickótól? 

- Minden, amit Felséged cselekszik, csak üdvös lehet. 
- Mondd csak, Henrik! Mikor szokott La Mole a feleségedhez 

menni? 
- Úgy... este kilenc óra tájt, s körülbelül tizenegy órakor távozik, 

mert én még sohasem találtam őt a feleségemnél. 
- Jól van, Henrik! Ma este éjfél felé keresd föl a feleségedet. 

Akkorára a dolog rendben lesz! - mondotta a király, szívélyesen 
megszorítva Henrik kezét és biztosítva őt barátságáról. Majd 
kedvelt vadászdalát fütyürészve, távozott. 

- Ventre-saint-gris! - mormogta magában Henrik. - Azt hiszem, 
nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy ez a pokoli 
terv megint csak az anyakirálynétól indult ki. Az már igaz, hogy 
mindent elkövet, csakhogy egymásra haragítson minket. Pedig 
lám, mily megértő házastársak vagyunk mi ketten: Margit meg én! 

És Henrik e szavak után felkacagott, ahogy kacagni szokott, 
mikor senki sem látja vagy hallja... 

Este hét óra felé egy csinos ifjú, aki épp most lépett ki a 
fürdőből, megborotválkozván, vidáman dudorászva csinosítgatta 
magát a Louvre egyik szobájában. Ugyanabban a szobában egy 
másik fiatalember aludt, helyesebben: nyújtózkodott az ágyban. 
Az előbbi ifjú: La Mole gróf, akiről a mai nap folyamán sok szó 
esett s akivel még ezután is többet fognak foglalkozni, mint ahogy 
ő maga sejtené; a másik ifjú, a társa: Coconnas gróf. Hát bizony ez 
a nagy vihar kitört körülötte anélkül, hogy mennydörgését hallotta 
s a villám fényét látta volna. Hajnali három órakor jött haza s 



 

délután három óráig aludt, félig-meddig álmodozva és légvárakat 
építgetve a homokra, amelyet jövőnek szoktak nevezni az 
emberek. Azután fölkelt, megfürdött, La Huriére 
vendégfogadójában megebédelt s mikor onnan a Louvre-ba 
visszatért, befejezte öltözködését, hogy a rendes látogatást a 
királynénál lerója. 

- Te persze már megebédeltél, nemde? - szólalt meg Coconnas 
nagyot ásítva. 

- Mégpedig ugyancsak jó étvággyal! 
- És miért nem hívtál engem is, te önző! 
- Mert úgy aludtál, mint a bunda! Nem mertelek fölébreszteni. 

De tudod mit? Ebéd helyett mindjárt megvacsorázhatsz. És 
mindenek fölött ajánlom neked La Huriére anjou-i borát, amely a 
minap érkezett. 

- Te pedig most hová mégy? 
- Hogy én hová megyek? Hát nem tudod? - kérdezte La Mole 

szinte megütközve, hogy barátja ezt még kérdezheti is. - Hát hová 
mennék máshová: a királynéhoz!  

- No lám csak! Én pedig elmegyek a Cloche-Percée utcai kis 
házunkba s megebédelek a tegnap esti vacsora maradványaiból. 
Van ott még bőven mit enni és inni. 

- A történtek után rosszul teszed, ha most odamégy. Különben 
is a szavunkat vették, hogy egyedül oda nem megyünk vissza... 
Add csak ide a köpenyemet! 

- Igazad van! - felelte Coconnas. - Majd megfeledkeztem róla... 
De hol az ördögben lehet a te köpenyed?... Ah, itt van! 

- Nem azt a feketét! A pirosat add ide! A királynénak jobban 
tetszik a piros. 

- De nicsak, sehol se találom! - mondotta Coconnas, jól 
körülnézve a szobában. 

- Nem találod? Hát ugyan hol lehet? 
- Talán eladtad! 
- Mért adtam volna el, hiszen még mindig van hat tallérom! 
- Akkor hát vedd föl az enyémet. 



 

- Na persze! Sárga köpeny és zöld ujjas! Olyan lennék benne 
mint a papagáj! 

- De sok bajod van ma! - mondotta szemrehányó hangon 
Coconnas. - Hát csináld úgy, ahogy akarod! 

Ebben a pillanatban - miután La Mole előbb jól kikáromkodta 
magát, hogy a tolvajok még a Louvre-ba is bemerészkednek - az 
alenconi herceg egyik apródja lépett a szobába, karján hozva az 
annyira keresett drága köpenyt. 

- Ah! - kiáltott föl La Mole. - íme, megkerült! 
- Őfensége, a herceg - jelentette az apród - vitte el a köpenyt, 

mert valami fogadás történt a színére vonatkozóan. 
- Oh, én csak azért kerestem, mert ki akarok menni a városból. 

De hogyha őfenségének szüksége van reá... 
- Nem uram, már nincs reá szüksége! - felelte az apród s 

távozott. 
- Nos, Hannibál barátom, mire határoztad el magadat? - 

kérdezte La Mole a köpenyt magára terítve. 
- Még magam sem tudom. 
- Itt talállak ma este? 
- Hát honnan tudjam én azt? Mit tudom én, hogy mi lesz a 

parancs! 
- A nevers-i hercegné részéről? 
- Dehogy! Azt nem tudom, hogy mi a szándéka az alenconi 

hercegnek. 
- Az ám, Hannibál barátom! - jegyezte meg La Mole. - 

Észrevettem, hogy egy idő óta túlságosan kitüntet téged 
barátságával a herceg. - No lám, máris meg van alapítva a 
szerencséd! 

- Ugyan! - felelte Coconnas kicsinylőleg. - Harmadszülött fiú! 
- Oh, de annyira óhajt legidősebbnek lenni, hogy az ég még 

valami csodát tehet vele... Tehát még nem tudod, hogy hol leszel 
ma este? 

- Nem tudom! 
- Akkor hát Isten áldjon! 



 

- Különös ember vagy, mondhatom! Hát honnan tudjam én, 
hogy mi lesz velem estére? Csak annyit mondok, hogy - aludni 
szeretnék. 

És ezzel Coconnas visszafeküdt az ágyba, míg La Mole a 
királyné lakosztálya felé tartott; a folyosón az alenconi herceggel 
találkozott. 

- Ah, ön az, La Mole úr! - szólította meg a herceg. 
- Én vagyok, Fenség! - felelte La Mole mély meghajlással. 
- Távozik a Louvre-ból? 
- Nem távozom, Fenség! Őfelsége a navarrai királynénál teszem 

tiszteletem. 
- Hány órakor távozik tőle, gróf úr? 
- Fenségednek talán parancsa van számomra? 
- E percben nincsen semmi. De este szeretnék önnel beszélni 

valamiről. 
- Hány órakor parancsolja? 
- Úgy kilenc-tíz óra közt. 
- Lesz szerencsém a mondott időben jelentkezni Fenségednél. 
- Jól van! Számítok önre!  
La Mole köszönt és távozott. 
- Különös! - mormogta magában La Mole. A herceg néha olyan 

sápadt, mint a halál! - s ezzel bekopogott a királyné ajtaján. 
Gillone, aki már várta, nyomban bevezette Margit királyné elé. 

Margit komoly munkában látszott elmerülve; előtte javításokkal 
tarkított papíroslap és Isokratos egy kötete. Intett La Mole-nak, 
hogy jöjjön, segítse befejezni a megkezdett mondatot, majd 
félrehajítva a tollat, maga mellé ültette vendégét. La Mole 
különösképpen ragyogóan szép volt és jókedvű. 

- Egy kis görög tudomány! - jegyezte meg La Mole a könyvre 
pillantva. - Mi a célja ezzel, Felség? Ah, ez pedig itt latin! Ad 
Sarmatiae legatos regina Margaritae concio! Hát latinul akarja 
üdvözölni ezeket a barbárokat? 

- Kénytelen vagyok, mert franciául nem tudnak. 



 

- De hogyan tudja megadni a választ, mikor még az üdvözlő 
beszédet nem hallotta? 

- Hogyha hivalkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy 
rögtönzés, de önnel szemben nincs helye a megtévesztésnek. 
Énvelem már előre közölték az üdvözlő beszédet és én most 
válaszolok reá. 

- Közel járnak már a követek? 
- Sőt ma reggel már meg is érkeztek! Ma még csak inkognito 

tartózkodnak Párizsban, s az ünnepélyes fogadtatást holnaputánra 
halasztották. De hagyjuk a politikát és beszéljünk másról... Nos, 
mi újság, mi történt magával? 

- Énvelem? 
- Igen bizony, magával! 
- Ugyan mi történt volna? 
-Annyi bizonyos, hogy derekasan viselkedett! Egy kissé 

sápadtabb, mint máskor. 
- Talán azért, mert sokat aludtam... Mély tisztelettel bocsánatot 

kérek. 
- Ne kérkedjék, úgyis tudok mindent. 
- Akkor hát kérem asszonyom, világosítson föl engem is, mert 

én bizony semmit sem tudok. 
- Feleljen nekem őszintén: mit kérdezett öntől Katalin királyné? 
- Éntőlem az anyakirályné?... Hát egyáltalán óhajt velem 

beszélni? 
- Hogyan, hát nem is látta őt? 
- Nem én! 
- És Károly királyt? 
- Azt sem! 
- És a navarrai királyt? 
- Azt sem. 
- De az alenconi herceget csak látta? 
- Őt igen, láttam. Ép az imént találkoztam vele a folyosón. 
- S mit mondott önnek? 
 



 

- Azt mondotta, hogy kilenc és tíz óra közt keressem föl, mert 
valami parancsa lesz számomra. 

- Különös!... S egyebet semmit sem hallott? 
- De hát mi történt, az istenért? - kérdezte La Mole most már 

türelmetlenül. 
- Hát az történt, hogy ön ma egész nap élet és halál közt 

lebegett... 
- S ugyan miért? 
- Ide figyeljen!.. De Mouy kapitányt ma éjjel ott találták a 

navarrai király szobájában, akit le akartak tartóztatni. De Mouy 
akkor két katonát megölt, Maurevelt pedig súlyosan 
megsebesítette. Sikerült elmenekülnie, csak éppen azt a nevezetes 
piros köpenyt láthatták meg rajta. 

- Nos? 
- Nos, az a bizonyos piros köpeny, amely egyszer már engem is 

megtévesztett, most másokat is tévedésbe ejtett: önre gyanakodtak 
és önt vádolják a hármas gyilkossággal. Ma reggel önt le akarták 
tartóztatni, sőt talán nyomban törvényt ülni fölötte. S bizonyára el 
is ítélték volna, mert ön természetesen nem árulta volna el, hogy 
hol töltötte az éjszakát, nemde? 

- Elárulni azt, hogy én hol töltöttem az éjszakát? - kiáltott föl La 
Mole. - Önt hírbe hozni, én szép királyném?... Oh, jól mondotta: 
dalolva mentem volna a halálba, nehogy csak egyetlen könnyet is 
kénytelen legyen ejteni a szép szeme! 

- Oh, én szép lovagom! - mondotta meghatottan a királyné. - 
Pedig az én két szép szemem de sok könnyet ejtett volna akkor... 

- Nos, és hogy csillapult el ez a nagy vihar? 
- Találja el! 
- Nem tudom. 
- Csak egy módja van a védekezésnek: ha megmondja, hol volt 

az éjszaka. 
- Nos? 
- Nos, hát én - megmondottam! 
- És kinek? 



 

- Az édesanyámnak, aki most már tudja, hogy maga az én 
kedvesem!... 

- Oh, Felséges asszonyom, ezek után bármit kívánhat tőlem, 
alázatos szolgálójától! Szép és nagy cselekedet volt öntől, Margit, 
és én nem adhatok érte egyebet, csak az életemet, amely egyedül 
az öné! 

- Remélem is, mert én ezt az életet kimentettem azok kezei 
közül, akik azt el akarták rabolni tőlem. Most már túl van a 
veszedelmen! 

- És éppen ön által, én imádott királyném! 
Ekkor hirtelen valami különös zajra rezzentek össze mind a 

ketten. La Mole hátraugrott, Margit pedig ijedten felkiáltva, 
mereven bámult az egyik ablak betört üvegtáblájára, amelyen át 
egy tojásnagyságú kavics röpült be a szobába s gördült tova egy 
darabig a padlón. 

- Vajon ki lehet ez a vakmerő? - kiáltotta La Mole, az ablakhoz 
ugorva. 

- Várjon csak!... A kavicsra valami rá van erősítve! - mondotta 
Margit. 

- Nini, csakugyan!... Mintha papírosdarab volna... 
Margit a kavics után kapott s megfogta azt a papírlapot, amely 

vékony szalagként fonta körül a kavicsdarabot, viszont a papíros a 
kavicshoz fonállal volt odaerősítve, amely a betört ablaküveg 
nyílásán túl folytatódott. Margit széthajtotta a papírlapot s mikor 
átfutotta a rajta levő néhány sort, ijedten kiáltott föl. La Mole is 
rossz előérzettél eltelten, olvasta a következő sorokat: 

„La Mole urat hosszú kardokkal várják az alenconi herceg 
lakosztályába vezető folyosón. Talán jobban tenné, ha ezen az 
ablakon át távozna a palotából és fölkeresné de Mouy kapitányt 
Nantes-ban"... 

- Ejh, vajon azok a kardok hosszabbak-e az enyémnél? - 
mondotta La Mole. 

- Bizonyára nem, de mit csinál ön egyedül tíz ellenében! 
- S vajon ki az a jó barát, aki ezt a figyelmeztetést küldi? 



 

- Az írás a navarrai királyé! - mondotta Margit. - Márpedig 
hogyha ő figyelmeztet: akkor bizonyosan komoly a veszedelem... 
Meneküljön... meneküljön kérem, La Mole, én kérem... Itt, ezen az 
ablakon át, a levélben is erről az ablakról van szó. 

- Ha királyném parancsolja, akkor habozás nélkül leugrom 
innen, még hogyha a nyakam töröm is ki. 

- Várjon csak... várjon csak, La Mole!... Mintha valami rá volna 
kötve a fonál végére. 

És most mindketten óvatosan húzni kezdték befelé a fonalat, s 
nagy örömükre annak végén megjelent egy lósörényből és 
selyemből készült - kötéllétra. 

- Ah, az ég küldte! - kiáltott föl La Mole. 
- Nem uram, ezt a navarrai király küldte. 
- Hát hogyha csapdába akarnak csalni? Ha ez a kötéllétra 

elszakad alattam? Nem éppen ön volt-e az, asszonyom, aki 
aggodalmának adott kifejezést... 

- Igaza van!... Nem lehetetlen! - jegyezte meg Margit elsápadva, 
s az ajtó felé futott. 

- Mit akar, Margit az istenért? - kiáltott föl La Mole ijedten. 
- Magam győződöm meg arról, vajon csakugyan gyilkosok 

várják-e önt künn a folyosón. 
- Nem... nem engedem! - kiáltott La Mole. - Talán bizony ön 

ellen forduljon a haragjuk! 
- Mint asszony és mint francia királyi hercegnő kétszeresen 

sérthetetlen vagyok! - felelte büszkén Margit. 
La Mole-t a derék Gillone védelme alá helyezve, Margit kisietett 

a folyosóra, amely elágazott a könyvtár felé is, s amely a 
fogadótermekhez, a király és Katalin lakosztályához s ahhoz a 
titkos lépcsőhöz vitt, amelyen át az alenconi herceg és a navarrai 
király lakosztályába lehetett jutni. Noha alig múlt kilenc óra, a 
palotára már sötétség borult s a folyosót mindössze az a gyér fény 
világította meg, amely a kiágazás felől áradt. 

Margit szilárd léptekkel haladt előre, de alig ért a folyosó 
egyharmad hosszáig, mikor mögötte titokzatos, halk suttogásokat 



 

vélt hallani. De most mintha egyszerre az is elnémult volna; 
körülötte semmi nesz, sőt még mintha az elágazás felől áradó fény 
is elhomályosodott volna. Margit, dacolva minden veszéllyel, 
amely esetleg reá leskelődött, ment egyenesen a maga útján. 
Látszatra nyugodt volt, de összeszorított kezei belső felindulásra 
mutattak. Minél jobban előrehaladt a folyosón, a csend annál 
nyomasztóbb lett, s most mintha egy kéz imbolygó árnyéka 
vetődött volna a falra, amelyen a fény gyér világossága 
játszadozott. Mikor a folyosó elágazásához érkezett, egy férfi lé-
pett eléje, s kezét, amellyel a gyertya lángját eltakarta, elkapva, 
felkiáltott: 

- Itt van! 
Margit bátyjával, Károly királlyal állott szemtől-szemben... 

Mögötte, kezében selyemzsinórt tartva, állott az alenconi herceg; a 
háttérben, a teljes sötétségben, két emberi alak volt látható 
egymás mellett, amelyre mindössze az a fény vetett némi 
világosságot, amely a kezükben tartott meztelen kardról 
visszaverődött. Margit egyetlen tekintetével átfogta az egész 
kísérteties jelenetet. Összeszedte minden lelkierejét s mosolyogva 
igazította helyre a király imént mondott szavait: 

- Ugye, azt akartad mondani Károly, hogy: íme, itt van Margit! 
A király meghökkent, s társai is meredten állottak 

meglepetésükben. 
- Te vagy az Margit?... És hova ily késő éjszaka? - kérdezte 

gyanakodva a király. 
- Hát már olyan késő volna? - felelte Margit. 
- Azt kérdeztem tőled, Margit, hogy hová mégy? 
- Cicero egy könyvéért megyek, amelyet alighanem anyám 

asztalán felejtettem. 
- És csak úgy, gyertya nélkül? 
- Azt hittem, hogy a folyosó ki van világítva. 
- S a szobádból jössz? 
- Onnan! 
- Mivel foglalkozol ez este? 



 

- A beszédemre készülök, amelyet a lengyel követekhez fogok 
intézni. Holnap összeül a tanács, s az a parancs, hogy mindenki 
mutassa be a beszédét előzőleg a királynak. 

- És van valakid, aki segít neked ebben a munkában? 
- Oh igen! La Mole gróf, aki nagyon jártas ebben! - felelte 

Margit nyugodtan, minden lelkierejét összeszedve. 
- Annyira jártas és annyira okos - jegyezte meg a király -, hogy 

én is arra kértem őt, hogyha majd végez tenálad, keressen föl és 
lásson el okos tanácsaival - engem is, akinek nincs annyi 
tudománya, mint neked. 

- És most őt várjátok? - kérdezte Margit közömbös, természetes 
hangon. 

- Igen, őt várjuk! - felelte a király helyett az alenconi herceg 
türelmetlenül. 

- Akkor hát megyek és ideküldöm, mert mi már végeztünk! - 
felelte Margit. 

- És a könyved? - kérdezte Károly. 
- Majd elhozza Gillone. 
A két fivér tekintete hirtelen összevillant. 
- Menj hát Margit, mi pedig folytatjuk az őrjáratot! - mondotta 

Károly. 
- Az őrjáratot? - kérdezte Margit megütközéssel. - Hát kit 

kerestek? - Egy vörös emberkét! - felelte Károly. - Hát nem is 
tudod? Egy kis vörös emberke kísért a Louvre-ban. Ferenc bátyád 
azt állítja, hogy már látta is. Azt akarjuk elcsípni. 

- Sok szerencsét! - mondotta Margit s távozott, előbb azonban 
hátrapillantott, amikor is a falon még négy ember árnyékát 
pillantotta meg. 

Egy pillanat alatt visszaérkezett a szobájába, ahol La Mole 
elszántan, nyugodt állásban várakozott reá, kezében kivont 
karddal. 

- Meneküljön, meneküljön az istenért! - súgta Margit. - Egy 
percnyi veszteni való ideje sincs!... A folyosón lesik önt, hogy 
meggyilkolják... 



 

- Parancsolja, Felség? - kérdezte La Mole. 
- Akarom! Most el kell válnunk, hogy ismét láthassuk egymást... 

Mialatt Margit odajárt, La Mole a kötéllétrát az ablakrácshoz 
erősítette; most azonban, mielőtt rálépett volna, gyöngéden 
megcsókolta a királyné kezét. 

- Hogyha ez a kötéllétra csapdába visz engem és ha meghalok: 
emlékezzék Margit az ígéretére! 

- Az nem ígéret volt, hanem eskü! - felelte Margit. - Isten áldja! 
És ekkor La Mole inkább lecsúszott, semmint leereszkedett a 
kötéllétrán. Ebben a pillanatban kopogtak Margit ajtaján... Margit 
azonban csak akkor távozott az ablak mellől, mikor meggyőződött 
arról, hogy La Mole baj nélkül földet ért. Gillone rohant a szobába 
és jelentette, hogy kopognak az ajtón, kinyissa-e. Margit 
parancsára Gillone ajtót nyitott s ekkor négy herceg alakja jelent 
meg a küszöbön. Elsőnek Károly király lépett be; Margit 
mosolyogva sietett eléje. 

- Kit keresel, bátyám? - kérdezte Margit, amint megütközéssel 
látta, hogy a király fürkésző szemmel néz szét a szobában. 

- Hát... hát... keresek valakit!... Az áldóját... keresem La Mole-t! 
- La Mole-t? 
- Igen hát!... Hol van? 
Margit megfogta a bátyja kezét s az ablakhoz vezette... Ebben a 

pillanatban két lovas vágtatott ki a Louvre kapuján; az egyik 
lekapta fehér szatén vállövét és búcsút intett vele a sötét 
éjszakában... Az egyik lovas La Mole, a másik Orthon... Margit a 
két menekülő felé mutatott. 

- Nos, mit akarsz ezzel mondani? - kérdezte a király. 
- Csak azt, hogy az alenconi herceg a selyem zsinórt immár 

zsebre rakhatja, az anjou-i és a Guise herceg pedig kardjukat 
visszadughatják a hüvelyébe: La Mole úr ez éjszaka nem megy 
végig a folyosón... 

 
 
 



 

A TESTVÉRVILLONGÁS 
 
Párizsba való visszatérése óta anjou-i Henriknek még nem volt 

alkalma, hogy édesanyjával - kinek pedig a kedvence volt - 
bizalmasan beszélhessen. Katalin ugyanis ezt a fiát nemcsak 
bátorsága és szépsége miatt szerette jobban a többinél, hanem 
azért is, mert - a botránykrónikák szerint - anjou-i Henrik a szép 
firenzei hercegnőt bizonyos titkos szerelmek boldog korszakára 
emlékeztette... A herceg visszaérkeztéről egyedül Katalinnak volt 
tudomása, és csak a véletlenen múlt, hogy arról Károly király is 
meggyőződhetett, mikor ama bizonyos éjszakai kaland alkalmával 
útja a Condé-palota előtt vitte el. Károly király egy nappal később 
várta a herceg látogatását, aki abban reménykedett, hogy a király 
előtt eltitkolhatja korábban tett két látogatását, tudniillik: a szép 
Marie de Cléves, Condé hercegnénél és a lengyel követeknél, 
akikkel tárgyalt. És éppen az utóbbi tárgyalásra vonatkozóan lett 
volna sürgős megbeszélése az édesanyjával. Mikor azután a herceg 
végre bejuthatott anyja szobájába, Katalin, ez a máskor oly hideg, 
rideg lelkületű nő, aki a fia elutazása óta senkit keblére nem ölelt, 
kivéve Coligny tengernagyot, akit másnap megöletett - kitárt 
karokkal rohant fia felé s oly forró anyai szeretettel ölelte keblére, 
amilyet aligha lehetett volna föltételezni erről a kőszívű 
asszonyról. 

- Oh, anyám! - kiáltott a herceg. - Ha már az ég megadja azt a 
kegyet, hogy tanuk nélkül borulhatok anyai kebledre, vigasztalj 
meg engem, a világ legszerencsétlenebb emberét! 

- Az istenért! - kiáltott föl ijedten Katalin. - Beszélj, hát mi baj 
ért? 

- Azt te is tudod anyám... Szerelmes vagyok, és engem is viszont 
szeret valaki... De ez a szerelem az én szerencsétlenségem is! 

- Ejh, beszélj hát világosabban, fiam! 
- Hát tudod, anyám... a lengyel követek... az elutazás... 
- Pedig az utazás nagyon sürgős, fiam. 



 

- Oh, nem volna az olyan sürgős, de a bátyám sürgeti, aki 
mindenáron szabadulni akar tőlem. 

- De koronát és trónt szerezvén neked! - jegyezte meg Katalin 
mosolyogva. 

- De én nem akarok elutazni anyám! - mondotta aggodalmas 
hangon a herceg. - Én, a francia királyi herceg, aki a legjobb anya 
mellett, finom udvari etikettben nevelkedtem; akit a világ legszebb 
asszonya szeret, lemenjek abba a jeges országba ott, az isten háta 
mögött, hogy ott pusztuljak azok közt a durva emberek közt, akik 
reggeltől estig holtra isszák le magukat, akik királyuk képességét 
az elfogyasztott ital szerint mérik!... Nem anyám, nem megyek 
oda... mert tudom, hogy belehalok! 

- Várj csak, fiam! - mondotta Katalin szelíden, megfogva fia 
kezét. - Nézzük csak, vajon csakugyan így van-e? 

- Nem tehetek róla, anyám, de ez a kép maradt meg belőle... És 
nem éppen te voltál-e az, aki azt mondottad nekem, hogy Károly 
bátyám születése alkalmával megállapított horoszkóp szerint 
bátyám ifjan fog meghalni... 

- Igen fiam, én mondottam neked, de tudd meg, hogy a 
horoszkópok sokszor tévednek... Ami pedig Károly horoszkópját 
illeti, nos az egy negyedszázadról beszélt, de nem mondotta meg 
azt, vajon ez az idő az életére, avagy az uralkodására vonatkozik-e. 

- Kérlek anyám, harcold ki, hogy maradhassak!... Bátyám 
nemsokára huszonöt éves lesz, tehát egy éven belül eldől a 
kérdés... 

- Oh igen! - felelte Katalin. - Jobb lenne, ha teljesíthetném 
kívánságodat! 

- Képzeld csak anyám - mondotta a herceg - mily kétségbeejtő 
rám nézve az a gondolat, hogy a francia királyi koronát elcserélem 
a lengyel koronával! Engem örökösen az a gondolat gyötörne, hogy 
én a Louvre-ban uralkodhatnék, ebben a finom, művelt udvarban, 
a legjobb anya oldalán, kinek okos tanácsa sok fáradságtól és 
gondtól mentene meg engem, s aki a múltban is megosztotta 



 

atyámmal az uralkodás gondjait, s bizonyára megosztaná velem is! 
Oh, anyám, tudom, érzem, hogy nagy uralkodó válnék belőlem... 

- Sose csüggedj, fiam! - vigasztalta a fiát Katalin, aki ehhez a 
tervhez nagy reményeket fűzött. - Hiszen éppen te eszelted ki 
annak módját, hogyan lehetne ezt az ügyet jól és megfelelően 
elintézni. 

- Úgy van, anyám, hiszen éppen azért jöttem vissza két-három 
nappal korábban, mint ahogy vártak, elhitetvén bátyámmal azt, 
hogy egyedül Condé hercegné miatt történt. Én azonban 
fölkerestem Lasco lengyel követet, a kiküldöttek vezérét, s már az 
első találkozás alkalmával gyűlöletesnek iparkodtam feltűnni neki, 
ami - azt hiszem, hogy teljes mértékben sikerült is. 

- Pedig rosszul tetted fiam, mert Franciaország érdekeit előbbre 
kell helyezni kicsinyes személyi okoknál! 

- Oh, anyám, hát Franciaország érdeke kívánja-e azt, hogy ha - 
amitől az Isten őrizzen! - Károly bátyámnak valami baja esnék, hát 
öcsém, az alenconi herceg vagy éppen a navarrai király legyen az 
uralkodó énhelyettem? 

- A navarrai király? - kiáltott föl ijedten, szinte borzalommal 
Katalin, kinek homloka mindannyiszor elborult, valahányszor ez a 
lehetőség szóba került. - S mit mondott Lasco? 

- Lasco maga is tétovázott, mikor azt sürgettem, hogy kívánjon 
kihallgatást a királytól. Oh, ha Lasco levelet írna haza s a választást 
meg tudná semmisíteni! 

- Őrültség fiam! Őrültség!... Amit egyszer a diéta elhatározott: 
az szent és megmásíthatatlan! 

- Lehetne-e anyám az ügyet oly módon dűlőre vinni, hogy a 
lengyel követek öcsémet, az alenconi herceget fogadnák el 
királyul. 

- Ez a megoldás fiam, ha nem lehetetlen is, de mindenesetre 
nehézségekbe ütköznék. 

- Mindegy, anyám, mégis meg kell kísérelni!... Beszélj a királlyal 
és add neki okul az én halálos szerelmemet Condé hercegné iránt, 
s mondd hogy én beleőrülök, ha el kell válnom tőle. A király saját 



 

szemével látta, mikor a hercegné palotájából jöttem Guise herceg 
kíséretében, aki igaz barátként támogat engem. 

- Igen, de érdekből cselekszik! Te nem látod, de bezzeg látom 
én, fiam!... Nos, és mit mondott a király, mikor téged 
megpillantott? 

- Elhitte, amit mondottam neki, hogy egyedül a szerelem hozott 
vissza Párizsba. Legalább úgy mutatta a bátyám... Tovább nem 
tárgyaltunk ez ügyben, mert én és Guise herceg Nantouillet-hez 
mentünk vacsorára, ahol szándékosan nagy botrányt csaptam, 
hogy a híre a király füléhez is eljusson és hogy tudja meg, hogy 
csakugyan ott voltam. 

- Neki tehát nincs tudomása Lasco-val való találkozásodról? 
- Nincsen, anyám! 
- Annál jobb, fiam! Megkísérlem, beszélek vele a te érdekedben. 

De tudod, hogy milyen nehéz boldogulni vele... Viszont, ha sikerül 
itthon maradnod, akkor a harctérre küldenek. 

- Oh, attól nem félek anyám! Csak el ne kelljen hagynom 
Franciaország földjét... 

- De eleshetnél, fiam! 
- Anyám, nem a vas öli meg az embert, hanem a fájdalom. 

Bátyám különben is gyűlöl engem... 
- Igen, Károly féltékeny rád. De hát miért vagy olyan hős, miért 

tudsz mindig és mindenütt győzni fiam? Alig húszéves korodban 
annyi győzelmet arattál, mint Nagy Sándor vagy mint Caesar!... 
Egyelőre azonban színleld úgy, mintha beletörődtél volna a 
sorsodba s hízelegj a királynak. Még ma összeül a tanács, amely 
megvitatja a beszédek szövegét, amelyeket a lengyel követek előtt 
fognak elmondani. Viselkedjél tehát úgy, mintha máris lengyel 
király volnál, a többit pedig bízd reám... Majd elfelejtem, fiam! 
Nos, a tegnapi vállalkozás, hogy sikerült?... 

- Balul ütött ki, anyám! A fickó valahogy megneszelte a dolgot s 
az ablakon át meglépett.  



 

- Hát jól van, de tudom istenem, hogy én még megcsípem azt a 
gonosz szellemet, aki a mi tervünket következetesen 
keresztülhúzza!... Már is gyanakszom valakire, de jaj neki!... 

Katalin homlokon csókolta a fiát s kituszkolta a szobájából. 
Nemsokára megérkeztek a királyi család tagjai, akik az 

anyakirályné szobájában gyülekeztek. Károly király jókedvű volt, 
mert Margit komoly fellépése tetszett neki, sőt La Mole-ra sem 
haragudott már, s a folyosón is csak azért lesett reá olyan 
buzgalommal, mert akkor is - vadászaton képzelte magát. Ami 
pedig az alenconi herceget illeti, bizony ő nagyon rosszkedvűnek 
látszott. La Mole iránt való ellenérzése most már egyenesen 
gyűlöletté fajult abban a pillanatban, mikor megtudta, hogy 
húgának kedvese. Margit mintha álmodozó lett volna, de szemét 
nyitva tartotta és éberen figyel; a tegnapi eseményekről még csak 
említést sem tett neki senki. Margit felolvasta a lengyel követek 
beszédére adandó válaszok szövegét, s Károlyt kivéve, ki-ki ismer-
tette a magáét. Margit beszédére nem tett észrevételt, de annál 
több kifogást emelt az alenconi herceg némely kifejezése ellen, az 
anjou-i herceggel szemben meg éppen kíméletlen volt és csaknem 
teljesen átalakította a beszédet. Ez a tanácskozás határozottan 
elmérgesítette és kiélesítette a helyzetet. 

Mikor a családi tanács véget ért s a hercegek távoztak, Katalin a 
távozó királyt visszahívta. 

- Még egy szavam volna hozzád, fiam! - mondotta Katalin. - 
Valamiről ugyanis megfeledkeztünk! Mely napra tűzzük ki a 
lengyel követek ünnepélyes fogadását? 

- Ah, igazad van, anyám! - felelte a király. - Nos, mely napra 
óhajtod kitűzni? 

- Nekem úgy tűnt föl, hogy a te hallgatásod és látszólagos 
feledékenységed mögött nagyon is kiszámított szándékosság rejlik. 

- Dehogy anyám! Ugyan már hogy gondolsz ilyet! 
- Mert - s ez az én véleményem, fiam! - nem kell éreztetnünk a 

lengyelekkel azt, hogy lám, mily sürgős nekünk a lengyel korona 
elnyerése. 



 

- Ellenkezően, anyám! - felelte Károly. - Nekik sürgős az ügy! 
Azért jöttek erőltetett menetben ide egyenesen Varsóból!... Az 
udvariasságot ugyancsak udvariassággal kell viszonozni! 

- A te véleményed tehát eszerint az, hogy a fogadás minél 
hamarább megtörténjék. 

- Úgy van, anyám, s nemde, te is így vélekedel? 
- Tudod, hogy minden gondolatom azt a célt szolgálja, hogy 

házunk fényét emeljem... Én csak attól félek, hogy ezt a sietséget 
csak arra magyarázzák, hogy te minél előbb menekülni iparkodol 
azoktól a terhektől, amelyeket az anjou-i herceg háztartása ró a 
király házára, amire pedig a herceg teljes mértékben rászolgál. 

- Anyám, a herceget én úgy elhalmozom majd mindennel, hogy 
arra a gondolatra senki sem jöhet. 

- El kell ismernem, hogy pompásan tudsz megfelelni minden 
észrevételemre!... E harcias nép fogadtatása azonban - amely 
főként a külsőségekből ítél - katonai pompa keretében kell, hogy 
végbe menjen. Gondoskodtál-e tehát elegendő számú csapatokról? 

- Én már erre is gondoltam, anyám!... Csapatokat vontam össze 
mindenünnen s e percben mintegy húszezer emberem van együtt. 

- Akkor hát még csak egy dolog van hátra: a pénz! Azt hiszem, 
hogy e tekintetben gyöngén állunk. 

- Ne gondold anyám!... Arról is bőven gondoskodtam, de ha 
mégis megszorulnék: Nantouillet szükség esetén még 
háromszázezer tallért tartogat számomra. 

Katalin összerezzent; Károlyt eddig csak indulatos és erőszakos 
embernek ismerte és sohasem előrelátónak. 

- Akkor tehát a fogadást hat héten belül megtarthatjuk, nemde - 
kérdezte a királyné. 

- Hat héten belül? - fakadt ki a király. - Hiszen az előkészületek 
immár folyamatban vannak öcsém megválasztása óta, úgy hogy 
legkésőbb három-négy nap múlva a fogadást megtarthatjuk. 

- Ejh, fiam, neked ez az ügy sokkal sürgősebb, semmint 
gondoltam! Nemde, az udvariasság szempontjából sietteted! 

- Természetesen! 



 

- Akkor hát, nemde, maga a tény a fő és nem a személy, hogy ki 
legyen a lengyel király... 

- Oh, nem, nem úgy van anyám! - szólt hevesen a király. - A 
lengyelek jól választottak. Mint hadakozó és harcias nép, jó 
hadvezért választott magának. Ez csak természetes, teringettét! Az 
anjou-i herceg pedig pompásan illik hozzájuk, a jarnac-i s a 
moncontour-i győző!... Ugyan kit küldhetnék nekik helyette? 
Talán bizony az alenconi herceget?... Azt a gyávát! No, bizony 
helyes fogalmat alkothatnának maguknak a Valios-k 
bátorságáról!... Ezzel szemben az anjou-i herceg harcias, bátor, 
minden pillanatban harcolni kész gyalog vagy lóháton, szúr, vág, 
öl, gyilkol... Rossz ivó, az bizonyos, de egyébként éppen a maga 
helyére kerül Henrik, s dicsőséget szerez a francia névnek és a 
Valois-családnak egyaránt... Esetleg maga is elesik a harctéren, de 
hát istenem, ez a legszebb halál!... 

- Mondd meg inkább őszintén fiam, hogy azért akarsz 
szabadulni tőle, mert nem szereted! - jegyezte meg Katalin 
haragtól csillogó szemmel. 

- Haha! - kacagott föl Károly király idegesen. - Hát csakugyan 
eltaláltad anyám az igazi okot! De hát miért is szeretném én őt! 
Hát szeret-e ő engem? És szeretsz-e te is engem, anyám? A 
kutyáimon, Marie Touchet-n és a dajkámon kívül vajon szeret-e itt 
engem valaki? Jól mondottad anyám: nem szeretem az öcsémet! 
Nem, én csak önmagamat szeretem, értsd meg anyám! 

- Károly fiam - felelte Katalin szintén izgatottan - miután 
kitártad előttem szívedet, hát majd én is őszinte leszek!... Te 
gyönge uralkodó vagy és rosszak a tanácsadóid. Elküldöd magad 
mellől másodszülött fivéredet, a trón természetes támaszát, aki 
minden tekintetben méltó utódod lenne, ha téged valami baj ér, 
amikor is a koronád gazdátlan marad. Mert - éppen magad 
mondottad - az alenconi herceg fiatal, gyönge, sőt még ennél is 
rosszabb: gyáva!... De tudod-e azt, hogy a navarrai király lesben áll 
mögötte?... 



 

- Ejh, mit törődöm én azzal, ami akkor történik, ha majd nem 
leszek? - fakadt ki a király hevesen. - Hogy Henrik navarrai király 
az én öcsém háta mögött leselkedik? Hát annál jobb!... Az imént 
azt mondottam, hogy én csak magamat szeretem. Hát tévedtem 
anyám, mert én Henrik navarrai királyt is szeretem... Igen, ezt a 
derék, ezt a jó Henriket! Akinek olyan nyílt a tekintete, meleg a 
kézszorítása, míg magam körül csak alattomos tekinteteket látok s 
jéghideg kezeket érintek... Esküszöm, hogy engem ő nem tudna 
elárulni. Én különben kárpótolni akarom őt: az édesanyját 
megmérgezték, s ahogy hallottam, valaki az én családomból 
gyilkoltatta meg. Ez idő szerint egészséges vagyok, de hogyha 
beteg lennék: én őt magamhoz hívatnám és csak az ő kezéből 
fogadnék el ételt vagy orvosságot. Ha pedig meghalok: őt teszem 
meg Franciaország és Navarra királyává!... És azután, az áldóját, ha 
meghalnék, ő nem nevetne a markába, mint ahogy 
megcselekednék az én drága öcséim, hanem megsiratna, vagy 
legalábbis - könnyeket hullatna értem. 

Hogyha villám csapott volna le Katalin lábához: nem ijedt volna 
meg jobban, mint e szavak hallatára. Tétovázó, ijedt szemmel 
nézett a fiára, majd megszólalt: 

- Navarrai Henrik... Franciaország királya... mégpedig az én 
fiaim mellőzésével?... Oh, Szűz Máriám!... De majd meglátjuk! Hát 
ezért akarod eltávolítani innen az én fiaimat? 

- A te fiaid, anyám!... Hát én ki vagyok? Hát engem is 
farkasanya szült, mint Romulust? - kiáltott föl Károly király 
haragtól reszkető hangon s villámló tekintettel. - Igazad van 
anyám: Franciaország királyának nincsenek testvérei; 
Franciaország királyának nincs anyja; Franciaország királyának 
csak alattvalói vannak! Franciaország királyának nem szabad, hogy 
szerető és érző szíve legyen - neki csak akarata van! Nem kívánja, 
hogy szeressék, de megköveteli, hogy - engedelmeskedjenek neki! 

- Fiam, te félreértetted szavaimat: én fiamnak neveztem azt, aki 
távozni készül innen. E percben őt jobban szeretem, mint azelőtt, 



 

mert féltem attól, hogy elveszítem. Hát bűnül lehet felróni az 
anyának, ha azt kívánja, hogy a fia mellette maradjon? 

- Én pedig azt mondom, hogy el kell hagynia Franciaországot, el 
kell utaznia Lengyelországba mégpedig két napon belül! De 
hogyha még egy szót szólsz mellette: akkor már holnap! Hogyha 
pedig meg nem hajtod előttem büszke homlokod; ha nem oltod ki 
szemednek fenyegető tüzét: akkor még ma este megfojtom őt, 
mint ahogy tegnap te akartad, hogy fojtsuk meg Margit 
leányodnak szeretőjét! Biztosítalak azonban, hogy őt nem 
szalasztanám el, mint ahogy elszalasztottuk tegnap La Mole-t! 

E szavak után Katalin lesütötte szemét, de már a másik 
pillanatban ismét büszkén emelte föl a fejét. 

- Oh, én szegény fiam! - mondotta Katalin. - Hát a tulajdon 
bátyád akar megölni téged?... De légy nyugodt: az anyád őrködik 
fölötted! 

- Hah! Hát még dacolni mertek velem? - kiáltozta Károly 
magánkívül. - Hát jól van! Krisztus kiontott vérére mondom: ő 
meghal! Nem ma este, nem is később, hanem ebben a szent 
pillanatban!... Fegyvert ide!... Kardot!... Kést!... Ah!... 

És Károly, miután hiába tekintett szét maga körül, valamiféle 
fegyvert keresve, észrevette az anyja övébe tűzött tőrt; kirántotta a 
hüvelyéből s rohant ki a szobából, hogy megölje öccsét, az anjou-i 
Henriket ott, ahol éppen találja. Alig érkezett azonban az 
előcsarnokba, a túlságosan felizgatott idegrendszere hirtelen 
megtagadta a szolgálatot: kezéből kiesett a tőr - amely hegyével a 
padlóba fúródott - fájdalmasan felkiáltva, aléltan rogyott le a 
földre és szájából és orrán át vastag sugárban buggyant ki a vér... 

- Jézus! - kiáltott föl a király. - Meg akarnak gyilkolni!... 
Segítség!... Segítség!... 

Katalin, aki nyomon követte a fiát, látta, amint Károly lerogyott; 
egy pillanatig közömbösen, szótlanul nézett le reá, de csakhamar 
észbekapott - nem az anyai szeretet által, hanem mert felismerte a 
helyzet kínos voltát - s most már maga is segítség után kiáltozott. 



 

A kiáltozásokra egész sereg szolga, katonatiszt és udvaronc 
állotta körül csakhamar a királyt, de mindezeket erélyesen 
félretolva, egy idősebb nő rohant a padlón fekvő királyhoz s 
magához ölelte annak alélt, vértelen testét. 

- Megölnek dajkám!... Megölnek! - suttogta a király elhaló 
hangon, véres verejtékes arccal. 

- Téged akarnak megölni, én Károlyom?!... - kiáltott fel a 
hűséges dajka, tekintetét hirtelen körülhordozva a jelen voltak 
arcán - egészen Katalin királynéig. - És ki akar téged meggyilkolni? 
Károly még egyet sóhajtott s azután ismét ájulásba esett. 

- Ah! - kiáltott föl Ambroise Paré orvos, akit hamarosan 
előkerítettek. - A király súlyos beteg! 

- Most azonban - mormogta magában Katalin, a szívtelen 
asszony - ha akarja, ha nem: kénytelen lesz haladékot adni. 

És ezzel távozott, hogy felkeresse a másik fiát, aki ezalatt a házi 
kápolnában várakozott az eredményre, amely olyan döntő 
fontosságú volt reá nézve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A HOROSZKÓP 
 
Mikor Katalin kijött a házikápolnából, ahol a történteket 

közölte fiával, az anjou-i herceggel, René illatszerész már várt reá a 
szobájában. A Pont Saint-Michel-en levő boltban történt legutóbbi 
találkozása óta Katalin most látta viszont először kedvelt emberét; 
tegnap levelet írt neki, s ez a látogatás annak a levélnek az 
eredménye volt. 

- Nos, René, látta őt? - kérdezte Katalin. - S hogy van a beteg? 
- Láttam, Felség! - felelte René. - Inkább jobban, semmint 

rosszabbul. 
- Tud-e már beszélni? 
- Nem tud! A kard hegye a gégefőt is megsértette. 
- Ez esetben utasításomhoz képest iratni kellett volna vele. 
- Azt is megkíséreltem, Felség! Noha összeszedte minden erejét, 

két betűnél többet nem tudott leírni, azután elájult. 
- Látta ön azt a két betűt. 
- Itt van nálam a papíros! - felelte René, zsebéből előhúzva egy 

papírdarabot, amelyet átnyújtott a királynénak. 
Egy M és egy O betű! - olvasta a királyné. - Hát mégis csak La 

Mole volna a tettes, s Margit csak komédiát játszatott velünk, hogy 
a gyanút másfelé terelje? 

- Felség, hogyha szabad véleményt nyilvánítanom olyan ügyben, 
amelyben Felséged még nem alkotta meg a magáét, akkor én azt 
mondanám, hogy La Mole sokkal szerelmesebb, hogysem 
komolyan foglalkoznék a politikával. 

- Azt hiszi, René? 
- Igen, azt hiszem Felség! La Mole sokkal szerelmesebb a 

navarrai királynéba, hogysem önfeláldozó szolgája lehetne a 
férjének, mert igazi szerelem soha sincsen féltékenység nélkül. 

- Fordult már La Mole szerelmi ügyben önhöz? Sőt talán kért is 
öntől valamiféle szerelmi bájitalt? 

- Igen Felség, La Mole úr már járt nálam, de csak a viaszfigurát 
vettük eddig igénybe, amelyet szíven szúrtam. 



 

- Megvan még ez a viaszfigura, René? 
- Igen Felség, otthon van. 
-Érdekes lenne, ha ezek a kabalisztikus készítmények 

csakugyan előidéznék azokat a hatásokat, amelyet tulajdonítanak 
nekik. 

- Felségednek több alkalma volt erről meggyőződnie, mint 
nekem. 

- S a navarrai királyné csakugyan szereti La Mole-t? 
Annyira szereti, hogy kész lenne meghalni érte! Tegnap a saját 

élete és becsülete kockáztatásával mentette meg az életét... íme 
Felség, a saját szemével győződhetik meg a hatásról és mégis 
kételkedik benne. 

- Miben kételkedem, René? 
- A tudományban, Felség! 
- De hiszen éppen a tudomány csalt meg engem! - jegyezte meg 

Katalin, mereven René szeme közé nézve, aki azonban állta ezt a 
tekintetet. 

- És mely alkalommal, Felség? 
- Oh, ön bizonyára már jól tudja, hogy mit akarok ezzel 

mondani! Hacsak nem a tudomány, hanem a - tudós volt az, aki 
megcsalt engem! 

- Felség, igazán nem tudom, hogy mire méltóztat célozni. 
- René, az ön illatszerei csakugyan elvesztették volna az - 

illatukat? 
- Nem vesztették el, Felség, föltéve, ha én magam alkalmazom. 

De hogyha több kézen megy keresztül... 
- Az ön ajakzsírja igazán csodát művelt! - jegyezte meg Katalin 

mosolyogva. - Charlotte ajka pirosabb és üdébb, mint valaha 
volt!... No, de erről majd máskor! Most azonban sokkal komolyabb 
dologról van szó. 

- Néhány napi eltéréssel megmondom Felség! 
- Mi szükséges ahhoz, hogy meg lehessen állapítani valakinek 

az élettartamát? 



 

- Tudni kell születése napját, hány éves az illető s mely 
csillagkép alatt született. Azután a véréből és a hajából... 

- És ha én ezeket a szükséges kellékeket a rendelkezésére 
bocsátom, meg tudja nekem mondani René az illető halálának 
időpontját? - vágott közbe mohón Katalin. 

- Néhány nap eltéréssel megmondom, Felség! Tudnom kell még 
azt is, vajon az illető személy nappal vagy éjszaka született. 

- Délután fél hat órakor született. 
- Akkor holnap délután öt órakor méltóztassék engem otthon 

felkeresni Felség, mert a kísérletet pontosan a születés 
időpontjában kell végrehajtani. 

- Rendben van, René! - felelte Katalin. - Ott leszünk! 
René köszönt és távozott, mintha észre se vette volna az „ott 

leszünk" kifejezést, ami pedig azt jelentette, hogy szokásától 
eltérőn, Katalin ezúttal nem egyedül fogja őt felkeresni. 

Másnap reggel napfelkeltekor Katalin fölkereste beteg fiát. 
Éjfélkor tudakozódott Károly állapota felől, s azt a felvilágosítást 
kapta, hogy az orvos meglátogatta a beteget, akin eret szándékozik 
vágni, hogy az ideges izgatottság megszűnjék. 

Károly, a vérveszteségtől halovány arccal, álmában egész 
testében még most is meg-megremegve szunnyadt, fejét hű 
dajkája vállán pihentetve, aki az ágyhoz támaszkodva, immár 
három óra hosszat ül mozdulatlanul ugyanabban a helyzetben, 
nehogy kedves gyermekének álmát megzavarja. Olykor véres hab 
tolul az ajkára, amelyet a hű dajka finom csipkekendővel törül le 
gyöngéden; a vánkoson hever egy széles, nagy vérfoltoktól 
szennyes zsebkendő. 

Katalin kérdésére a dajka elmondotta, hogy az orvos eret vágott 
a betegen s a vérveszteség olyan nagy volt, hogy Károly két ízben is 
elájult. Katalin, aki - mint valamennyi hercegnő ebben a korban - 
maga is járatos volt némileg az orvosi tudományban, látni 
óhajtotta a kibocsátott vért, amelyet az orvos edényben fogott föl, 
hogy majd megvizsgálja. Azalatt az ürügy alatt, hogy a vért akarja 
látni, Katalin bement a szomszéd szobába s az ott levő 



 

mosdóedényből az erre a célra magával hozott üvegcsét 
megtöltötte a fia vérével; a kis üveget zsebébe rejtve, visszament a 
beteg szobájába, melynek küszöbén mikor megjelent, Károly király 
felnyitotta a szemét s megpillantotta anyját. 

- Ah te vagy az, anyám? - szólalt meg Károly a hirtelen fölébredt 
kínzó emlékek hatása alatt szenvedve. - Mondd meg anyám, 
kedves fiadnak, hogy holnap utazik! 

- Kedves Károlyom! - felelte Katalin. - Akkor utazik, mikor te 
parancsolod. Csillapulj fiam s aludjál nyugodtan... 

Mintha megfogadta volna a tanácsot, Károly lehunyta a szemét. 
Katalin távozott, de alig csukódott be mögötte az ajtó, Károly 
hirtelen felült az ágyában s fojtott, el-elfuló hangon kiabálta: 

- A külügyminiszteremet!... A pecsétőrt!... Az egész udvart ide!... 
A dajka gyöngéd erőszakkal hajtotta vissza a király fejét a 

vállára s ringatta karjai közt mint hajdani gyermekkorában. 
- Nem... nem, édes dajkám, nem akarok aludni!... Hívják ide az 

udvart, ma dolgozni akarok. 
Az élvezett kiváltságok ellenére, a hű dajka nem mert 

ellenkezni a király e határozott kívánságával, és csakugyan 
egybehívták mindazokat, akiket a király látni akart maga körül. A 
lengyel követek fogadtatását - nem másnapra, ami lehetetlen volt, 
nem ötödnapra halasztották. 

* 
A meghatározott időpontban, azaz délután öt órakor, Katalin 

királyné és fia, az anjou-i herceg pontosan megjelent René 
házában, aki már mindent előre elkészített a titokzatos kísérlet 
végrehajtására. Az áldozati szobában egy acéllemez izzott a 
tűzhelyen; ez az acéllemez volt hivatva arra, hogy a rajta képződő 
arabeszk szeszélyes vonalaiból olvassa ki René a jövő titkát. Az ol-
táron már oda volt készítve a sors könyve, s minthogy az elmúlt 
éjszaka derült volt az ég, René pontosan tanulmányozhatta a 
különféle csillagképek állását. 

Elsőnek az anjou-i herceg lépett a szobába; álhajat és álarcot 
viselt, termetét pedig bő köpeny tette felismerhetetlenné. Fia után 



 

Katalin lépett be, aki nyomban levette álarcát, míg a herceg 
továbbra is fenntartotta. 

- Végeztél megfigyeléseket az éjjel, René? - kérdezte Katalin 
ismét tegezve kedvelt emberét. 

- Igen Felség, elannyira, hogy a csillagok állásából megtudtam a 
múltat! - felelte René. - Az, aki miatt hozzám fordult Felség - mint 
mindenki, aki a Rák-csillagkép alatt született - szenvedélyes és 
módfölött büszke. Hatalmas és körülbelül negyedszázadot élt; az 
ég dicsőséggel és gazdagsággal áldotta meg. Helyesnek találja 
Felség? 

- Talán! - felelte Katalin. 
- Itt van a vér és a hajcsomó? 
- Itt van! - felelte Katalin, átnyújtva Renének a vörös-szőke 

hajcsomót s a kis üvegben vért. 
René átvette a fiolát, összerázta benne a vért s egy kövér 

csöppet csöppentett belőle a vörösizzó acéllemezre, amelyen 
sisteregni kezdett a vér s fantasztikus vonalakban terült szét 
megszáradva. 

- Oh, Felség, iszonyú kínok közt látom őt fenteregni! - kiáltott 
föl René. - Ah, mint nyög... mint kiáltoz segítségért!... Körülötte 
minden csupa merő vér... Halálos ágya körül elkeseredett 
tülekedés... dárdák... kardok... 

- Mikor fog ez bekövetkezni? - kérdezte Katalin leküzdhetetlen 
izgalomtól reszketve s megragadta a fia kezét, aki maga is mohó 
kíváncsisággal hajolt az izzó acéllemez fölé. 

René az oltár elé lépett s valami kabalisztikus imát mormogott 
olyan hévvel és mozdulatok közt, amelyek az antik jósokéra 
emlékeztettek. Majd kijelentette, hogy most már minden készen 
áll a további kísérletre, s felszólította Katalint, hogy a sors könyvét 
üsse föl találomra s olvassa el azt a sort, amely legelőbb ötlik a 
szemébe: ő maga pedig az üvegcse egész tartalmát ráöntötte az 
izzó acéllemezre, a hajcsomót pedig rádobta a parázsra, amialatt 
héberrel kevert varázsszavakat hadart, amelyeket azonban ő maga 
sem értett. 



 

Katalin és a herceg abban a pillanatban az acéllemezen egy 
szemfödéllel letakart, halotthalovány arcot pillantott meg, amely 
fölé egy női fej hajolt. Ebben a pillanatban meggyulladt a tűzbe 
dobott hajcsomó is, amely egyetlen tüzes, fényes tűznyelv 
alakjában hirtelen kilobbant. 

- Egy esztendő! - kiáltott föl René. - Alig egy esztendő múltán az 
az ember halott, és csak egy asszony fogja megsiratni. De nem... 
amott a lemez túlsó végén látok egy másik nőt is, karján kis 
gyermekkel!... 

Katalin a fiára nézett, mintha attól akarná megtudni, vajon ki 
lehet az a két asszony. De alig fejezte be René a jóslatot, az 
acéllemez elhalványult s a rajta volt fantasztikus vonalak 
fokozatosan eltűntek. 

Halotti csönd honolt e percben a szobában. Most megszólalt 
Katalin. 

- És arra a személyre vonatkozóan, aki most engem érdekel, mit 
mondanak az égi jelek, René? 

- Virágzó életet, mint mindig, Felség! És hogyha Isten 
segedelmével diadalmaskodik a sorson, akkor övé a jövő! 
Csakhogy... 

- Mi az, René - kiáltott föl ijedten a királyné. 
- A csillagkép egyik csillagát egész megfigyelésem alatt fekete 

felhő takarta el... 
- Ah, fekete felhő... De azért még remélhetünk, ugye? - kérdezte 

aggódó arccal a királyné. 
- Kiről beszélsz anyám? - kérdezte a herceg. 
Katalin félrevonta fiát a tűzhely fényétől s halkan beszélgetett 

vele. Ezalatt René letérdelt s a tűzhely fényénél az üvegcsében 
maradt egy csöpp vért a markába öntötte. 

- Különös ellentmondás! - mondotta René - ami azt bizonyítja, 
hogy kevéssé megbízhatóak azok a jelek, amelyekből a közönséges 
emberek által használt módszer szokott jósolni! Más ember 
számára - legyen az különben bármily tudós, bármily okos ember 
is, akár Ambroise Paré - íme ez a vér a legtisztább, a 



 

legegészségesebb, tele életnedvvel, amely hosszú életet jósol az 
ember számára, akiből vétetett. Pedig ez az életerő, ez az életnedv 
elpusztul, megsemmisül alig egy esztendő leforgása alatt... 

A herceg szeme fölcsillant e szavak hallatára. 
- Ugye René, megmaradsz amellett az állításod mellett, hogy az 

illető személy egy éven belül meghal? - kérdezte Katalin. 
- Olyan bizonyos, mint ahogy mi most hárman itt együtt 

vagyunk! 
- De azt is mondottad, hogy a vér tiszta és életerős, amely 

hosszú életre szolgál! 
- Oh igen, hogyha a dolgok a maguk természetes útjukon 

haladnak! De hát nem lehetséges-e, hogy valami 
szerencsétlenség... 

- Hallottad, Henrik - szólt Katalin a fiához. - Hallottad, 
szerencsétlenség... 

- Ah, egy okkal több, hogy maradjak! - jegyezte meg Henrik 
herceg. 

- Fiam arra ne is gondolj, mert most már lehetetlen! - felelte 
Katalin. 

- Köszönöm, uram! - mondotta most a herceg elváltoztatott 
hangon Renének, egy arannyal telt erszényt csúsztatott a kezébe. 

- Menjünk, gróf úr. - mondotta Katalin, fiát így szólítva, hogy 
megtévessze Renét.  

- Oh anyám! - mondotta a herceg, mikor elhagyták René házát. 
- Látod csak, szerencsétlenség... Hogyha pedig ez a 
szerencsétlenség bekövetkezik, én nem leszek kéznél, hanem 
négyszáz mérföldnyire innen... 

- Mindössze nyolc napi járásnyira tőlünk, fiam! - felelte Katalin. 
- Igen ám, de hátha nem eresztenek el onnan! Oh, miért nem 

maradhatok, anyám? 
- Ki tudja, fiam, hát hogyha az a szerencsétlenség, amelyről 

René beszélt, az a tegnapi volt, amely ágyba fektette a királyt... 
Hallgass reám, fiam! Menj haza, én majd az Ágoston-rendiek 
kolostorának kisajtaján át megyek haza, ahol a kíséretem 



 

várakozik reám. Te pedig vigyázz, föl ne ingereld a királyt, ha 
beszélsz Vele! 



 

BIZALMAS TÁRGYALÁSOK 
 
Anjou-i Henrik hercegnek, mikor a Louvre-ba visszaérkezett, 

nyomban tudtára adták, hogy a lengyel követek fogadását 
ötödnapra halasztották. A szabók és ékszerészek már várták a 
herceget azokkal a pompásabbnál-pompásabb öltözékekkel és 
gyönyörű ékszerekkel, amelyeket erre az alkalomra rendelt meg 
náluk. Mialatt a herceg szinte könnyes szemmel próbálgatta a sok 
szép holmit, azalatt a navarrai király abban a pompás smaragd 
nyakékben, arany markolatú kardban és abban az értékes 
gyűrűben gyönyörködött kedve szerint, amelyet Károly király 
küldött neki ma reggel. 

Az alenconi herceg épp most kapott egy levelet, amelyet hogy 
minél zavartalanabbul olvashasson végig, bezárkózott a szobájába. 

Ami pedig szegény Coconnast illeti: ő bizony tűvé tette az egész 
palotát, hogy eltűnt barátját megtalálja - de hiába! Voltaképpen 
csak reggel óta aggódott La Mole miatt, amikor keresni kezdte őt; 
végigjárta mindazokat a helyeket, ahol valaha csak megfordult az ő 
társaságában, de nyomára sehol sem akadt. Lassankint azután a 
folyosói kaland híre is kiszivárgott, s ekkor Coconnas komolyan 
aggódni kezdett, mert azt hitte, hogy a hercegek La Mole-t 
megölték és holttestét nyomtalanul eltüntették. Azt is megtudta 
Coconnas, hogy az alenconi herceg is részt vett a folyosói 
kalandban; fölkereste hát a herceget és egyszerűen felelősségre 
vonta, mintha csak magához hasonló egyszerű nemes emberrel 
állna szemközt. A herceg eleinte ki akarta dobatni a tolakodót, aki 
számon meri kérni tőle cselekedeteit, de Coconnas fellépése olyan 
fenyegető volt - híressé vált párbajai révén különben is nagy tekin-
télynek örvendett az udvarnál - hogy a herceg jobbnak vélte szóba 
állni vele. 

- Kedves Coconnas - mondotta a herceg szelíd mosollyal - igaz 
ugyan, hogy a király és a hercegek módfölött megharagudtak La 
Mole-ra a Cloche-Percée utcai kaland miatt, s elhatározták, hogy 
megölik a grófot. De hercegi szavamra mondom, hogy a terv 



 

meghiúsult, mert barátjának egyik barátja elhárította feje felől a 
veszedelmet. 

- Ah! - sóhajtott megkönnyebbülten Coconnas, igaz, hogy ez a 
sóhaj a kovácsfujtató szuszogásával is felért. - Mordi! Fenséges 
uram, most már csak azt a jó barátot szeretném ismerni, hogy 
hálámról biztosíthassam. 

A herceg e szavakra nem válaszolt ugyan, de ajka még 
barátságosabb mosolyra nyílt, mintegy sejtetni akarva, hogy az az 
ismeretlen jó barát senki más, mint - ő! 

- Fenség! - folytatta tovább Coconnas - ha már ily kegyes volt s 
mindezeket elmondotta nekem, méltóztassék azt is megmondani, 
hogy miért akarták megölni barátomat? Mit vétett és ki ellen 
vétett? Mordi! Elég bátor vagyok ahhoz, hogy a rossz hírt is 
elviseljem! Talán mély börtön fenekére zárták?... Miért nem is 
hallgatott az én tanácsomra?... No de majd kiszabadul onnan is! 
Még a pokol fenekéről is előkerítem! 

De a legrosszabb a dologban az, hogy a kaland óta La Mole 
eltűnt, és senki sem tudja, hogy hol van - mondotta a herceg fejét 
rázva. - De adok én önnek egy tanácsot!... Keresse föl a navarrai 
királynét, ő bizonyára tudni fogja, hogy mi lett a sorsa szegény 
barátjának. 

- Őszintén szólva, Fenség - felelte Coconnas - én már magam is 
gondoltam erre, de nem mertem ezzel a kérdéssel háborgatni a 
felséges asszonyt. Minthogy azonban Felséged azt állítja, hogy 
barátom él és hogy a felséges asszony felvilágosítást tud adni 
sorsáról: megyek és tüstént jelentkezem a felséges asszonynál. 

- Menjen, de az eredményről engem is értesítsen, mert én 
magam is épp úgy aggódom La Mole miatt, akárcsak ön! Másnak 
azonban el ne árulja ám a titkot! - mondotta a herceg fontoskodva. 

Margit különben várta is Coconnas látogatását, mert már 
tudomása volt arról, hogy a hű barát mennyire aggódik La Mole 
sorsa miatt. Coconnast tehát nyomban Margit elé bocsátották, aki 
szívélyes mosollyal fogadta. 



 

- Felség! - mondotta Coconnas - esdve kérem, adja vissza nekem 
a barátomat, vagy legalábbis nyugtasson meg sorsa felől, mert én 
bizony már élni sem tudok nélküle! Képzelje el Felség Euryalus-t 
Nisus; Damon-t Phintias és Orestes-t Pylades nélkül! Szánjon meg 
hát engem, ez antik hősök nevében kérem, kiknek baráti szeretete 
- esküszöm - nem volt nagyobb az enyémnél! Mordi! 

Margit mosolygott Coconnas e jóízű beszédjén s miután 
megígértette vele, hogy titoktartó lesz, elmondotta neki hűen La 
Mole menekülését az ablakon át; de ha bővebbet óhajt tudni: 
forduljon egyenesen a navarrai királyhoz, aki egyedül tudhat még 
bizonyosat barátja sorsáról. Arról azonban királyi szavával 
biztosítja, hogy La Mole él! 

- Oh, ebben bizonyos vagyok - felelte Coconnas - mert látom 
hogy szép szemei nincsenek kisírva... 

Már pusztán arra a gondolatra, hogy Margitot nem láthatja, 
összeszorult a szíve La Mole-nak; nem is azért engedett Margit 
unszolásának, hogy az ablakon át meneküljön, hanem azért, mert 
a királyné jó hírnevét akarta megmenteni. Már másnap este 
visszalopózott Párizsba, hogy legalább az erkélyen pillanthatná 
meg Margitot, aki - mintha előérzete súgta volna neki - az egész 
estét az erkélyen töltötte. La Mole azonban ezzel a rövid 
boldogsággal nem elégedett meg, hanem arra törekedett, hogy 
állandóan közelében lehessen az imádott nőnek, amit csak úgy 
képzelt el lehetségesnek, ha a navarrai királyt eltávolítja mellőle. 
Minden igyekezete tehát oda irányult, hogy Henrik szökését minél 
hathatósabban elősegítse. 

Margit boldognak érezte magát La Mole gyöngéd szerelmének 
tudatában, s alig várta az esti kilenc órát, amikor is fehér 
pongyolában megjelent az erkélyen s az esthomályban a kőparton 
megpillantotta lovagját, aki az ajkára és a szívére illesztett kézzel 
már várta, leste megjelenését. Néha egy-egy levélkét dobott le 
neki, amelyben ékszer vagy más hasonló emléktárgy volt bele-
csavarva. Ilyenkor aztán La Mole mint karvaly csapott le a 
zsákmányra s a keblébe rejtve, hasonló módon viszonozta a 



 

gyöngéd figyelmet. Margit pedig addig nem mozdult el az 
erkélyről, amíg La Mole lovának lábdobogása el nem hangzott az 
éjszakában... íme, ez a magyarázata annak, hogy Margit nem 
nyugtalankodott La Mole sorsa miatt, akinek azonban találkát 
nem akart adni, mert attól tartott, hátha kémek ólálkodnak 
körülötte, akik minden lépését figyelik. Ez a titkos erkélyjelenet 
megismétlődött minden este egészen addig a napig, amelyen a 
lengyel követek fogadásának kellett végbemenni, amelyet, mint 
tudjuk, az orvos kifejezett kívánságára, ötödnapra halasztottak. 

A fogadás napját megelőző este, kilenc óra tájban, mikor a 
Louvre-ban mindenki a holnapi ünnepség előkészületeivel volt 
elfoglalva, Margit ismét az erkély ablakához sietett, de ezúttal La 
Mole őt megelőzve, levélkét dobott föl, amely a lába elé esett a 
földre. Margit fölemelte s ekkor észrevette, hogy a levél két lapból 
áll: az egyiken ezek a sorok voltak olvashatók: 

„ Felség! Sürgős ügyben okvetlenül beszélnem kell őfelségével, a 
navarrai királlyal. Várom." 

A másik lapon pedig ezeket olvashatta: 
„Felséges asszonyom, én királyném! Engedd meg, hogy egy 

csókot természetben adhassak át, amelyet eddig csak intettem 
neked. Várlak." 

Alig fejezte be Margit e második levél olvasását, mikor 
meghallotta a navarrai király hangját, aki az ajtón gyöngéden 
kopogva, most azt kérdezte Gillone-tól, vajon a királyné fogadja-e 
őt. Margit egy pillanat alatt keblébe rejtette a neki szóló levelet, a 
másikat pedig zsebébe csúsztatva, hirtelen becsapta az erkély 
ablakát s az ajtóhoz sietett. 

- Lépjen be, Felség! - mondotta Margit. 
Bármily halkan és óvatosan csukta is be Margit az erkély 

ablakát, a navarrai király az állandó figyelésben túlfinomodott 
hallószervével meghallotta a zajt, de azért most is mosollyal ajkán, 
szívélyesen üdvözölte a feleségét: 

-Asszonyom, mialatt mindenki a holnapi ünnepség 
előkészületeivel van a Louvre-ban elfoglalva, jónak láttam 



 

felkeresni önt, hogy beszélgessünk kissé az én ügyemről is, amely - 
remélni bátorkodom - egyúttal az öné is. 

- Természetesen - felelte Margit. - Közös érdekek fűznek 
minket össze. 

- Úgy van, asszonyom, s én éppen ezért teszem fel önnek a 
kérdést: mit szól az alenconi herceg viselkedéséhez, aki néhány 
nap óta mintha menekülne előlem, kerül, sőt tegnapelőtt 
Saint-Germain-ba vonult vissza. Vajon onnan akar észrevétlenül 
elutazni, vagy egyáltalán mi a szándéka, nem tudom. Nos, mi az 
ön véleménye, asszonyom? 

- Felséged méltán nyugtalankodhatik fivérem viselkedése miatt! 
- felelte Margit. - Épp magam is gondolkoztam már erről, s 
véleményem az, hogy a körülmények megváltozásával ő maga is 
megváltozott. 

- Vagyis: lévén Károly király beteg, az anjou-i herceg pedig 
lengyel király: szeretne Párizsban maradni, hogy Franciaország 
koronájára - sandíthasson. 

- Úgy van, Felség! 
- Hát legyen! Maradjon, de akkor a mi tervünk is megváltozik 

ám! Mert hogyha egyedül vállalkozom, akkor nagyobb garanciákat 
követelek, mint hogyha a herceg is részt venne, kinek neve és 
jelenléte védelmezett volna engem. Csak azon csodálkozom, hogy 
de Mouy még nem adott magáról életjelt, pedig neki ez nem 
szokása. Nem hallott felőle hírt ön sem, asszonyom? 

- Én, Felség. Hát hogy képzeli... 
- Ejh, hisz ennél mi sem természetesebb! - felelte a király. - Ön 

olyan kegyes volt s az én végtelen nagy örömömre megmentette a 
kis La Mole gróf életét... A lovagnak Nantes-be kellett 
menekülnie... ha pedig oda eljuthatott, akkor azóta vissza is 
jöhetett onnan... 

- Ah, Felség, ön a kezembe adta annak a rejtélynek a 
megfejtését, amelyen addig hiába törtem a fejem... Az erkélyem 
ablaka nyitva volt, s mikor beléptem ebbe a szobába, a szőnyegen 
egy levelet találtam, amelynek eleinte semmiféle jelentőséget nem 



 

tulajdonítottam. Íme a levél! - mondotta Margit, elővéve zsebéből 
az imént odacsúsztatott levelet. 

- Nem La Mole írása ez, asszonyom? - kérdezte Henrik, 
rápillantva az írásra. 

- Nem tudom! Mintha elferdített írás volna. 
- Ah, ez az!... Azt mondja, hogy vár engem! - mondotta Henrik, 

miután elolvasta a levelet. - Ventre-saint-gris! Hát persze, hogy ő 
az! Hát csak hadd jöjjön! 

- Ugyan hová gondol Felség - kiáltott föl Margit és szép 
szemeivel csodálkozva nézett a férjére. - Akit maga a király akart 
megölni... akit halálra keresnek... és ő jöjjön ide? Hát megnyílna 
előtte az ajtó... 

- Aki az ablakon át menekült, nemde? 
- Helyesen egészítette ki a gondolatomat Felség! - jegyezte meg 

Margit  
- De éppen azért, ő már tudja a járást az ablakon át! - jegyezte 

meg Henrik. - Hogyha az ajtón át nem jöhet, nagyon egyszerű a 
megoldás... 

- Gondolja, Felség - vágott közbe Margit elpirulva arra a 
gondolatra, hogy viszontláthatja La Mole-t. - De hogyan képzeli... 

- Nemde, megőrizte azt a kötéllétrát, amelyet én juttattam 
önhöz? - kérdezte Henrik. 

- Megőriztem, Felség! 
- Akkor nagyon egyszerű a dolog! Erősítse az erkély rácsához és 

eressze le a földre a végét. Ha Mouy kapitány akar találkozni 
velem, akkor majd jelentkezik! - mondotta Henrik, máris felkapva 
a gyertyatartót, hogy segítsen Margitnak megkeresni a kötéllétrát, 
amit hamarosan meg is találtak a titkosszoba egyik szekrényében. 

- Úgy, most azután menjen ki az erkélyre és erősítse oda a 
kötéllétrát! - mondotta Henrik. 

- Miért én és miért nem ön, Felség? 
- Mert a jó összeesküvők - óvatos emberek is ám! Hogyha férfit 

pillantanak meg az erkélyen, akkor hiába várnánk! Megértette, 
Margit? 



 

Margit mosolyogva ment ki az erkélyre és erősítette meg a 
kötéllétrát. 

És csakugyan, alig tíz perc múlva egy férfi kúszott fölfelé rajta, 
de mikor a királyné helyett - Henriket pillantotta meg az erkélyen, 
kicsibe múlt, hogy vissza nem zuhant a földre. 

- Ön a királlyal óhajtott beszélni, uram, íme, ide kérettem őt! - 
mondotta Margit. 

Henrik az ablakhoz lépett, hogy becsukja. 
- Szeretlek! - súgta oda Margit ezalatt az ifjúnak, kezét melegen 

megszorítva. 
- Nos, mi újság, uram? - kérdezte Henrik, székkel kínálva meg 

La Mole-t. 
- Az az újság Felség - felelte La Mole - hogy a sorompónál 

hagytam de Mouy kapitányt. Azt óhajtja tudni, vajon Maurevel 
elárulta-e már a tettest, s vajon Felséged tudja-e, hogy ő volt a 
szobájában. 

- Maurevel még nem árulhatott el semmit, de az már nem 
sokáig késhet. Tehát jó lesz sietnünk! 

- Ő is így vélekedik, Sire! - felelte La Mole. - Ha holnap este az 
alenconi herceg utazni kész, akkor a Saint-Marcel kapu előtt Mouy 
kapitány százötven emberével várja őt; ötszáz ember csatlakozik 
hozzájuk Fontainebleau-ban, akikkel azután Blois, Anguolême 
érintésével Bordeaux-ba sietnek. 

- Asszonyom - mondotta Henrik - ami engem illet: én holnap 
útra készen állok. Vajon ön is? 



 

E pillanatban La Mole aggódva nézett Margit szeme közé. 
- Szavamat adtam önnek - felelte a királyné - s ahová megy, én 

követem... De azt is tudja, hogy az alenconi herceg nélkül nem 
utazhatunk: vagy segítségünkre lesz, vagy - elárul bennünket! Ha ő 
nem utazik, mi se mozdulhatunk! 

- Van-e tudomása a hercegnek a tervünkről, La Mole úr? - 
kérdezte Henrik. 

- Néhány nap előtt levelet kapott de Mouy-tól. 
- Ah, s nekem erről egy szóval sem tett említést! - jegyezte meg 

Henrik. 
- Legyen óvatos, Felség! - szólt figyelmesen Margit. 
- Legyen nyugodt, Margit! Én résen vagyok!... Hogyan lehetne 

Mouy-t értesíteni? 
- Holnap, akár láthatóan, akár láthatatlanul, Mouy jelen lesz a 

követek fogadtatásán - felelte La Mole. - Őfelsége Margit királyné 
beszédének egyetlen szavából megérti majd, várakozzék-e, avagy 
nyomban meneküljön. Hogyha az alenconi herceg tagadó választ 
ad, akkor újabb két heti időre lesz szüksége, hogy az ügyet 
Felséged érdekében és javára intézhesse. 

- Asszonyom! - fordult a király Margit felé - bele tudná szőni a 
beszédébe azt a bizonyos döntő szót? 

- Mi sem könnyebb annál, Sire! 
- Akkor hát én holnap felkeresem az alenconi herceget, Mouy 

pedig legyen résen és figyeljen a beszédre. 
- Ott lesz, Felség!  
- Ön pedig La Mole úr - mondotta a király - vigye meg a 

válaszomat de Mouy-nak! Bizonyára van lova, van szolgája?... 
- Orthon van velem, aki a kőparton vár reám. 
- Távozzék tehát, gróf úr - mondotta Henrik - de ezúttal ne az 

ablakon át, mert - kompromittálhatná a királynét... Én majd 
kikísérem a kapun túl; én is köpenyt terítek magamra, mint ön, s 
minthogy tudom a jelszót: akadálytalanul kijutunk a palotából. 
Különben is beszélni szeretnék Orthonnal. Várjon még egy 
pillanatig, kitekintek a folyosóra, nem lesnek-e ránk a kémek. 



 

Henrik távozott, s La Mole egyedül maradt a királynéval. 
- Oh, mikor láthatom viszont, Margit? - kérdezte La Mole. 
- Holnap este, ha - utazunk! Valamelyik este a Cloche-Percée 

utcai házban - ha nem utazunk... 
- La Mole úr! - szólalt meg Henrik, aki visszatért a folyosóról - 

bátran jöhet - a folyosó üres. 
La Mole mély meghajlással köszönt el a királynétól. 
- Nyújtsa oda csókra a kezét, asszonyom! - mondotta a király. - 

La Mole gróf úr nem közönséges szolga! 
Margit engedelmeskedett. 
- Ön pedig asszonyom! - fordult Henrik a királyné felé - a 

kötéllétrát őrizze meg gondosan! Az összeesküvők számára becses 
eszköz az, mert épp abban a pillanatban lehet reá szükség, mikor a 
legkevésbé várná az ember... Menjünk, La Mole úr! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A LENGYEL KÖVETEK FOGADÁSA 
 
Másnap Párizs egész lakossága a Saint-Antoine külváros felé 

özönlött, amely felől a lengyel követek bevonulása volt várható. A 
svájci katonák sorfala tartotta vissza a tömeget az úttesttől, míg az 
udvari méltóságok és hölgyek szabad közlekedését - akik a követek 
elé jöttek - lovas osztagok biztosították. 

A Saint-Antoine apátság felől csakhamar feltűnt egy sárga-vörös 
ruhás lovas csapat, fejükön kucsma, vállukon szőrmével bélelt 
köpeny, kezükben kivont görbe török kardot tartva. A tisztek a 
csapat oldalán lovagoltak. E lovas csapat mögött következett egy 
második, amely már egészen keleti ízlés szerint volt felszerelve; e 
csapat előtt lovagoltak a követek - szám szerint négyen - akik 
pompásan képviselték a XVI. századbeli királyságok festői öltözetű 
lovagjait. A követek egyike volt a krakkói püspök, aki félig papi, 
félig katonai öltözetet viselt, amely csak úgy ragyogott az aranytól 
és a drágakövektől. Lobogó sörényű fehér lova büszke, negédes 
lépésben haladt s mintha lángot fújna tágult orrlyukából; csöppet 
sem látszott meg rajta, hogy egy hónap óta naponkint tizenöt 
mérföldet tett meg ez a nemes állat a rossz időjárás következtében 
szinte járhatatlanná vált úton. 

A püspök oldalán lovagolt Lasco lengyel vajda, aki legközelebb 
állott a lengyel koronához és olyan gazdag volt, akárcsak maga a 
király. De olyan büszke is. 

A két főnemes után következtek a lengyel nemes urak, kiknek 
arany, selyem és drágakövektől ragyogó szerszámokkal ékes lovai 
zajos tetszésnyilvánításra ragadták a párizsi népet. És csakugyan: a 
francia lovagok, noha ők is ragyogó díszben jelentek meg, 
valósággal elhomályosultak a lengyel vendégek szemkápráztató 
dísze mellett, s akik éppen nem voltak méltók a „barbár" 
elnevezésre, amellyel a párizsi nép illette őket. 

Katalin az utolsó pillanatig remélte, hogy a fogadtatást ismét 
elhalasztják; de amikor azt kellett látnia, hogy Károly király - 
halálsápadtan ugyan - királyi palástjában megjelent: kénytelen volt 



 

fejet hajtani a törhetetlen vasakarat előtt, sőt úgy vélekedett, hogy 
kedves fia még legbiztosabban érezheti magát abban a fényes 
száműzetésben, ahová a király küldi. 

Károly király ama nevezetes jelenet óta egyetlen szót sem 
váltott az anyjával; mindenki tudta ugyan a palotában, hogy az 
anya és fia közt roppant heves jelenet volt, az okát azonban senki 
sem sejtette. Az előkészületek azonban megszakítás nélkül 
folytatódtak, de mintha nem is valami örömünnepre, hanem 
inkább - gyászünnepségre készültek volna... Katalin magaviseletén 
meglátszott, hogy fél; csak természetes, hogy viszont mindenki 
tőle rettegett. 

A nagy fogadóterem készen várta a vendégeket, minthogy pedig 
a hasonló ünnepségek rendszerint nyilvánosak voltak: a teremőrök 
parancsot kaptak, hogy a követeken és a meghívott vendégeken 
kívül bocsássanak be annyi közönséget, amennyi csak a terembe 
fér. 

Párizs külsőleg ugyanazt a látványt nyújtotta, mint amilyet a 
nagy székesfővárosok hasonló alkalmakkor nyújtani szoktak: 
tudniillik az utcákat a kíváncsi néptömeg lepte el. A figyelmes 
szemlélő azonban a tömeg soraiban számos olyan bő köpenyes 
férfit vehetett volna észre, akik olykor-olykor jelentős pillantást 
váltottak egymással, vagy kezükkel intettek ha távolabb voltak 
egymástól, s egy-egy szót súgtak, ha közeledtek egymáshoz. Rövid 
parancsszavak voltak ezek, amelyet egy tisztes külsejű aggastyán 
osztogatott ki köztük, akinek villogó fekete szeme - galambősz 
szakálla ellenére - még mindig hatalmas életerőről tanúskodott. 
Ennek az aggastyánnak sikerült mindjárt az elsők között bejutnia 
a Louvre-ba s a fogadóteremben közvetlenül a követek mögött 
olyan helyet elfoglalnia, ahonnan szemtől-szemben láthatta 
Henrik királyt és Margit királynét. 

Henrik - akit La Mole már előzetesen értesített, hogy de Mouy 
kapitány álöltözetben okvetlenül megjelenik az ünnepségen - 
fürkésző tekintettel nézett szét a teremben; éles szeme ekkor 
megakadt az aggastyán alakján, aki szintén jeladással hívta föl 



 

magára a király figyelmét. Mouy kapitány oly ügyesen tudta 
elváltoztatni külsejét, hogy abban az ősz szakállú aggastyánban 
bizony senki sem gyanította azt a vitéz katonát, aki néhány nap 
előtt oly keményen bánt el támadóival. Henrik halkan Margit 
fülébe súgott szóval figyelmeztette a királynét Mouy jelenlétére. 
Margit ekkor türelmetlenül tekintett szét a teremben: szeme La 
Mole alakját kereste, akit azonban sehol sem látott. La Mole nem 
volt jelen. 

Az üdvözlő beszédek megkezdődtek. Elsőnek Lasco követ 
beszélt, aki a lengyel országgyűlés nevében megkérdezte Károly 
királyt, beleegyezik-e abba, hogy a lengyel koronával egy francia 
királyi herceget koronázzanak meg. 

Károly király erre rövid válaszában bemutatta az anjou-i 
herceget, kinek bátorságát dicsérő szavakkal jellemezte a követek 
előtt. A király franciául beszélt, s beszédét tolmács fordította le 
időről-időre. Olyankor, mikor a tolmács beszélt, a király 
zsebkendőjét emelte az ajkához, s látni lehetett, hogy mind-
annyiszor véres folt marad a zsebkendőn. 

Károly beszéde után Lasco az anjou-i herceg felé fordult s 
meghajtván magát előtte, latin beszédben ajánlotta föl neki a 
lengyel nemzet nevében a koronát. A herceg ugyancsak latin 
beszédben válaszolt s kijelentette, hogy hálával fogadja a 
megtiszteltetést, amellyel őt a lengyel nemzet kitüntette. A herceg 
beszéde alatt a király mindvégig állva maradt s összeszorított 
ajakkal, mint saskeselyű, mereven nézett öccse szeme közé. Mikor 
azután a herceg a beszédét befejezte, Lasco a Jagellóknak piros 
bársony párnán pihenő koronáját Károly király kezébe helyezte, 
miközben két lengyel nemes úr a királyi palástot az anjou-i herceg 
vállára terítette. 

Károly magához intette öccsét, aki most letérdelt előtte, mire 
Károly király sajátkezűen tette a koronát a herceg fejére; azután a 
két testvér csókot váltott, de két ilyen gyűlöletes csók testvéri 
ajkakon még nem csattant el soha... 

Ebben a pillanatban felharsant a hírnök kiáltása: 



 

„Henrik Sándor Edvárd anjou-i francia királyi herceget 
Lengyelország királyává koronázták! Éljen a lengyel király!" Az 
egész gyülekezet egyhangúan ismételte: 

- „Éljen a lengyel király!" 
Lasco ezek után Margit navarrai királyné felé fordult. A szép 

királyné beszédét utolsónak sorozták be, ami voltaképpen 
udvariasságból történt, hogy szellemét - mint mondották - annál 
jobban megcsillogtathassa. A beszédnek, amely latin nyelven 
hangzott el, mindenki különös figyelemmel nézett elébe. 

Lasco valósággal dicshimnuszt zengett Margit királynéról. 
Mikor Varsóból elindultak - mondotta Lasco - a sötét éjszakában 
két csillag ragyogása vezérelte lépteiket, mint valaha a bibliai 
három királyokét. Ez a két csillag annál fényesebben ragyogott, 
minél közelebb érkeztek Franciaországhoz; itt azután felismerték, 
hogy ez a két ragyogó csillag voltaképpen Margit navarrai királyné 
két szép szeme! Majd kitért a Bibliáról a Korán tanításaira; 
elkalandozott Szíriától Arábiáig, Názárettől Mekkáig s azzal fejezte 
be a beszédet, hogy kész utánozni a Próféta igaz hívőinek példáját, 
akik megcsodálván annak sírját, kioltják szemük világát, mert ha 
már egyszer ilyen szép látványban volt részük: nincs többé ezen a 
világon semmi megcsodálni való... 

Zajos helyeslés hangzott föl e szavak után azok részéről, akik a 
latin beszédet megértették, mert az abban mondottakat teljes 
mértékben helyeselték; de tapsoltak azok is, akik a beszédet nem 
értették meg, mert azt a látszatot akarták kelteni, mintha - 
megértették volna. 

Margit királyné bájos meghajlással köszönte meg a lovagias 
lengyel úrnak a bókot, s miközben tekintetét de Mouy kapitányra 
irányította, beszélni kezdett: 

- „Az önök megjelenése örömmel töltötte volna el mind az én 
szívemet, mind pedig királyi férjem szívét, hogyha nagy 
szomorúságot nem hozott volna reánk egyúttal; tudniillik 
nemcsak, hogy fivérünket veszítjük el, hanem a legjobb barátunkat 
is benne." 



 

Ám e szavaknak kétféle értelme volt: illette de Mouy kapitányt s 
az anjou-i herceget egyaránt, aki köszönetet intett érte Margitnak. 
Károly a beszéd e részletére nem emlékezett, pedig a beszédet 
előzetesen bemutatták neki; különösebb jelentőséget azonban 
nem tulajdonított neki, egyszerűen udvarias frázisnak vélte 
csupán. Különben is gyöngén értette a latin nyelvet. Margit 
folytatta: 

„Nagy a mi bánatunk, hogy válnunk kell, pedig mi is szerettünk 
volna követni téged. Az a sors azonban, amely arra kényszerít 
téged, hogy hazádtól sürgősen távozzál, minket e városhoz láncol. 
Menj tehát kedves testvérünk, menj drága barátunk, menj 
nélkülünk! Reménységünk és jó kívánságaink kísérnek utadon!" 

Érthető, hogy de Mouy ugyancsak feszült figyelemmel hallgatta 
ezeket a szavakat, amelyeket Margit a lengyel követekhez intézett 
ugyan, de amelyek voltaképpen - neki szóltak. Henrik navarrai 
király a beszéd alatt többször intett fejével nemet, amivel azt 
akarta tudtára adni de Mouy-nak, hogy az alenconi herceg tagadó 
választ adott; Mouy Margit beszédéből és Henrik intéséből most 
már mindent megértett, de mialatt Margitra figyelt, tüzes fekete 
szeme, amely csöppet sem illett galambősz szakállához és szürkülő 
szemöldökéhez, feltűnt Katalin királynénak, akit mintha 
villámütés ért volna, tekintetét másfelé fordította. 

- Ugyan ki lehet ez a titokzatos személy, aki olyan figyelmesen 
hallgatja Margit szavait s akire Margit és Henrik is oly gyakran 
rápillant? - mormogta magában Katalin. 

Mialatt Margit, most már pusztán udvarias kifejezésekre 
szorítkozva, tovább folytatta beszédét, Katalin szüntelenül azon 
törte a fejét, vajon ki lehet ez a szép aggastyán. E pillanatban a 
szertartásmester egy selyem tarsolyt nyújtott át neki, amely egy 
négyrét összehajtott papíroslapot tartalmazott. Katalin elolvasta a 
levelet: 

Maurevel, az erősítő gyógyszerek hatása alatt végre annyira 
magához tért, hogy leírhatta nevét annak, akit akkor a navarrai 
király szobájában talált. De Mouy kapitány volt. 



 

- De Mouy! - mormogta magában Katalin. - Hát mégis csak jól 
sejtettem!... De ez az aggastyán?... Ejh! Sospetto!... Az a gyanúm, 
hogy... 

Katalin odahajolt a mellette álló testőrkapitány füléhez és így 
szólt hozzá: 

- Nézze csak Nancey kapitány! Látja ott Lasco urat, aki beszél e 
percben... Mögötte fekete bársony ruhában látja azt az ősz 
szakállú férfit? 

- Látom felség! - felelte Nancey. 
- Tehát figyeljen reá és ne tévessze szem elől! 
- Azt, akinek a navarrai király e pillanatban intett? 
- Úgy van!... Álljon lesbe tíz emberrel a Louvre kapujában, s 

mikor ez az ember távozni készül, hívja meg őt a király nevében 
ebédre. Mikor aztán követi önt, vezesse be egy szobába és - zárja 
reá az ajtót. De hogyha ellenszegül: kerítse őt hatalmába - élve 
vagy halva! Menjen, menjen kérem! - mondotta türelmetlenül 
Katalin. 

Henrik felesége beszéde alatt állandóan Katalin arcát figyelte, 
aki tekintetét mereven de Mouy arcán pihentette, mikor azután 
Katalin magához intette Nancey testőrkapitányt és parancsot 
adott neki: Henrik azonnal tisztában volt a helyzettel. Intett tehát 
de Mouy-nak s jelbeszéddel tudtára adta, hogy kilétét fölfedezték, 
meneküljön haladék nélkül. De Mouy megértette Henrik intését és 
csakhamar eltűnt a teremből. Henrik később észrevette, hogy 
Nancey kapitány visszatért Katalin közelébe, kinek arcáról tisztán 
leolvasta, hogy Nancey küldetése eredménytelen volt, mert későn 
érkezett - de Mouy eltűnt a Louvre-ból. 

Az ünnepség ezalatt véget ért s Margit még néhány szót váltott 
Lasco-val. Károly király ingadozó léptekkel távozott a teremből, az 
orvos vállára támaszkodva, aki betegsége óta egy pillanatra sem 
mozdult el mellőle. Katalin haragtól sápadtan, Henrik a 
fájdalomtól némán követte a királyt. Az alenconi herceg alakja 
szinte a háttérben maradt az egész szertartás alatt, míg az anjou-i 



 

herceget Károly király állandóan szemmel tartotta s le nem vette 
róla tekintetét. 

Lengyelország új királya teljesen reménytelennek tartotta 
helyzetét; távol édesanyjától, az északi barbárok országában, 
örökre le kellett mondania a francia trónról. Nem is a király 
oldalán hagyta el a termet, hanem a szertartás végeztével 
édesanyjához csatlakozott, aki azonban épp oly szomorúnak lát-
szott, mint ő, mert nem tudta elfelejteni gúnyos és kárörvendő 
arcát a navarrai királynak, aki számára a sors egyengeti az utat a 
francia trónhoz, elsöpörvén útjából minden akadályt. Kedvenc fiát 
a korona és a királyi palást súlya alatt görnyedni látván, Katalin 
kérlelően kulcsolta össze szép kezeit és sietett a fia elé. 

- Oh anyám! - kiáltott föl fájdalmában a boldogtalan herceg. - 
Íme számkivetésre és halálra ítéltek engem!... 

- Fiam, hát olyan hamar elfelejted René jóslatát? - vigasztalta őt 
az anyja. - Vigasztalódjál, hiszen úgysem maradsz te ott sokáig! 

- Édesanyám! - felelte esdeklő hangon a herceg - ígérd meg, 
hogy az első jelre, az első gyanús jelre, amely arra mutatna, hogy a 
francia trón megüresedik, nyomban értesítesz engem! 

- Légy nyugodt fiam, egészen addig a napig, amelyet 
mindketten óhajtva várunk állandóan egy ló áll fölnyergelve az 
istállóban s egy futár várakozik indulásra készen az előszobámban 
- hogy lóhalálban vigye meg neked az örömhírt... 



 

ORESTES ÉS PYLADES 
 
Anjou-i Henrik távozásával mintha a béke és a boldogság 

költözött volna a Louvre falai közé. Károly visszanyerte egészségét 
s állandóan vadászni járt Henrik navarrai királlyal, kinek csak azt a 
hibáját nem tudta megbocsátani, hogy miért nem ért annyira a 
vadászsólyom neveléséhez, mint amennyire a vadászkutyák 
idomításához. Katalin is megváltozott: gyöngéd anyja lett Károly 
és Ferenc fiainak; figyelmes anyósa Henrik navarrai királynak s 
előzékenyen bánt a nevers-i hercegnővel és de Sauve-né 
asszonnyal; sőt nagylelkűségében annyira ment, hogy kétszer is 
meglátogatta a lábadozó Maurevelt. 

Ami pedig Margitot illeti, nos - ő még mindig gyakorolta azokat 
a bizonyos - erkélyjeleneteket! Minden este megjelent az erkély 
ablakában, s írás és jelbeszéd útján érintkezett La Mole-lal, aki egy 
alkalommal arra az ígéretére emlékeztette Margitot, hogy a 
Cloche-Percée utcai rejtekhelyen fogja őt kárpótolni a száműzetés 
keserűségeiért. 

Csak egyetlen valaki volt boldogtalan az egész elcsöndesült és 
békével eltelt Louvre-ban: a mi derék Coconnas Hannibál 
barátunk, aki módfölött örült ugyan annak, hogy La Mole életben 
van és hogy még mindig őt tünteti ki kegyeivel a világ 
legszeszélyesebb szép asszonya: a nevers-i hercegné - de micsoda 
öröm lenne az, ha egyszer az ő imádott barátjával, La Mole gróffal 
barátságosan elcseveghetne La Huriére vendégfogadójában, vagy 
bejárhatná vele Párizs lebujait, ahol könnyen lyukat ejtenek ám az 
ember bőrén, erszényén vagy a ruháján. 

A nevers-i hercegné immár határozottan türelmetlenkedett La 
Mole versengése miatt, akire szinte féltékenykedett; de nem azért, 
mintha haragudott volna La Mole grófra, hanem ellenkezően: az 
az ellenállhatatlan ösztön ragadta magával, amely a nőt, sokszor 
akarata ellenére, arra készteti, hogy kacérkodjék a másik nő 
szeretőjével, kiváltképpen, ha az a másik nő a - barátnője. Nem is 
fukarkodott tehát legepedőbb pillantásaival La Mole-lal szemben, 



 

és még Coconnas is megirigyelhette volna azokat a forró 
kézszorításokat, amelyekkel a hercegné a barátját kitüntette. 
Coconnas azonban, aki szíve hölgyének egyetlen pillantásáért 
nyomban torkon ragadott volna bárkit is, La Mole miatt nem volt 
féltékeny. Végre is maga a nevers-i hercegné szánta meg szegény 
Coconnas-t, aki napról-napra komorabb lett s így nélkülözni volt 
kénytelen annak egészséges humorát, s egy napon fölkereste 
Margit királynét és esdve kérte, teremtse elő azt a bizonyos 
szükséges harmadik személyt, kinek hiányában Coconnas szelleme 
és a szíve annyira sorvad. Margit, aki mindig kész volt másokon 
segíteni, La Mole kéréseinek és a saját óhajának is engedve, 
másnapra találkát adott a nevers-i hercegnének abban a bizonyos 
Cloche-Percée utcai kis házban, ahol különben is sok 
megbeszélnivalója volt La Mole-lal. 

Coconnas kedvetlenül vette kézhez a hercegné levélkéjét, amely 
őt találkára hívta fél tíz órára ama bizonyos kis házba, de azért 
természetesen megjelent a megjelölt helyen; a hercegnét már ott 
találta duzzogva amiatt, hogy ő volt az első a találkán, nem pedig 
Coconnas. 

- Ejh, uram! - fakadt ki kedvetlenül a hercegné - nem illik a nőt 
megvárakoztatni!... Ezt nem mint hercegné, hanem mint asszony 
mondom önnek! Fél tíz órára hívtam önt ide, s íme, már tíz óra. 

- Kilenc óráig szolgálatban voltam az alenconi hercegnél - 
felelte Coconnas - és éppen őmiatta leszek kénytelen egy óra 
múlva távozni is innen, hercegné. 

- Aminek persze csak örül, nemde? 
- Igazán mondom, hogy nem örülök! Már csak szívesebben 

eltűröm, hogy az ön ennivaló ajkai szidjanak engem, semmint a 
herceg, aki bizony eléggé kellemetlen és szeszélyes gazda. 

- Végre egy kissé kellemesebb hang... Ön azt mondotta, hogy 
kilenc órakor távozott a Louvre-ból. 

- Úgy van, hercegné, a jó szándék megvolt bennem, de mikor a 
rue Grenelle sarkára értem, ott egy férfit pillantottam meg, aki 
feltűnően hasonlított La Mole grófhoz... 



 

- Már megint La Mole! 
- Becses engedelmével, hercegné! 
- De nini!... Az ön ujjasa véres? - kiáltott föl ijedten a hercegné. - 

Talán bizony párbajozott aközben? 
- Azt hiszem. 
- Talán bizony La Mole miatt? 
- Hát ki más miatt?... Talán bizony egy - asszonyért? 
- Köszönöm! 
- Én tehát követtem, azt az embert, aki olyan vakmerő volt, 

hogy az én barátomhoz hasonlított. Utól is értem csakhamar, s egy 
bolt lámpásának fénye mellett rápillantok. Nem La Mole volt! - 
„Uram! - szólítottam meg az idegent. - Hogy merészel ön 
messziről az én barátomhoz hasonlítani, aki tökéletes lovag, míg 
ön, ahogy most közelről látom, közönséges csavargó!"... Erre ő 
kihúzta a kardját, én természetesen szintén. A harmadik 
összecsapásnál leszúrtam; ekkor lettem véres. 

- De legalább segítségére sietett-e? 
- Már éppen lehajoltam, hozzá, de abban a pillanatban egy lovas 

vágtatott el mellettem. Ah, hercegném, ekkor csakugyan 
felismertem La Mole-t! Természetesen utána rohantam, de 
nyomon követett az a néptömeg is, amely a párbajt végignézte. 
Minthogy engem ilyenformán bátran valami tolvajnak nézhettek 
volna, hát egyszerűen visszafordultam és szétütöttem köztük, ami 
kis időbe került. Ezalatt azonban, sajnos, az én lovagom eltűnt. 
Hiába tudakozódtam utána, senki sem emlékezett reá. Ekkor 
azután csüggedten - ide jöttem... 

- Csüggedten! - jegyezte meg a hercegné. - Ah, milyen udvarias! 
- Figyeljen csak ide, kedves hercegné! - mondotta Coconnas egy 

kényelmes karosszékbe helyet foglalva. - Még itt is bántja szegény 
La Mole-t, pedig nincs igaza!... A barátság hercegném, olyan, mint 
a csillag az égen, míg a szerelem csak egy - gyertyaszál!... Hát igaz, 
vannak különféle gyertyák, például legszebb és legillatosabb a 
rózsaszínű. De bármilyen szép és illatos legyen is az a gyertya: csak 
elég, elfogy az egyszer, míg a csillag örökké ragyog! Ön erre, 



 

kedves hercegném, azt feleli, hogy a tövig égett gyertya helyett - 
másikat teszünk a gyertyatartóba. 

- Coconnas, ön ma egyszerűen - ostoba! 
- A sértegetéseivel csak azt éri el hercegném, hogy még jobban 

megszeretem szegény barátomat! 
- Engem pedig már nem szeret... 
- Ellenkezőleg, hercegném, én imádom önt! - felelte Coconnas 

lelkesülten. - Csak az a kár, hogy nem ért meg engem... Az én 
szerelmem nem tiltja azt, hogy néha-néha barátomról is 
megemlékezzem... Hiszen szüntelenül reá gondolok!... 
Hercegném, amint hogy én önt szeretem legjobban a világ 
valamennyi asszonya közt: azonképpen La Mole-t szeretem 
legjobban a világ valamennyi férfia közt! 

- Jól megfelelt! - szólalt meg most egy idegen hang. 
A damaszt függöny széttárult s az ajtó keretében, mint valami 

szép Tizian-festmény, megjelent La Mole alakja. 
- La Mole! - kiáltott föl örömmel Coconnas, meg se látva a 

szintén belépő Margit királynét. - La Mole, kedves, kedves 
barátom!... 

És ezzel rohant is már barátja karjába, fellökve a széket, 
amelyen ült, és az asztalt, amely köztük állott. La Mole épp oly 
melegen viszonozta barátja ölelését, de azután nyomban a 
hercegné felé fordult és így szólt: 

- Bocsássa meg asszonyom, ha nevem említése néha megzavarja 
a boldog egyetértést! - Majd Margit felé fordulva, végtelen 
gyöngédséggel tekintetében, így folytatta: - Nem rajtam múlt, 
hogy hamarább nem láthattam, Felség! 

- Láthatod Henriette - mondotta Margit a hercegnének - hogy 
beváltom ígéretemet. Íme, itt van! 

- Hát egyedül a hercegné óhajának köszönhetem a szerencsét? - 
kérdezte La Mole. 

- Úgy van! Egyedül az ő óhajának! - felelte Margit, de azután La 
Mole fülébe súgta: - Megengedem, hogy egy szót se higyjen el 
abból, amit az imént mondottam. 



 

Coconnas, aki ezalatt vagy tízszer magához ölelte barátját s az 
arcába világítva gyönyörködött benne, letérdelt Margit előtt s 
megcsókolta ruhájának szegélyét. 

- Ah, mily boldogság! - szólalt meg a nevers-i hercegné. - Most 
már engem is kedvesebbnek talál nemde, Coconnas? 

- Mordi! - kiáltott föl Coconnas. - Én önt mindig imádandónak 
találtam! És hogyha itt volna most az a harminc lengyel követ és az 
északi barbárok valamennyi követe: még azok előtt is kikiáltanám, 
hogy ön a szépek királynője! 

- Ne olyan hevesen, Hannibál! - csitította La Mole. - Hát Margit 
királynéról megfeledkezel? 

- Oh, nem vonom vissza a szavamat! - felelte Coconnas az ő 
sajátságos bohóckodó hangján. - Henriette a szépek királynője, 
Margit őfelsége pedig a királynék szépe! 

- Gyere, kedves szép királyném - mondotta a nevers-i hercegné 
Margitnak - hagyjuk őket magukra, hadd beszélgessék ki magukat 
kedvükre. Ez az egyedüli módja annak, hogy Coconnas végre az 
eszére térjen. Tedd meg ezt érettem én jó királyném, mert én 
olyan ostoba vagyok, hogy szeretem ezt a csúf Coconnas-t. 

Margit néhány szót súgott La Mole fülébe, aki - noha nagyon 
örült a viszontlátásnak - mégis inkább szerette volna, ha Coconnas 
nem foglalná le annyira a maga számára. A két hölgy a szomszéd 
szobába távozott. Mikor azután Coconnas és La Mole magukra 
maradtak, La Mole apróra elmondotta menekülésének történetét. 

- De hát miért nem menekülhettél mindjárt gazdánkhoz, az 
alenconi herceghez, aki elrejtett volna téged! Legalább egymás 
közelében élhettünk volna eddig is! - jegyezte meg Coconnas. 

- Az alenconi herceghez? - mondotta halkan La Mole. 
- Igen őhozzá, hiszen - amint tőle hallottam - neki köszönheted 

az életedet! 
- Tévedsz, Hannibál! Az életemet a navarrai királynak 

köszönhetem! 
- Oh az az áldott, jó ember! - sóhajtott föl Coconnas. - De hát 

akkor mit tett a herceg a te érdekedben? 



 

- Ő tartotta a kötelet, amellyel meg akartak fojtani. 
- Mordi! - kiáltott föl Coconnas dühösen. - Holnap a szeme közé 

vágom, mi a véleményem róla!... 
- Megbolondultál? 
- Meglehet, de azért mégsem hagyom annyiban! 
- Csillapulj, Hannibál s ne feledd, hogy immár fél tizenkettő! Te 

pedig szolgálatban vagy ma... 
- Törődöm is én a szolgálatával! - kiáltott föl hevesen Coconnas. 

- Hogy én egy olyan embert szolgáljak, aki a kötelet tartja 
számodra?... De hiszen várhat!... Az isteni gondviselés rendelte, 
hogy megtaláljalak!... Itt maradok! 

- Te szerencsétlen, hová gondolsz?... Részeg vagy talán? 
- Bár az volnék, mert akkor tudom istenem, hogy mind a négy 

sarkán fölgyújtanám a Louvre-t! 
- Térj eszedre, Hannibál! - csillapította La Mole a barátját. - A 

szolgálat minden előtt! 
- Velem jössz?... Vagy még mindig halálra keresnek téged? 
- Nem hinném! - felelte La Mole. - Sokkal jelentéktelenebb alak 

vagyok én ott, semhogy összeesküvést szőnének ellenem. Akkor 
csupa merő szeszélyből akartak megölni; a hercegeknek akkor éjjel 
jókedvük volt... 

- Mit szándékozol tenni? 
- Semmit, Hannibál! Ténfergek... 
- Akkor hát én veled „ténfergek"!... Bizonyára kellemes állapot. 

Ha megtámadnak bennünket, hát ketten leszünk s belénk törik a 
foguk. Oh, bárcsak jönne az a te drágalátos herceged, tudom 
istenem, hogy a falhoz szögezném, mint valami - pillangót! 

- De legalább rövid szabadságot kérj tőle, Hannibál! 
- Igen, de végérvényesen, egyszer s mindenkorra! Mindjárt írok 

is neki. 
- Levelet akarsz írni a hercegnek? Hová gondolsz, egy vérbeli 

hercegnek! 
- Ejh, törődöm is én az udvari etikettel! - felelte Coconnas 

szemét dühösen forgatva. 



 

- Csakugyan, Hannibálnak igaza van! - mormogta magában La 
Mole. - Mert ha velünk akar jönni, akkor magunkkal visszük őt, s 
nem lesz többé szüksége sem a hercegre, sem senki másra. 

Coconnas pedig tollat ragadott s teketória nélkül papírra vetette 
a következő levelet: 

 
„Fenséges Uram! 
Ön, aki annyira jártas az antik írók műveiben, bizonyára ismeri 

Orestes és Pylades megható történetét, akik szerencsétlenségük és 
barátságuk révén lettek híresek. Barátom, La Mole, épp oly 
szerencsétlen, mint volt Orestes; én pedig vagyok olyan szerető 
barát, mint volt Pylades. E pillanatban nagy és komoly ügyben van 
reám szüksége, nem hagyhatom tehát magára. Ez ok miatt, 
Fenséged utólagos beleegyezésének reményében, rövid szabadságra 
megyek, lévén barátom sorsához kötve, bárhová vezérel is az engem. 
Az a kényszerítő hatalom, amely engem Fenséged szolgálatából 
elszólít, egyúttal arra a reményre jogosít, hogy számíthatok 
bocsánatára és hogy továbbra is mély tisztelettel alázatos és 
engedelmes szolgájának tekinthetem magamat. 

De Coconnas Hannibál gróf  
De La Mole gróf elválaszthatatlan barátja " 

 
Miután Coconnas ezt a műremeket megírta, hangosan 

felolvasta barátjának, aki azonban mindössze vállvonogatással 
hagyta jóvá. 

- Nos, mit szólsz hozzá? - kérdezte Coconnas, aki nem vette 
észre La Mole mozdulatát. 

- Csak annyit, hogy a herceg egyszerűen - kinevet bennünket! 
- Még mindig jobb, mintha mindkettőnket - megfojtana! - 

jegyezte meg Coconnas. 
- Csakhogy egyik lehetőség nem zárja ki a másikat! 
- Hát annál rosszabb!... Jöjjön, aminek jönnie kell, én a levelet 

holnap elküldöm neki!... De hol is hajtjuk le álomra a fejünket, ha 
innen távozunk? - kérdezte Coconnas. 



 

- Hát La Huriére mesternél! - felelte La Mole. - Tudod pajtás, 
abban a kis szobában, amelyben meg akartál ölni engem, amikor 
még nem voltunk Orestes és Pylades... 

- Rendben van! Holnap a fogadóssal küldöm el a levelet a 
hercegnek. Ebben a pillanatban a kárpitfüggöny szétnyílt. 

- Nos, hol van hát Orestes és Pylades? - szólalt meg Margit és 
Henriette egyszerre. 

- Mordi! - felelte Coconnas. - Hölgyeim, Orestes és Pylades 
majd hogy meg nem hal az éhségtől és a - szerelemtől... 

Másnap csakugyan La Huriére mester vitte el kilenc órakor a 
hercegnek Coconnas Hannibál gróf levelét... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORTHON 
 

Henrik, noha az alenconi herceg visszalépése az egész ügyet 
kérdésessé tette, sőt az életét is veszélybe döntötte, még nagyobb 
barátságot tanúsított a herceg iránt. Katalin a bizalmas viszonyból 
arra következtetett, hogy az alenconi herceg és a navarrai király 
nemcsak hogy egy követ fújnak, hanem hogy mindketten 
összeesküvést szőnek. Kivallatta tehát Margitot, csakhogy Margit 
minden tekintetben méltó volt az  édesanyjához: megfelelt ugyan 
minden kérdésére, de feleleteiből sehogy sem tudott kiokosodni, 
sőt még kevesebbet tudott, mint annakelőtte. Katalin tehát csupán 
a veleszületett intrikus ösztönére volt utalva, s az volt az érzése, 
hogy a navarrai király ereje abból az egyetértésből táplálkozik, 
amely közte és az alenconi herceg közt immár nyilvánvalóan 
fennáll. Ezt a két embert tehát mindenáron el kell szigetelni 
egymástól! Ettől a naptól kezdve azután minden igyekezete 
odairányult, hogy a herceget a cselszövény láthatatlan szálaival 
körülhálózza. 

Az alenconi herceg észrevette anyja szokatlanul hízelgő 
kedveskedését, s a maga részéről hasonló viselkedést tanúsított 
anyjával szemben. Ami a navarrai királyt illeti: ez úgy színlelte, 
mintha éppen semmit sem vett volna észre, szövetséges társát 
azonban annál éberebben figyelte. 

Mindannyian valami esemény bekövetkezésére vártak. 
Nos, mialatt valamennyien várakozással voltak eltelve, egy szép, 

napsugaras üde reggelen, egy halovány, görnyedt férfi, botjára 
támaszkodva vánszorgott ki az Arzenál mögött levő egyik kis 
házból s végighaladt a Saint-Antoine sétányon, amely a Bastille 
sáncárkait övezte körül, az Arbalète park felé tartott, melynek 
kapusa mély hajlongásokkal üdvözölte. A park üres volt, de ha 
valaki lett volna benne, okvetlenül feltűnt volna neki ez a hosszú 
bajuszú, katonás magatartású férfi, aki sebesült katonatiszt létére a 
meleg napfényben keres üdülést. De különös, hogy mikor a 
köpenye széttárult, övéből két pisztoly és egy széles tőr markolata 



 

villant elő, a betegségtől lesoványodott lábszárát pedig egy 
hatalmas kard verdeste. De még ily felszerelés mellett is 
határozottan félhetett valamitől; mintha minden fordulónál s 
minden bokor mögött várt volna valakit, előbb tehát óvatosan 
körültekintett. A parkon végighaladva, beült egy kis lugasba, 
ahonnan a boulevardra láthatott ki, amelytől mindössze egy sűrű 
sövénykerítés és keskeny árok választotta el. Helyet foglalva a 
pázsitpadon, a kapus csakhamar egy kis szíverősítő italt tett eléje 
az asztalra. 

Mintegy tíz perc múlva, mely idő alatt finom porcelán csészéből 
apránkint szürcsölgette az italt, a beteg férfi vértelen arca hirtelen 
ijedtséget árult el. A  Croix-Faubin felől ugyanis egy bő köpenyes 
lovast látott közeledni, aki a sánc közelében megállott és 
várakozott. Kisvártatva, alig hogy az a halovány arcú, beteg férfi - 
akiben az olvasó alighanem már felismerte Maurevel kapitányt - 
kissé felocsúdott meglepetéséből, egy apródformájú ifjú sietett a 
várakozó lovas felé. A lugas lecsüngő lombjaitól eltakarva, 
Maurevel mindent jól láthatott és jól hallhatott; hamarosan 
megállapította, hogy a lovas alak senki más, mint - de Mouy 
kapitány, az apródformájú ifjú pedig - Orthon. Előbb mindketten 
óvatosan széttekintettek, Maurevel pedig izgatottan leste minden 
mozdulatukat és szavukat. 

- Beszélhet bátran uram, itt senki sem figyel reánk! - szólalt meg 
elsőnek Orthon. 

- Akkor hát jól van! - felelte a lovag. - Ezt a levelet add át de 
Sauvénának; ha pedig nem találnád a szobájában, rejtsd a levelet a 
tükör háta mögé, ahová a navarrai király szokta rejteni a leveleit. 
Azután a Louvre-ban maradsz és ott várakozol. Hogyha választ 
kapsz: hozd el azt a tudott helyre; ha nem kapsz: akkor keress föl 
engem azon a helyen, amelyet már megjelöltem neked. 

 
- Megértettem uram! - felelte Orthon. 
Maurevel visszafojtott lélegzettel nézte ezt a jelenetet, s első 

gondolata is az volt, hogy lelövi halálos ellenségét. Csakhogy 



 

mikor de Mouy köpenye egy pillanatra széttárult, Maurevel 
láthatta, hogy de Mouy mellvértet visel, amelyről a golyó 
visszapattanhatott volna, amikor is de Mouy játszva végezhetett 
volna vele, a beteg emberrel. Visszatette hát övébe a pisztolyt, 
amellyel pedig már célba vette ellenségét. 

- Csak menj és hord el magad! - mormogta magában Maurevel. 
- De eljön még az én időm is, amikor akár a pokol fenekére is 
követni foglak, ahonnan jöttél, hogy nekem árthass! 

Ezalatt de Mouy gyorsan távozott, Orthon pedig a folyó partja 
mentén tartott a Louvre felé. 

Maurevel ekkor, gyorsabban, mint ahogy föltételeztük volna 
róla, hazasietett, lovát megnyergeltette és egyenesen a Louvre-ba 
vágtatott, ahol szóról-szóra mindent elmondott Katalinnak. 
Jutalma ezer arany tallér volt. 

Negyedórával később Orthon is megérkezett a Louvre-ba, 
Charlotte-ot azonban nem találta a szobájában, mert Katalin 
sürgősen magához rendelte az alatt az ürügy alatt, hogy fontos 
levelet kell másolnia. Az utasításhoz képest, Orthon a levelet a 
tükör mögé rejtette, de alig hogy távozni készült, az ajtó kinyílt és 
- Katalin jelent meg a küszöbön. Orthon elsápadt, mert mintha 
úgy látta volna, hogy az anyakirályné első tekintete is a tükörre 
esett volna. 

- Mit csinálsz itt, fiam? - kérdezte Katalin. 
- A bárónét keresem - felelte Orthon - hogy megköszönjem neki 

a gondos ápolást, amellyel megmentette az életemet. 
- És mely alkalommal kerültél te a báróné gondozásába? - 

kérdezte Katalin, mintha semmit sem tudna. 
- Mikor a navarrai királyt le akarták tartóztatni, akkor én is 

megsebesültem. 
- Most azonban visszatértél a navarrai király szolgálatába, 

nemde? 
- Nem tehettem, Felség, mert a király, mikor megtudta, hogy 

Felséged parancsának ellenszegültem, irgalmatlanul elcsapott 
magától. 



 

- Úgy?... A bárónéra azonban hiába várakozol fiam, mert ő 
nálam van elfoglalva! - mondotta Katalin s nyomban távozott is 
abban a föltevésben, hogy Orthon a levelet még nem rejtette a 
tükör mögé, időt ad tehát neki, hogy azt megtehesse. 

Ebben a pillanatban a tetőzeten három koppanást hallott 
Orthon; ez volt az a jel, amelyet ő adott annak idején, 
valahányszor gazdája, a navarrai király Charlotte-nál időzött, de 
valami veszély fenyegette. Orthon a három koppanás hallatára 
megremegett, odarohant a tükör mögé és visszavette a már oda-
helyezett levelet. 

Katalin a kárpit nyílásán át Orthon minden mozdulatát 
megfigyelte, csak azt nem tudta megállapítani, vajon Orthon a 
levelet a tükör mögé rejtette-e, vagy onnan visszavette. Mosolygó 
arccal tért vissza Katalin a szobába. 

- Mire vársz még fiam? - szólalt meg édeskés hangon Katalin. - 
Mától én veszem a kezembe a te sorsod intézését, a szavamban 
pedig ne kételkedjél! 

- Oh, Felség Isten őrizzen! - felelte Orthon leborulva Katalin 
lába elé s a ruhaszegélyét megcsókolva, távozott. 

Mikor Orthon az előszobába ért, ott találta Nancey 
testőrkapitányt, kinek jelenléte még inkább növelte amúgy is 
fölébredt gyanúját. 

Alig csapódott össze a kárpit Orthon mögött, Katalin hirtelen a 
tükörhöz ugrott; hiába nyúlt azonban remegő kézzel a tükör 
mögé; a keresett levelet nem találta ott. Ekkor megértette, hogy 
Orthon a levelet visszavette onnan. 

- Oh, ez a szerencsétlen gyerek! - kiáltott föl Katalin. - Én nem 
akartam rosszat neki, de íme, ő maga hívta ki a sorsot önmaga 
ellen! Hej, Nancey kapitány úr! Látta ön távozni azt a 
fiatalembert? - kérdezte Katalin. 

- Láttam, Felség! 
- Kérem, nyomban kerítse elő! Sürgős beszélnivalóm van vele! 

Orthon csakugyan nem távozott még messze, mert abban a 
hitben, hogy vagy a navarrai királyt vagy de Sauve-nét 



 

megpillanthatja, lassan haladt lefelé a lépcsőn. Mikor a nevén 
szólította valaki, összerezzent. Az első pillanatban menekülni 
akart; pillanatnyi, de érett megfontolás után azonban megértette, 
hogy ha menekülni iparkodik: veszve van! Visszafordult tehát. 

- Itt vagyok, ki hív? - mondotta. 
- Én, Nancey testőrkapitány! Őfelsége Katalin királyné 

parancsára jöjjön vissza! 
Katalin eleinte le akarta tartóztatni Orthont s a levelet 

erőszakkal elvétetni tőle, megmotoztatván az alatt az ürügy alatt, 
hogy meglopta őt. Ám ettől a szándékától elállott, mert ez esetben 
Orthon gyanút fogva, értesíti majd a gazdáját, aki elővigyázóbb 
lesz. Ha lecsukatja, akkor ennek híre a navarrai király fülébe is 
eljuthatna; de bármi áron is; azt a levelet, amelyet de Mouy 
intézett a navarrai királyhoz - meg kell szereznie! 

Orthon ebben a pillanatban lépett a szobába. 
Katalin tekintete alighanem ijesztő lehetett, mert Orthon, fiatal 

koránál fogva nem bírt még magán teljes mértékben uralkodni, 
hirtelen elsápadt. A másik pillanatban azonban Katalin ismét 
barátságos arcot mutatott és így szólt a megszeppent Otthonhoz: 

- Kedves fiam, azért hívattalak vissza, mert megtetszettél 
nekem. Megígértem neked, hogy gondoskodom rólad s ígéretemet 
haladék nélkül be akarom váltani. Gyere hát velem, fiam! 

Nancey, aki komolyan vette Katalin szavait, alig tudott hová 
lenni a csodálkozástól. 

- Tudsz-e lovagolni fiam? - kérdezte Katalin menet közben. 
- Tudok, Felség! 
- Akkor hát gyere velem a szobámba, valami üzenettel küldelek 

Saint-Germain-ba! Kérem kapitány úr, egy lovat nyergeljenek meg 
számára! 

Nancey nyomban távozott. 
Ezalatt Katalin s mögötte Orthon, lehaladt a lépcsőn, s mikor a 

folyosón arra a helyre ért, ahol az alenconi herceg lakosztálya 
kezdődött, egy csigalépcsőn még egy emelettel lejjebb haladt; 
kinyitott egy ajtót, amelyhez - a királyon kívül - egyedül 



 

Katalinnak volt kulcsa, s belépve egy köralakú folyosóra, bezárta 
maga mögött az ajtót. Ez a köralakú folyosó a király és Katalin 
lakosztályának egy részét övezte körül, s mint a római Angyalvár, 
vagy a firenzei Pitti palota, veszedelem esetén menedékhelyül 
szolgált. 

Mikor Katalin az ajtót bezárta, a sötét folyosón kívülük egy lélek 
se volt; vagy húsz lépést haladtak előre, amikor is Katalin hirtelen 
megállt, megfordult s erélyes hangon rákiáltott Orthonra, aki 
eddig nyomon követte őt: 

- Állj! 
Orthon egész testében megremegett a rossz előérzettől, amely 

most akaratlanul is erőt vett rajta, s hátratántorodott egész a falig. 
- Hol van az a levél, amelyet a navarrai királynak kell átadnod? - 

kérdezte Katalin hideg, metsző hangon komor, vésztjósló arccal. 
- Felség! - hebegte Orthon. - Nem tudom, micsoda levélről van 

szó... 
- Arról a levélről, amelyet egy órával ezelőtt de Mouy kapitány 

adott át neked. 
- Felség bizonyára téved! Énnálam nincs levél! 
- Hazudsz! Add át fiam, amíg jó dolgod van! 
- De hiszen nincs nálam levél... 
- Ezer arany tallér lesz az ára!... Kétezer... 
- Ha mondom, hát higgye el Felség, nincs nálam a levél! - 

szabadkozott körömszakadtáig a szegény Orthon. 
- Tízezer arany tallér, Orthon! 
Orthon, aki látta, mint önti el a méreg a királynét s lesz 

mindegyre dühösebb, most már arra a gondolatra jött, hogy a 
levelet - lenyeli. Már a zsebébe nyúlt, de Katalin villámgyorsan 
megértette mozdulatát s megragadta a kezét. 

- Látom fiam - mondta Katalin - te hűséges szolgája vagy a 
gazdádnak. Ezt a hűséget én is jutalmazni akarom, nesze tehát ez 
az erszény. Menj és vidd el a levelet a gazdádhoz és jelentsd neki, 
hogy mától kezdve az én szolgám vagy. Eredj fiam, azon az ajtón 
át, amelyen idejöttünk; az ajtó belülről kulcs nélkül nyílik. 



 

Katalin az erszényt Orthon kezébe csúsztatva, néhány lépést 
tett előre s kezével a falat megérintette. Orthon félelme azonban 
még ekkor sem oszlott el s még mindig remegett. 

- Ne remegj hát fiam, hiszen mondottam már, hogy szabadon 
elmehetsz, s ha visszajössz, ígéretemhez képest gondoskodom 
jövődről. Ilyen hűséges szolgára van nekem szükségem... Most 
pedig siess, a gazdád vár! 

- Ah igaz, Felség, rohanok is már! - felelte Orthon. 
De alig tett három lépést előre, lábai alatt megnyílt a föld, 

Orthon megtántorodott, karjait széttárva rémületében fölkiáltott s 
a másik pillanatban már el is tűnt a Louvre egyik föld alatti mély 
börtönének a fenekén, melynek csapóajtaját Katalin egyetlen 
nyomással nyitotta meg lábai alatt. 

- No lám! - mormogta magában Katalin. - Ez ostoba fickó 
csökönyössége miatt íme, nekem most százötven lépcsőn kell 
lemennem. 

Katalin visszament a szobájába, lámpát gyújtott s azzal ismét 
visszatért erre a folyosóra; a süllyesztő ajtaját eredeti helyére 
visszaillesztve, kinyitotta egy csigalépcső ajtaját s azon át lámpával 
kezében eltűnt. A csigalépcső alján egy vasajtóhoz ért, amely 
csikorogva tárult föl s nyitotta meg neki az utat a föld alatti 
börtönbe. Ott feküdt Orthon véresen, összezúzott testtel, a száz 
láb magasságból való zuhanás következtében; már nem mozdult, 
de a szíve még vert. A vastag falon keresztül hallani lehetett a 
Szajna vízének zuhogását, amely átszivárgás folytán nedvessé tette 
a börtön fenekét. 

Katalin megmotozta Orthon zsebeit s megtalálván a keresett 
levelet, ujjával megnyomott egy rugót, ugyanakkor pedig lábával 
meglökte a mozdulatlan testet, amely most saját súlyánál fogva 
csúszott lefelé egy nyíláson egyenesen a vízbe... 

Mikor Katalin a szobájába visszaérkezett, mohón kapott a levél 
után, amely a következő' sorokat tartalmazta: 

 



 

„Ma este tíz órakor La Huriére vendégfogadójában. Ha eljön: 
akkor ne küldjön választ; ha nem jön; csak annyit mondjon a levél 
átadójának, hogy - nem!" 

De Mouy kapitány 
 

Gúnyos mosoly játszadozott Katalin ajka körül, mikor ezt a 
levelet átolvasta. A diadalának örvendett, amelyet aratott, s még 
csak nem is törődött azzal, hogy milyen áron... 

De hát ki volt ez az Orthon voltaképpen. Hű szív, alázatos lélek, 
fiatal, csinos fiú. Semmi több! Azon a mérlegen, amelyen 
királyságok sorsát mérik le, nem sokat nyomott a latba... 

Mikor Katalin a levelet elolvasta, Charlotte szobájába sietett s a 
levelet a tükör háta mögé rejtette. Mikor a folyosóra lépett, 
Nancey testőrkapitány lépett eléje és jelentette, hogy a megrendelt 
ló indulásra készen áll. 

- Kedves báró úr - felelte Katalin - a lóra immár nincs 
szükségem. Az a fickó sokkal ostobább, hogysem rábízhatnám azt 
a küldetést, amelyet akartam. Egyszerű szolga, vagy legföljebb 
lovászgyerek lesz belőle. Megjutalmaztam s elküldtem. 

- És a küldetés, Felség?... Parancsolja, hogy magam végezzem el, 
vagy valamelyik emberemre bízzam? 

- Nem, nem kapitány úr! Önre és embereire ma este más feladat 
vár!  

Katalin ezzel a szobájába vonult vissza abban reménykedve, 
hogy még ma este kezébe kaparintja ennek a gyűlölt navarrai 
királynak a sorsát... 



 

LA HURIÉRE VENDÉGFOGADÓJÁBAN 
 

Két órával az események lezajlása után, amelyek a 
legcsekélyebb nyomot sem hagytak vissza Katalin arcán, Charlotte 
- dolga végeztével - visszatért szobájába; nyomban utána Henrik 
navarrai király lépett be, aki Dariole komornától értesült, hogy 
Orthon kereste őt. Egyenesen a tükörhöz lépett s elővette onnan a 
levelet. 

- Henrik okvetlenül elmegy a találkára! - elmélkedett magában 
Katalin. - Mert még hogy ha elmenni sem volna kedve, nincs 
többé, akitől azt megüzenhetné. 

Katalin jól számított. Henrik tudakozódott Orthon után, s 
Darioletól megtudta, hogy Orthon az anyakirálynéval együtt 
távozott, minthogy azonban a levelet rendes helyén találta, hű 
szolgájának titoktartásáról pedig meg volt győződve: nem 
nyugtalankodott. 

Szokása szerint ma is a király asztalánál ebédelt, aki váltig 
tréfálkozott vele, amiért ma reggel olyan ügyetlenül viselkedett a 
sólyomvadászaton. Henrik azzal mentegetőzött, hogy hegylakó 
létére nem tud a sólyommal bánni, de hamarosan megtanulja. 

Katalin ma kiváltképpen szívélyes volt, s asztalbontás után arra 
kérte Margitot, töltené vele a mai estét. 

Este nyolc órakor Henrik, két nemes ifjút véve maga mellé, a 
Saint-Honoré kapun át távozott s nagy kerülővel a Szajnához ért, 
amelyen a nesle-i kompon átkelt; a Saint Jacques utca sarkán - 
mintha szerelmi kalandról volna szó - elbocsátotta a két ifjút, ő 
maga pedig a Mathurins utca felé tartott, ahol egy lovas embert 
talált. 

- Nantes! - szólalt meg a lovas. 
- Paul - felelte a király. 
A lovas nyomban leugrott a még tajtékzó lóról, Henrik pedig 

felült reá és sáros köpenyébe takarózva nagy kerülővel és több 
vargabetű után megérkezett az Arbre-Sec utcába s bekopogott la 
Huriére vendégfogadójának ajtaján. 



 

La Mole volt abban a vendégszobában, amelyet mi már 
ismerünk, s éppen egy hosszú szerelmes levelet fogalmazott; hogy 
kinek: azt is tudjuk már. Coconnas a konyhában lábatlankodott, 
ahol La Huirére hat foglyot forgatott nyárson. 

Ekkor kopogtatott Henrik az ajtón, akit Grégoire fogadott 
illőképpen; mialatt a szolga a lovat vette gondozásba, Henrik a 
küszöbön verte le a sarat a csizmájáról, mintha a hidegtől 
megmerevedett lábait akarná egyúttal megmelegíteni. 

- Hej, La Huirére mester! - kiáltozott La Mole. - Egy nemes úr 
keresi önt! 

La Huirére tetőtől-talpig végigmérte szemmel a jövevényt, s 
minthogy annak durva posztóból való köpenye nem valami 
előkelő vendégre mutatott, nem nagy előzékenységgel kérdezte: 

- Kicsoda ön? 
- Az áldóját! - mordult rá Henrik türelmetlenül, kezével La 

Mole-ra mutatva. - Ez az úr már megmondotta, hogy mi vagyok! 
Gascogne-ból jöttem Párizsba, hogy bemutatkozzam az udvarnál. 

- És mit akar? 
- Szobát és vacsorát! 
- Hm! Van szolgája? - kérdezett La Huriére szokása szerint. 
- Még nincs! - felelte Henrik -, de rögtön lesz, mihelyt 

megalapítottam a szerencsémet. 
- Szobát én csak olyan vendégnek adok, akinek szolgája is van! 
- És hogyha arannyal fizetném meg a fáradságát? 
- Ah, ön bőkezű, lovag úr! - jegyezte meg a fogadós, még 

nagyobb bizalmatlankodással tekintve vendégére. 
- Dehogy! Csak éppen itt szeretném tölteni az estét és az 

éjszakát az ön vendégfogadójában, amelyet egy hazámfia ajánlott 
nekem. Egyik barátomat hívtam ide vacsorára. Van jó arbois-i 
bora? 

- De van ám! Jobbat még maga a navarrai király sem iszik! 
- Jól van, azt külön fizetem!... Ah, épp itt jön a barátom! - 

kiáltott föl Henrik. 



 

Csakugyan, az ajtó kinyílt s egy másik nemes ifjú - néhány évvel 
azonban idősebb emennél - lépett a vendégszobába, félelmetes 
kardot vonszolva maga után. 

- Ah, Isten hozott, kedves barátom! - kiáltott föl Henrik. - 
Valóban szép a pontosság, pedig kétszáz mérföld van a hátad 
mögött! 

- Ez az ön barátja? - kérdezte a fogadós. 
- Igen, bizony! - felelte Henrik, megrázva barátja kezét. - Hej, 

vacsorát ide, fogadós! 
- Itt parancsolják, vagy pedig fenn a szobájukban? 
- Ahol önnek tetszik! 
- Mester! - kiáltott La Mole a fogadós után. - Szabadítson meg 

bennünket ezektől a hugenottáktól, mert bizony még csak nem is 
beszélgethetünk kedvünkre miattuk. 

- Grégoire! - intett a fogadós a szolgának. - Teríts az urak 
számra a 2. számú szobában!... Uraim, méltóztassanak fölfáradni! 

A két lovag követte a szolgát, aki gyertyával világított előttük. 
La Mole tekintetével követte a két vendéget, amíg csak el nem 

tűnt a szeme elől, s mikor megfordult, Coconnas arcát pillantotta 
meg, amint a fejét a konyhaajtón bedugta a szobába. 

- Mordi! - szólalt meg Coconnas. - Láttad pajtás? 
- Kicsodát? 
- Ezt a két lovagot, ni! 
- Nos? 
-Hát esküdni mernék, hogy az egyik senki más, mint... a 

navarrai király. A másik pedig, a piros köpenyes férfi!... Ugye, te is 
ráismertél? 

- Természetesen! 
- Vajon mi járatban vannak itt? 
- Bizonyára valami szerelmi kaland... 
- Tudod pajtás, én már inkább azon a véleményen vagyok, hogy 

ezek itt nem szerelmi kalandban törik a fejüket, hanem - 
összeesküvést szőnek! 

- Eredj, te bolond! 



 

- De bizony... 
- Hát akkor is az ő dolguk! 
- Az igaz! Nekem már semmi közöm az alenconi herceghez, hát 

csak hadd csinálják a maguk dolgát! 
Minthogy  pedig  ezalatt  a  fogolypecsenye  kellőképpen 

megpirult, Coconnas intett a fogadósnak, hogy vegye le már a 
nyársról. Eközben Henrik és de Mouy elrendezkedtek a 
szobájukban. 

- Sire! - szólalt meg de Mouy, mikor Grégoire távozott. - Látta 
Orthont? 

- Nem láttam! A levelet azonban a tükör mögött megtaláltam. A 
fickó alighanem megijedt, mert Katalin királyné őt Charlotte 
szobájában találta, s így távozott, mielőtt engem megvárhatott 
volna. Még nyugtalankodtam is miatta, mert Dariole mondotta, 
hogy Katalin sokáig beszélgetett a fiúval. 

- Én nem féltem Orthont, mert teljesen megbízható! 
Bármennyire körmönfont is Katalin királyné, ezt a fickót nem 
tudja kiforgatni. 

- És ön látta-e Orthont azóta? - kérdezte Henrik. 
- Nem láttam, de még ma este látni fogom. Éjféltájt idejön s 

mindent elmond nekünk. 
- És ki volt az az ember a Mathurins utca sarkán, akitől a lovat 

kaptam? Megbízható-e? 
-Egyik leghűbb emberem, Felség! - Különben nem ismeri 

Felségedet, s azt sem tudja, hogy kivel volt dolga. 
- Akkor hát bizalmasan beszélgethetünk a magunk ügyéről, 

nemde? 
- Úgy van, Felség! - Különben is La Mole odalenn figyel és 

lesben áll... De mi hír az alenconi hercegről? 
A herceg visszalépett; kereken kijelentette, hogy nem utazik. Az 

anjou-i hercegnek lengyel királlyá történt megkoronáztatása s a 
király gyöngélkedése megváltoztatta szándékát. 

- De hiszen akkor árulónkká lett?  



 

- Még nem, de igenis az első kínálkozó alkalommal elárul 
bennünket. 

- Gyáva szív, ravasz lélek! Miért nem válaszolt azokra a 
levelekre, amelyeket én hozzá intéztem? 

- Mert azt akarta, hogy bizonyítékok legyenek a kezében! Így 
hát minden tervünk dugába dőlt, nemde? - kérdezte Henrik. 

- Ellenkezően, Sire! - Inkább minden úgy megy, mint a 
karikacsapás! - Felség jól tudja, hogy Condé herceg 
párttöredékének kivételével, az egész párt az ön oldalán van, s 
alenconi herceg csak mint hátvéd szerepelt volna. Nos, a 
koronázás óta az egész vállalkozást az ön érdekében 
újraszerveztem. Száz ember elég lett volna, ha az alenconi herceg 
is velünk tart; most azonban ezerötszázra emeltem föl a létszámot, 
s ezek az emberek egy hét alatt lépcsőzetesen helyezkednek el a 
Pau felé vivő útvonalon. Ez már azután nem menekülés többé, 
hanem rendszeres visszavonulás lesz. Elég-e önnek, Sire, 
ezerötszáz ember, s biztonságban érzi-e magát ezek élén? 

Henrik mosolyogva tette kezét de Mouy vállára. 
- Te jól tudod, barátom - felelte a király - hogy a navarrai király 

nem ijed meg a maga árnyékától és nem olyan ijedős természetű, 
mint ahogy némelyek hiszik... 

- Meghiszem azt, Sire! - felelte de Mouy. - Sőt azt tartom, hogy 
nemsokára egész Franciaország épp úgy gondolkozik, mint én! 

- Csakhogy az összeesküvés akkor jogosult, ha sikerül! És már 
mindent a siker reményében kell elrendezni és gyorsan határozni! 

- Felség, mely naponkint van udvari vadászat? 
- Nyolc naponkint. Egyszer hajtóvadászat, máskor 

sólyomvadászat. 
- Akkor tehát mához nyolc vagy tíz nap múlva ismét vadászat 

lesz. 
- Úgy van, sőt talán hamarabb is. 
- Figyeljen ide, Felség! - mondotta de Mouy. - Ez idő szerint 

mindenfelé nyugalom honol; az anjou-i herceg elutazott 
Lengyelországba, s ma már senki sem törődik vele; a király 



 

egészsége napról napra javul. Az ellenünk irányuló intézkedések 
lassankint ellanyhulnak. Felség, legyen barátságos Katalin királyné 
iránt és gyöngéd az alenconi herceggel szemben; fogadkozzék 
előtte, hogy nélküle nem tudna elmenekülni, szóval hitesse el vele, 
hogy még mindig számítunk reá. 

- Bízd csak reám, De Mouy! 
- Hát a herceg annyira megbízik Felségedben? 
- Dehogy bízik, de elhiszi azt, amit Margit mond neki. 
- És a királyné nyíltan a mi pártunkon van? 
- Oh, erre nézve bizonyítékaim vannak! Különben is ég a 

vágytól, hogy a navarrai koronát a fejére tehesse... 
- Akkor hát a vadászat előtt, három nappal korábban, üzenje 

meg nekem Sire, vajon Bondy, Saint-Germain vagy Rambouillet 
erdejében űzik-e a vadat; azt is üzenje meg, vajon Felséged 
felkészült-e az utazásra, s ha La Mole-t látja maga előtt lovagolni, 
csak kövesse őt. Hogyha egyszer az erdőből kijutott: akkor már 
fittyet hányunk üldözőinknek, kiknek nehézkes normandiai lovaik 
nyomukba sem érnek a mi pompás spanyol méneinknek. 

- Rendben van, De Mouy! 
- Van-e pénze Felség? 
Henrik elfintorította az arcát, mint mindig, valahányszor ezt a 

kérdést intézték hozzá. 
- Bizony nem sok! - felelte azután. - De Margitnak, azt hiszem 

legalább, hogy van. 
- Az már mindegy, hogy kié a pénz, fő azonban az, hogy hozzon 

magával Felség amennyit csak lehet. 
- Te pedig mit csinálsz azalatt? 
-Miután Felséged ügyét, amint látni méltóztatik, rendbe 

hozom, engedje meg, hogy a magaméval is foglalkozhassam. 
- Csak csináld, csináld de Mouy, de mondd csak, mi is az a te 

ügyed? 
- Hát majd elmondom, Sire!... Orthon mondotta nekem, hogy 

tegnap az Arzenál mögött látta Maurevel-t, ezt a rablóvezért, a 
napon sütkérezni, mint a kígyót. René talpra állította a 



 

gazembert... Felséged, ha egyszer király lesz, s ha valakin bosszút 
akar állni, teszi azt királyi méltóságához illően. Én azonban 
egyszerű katona vagyok, tehát csak mint ilyen állhatok bosszút 
valakin. Amikor tehát Felséged ügyét tökéletesen elintéztem - ami 
még öt vagy hat napot kíván, mely idő alatt az a gazember is 
teljesen fölgyógyul - nos akkor én is arra kerülök az Arzenál 
tájékára s néhány kardszúrással a földhöz szögezem azt a 
rablóvezért. Ekkor azután nyugodt lélekkel mondok búcsút Pá-
rizsnak... 

- Rád bízom, de Mouy - intézd el az ügyet!... Még csak arra 
felelj: hogy vagy megelégedve La Mole gróffal? 

- Ah, valóban pompás fickó, aki testestől-lelkestől az ön 
embere, Felség! Számíthat reá, akárcsak reám! 

- És mindenekfölött titoktartó!... Ha egyszer Navarrába 
érkezünk, meg is jutalmazom őt érdeme szerint! - jegyezte meg 
Henrik. 

Alig fejezte be Henrik ezeket a szavakat, La Mole rohant be 
ajtóstól a szobába s izgatottan, halovány arccal jelentette: 

- Gyorsan, gyorsan, Felség! - kiáltozta La Mole. - A házat 
körülvették a király testőrei. 

- Ah! - kiáltott föl de Mouy, megragadván pisztolyait. - Akkor 
hát csak hadd jöjjenek! 

- Mit csinálhatnánk ötven emberrel szemben? - jegyezte meg La 
Mole. 

- Igaza van! - mondotta a király. - Inkább arra gondoljunk, 
hogyan tudnánk innen elmenekülni. 

- Én ismerek itt egy utat, amelyen már én is elmenekültem 
innen egyszer. Ha Felséged követne... 

- És de Mouy?... 
- Ő is velünk jöhet, de nagyon sietnünk kell... 
- Már késő! - jegyezte meg a király, amint meghallotta, hogy 

valaki fölfelé siet a lépcsőn. 
- Csak legalább öt percig lehetne őket feltartóztatni!... A 

királyért felelősséget vállalok! - mondotta hévvel La Mole. 



 

- Akkor hát csak mentse meg a királyt! - mondotta de Mouy. - 
Én majd foglalkoztatom őket vagy öt percig!... Meneküljön, 
Felség!... Miattam pedig ne aggódjék! 

És de Mouy ekkor eltüntette az asztalról a tányérokat, a 
poharakat és csak magáét hagyta az asztalon, mintha egyedül lett 
volna a szobában. 

- Kövessen, Sire, kövessen! - mondogatta türelmetlenül La 
Mole, maga után vonva a királyt a lépcső felé. 

- De Mouy, kedves barátom, Isten veled! - kiáltotta a király, 
kezet nyújtva a hős katonának. 

De Mouy megragadta és megcsókolta a király kezét s őt magát 
kituszkolva a szobából, magára zárta az ajtót. 

- Igen... igen, ő feláldozza magát értem! - mondotta Henrik. - 
De ki lehetett az áruló? 

- Jöjjön, jöjjön Felség, már jönnek is... 
Csakugyan: a lépcső alján már fáklyafény világított, az udvar 

felől pedig kard- és fegyverzörgés volt hallható. 
- Gyorsan, gyorsan Sire! - súgta izgatottan La Mole, s 

megragadva a király kezét, két emelettel följebb kalauzolta, ott 
kinyitotta az egyik szoba ajtaját, amelyet maguk után gondosan 
elreteszelt s kinyitotta az ablakot. 

- Sire, nem fél a háztetőn mászkálni? - kérdezte La Mole némi 
gúnnyal. 

- Már hogy félnék, hiszen zergevadász vagyok! - felelte a király. 
- Akkor hát rendben van! Én majd megmutatom az utat. 

Felséged pedig mindenütt nyomon követ. 
La Mole kimászott az ablakon, végigment egy széles 

párkányzaton, melynek végén két háztető alkotta mélyedéshez ért; 
itt bebújt egy padlásszobába, amely egy lakatlan magtárba nyílt. 

- Révbe értünk, Sire! - szólalt meg most La Mole. 
- Hála Istennek! - jegyezte meg a király, homlokáról letörülve a 

kövér izzadtságcsöppeket. 



 

- Most pedig - mondotta La Mole - következik a menekülés 
könnyebbik része... A magtár a lépcsőre nyílik, a lépcső a fasorba 
visz, a fasor pedig egyenesen az utcába torkollik. 

- Menjünk, menjünk! - sürgette a király La Mole-t. 
A lépcső közepén a király megállt; onnan egy ablakból a 

vendégfogadó udvarára lehetett látni. Katonák sürögtek-forogtak 
ott, ki fáklyát, ki pedig kardot tartva a kezében. Egy csapat katona 
közepette a király megpillantotta de Mouy alakját; kardját átadva, 
most nyugodtan lépdelt lefelé a lépcsőn. 

- Szegény barátom! - mormogta a király. - Mily hű szív, mily 
bátor lélek... De mi történt azzal a fiatalemberrel, akivel együtt 
volt a fogadóban. Hogy is hívják?... 

- Coconnas a neve, Sire! - felelte La Mole. - Oh, miatta ugyan 
nem aggódom!... Mikor megpillantotta a katonákat, azt kérdezte 
tőlem, hogy veszedelemben forgunk-e? - Csak a fejünk! - 
jegyeztem meg én. - És el tudsz-e menekülni előlük? - kérdezte ő. - 
Remélem! - feleltem én. - No akkor én is! - felelte barátom és én 
bizonyos vagyok benne, hogy ő is túl van árkon-bokron... De 
hogyha mégis elfogták, akkor bizonyos, hogy önként adta meg 
magát. 

- Hála Istennek, akkor hát minden rendben van! - mondotta a 
király. - Most pedig hamar vissza a Louvre-ba!... 

- Oh, ennél már mi sem könnyebb, Sire... A köpenyt jól 
összefogva, elvegyülünk a kíváncsi tömegben, amely a látványra 
összeverődött. 

Így is történt, de amikor a Saint-Germain l'Auxerrois téren 
áthaladtak, megpillantották de Mouy-t és a katonák élén Nancey 
testőrkapitányt. 

- Ah, hát a Louvre-ba viszik! - jegyezte meg a király. - Az 
ördögbe is!... A kapukat bezárják s a később érkezők nevét 
följegyzik. Hogyha tehát mi utánuk érkezünk, meg lesz a látszata 
annak, hogy mi is vele voltunk. 

- Felség, hát csak a kapun át lehet bejutni a Louvre-ba? - 
jegyezte meg La Mole mosolyogva. 



 

- Hát hogy az ördögbe másképp? 
- És a navarrai királyné őfelségének az ablaka... 
- Ventre-saint-gris! La Mole úr - önnek igaza van!... Hogy én 

erre nem gondoltam!... De hogy értesítjük a királynét? 
- Oh, mi sem könnyebb annál! - felelte La Mole mély 

meghajlással! Hiszen felséged kitűnően tud célozni - kaviccsal... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DE MOUY DE SAINT-PHALE KAPITÁNY 
 

Katalin ezúttal oly ügyesen és annyi körültekintéssel vetette ki a 
hálót, hogy bizonyosra vette a sikert. Éppen azért, úgy tíz óra 
tájban, hazaküldte Margitot abban a meggyőződésben - és ez 
csakugyan igaz is volt! - hogy a navarrai királynénak sejtelme sincs 
arról a cselszövésről, amely a férje ellen irányul. Mikor azután 
Margit távozott, Katalin fölkereste a királyt, akit arra kért, hogy ne 
feküdjék még le. Károly király észrevette anyja diadalmas 
arckifejezését s meg is tudakolta az okát. 

- Csak annyit mondhatok egyelőre - felelte Katalin -, hogy még 
ma este két leggonoszabb ellenségedtől szabadulsz meg, fiam! 

Károly csak a szemét hunyorította, mintha azt gondolta volna 
magában, hogy: „No, majd meglátjuk!" - És egyet füttyentett a 
hatalmas agarának, amely hasmánt kúszott a lába elé, mint a kígyó 
és szép, okos fejét a gazdája térdére fektette. Néhány pillanat 
múlva, mely idő alatt Katalin élesen figyelt és hallgatózott, egy 
pisztolylövés hangzott föl a Louvre udvarából. 

- Mi az! - riadt föl a király, szemöldökét összeráncolva, míg hű 
kutyája hirtelen talpra ugorva, a fülét hegyezte. 

- Egyszerű jeladás, semmi egyéb! - jegyezte meg Katalin 
nyugodtan. 

- És mit jelent ez a jeladás? 
- Azt jelenti fiam - felelte Katalin - hogy e pillanattól kezdve 

egyik legveszedelmesebb ellenséged ártalmatlanná van téve! 
- Gyilkolnak talán valakit? - kérdezte Károly szemrehányóan 

nézve anyjára, mintha azt akarta volna tudtára adni, hogy a halál 
és a kegyelem joga egyedül őt illeti meg csupán. 

- Nem gyilkolnak, fiam, csak két embert tartóztattak le. 
- Ejh, mindig csak az a cselszövés, amiről nekem tudomásom 

sincsen! - mondotta Károly kedvetlenül. - De hát az ördögbe is! 
Anyám, én már elég nagy vagyok ahhoz, hogy tudjak magamra 
ügyelni, s nem kell engem járószalagon vezetni. Eredj anyám, menj 



 

Lengyelországba, Henrik fiad mellé, ha éppen uralkodni akarsz! Itt 
azonban nem űzhetsz játékot velem! 

- Fiam, ez az utolsó eset, hogy a dolgodba avatkoztam. Ez az 
ügy még visszanyúlik a múltba, s éppen ebben az ügyben 
jelentetted ki többször, hogy nincs igazságom. Hát én be akartam 
neked bizonyítani, hogy igenis igazam van! 

Ebben a pillanatban hangos lábdobogás zaja hangzott az 
előcsarnok felől, s hallani lehetett, amint katonák a lábhoz 
eresztett puska tusát a kőkockákhoz ütötték. Kisvártatva Nancey 
kapitány kért bebocsájtást a királyhoz. 

- Bocsássátok be! - parancsolta meg a király izgatottan. 
Nancey belépett, üdvözölte a királyt, de azután nyomban 

Katalin felé fordult és jelentette: 
- Felséges asszony, parancsát teljesítettem! - Elfogtuk őt! 
- Miért csak őt? - kiáltott föl Katalin türelmetlenül. - Hát csak 

egyet fogtatok el? 
- Egyedül volt, Felség! 
- És védekezni próbált? 
- Nem védekezett. Nyugodtan vacsorázott a szobában, s kardját 

az első felszólításra átadta. 
- És ki az? - kérdezte a király. 
- Majd mindjárt meglátod, fiam! - mondotta Katalin. - Kapitány 

úr, bocsássa be a foglyot! 
De Mouy belépett. 
- De Mouy! - kiáltott fel a király. - Hát mi történt önnel? 
- Ha Felséged megengedi, én magam is ezt szeretném tudni! 
- Arra feleljen inkább de Mouy úr - vágott közbe Katalin -, hogy 

ki volt a navarrai király szobájában ama nevezetes éjszakán, s 
ellenszegülve a király parancsának, mint valami forradalmár, 
megölte a király két katonáját és súlyosan megsebesítette 
Maurevel-t? 

- Csakugyan - jegyezte meg Károly szemöldökét összeráncolva. - 
Meg tudná nekem nevezni azt az embert? 

- Oh, igen Felség, ha tudni óhajtja! 



 

- Igazán kíváncsi vagyok reá. 
- Nos, Felség a neve: De Mouy de Saint-Phale kapitány! 
- Ah, tehát ön volt? 
- Én voltam, Felség! 
Katalin valósággal elcsodálkozott ezen a vakmerőségen, s egy 

lépést tett az ifjú kapitány felé. 
- És hogy merészelt ön a király parancsának ellenszegülni? - 

kérdezte a király. 
- Először is, nem tudtam, hogy Felséged parancsa ellenére 

cselekszem; másodszor: én nem láttam semmit és senkit, csak 
Maurevelt, az édesatyám gyilkosát. Még emlékszem, hogy másfél 
évvel ezelőtt, augusztus 24-én épp ebben a szobában ígérte meg 
felséged, hogy megbünteti a gyilkost. Azóta nagy események 
kötötték le Felséged figyelmét, s így én azt hittem, hogy erről már 
meg is feledkezett. Maurevel pedig épp a kezemügyébe került, azt 
hittem tehát, hogy az ég küldte elém. A többit tudja már Felség! 
Rajta ütöttem, mint közönséges gyilkoson, és elbántam az 
embereivel, mint útonálló rablókkal. Ennyi az egész! 

Károly király hallgatott. Amióta Henrikkel barátságot tart, 
bizonyos dolgokat egészen más szempontból ítél meg, mint eddig. 
Katalin pedig a fia elejtette szavaiból arról győződött meg, hogy 
Károly a Bertalan-éji események miatt lelkiismeret-furdalást érez. 

- De mit keresett ön késő éjszaka a navarrai király szobájában? - 
kérdezte Katalin. 

- Oh, annak nagy sora van, Felség! - felelte de Mouy. - De 
hogyha türelmesen végighallgatják Felségtek, akkor... 

- Igen, igen!... Csak mondja el! - felelte Károly. 
- Sire - folytatta de Mouy - én, mint követ kerestem föl a 

navarrai királyt, Felséged hű alattvalóját és hitsorsosát mégpedig 
azért, hogy figyelmeztessem őt arra a körülményre, hogy a 
katolikus hitre való visszatérése következtében a hugenották 
bizalmát elvesztette. Minthogy azonban atyjának, Bourbon 
Antalnak, de főként édesanyjának: Jeanne d'Albret-nak emlékét mi 
tiszteletben őrizzük és szívünkbe zártuk: kötelességünknek 



 

tartottuk Henrik navarrai királyt felszólítani, hogy a navarrai 
koronáról mondjon le. 

- És mit mondott Henrik? - vágott közbe mohón Katalin. 
- Ah! - kiáltott föl Károly. - Hát azzal a navarrai koronával csak 

úgy ide-oda dobálóznak önök, az én tudtom nélkül? Azt hiszem, 
hogy nekem is van egy kis közöm ahhoz! 

- A hugenották, bárkinél is jobban tiszteletben tartják Felséged 
fennhatósági jogát a navarrai koronára és éppen azért azzal a 
kéréssel szándékoznak Felséged elé járulni, méltóztassék ezt a 
koronát arra a fejre illeszteni, aki Felségednek a legkedvesebb. 

- Az ördögbe is, uram! Kit akar érteni ezalatt? Hát kinek a feje 
volna erre a legalkalmasabb? - pattant föl a király. 

- Az alenconi hercegé! 
Katalin halálosan elsápadt és de Mouy-t majd elnyelte szemmel. 
- És öcsémnek, az alenconi hercegnek van erről tudomása? 
- Igenis van, Felség! 
- És elfogadta az ajánlatot? 
- Feltéve, ha elnyerjük Felséged beleegyezését. 
- Hát csakugyan - jegyezte meg a király - ez a korona bizony 

legjobban illenék az öcsém fejére! Hogy én erre eddig nem 
gondoltam! Köszönöm de Mouy, köszönöm! Valahányszor ilyen jó 
gondolatai támadnak, mindig szívesen látott vendég lesz ön a 
Louvre-ban! 

- Sire, már régen tudomása lett volna erről az ügyről, hogyha az 
a szerencsétlen Maurevel-eset közbe nem jön, amelynek 
következtében azt hittem, hogy Felségednél kegyvesztett lettem. 

- És mit szólt Henrik az ügyhöz? - kérdezte Katalin. 
- A navarrai király aláveti magát testvérei óhajának és nyomban 

kész volt lemondani. 
- S a lemondást meg tudná ön szerezni? - kérdezte Katalin. 
- Véletlenül nálam is van már! - felelte de Mouy. 
- És mikor kelt az okmány? 
- Ha jól emlékszem, még ama bizonyos éjjeli kaland előtt! - 

felelte de Mouy, előhúzva zsebéből a lemondó levelet, amelyben 



 

Henrik az alenconi herceg javára lemond a navarrai trónról. Az 
okmány az éjszakai kalandot megelőző napon kelt. 

- Hitemre, ez az ügy teljesen rendben van! - jegyezte meg a 
király. 

- És kárpótlásul a lemondásért mit kívánt Henrik? - kérdezte 
Katalin. 

- Semmit, felség! Károly király barátsága - mondotta a navarrai 
király - bőven kárpótol engem a koronáért! 

Katalin dühében az ajkát harapdálta s a kezét tördelte. 
- De hogyha önök ketten - a navarrai király és ön - ebben az 

ügyben végérvényesen megállapodtak, akkor mi okból találkoztak 
mégis ma este? - kérdezte gyanakodva Katalin. 

- Már mint hogy én találkoztam volna ma este a navarrai 
királlyal, Felség? - Nancey kapitány úr tanúbizonyságot tehet 
mellettem, hogy biz' én egyedül voltam a fogadóban. Felséged 
megkérdezheti tőle! 

- Nancey kapitány úr! - kiáltotta a király.  
A testőrkapitány legott megjelent. 
- Kapitány úr! - kérdezte Katalin. - Igaz-e, hogy de Mouy úr 

egyedül volt a fogadóban? 
- Abban a szobában, amelyben letartóztattam, igenis egyedül 

volt, de nem a fogadóban! - felelte Nancey. 
- Ah! De hát ki volt a társa? - kérdezte Katalin. 
- Azt nem tudom, vajon de Mouy úr társa volt-e, csak azt 

tudom, hogy egy hátsó ajtón át megugrott, előbb azonban jól 
meggyomrozta két katonámat. 

- Ön bizonyára felismerte kapitány úr, azt a nemes ifjút! 
- Én nem ismertem föl, de a katonáim felismerték. 
- És ki volt az? - kérdezte Károly. 
- Coconnas Hannibál gróf! 
- Coconnas Hannibál! - ismételte a király elkomorodva. - Az aki 

oly rettentő vérengzést vitt végbe a hugenották közt?... 
- Coconnas gróf úr az alenconi herceg szolgálatába tartozik, 

Sire! - felelte Nancey. 



 

- Rendben van! - mondta Károly. - Elmehet kapitány úr! Egyet 
azonban jegyezzen meg magának! 

- Parancsoljon Felség! 
- Azt ugyanis, hogy ön az én szolgálatomban áll és hogy egyedül 

nekem tartozik engedelmeskedni! Elmehet! 
Nancey mély meghajlás után, leforrázva távozott. 
De Mouy gúnyosan nézett Katalin felé, abban a néma csöndben, 

amely, most beállott. Katalin derékövének csomóival játszadozott 
idegesen, Károly pedig kedvenc agarát simogatta. 

- Mégis, mi volt az önök célja voltaképpen? - kérdezte Károly. - 
Erőszakot akartak alkalmazni? 

- Ki ellen, felség? 
- Henrik, Ferenc vagy talán éppen én ellenem? 
-Felség! - felelte de Mouy - Henrik király lemondása a 

kezünkben volt, az alenconi herceg pedig elfogadta az 
ajánlatunkat, nem volt tehát más hátra, mint - ahogy már 
említettem is - Felséged hozzájárulása, amit épp meg akartunk 
szerezni, mikor közbejött az a szerencsétlen éjszakai kaland. 

- Nos, anyám, én ezt az ügyet teljesen rendben valónak találom! 
- mondotta Károly. - De Mouy úrék királyt akarnak maguknak. 
Ehhez joguk van! Navarra külön királyság akar maradni, és kell is, 
hogy az legyen! S mi több: ez a korona mintha pompásan illenék is 
az alenconi herceghez, aki mindig koronára vágyott. Itt az 
egyetlen akadály Henrik trónjogosultsága volt, minthogy azonban 
Henrik önként lemondott... 

- Önként, Felség! - jegyezte meg de Mouy. 
- Mintha az Isten akarata volna! - folytatta a király. - De Mouy 

úr, ön szabad! Térjen vissza testvérei közé, akikkel én oly 
keményen bántam el... talán túl szigorúan, no, de ez már az én 
lelkiismeretem dolga, majd elintézem valahogy az Istennel!... És 
mondja meg testvéreinek, hogy amennyiben az alenconi herceget 
akarják királyukul: IX. Károly király örömmel adja hozzá 
beleegyezését. E perctől kezdve Navarra királyság, s a király 
alenconi Ferenc francia királyi herceg! Nyolc nap múlva öcsém 



 

elutazik országába azzal a fénnyel és pompával, amely őt most már 
mint királyt, méltán megilleti. Menjen, menjen de Mouy úr, vigye 
meg az én üzenetemet!... Nancey kapitány úr, bocsássa szabadon 
de Mouy urat, ő szabad! 

- Sire! - mondotta de Mouy egy lépést a király felé téve. – 
Megengedi? 

- Megengedem! - felelte a király, s kezét csókra nyújtotta oda az 
ifjú hugenottának, aki féltérdre ereszkedett és megcsókolta a 
király kezét. 

- Még valamit! - mondotta a király abban a pillanatban, mikor 
de Mouy távozni készült. - Ön annak a gazember Maurevel-nek 
megbüntetését kérte tőlem. 

- Igenis, Felség! 
- Ez idő szerint nem tehetek eleget kérésének, mert az a 

gazember bujdosik előlem, de hogyha találkozik vele bárhol is: 
vegyen elégtételt rajta személyesen a maga módja szerint! 
Fölhatalmazom reá! 

- Ah, Sire! - kiáltott föl örömében de Mouy. - Valósággal 
elhalmoz kegyeivel. Én magam sem tudom, hogy hol bujkál 
Maurevel, az azonban bizonyos, hogy előkerítem őt még a föld alól 
is! 

Miután de Mouy mély meghajlással elköszönt a királytól és 
Katalintól, távozott a Louvre-ból anélkül, hogy az őrök 
feltartóztatták volna. Hamaros visszaérkezett La Huriére 
vendégfogadójába, ahol még ott találta a lovát, amely azután 
három óra alatt elröpítette Nantes falai közé, ahol már szabad 
levegőt szívhatott. 

Katalin lenyelve mérgét, visszatért lakosztályába, onnan pedig 
Margit leánya szobájába. Már ott találta Henriket - hálóköntösben, 
s éppen lefeküdni készült. 

- Sátán! - mormogta magában Katalin - segíts rajtam, szegény 
királynén, akit az Isten végképp elhagyott! 



 

KÉT FEJ ÉS EGY KORONA 
 

- Az alenconi herceget hívják ide! - adta ki a parancsot Károly, 
miután anyja távozott. 

Nancey kapitány hamarosan közvetítette a királyi parancsot. A 
herceg összerezzent. Hiszen máskor sem igen bátran állott meg 
királyi bátyja előtt, de amióta beleártotta magát az összeesküvők 
dolgába, alapos oka volt a félelemre. De azért fesztelen 
szívélyességet színlelve, megjelent a király előtt, aki állva fogadta 
őt, s akinek a szemében ismét megpillantotta azt a gyűlöletet, 
amelytől ő annyira rettegett. 

- Felséged parancsára megjelentem! Mit óhajt, Felség? - szólalt 
meg a herceg. 

- Azt akarom neked tudtodra adni, kedves öcsém, hogy 
jutalmául annak a nagy és őszinte szeretetnek, amellyel irántam 
viseltetsz, olyan boldogságot tartogatok számodra, amilyet csak 
titkon mersz óhajtani. 

- Számomra, Felség? 
- Igen, igen, a te számodra! Kutass csak a szíved legmélyén, 

miről álmodozol már régen titokban, és én ezt a vágyat ma valóra 
váltom. 

- Sire! - felelte a herceg. - Esküszöm, hogy nekem nincs más 
kívánságom csak az, hogy az isten jó egészséggel áldjon meg 
téged! 

- Akkor hát ez az óhajod is teljesült, mert az a gyöngélkedés, 
amelyben a lengyel követek fogadása idején szenvedtem, immár 
elmúlt. Hála istennek: most már a jó egészségen kívül más valamit 
is kívánhatsz. 

- Nem kívánok én magam részére semmit! 
- No, de mégis, Ferenc! - mondotta Károly türelmetlenül. - Te a 

navarrai koronát óhajtod, amelyre nézve Henrikkel és de Mouy 
kapitánnyal már meg is egyeztél. Henrikkel a lemondásra nézve, 
de Mouy-al pedig a megszerzést illetően. Nos, Henrik lemondott, 



 

de Mouy pedig eljuttatta hozzám a te kérésedet, s az a korona, 
amelyre vágyol... 

- Nos? - vágott közbe a herceg egész testében remegve. 
- Nos, az ördögbe is! Hát a tiéd, Ferenc! 
A herceg ijesztően elsápadt, majd elvörösödött; a királynak e 

váratlan nagylelkűsége valósággal kétségbeejtette. 
- De Felség! - szólalt meg végre akadozva az izgalom miatt - én 

ezt a kegyet soha nem kértem! 
- Meglehet, kedves öcsém - felelte a király -, mert túlságosan 

szerény vagy. De mások kérték, mások kívánták helyetted. 
- Tehát száműzni akar engem, Felség?... 
- Te ezt száműzetésnek tartod, Ferenc? Teringettét, de nagy 

igényeid lehetnek! Hát még ennél is többet kívánsz?... Hitemre 
mondom, hogy nem képzeltelek ennyire népszerűnek! - folytatta 
Károly pompásan színlelt nagylelkűséggel, miközben a herceg az 
ajkát harapdálta mérgében. - De kiváltképpen nem képzelhettem 
azt, hogy éppen a hugenották közt lehess ennyire népszerű. És én 
magam részéről sem kívánhatnék különb embert annak a pártnak 
az élére, amelyet immár harminc év óta háborúskodunk. Ezzel egy 
csapásra minden rendbe jönne, eltekintve attól, hogy veled együtt 
most már három király lenne a családunkban. Csak a szegény 
Henriket sajnálom, aki ezentúl nem lesz egyéb, csak az én - 
barátom... dehát neki nincsenek nagyratörő vágyai, s megelégszik 
ezzel a szerény címmel, amelyre kívüle senki sem pályázik... 

- Téved Felség! - kiáltotta a herceg. - Erre a címre én magam is 
pályázom, amelyhez különben is jogom van! Henrik csak sógora 
Felségednek, míg én vér szerint való fivére vagyok, de főként 
szívem szerint!... Sire, könyörögve kérem, ne űzzön el magától... 

- Nem, nem kedves öcsém, az csak szerencsétlenséget jelentene 
számodra! - mondotta a király. 

- De nézze csak Felség, hátha találhatna helyettem épp olyan hű 
embert, mint amilyen én vagyok! Gyermekkorom óta nem 
mozdultam el az oldala mellől... 



 

- Tudom, tudom!... pedig sokszor jobban szerettem volna, ha 
távol lettél volna tőlem. 

- Mit akar ezzel mondani, Felség? 
- Semmi különöset!... Oh, mily, nagyszerű vadászatokban lesz 

ott részed, Ferenc!... Tudod, azokban a rengeteg erdőségekben, 
fönn a hegyekben, úgy vadásznak a medvékre, mint itt a vadkanra. 
Elláthatsz minket pompás medvebőrökkel. Tudod, a medvét 
vadászkéssel ejtik el; az állatot bevárja a vadász, ingerli, csalogatja, 
s mikor két lábra állva a vadászra rohan, a vadász késével leszúrja, 
mint ahogy Henrik leszúrta a vadkant. Bizony ez veszedelmes 
mulatság, de a te számodra annál izgatóbb szórakozás. 

- Ah, felség, most még jobban sajnálom, hogy többé nem 
vadászhatok Felségeddel együtt! 

- Ejh, az áldóját, hiszen annál jobb! Tudod Ferenc, kettőnknek 
együtt soha sincs szerencsénk a vadászaton. 

- És mit akar ezzel mondani Felség? 
- Hát azt akarom ezzel mondani Ferenc, hogy a velem való 

vadászat annyira eltölt engem örömmel és izgalommal, hogy te, 
aki olyan ügyes vagy; aki bármily puskával száz lépésről lelövöd a 
szarkát - a legutóbbi alkalommal megszokott, saját puskáddal húsz 
lépésről elhibáztad a vadkant, ellenben szétzúztad legjobb lovam 
lábát! Hát az ördögbe is! Ez már gondolkodóba ejti az embert! 

- Sire, bocsásson meg!... Tudja be a nagy izgalomnak... 
- Hát igen, épp ezt a nagy izgatottságot veszem én figyelembe! 

Azért mondom tehát: hidd el Ferenc, jobb ha mi ketten 
külön-külön vadászunk; kiváltképpen, ha olyan izgalom fogja el az 
embert... Gondolkozzál csak kissé róla; nem itt, mert jelenlétem 
talán zavar, de otthon meghitt magányodban, s meglásd, hogy 
nekem alapos okom van tartani attól, hogy hasonló izgalom ismét 
hatalmába keríthet téged egy újabb vadászat alkalmával. Ekkor 
azután csupa izgalomból a ló helyett a lovast, a vad helyett a 
királyt ölöd meg... Pedig, teringettét, egy lejjebb vagy följebb 
alkalmazott golyó ugyancsak megváltoztathatja ám egy ország 
képét, amire saját családunkban is találunk példát! Mikor 



 

Montgomery atyánkat, II. Henriket véletlenül halálra sebezte - 
talán szintén izgalom hatása alatt - ez a dárdaszúrás bátyánkat, II. 
Ferencet a trónra emelte, atyánkat pedig Saint-Denis-be juttatta. 

A herceg érezte, hogy verejtéktől gyöngyözik a homloka, mert 
ez a támadás teljesen készületlenül találta. Világosabban a király 
már nem adhatta volna tudtára, hogy akkori szándékát tökéletesen 
elértette. Mikor Károly haragját ilyen játszi, tréfálkozó modor 
mögé rejtette, sokkalta félelmetesebb volt, mint hogyha a szívét 
eltöltő gyűlölet lávájának szabad folyást engedett volna. A 
bosszúja méltó volt a haragjához, s a herceg csak most sajnálta 
először igazán, hogy az a bűntény akkor nem sikerült. Eddig még 
csak győzte lelkierővel, de ez az utolsó csapás után lehanyatlott a 
feje. Károly észrevette öccse szemében fölgyúlni azt a lángot, mely 
után a gyöngéd lelkületű emberek szeméből könny fakad, az olyan 
emberek azonban, mint amilyen az alenconi herceg volt, csak 
mérgükben tudnak sírni. Saskeselyűszemét állandóan öccse arcára 
szögezte a király, hogy megfigyelhesse nyilvánulásait azoknak az 
érzéseknek, amelyek váltakozva töltötték el a herceg szívét. Oh, 
ezeket az érzéseket családjának tanulmányozása alapján ő már 
nagyon jól ismerte, s olvasni tudott öccse szívében, akárcsak 
nyitott könyv feküdnék előtte. Egy darabig meghagyta őt ebben a 
megtört állapotban némán, szótlanul; majd gyűlölettől remegő 
hangon folytatta: 

- Öcsém, közöltem veled elhatározásomat, amely 
megmásíthatatlan! El kell utaznod!... Azt akarom, hogy Navarra 
büszke legyen arra, hogy egy francia királyi herceget láthat a 
trónján. Hatalom és tisztelet jár ki neked már születésednél fogva 
is, mint ahogy része volt benne Henrik bátyádnak is. És épp úgy 
mint ő - és itt gúnyosan mosolygott Károly - áldhatsz engemet 
messziről is! Ami különben nem akadály, hiszen az áldás nem 
ismer távolságokat. 

- Sire... 



 

- Nem tűrök ellenvetést! Már mint király, majd csak találsz 
magadhoz illő feleséget. És ki tudja: aki talán egy másik trónt is 
hoz számodra hozományképpen... 

- De felség, ön teljesen megfeledkezett jó barátjáról, Henrikről! 
- Henrik? Hát nem megmondtam, hogy hallani sem akar a 

navarrai koronáról! Henrik életvidor, jókedvű ifjú, s nem olyan 
sápadt arcú nyápic mint te! Élvezni akarja az életet kedvére, nem 
pedig elsorvadni a korona súlya alatt, mint amely sorsra mi 
kárhoztatva vagyunk! 

- Azt parancsolja tehát felség, hogy előkészületeket... 
- Nem, nem kívánom. Én majd mindent elintézek. Bízd reám, 

mint szerető bátyádra. Most pedig, miután megállapodtunk, 
elmehetsz! Ha akarod, hát közöld barátaiddal; én majd 
intézkedem, hogy a dolog minél hamarább nyilvánosságra 
kerüljön. Eredj, öcsém! 

Erre ugyan már nem volt mit válaszolnia; köszönt és szívében 
dúló haraggal - távozott a herceg. Mindenekelőtt Henriket kereste, 
hogy elmondja a történteket; de csak anyjával találkozott. 
Nyomban elfojtotta haragját és mosolyt erőszakolt ajkára. Nem az 
édesanyát kereste ő benne, mint bátyja, az anjou-i herceg, hanem 
a szövetségest; tehát mindjárt titkolódzáson kezdte, aminthogy az 
az igazi jó szövetség, mikor a szövetséges társak kölcsönösen 
megtévesztik egymást. Mosolygó arccal közeledett tehát az 
anyjához. 

- Nagyszerű újságot mondok, anyám! Talán bizony már tudod 
is? 

- Tudom! Királyt akarnak csinálni belőled! - felelte Katalin. 
- Oh, milyen jóakaróm is nékem az én bátyám! - mondotta 

áradozva az alenconi herceg. - Úgy érzem azonban, hogy hálám 
egy része édesanyámat illeti meg, aki alighanem a tanácsot adta 
bátyámnak. Csak a navarrai királyt sajnálom, akit ily módon 
megfosztottak a trónjától. 

- Amint észreveszem, fiam, te nagyon is jó barátságban vagy 
Henrikkel. 



 

- Igen anyám, bizonyos idő óta szoros barátságot kötöttünk. S 
azt hiszem, hogy ő is viszonozza barátságomat. Különben is, mi 
ketten nemcsak barátok, hanem jóformán testvérek is vagyunk. 

- Hadd el, fiam! - jegyezte meg Katalin mosolyogva. - Hát azt 
hiszed, hogy a királyok közt van testvériség? 

- Oh, anyám, ami azt illeti... Hiszen egyikőnk sem király 
voltaképpen! És nem is leszünk soha azok. Íme, ezért szeretjük mi 
egymást! 

- Csakhogy azóta nagyon megváltoztak ám a viszonyok! 
Elannyira, hogy ma már senki sem tudhatja, mikor lesz 
mindkettőtökből - király! 

A herceg e szavakra idegesen megremegett és elpirult, amiből 
Katalin megállapította, hogy szavai szíven találták a fiát. 

- Henrik - király?... És milyen király? 
- A legfényesebb keresztény ország királya, fiam! Amire te 

sokszor gondoltál - titokban... 
- Én, anyám?... Oh én, semmire se gondolok... 
- Hinni akarok neked! Henrik testvéred azonban - ahogy te 

nevezed őt - az ő megvesztegető nyíltsága alatt titkokat rejteget, 
amihez sokkalta jobban ért, mint te fiam! Például elárulta-e azt 
neked valaha, hogy de Mouy az ő meghitt embere? 

- De Mouy? - ismételte a herceg ügyesen színlelt meglepetéssel, 
mintha most hallaná először e nevet. 

- Igen bizony, a hugenotta de Mouy de Saint-Phale! Az, aki 
csaknem megölte Mourevelt, aki különböző álruhában bejárja az 
országot és Párizst s hadsereget szervez, hogy Henriket velünk 
szemben támogassa! - mondotta Katalin, akinek sejtelme sem volt 
arról, hogy fia e tekintetben még többet tud, mint ő. 

Katalin most már menni készült, de a herceg utána szólt: 
- Anyám, maradj még egy szóra!... Ha már egyszer beavattál a 

politika titkaiba, magyarázd meg hát azt is, hogyan tudna Henrik, 
aki oly kevéssé ismert személyiség általában, háborút viselni a mi 
családunk ellen az ő szerény eszközeivel. 



 

- Te gyermek! - felelte Katalin. - Hát nem tudod, hogy Henrik 
pártja legalábbis harmincezer embert számlál, akik egyetlen hívó 
szavára itt teremnek, mint hogyha a földből nőttek volna ki. 
Méghozzá ez a harmincezer ember hugenotta is, tehát a világ 
legjobb katonája! S mindezen fölül van neki egy hatalmas 
pártfogója, akit te nem tudtál vagy nem akartál magadnak meg-
szerezni. 

- S ugyan kicsoda az a pártfogó? 
- Hát maga a király! A király, aki szereti őt, aki az ő szekerét 

tolja; a király, aki bátyád, a lengyel király iránt való 
féltékenységből és a mi érdekeink félretolásával utódot keres maga 
körül. De amilyen vak vagy, hát nem látod, hogy az utódot - nem a 
családunkban keresi! 

- A király?... Hát lehetséges ez, anyám? 
- Hát nem vetted még észre, mennyire dédelgeti Henriket, az ő 

drágalátos Henrikjét? 
- Igaz... igaz, úgy van, anyám! 
- És milyen hálás érte? Mert az a Henrik, akit a király Bertalan 

éjszakáján sajátkezűen akart agyonlőni, ez a Henrik most hason 
csúszik és a kezét nyalja annak, mint a kutya, aki megverte. 

- Igen, igen anyám, azt már magam is észrevettem, hogy Henrik 
nagyon is alázatos a királlyal szemben... Elannyira, hogy a király 
kedvéért a sólyomvadászatban is tökéletesíteni akarja magát, mert 
ebbeli járatlansága miatt a király sok tréfáját és incselkedését 
kénytelen eltűrnie. Tegnap azután néhány olyan könyvet kért 
tőlem, amelyből a sólyomvadászat fogásait megtanulhatná. 

- Várj csak, fiam! - kiáltott föl Katalin, kinek szeme e 
pillanatban föllángolt, mintha valami hirtelen gondolata támadt 
volna. - És mit feleltél neki? 

- Azt feleltem, hogy kikeresek számára néhányat a 
könyvtáramból. 

- Jól van fiam! Henrik megkapja a könyvet! 
- Csakhogy én egyet sem találtam ám!  



 

- De majd találok én!... te pedig majd átadod neki, mintha a tiéd 
volna. 

- És mi célja lenne e megtévesztésnek? 
- Bízol bennem, fiam? 
- Igen, anyám! 
- Akkor hát vakon engedelmeskednél anyádnak!... Holnapután 

gyere ide, itt megkapod a könyvet, vidd el Henriknek és... 
- És... 
- Az isteni gondviselés vagy a véletlen majd elvégzi a többit!... 
A herceg jól ismerte anyját és tudta, hogy nem csupán 

szokásból és ok nélkül kérte ki maga számára az isteni gondviselés 
és a véletlen segítségét; szó nélkül elköszönt tehát és távozott. 

- Mit akar anyám? - mormogta magában a herceg, mikor a 
lépcsőn fölhaladt. - Igazán nem tudom, annyi azonban bizonyos, 
hogy közös ellenség ellen akar eljárni. Tehát - hadd cselekedjék! 

La Mole közvetítésével ezalatt Margit levelet kapott de 
Mouy-tól. Minthogy politikai tekintetben Margit és Henrik közt 
tökéletesen bizalmas viszony volt. Margit a levelet felbontotta, 
amely alighanem fontos közleményt tartalmazott, mert Margit - a 
Louvre falai közé leszállni készülő esthomályt fölhasználva - a 
titkos ajtón át nyomban távozott s a csigalépcsőn fölhaladva, mint 
elsuhanó árnyék nyitott be Henrik előszobájába, ahol Orthon 
eltűnése óta senki sem tartózkodott. 

Orthon eltűnése - amely, hogy mily körülmények között 
történt, mi már tudjuk - módfölött nyugtalanította Henriket; 
egyedül Charlotte-tól tudott meg némely részletet, amiből arra 
következtetett, hogy a szegény fiú alighanem az anyakirályné 
fondorlatának lett az áldozata, mely fondorlatnak következménye 
volt az is, hogy - Mouy-al együtt - csöpp híja, hogy ő is horogra 
nem került a vendégfogadóban. 

Más valaki talán szólni sem mert volna, Henrik azonban úgy 
számított, hogy éppen a hallgatása keltene gyanút, mert hiszen 
alig hihető, hogy a hű szolga elvesztésébe valaki csak úgy 
könnyedén belenyugodnék. Henrik tehát mindenkinél 



 

tudakozódott: megkérdezte magát a királyt, az anyakirálynét, ki-
vallatta a Louvre kapuőrségét s a király előszobájában szolgálatot 
teljesítő testőrkapitányt, de a legszorgosabb kutatása 
eredménytelen maradt. Henrik annyira a szívére vette a szegény 
Orthon elvesztését, hogy pótlásáról hallani sem akart mindaddig, 
amíg minden kétséget kizáróan meg nem állapítja, hogy hű 
szolgája örökre eltűnt. 

Bármily nesztelen léptekkel suhant is végig Margit az 
előszobán, Henrik meghallotta s hátrafordulva, megszólalt: 

- Ön az, Margit? 
- Én vagyok, Henrik! Olvassa csak gyorsan! - felelte Margit, 

átnyújtva neki a levelet, amely hangzott pedig ekként: 
„Sire! A menekülés pillanata elérkezett. Holnapután az udvar 

sólyomvadászatot rendez a Szajna mentén, Saint-Germain-től 
egészen Maisons-ig, tehát az erdő egész hosszában. Vegyen részt a 
vadászaton, de ezúttal öltsön páncélinget is, kösse föl legjobb 
kardját és üljön a leggyorsabb lábú lovára. Déltájt, mikor a 
vadászat izgalma elérte tetőfokát, s a király a sólyom után vágtat, 
váljon ki a társaságból egyedül, esetleg a királynéval, hogyha ő is 
követi önt. Ötven hű emberünk rejtőzik el I. Ferenc villájában, 
melynek kulcsa a kezünkben van. Embereink jelenlétéről senkinek 
se lesz tudomása, mert még az éj folyamán foglalják el 
rejtekhelyüket, az ablakredőnyök pedig zárva maradnak. Ön a 
Violettes-fasoron halad végig, melynek végén én őrködöm. A fa-
sortól jobbra, egy kis tisztáson, La Mole és Coconnas várakozik két 
pihent lóval, amelyek pótolni fogják az ön, és a királyné lovát arra 
az esetre, ha netán azok már fáradtak volnának. Isten áldja meg, 
Felség! Készüljön az útra, mi készen várjuk!" 

- Ön pedig készen fog állani, Henrik és - Jacta alea est! - 
mondotta Margit ismételvén ezerhatszáz esztendővel később 
azokat a szavakat, amelyeket Caesar mondott a Rubico partján. 

- Legyen meg tehát akarata szerint, Margit! - felelte Henrik. - 
Rajtam nem múlik! 



 

- Menjen, Sire és legyen hős! Hiszen nem is olyan nehéz, csak 
éppen kövesse azt az utat, amelyet a sors az ön számára kijelölt és 
számomra megszerzi a szép trónt! - mondotta II. Henrik leánya, 
Margit… 

Enyhén elmosolyodott Henrik, megcsókolta Margit kezét s egy 
régi dalt dudorászva, elsőnek lépett ki a szobából, hogy 
széttekintsen, van-e valaki künn a folyosón. S íme, az elővigyázat 
nem volt fölösleges, mert épp ebben a pillanatban nyílt ki az 
előszoba ajtaja, amelyen az alenconi herceg lépett be. Henriknek 
még volt annyi ideje, hogy kezével intsen Margitnak, majd 
hangosan üdvözölte sógorát: 

- Ah, te vagy az, kedves testvér! Üdvözöllek! 
Férje intésére Margit, aki megértett mindent, a mellékszobába 

vonult vissza, melynek ajtaját vastag kárpitfüggöny takarta el. A 
herceg óvatosan nézett szét a szobában. 

- Egyedül vagyunk itt, testvér? - kérdezte halk hangon. 
- Teljesen egyedül. De mi történt az istenért, hiszen egészen 

fölindultnak látszol? 
- Csak az, hogy - lelepleztek bennünket, Henrik! 
- Hogyan? 
- De Mouy-t letartóztatták. 
- Tudom! 
- Nos, de Mouy mindent elmondott a királynak. 
- S mit mondott? 
- Azt mondotta, hogy én a navarrai trónra vágyom és hogy e 

célból összeesküvést szőttem. 
- Oh, jaj! - kiáltott föl Henrik. - Akkor bizony te alaposan 

belekeveredtél a csávába! Csodálkozom, hogy még nem 
tartóztattak le. 

- Tudod, testvér, azon magam is csodálkozom!... A király 
tréfálkozott is velem s úgy színlelte, mintha komolyan nekem 
szánná a navarrai trónt. Azt hitte, hogy no, én most mindjárt színt 
vallok s őszinte vallomást teszek. Csakhogy én nem álltam ám 
kötélnek! 



 

- Jól tetted, Ferenc! - felelte Henrik. - De most aztán légy ám 
erős, mert ettől függ mindkettőnk élete! Ventre-saint-gris! 

- Úgy van, az ügy nagyon veszedelmes, s éppen azért jöttem 
hozzád, hogy tanácsot kérjek tőled, testvér! Mit gondolsz, mit kell 
tennem: megszökjem, vagy maradjak? 

- Te beszéltél a királlyal, neked kell tudni, hogy a király mint 
vélekedik. Tégy úgy, ahogy ösztönöd súgja. 

- Én inkább maradok, testvér! - felelte félénken Ferenc. 
Noha Henrik teljes mértékben tudott uralkodni magán, az 

öröm egy jelének megnyilvánulását mégsem bírta visszafojtani; de 
bármily észrevétlen volt is ez a mozzanat, a herceg éber figyelmét 
mégsem kerülte el. 

- Akkor hát maradj! - mondotta Henrik. 
- Te pedig... 
- Teringettét! - pattant föl Henrik. - Ha te maradsz, akkor 

nekem semmi okom, hogy szökjem. Én csak követtelek volna 
téged tisztán szeretetből, hogy ne hagyjam magára testvéremet. 

- Így hát nekünk befellegzett, Henrik! Csak azon csodálkozom, 
hogy mindjárt az első kudarc után küzdelem nélkül hagyod ott a 
porondot, s megadod magad a mostoha sorsnak. 

- Oh, én nem tekintem mostohának azt a sorsot, amely engem 
maradásra késztet! - felelte Henrik pompásan megjátszott 
közömbösséggel. - Mint gondtalan természetű ember, mindenütt 
jól érzem magam. 

- Hát jól van, ne beszéljünk többé róla! De hogyha valamire 
mégiscsak elhatároznád magad: hát közöld velem, Henrik! 

- Hát persze, hogy tudatom veled, Ferenc! - felelte mohón 
Henrik. - Hát nem abban állapodtunk-e meg, hogy minden 
titkunkat közöljük egymással? 

A herceg kissé elgondolkozva távozott, mert mintha úgy vette 
volna észre, hogy a kárpitfüggöny olykor-olykor meglebbent volna. 
És csakugyan, alighogy távozott a herceg, Margit lépett elő a kárpit 
mögül. 

- Mi a véleménye erről a látogatásról? - kérdezte Henrik. 



 

- Valami jelentős fordulat történhetett. 
- S mit gondol, mi lehet az? 
- Ma még nem tudom, de - utánajárok! 
- S mit kell tennünk egyelőre? 
- Holnap este okvetlenül látogasson meg engem, Henrik! - 

mondotta Margit. 
- Pontos leszek! - felelte Henrik, udvariasan megcsókolva a 

felesége kezét. 
És ugyanolyan óvatosan, mint ahogy idejött, lopódzott vissza 

Margit a szobájába... 



 

KÖNYV A SÓLYOMVADÁSZATRÓL 
 
Másfél nap múlt el a föntebb leírt események óta. Még alig 

virradt, de Louvre-ban már mindenki talpon volt, mint rendesen 
azokon a napokon, mikor az udvar vadászni megy. Az alenconi 
herceg ígéretéhez képest, anyja látogatására sietett, akit nem talált 
ugyan a hálószobájában, de aki úgy intézkedett, hogy a herceg 
várja meg visszatértét. Kisvártatva Katalin csakugyan kilépett 
abból a titkos szobából, amelybe kívüle senkinek sem volt 
bejárata, s ahol ő kémiai kísérleteit szokta végezni. A titkos 
szobából, sőt az anyakirályné ruhájából is valami orrfacsaró illat 
áradt, az ajtó nyitásakor pedig a herceg sűrű párafelhőt pillantott 
meg fölfelé gomolyogni, mintha valami aromatikus szert égettek 
volna el benne. Katalin észrevette fia kíváncsi tekintetét. 

- Igen, fiam, néhány régi pergament égettem el, amelyek olyan 
bűzt árasztottak, hogy egy kis borókát voltam kénytelen a tűzre 
önteni. Innen a szag. 

A herceg mélyen meghajolt. 
- Nos? - mondotta Katalin, vöröses-sárga foltoktól tarkított 

kezeit reggeli pongyolájának bő ujjai alá rejtve. - Nos, fiam, mi 
újság tegnap óta? 

- Semmi, anyám! 
- Találkozol Henrikkel? 
- Igen. 
- Még mindig vonakodik elutazni? 
- Hallani sem akar róla! 
- Oh, a kis ravasz! 
- Mit mondasz, anyám? 
- Azt, hogy ő igenis - elutazik! 
- Tehát szökni akar? 
- Természetesen! - felelte Katalin. 
- És anyám, tűröd ezt? 
- Nemcsak, hogy tűröm, de igenis, én magam is szükségesnek 

tartom, hogy elutazzék! 



 

- Igazán nem értelek, anyám! 
- Hát én majd megmagyarázom neked, fiam!... Egy kiváló orvos, 

akitől azt a vadászkönyvet kaptam, amelyet majd átadsz neki, azt 
állítja, hogy Henrik sorvadásban szenved, mely betegséggel 
szemben a tudomány teljesen tehetetlen. Hogyha tehát ebben az 
iszonyú betegségben lesz kénytelen elpusztulni, akkor csak mégis 
inkább haljon meg távol tőlünk, mint hogy szemünk láttára 
sorvadjon el. 

- Igazad van, anyám, biz' az kínos lenne ránk nézve. 
- És kiváltképp Károly bátyádra nézve, aki az ég büntetését 

látná benne. 
- Akkor tehát jobb is, ha elmegy, de bizonyos vagy-e benne 

anyám, hogy csakugyan elutazik? 
- Oh, ő már minden előkészületet megtett, fiam! Találkozás a 

saint-germain-i erdőben; ötven hugenotta szolgál neki kíséretül 
Fontaineblau-ig, ahol már ötszáz embere várja. 

- S vajon Margit néném szintén vele utazik-e? - kérdezte a 
herceg izgatottságtól halovány arccal. 

- Ezt ők ketten már elhatározták! De hogyha egyszer Henrik 
halott: Margit ismét szabad lesz és visszatér az udvarba. 

- De hát Henrik csakugyan meghal-e, anyám? Bizonyos vagy 
benne? 

- Az az orvos, akitől azt a könyvet kaptam, azt állította legalább. 
- És hol van az a könyv? 
Katalin visszament abba a bizonyos mellékszobába, becsukta 

maga után az ajtót, de nemsokára ismét megjelent; kezében a 
könyvvel. 

- Íme a könyv! - mondotta Katalin, átnyújtva a könyvet a 
hercegnek, aki bizonyos babonás félelemmel nézett rá. 

- Milyen könyv ez, anyám? - kérdezte a herceg összerezzenve. 
- Mondottam már fiam, hogy a vadászsólyom tenyésztésére és 

kitanítására vonatkozóan tartalmaz becses tanácsokat. Castruccio 
Castracani gibelin zsarnok írta. 

- És mit csináljak a könyvvel? 



 

- Add át Henriknek, aki ilyen könyvet kért tőled. Minthogy ő 
most rendes vadásztársa a királynak, nem árt, ha megtanulja a 
sólyomvadászat fortélyait. De a saját kezéhez juttasd ám el, fiam! 

- Nem merem, anyám! - mondotta a herceg szinte reszketve. 
- Miért nem mered, fiam? Hiszen ez is olyan, mint a többi 

közönséges könyv, csak éppen a hosszas pihenésben lapjai 
összetapadtak. Azért is hát nehogy lapozzál benne, mert ujjadat 
előbb meg kellene nedvesíteni, hogy az összetapadt lapokat 
egyenkint szétválaszd, ami sok időpazarlással és vesződséggel jár. 

- Tehát csak az olyan ember fordítja rá azt a sok időt és 
fáradságot, aki mindenáron tanulni óhajt belőle! - jegyezte meg a 
herceg. 

- Úgy van, fiam! Megértettél. 
A herceg átvette a könyvet, miközben keze észrevehetően 

reszketett, de bezzeg nyugodt és szilárd fogású volt Katalin keze, 
amely a könyvet átnyújtotta... 

- Nesze, fiam, csak fogadd el, hiszen veszélytelen! - mondotta 
Katalin. - Lásd én is megfogom. Különben is kesztyű van a 
kezeden. 

A herceg azonban még a kesztyűben sem nagyon bízott, mert a 
könyvet még a köpenyébe is betakarta. 

- Siess fiam! - sürgette Katalin a fiát. - Henrik minden 
pillanatban visszatérhet. 

- Igazad van, anyám! - felelte a herceg s kitámolygott a 
szobából. 

A navarrai király szobája már sok mindenféle jelenetnek volt 
szemtanúja és különféle arcok tükröződtek vissza velencei 
tükreinek üvegén; de olyan halovány és izgatott arcot, mint 
amilyennel e pillanatban az alenconi herceg ebbe a most üres 
szobába benyitott; itt még senki nem látott soha! Ebben a 
pillanatban a reggel első fénye ömlött be az ablakon s világította 
meg az üres szobát. Mintha Henriket várná, a herceg kíváncsian 
tekintett szét a szobában. A falon függött az a hatalmas kard, 
amelyet Henrik de Mouy tanácsára akart magával vinni; a padlón 



 

szétszórtan hevert a páncélderéköv néhány láncszeme; az asztalon 
egy tömött pénztárca és egy kis tőr, s a kandalló hamuja közt 
izzott még az elégetett papirosdarabok maradványa, szóval 
minden jel arra mutatott, hogy Henrik páncélinget öltött, 
kincstárnokától pénzt kért s bizalmas leveleit elégette. 

- Anyámnak igaza volt! - mormogta magában a herceg. - Ez a 
ravasz ember engem elárult! 

Ez a megállapítás mindenesetre csak fokozta a herceg lelki 
erejét, s miután meggyőződött arról, hogy senki sem figyeli, a 
könyvet hirtelen a telt erszény mellett egy tölgyfaállványhoz 
támasztotta s biztos távolságból kinyújtott kesztyűs kezével egy 
olyan oldalon nyitotta föl, ahol a vadászatot ábrázoló képmetszet 
volt. Mikor ezzel elkészült, hirtelen hátraugrott, lehúzta kezéről a 
kesztyűt s bedobta a kandalló izzó zsarátnoka közé. A finom bőr 
sisteregve csavarodott össze a tűzben, majd hosszan elnyúlt, mint 
valami nagy hüllő hullája, végül mindössze egy kis fekete hamu 
maradt meg belőle. A herceg megvárta, amíg a kesztyű teljesen 
elhamvadt a tűzben, azt a köpenyt pedig, amelybe a könyvet 
csavarta, most összegöngyölte és hóna alá véve, távozott a 
szobából. Mikor izgatottan a szobájába visszatért, lépteket hallott 
a csigalépcső felől; abban a hitben, hogy alighanem Henrik jött 
haza, szobája ajtaját hirtelen magára zárta. Majd az ablakhoz 
lépett és kitekintett az udvarra, amelynek azonban csak egy kis 
részét láthatta onnan. Henriket ott hiába kereste a szeme s ebből a 
körülményből következtette, hogy Henrik volt az, akinek lépteit az 
imént hallotta. A herceg most leült, könyvet vett elő, hogy majd 
olvas; egy francia történelmi mű volt, amely Pharamon merovingi 
királytól II. Henrikig ölelte föl a történelmi eseményeket. Ám a 
herceg elméje messze, másutt kalandozott és rémképek kínozták; 
úgy képzelte, mintha tekintete a falakon áthatolva, Henrik 
szobájában a faragott tölgyfaállványhoz támasztva, még mindig 
azt a könyvet látná. A felnyitott oldalon maga a lovag röppenti föl 
a csalimadarat és küldi utána a sólymot, vágtató lovát nekieresztve 
a fűvel benőtt ingoványnak. De nemcsak a könyvet vélte látni a 



 

herceg, hanem magát Henriket is, amint a könyvet megnyálazott 
ujjaival lapozgatja... Ez a képzelt látvány annyira hatott reá, hogy 
kénytelen volt valamibe megfogódzni, míg a másik kezével a 
szemét takarta el, mint hogyha eltakart szemével nem még jobban 
látná azt a képet, amelytől szabadulni próbál. A herceg kitekintve 
az ablakon, Henriket pillantotta meg az udvaron, aki ott állott egy 
embercsoport előtt, amely a vadászathoz szükséges eszközöket és 
szükségleti tárgyakat rakott föl az öszvérek hátára, mindez 
voltaképpen az ő útipoggyásza volt. Még néhány szót váltott az 
emberekkel s azután átvágva az udvaron, egyenesen a feljárat felé 
tartott. 

A herceg mozdulatlanul nézte ezt a jelenetet. Tehát nem 
Henrik lépteit hallotta az imént a csigalépcsőn! Az a látomás tehát, 
amely pedig annyira meggyötörte az imént, ok nélkül való volt és 
most kénytelen lesz még egyszer végigszenvedni. Kinyitotta az 
ajtót, de a zárat csukva tartva, figyelt a folyosó felől érkező zajra. 
Ezúttal nem csalódott: csakugyan Henrik volt, megismerte 
lépteiről, de kiváltképpen sarkantyújának pengéséről. 

Henrik szobájának ajtaja kinyílt, majd megint becsukódott. A 
herceg visszahúzódott szobájába és egy karosszékbe roskadt; lelki 
szemeivel látni vélte, amint Henrik végigmegy az előszobán, 
benyit a szobájába, s az asztalon megpillantja a könyvet... 

- Micsoda könyv ez? Ki hozta ide? - kérdezi Henrik. 
Azután odamegy a könyvhöz, megnézi a képmetszetet s lapozni 

akar a könyvben. 
Hideg verejték ült ki a herceg homlokára... 
- Talán kiáltani is fog! - gondolta a herceg. - Gyorsan ölő méreg? 

Nem, mégsem, hiszen anyám azt mondta, hogy lassankint fog 
elsorvadni. 

Ez a gondolat némileg megnyugtatta.... Tíz perc múlt el ilyen 
gondolatok közt, de minden perc egy-egy századnak tűnt föl neki, 
s a víziók egész rémes világa rajzott föl képzeletében. Nem bírta 
tovább!... Fölkelt s kiment az előszobába, ahol már a szolgálattevő 
ifjú nemesek várakoztak. 



 

- Üdvözlöm önöket uraim! - mondotta a herceg. - Megyek a 
király elé! 

És hogy a saját kínzó lelkiismeretét megnyugtassa, vagy hogy 
éppen alibit készítsen elő a maga számára; csakugyan a bátyja 
lakosztályába ment. S ugyan miért ment oda?... Maga sem tudta... 
De hiszen ő nem is a bátyját kereste, hanem Henrik elől 
menekült... A kis titkos lépcsőn haladt le, s a király ajtaját félig 
nyitva találta. A testőrök akadály nélkül beeresztették a herceget; 
az olyan napokon, mikor az udvar vadászatra indult, nem sokat 
törődtek az etikettel. A herceg már végighaladt az előszobán, a 
fogadótermen, a hálószobán, de még mindig nem látott senkit; 
most azután arra a gondolatra jött, hogy a király alighanem a 
fegyverteremben lesz. Benyitva oda, a királyt háttal a bejáratnak, 
az asztal előtt, egy magas, faragott támlájú karosszéken ülve 
találta, s szemmel láthatóan valami nagyon leköthette a figyelmét. 
A herceg lábujjhegyen közeledett hozzá; a király olvasott. 

- Pompás könyv! - kiáltott föl magában a király. - Hallottam már 
ugyan felőle, de azt hittem, hogy már egész Franciaországban nem 
kapható. 

A herceg most odafigyelt s még közelebb ment a királyhoz. 
- Átkozott dolog, a lapjai annyira összetapadtak, mint hogyha 

valaki szándékosan ragasztotta volna össze! - mormogta a király, 
megnedvesített ujjait erősen a könyv lapjaira nyomva, hogy tovább 
lapozzon. 

Az alenconi herceg ijedtében fölugrott. Az a könyv, amelyben 
most a király lapozott, ugyanaz a könyv volt, amelyet ő helyezett 
ma reggel Henrik asztalára. Nem bírta elfojtani kitörő kiáltását... 

- Ah, te vagy az, Ferenc öcsém? - szólalt meg a király. - 
Üdvözöllek! Jer ide és bámuljuk meg együtt ezt a gyönyörű 
vadászati könyvet, amelynél különbet ember még nem írhatott 
soha! 

A herceg első gondolata is az volt, hogy kiragadja bátyja kezéből 
a könyvet; de mintha valami pokoli gondolat szögezte volna le 
lábait a földhöz; mozdulatlanul maradt helyén, csak vértelen ajkai 



 

körül játszadozott afféle kényszeredett mosoly, míg kezével a 
szemeit takarta el. Mikor egy kissé magához tért, megszólalt, de 
helyéről el nem mozdult: 

- Sire, hogyan került ez a könyv a kezedbe? 
- Nagyon egyszerű módon! - felelte a király. - Ma reggel 

felkerestem Henriket, hogy megnézzem, elkészült-e már, de 
persze nem találtam a szobájában, mert alighanem a kutyaólakat 
és az istállókat bújta. De ott találtam helyette ezt a kincset, 
amelyet rögtön magamhoz vettem, hogy kedvem szerint 
gyönyörködjem benne. 

És a király ekkor ismét megnyálazta az ujjait, hogy egy 
makacsul ellenálló lapot elfordítson. 

- Sire!... - hebegte a herceg, kinek minden hajaszála az égnek 
meredt, s egész testében remegett. - Sire, azért jöttem, hogy... 

- Hadd fejezzem be ezt a fejezetet! - hárította el a király magától 
a herceget. - Ráérsz te azután is! Immár ötven oldalt olvastam el a 
könyvből, jobban mondva, valósággal faltam! 

- Huszonöt ízben ízlelte meg a mérget! - gondolta magában a 
herceg. - Bátyám halála bizonyos... 

Arra gondolt, hogy mégsem egészen a véletlen műve ez!... 
Kezével letörölte homlokáról a verejtéket s várt csöndben, szó 
nélkül, amíg bátyja befejezte a megkezdett fejezet olvasását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A SÓLYOMVADÁSZAT 
 

Károly még mindig olvasott. Kíváncsiságában szinte falta a 
lapokat, amelyek olyan makacsul tapadtak egymáshoz. A herceg 
révedező szemmel nézte ezt a kínos jelenetet, melynek 
kimenetelét egyedül ő tudhatta. 

- Oh! - mormogta magában a herceg. - Mi minden történik 
majd még itt!... Hogy én elutazzam, száműzzem magam, 
hajszoljak egy képzelt koronát, mialatt Henrik a király 
betegségének első hírére valamelyik közeli várból, ahol 
biztonságban leste a véletlen szerencsét, hirtelen a fővárosban te-
remhet, úgy hogy mielőtt bátyám, a lengyel király, Károly haláláról 
értesülhetne: dinasztia-változás mehet végbe!... Nem, az 
lehetetlen! 

Ez volt az első gondolata, mely úrrá lett azon az önkéntelen 
rémületen, amely a herceget arra indította, hogy Károly bátyja 
kezéből a könyvet kiragadja. Mégis mintha a vakszerencse 
őrködnék következetesen Henrik sorsa fölött s üldözné a 
Valois-családot; ez ellen a végzet ellen akart még egyszer 
megküzdeni a herceg. Mindenekelőtt megváltoztatta a tervét. 
Károly és nem Henrik vette kezébe a mérgezett könyvet; 
Henriknek tehát távoznia kell, de majd csak akkor, ha már ítéltek 
fölötte. Most, miután a vakszerencse Henrik életét ismét 
megmentette, Henriknek még maradnia kell; mert Henrik kevésbé 
lehet veszedelmes, ha fogolyként tartják Vincennes-ben vagy a 
Bastille-ban, mint navarrai király harmincezer ember élén. 

A herceg tehát megvárta, amíg Károly az olvasást befejezte s 
azután így szólt hozzá: 

- Kedves bátyám, én vártam eddig, mert rámparancsoltál, pedig 
nagyon fontos ügyben akartam beszélni veled. 

- Ah, az ördögbe is! - felelte a király az olvasástól - vagy a 
méregtől? - kipirult arccal. - Hogyha megint csak arról a bizonyos 
ügyről akarsz tárgyalni velem, akkor hiába is minden szó, mert 
neked el kell utaznod, mint ahogy elutazott a bátyád 



 

Lengyelországba. Megszabadultam tőle s megszabadulok tőled is. 
Egy szót se többet! 

- Nem az én, hanem másvalaki elutazásáról akarok beszélni, 
bátyám! Sire, te engem a legszentebb érzésemben sértettél meg, 
tudniillik az irántad való hódolatomban, mint bátyám iránt s az 
alattvalói hűségemben. Be akarom tehát bizonyítani, hogy én nem 
vagyok áruló! 

- Nos? - kérdezte Károly a könyvre támaszkodva s mereven az 
öccsére bámult. - Talán valami új pletyka, már korán reggel? 

- Oh, nem Sire, nem pletyka, hanem szomorú valóság. 
Összeesküvés, amelyet nevetséges gyöngédségből hallgattam el 
eddig előtted, bátyám! 

- Micsoda?... Összeesküvés? Nos, hadd lássuk hát! 
- Sire, mialatt a folyó partján vadászol, azalatt Henrik a 

Saint-Germain-i erdő felé szökik, ahol barátai várják már s ezek 
élén elmenekül Párizsból. 

- Mindjárt tudtam! - jegyezte meg a király. - Ismét egy ostoba 
rágalom Henrik ellen. Szegény Henrik! Ejh, hagyjátok már egyszer 
békén szegényt! 

- Sire, arról nagyon hamar meggyőződhetik, vajon amit 
mondottam rágalom-e, avagy színtiszta igazság. 

- És hogyan? 
- Hát úgy, hogy - a mi kedves sógorunk ma este már útrakel! 

Károly felugrott. 
- Ide figyelj, öcsém! - mondotta Károly. - Ezúttal még 

utánajárok a dolognak és komolyan veszem a szavadat; de 
figyelmeztetlek téged - és az anyámat is! - hogy utoljára hallgatok 
a fecsegésetekre!... Hívják ide a navarrai királyt - kiáltott föl most a 
király. 

Egy testőr már indulni készült, de a herceg visszarendelte. 
- Nem így bátyám! - mondotta a herceg. - Ily módon nem tudsz 

meg semmit. Henrik tagadni fog s értesíti cinkostársait, akik 
nyomban szétrebbennek. Akkor azután anyámat és engemet 
rémlátónak, sőt rágalmazóknak fognak tartani. 



 

- Hát hogy képzeled? 
- A testvéri szeretet nevében kérlek, hallgass meg! - mondotta a 

herceg. - Intézd úgy, hogy az igazi bűnös, aki immár két év óta tör 
ellened, most pedig téged elárulni készül: megdönthetetlen 
bizonyíték alapján bűnösnek találtassék és érdeme szerint elvegye 
büntetését! 

Károly nem válaszolt e szavakra, hanem az ablakhoz lépett s 
kinyitotta: a vér a fejébe szállt. 

- Nos, beszélj hát, mit szándékozol tenni? - kérdezte a király 
hirtelen visszafordulva az ablak mellől. 

- Sire! - felelt a herceg. - A Saint-Germain-i erdőt bekerítettem 
három lovas-osztaggal, amely bizonyos megállapított időpontban, 
mondjuk tizenegy órakor elindul s mindent, amit maga előtt talál, 
I. Ferenc nyárilaka felé terel, amelyet - csak úgy találomra - 
ebédidőre gyülekezőhelyként jelölök meg. Mikor azután, mintha a 
sólyom után vágtatnék, megfigyelem Henrik távozását s a 
gyülekezőhelyre lovagolok, ahol őt cinkostársaival együtt fogom 
találni. 

- A terv nem rossz! - jegyezte meg a király. - A testőrkapitányt 
küldjék be! 

A herceg előhúzta ujjasának zsebéből az aranyláncon csüngő 
ezüst sípot és belefújt, mire Nancey testőrkapitány megjelent: 
Károly király hozzálépett és halkan parancsot adott neki. Ezalatt a 
király kedvelt agara: Acteon, valami zsákmányt talált, amelyet 
végighempergetett a szobában s fogaival ezernyi darabra tépett. A 
király hátrafordult s mikor megpillantotta Acteont, iszonyú 
káromkodásban tört ki: az agár azt a becses könyvet tépte 
darabokra, amelyből mindössze három példány volt található az 
egész világon. A király megragadta az ostort és néhányszor jól 
végigvágott a kutyán, amely ijedten menekült a szőnyeggel 
letakart asztal alá, amely az ő megszokott menedékhelye volt. 

Károly felszedte a könyvet a földről s örömmel állapította meg, 
hogy voltaképpen csak egy lapja hiányzik, s azon is nem szöveg 
volt, hanem képmetszet. A lapokat visszahelyezve, Károly a 



 

könyvet egy magas polcra tette, ahol már a kutya nem érhette el. A 
herceg nyugtalan érzéssel nézte ezt a jelenetet; legjobban szerette 
volna, hogyha ez a könyv, miután hivatásának megfelelt, elkerült 
volna valahogy a király birtokából. Hat órát vert a kastély 
harangja. 

Ekkor kellett a királynak az udvaron megjelenni, ahol már 
gazdagon fölszerszámozott lovak toporzékoltak és fényes ruházatú 
hölgyek és férfiak várakoztak. A vadászlegények kezükön tartották 
a sipkás sólymokat, a kürtösök vállukra akasztották a kürtöt, hogy 
kéznél legyen arra az esetre, ha a király, megunva a 
sólyomvadászatot, esetleg dámvadra vagy őzre akar vadászni, ami 
gyakran megesett már. 

Miután a király a fegyverterem ajtaját kulccsal bezárta s a 
lépcsőn lefelé haladt, a kulcsot a zsebébe rejtette, mely mozdulatát 
a herceg mohó tekintettel kísérte. Menet közben a király megállt s 
kezét homlokához emelte. Ám a herceg lába is épp úgy remegett, 
mint a királyé. 

- Az idő viharosnak ígérkezik! - jegyezte meg a herceg. 
- Januárban - vihar? - felelte a király. - Hová gondolsz? 

Egyszerűen szédülök; a bőröm ráncos és száraz, szóval gyönge 
vagyok. Ez az egész! - azután halkan mormogta magában: - 
megölnek az örökös gyűlölködésükkel és összeesküvésükkel! 

Mikor azonban a király az udvarra ért, a friss levegő, a vadászok 
kürtszava s a mintegy száz személy üdvrivalgása megtette a maga 
megszokott hatását a király lelkületére: megkönnyebbülten és 
boldogan sóhajtott föl. Első tekintettel is Henriket kereste, akit 
Margit mellett pillantott meg; ez a kitűnő házaspár nagyon 
összeszokhatott már, mert mintha el sem akart volna mozdulni 
egymás mellől. Megpillantván a királyt, Henrik megsarkantyúzta a 
lovát s három ugrással a király mellett termett. 

- Nicsak, Henrik! - kiáltott föl a király. - Mintha 
szarvasvadászatra készülnél! Pedig tudhattad volna, hogy ma 
sólyomvadászat van! - azután meg sem várva Henrik válaszát, 



 

elfordult tőle: - Uraim! Induljunk! A vadászat kilenc órakor 
kezdődik. 

Mikor a király e szavakat mondotta, szemöldökét haragosan 
összeráncolta s a hangja szinte fenyegetően hangzott. 

Katalin az egész jelenetet a Louvre egyik ablakából figyelte; 
fátyollal letakart sápadt arca a félrevont kárpit mögül tekintett alá, 
míg feketeruhás alakja egészen elmosódott a félhomályban. 

Károly király parancsára ez az aranyozással és hímzéssel ékes 
ruházatú, illatos társaság, élén a királlyal, hosszú sorban vonult ki 
a Louvre kapuján mint a lavina vonult végig a Saint-Germain-i 
úton; amerre elhaladt, a bámész nép mindenütt örömujjongással 
üdvözölte a hónál is fehérebb paripáján tovahaladó, gondtól terhes 
halovány arcú, ifjú fejedelmet. 

- Mit mondott neked a király, Henrik? - kérdezte halkan Margit. 
- A lovamat dicsérte. 
- Semmi egyebet? 
- Semmi egyebet! 
- Akkor sejt valamit. 
- Magam is attól tartok. 
- Legyünk résen tehát! 
Henrik arcán ama sajátságos finom mosoly jelent meg ismét, 

amely egyedül az ő sajátossága s amely mintha azt akarta volna 
mondani Margitnak „Légy nyugodt, édesem!" 

Alighogy a vadásztársaság kivonult a Louvre-ból, Katalin 
nyomban leeresztette a függönyt; bár sok mindenféle kép tárult a 
szeme elé, azt azonban jól megfigyelte, hogy Henrik ma 
szokatlanul sápadt volt, idegesnek látszott, halk hangon, 
hosszasabban beszélgetett a feleségével. 

Annyi bizonyos, hogy Henrik halovány volt, mint mindig, 
valahányszor tudta, hogy élete veszélyben forog; ideges volt, mert 
a király ma szokatlan hidegen, fogadta üdvözlését; végül 
hosszasabban beszélgetett Margittal, mert hiszen - amint mi már 
tudjuk - Margit és Henrik politikai szempontból szoros véd- és 
dacszövetségre lépett egymással. 



 

Katalin azonban ezeket a megfigyeléseket egészen másképp 
magyarázta. 

- Ezúttal Henrik alighanem hurokra kerül! - mormogta 
magában Katalin kárörvendő, gúnyos mosollyal ajkán. 

Mikor azután a vadásztársaság már jó messze haladhatott, a 
folyosón végighaladva, Katalin fölment a titkos csigalépcsőn, s a 
nála levő tolvajkulccsal kinyitotta Henrik szobájának ajtaját. Azt a 
bizonyos könyvet azonban mindenütt hiába kereste; sehol semmi 
nyoma a könyvnek. 

- Az alenconi herceg alighanem már visszavitte! Okosan tette! - 
mormogta magában Katalin, s abban a tudatban tért vissza 
szobájába, hogy terv ezúttal sikerült. 

A király és kísérete ezalatt gyorsított menetben tartott 
Saint-Germain-felé, ahová másfél órai lovaglás után megérkezett. 
Föl se látogattak a domboldalon épült házak fölé büszkén 
emelkedő komor, ódon kastélyba, hanem áthaladtak azon a 
fahídon, amely abban az időben szemközt épült azzal a fával, 
amely „Sully-tölgye" név alatt volt ismeretes. Majd jelt adtak a 
fellobogózott csónakoknak, amelyek arra szolgáltak, hogy a 
királynak és kíséretének megkönnyítsék a folyón való átkelést. 
Élén a királlyal - aki még mindig hófehér lován ült s kezén tartotta 
kedvelt sólyommadarát - haladt tovább a menet. E pillanatban a 
nap, amely eddig felhők mögött bujdosott, hirtelen kisütött s 
aranyos sugaraival behintette az egész fényes, ragyogó és 
mosolygó ifjú társaságot. Mintha csak erre várt volna: a nádas kellő 
közepéből hosszan elnyújtott, panaszos hangját hallatva, röppent 
föl egy kócsag. 

- Huj, huj! - kiáltott föl a király, lekapva a sólyom sipkáját s 
utána küldvén a sólymot a szökevény vadnak. 

- Huj, huj! - hangzott föl minden oldalról mintegy bátorításul a 
felröppent sólyom után. 

A sólyom, amelyet a napfény egy pillanatra megvakított, eleinte 
körben röpködött, de amikor a kócsagot észrevette: mint kilőtt 
nyílvessző röppent utána. A kócsag azonban ezalatt térelőnyt 



 

nyert, elannyira, hogy mikor a sólyom feléje repült, az már 
körülbelül ötszáz láb magasságban szárnyalt. 

Mintha a sólyom megértette volna az alulról fölhangzó huj-huj 
kiáltásokat, nyílegyenesen tartott a menekülő kócsag után, amely 
fönn a magasban kedvező szélre találva, hatalmas 
szárnycsapásokkal emelkedett egyre magasabbra. 

A király vágtatva követte a sólyom röptét, s fejét állandóan a 
magasba emelte, hogy egyetlen pillanatot se szalasszon el az 
érdekes jelenetből. És csakugyan, a jelenet most már igazán 
érdekesnek ígérkezett, mert a sólyom mindig közelebb ért 
áldozatához; most épp a kócsag alatt röpköd, de ez sem maradt 
veszteg, hanem hosszú, hatalmas csőrével erős ütést mért a 
sólyomra, amely az ütéstől elszédülve, háromszor is megfordult 
maga körül, s eleinte úgy látszott, hogy abbahagyja az üldözést és 
visszatér. De miként a sebesült harcos, a sólyom is még nagyobb 
hévvel rohant zsákmányára, s éles kiáltást hallatva, újból 
támadott. 

A kócsag élt a kedvező alkalommal és irányt változtatva, egy 
fordulattal az erdő felé tartott, s most már nem a magasságban, 
hanem a távolságban keresett menekülést. Csakhogy a sólyom is 
észrevehette ezt a mozdulatot s az átló irányában vágott elébe a 
kócsagnak, amely most ismét panaszos hangot hallatva, szinte 
függőleges irányban kezdett fölfelé röpülni, mint tette eleinte. Alig 
néhány másodperc múlva, a két madár már csak mint két kis pont 
látszott fenn a mérhetetlen magasságban. 

Károly és kísérete most már nem követte röptét a sólyomnak, 
hanem ki-ki megállott a maga helyén és onnan nézte az érdekes 
küzdelmet a sólyom és a kócsag közt. 

- Bravó, bravó derék madaram! - kiáltott föl lelkesülten a király. 
- Nézzétek csak, nézzétek csak urak... most... most megfogta!... 
Huj, huj!... 

- No én nem látom sem a kócsagot, sem a sólymot! - mondotta 
Henrik. 

- Én se látom! - jegyezte meg Margit. 



 

- Hogyha nem látod is, de hallanod kell a hangjukat! - mondotta 
a király. - Vagy legalábbis a kócsagét.... hallod, hallod, mintha 
kegyelemért könyörögne... 

És csakugyan, három vagy négy panaszos sirám hallatszott alá a 
felhők közül... 

- Nos, hallod most, Henrik? - kérdezte a király. - Majd 
meglátod, milyen hamar lekerül onnan a magasból a földre! 

Alighogy a király kimondta ezeket a szavakat, a két madár ismét 
látható lett, eleinte csak mint két kicsiny pont, de csakhamar az is 
kivehető volt, hogy a sólyom kerekedett fölül. 

- Lássátok, a sólyom legyűrte a kócsagot! - mondotta a király. 
Most már csakugyan tisztán látható volt, hogy a kócsag már 

nem is védekezik, hanem gyorsan esik alá mindössze egy-egy 
fájdalmas kiáltással felel a sólyom erőteljes csapásaira; a szárnyait 
most hirtelen összecsukja s mint kődarab hullik alá a magasból, de 
ugyanezt teszi ám a sólyom is, s amikor a kócsag ezzel a csellel 
iparkodott térelőnyt nyerni, a sólyom már megint csak fölötte 
lebeg, s hatalmas csapást mér a fejére. A kócsag most már még 
gyorsabban zuhan lefelé s a levegőben néhány bukfencet hányva, 
földet ér, de a sólyom is követi, ráveti magát áldozatára és 
diadalkiáltása elnyomja áldozatának utolsó panaszos hangját. 

- Hamar a sólyomhoz! - kiáltotta Károly, abban az irányban 
vágtatva el, ahol a két madár lezuhant. A másik pillanatban 
azonban a király hirtelen megállította a lovát, fájdalmasan 
fölkiáltott, eleresztette a kantárszárat s egyik kezével lova 
sörényébe kapaszkodva, másik kezével a gyomrát markolászta, 
mintha a beleit akarná kitépni. 

A király fájdalomkiáltására a kíséret valamennyi tagja hozzá 
rohant. 

- Semmi... semmi, már elmúlt! - nyugtatta meg a király 
környezetét, lángoló arccal és révedező tekintettel nézve szét 
maga körül. - Úgy éreztem, mintha izzó vasat dugtak volna 
keresztül a gyomromon. De most már jobban vagyok. Menjünk 
uraim, folytassuk a vadászatot. 



 

A király ismét sarkantyúba kapta a lovát. Az alenconi herceg 
halálsápadtan nézett utána. 

- Mi az már megint? - kérdezte Henrik Margittól. 
- Nem tudom, csak annyit láttam, hogy Károly bátyám arca 

olyan volt, mint a piros posztó! - felelte Margit. 
- Pedig ez neki éppen nem szokása! 
A társaság tagjai is kérdően tekintettek egymásra. Ezalatt 

megérkeztek arra a helyre, ahová a két madár lezuhant, ahol 
azonban a sólyom már a kócsag agyvelejét marcangolta csőrével. 
Károly leugrott lováról, hogy közelebbről nézze ezt a jelenetet, de 
lába alig érintette a földet, kénytelen volt egyik kezével a 
nyeregkápán megfogódzni, hogy el ne vágódjék. 

- Bátyám!... Kedves bátyám, mi bajod? - kérdezte Margit 
részvéttel. 

- Úgy érzem magam - felelte a király - mint Porcia, mikor tüzes 
parazsat nyelt... Mintha az egész belsőm égne s lángot lehelnék 
ki... 

Ezalatt a sólyomra rátették a sipkát s most már az egész 
társaság a király körül sereglett össze. 

- Ejh, urak, mi ez?... - mondotta a király és csodálkozva nézett 
szét maga körül. - Hiszen nincs nekem semmi bajom! Legföljebb a 
forró nap sütötte meg a fejemet és vakította el a szememet. 
Menjünk uraim, folytassuk a vadászatot! Nézzék csak, amott egy 
csapat vadkacsa!... Menjünk, menjünk uraim, folytassuk a 
mulatságot! 

A társaság szót fogadott, s nyomban öt vagy hat sólyom röppent 
a magasba, a király és kísérete pedig a folyó partja felé tartott. 

- Nos, mit szól hozzá, asszonyom? - kérdezte Henrik Margittól. 
- Azt, hogy a pillanat kedvező! És hogyha a király nem fordul 

vissza, akkor innen már hamarosan elérjük az erdőt. 
Henrik magához intette azt a vadászlegényt, aki a megölt 

kócsagot cipelte, s mialatt a társaság a lejtős úton haladt végig, 
Henrik visszamaradt, mintha az elejtett vadat akarná közelebbről 
megtekinteni. 



 

I. FERENC VILLÁJA 
 

A Violettes-fasortól jobbra, amely hosszú lombsátorával 
végighúzódik a Saint-Germain-i erdőn, terül el egy kis erdei 
tisztás, elég nagy távolságra az úttesttől, hogy onnan ne legyen 
látható, de mégsem annyira messze, hogy onnan ne lehetne kilátni 
az úttestre. 

Az erdei tisztáson két férfi heverészett a fűben, útiköpeny 
rajtuk, mellettük pedig hosszú kardjuk és puskájuk hever. 
Messziről mintha Boccaccio Dekameronjának két szerelmes ifját 
látnánk, közelebbről nézve azonban - ha fenyegető fegyvereiket is 
látjuk - inkább azokhoz a banditákhoz hasonlítanak, amilyeneket 
száz évvel később Salvator Rose festett természet után tájképeire. 
Az egyik férfi most féltérdre támaszkodott és hallgatózva figyelt. 

- Mintha a vadászat errefelé közelednék! - szólalt meg ez a férfi. 
- Még vadászlegények hangját is hallom, akik a sólymot 

uszítják. 
- Én pedig - felelte a társa, aki szemmel láthatóan nagyobb 

nyugalommal nézte az eseményeket - semmit sem hallok. 
Alighanem eltávolodtak a közelből... Mindjárt mondtam, hogy ez 
rossz megfigyelőhely. Igaz, hogy itt nem látnak meg bennünket, de 
az is igaz, hogy mi se látunk semmit. 

- Dehát az ördögbe is, kedves Hannibál barátom - felelte a 
másik - lovainkat s a két vezetéklovat valahová csak el kellett 
rejteni, no meg azt a két megrakott öszvért is, amely nem is 
tudom, hogy bír majd az úton velük lépést tartani. Erre a célra 
ezeknél a százados bükk- és tölgyfáknál bizony én jobbat nem 
ismerek! Nem gáncsképp mondom, mint te, kedves Hannibál ba-
rátom, de nekem úgy tűnik föl, hogy de Mouy úr, az 
előkészületekből ítélve valóságos - összeesküvő! 

- Úgy van! - szólalt meg a másik, akiben már bizonyára 
Coconnas barátunkra ismerhettünk. - Úgy van, most mondottad ki 
a helyes szót, amit már vártam is. Most rajtacsíptelek! Mi tehát 
összeesküvők vagyunk! 



 

- Mi nem vagyunk összeesküvők! Mi csak a királyt és királynét 
szolgáljuk! - felelte La Mole. 

- Akik maguk is összeesküvők, mint mi! 
- Kedves Hannibál barátom! - mondotta La Mole - én igazán 

nem kényszerítelek arra, hogy tarts velem ebben a kalandban, 
amelyre olyan különös érzés késztet egem, amely érzésben velem 
te nem osztozol. 

- Ejh, mordi! - pattant föl Coconnas. - Ki mondja, hogy te 
kényszerítesz engem? Először is: én még nem ismertem olyan 
embert, aki Coconnas-t akarata ellenére valamire kényszeríteni 
tudná! Másodszor: azt hiszed, hogy én téged magadra tudnálak 
hagyni, főként ha bizonyosan tudom, hogy a vesztedbe rohansz? 

- Hannibál! Hannibál! - mondotta La Mole. - Azt hiszem, hogy 
az ő fehér lovát látom!... Ah, már a puszta gondolat is, hogy őt 
láthatom, megdobogtatja a szívem... 

- Pedig az borzasztó! - Lásd az enyém nem dobog! 
- Nem ő volt! - jegyezte meg La Mole. - Mi történhetett? Úgy 

tudom, hogy déli időben állapodtunk meg! 
- Nohát még nincs dél! Ennyi az egész! - felelte Coconnas. - Még 

van annyi időnk, hogy egyet alhatunk is! 
És e szavak után Coconnas már el is nyújtózott a köpenyén; de 

alig hogy a füle a földet érte, ujjával intett La Mole-nak, hogy 
maradjon csöndben. 

- Csitt! - szólt halkan Coconnas. - Ezúttal én hallok valami zajt. 
És nem tévedek! 

- Én pedig semmit nem hallok! 
- Oda nézz! - mondotta Coconnas fölemelkedve s kezét La Mole 

karjára téve. - Látod azt a szarvast? 
- Látom! Nos?... 
- Hát csak figyelj! 
La Mole a szarvast figyelte, amely a fejét előrenyújtva, mintha 

legelni akart volna, de csakhamar fölemelte szép agancsos fejét s 
abba az irányba figyel, ahonnan a zaj hallatszott; azután, látszóan 
minden ok nélkül, hirtelen elfutott, mint a villám. 



 

- Igazad van, Hannibál! A szarvas elfutott... 
- Igen, mert zajt hallott! - fejezte be Coconnas. 
És csakugyan, most már nagyon halk, csak a gyakorlott fül 

számára hallható zaj érkezett messziről, amelyben a két lovag 
lódobogásra ismert. 

- Itt vannak! - kiáltotta La Mole talpra ugorva. - Gyorsan! 
Coconnas szintén fölkelt, de nyugodtan, mert hát amíg La Mole 
lelkesedéssel cselekedett, Coconnas csak kedve ellenére. 

Csakhamar lónyerítés hangzott föl, mire a közelben elrejtett 
négy ló a fülét hegyezte, a fasorban pedig, mint fehér árnyék, egy 
hölgy lovas alakja tűnt föl, aki feléjük fordulva, különös 
mozdulattal jelt adott s azután eltűnt. 

- Margit királyné! - kiáltották mindketten egyszerre. 
- Azt jelezte, hogy: „várjatok!" 
- Én pedig a jelzést arra magyarázom, hogy: „meneküljetek!" 
- Hát jól van! - mondotta La Mole. - Ki-ki cselekedjék 

meggyőződése szerint. Te távozzál, én maradok... Coconnas a 
vállát vonogatta s visszafeküdt a földre. Ebben a pillanatban, 
ugyancsak a fasorban, de épp ellenkező irányból, mint amerről a 
királyné jött, vágtatva érkezett egy lovascsapat, amelyben 
coconnas és La Mole hugenotta-csapatra vélt ismerni. 

- Mordi! - a dolog kezd bonyolódni! - jegyezte meg Coconnas. 
Menjünk, hát I. Ferenc villájába! 

- Ellenkezően! Épp oda ne menjünk! - mondotta La Mole. - Ha 
csakugyan elárultak bennünket, akkor a király elsősorban is a villát 
véteti körül. Mert hiszen akkor azt is tudja, hogy ott van a 
találkozóhely. 

- Ezúttal neked van igazad! - felelte Coconnas. 
Alig hangzottak el ezek a szavak, a fák közül villámgyorsan egy 

lovas tűnt elő s árkon-bokron átugratva, termett hirtelen a két 
barát előtt. Mindkét kezében egy-egy pisztolyt tartva, lovát csak a 
két térdével kormányozta.  



 

- Ah, de Mouy! - kiáltott föl Coconnas, aki most izgatottabb 
volt, mint maga La Mole. - Ha de Mouy menekül, akkor nekünk is 
menekülnünk kell! 

- Gyorsan, gyorsan! - kiáltott de Mouy idegesen. - Elvesztünk! 
Csak azért kerültem erre, hogy önöket értesítsem! Meneküljenek! 

- És a királyné? - kérdezte La Mole. 
Ez azonban csak kiáltó szó volt a pusztában, mert de Mouy 

ekkor már messze vágtatott. 
Coconnas találta föl magát leghamarább. Amíg La Mole szinte 

megdermedten nézett a vágtató de Mouy után, Coconnas a 
lovakhoz ugrott, fölpattant a magáéra, a másik ló kantárszárát La 
Mole kezébe nyomta s a másik pillanatban indulni akart. 

- Gyorsan, gyorsan, lóra hamar! - kiáltotta oda La Mole-nak, aki 
még valami észrevételt akart tenni. - Csak nem akarod talán, hogy 
itt felakasszanak bennünket! Ne teketóriázzál, hanem fussunk! Ha 
egyszer de Mouy de Saint-Phale úr menekül: akkor mindenkinek 
menekülnie kell! 

- Csakhogy de Mouy de Saint-Phale úrra nincs ám rábízva 
Margit királyné s de Mouy de Saint-Phale úr nem szerelmes a 
királynéba! - felelte La Mole. 

- Mordi! - kiáltott föl Coconnas dühösen. - Márpedig neki van 
igaza, hogyha az a szerelem olyan ostobaságra ragadtatná, mint 
amilyenre te most készülsz, barátom! Hogy ötszázezer ördög 
vinné a pokolba azt a szerelmet, amely két derék nemes ifjúnak a 
fejébe kerülhet. Az áldóját! - ahogy Károly király szokta mondani - 
mi összeesküvők vagyunk! Hogyha pedig az összeesküvés nem 
sikerül: akkor menekülni kell! Nyeregbe tehát, de hamar és 
rajta-rajta! La Mole!... 

- Menekülj egyedül kedves barátom, nem akadályozlak, sőt 
kérlek! - mondotta La Mole. - A te életed értékesebb az enyémnél. 
Mentsd meg tehát! - Ej, ej, kedves barátom, nem azt kellett volna 
mondanod, hogy egyedül meneküljek, hanem azt, hogy: „Jer 
pajtás, haljunk meg együtt!"... És csak most derül ki, milyen jól 
tettem én, hogy előrelátó voltam! 



 

- Hogy értsem ezt, Coconnas? 
- Hogy összebarátkoztam a hóhérral. 
- Te túlságosan sötéten látsz, pajtás! 
-Hát végre is, mit csináljunk most? - kérdezte Coconnas 

tanácstalanul nézve barátjára. 
- Meg kell keresnünk a királyt és a királynét! 
- Igen ám, de hol? 
- Nem tudom! De meg kell találnunk és mi ketten megcsináljuk 

azt, amit ötven ember nem tudott vagy nem mert megcsinálni! - 
felelt La Mole. - Lóra tehát és - induljunk! 

- No végre! 
La Mole hátrafordult, hogy megfogja a nyeregkápát, de mikor a 

lábát a kengyelbe akarta igazítani, egy parancsoló hang 
megszólalt: 

- Állj! Adjátok meg magatokat! 
És ugyanakkor előbb egy, majd két, később pedig vagy harminc 

katona alakja tűnt elő a fák mögül; lovaskatonák voltak, akik 
azonban leszálltak a lóról és hasmánt kúsztak idáig, hogy 
meglepjék a két összeesküvőt. 

- Nem megmondtam? - súgta halkan Coconnas.  
La Mole elfojtott kiáltással felelt ezekre a szavakra. A csapat 

parancsnoka ekkor elrendelte, hogy emberei vegyék célba a két 
nemes ifjút. Coconnas még odasúgta halkan La Mole-nak: 

- Gyorsan a nyeregbe! Még van időnk! - majd a parancsnok felé 
fordulva folytatta: - Az ördögbe is, uraim, ne lőjenek, mert bizony 
még két jó barátot lőhetnek agyon! - majd megint La Mole-hoz 
halkan: - A fák közt nem tudnak jól célozni, s ha lőnek is, szinte 
bizonyos, hogy elvesztik a célt. 

- Lehetetlen, Hannibál! - felelte La Mole. - Margit lovát és a két 
öszvért nem vihetjük magunkkal, márpedig ezek jelenléte elárulná 
a királynét, míg én valahogy majd csak kitalálok valami mentséget. 
Eredj, pajtás, menekülj! 

- Uraim! - szólt harsány hangon Coconnas, kihúzott kardját 
magasra felnyújtva. - Uraim, megadjuk magunkat! 



 

A lovasok leeresztették a célzásra emelt puskákat. 
- Csak azt szeretném tudni - folytatta Coconnas - hogy miért 

kell megadni magunkat! 
- Kérdezzék meg a navarrai királytól! - hangzott a parancsnok 

válasza. 
- S ugyan mi bűnt követtünk mi el? 
- Azt pedig kérdezzék meg az alenconi hercegtől! 
Coconnas és La Mole egymásra nézett. Ellenségük nevének 

hangoztatása ilyen körülmények közt - csöppet sem volt biztató és 
megnyugtató. Coconnas leszállt a lóról, a katonák pedig 
mindkettőjüket közrefogták és I. Ferenc villájához kísérték. 

- Nemde, szeretted volna látni ezt a szép villát, pajtás? - szólt 
Coconnas barátjához, mikor ezt a szép gótikus épületet a fák 
között megpillantotta. - Hát mindjárt meglátod! 

La Mole némán megszorította barátja kezét. Ez a csinos 
nyárilak még XII. Lajos idejében épült, s kiváltképpen I. Ferenc 
király kedvelte s jelölte meg gyülekezőhelyül vadászatok 
alkalmával. Ebbe a kis villába, amely a sok puska, dárda és villogó 
kardok közt szinte eltűnt, vezették be Coconnas-t és La Mole-t. 

De lássuk, csak, hogy voltaképpen mi is történt ezt 
megelőzően? 

Megállapodásukhoz képest, a protestáns ifjak ebben a villában 
rejtőztek el, amelynek kulcsát de Mouy előzetesen megszerezte. 
Ezután több figyelő őrszemet állítottak föl az erdőben, ezeket 
azonban a király könnyű lovaskatonái - Nancey zseniális ötletéhez 
képest fehér vállszalagjukat pirossal helyettesítvén - könnyűszerrel 
egymás után eldugták és ártalmatlanokká tették, mire a villát 
körülfogták. Mint tudjuk, de Mouy a Violettes-fasor végén várta a 
navarrai királyt, ahonnan megfigyelte, amint a megtévesztés végett 
piros vállszalagot viselő katonák hason csúszva közeledtek a fák 
közt, ami gyanút keltett benne. Ekkor, nehogy észrevegyék, oldalt 
került, s észrevette, hogy a katonák eleinte ritka gyűrűje 
mindjobban összevonódik a villa körül. Egyidejűen a fasor 
hátterében megpillantotta a fehér tollforgós és puskás királyi 



 

testőrcsapatot, később magát Károly királyt, míg messzebb, épp az 
ellentétes oldalon, megpillantotta a navarrai királyt. Ekkor azután 
de Mouy - előzetes megállapodáshoz képest - kalapjával keresztet 
írt le a levegőben jeléül annak, hogy - minden elveszett! Henrik 
navarrai király erre hirtelen megfordult és - eltűnt. 

Most azután de Mouy sarkantyúba fogta a lovát és egyenesen 
abba az irányba vágtatott, ahol La Mole-nak és Coconnasnak 
kellett lennie, akiket azután mint tudjuk, figyelmeztetett is, hogy 
meneküljenek. 

A király, aki észrevette Henrik és Margit eltűnését, az alenconi 
herceg kíséretében a villához lovagolt, amelyet katonáival 
körülkeríttetett. Az alenconi herceg a siker biztos reményében 
tartott a villa felé a király oldalán, aki a fájdalomtól három ízben 
majd hogy el nem ájult, egyszer pedig tüdővérzés fogta el. 

- Siessünk! - nógatta a király az öccsét. - Minél hamarább 
otthon akarok lenni. Hadd lám azokat az átkozott kálvinistákat! 
Ma van Balázs napja, aki Szent Bertalannak rokona volt. 

A király e szavaira a sok dárda és puska megmozdult s a villában 
és az erdőben elfogott hugenottákat arra kényszerítették, hogy 
egyenkint lépjenek elő. De sem Henrik, sem Margit, sem pedig de 
Mouy nem volt az elfogott összeesküvők közt. 

- Nos, hol van Henrik és Margit? - kérdezte a király a hercegtől. 
- Azt ígérted, hogy elcsípjük őket s íme, sehol sincsenek. Hamar 
kerítsétek őket elő! 

- A navarrai királyt és a királynét mi sem láttuk sehol Felség! - 
jelentette Nancey kapitány. 

- Hiszen ott vannak ni! - szólalt meg a nevers-i hercegné. 
És csakugyan, a folyó felől vezető fasorban feltűnt Henrik és 

Margit lovas alakja; mindketten nyugodt társalgásba merülten, 
mintha mi sem történt volna, s kezükben a sólymot tartva, olyan 
szoros közelségben lovagoltak egymás mellett, hogy még a lovaik 
is mintha szerelmesen simultak volna egymáshoz. 

Ekkor rendelte el az alenconi herceg, hogy az erdőt újból 
kutassák át, s ekkor lepték meg Coconnas-t és La Mole-t az erdei 



 

tisztás szélén. Őket is a kör közepére terelték bajtársaik közé, de 
mert egyikük sem volt király: nem volt módjukban olyan 
egykedvűséggel színlelni a közömbös szemlélőt, mint ahogy 
Henrik és Margit megcselekedhették. La Mole arca ijesztően 
sápadt, Coconnas-é pedig félelmetesen piros volt. 



 

A VALLATÁS 
 
Az a látvány, amely a két ifjú elé tárult, mikor a bekerített körbe 

belépett, örökké feledhetetlen volt s érthetővé tette 
izgatottságukat. Károly király egyenkint vette szemügyre és 
mustrálta végig azokat az ifjú hugenottákat, akiket a katonák 
vezettek el előtte. Ő maga is, de kiváltképpen az alenconi herceg, 
mohón leste azt a pillanatot, mikor majd a navarrai királyra kerül 
a sor. Ámde hiába várták! De ezzel még nem elégedtek meg, 
hanem minden áron tudni akarták, hogy hol vannak. Mikor azután 
a nevers-i hercegné fölkiáltása figyelmeztette őket a fasor felől 
közeledő párra, az alenconi herceg dühében elsápadt, a király 
pedig mintha megkönnyebbülten sóhajtott volna föl, mert szinte 
ösztönszerűen kívánta, hogy ennek a komédiának minden átka és 
szégyene az öccse fejére szálljon vissza. 

- Ismét kisiklott a kezeim közül! - mormogta a herceg dühtől 
sápadt arccal! 

E pillanatban a királyt olyan nagy fájdalmak rohanták meg, 
hogy eleresztve lova kantárszárát, két kezével a két oldalát 
szorongatta és hangosan jajveszékelt. Henrik hozzá rohant, de 
mire kétszáz lépésnyi távolságból hozzá ért, Károly ismét magához 
tért. 

- Honnan jön, uram? - kérdezte a király Henriktől olyan 
kemény és szigorú hangon, hogy Margit szinte megremegett. 

- Hát a vadászatról, Sire! - felelte Henrik. 
- De hiszen a vadászat a part mentén folyt le, nem pedig az 

erdőben. 
- Mikor én egy kissé visszamaradtam, hogy a kócsagot 

közelebbről megnézzem, sólymom egy fácánt vett üldözőbe. 
- És hol van a fácán? 
- Itt van ni! Mégpedig milyen szép kakas! - felelte Henrik a 

legtermészetesebb hangon s ártatlan ábrázattal nyújtván át a 
királynak a piros, kék és arany színekben pompázó madarat. 



 

- És miért nem csatlakoztál mindjárt hozzám, miután a fácánt 
elfogtad? 

- Mert a fácán a park felé menekült, s mikor azután 
visszamentünk a part felé, felségtek már egy mérföldnyire voltak 
tőlünk az erdő irányában. Ekkor azután ügetésben igyekeztünk 
utolérni Felségedet, mindenütt a nyomát követve. 

- S ezek az ifjú nemesek szintén hivatalosak voltak a 
vadászatra? - kérdezte Károly. 

- Miféle ifjú nemesek? - kérdezte Henrik kérdő pillantást vetve 
maga körül. 

- Ejh, hát az ön hugenottái! - felelte Károly dühösen. - Annyi 
bizonyos, hogy én nem hívtam őket ide! 

- De valószínű, hogy az alenconi herceg! 
- Az alenconi herceg? Hogyan lehetséges ez? 
- Én-e? - kiáltott föl dühösen a herceg. 
- Ejh, hát persze, hogy ön, kedves rokon! - vágott vissza Henrik. 

- Hát nem ön jelentette-e ki tegnap, hogy ön a navarrai király? Nos 
tehát, a hugenották, akik önt kívánták királyukul, idejöttek, hogy 
megköszönjék önnek a megtiszteltetést, a királynak pedig, amiért 
kedves volt megengedni. Nemde, uraim? 

- Úgy van!... Úgy van! - hangzott föl vagy húsz torokból 
egyszerre. - Éljen az alenconi herceg... Éljen Károly király! 

- Én nem vagyok a hugenották királya! - mondogatta sápadtan 
az alenconi herceg, s majd titkon Károlyra pillantva, odasúgta 
neki: - S remélem, hogy sohasem is leszek az! 

- Bárhogy legyen is, én azért mégis furcsának találom az egész 
dolgot! - jegyezte meg a király. 

- Felség! - szólt most erélyes hangon Henrik. - Olybá tűnik föl, 
mintha most vallatna engem! 

- Nos, és ha azt mondanám, hogy csakugyan vallatom önt, mit 
felelne akkor? 

- Azt Felség, hogy én is épp úgy király vagyok, mint ön! - felelte 
Henrik büszkén. - Mert hát nem a korona, hanem a születés teszi a 



 

királyt! Mint rokonnak vagy mint barátnak szívesen megfelelek, de 
mint bírának - soha! 

- Az ördög ismeri ki itt magát, de nem én! - mormogta magában 
a király. - Pedig tudni szeretném, hányadán vagyok ezzel a 
Henrikkel! 

- Vezessék elő de Mouy-t! - parancsolta az alenconi herceg. - 
Akkor majd kiderül minden! 

- De Mouy is a foglyok közt van? - kérdezte a király. 
Henrik arca hirtelen elkomorodott s tekintete összevillant 

Margitéval, de mindez csak egy pillanat műve volt.  
Senki nem válaszolt. 
- De Mouy úr nincs a foglyok közt! - jelentette most Nancey 

kapitány. - Embereim közül néhányan látni vélték ugyan őt, de 
senki sem meri mondani határozottan. 

A herceg magában szitkozódott. 
- Sire! Itt van az alenconi herceg két ifjú nemese, kérdezze őket, 

ők majd felelnek! - szólalt meg Margit La Mole-ra és Coconnas-ra 
mutatva, kinek okosságára és ügyességére bizonyosan 
számíthatott. 

A herceg elértette a vágást. 
- Éppen azért fogattam el őket, hogy bebizonyítsam, hogy nem 

állnak többé a szolgálatomban! - jegyezte meg a herceg. 
A király rápillantott a két ifjúra, s mikor La Mole-ra nézett, 

összerezzent. 
- Ah, hát megint csak ez a provence-i fickó! - mormogta 

magában a király. 
Coconnas kecsesen köszönt. 
- Mit csináltak akkor, mikor letartóztatták önöket? - kérdezte a 

király. 
- Felség, háborúról és szerelemről beszélgettünk! - felelte 

Coconnas. 
- Ah, igen! Állig fölfegyverkezve s menekülésre készen!  



 

- Oh nem, felség! - felelte Coconnas. - Felségedet rosszul 
tájékoztatták! Mi épp egy bükkfa árnyékában pihentünk: sub 
tegmine fagi! 

- Ah, önök egy bükkfa árnyékában pihentek? 
- Pedig bátran elmenekülhettünk volna, ha gondoltuk volna, 

hogy valamivel magunkra vontuk Felséged haragját. Uraim! - 
fordult Coconnas a katonák felé. - Mondják meg katonai 
becsületszavukra, ugye, hogy elmenekülhettünk volna, ha 
akartunk volna? 

- Való tény, hogy ezek az urak meg sem kísérelték a 
menekülést! - felelte a hadnagy. 

- Igen ám, mert a lovaik nem voltak a kezük ügyében! -jegyezte 
meg az alenconi herceg. 

- Mély tisztelettel bocsánatot kérek Fenségedtől - felelte 
Coconnas - igenis én épp a lovamon ültem, barátom, Lérac de La 
Mole úr pedig a lova kantárszárát tartotta. 

- Igaz ez, urak? - kérdezte a király. 
- Igaz, Felség! - felelte a hadnagy. - Coconnas úr nyomban 

leszállott a lováról, mihelyt észrevett minket. 
Coconnas elfintorította az arcát, mintha azt akarta volna 

jelezni: „No, ugye megmondtam, Felség!" 
- És a két vezetékló, meg a két öszvér és a ládák? - kérdezte az 

alenconi herceg. 
- Hát mik vagyunk mi, istálló-szolgák? - Kerestesse meg Fenség 

a lovászgyereket! - felelte Coconnas. 
- Nincs sehol se! - pattant föl a herceg. 
- Hát akkor bizonyosan elfutott! Csak nem kívánhatja Fenség 

egy parasztlegénytől, hogy olyan nyugodtan viselkedjék, mint egy 
nemes lovag! 

- Mindig csak ugyanaz a módszer! - dúlt-fúlt mérgében a 
herceg, fogait csikorgatva. - Én azonban már említettem 
Felségednek, hogy ez a két úr néhány nap óta nincs már a 
szolgálatomban. 



 

- Fenség, hát nincs szerencsém többé az ön udvartartásához 
tartoznom? - kérdezte Coconnas. 

- Ejh, uram, önnek azt jobban kellene tudnia! - fakadt ki 
türelmetlenül a herceg. - Hát nem ön mondott le, mégpedig egy 
példátlanul szemtelen levélben, amely - hála istennek - épp nálam 
van! 

- Azt hittem, hogy Fenséged megbocsájtja nekem ezt a levelet, 
amelyet fölhevülésem első percében írtam! - felelte Coconnas. - 
Akkor tudtam meg ugyanis azt, hogy fenséged a Louvre folyosóján 
meg akarta fojtani La Mole barátomat. 

- Mit beszél ez az ember? - kérdezte megütközéssel a király. 
- Akkor még csak azt hittem, hogy Fenséged egyedül volt - 

folytatta Coconnas - és csak azóta tudtam meg, hogy még másik 
három személy... 

- Elég volt! - kiáltott föl a király. - Mi már úgyis tudunk 
mindent!... Henrik! - fordult a király a navarrai királyhoz - adja 
szavát, hogy nem szökik meg! 

- Szavamat adom, Felség! - felelte Henrik. 
- Térjen vissza Nancey kapitány kíséretében Párizsba s egyelőre 

maradjon szobafogságban! Önök pedig - fordult a király Coconnas 
és La Mole felé - adják át kardjukat! 

La Mole Margitra pillantott, aki - mosolygott. 
La Mole legott átadta kardját a közelében tartózkodó 

kapitánynak. Coconnas követte a példát. 
- Vajon de Mouy-t megtalálták időközben? 
- Nem találtuk meg, Sire! - felelte Nancey. - Talán nem is volt az 

erdőben - vagy sikerült megszöknie. 
- Elég kár! -jegyezte meg a király. - Menjünk haza!... Úgy 

fázom... s káprázik a szemem... 
- Bizonyára a haragtól, Felség! - jegyezte meg a herceg. 
- Meglehet!... A szemem elhomályosul... nem látok... Hol 

vannak a foglyok?... Hát már éjszaka van? ... Oh, irgalmas ég, egész 
belsőm ég!... Segítség! Segítség!... 



 

És a boldogtalan király, eleresztve lova kantárszárát, kitárt 
karokkal bukott lova nyakára nagy ijedtségére udvaroncainak, 
akiket ez a második roham egészen megrémített. Az alenconi 
herceg, kissé távolabb, verejtéktől gyöngyöző homlokát törölgette, 
mert hiszen egyedül csak ő tudta az okát annak a rosszullétnek, 
amely bátyját megrohanta. Henrik azonban, aki Nancey fel-
ügyelete alatt immár félreállt a csoporttól, egyre növekvő 
aggodalommal nézte a jelenetet. 

- Nos? - mormogta magában Henrik azzal a csodálatos 
ihletsugallta előérzettél, amely belőle sokszor egyik pillanatról a 
másikra - hogy úgy mondjuk - látnoki szemmel megáldott embert 
formál. - Nos, talán bizony még jobb, hogy nem sikerült a szökés. 

Azután Margitra nézett, aki szép nagy szemével meglepetve 
bámult hol reá, hol pedig Károly bátyjára... 

A király ezúttal eszméletét vesztette. Hamarosan egy 
hordozható ágyat kerítettek elő s ráfektették a királyt, betakarták 
egy katonaköpenyeggel s a menet elindult Párizs felé, ahonnan ma 
reggel bizakodó össszeesküvőket s jókedvű királyt láttak 
kilovagolni, s ahová most haldokolva tér vissza a király, körülvéve 
fogoly forradalmároktól... 

Margit, aki eközben fizikai és szellemi képességének teljes 
birtokában maradt, még egyszer s utoljára intett Henriknek, s 
azután La Mole mellett lovagolt el oly közel, hogy a következő 
görög szavakat suttogta oda neki halkan: 

- Mé déidé! Azaz: ne félj! 
- Mit suttogott? - kérdezte Coconnas. 
- Azt súgta, hogy: ne félj! - felelte La Mole. 
- Akkor hát baj van! - mormogta Coconnas. - Ez azt jelenti, 

hogy bizony nincs rendben a szénánk! Valahányszor én ezeket a 
szavakat hallom vigasztalásképpen, mindannyiszor veszély 
környékez. Vagy golyót lőnek belém, vagy kardszúrás ér vagy 
virágcserepet vágnak a fejemhez. „Ne félj!"... Akár héberül, akár 
görögül, akár latinul mondják is: számomra mindig azt jelenti, 
hogy: „Vigyázz magadra!" 



 

- Induljunk, uraim! - szólt a hadnagy. 
- Ha nem veszi tolakodásnak, hadnagy úr... hová megyünk? - 

kérdezte Coconnas. 
- Ha jól sejtem: Vincennes-be! - felelte a hadnagy. 
- Én ugyan jobb szeretnék máshová menni - jegyezte meg 

Coconnas - de végre is az ember nem mindig mehet oda, ahová 
szeretne. 

Útközben a király kissé magához tért ájulásából, sőt Nanterre 
közelében már lóra akart ülni, de lebeszélték róla. 

- Küldjétek hozzám azonnal Ambroise Paré orvost! - 
parancsolta a király, mihelyt a Louvre-ba érkeztek, s Tavannes 
vállára támaszkodva, fölvánszorgott a szobájába, megparancsolva, 
hogy senkit be ne eresszenek hozzá. 

Mindenki észrevette, hogy a király súlyosan megbetegedett. Az 
egész úton önmagába mélyedve elgondolkozott, senkihez egy szót 
sem szólt, nem törődött sem az összeesküvéssel, sem az 
összeesküvőkkel, s nyilvánvaló volt, hogy kizáróan a betegségével 
foglalkozik. Mégpedig különös betegségével! Sok olyan 
szimptómát figyelt meg a király önmagán, mint amilyenek boldo-
gult bátyja, II. Ferenc királynál mutatkoztak közvetlenül halála 
előtt. 

Így hát az a tilalom is, hogy Ambroise Paré orvoson kívül senkit 
hozzá be ne bocsássanak, senkit meg nem lepett. Károly különben 
is mindig embergyűlölő volt. Alighogy belépett a hálószobájába, 
elnyújtózkodott a pamlagon s fejét a vánkosokra hajtva le, 
elgondolkozott, hogy hátha az orvos nem jöhet nyomban, hanem 
várnia kell. Még ezt az időt sem akarta tétlenül elfecsérelni: 
összeütötte a tenyerét, mire egy testőr jelent meg. 

- Értesítsétek a navarrai királyt, hogy beszélni óhajtok vele! - 
mondotta a király; a feje azután hátrahanyatlott s alig tudta 
gondolatait rendbeszedni, mert mintha véres köd ereszkednék 
agyvelejére. Az ajka száraz, pedig immár egy kancsó vizet megivott 
anélkül, hogy kínzó szomjúságát oltani tudná. 



 

Az ajtó most kitárult s Henrik lépett be a szobába; Nancey 
kapitány, aki eddig elkísérte, az előszobában maradt. 

- Sire! - szólalt meg Henrik. - Hívni méltóztatott, parancsára 
megjelentem. 

A király megremegett e hang hallatára s a kezét nyújtotta ki 
gépies kézfogásra. 

- Sire! - mondotta Henrik, a feléje nyújtott kezet meg nem 
érintve. - Felséged elfelejti, hogy ezúttal nem mint testvér, hanem 
mint fogoly állok ön előtt! 

- Ah, ah! Csaknem elfelejtettem! - felelte a király. - Köszönöm, 
hogy emlékeztetett reá. De most már arra is emlékszem, hogy azt 
ígérte nekem, hogy négyszemközt őszintén válaszol minden 
kérdésemre. 

- Kész vagyok az ígéretemet beváltani! Kérdezzen, Felség! 
A király vizet öntött a markába s megnedvesítette vele a 

homlokát. 
- Mi igaz abból, amivel az alenconi herceg vádolja önt, Henrik? 

- Nos, hadd hallom! 
- Épp a fele igaz, Sire! - Az alenconi hercegnek kellett volna 

szöknie, és én csak elkísértem volna. 
- És miért kellett volna önnek elkísérnie őt? - Hát nincs velem 

megelégedve, Henrik? 
- Ellenkezőleg, Felség! - felelte Henrik. - Én csak áldhatom 

felséged jóságát. S az Isten, aki a szívekbe lát, tudja egyedül, mily 
végtelen szeretettel vagyok én eltelve Felséged iránt. 

- Csakhogy én azt hiszem, hogy nem szoktunk szökni olyan 
ember elől, akit szeretünk s aki szeret minket. 

- Úgy van, Felség, én sem az elől szököm, aki engem szeret, 
hanem azok elől szököm, akik nem szeretnek engem! - megengedi 
Felség, hogy őszintén beszélhessek? 

- Beszéljen, Henrik! - felelte a király. 
- Hát megmondom: az alenconi herceg és Katalin királyné nem 

szeret itt engem! 



 

- Ami az alenconi herceget illeti - nincs észrevételem. De az 
anyám valósággal elhalmozza önt szeretetének minden jelével! 

- Éppen ez ébreszt bennem bizalmatlanságot, Sire! Éppen 
emiatt félek tőle! 

- Tőle? 
- Tőle, vagy a környezetétől! Hiszen felséged is tudja, hogy nem 

az a királyok szerencsétlensége, hogy rosszul szolgálják őket, 
hanem az, hogy - túlságosan jól! 

- Magyarázza meg jobban, mit akar ezzel mondani! 
- Felséged azt mondotta, hogy szeret engem. 
- Azaz, hogy szerettem önt, mielőtt árulómmá lett. 
- De tegyük föl, hogy még mindig szeret. 
- Kétségbeesnék, ha téged valami baj érne, Henrik! 
- Márpedig akkor két ízben kellett volna Felségednek 

kétségbeesnie. 
- Hogy értsem ezt, Henrik? 
- Úgy, hogy immár két ízben az isteni gondviselés mentette meg 

az életem. Igaz, hogy az isteni gondviselés második alkalommal 
Felséged képében jelentkezett! 

- És az első alkalommal? 
- Oh, akkor olyan ember alakjában, aki maga is csodálkoznék, 

ha valaki összetévesztené őt az isteni gondviseléssel. Tudniillik: 
firenzei René! Igen felség, ön megmentett engem a gyiloktól! 

Károly összeráncolta a szemöldökét, mert visszaemlékezett arra 
az éjszakára, mikor magával vitte Henriket a Barrés utcába Marie 
Touchet-hoz... 

- És René? - kérdezte a király. 
- René a méregtől mentett meg engem, Sire! 
- Teringette, Henrik, neked ugyan szerencséd van! - jegyezte 

meg a király mosolyt erőszakolva ajkára, ami azonban csak ijesztő 
fintorrá fajult, lévén a királynak a mosoly természete ellenére. 

- Igen, felség, két ízben menekültem meg csoda által a haláltól, 
és én most attól félek, hogy az ég is megelégelte a csodatételt, 



 

miért is menekülni akartam, híven követve ezt az aranyigazságot: 
„Segíts magadon s az Isten is megsegít!" 

- S miért nem mondtad el nekem még tegnap mindezeket, 
Henrik? 

- Ha tegnap így beszéltem volna: akkor rágalmazó lettem volna! 
Ma azonban más az eset: ma vádolnak engem és én csak 
védekezem, Sire! 

- Bizonyos vagy az első gyilkossági kísérletet illetően, Henrik? 
- Épp oly bizonyos vagyok benne, mint a második esetben, 

felség! 
- S mily méreggel akartak téged megmérgezni? 
- Valami opiat nevű fogpéppel. 
- De hát hogyan lehet valakit fogpéppel megmérgezni? 
- Oh, azt kérdezze meg felség René mestertől! - Ha lehet 

mérgezni kesztyűvel... 
Károly összeráncolta a homlokát, de csakhamar kiderült az 

arca. 
- Úgy van! - mormogta halkan a király. - Az isten minden 

teremtménye menekül a halál elől, akkor miért ne tenné meg azt 
okosságból az ember, ugyanazt megteszi ösztönből az állat? 

- Sire, meg van elégedve az őszinteségemmel, és úgy véli, hogy 
mindent elmondottam? 

- Igen, igen, Henrik, te derék, jó fickó vagy! - felelte a király. - 
De azért azt hiszed, nemde, hogy ellenségeid újabb kísérleten 
törik a fejüket, hogy mégis csak eltegyenek láb alól téged? 

- Felség, minden este azon csodálkozom, hogy még élek! 
- Igen, mert tudják, hogy én szeretlek téged, Henrik! De 

megálljatok!... Légy nyugodt Henrik, példásan megbüntetem őket! 
Most pedig elmehetsz, szabad vagy! 

- Felség, Párizsból is távozhatok? 
- Oh, azt nem! Tudod, hogy nem tudok megválni tőled! Meg 

azután az áldóját, kell, hogy legyen mellettem olyan valaki, akit én 
szeretek. 



 

- Ebben az esetben egy kérésem volna, Sire!... Ne mint barátját, 
hanem mint foglyot tartson meg maga mellett. 

- Ugyan?... S miért éppen mint foglyot? 
- Sire, nem veszi észre, hogy éppen az ön barátsága miatt 

akarják vesztemet? 
- Hát jobb, ha gyűlöllek, Henrik? 
- Csak színleg gyűlöljön, Felség! Ez a színleges gyűlölet lesz az 

én megmentőm: ha látják, hogy kegyvesztett lettem, akkor nem 
kívánják a halálomat. 

- Henrik! - felelte a király. - Nem tudom, miért ez a kívánság, s 
azt sem tudom, hogy mi a célod vele. De módfölött bánkódnék, 
hogyha óhajaid nem teljesülnének s ha kitűzött célod nem érnéd 
el! 

- Számíthatok tehát felséged szigorú bánásmódjára? 
- Számíthatsz, Henrik! 
- Oh, akkor... nyugodt vagyok!... Most pedig méltóztassék 

rendelkezni velem! 
-Menj a szobádba, Henrik! Én... rosszul érzem magam; 

megnézem a kutyáimat s azután ágyba fekszem. 
- Sire, orvosért kellett volna küldeni. A mai rosszulléte esetleg 

komolyabb következményekkel járhat... 
- Már hívattam Ambroise Paré-t. 
- Akkor nyugodtabban távozom, Sire! 
- Lelkemre mondom, hogy az egész családomban egyedül te 

szeretsz engem igazán, Henrik! 
- Meggyőződése ez felségednek? 
- Királyi szavamat adom reá! 
- Nos, Sire, akkor arra kérem, ajánljon engem Nancey kapitány 

figyelmébe mint olyan embert, akit felséged haragja legföljebb egy 
hónapig tűr még az élők közt. Ez az egyedüli módja annak, hogy 
még  hosszú ideig szerethessem felségedet! 

- Nancey kapitány úr! - kiáltott a király.  
A testőrkapitány legott belépett. 



 

- Királyságom legádázabb ellenségét íme, a gondjaira bízom, 
kapitány úr! Úgy vigyázzon reá, hogy a fejével szavatol érte! 

És Henrik, a döbbenet ijedt kifejezésével arcán, távozott Nancey 
kapitány után a király szobájából. 



 

ACTEON 
 
Mikor egyedül volt, Károly király azon csodálkozott, hogy a 

hozzá leghűségesebb két lény: Madelaine, a dajkája és Acteon, az 
agara, eddig még nem mutatkozott. 

A dajka alighanem valamelyik hugenotta ismerősénél 
zsoltárokat énekel; Acteon pedig bizonyára még mindig duzzog, 
amiért ma reggel megvertem. 

Károly gyertyát fogott a kezébe és átment a dajka szobájába. A 
jó lélek nem volt otthon. Madelaine szobájának egyik ajtaja a 
király fegyvertermébe nyílt. A király tehát ez ajtóhoz közeledett. 
Útközben azonban újabb roham lepte meg őt, s megint csak úgy 
érezte, mintha izzó vasfogókkal mardosnák össze a beleit. 
Olthatatlan szomjúság gyötörte; az asztalon egy csésze tejet 
pillantott meg, amelyet egy hajtásra kiivott. Mintha némi 
enyhülést érzett volna. Ekkor aztán fogta a gyertyát s átment a 
mellékszobába. Nagy csodálkozására, a hű kutya ezúttal nem 
rohant eléje. Becsukták talán valahová? Ez esetben azonban 
hangos ugatással adna magáról életjelt, megérezvén gazdája 
közeledtét. 

A király nevén szólította a kutyát, fütyült neki - semmi felelet. 
Mikor azonban a gyertya fénye a szoba sarkába is eljutott, ott 
valami mozdulatlanul fekvő alakot pillantott meg. 

- Hej, Acteon!... Gyere ide, Acteon! - kiáltozta a király s megint 
füttyentette a kutyának. 

De a kutya meg sem mozdult. A király odament hozzá s 
megérintette; a teste hideg és merev volt, s a szájából véres habbal 
kevert epe csöppent a padlóra. Valahol a szobában a kutya 
megtalálta gazdája kalapját s a kimúlás pillanatában fejét arra 
hajtotta le örök álomra. 

E látványra, amely egy pillanatra elfelejtette vele a saját baját, 
iszonyú haragra lobbant a király s kiáltozni akart, de azután lebírta 
fölháborodását, letérdelt a kutya mellé és szakértő szemmel 
vizsgálgatta. A szegény állat szeme már üveges volt, s véres nyelve 



 

tele gennyesedő sebekkel. Valami különös betegség végzett a 
kutyával, s Károly önkéntelenül összerezzent. Ekkor fölhúzta 
kesztyűjét, széttárta a kutya száját, s a fogait vizsgálva, azok közé 
beékelve papírfoszlányt vett észre. Azon a helyen, ahová a 
papírfoszlány ért, a daganat még tüzesebb, az íny még dagadtabb s 
a nyálkahártya olyan roncsolt volt, mintha vitriol érte volna. 

A király most széttekintett maga körül a szobában. A szőnyegen 
még vagy két-három olyan papírfoszlány hevert, mint amilyet a 
kutya fogai közt talált; az egyik papírfoszlány nagyobb volt s rajta 
egy fametszet volt látható. Hirtelen megborzadt: ebben a 
papírfoszlányban felismerte azt a lapot, amelyet kutya tépett ki 
fogával abból a vadászati könyvből, amelyet ő a navarrai király 
asztalán talált s amelyben ő maga is lapozott. 

- Ah! - kiáltott föl a király. - Hiszen ez a könyv meg volt 
mérgezve!... Ezer ördög! Én ennek a könyvnek minden lapját 
megnyálazott ujjammal fogtam meg! Akkor hát az én ájulásom, 
iszonyatos fájdalmaim, tüdővérzésem... Végem van! 

Egy pillanatra szinte megdermedt erre a gondolatra, de azután 
tompa kiáltással rohant az ajtó felé s így kiáltozott: 

- René mestert hívjátok ide! De hamar! Valaki lóháton 
vágtasson érte s egy lovat is vigyen magával, hogy azon René minél 
hamarabb idejöhessen! Ha pedig azonközben Ambroise Paré orvos 
úr is megérkezik, mondjátok meg neki, hogy kérem, várakozzék! 

Egy testőrkatona tüstént elrohant, hogy teljesítse a király 
parancsát. 

- Oh, még hogyha az egész világot kínpadra kell is vinnem, meg 
kell tudnom: ki adta Henriknek ezt a könyvet! - mormogta 
dühében a király, akinek homlokáról kövér csöppekben omlott a 
verejték, a szeme pedig tágultan meredt a kutya dermedt hullájára. 

Tíz perc múlva René mester halkan s nem minden félelem 
nélkül kopogott a király ajtaján. Vannak lelkiismeretek, amelyek 
számára az ég nem mindenkor derült. 

- Lépjen be! - hangzott a király szava.  
René belépett s megszólalt: 



 

- Felséged parancsára megjelentem! 
- Ön, úgy tudom, kitűnő vegyész s az orvosi tudományokhoz is 

ért! 
- Felséged túloz! - felelte René szerényen. 
- Oh nem! Az anyámtól hallottam. Egyébiránt csak önben 

bízom! Nézzen csak oda, mester! - mondotta a király a kutya 
hullájára mutatva. Vizsgálja meg, mi van a kutya fogai közt s 
mondja meg miféle betegségben múlt ki a kutya. 

Mialatt René, gyertyával a kezében, lehajolt a földre - inkább 
azért, hogy elrejtse izgatottságát, semmint azért, hogy a király 
parancsának engedelmeskedjék - Károly merően figyelte ezt az 
embert s türelmetlenül leste ajkáról azt a szót, amely számára vagy 
a halálos ítéletet vagy a szabadulást jelenti. 

René egy boncolókést húzott elő a zsebéből, annak hegyével 
fölfeszítette a kutya összecsukott száját s kivéve onnan a 
papírfoszlányt, hosszasan vizsgálgatta a kutya szájából csöpögő 
vérhabos epét. 

- Sire! - szólalt meg azután remegő hangon René. - Nagyon 
rossz szimptómákat figyeltem meg! 

A király testén fagyos borzongás futott végig s hatott egészen a 
szívéig. 

- Nemde, ezt a kutyát megmérgezték? - kérdezte a király. 
- Attól tartok, Sire! - felelte René. 
- És milyen fajta méreggel? 
- Azt hiszem, hogy valami ásvány-méreggel. 
- És meg tudná ön azt állapítani, hogy csakugyan méreg által 

múlt ki a kutya? 
- Egyszerűen fölboncolom s megnézem a gyomrát. 
- Kérem, boncolja föl! - mondotta a király. - Minden kétséget 

kizáró módon meg akarok győződni róla! Én majd segítek önnek a 
boncolásban. 

René egyetlen vágással megnyitotta a kutya mellét, mialatt a 
király remegő kézzel a gyertyát tartotta. 



 

- Látja, Felség - mondotta René. - Itt vannak a 
kétségbevonhatatlan jelek. Íme, ez a piros színeződés, ezek a 
gyökérszálakhoz hasonló vérerek, ezek bizonyítják, hogy ez 
esetben mérgezés történt, mégpedig ásványméreggel! 

- S vajon miféle szimptómákat érez az ember, hogyha például 
ilyen méreg jut a szervezetébe? 

- Heves fejfájást, belsejében roppant erős égető fájdalmat, 
mintha égő parazsat nyelt volna; majd bélgörcsöket és hányási 
ingert... 

- És szomjúságot? 
- Olthatatlan szomjúságot, Sire! 
- Ez az!... Egyezik!... Szórói-szóra egyezik! - mormogta a király. 
- Sire, nem értem, mi a célja a kérdéseknek? 
- Sose kutassa! Egyszerűen feleljen a kérdésemre! Semmi több!... 

És mi ennek a méregnek az ellenmérge? 
- Többféle ásványméreg van, Sire! - felelte René. - Mielőtt a 

kérdésre felelhetnék, tudnom kellene, hogy milyen méregtől múlt 
ki a kutya? 

- Oh, igen! Egy könyv lapjait tépte széjjel. 
- S Felséged birtokában van ez a könyv? 
- Itt van ni! - mondotta a király, leemelve a könyvet a polcról, 

ahová korábban helyezte. 
René meglepetten nézett a könyvre, ami nem kerülte el a király 

figyelmét. 
- Engedje meg Felség, hogy én is kitéphessem a könyv egyik 

lapját! 
- Csak bátran! 
René kitépett egy lapot s azt a gyertya lángja fölé tartotta; a 

papiros lángot vetett s nyomban átható fokhagymaszag volt 
érezhető. 

- A kutyát arzénnel mérgezték meg, Sire! - mondotta René. 
- S van ellenmérge?  
René tagadóan rázta a fejét. 



 

- Hogyan, hát nincs ellene orvosság? - kiáltott föl remegő 
hangon a király. 

- Még leghatásosabb a tej és a tojásfehérjének a keveréke, de... 
- Nos, mi az a de?... 
- De szükséges, hogy azt nyomban a mérgezés után adják be a 

betegnek, különben... 
- Különben?... 
- Sire! - felelte René. - Borzasztó méreg... 
- De ugye, nem gyorsanölő méreg? 
- De annál biztosabban öl, Sire! Az idő nem határoz, sőt még ki 

is lehet számítani az időt előre, hogy mikor hasson a méreg. 
Károly a márványasztalhoz támaszkodott, s másik kezét René 

vállára téve így szólt: 
- Ide figyeljen René!... Ön a navarrai királynét mérgezett 

kesztyűvel mérgezte meg; Porcian herceget a lámpa füstjével; 
Condé herceget szagos almával akarta eltenni láb alól... René! Én 
önről tüzes fogóval tépetem le a húst cafatokban, hogyha tüstént 
meg nem mondja nekem, hogy kié volt ez a könyv! 

René észrevette, hogy ezúttal nagyon is nagy tétre megy a játék, 
s most már csak valami vakmerő lépés használhat egyedül. 

- Sire! - felelte René. - Ha megmondom az igazat, ki biztosít 
engem arról, hogy büntetésem nem lesz nagyobb, mint hogyha 
elhallgattam volna? 

- Én magam! - felelte király. 
- Királyi szavával ígéri, Sire? 
- Királyi szavammal ígérem, s bántódás nélkül elmehet! 
- Akkor hát megmondom! A könyv az - az enyém! 
- Az öné? - kiáltott föl a király megrettenve s tétovázó szemmel 

nézett a méregkeverő arcára. - És hogyan került ez a könyv más 
kezébe? 

- Az anyakirályné őfelsége vitte el tőlem. 
- Az anyám? - kiáltott föl a király iszonyattal. - S ugyan mi célja 

volt vele? 



 

- Ha jól tudom, a navarrai király számára, aki az alenconi 
hercegtől kért hasonló vadászati könyvet tanulmányozás végett. 

- Ah! Most már mindent megértettem! A könyvet csakugyan 
Henriktől hoztam el. Ez a sors akarata... 

Ebben a pillanatban a királyt hirtelen kínzó száraz köhögés 
fogta el, mely után ismét iszonyú belső fájdalmak gyötörték, úgy 
hogy aléltan rogyott le a székre. 

- Mi baja van, Felség! - kérdezte René rémülten. 
- Semmi!... Csak szomjazom... Adjon hamar vizet! 
René remegő kézzel nyújtotta át a királynak a vízzel telt 

poharat, amelyet az egyhajtásra kiürített. 
- Most pedig - mondotta Károly, a tollat tintába mártva - fogja 

ezt a tollat és írja a könyvre, amit diktálok: 
„Ezt a könyvet én adtam Medici Katalin őfelségének."  
René e sorokat ráírta a könyvre. 
- Most pedig írja alá! - parancsolta a király.  
René engedelmeskedett. 
- Felséged megígérte, hogy nem lesz bántódásom! - jegyezte 

meg a méregkeverő. 
- Én, az ígéretemet a magam részéről meg is tartom! 
- És az anyakirályné? - kérdezte meghökkenve René. 
- Ehhez már semmi közöm! Ha támadják önt, hát - védekezzék! 
- Sire, távozhatok Franciaországból, ha esetleg az életem 

veszedelemben forog? 
- Erre a kérdésre két héten belül megadom a választ. 
- És azalatt? 
- A király egyik ujját halovány ajkára illesztette. 
- Oh, Felség, hallgatni fogok, mint a sír! - felelte René, s abban a 

tudatban, hogy ilyen szerencsésen hordhatja el az irháját, 
boldogan távozott, de mögötte nyomban feltűnt a dajka alakja. 

- Mi baj, kedves Károlyom? - kérdezte a jó lélek. 
- Meghűltem, kedves dajkám. 
- Az ám, milyen sápadt az arcod! 



 

- Nagyon gyönge vagyok, édes dajkám. Add ide a karod, hadd 
támaszkodjam rá, míg az ágyamig vánszorgok... 

A dajka odasietett hozzá, s Károly annak karjára támaszkodva 
vánszorgott be a szobájába. 

- Most pedig lefekszem - mondotta Károly. 
- És hogyha az orvos jön? 
- Akkor mondd meg neki, hogy már jobban érzem magam s így 

nincs reá szükségem. 
- De mégis, nem kellene valami orvosságot... 
- Oh, nagyon egyszerű orvosságot! - felelte Károly. - 

Tojásfehérjét belehabarni tejbe... Nini, majd elfelejtettem, édes 
dajkám! A szegény Acteon kimúlt. Holnap reggel el kellene 
hantoltatni valahol a Louvre kertjében. Hű barátom volt... 
Síremléket állíttatok számára... ha még lesz rá időm... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A VINCENNES-I ERŐD 
 
Károly király parancsához képest, Henrik navarrai királyt még 

aznap este Vincennes-be szállították. A valaha híres erődített 
kastélyból ma már csak romok láthatók, de még ezek a 
maradványok is egykori nagyságára emlékeztetnek. Henriket 
gyaloghintón szállították, amely két rúdon, két ló oldalához volt 
erősítve; két oldalt négy-négy testőr haladt Nancey kapitány 
vezetésével, aki az elfogatási parancsot vitte magával a fogházba. 

Az őrtorony kapuja előtt megállottak. Nancey leszállott a lóról, 
kinyitotta a lakattal lezárt ajtót s tisztelettel kérte Henriket, hogy 
szálljon ki a hintóból. Henrik szó nélkül engedelmeskedett, hiszen 
bárhol is nagyobb biztonságban érezhette magát, mint a 
Louvre-ban. Most pedig tíz zárt ajtó választja el őt - Medici 
Katalintól... 

Az emelőhídon, majd több ajtón és folyosón áthaladva, Nancey 
az első emeletre vezette, ahol egy hosszú folyosó végén egy tágas, 
de komor s határozottan barátságtalan terembe nyitott be. Henrik 
szemmelláthatóan kellemetlen érzéssel tekintett szét maga körül. 

- Hol vagyunk, kapitány úr? - kérdezte Henrik. 
- A kínzókamrában, Felség! 
- Ah, ah! - kiáltott föl a király, még figyelmesebben véve 

szemügyre a termet. 
A kínzó szerszámok elképzelhető különfélesége volt itt 

fölhalmozva, a vízzel való kínzás eszközeitől a spanyolcsizmáig; a 
falak mentén kőpadok, s fölöttük a falban vaskarikák; ezek nagy 
száma arra mutatott, hogy itt tömeges kínzásokra is 
berendezkedtek. Henrik szó nélkül folytatta útját, de minden 
egyes kínzó eszközt jól szemügyre vett, miközben nem ügyelvén 
lépteire, megbotlott valamiben. 

- Hát ez mi? - kérdezte Henrik a nedves kőkockába vájt 
mélyedésre mutatva. 

- Ereszfolyóka, Sire! - felelte Nancey. 
- Még eső is esik itt? 



 

- Nem eső, hanem - vér! - felelte Nancey. 
- Ah, nagyszerű!... De mikor érünk már az én szobámba? 
- Már ott is vagyunk, Felség! - szólalt meg egy árnyalak, amely 

most, hogy közelebb értek hozzá, jobban kivehető volt a 
homályban. 

Henrik mintha megismerte volna ezt a hangot s jobban 
szemügyre vette az alakot. 

- Ah, ön az Beaulieu? - kiáltott föl Henrik. - Hol a pokolban jár 
maga itt és mit keres? 

- Felség, most vettem kézhez a vincennes-i erőd parancsnokává 
való kinevezésemet! 

- Ah, kedves barátom, akkor őszintén gratulálok! Kezdetnek 
nem rossz, ha első foglya is mindjárt egy - király! 

- Bocsánat, felség, ön nem az első! Én már két nemes urat 
vettem őrizetbe. 

- És kik azok?... Azaz, bocsánat, ha netán hivatalos titkot 
kérdeztem öntől! Ez esetben tekintse tárgytalannak a kérdésemet! 

- Felség, nem kívántak tőlem titoktartást. A két fogoly nemes: 
La Mole és Coconnas grófok! 

- Ah, igaz! Hiszen láttam is, mikor elfogták őket. És hogyan 
tűrik sorsukat? 

- Két ellentétes módon: az egyik víg, a másik szomorú; az egyik 
énekel, a másik sóhajtozik. 

- És melyik az, aki sóhajtozik? 
- La Mole úr. 
- Hitemre mondom, hogy jobban megértem azt, aki sóhajtozik, 

mint aki énekel! -jegyezte meg Henrik. - Amint látom, a fogház 
nem mulatóhely.- Melyik emeleten vannak elhelyezve? 

- A felső, negyedik emeleten, Felség. 
Henrik egyet sóhajtott. Hiszen ő is oda kívánkozott. 
- De menjünk hát, Beaulieu úr! - mondotta Henrik. - Mutassa 

meg, melyik az én szobám. Szeretnék már benne lenni, mert 
nagyon kifáradtam a mai mozgalmas nap izgalmaitól. 

- Íme, Felség! - felelte Beaulieu egy nyitott ajtóra mutatva. 



 

- Nicsak, a 2. számú szoba! Miért nem az 1. számú? - kérdezte 
Henrik. 

- Mert az már el van foglalva! 
- Akkor hát ön még nálamnál is előkelőbb vendéget vár ide? 
- Azzal még nem mondottam, hogy abba szobába foglyot várok! 
- Hát akkor kicsodát? 
- Bocsásson meg felség, de erre a kérdésre nem szabad felelnem. 
- Ah, az már más! -jegyezte meg Henrik elgondolkozva. Ez az 1. 

számú szoba nyugtalanítani kezdte őt. 
Az új fogházparancsnok minden tekintetben kitett magáért; 

Henriknek minden elképzelhető és teljesíthető kényelméről 
gondoskodott s bocsánatot kért, ha netán mégis hiányt szenvedne 
valamiben. Azután két katonát állított az ajtaja elé. 

- Most pedig látogassuk meg a többi foglyot! - mondotta a 
parancsnok a porkolábnak. 

- A porkoláb előrement, s áthaladva a kínzókamrán, majd a 
folyosón, a lépcsőkön felhaladtak a negyedik emeletre. Mikor ide 
érkeztek, a porkoláb három ajtót nyitott ki, amelyek egyenkint 
lakattal és három hatalmas retesszel voltak bezárva. Mikor a 
harmadik ajtóhoz értek, belülről egy vidám hang szólalt meg: 

- Mordi! Nyissák hát ki hamar, ha sétára akarnak vinni! Ez a 
kályha itt olyan meleg, hogy akár ökröt lehetne sütni a tüzénél! 

És Coconnas - mert hiszen ő volt! - egy ugrással az ajtónál 
termett. 

- Tessék csak várni egy pillanatig! - felelte a porkoláb. - Nem 
sétáról van szó, hanem a parancsnok úr óhajtja önt meglátogatni. 

- Ah, mindenesetre nagy megtiszteltetés reám nézve! Szívesen 
látom tehát a parancsnok urat! 

Beaulieu belépett a cellába s Coconnas szívélyes mosolyát legott 
az ajkára fagyasztotta azzal a jéghideg udvariassággal, amely a 
fogházparancsnokok sajátossága. 

- Van pénze, uram? - kérdezte Beaulieu. 
- Egy tallérom sincsen. 
- És ékszerei? 



 

- Egy gyűrűm van. 
- Engedje meg, hogy megmotozzam! 
- Mordi! - kiáltott föl Coconnas a dühtől elpirulva. - Ön 

csakugyan él az alkalommal, hogy fogoly vagyok! 
- A király szolgálata érdekében mindent el kell tűrni. 
- Igen? Hát akkor azok a tiszteletreméltó emberek, akik a 

Pont-Neuef-ön fosztogatnak, szintén a király szolgálatában 
állanak, akárcsak ön? Mordi! Eddig én ugyancsak igazságtalan 
voltam irántuk, mert én ezeket közönséges tolvajoknak tartottam! 

- Uram, üdvözlöm! Börtönőr zárja be az ajtót! - mondotta 
Beaulieu s távozott, magával vivén azt a szép smaragd gyűrűt, 
amelyet a nevers-i hercegné ajándékozott Coconnas-nak, azért, 
hogy mindig reá, illetve szemének színére emlékeztesse. 

Végighaladva egy üres szobán s ismét egy sor lakat és retesz 
kinyitása után, végre egy szobához érkezett Beaulieu és a 
börtönőr. Ez a szoba, ha ugyan fokozásról lehet szó, talán még 
Coconnas cellájánál is komorabb, ahová a négy szűk lőrésen 
keresztül a napsugár is csak lopva jár, s ahonnan a fogoly azon a 
szűk nyíláson át is csak az eget láthatta. A cella egyik sarkában ült 
La Mole, ügyet sem vetve látogatóira. A parancsnok egy pillanatra 
megállt a küszöbön s rápillantott a fogolyra, aki tenyerébe hajtotta 
fejét és sóhajtozott. 

- Jó estét, La Mole úr! - szólalt meg Beaulieu. 
- Jó estét! - felelte La Mole, fejét lassan fölemelve. 
- Azért jöttem, hogy megmotozzam, uram! - mondotta a 

parancsnok. 
- Szükségtelen! - felelte La Mole. - Amim van, úgyis átadom. 

íme, körülbelül száz tallér, ékszerek és gyűrűk. 
La Mole kifordította zsebeit, lehúzta ujjairól a gyűrűket és 

letépte kalapjáról a boglárt. 
- Nincs több? - kérdezte a parancsnok. 
- Tudtommal - nincs! 
- És ezen a selyemzsinóron, a nyaka körül, vajon mi van? 
- Uram, ez nem ékszer, hanem ereklye! 



 

- Adja ide! 
- Hogyan, ön... 
- Parancsom van reá, hogy éppen csak a ruházatát hagyjam 

meg! Az ereklye pedig nem tartozik az öltözethez. 
La Mole egy haragos mozdulatot tett, ami éppen nyugodt és 

méltóságos magatartása miatt sokkalta félelmetesebbnek tűnt föl, 
mint másoknál, akik természetük szerint hamarább fölindulnak. 
De azután nyomban nyugodtságot erőszakolt magára. 

- Ha éppen ezt akarja, hát megkapja! - felelte azután nyugodtan 
La Mole. 

S ezzel közelebb lépett a világossághoz, mintha jobban látni 
akarna, leoldotta nyakáról az állítólagos ereklyét, amely 
voltaképpen egy kicsiny arcképet rejtő medaillon volt; miután az 
arcképet többször mohón megcsókolta, mintha véletlenségből 
történt volna, a földre ejtette s a csizmája sarkával rálépve, ezernyi 
darabra törte széjjel. 

- De uram! - szólt a parancsnok, lehajolva a földre, hátha még 
megmenthetne valamit az összetaposott tárgyból, de biz' az porrá 
zúzódott. 

- A király ezt az ékszert óhajtja! - felelte La Mole. - íme, itt a 
medaillon, elviheti. De az arcképhez, amely benne volt, nincs joga 
senkinek! 

- Uram, panaszt emelek a király előtt! - mondotta a parancsnok, 
s dühösen távozott köszönés és anélkül, hogy bevárta volna, amíg 
a börtönőr az ajtót bezárja. 

A börtönőr kifelé indult, de mikor észrevette, hogy a 
parancsnok már lefelé halad a lépcsőn, visszafordult és így szólt La 
Mole-hoz: 

- Hitemre mondom, jól tettem, hogy előre kértem öntől a száz 
tallért, jutalmul azért, hogy a barátjával való találkozást 
elősegítem. Mert hogyha ön akkor azt a pénzt nem adta volna át 
nekem, a parancsnok azt is elkobozta volna öntől a száz tallérral 
együtt. Márpedig akkor az én lelkiismeretem nem engedte volna 
meg, hogy valamit is tehessek önért. Minthogy azonban ön engem 



 

előre kifizetett, én pedig megígértem önnek, hogy barátjával 
találkozhatik: jöjjön velem uram... a becsületes ember megtartja a 
szavát!... Csak arra kérem - nemcsak a magam, hanem az önök 
érdekében is - hogy politikáról, lehetőleg ne beszéljenek... 

La Mole elhagyta celláját s a középső szobában már ott találta 
Coconnas-t, aki nagy léptekkel járt föl s alá. A két jó barát egymás 
karjába borult, mialatt a börtönőr kitekintett, nehogy valaki 
rajtakapja őket, illetve őt, magát. 

La Mole és Coconnas elbeszélte egymásnak, mint szedte el 
tőlük a parancsnok a pénzt, az ékszert, s milyen jól tették, hogy a 
börtönőrt előre megvesztegették, legalább találkozhatnak 
néha-néha. 

- Hát tudod-e legalább azt, hogy most mi lesz velünk? - 
kérdezte Coconnas. 

- Bennünket bizony szépen - elárultak! 
- Oh, az a nyomorult alenconi herceg! - kiáltott föl dühösen 

Coconnas. - Bár már régen kitekertem volna a nyakát!... 
- Azt hiszed, hogy az ügyünk rosszul áll? - kérdezte La Mole. 
- Attól tartok... 
- Talán bizony még meg is kínoznak... 
- Pajtás, nem tagadom, hogy erre már én is gondoltam! - 

sóhajtott föl Coconnas. 
- Én még akkor se vallok! - mondotta erős elhatározással La 

Mole. 
- De bezzeg majd odamondogatok én nekik, ha megteszik 

velem ezt a szégyent! - pattant föl Coconnas. 
- Dehát mit fogsz vallani, Hannibál? 
- Csak bízd rám! Tudom, hogy elrontom az álmát az alenconi 

hercegnek! 
La Mole éppen felelni akart, mikor a börtönőr hirtelen 

benyitott, mert valami gyanús zajt hallott; a két foglyot hamarosan 
betuszkolta ki-kit a maga cellájába s rájuk zárta az ajtót. 

 
 



 

A VIASZFIGURA 
 
Nyolc nap óta szögezi immár Károly királyt az ágyhoz a 

sorvasztó láz, amelyet olykor az epilepsziához hasonló rohamok 
váltanak föl. E rohamok alatt a király valósággal ordít, amit 
megrendülve és borzalommal hallgatnak az előszobában őrködő 
testőrök, s amit az utóbbi időben annyi gyanús zaj által fölvert 
visszhang olyan kísértetiesen ver vissza a Louvre ódon falai közt. A 
rohamok után a király fáradtan, kimerülten s megtört fényű 
szemmel dől dajkája karjai közé. A király és az anyja mint hogyha 
féltek volna egymástól, állandóan kerülték az egymással való 
találkozást, ellenben az alenconi herceg és Katalin közösen sötét 
gondolatokat rejtegettek szívük mélyén. Mint undok nyüzsgés a 
viperafészekben... 

Henrik fogolyként volt a vincennes-i kastély szobájában 
bezárva, s a király előtt kifejezett kívánságához képest, senkinek 
sem volt szabad meglátogatni őt, még Margitnak sem. A teljes 
kegyvesztettség külső jelei voltak ezek, s míg Katalin és az 
alenconi herceg, Henrik vesztét bizonyosra véve, könnyebben 
lélegzett föl; ezalatt Henrik nyugodtan evett és ivott abban 
reménykedve, hogy őróla ezek immár végképp megfeledkeztek. 

Az udvarban senki sem sejtette a király betegségének az okát; 
Ambroise Paré mester és orvostársa: Mazille, gyomorgyulladást 
állapított meg, összetévesztvén az okozatot az okkal. Csillapító és 
enyhítő szereket rendeltek tehát a betegnek, elősegítvén ily 
módon a René által ajánlott ital hatását, amit Károly naponkint 
háromszor vett magához hű dajkája kezéből. 

La Mole és Coconnas vincennes-i fogságát titokban tartották, s 
Margit és a nevers-i hercegné vagy tízszer is megkísérelte, hogy 
bejuthasson hozzájuk, vagy legalább levélkét küldhessen be 
számukra, de mindannyiszor sikertelenül. 

Egy reggel, a rosszullét és a könnyebbülés gyakori váltakozása 
után, Károly mintha jobban érezte volna magát; azt kívánta tehát, 
hogy bocsássák eléje az egész udvart, amely - noha szokásos 



 

reggeli fogadások most szüneteltek - mégis minden reggel 
összegyűlt a király előszobájában. Az ajtókat tehát kitárták s ekkor 
a király halovány arcáról, elefántcsontszínűvé vált homlokáról, a 
láztól beesett s fekete karikáktól övezett szeméről az egybegyűlt 
hölgyek és urak fölismerhették azt az iszonyatos rombolást, 
amelyet az ismeretlen betegség az ifjú király szervezetében 
véghezvitt. 

Katalint, Margitot és az alenconi herceget értesítették, hogy a 
király a reggeli fogadást megtartja. Bizonyos időközökben, egymás 
után léptek a szobába mind a hárman: Katalin nyugodtan, Margit 
leverten, az alenconi herceg pedig mosolyogva. Katalin az ágy 
fejénél foglalt helyet, észre sem véve azt a különös tekintetet, 
amellyel fia az ő érkezését fogadta. Az alenconi herceg lábtól állott 
föl, míg Margit egy bútordarabhoz támaszkodva, megrendülten 
nézte bátyja halotthalvány arcát, beesett szemét s nem bírta 
visszafojtani könnyeit. A király, akinek semmi sem kerülte el 
figyelmét, észrevette ezeket a könnyeket s meghallotta a húga 
ajkáról elröppent sóhajt, s fejével gyöngéden intett Margitnak. 
Erre az alig észrevehető fejmozdulatra kissé földerült Margit arca, 
akitől a férje még csak el sem búcsúzhatott vagy talán nem is akart 
elbúcsúzni. Margit aggódott az ura s reszketett a kedves sorsa 
miatt. Önmagáért nem aggódott, mert jól tudta, hogy La Mole 
titoktartására biztosan számíthat. 

- Nos, kedves fiam - szólalt meg Katalin - hogy érzed magad? 
- Jobban, anyám, jobban! - felelte halk hangon a király. 
- S mit mondanak az orvosaid? 
- Ah, az én orvosaim? - kacagott föl a király. - Azok ám a kitűnő 

orvosok! Megvallom, jól mulatok rajtuk, valahányszor 
betegségemről vitatkoznak... Édes dajkám, adj innom! 

A dajka egy csészében nyújtotta át a megszokott italt. 
- És miféle orvosságot rendeltek neked az orvosok? 
- Oh, anyám, ugyan ki ismerné az ő kotyvalékukat? - felelte a 

király mohón nyelve az italt. 



 

- Bátyámnak nem orvosság, hanem napsütés kellene! -jegyezte 
meg az alenconi herceg. - Meg vadászat, amit annyira kedvel, majd 
jót tenne neki! 

- Úgy van! - felelte a király különös mosollyal, melynek 
jelentőségét azonban a herceg nem tudta megérteni. - De az utolsó 
vadászat ugyancsak nem tett ám jót! 

Ez utóbbi szavakat a király olyan különös hangsúllyal ejtette ki, 
hogy a társalgás, amelyben különben a jelen volt udvari emberek 
nem vettek részt, megakadt. Majd gyöngéden intett fejével a 
király, amiből az udvar megértette, hogy a kihallgatásnak vége; az 
urak és hölgyek egymás után elhagyták a szobát. Az alenconi 
herceg már-már néhány lépést készült tenni bátyja felé, de azután 
valami belső érzés visszatartotta: meghajolt, és szó nélkül távozott. 
Margit megragadta a királynak feléje nyújtott sovány, ráncos 
kezét, megszorította s megcsókolván azt, szintén távozott. 

- Szegény, jó Margit húgom! - mormogta magában a király. 
Most már csak egyedül Katalin maradt a fia ágyánál, aki ekkor 

hirtelen elhúzódott tőle az ágy túlsó szélére olyan borzadállyal, 
mintha kígyótól ijedt volna meg. René beismerése s a magányban 
való elmélkedés után most már nem is kételkedhetett többé azt a 
személyt illetően, akinek halálát köszönheti. Mikor azután Katalin 
hideg kezét feléje nyújtotta, Károly megborzadt és megijedt. 

- Maradsz még, anyám? - kérdezte a király. 
- Maradok fiam, mert fontos közölnivalóm van veled! 
- Beszélj hát, anyám! - felelte a király, még hátrább húzódva. 
- Segítettek-e rajtad az orvosaid, amióta kezelésük alatt állsz, 

fiam? 
- Még semmit, az igaz, de hallanád csak, anyám, mit mondanak 

egymásnak! Valóban, érdemes betegnek lenni, hogy bölcs 
fejtegetésüket meghallgathassa az ember! 

- Nekem pedig az a gyanúm, fiam, hogy minden bölcsességük 
ellenére, a te betegségedet nem ismerték föl! 

- Igazad van, anyám! 



 

- Ismerik ugyan az okokat, de nem ismerik az okát! Csak a 
szimptómákat gyógyítják, de nem a betegséget. 

- Tökéletesen így van, anyám! 
- Nos, figyelj hát ide fiam! Minthogy sem anyai szívemnek, sem 

az állam érdekének nincs hasznára a te hosszas betegséged, sőt az 
erkölcsi erődnek is kárára lehet - elhatároztam, hogy összehívom 
az ország legnagyobb tudósait. 

- Orvosait, anyám? 
- Oh nem, fiam, nem a gyógyító tudomány, hanem még ennél is 

nagyobb tudomány képviselőit, akik nemcsak a test, hanem a lélek 
betegségeinek gyógyításához is értenek. 

- Ah, mily szép tudomány! Igazuk van, hogy a királyokat erre a 
tudományra nem tanítják meg!... És eljárásod eredményes volt, 
anyám? 

- De mennyire!... Elhoztam magammal azt az orvosságot, amely 
meggyógyítja nemcsak a testedet, hanem a lelkedet is. 

Károly megborzadt. Arra gondolt, hogy anyja, aki még most is 
túlságosan hosszúnak tartja az ő életét, tudatosan akarja 
megrövidíteni halálos betegségét, amelyet akaratán kívül okozott 
neki. 

- Nos, és hol van az az orvosság? - kérdezte Károly 
felkönyökölve az ágyban s merően anyja szeme közé tekintve. 

- Benne van magában a betegségben! - felelte Katalin. 
- És hol van a betegség? 
- Figyelj reám, fiam! - Hallottál-e már arról, hogy vannak titkos 

ellenségeink, kiknek bosszújuk nagy távolságról is meg tudják ölni 
áldozatukat? 

- Gyilokkal vagy méreggel? 
- Nem, hanem más, sokkal biztosabb, sokkal borzalmasabb 

eszközökkel, fiam! 
- Magyarázd meg a szavaidat, anyám! - mondotta Károly, még 

mindig merően a szeme közé nézve anyjának. 
- Fiam, hiszel-e a kabalisztikus és a mágikus tudományban? 



 

Károly ajkán egy gúnyos, lekicsinylő mosoly vonaglott végig. 
- Tökéletesen! -jegyezte meg azután halkan. 
- Tehát, itt a magyarázata a betegségednek! - mondotta Katalin 

élénk hangon. - Egyik ellenséged, aki nem mert nyíltan föllépni, 
titokban összeesküdött ellened. És ez az összeesküvés annál 
iszonyatosabb, mert nincsenek bűntársai és mert titokzatos szálai 
megfoghatatlanok. 

- Nem, ez lehetetlen! - kiáltott föl Károly fölháborodva ezen a 
hihetetlen gonoszságon. 

- De csak kutassál fiam az emlékezetedben, nem találsz-e ott 
olyan szökési kísérletre, amely a gyilkosnak büntetlenséget volt 
hivatva biztosítani. 

- A gyilkosnak, a gyilkosnak, anyám? - kiáltott föl Károly. - Hát 
az én életem ellen akartak törni? 

- Igen, fiam, te talán kételkednél benne, de énnekem 
bizonyítékaim vannak! - felelte Katalin szemforgató 
képmutatással. 

- És hogyan akartak meggyilkolni engem? Igazán kíváncsi 
vagyok rá, anyám! 

- A mágia segélyével! 
- Magyarázd meg, anyám közelebbről! - mondotta Károly 

erősen figyelve anyja szavára. 
- Hogyha annak az összeesküvőnek, akire célzok - akinek 

személyét te már szintén látod lelki szemeiddel - mindent 
elrendezvén s a siker biztos tudatában sikerült volna 
elmenekülnie: talán soha senki sem tudhatta volna meg 
betegséged okát. Szerencsére azonban ébren őrködött fölötted az 
öcséd. 

- Melyik öcsém? 
- Ferenc, az alenconi herceg! 
- Ah, igen! No, lám, hogy én mindig elfelejtem, hogy nekem egy 

öcsém is van! - jegyezte meg a király keserű gúnnyal. - Nos, 
folytasd, anyám! 



 

- Igen, aki leleplezte az ellened szőtt összeesküvést, fiam! De 
míg az öcséd, aki végre is még tapasztalatlan ifjú, csak a 
közönséges összeesküvés szálait bogozta ki s a szökés tervét 
leplezte le, addig én sokkal fontosabb vállalkozás bizonyítékait 
kerestem, mert én jól ismerem ám az igazi bűnös lelkét. 

- Te úgy beszélsz anyám, hogy az ember akaratlanul is a 
navarrai királyra gondol! - jegyezte meg Károly, most már maga is 
kíváncsi lévén, meddig megy a képmutatásban az anyja, aki most 
lesütötte a szemét. - Én elfogattam őt - folytatta Károly - s a szökés 
megkísérlése miatt Vincennes-be zárattam. Tehát még nagyobb 
bűn is terhelné a lelkét? 

- Érzed fiam azt a sorvasztó lázat; azt az emésztő tüzet a 
szívedben, az egész belsődben; azt a heves fejfájást, amely a 
szemből indul ki és az agyat marcangolja... 

- Igen anyám!... Mindezt érzem! Oh, mennyire pontosan 
ismered te az én betegségemet! 

- Nos, ennél mi sem egyszerűbb! Nézz ide!... 
És ezzel valami tárgyat vett elő a köpenye alól s átnyújtotta a 

királynak. Egy körülbelül hat hüvelyk hosszú, sárgás viaszfigura 
volt, rajta aranycsillagos ruha, szintén viaszból és királyi palást. 

- Nos, mit jelent ez a kis babaszobrocska? - kérdezte Károly. 
- Nézd meg csak fiam, mi van a fején? 
- Királyi korona. 
- És mi van a szívébe szúrva? 
- Hosszú tű. 
- Nos, hát ráismertél-e már benne magadra?... A korona... a 

palást. 
- És ki készítette ezt a figurát? Alighanem a navarrai király! - 

jegyezte meg Károly, akit már untatott a dolog. 
- Nem, fiam! 
- Nem!... Akkor hát igazán nem értelek! 
- Azért mondtam, hogy nem - felelte Katalin - mert te fiam a 

szigorúan vett tényt tartottad szem előtt. De azt is mondhattam 
volna, hogy igen, hogyha te másként tetted volna föl a kérdést. 



 

Károly hallgatott. Mindenáron be akart hatolni ennek a 
sötétlelkű nőnek a gondolatvilágába, amely mindig abban a 
pillanatban zárult be előtte, amikor azt hitte, hogy most már 
olvasni tud benne. 

- Ezt a szobrocskát Laguesle főállamügyész találta annak az 
embernek a lakásán, aki a vadászat napján lovat tartott készen a 
navarrai király számára. 

- Ah, tehát La Mole grófnál? - kérdezte a király. 
- Úgy van, fiam! De nézd meg csak jól ezt az acéltűt, amely 

átszúrja a szívet és figyeld csak meg, micsoda betű van rá írva a 
rajta lévő papírlapra! 

- Egy M betűt látok! 
- Úgy van! Ami azt jelenti, hogy: Mort! Tehát halál, ami mágikus 

jelszó. A tettes így írja bele az óhaját abba a sebbe, amelyet ő 
okozott. Hogyha őrültséggel akarta volna sújtani áldozatát, mint 
ahogy a bretagne-i herceg megcselekedte azt VI. Károly királlyal, 
akkor a tűt a figura fejébe szúrta volna. 

- Így tehát, anyám, voltaképpen La Mole az, aki az életemre tör! 
- jegyezte meg a király. 

- Igen, fiam, ahogy most a tőr a szívedbe hatol, arra mutat; de 
van ám e kéz mögött egy másik kar, amely azt a kezet mozgatja... 

- Íme tehát, itt rejlik az oka az én betegségemnek! - mondotta a 
király. - És ez a betegség, nemde anyám, megszűnik abban a 
pillanatban, mikor a varázslat hatalma megtörik?... De hogyan kell 
azt megtörni?... Te jobban tudhatod anyám, te, aki egész 
életedben a bűvészettel és a mágiával foglalkoztál holott én 
teljesen járatlan vagyok ezen a téren. 

- A tettes halála megtöri a varázslat erejét. Ennyi az egész! 
Amely percben a varázslat ereje megtörik: vége a betegségnek! 

- Csakugyan? - kérdezte Károly csodálkozva. 
- Remélem, hogy most már magad is tisztában vagy a te 

betegségeddel! - felelte Katalin. - A meggyőződés pedig elűzi az 
aggodalmat. 

- Tökéletesen! - felelte Károly. 



 

- Ugye, fiam, ezt nem irántam való udvariasságból mondod? 
- Nem, anyám! Teljes meggyőződésből! 
- Hála a jó istennek! - mondotta Katalin derült arccal, mint 

hogyha csakugyan hitt volna az istenben. 
- Igen, hála az istennek! - ismételte Károly gúnyos hangon. - 

Most már azután tudom, hogy kinek köszönhetem minden 
bajomat és hogy kit kell megbüntetnem. 

- És meg is büntetjük... 
- La Mole-t! Nemde anyám, ő a bűnös? 
- Mondtam már, hogy ő eszköz volt csupán! 
- Jól van, de először rajta a sor! Ez most a legfontosabb. A 

betegségem az egész udvarban és környezetemben gyanút kelthet. 
Szükséges tehát, hogy mielőbb világosságot derítsünk az ügyre és 
hogy az igazság kiderüljön! 

- Tehát... La Mole.... 
- Mint tettes és bűnös, nagyon megfelel nekünk! Legyen tehát, 

elfogadom! Kezdje meg ő a sort, és hogyha bűntársai vannak, majd 
megmondja. 

- Úgy van! - mormogta Katalin. - Ha pedig vonakodnék: hát 
majd teszünk róla! Vannak csalhatatlan eszközeink!... 
Megengeded tehát, fiam, hogy a vizsgálatot megkezdjük? 

- Magam is azt óhajtom, anyám! - felelte Károly. - Annál jobb, 
minél hamarább! 

Katalin megszorította a fia kezét, de nem érezte meg annak 
ideges reszketését és távozott a szobából anélkül, hogy 
meghallotta volna fia gúnyos nevetését és halk, magába fojtott, de 
iszonyatos szitkait... De azután Károly meggondolta a dolgot, 
vajon cselekedni engedje-e ezt a nőt, aki néhány óra leforgása alatt 
annyi bajt és gondot okozhat neki, hogy aligha lehet többé 
jóvátenni. 

Mikor a király az anyja mögött összecsapódó kárpitra tekintett, 
háta mögött halk suhogást vélt hallani; hátrafordult és 
megpillantotta Margitot, aki a dajka szobája felől lépett a szobába. 



 

Margit haloványsárga, réveteg tekintete és ziháló keble nagy 
fölindultságra mutatott. 

- Oh, kedves, kedves bátyám! - szólt esdekelve Margit az ágy 
felé rohanva. - Hiszen tudhatnád, hogy ő hazudik! 

- Ki az az ő? - kérdezte Károly. 
- Figyelj reám, Károly!... Iszonyatos, mikor valaki a saját 

édesanyját vádolja... De én megéreztem, hogy anyánk azért marad 
melletted, hogy még tovább is üldözze és rágalmazza őket. De az 
életemre, a te életedre és mindkettőnk lelki üdvösségére mondom, 
hogy anyánk - hazudik! 

- Hogy üldözze őket!... Kiket értesz ezalatt? 
- Mindenekelőtt Henriket, a te Henriked, aki szeret téged, 

akinél hívebb alattvalód nincs ebben az országban! 
- Azt hiszed, Margit? 
- Oh, bizonyos vagyok benne, bátyám! 
- No hát - én is! - felelte Károly. 
- Akkor hát miért fogattad el és miért vitetted Vincennes-be? - 

kérdezte csodálkozva Margit. 
- Mert - ő maga kérte! 
- Ő maga kérte? 
- Hát igen! Különös eszméi vannak... lehet, hogy téved, de lehet, 

hogy igaza van! Egyik ilyen furcsa gondolata az, hogy nagyobb 
biztonságban van, ha kegyvesztettként távol tőlem Vincennes-ben 
él, mint mellettem a Louvre-ban. 

- Ah, én értem őt!... De legalább biztonságban van-e? 
- Meghiszem azt! Amily biztonságban lehet valaki, akiért 

Beaulieu a fejével szavatol. 
- Oh, köszönöm, bátyám! Henrik dolga tehát rendben volna, 

de... 
- De? 
- De még van valaki, aki iránt - belátom, nem helyesen - de 

végre is érdeklődöm... 
- És ki az a valaki? 



 

- Sire, kíméljen meg!... Aligha merném megnevezni a 
bátyámnak, és nem merem megnevezni a királyomnak! 

- Nemde, La Mole grófról van szó? 
- Sajnos, egy ízben már meg akartad ölni őt, de akkor csodával 

határos módon menekült meg királyi haragod elől... 
- Akkor csak egy bűn terhelte a lelkét, de most kettő... 
- A második bűnt nem ő követte el! Ebben ő ártatlan! 
- Dehát nem hallottad, kedves Margit, mit mondott a mi jó 

édesanyánk? 
- Oh, de hiszen mondottam már, hogy anyánk - hazudott! - 

felelte halkabb hangon Margit. 
- Úgy látszik neked nincs tudomásod arról, hogy bizonyos 

viaszfigurát találtak La Mole lakásán. 
- De igenis, tudom! 
- És hogy e figura szíve át van döfve hosszú tűvel, amelynek 

végére erősített papírlapon egy M betű látható. 
- Azt is tudom! 
- És hogy e viaszfigura királyi palástot és királyi koronát visel. 
- Mindezt tudom! 
- Hát akkor mit akarsz még mondani, Margót? - kérdezte a 

király. 
- Csak azt, kedves bátyám, hogy az a bizonyos viaszfigura nem 

férfit, ha nem - nőt ábrázol! 
- Ah!... És mit jelentsen az a tű, amely a szívét átfúrja? 
- Az csak mágikus jel, hogy annak a nőnek a szerelmét valaki a 

maga számára megnyerje, de nem megrontás, hogy meghaljon az 
illető. 

- És mit jelent az M betű? 
- Oh, nem azt jelenti, hogy Mort, ahogy anyánk mondotta! 
- Akkor hát mit jelent? - kérdezte Károly. 
- Annak a hölgynek a nevét, jelenti, akit La Mole szeret... 
- És mi a neve annak a hölgynek? 
- Margit! - mondotta a navarrai királyné, térdre rogyva bátyja 

előtt, annak kezét magához szorítva s könnyeivel áztatva. 



 

- Csitt, Margot! - mondotta Károly komor tekintettel nézve szét 
a szobában. - Mert ahogy te kihallgattad anyánk beszédét, éppúgy 
más is kihallgathatja a tiédet. 

- Oh, mit bánom én! - felelte Margit fejét dacosan fölemelve. - 
Hát hallja meg az egész világ, hogy gyalázatosságnak tartom 
visszaélni egy nemes ifjú szerelmével és sárba tiporni becsületét 
azzal, hogy gyilkosság gyanújával illetik. 

- Margot, mondottam már, hogy én jól tudom, mi az igazság! 
Azt is tudom, hogy La Mole ártatlan! 

- Hát tudod, bátyám?... 
- Sőt azt is tudom, hogy ki a tettes! 
- Hogy ki a tettes?... Hát bűntényről van szó? 
- Igen bizony! Akarva vagy nem akarva - bűntényt követett el! 
- Te rajtad, bátyám? 
- Úgy van Margot! 
- De hiszen az lehetetlen! 
- Lehetetlen?... Hát tekints reám, Margot! 
Margit ijedten nézett bátyja halovány, meggyötört arcára. 
- Tudod-e Margot, hogy legföljebb három hónap az életem - 

mondotta Károly. 
- Te... te... kedves bátyám... 
- Igen, Margot, engem megmérgeztek.  
Margit ijedtében fölsikoltott. 
- Hallgass, az istenért! - csitította őt Károly. - A világnak úgy 

kell tudnia, hogy mágia útján megrontottak. 
- És ismered a bűnöst? 
- Ismerem. 
- Azt mondottad, hogy nem La Mole. 
- Úgy van! Nem La Mole. 
- De hiszen Henrik sem!... Nagy Isten! Akkor tán... 
- Kicsoda? 
- Bátyám... az alenconi herceg? - mormogta Margit. 
- Talán... 



 

- Vagy talán... vagy talán - mormogta fojtott hangon Margit, 
mint hogyha ő maga is megijedne a saját gondolatától. - Vagy 
talán az - édesanyánk? 

Károly nem felelt. Margit bátyjára nézett s annak tekintetéből 
megtudta azt, amit tudni óhajtott, s még mindig térdeplő 
helyzetben egy karosszékbe bukott. 

- Oh, istenem, istenem, de hiszen ez lehetetlen! - mormogta 
Margit kétségbeesetten. 

- Lehetetlen? - mondotta Károly metsző gúnnyal. - Kár, hogy 
nincs itt René, aki mindent elmondhatna neked. 

- Kicsoda... René? 
- Igen, René! Majd elmondaná neked, hogy egy hölgy, kinek 

kérése parancs számára, egy régi vadászati könyvet kért tőle, 
melynek minden lapja valami finom, de gyilkoló méreggel volt 
megfertőzve. Ez a mérgezett könyv, amely valakinek szánva volt, a 
véletlen szeszélyéből vagy talán az ég büntetéseképpen egy más 
személy kezébe került. Ha látni akarod e könyvet, ott van a 
szobámban, benne René sajátkezű írása, hogy ő adta át - az édes-
anyánknak... 

- Hallgass, az istenért, bátyám! - csitította most viszont Margit a 
királyt. 

- Láthatod tehát, hogy a világgal el kell hitetni azt, hogy én a 
mágia által haltam meg. 

- De hiszen akkor igazságtalan és iszonyatos amit azzal az 
emberrel tesznek!... Kegyelem, kegyelem, bátyám! Hiszen tudod, 
hogy La Mole ártatlan! 

- Igen, jól tudom, Margit, de szükség van reá, hogy őt tartsák 
bűnösnek! Viseld el tehát azt a fájdalmat, amelyet kedvesed halála 
okoz neked. Nem nagy áldozat, hogyha a francia királyi ház 
becsületének megmentéséről van szó. Én a halált szenvedem el, 
hogy a titok velem együtt a sírba szálljon. 

Margit lehajtotta a fejét; megértette, hogy a király révén La 
Mole-t meg nem mentheti többé. Sírva távozott bátyjától és most 
már csak saját erejében bízott. 



 

Ez idő alatt, mint ahogy Károly előre tudta, Katalin egy 
pillanatig sem késlekedett, hanem Laguesle főügyésznek írt 
levelet, amely teljes egészében maradt fönn örökül az utókorra, s 
amely levél véres fényt vet erre az ügyre. Hangzott pedig ez a levél 
szó szerint a következőképpen: 

 
„Főügyész úr! Ma este bizonyosodtam meg afelől, hogy La Mole 

követte el azt a gonosztettet. Párizsi lakásán sok gyanús dolgot: 
könyveket, iratokat találtak. Kérem, szíveskedjék az első elnököt a 
lehető leggyorsabban fölvilágosítani a viaszfigurát illetően, 
amelynek ők a szívét szúrták keresztül, hogy a király meghaljon. 

Katalin." 
 



 

LÁTHATATLAN MENTŐANGYALOK 
 
Másnap, hogy Katalin föntebb idézett levelét megírta, a fogház 

parancsnoka két alabárdos és négy feketeruhás ember kíséretében 
megjelent Coconnas cellájában, akit fölszólított, hogy kövesse őket 
abba a terembe, ahol Laguesle főügyész, Katalin parancsára ki 
fogja őt hallgatni. 

Az alatt a nyolc nap alatt, amely a fogházban telt el, Coconnas 
alaposan meghányta-vetette a maga dolgát. Eltekintve attól, hogy 
a börtönőr gondoskodása révén - ami különben nem volt teljesen 
önzetlennek mondható - La Mole-lal minden nap találkozhatott, 
akivel a magatartására nézve már előre megállapodott, tudniillik, 
hogy körömszakadtáig tagadnak - Coconnas meg volt győződve 
arról, hogy egy kis ügyességgel az ügyük jobbra fordul, mert hiszen 
a vád ellenük nem volt súlyosabb, mint mások ellen. Henrik és 
Margit nem kísérelték meg a szökést, következésképp ők sem 
lehetnek nagyobb bűnösök azoknál, mint akik szabadságot 
élveznek. Coconnas azonban nem tudta azt, hogy Henrik szintén e 
kastély lakója, úgy mint ő, ellenben a börtönőr gyámkodásából 
arra következtethetett, hogy feje fölött - ahogy ő nevezte - 
mentőangyalok őrködnek. 

A kihallgatások eddig kizáróan arra szorítkoztak: mi volt a 
navarrai király szándéka, hogyan akarták végrehajtani a szökés 
tervét és hogy mily szerepe volt Coconnas-nak és La Mole-nak a 
terv kivitelében. Coconnas e kihallgatások alkalmával nagyon 
bizonytalan és kacskaringós feleleteket adott, ezúttal is hasonló 
módon akart viselkedni, s már előre készült a kérdésekre adandó 
válaszokkal, mikor azon vette észre magát, hogy a kihallgatás 
iránya tökéletesen megváltozott. Arról volt ugyanis szó, vajon 
többször megfordultak-e René házában s vajon La Mole egy avagy 
több viaszfigurát készíttetett-e Renével. Ezekből a kérdésekből 
Coconnas arra következtetett, hogy a vallatás ellanyhult, mert 
hiszen most már nem a király elárulásáról, hanem mindössze egy 
nyolc-tíz hüvelyk nagyságú viaszfiguráról volt szó. Jókedvűen 



 

válaszolt tehát a föltett kérdésekre s kijelentette, hogy mind ő, 
mind pedig barátja kinőttek már abból a korból, amikor még 
babával játszadoztak, s örömmel vette észre, hogy talpraesett 
válaszai több ízben még a bíráit is megnevettették. És a bírák 
mosolyát jó jelnek vélte Coconnas. A kihallgatás végeztével tehát 
dudorászva és olyan zajos léptekkel ment föl cellájába, hogy La 
Mole - kinek kedvéért Coconnas ezt a zajt csapta - a legjobb 
reményt meríthette belőle. 

Mikor azonban a kihallgatás sora La Mole-ra került, ez bizony 
megütközéssel vette észre, hogy a vizsgálatot egészen más 
irányban folytatják ellene. Renénél tett látogatására vonatkozóan 
faggatták; kijelentette, hogy mindössze egy ízben járt René 
házában és hogy azt a viaszfigurát már készen találta nála, amely 
különben is egy nőt ábrázol és nem férfit. A varázslatnak pedig 
nem gyilkosság volt a célja, hanem egyszerűen az, hogy el akarta 
nyerni annak a nőnek a szerelmét, akit a figura ábrázol. A bírák a 
keresztkérdések útvesztőjébe akarták becsalogatni La Mole-t, aki 
azonban változatlanul egyformán vallott. Tanácstalanul néztek 
egymásra a bírák, s nem tudták, mitévők legyenek ilyen nyílt és 
tiszta üggyel szemben, mikor a főügyész címére levelet hoztak, 
amely véget vetett a bírák tanácstalanságának. Hangzott pedig a 
levél a következőképp: 

„Hogyha a vádlott tagad: folyamodjék a kínvallatáshoz! - K." 
A főügyész zsebre tette a levelet s mosolyogva, udvarias 

szavakkal bocsátotta el La Mole-t, aki most már épp oly jókedvűen 
tért vissza cellájába, mint Coconnas. 

- Azt hiszem, hogy ügyünk jobbra fordul! – mondotta magában 
La Mole. 

Egy órányi idő telhetett el a kihallgatás óta, mikor La Mole 
ajtaja alatt levő nyíláson valaki egy kis levélkét csúsztatott be a 
cellába. La Mole sejtette, hogy a börtönőr keze van a dologban. 
Rápillantva a levélre, öröm és kétségbeesés váltakozott lelkében, 
mikor azonban fölismerte Margit kezeírását, örömtől reszkető 
kézzel bontotta föl a levelet és olvasta e szavakat: 



 

„Bátorság! Őrködöm!” 
- Oh, hogyha Margit őrködik, akkor mentve vagyok! - kiáltott 

föl La Mole kitörő örömmel, csókjával halmozva el a levelet, 
amelyet az a drága kéz érintett. 

De hogy megismerjük az előzményeket, be kell tekintenünk 
abba a kis házba és abba a szobába, amely annyi boldogságtól 
mámoros találkozásnak volt a színhelye, s amelyhez fűződő édes 
emlékek a kiállott aggodalmak következtében kínzó gyötrelmekké 
váltak azóta egy asszony szívében, aki sírva hánykolódott bársony 
párnái közt. 

- Fiatal, erős, gazdag, szép nő és királyné létemre annyit 
szenvedni, mint amennyit én szenvedek! Oh, ez lehetetlen! - 
kiáltott föl fájdalmában Margit, a boldogtalan királyné. 

Helyét nem lelvén, izgatottan ugrott föl, s izzó homlokát a 
hideg márványlaphoz támasztva, könnytől ázott, halovány arcát az 
ég felé emelte s a kezeit tördelte, majd tehetetlenül rogyott egy 
karosszékbe. E pillanatban az a kárpitfüggöny, amely a 
Cloche-Percée utcai lakást a Tizon utcaitól elválasztja, hirtelen 
föllebbent, majd selyemsuhogás hallatszott s az ajtóban megjelent 
a nevers-i hercegné alakja. 

- Oh, mily türelmetlenül vártalak már. Henriette! - kiáltott föl 
Margit. - Nos, mi hír?... 

- Rossz hírek, szegény Margitom! - Katalin maga irányítja a 
vizsgálatot s e percben is Vincennes-ben tartózkodik. 

- És René? 
- Letartóztatták, még mielőtt beszélhettem volna vele. 
- És hogy vannak a foglyaink? 
- A börtönőr révén híreket kaptam felőlük. 
- Nos? 
- Naponkint találkoznak a foglyok. Tegnapelőtt megmotozták 

őket. La Mole nem adta át, hanem összetörte az arcképedet. 
- Oh, az a derék La Mole!  



 

- Hannibál a szemük közé nevetett vállalóinak... Ma reggel 
pedig a szökésre és a navarrai lázadásra vonatkozóan hallgatták ki 
őket, de biz' egy szót sem lehetett belőlük kicsikarni. 

- Oh, én tudtam azt, csakhogy a hallgatásuk éppúgy a vesztüket 
okozza ám, mint hogyha beszélnének! 

- De mi megmentjük őket! - jegyezte meg a nevers-i hercegné. 
- Gondolkoztál már tervünk kiviteléről, Henriette? 
- Csak tegnap óta. Beaulieu-val már megállapodtam. Ah, kedves 

Margit, de nehézkes és kapzsi ember ez a fogházparancsnok! Egy 
emberéletbe és háromszázezer tallérba kerül... 

- De hiszen ez csekélység! 
- Csekélység?... Háromszázezer tallér csekélység? Tudod-e, hogy 

mind a kettőnk ékszereiből nem futja? - jegyezte meg a hercegné. 
- Ejh, azon ne múljék! - felelte Margit. - Fizet a navarrai király, 

fizet az alenconi herceg és fizet Károly bátyám, a király, 
különben... 

- Ugyan hová gondolsz, Margit?... Én már meg is szereztem az 
összeget! 

- Te?... Te, Henriette? 
- Igenis, én! 
- És honnan teremtetted elő? 
- Oh, az titok, Margitom, de neked megmondom! 
- Istenem, talán csak nem loptad? - kérdezte Margit 

mosolyogva. 
- Emlékszel-e Nantouillet-re? 
- Nos, igen! Egy napon ez az uzsorás egy szőkehajú, 

smaragdszemű nőt látott, aki három rubint viselt díszül: egyiket a 
homlokán, másik kettőt pedig a két halántékán, ami pompásan 
illett neki, s minthogy az uzsorás nem tudta azt, hogy hercegnével 
van dolga, elragadtatásában így kiáltott föl: „Hogyha három csókot 
adhatnék a három rubin helyére, egyenkint százezer tallér értékű 
három gyémántot adnék érte!" 

- Nos, és hogy van tovább?... 
- Nos... a három gyémántot nyomban el is adtam, Margit!... 



 

- Oh, Henriette, Henriette - mormogta Margit. 
- Ejh - kiáltott föl a hercegné naiv s egyúttal fölényes 

szemérmetlenséggel. - Ejh, mit! Szeretem Hannibált! 
- Az már igaz! - felelte Margit mosolyogva és mélyen elpirult. - 

Szereted Hannibált, sőt - túlságosan szereted, Henriette! 
És Margit melegen megszorította a hercegné kezét. 
- A háromszázezer tallér tehát együtt van és az embert is 

megtaláltam. 
- Embert?... Miféle embert? 
- Akit meg kell ölni! Hát már elfelejtetted, hogy egy 

emberéletről is szó volt? 
- És ugyanazért az összegért? - kérdezte mosolyogva Margit. 
- Ugyanazért az összegért akár ezer embert is találtam volna! 

Dehogy! Mindössze ötszáz tallért kér. 
- Ötszáz tallérért akadt olyan ember, aki megöleti magát? 
- Már hogyne... Hiszen csak élni kell az embernek valahogy! 
- Kedves Henriette, most már igazán nem értelek! Beszélj hát 

világosabban! 
- Hát jól van, de idefigyelj, Margit!... Az a börtönőr, akire La 

Mole és Coconnas őrizetére bízva van, öreg katona. Segíteni akar 
ugyan nekünk barátaink kiszabadításánál, de azért a hivatalát sem 
akarja ám elveszíteni. Egy jól irányzott tőrdöféssel azonban el 
lehet intézni az ügyet; tőlünk jutalmat kap, az államtól pedig 
kártérítést. Ily módon ez a derék, ember két kézből is kap jutalmat 
s megismétlődik a pelikán meséje. 

- De az a tőrszúrás... 
- Légy nyugodt, Margit! Azt majd elintézi Hannibál! 
- Igazad van, Henriette! - felelte Margit mosolyogva. - La Mole 

már három ízben kapott tőle kard- és tőrszúrást s La Mole még 
most is él! Ez a körülmény mindenesetre biztató jel... 

- Csak gúnyolódjál, Margit! Megérdemelnéd hogy elhallgassam 
a folytatást... 

- Oh, nem, nem Henriette, ne hadd abba, hanem ellenkezően, 
hadd hallom, hogy van tovább! 



 

- Halld tehát. A fogházba egyedül a kápolnán keresztül lehet 
bejutni olyannak is, aki nem tartozik a fogház lakói közé. Minket 
az oltár mögé bújtatnak el, az oltárterítő alá pedig két tőrt 
rejtenek. A sekrestye ajtaja nyitva lesz. Coconnas leszúrja a 
börtönőrt, aki színlelni fogja a halált; mi egy-egy köpenyt hozunk 
magunkkal és ráterítjük a két fogolyra, akiket a sekrestye ajtaján át 
megszöktetünk. Minthogy pedig a jelszót tudni fogjuk: akadály 
nélkül távozhatunk. Künn azután, a kapunál, két ló várakozik 
rájuk, amelyen elvágtatnak és meg sem állnak - Lotharingiáig, 
ahonnan azután időnkint ellátogathatnak hozzánk - 
inkognitóban... 

- Oh, Henriette, szinte újraéledek!... Tehát megmenthetjük 
őket.  

- Szinte kezességet vállalok érte! 
- S mikor hajtjuk végre? 
- Három vagy négy nap múlva. Beaulieu majd értesít 

bennünket. 
- De hát hogyha felismernek téged Vincennes közelében? Akkor 

azután dugába dől az egész terv! 
- Ugyan már hogy ismernének rám? Apácaruhát viselek és 

akkora főkötőt, hogy még az orrom hegye sem látszik ki belőle! 
- Bizony nagyon óvatosnak kell lenned! 
- Oh, azt én jól tudom, mordi! Ahogy az én szegény 

Hannibálom mondja. 
- És mit tudsz a navarrai királyról? 
- Iránta is érdeklődtem... Soha ilyen jókedvű még nem volt, 

mint most a fogságban. Nevet, dalol, az étvágya kitűnő és csak azt 
kívánja, hogy minél szigorúbban őrizzék! 

- Nohát ebben igaza van! És az anyám? 
- Amint mondottam is már: a vizsgálatot maga irányítja. 
- De ugye, a mi tervünkről sejtelme sincsen? 
- Ugyan eredj, Margit! Hát már hogy képzelsz ilyet? Akik 

ismerik titkunkat, azoknak maguknak is érdekük a - hallgatás. 



 

- De gyorsan cselekedjünk ám, Henriette, mert hogyha a 
foglyokat átszállítják más fogházba, akkor akár újrakezdhetjük az 
egészet! 

- Légy nyugodt, Margit, én éppúgy óhajtom szabadulásukat, 
mint te! 

- Oh, Henriette, hálásan köszönöm neked! 
- Isten áldjon meg, Margit! Én vidékre utazom. 
- Imádlak, édes Henriette! - mondotta Margit, átölelve 

barátnőjét. Mielőtt elváltak volna, megígérték egymásnak, hogy 
holnaptól kezdve minden nap itt, ezen a helyen, ebben az órában 
találkoznak. Ez a két bájos asszony igazán méltó volt Coconnas 
elnevezésére: láthatatlan mentőangyalok... 



 

A BÍRÁK 
 

- Nos, kedves pajtás - mondotta Coconnas La Mole-nak, mikor a 
viaszfigurára vonatkozóan történt kihallgatásuk után a börtönőr 
emberségéből ismét találkoztak - nos, úgy látszik, hogy minden 
úgy megy, akár a karikacsapás! Nemsokára végképp lemondanak 
rólunk a bírák, ami épp ellenkező jele annak, mint mikor az 
orvosok mondanak le a betegről. Mikor ugyanis az orvos lemond a 
betegről, az azt jelenti, hogy a beteg számára nincs segítség; de 
mikor a bírák hagyják békén a vádlottat, az azt jelenti, hogy immár 
lemondottak arról a reményről, hogy a vádlottat lenyakazhatják. 

- Igazad van, Hannibál! - felelte La Mole. - Nekem is úgy tetszik, 
hogy a börtönőr udvariassága és előzékenysége, amellyel 
börtönünk ajtaját megnyitja, a mi nemes barátnőnk műve. De 
bezzeg nem mondhatom el ugyanezt Beaulieu-ről, akinek egészen 
más a híre. 

- De én az ő kezét is benne látom - jegyezte meg Coconnas - 
csakhogy nagyon sok pénzbe kerülhetett biz' az! No de mindegy! 
Az egyik hercegné, a másik királyné; mind a ketten gazdagok, az 
pedig bizonyos hogy pénzüket jobb célra már nem is 
fordíthatnák... Most azonban lássuk csak, tudjuk-e jól a leckét!... 
Levezetnek a kápolnába, ahol a börtönőr felügyelete alatt 
magunkra hagynak; a megjelölt helyen egy-egy tőrt találunk, 
amellyel én meglékelem a börtönőr - hasát. 

- Ne pajtás, ne a hasát! Inkább a karját! 
- Jól mondod, hiszen akkor igazán vége lenne szegénynek! - 

felelte Coconnas. - Nyomban rájönnek ugyanis, hogy összejátszott 
velünk; de hogyha például jobb oldalába szúrom a tőrt, de úgy, 
hogy a penge a bordák mentén félrecsússzom, nos, akkor a 
valószínűség is meglesz, s a seb sem lesz veszélyes. 

- És azután... 
- Ekkor te az ajtót székekkel eltorlaszolod, mialatt a két hölgy 

az oltár mögül előugrik; Henriette kinyitja a kisajtót... De hitemre 



 

mondom, hogy Henriette alighanem valami hűtlenséget követett 
el, hogy én most annyira vágyok utána... 

- Azután pedig elérjük az erdőt! - folytatta La Mole kissé 
remegő hangon. - Egy-egy csók még inkább fokozza majd az 
örömünket és az erőnket... Mintha látnám, Hannibál, amint 
vágtató lovunk nyakára hajolva, elfogódott szívvel rohanunk!... 
Oh, mily jó érzés is az a félelem! A félelem, künn a szabadban, 
mikor a jó, kipróbált kardomat az oldalamon érzem... mikor 
minden hurrá-kiáltás és sarkantyúnyomás után a ló egyet-egyet 
ugrik s röpül velünk előre... 

- Igazad van pajtás! - felelte Coconnas. - Míg négy fal közé 
zárva?... 

- Tehát mindenről gondoskodva van! - folytatta La Mole. - Még 
a menedékhelyről is. Igaz, hogy Lotharingia helyett inkább 
szerettem volna Navarrába, ahol Margit mellett lehettem volna; 
csakhogy ez most már nagyon messze esett tőlünk... így hát mégis 
csak jobb Nancy-ban, amely mindössze nyolcvan mérföldnyire van 
Párizstól... De tudod-e pajtás, hogy valakit mégis sajnálok itt 
hagyni? 

- Ugyan kit? Én ugyan senkit! 
- Azt a derék börtönőrt... 
- Csakhogy esze ágában sincs a menekülés! - jegyezte meg 

Coconnas. - Nagyon sokat vesztene! Képzeld csak: a mi ötszáz 
tallérunkat, azután a kormány jutalmát, sőt talán az előléptetést is! 
Ah, mily boldogan él is majd ez az ember, miután én - 
meggyilkoltam egy kissé!... De nini! Mi bajod, pajtás, hogy úgy 
elsápadtál? 

- Valami az eszembe jutott, és sehogy sem bírom kiverni onnan! 
Az tudniillik, hogy miért visznek minket a kápolnába? 

- Bizonyosan - Úrvacsorára! - felelte tréfásan Coconnas. 
- Csakhogy tudod-e pajtás, hogy a kápolnába csak azokat a 

foglyokat vezetik, akiket halálra ítéltek, vagy akiket kínpadra 
akarnak vinni. 



 

- Ah, ah! - kiáltott föl Coconnas, ezúttal ő is elsápadva egy kissé. 
- Ez már valami! No, de majd megkérdezzük a mi derék 
barátunkat, akit én nemsokára meglékelek! Hej, kulcsár úr! Kedves 
barátunk! 

- Hívtak az urak? - szólt be hozzájuk a börtönőr, aki az első 
lépcsőfokon figyelt. 

- Jöjjön csak be! 
- Tessék parancsolni! 
- Ugye a kápolnába vezetnek minket? 
- Ez már szokás itt! 
- Szokás??... 
- Hát igen! Ha valakit halálra ítélnek, megengedik neki, hogy az 

utolsó éjszakát a kápolnában töltse. 
La Mole és Coconnas összerezzent és egymásra tekintettek. 
- Azt hiszi tehát, hogy bennünket halálra ítéltek? 
- Kétségtelenül!... No, de hiszen azt önök is tudják! 
- Már hogyan tudhatnék mi? - kérdezte La Mole. 
- No, mert akkor nem készítettek volna el mindent a szökésre! 
- Tudod-e pajtás, hogy ez az ember mond valamit? - súgta oda 

halkan Coconnas. 
- Igen... tudom, legalább most már tudom, és azt is, hogy nagy 

tétben megy a játék! - jegyezte meg La Mole. 
- De az én részemről is ám! Higyjék el az urak! - mondotta a 

börtönőr. - Hogyha Coconnas úr izgatottságában eltévesztené a 
szúrást... 

- Oh, attól ne félj - felelte Coconnas. - Szeretnék én olyan biztos 
kezekben lenni, mint amilyen az enyém! 

- Halálra ítélve! - mormogta La Mole. - De hiszen ez lehetetlen! 
- Lehetetlen? - kérdezte a börtönőr. - Ugyan már miért volna 

lehetetlen? 
- Csitt! - súgta Coconnas. - Mintha lenn ajtó nyílt volna. 
- Csakugyan! - mondotta a börtönőr. - Hamar uraim, menjen 

ki-ki a maga cellájába! 



 

- És mit gondol, mikor hirdetik ki az ítéletet? - kérdezte La 
Mole. 

- Legkésőbb holnap. De legyenek nyugodtan, azok, akiket illet, 
még idejekorán értesülnek róla. 

- Akkor hát pajtás öleljük meg egymást és mondjunk búcsút - 
ezeknek a falaknak! - mondotta Coconnas. 

És a két jó barát egymást melegen átölelte, majd ki-ki távozott a 
maga cellájába; az egyik sóhajtozva, a másik dudorászva. 

Este hét óráig semmi nevezetes dolog nem történt. Sötét, 
viharos éjszaka borult a vincennes-i fogházra, igazi, szökésre 
alkalmas éjszaka. Behozták a vacsorát és Coconnas, a rendes 
szokásához híven, jó étvággyal elfogyasztotta. Már-már aludni 
készült, az eső monoton zuhogását hallgatva, mikor észrevette, 
hogy a szél ezúttal hevesebben sivít be az ajtó nyílása alatt, mint 
máskor, és hogy a kályha is különösképpen duruzsol ma. Ez a 
jelenség mindannyiszor megismétlődött, valahányszor a felső 
emeleten, de főként ha a szemközt levő cella ajtaját kinyitották. 
Ebből a jelenségből tudta meg Coconnas, hogy a börtönőr hozzá is 
benyit, föltéve, hogy a zajt La Mole cellájának kinyitása okozta. 
Ezúttal azonban Coconnas hiába nyújtogatta a nyakát és hiába 
hallgatózott. Az idő múlt és nem jött senki... 

- Különös! - elmélkedett magában Coconnas. - La Mole ajtaját 
kinyitották, de az enyémet nem! Talán La Mole hívta a börtönőrt; 
talán beteg?... Ugyan mit jelentsen ez? 

Elmúlt egy félóra, majd egy óra... másfélóra. Coconnas ismét 
elálmosodott és már-már elszunnyadt, mikor megcsikordult a zár. 

- Ah! - mormogta magában Coconnas hirtelen talpra ugorva. - 
Tehát itt volna a szökés ideje s levezetnek bennünket az ítélet 
kihirdetése nélkül? Mordi! Az lenne ám a gyönyörűség, ha ilyen 
pompás, nekünk való időben szökhetnénk! Olyan sötét van, mint a 
kályhalyukban! Fő azonban, hogy a lovak lássanak! 

Már éppen tréfás üdvözlettel akarta fogadni a börtönőrt, ez 
azonban ajkára illesztett ujjával és szemének intésével élesen 
tudtára adta, hogy jó lesz hallgatni. És csakugyan: a börtönőr 



 

mögött sötét árnyékot pillantott meg Coconnas. - Ugyan mit 
jelentsen ez a különös készülődés? Hová megyünk tehát? 

A börtönőr mindössze egy sóhajtással felelt, ami azonban 
nyögésnek is beillett. 

- Kövesse uram ezeket az alabárdosokat! - szólalt meg egy 
selypítő hang. 

- És hol van La Mole úr? - kérdezte Coconnas. - Mi történt vele? 
- Kövesse kérem az alabárdosokat! - ismételte megint csak az a 

selypítő hang. 
Engedelmeskedni kellett. Coconnas kilépett a cellájából s ekkor 

jobban szemügyre vette azt a feketeruhás embert, akinek olyan 
kellemetlenül csengő hangja volt. Afféle törvényszéki írnok volt, 
alacsony, púpos ember, aki bizonyára azért öltötte magára ezt a bő 
fekete ruhát, hogy ne vegyék észre a púpját. 

Mikor az első emeletre értek, az őrök megállották. Az ajtó 
kinyílt. Coconnas, kinek olyan éles szeme volt, mint a hiúznak és 
szimatja, mint a vizslának, megszimatolta a bírák jelenlétét és 
megpillantotta a homályban azt a meztelen karú férfit, kinek 
láttára homlokát kiverte a verejték. Mosolyt erőltetve az arcára, 
fejét kissé balra biccentve - az akkori idők szokásához képest - s 
kezét csípőjére támasztva, lépett Coconnas a terembe. Ekkor egy 
kárpitfüggöny emelkedett a magasba s láthatóvá lettek a bírák és a 
törvényszéki írnokok; nem messze tőlük La Mole ült egy padon. 

Coconnas-t a bírák elé vezették, s mikor szemközt velük 
megállott, egy fejhajtással és egy mosollyal először is La Mole-t 
üdvözölte, majd nyugodtan várt. 

- Mi a neve, uram? - kérdezte az elnök. 
- Marc-Annibal de Coconnas, Montpantier, Chenaux, stb. 

grófja! de hiszen úgyis tudják az urak, hogy kivel van dolguk, 
remélem? - felelte Coconnas tökéletes udvariassággal. 

- Hol született? 
- Saint Colomban-ban, Suze mellett! 
- Hány éves? 
- Huszonhét éves és három hónapos. 



 

- Rendben van! - mondotta az elnök. 
- Úgy látszik, hogy most boldog! - mormogta magában 

Coconnas. 
- Most pedig arra feleljen, kérem, hogy miért hagyta el az 

alenconi herceg szolgálatát? 
- Csak azért, hogy barátom, La Mole gróf mellett maradhassak! - 

felelte Coconnas barátjára mutatva. 
A kihallgatás során La Mole és Coconnas következetesen 

megmaradtak első vallomásuk mellett és határozottan azt 
állították, hogy a viaszfigurát már készen találták Renénél, kinek 
házát csak egy ízben látogatták meg. Különben is, a figura nem 
férfit, hanem nőt ábrázol, azt azonban, hogy kit: La Mole 
természetesen nem árulta el. Erre a kérdésre csak annyit volt 
hajlandó beismerni, hogy az a bizonyos viaszfigura egy hazájabeli 
hölgyet ábrázol, akit ő szeret s kinek viszontszerelmét óhajtotta 
elnyerni. 

- Vezessék be René illatszerészt! - rendelte el most az elnök. 
René sápadtan, megöregedve és meggörnyedve lépett be súlya 

alatt annak a gonosztettnek, amelyet most e két nemes ifjú ellen 
fog elkövetni, s mely gonosztett talán még azoknál a 
gyilkosságoknál is ocsmányabb, amelyek már a lelkiismeretét 
nyomják. 

- René mester! - szólalt meg az elnök. - Ismeri ön ezt a két 
vádlottat. 

- Igenis, ismerem! - felelte René remegő hangon, ami elárulta 
belső nyugtalanságát. 

- Hány ízben keresték föl önt a lakásán? 
- Csak egy ízben. 
- És mi célból mentek oda? 
- Egy viaszfigurát kértek tőlem! - felelte René kissé akadozva. 
- Bocsánat, bocsánat René mester! - vágott közbe hevesen 

Coconnas. 
- Egy kis tévedés van a dologban! 
- Csönd! - mordult rá az elnök. 



 

- S ez a viaszfigura férfit vagy nőt ábrázol? 
- Férfit ábrázol, elnök úr! 
Coconnas úgy fölpattant, mintha villamosáram érte volna. 
- Hát csakugyan férfit ábrázol? 
- Igen, férfit ábrázol! - ismételte meg René, de oly remegő 

hangon, hogy maga az elnök is alig hallotta a választ. 
- S ennek a férfinak miért van királyi palást a vállán és korona a 

fején? 
- Mert az a királyt akarja ábrázolni. 
- Szemtelen hazugság! - kiáltott föl Coconnas dühösen. 
- Ugyan hallgass, Hannibál! - kérlelte őt La Mole. - Ki-ki a maga 

módja szerint viszi kárhozatba a lelkét. 
- Hát vigye, de ne a más testét! - vágta oda még dühösebben 

Coconnas. 
- Mordi! 
- És mit akar jelenteni az a tű, amely a figura szívét átszúrja, s az 

az M betű, amely a rajta levő papírlapon látható. 
- A tű kardot vagy tőrt jelent; az M betű pedig azt jelenti, hogy: 

Mort! 
Coconnas hirtelen fölugrott, hogy most nyomban megfojtja 

Renét, de őrei visszanyomták a helyére. 
- Elég! - jelentette ki Laguesle főügyész. - A törvényszék immár 

eleget tud! Vezessék el a foglyokat a váróterembe! 
- De hiszen lehetetlen, hogy ilyen vádakat szó nélkül hallgasson 

végig az ember! - méltatlankodott Coconnas. - Tiltakozom ellene! 
- Abban önt senki meg nem akadályozza! - felelte az elnök. - 

Börtönőr, hallotta, mit parancsoltam? 
Az őrök ekkor megragadták a két vádlottat és kituszkolták a 

teremből, mindegyiket más-más ajtón át. 
- Ön pedig tartózkodjék e teremben, mert önre még szükség 

lesz az éjjel, mester! - mondotta a főügyész Caboche hóhérnak. 
- És melyik vádlottal kezdjük a sort, főügyész úr? - kérdezte a 

hóhér alázatos hangon, sapkáját kezében tartva.  



 

- Emezen ni! - felelte a főügyész La Mole-ra mutatva, aki mint 
imbolygó árnyék tűnt el a két porkoláb közt. 

- Jól van, mester! - fordult most a főügyész Renéhez, aki 
remegve várta, hogy mikor kísérik vissza Chátelet-be, ahol eddig 
fogságban volt. - A király és az anyakirályné nem felejti el, hogy 
egyedül önnek köszönhetjük az igazság megismerését! 

Csakhogy Renét ez az elismerés és a kecsegtető ígéret nemhogy 
megörvendeztette volna, hanem valósággal a földig sújtotta; 
meggörnyedve, hallgatagon támolygott ki a teremből s a főügyész 
szavaira egy mély sóhajtás volt a felelet... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A SPANYOL CSIZMA 
 
Mikor az új cella ajtaja bezárult, s most már egészen magára 

maradt, Coconnas gondolataiba mélyedve elmélkedett a váratlan 
fordulatról. 

- Úgy látom - mormogta magában - hogy rosszul áll az ügy! Hát 
most már igazán itt az ideje, hogy a kápolnába vezessenek 
bennünket. Alighanem halálra akarnak ítélni mindkettőnket. 
Tehát csakugyan le akarják üttetni a fejünket!... Hát igazán itt az 
ideje, hogy vigyenek már bennünket a kápolnába! 

Elmélkedését valami szokatlan, megnevezhetetlen hang zavarta 
meg, ami mintha nem is embertói származott volna; fájó, panaszos 
ordítás, amely áthatolt a vastag falakon s megremegtette az ablak 
vasrostélyait... Coconnas megborzadt s mozdulatlanul 
hallgatózott; nem tudta elhinni, hogy ez a rémes hang embertói 
származott volna, inkább a szél süvítésének vélte. E pillanatban 
azonban egy második, még fájdalmasabb, még rémesebb kiáltás 
hangzott el, de most már nemcsak, hogy felismerte benne az 
emberi fájdalomkiáltást, hanem mintha La Mole hangjára ismert 
volna. No de most már nem törődve azzal, hogy két zárt ajtó, 
három rostély s egy tizenkét láb széles fal választja el őt barátjától: 
Coconnas, mint valami elszabadult őrült, rohant neki a falnak, 
mintha ki akarná azt dönteni és rohanni segítségére szorongatott 
barátjának... 

- Hiszen itt valakit fojtogatnak! - kiáltotta magánkívül, de a 
másik pillanatban a rettenetes ütéstől erőtlenül rogyott le a 
kőpadra. 

- Oh, megölték őt! - sóhajtotta. - Oh, mily aljasság! És nem 
tudunk védekezni... hol a kardom... 

S kinyújtotta a karját, mintha a kardját keresné, de keze a falba 
erősített vaskarikába akadt, melyet olyan erősen rázott meg, hogy 
még egy ily hatalmas erőfeszítés, s a vaskarika a kezében marad. A 
cella ajtaja azonban kinyílt s két fáklya fénye világította meg a 
sötét cellát. 



 

- Jöjjön uram, a törvényszék már várja önt! - szólalt meg ismét 
az a bizonyos selypítő hang. 

- Jól van, legalább meghallom az ítéletemet! - mondotta 
Coconnas, aki útközben gyanakodva tekintett széjjel maga körül, 
mintha keresne valakit. 

- Mordi! A mi derék börtönőrünket nem látom. Pedig nagyon 
hiányzik már a jelenléte. 

Coconnast bevezették abba a terembe, ahol most már csak 
egyedül a főügyészt találta, aki a kihallgatás során olyan feltűnő 
elfogultsággal fogadta őt. Ekkor a függöny fölemelkedett s 
láthatóvá vált a terem háttere is. 

- Oh, istenem, hol vagyok? - kiáltott föl Coconnas irtózattal, 
mikor széttekintett. 

A látvány bizony nagyon szomorú volt. A teremnek ez a része, 
amelyet a kihallgatás alatt vastag függöny takart el, most olyan 
rémes benyomást tette Coconnas-ra, hogy ez azt hitte, hogy 
egyenesen a pokol tornácába került. 

Mindjárt az előtérben látható volt egy kínpad, rajta kötelek, 
hengercsigák és különféle kínzószerszámok; amodább nyitott 
tűzhelyen izzó zsarátnok, melynek vöröses fénye még komorabbá 
és kísértetiesebbé tette árnyékát azoknak az alakoknak, akik 
Coconnas körül szorgoskodtak. A bolthajtást tartó egyik oszlophoz 
támaszkodott egy férfi, kezében kötelet tartva; mozdulat-
lanságában szoborhoz volt hasonló, amelyet mintha abból a kőből 
faragtak volna, amelyhez szinte hozzátapadt. A kőpadok fölött a 
falba alkalmazott vaskarikák között láncok csüngtek és acélpengék 
villogtak. 

- Amint látom - mormogta magában Coconnas - a kínzóterem 
készen várja a szegény bűnöst. Ugyan mit jelenthet mindez? 

- Térdre, Marc-Annibal Coconnas! - harsant föl egy hang, 
amelyre hirtelen fölfigyelt Coconnas. - Térdre, hogy meghallgassa 
a fejére kimondott ítéletet! 

És ugyanabban a pillanatban meglepetésszerűen két súlyos kéz 
nehezedett a vállára, úgy hogy önkéntelenül is térdre roskadt. 



 

Ugyanaz a hang azután felolvasta az ítéletet, amely szerint 
Marc-Annibal de Coconnas gróf felségsértést, a király ellen 
elkövetett mérgezés, összeesküvés és a mágia által való megrontás 
kísérlete, továbbá egy vérbeli királyi hercegnek gonosz tanácsokkal 
lázadásra való csábítása miatt, a Saint-Jean-en-Gréve téren leendő 
lefejezésre ítéltetett; javait elkobozzák, szálfaerdejét hat láb 
magasságig letarolják, kastélyait lerombolják s magas póznára 
alkalmazott rézlemezre vésett sorok hirdessék mindeneknek a 
bűnt és a büntetést. 

- Ami a fejemet illeti, hát azt bizony levághatják, mert itt 
vagyok s megfoghatják; de ami az én szálfaerdeimet és 
kastélyaimat illeti: már én kérem, fittyet hányok az ország 
valamennyi fűrészének és fejszéjének, abba ugyan nem vásik bele a 
foga! 

- Csönd! - kiáltott rá a bíró és folytatta: „Mindezeken fölül..." 
- Hogyan, hát a lenyakazás után is történik még velem valami? - 

vágott közbe Coconnas mosolyogva. - No, ez már azután nagyon 
szigorú ítélet! 

- Nem a lenyakazás után, hanem előtte, uram! - mondotta rá a 
bíró és folytatta az ítélet olvasását, amely kimondja, hogy az 
elítéltet a lenyakazás előtt kínvallatásra kell fogni. 

- S ugyan miért? - fakadt ki Coconnas ezekben a semmitmondó 
szavakban, nem találva meg hamarjában egymást kergető 
gondolatainak méltó kifejezését. 

Hát bizony ez a kínvallatás tökéletesen áthúzta Coconnas-ék 
szökésének tervét; a kápolnába tehát majd csak a kínzás után 
kísérik át őket, márpedig ebbe a kínzásba igen sokan belehaltak, 
vagy a legjobb esetben is tökéletesen belenyomorodtak. 

„Mindezeket pedig abból a célból, hogy nevezettet bűntársainak 
megnevezésére és gonosz praktikáinak beismerésére 
kényszerítsük!" - fejezte be a bíró az ítélet olvasását. 

- Mordi! - kiáltozott Coconnas. - Hát ezt nevezem én 
szemtelenség-nek; sőt még ennél is több: ez már gyávaság! 



 

A bíró, aki az efféle kifakadásokhoz már hozzá lehetett szokva, 
mindössze egyet intett a kezével, mire Coconnas-t hamarosan 
megragadták s még mielőtt védekezhetett volna, a levegőbe 
emelték és a kínpadra fektették. 

- Ti nyomorultak! - kiáltozott iszonyú dühében Coconnas, 
akkorákat rántva a kecskelábakon nyugvó kínpadon, hogy még a 
bakó pribékjei is hátráltak mellőle. - Ti nyomorultak, csak 
kínozzatok, vagy akár darabokra vágjatok is, belőlem ugyan egy 
szót ki nem csikartok! Erre esküszöm! Azt hiszitek talán, hogy 
nemes emberből kínzó szerszámokkal vallomást tudtok 
kicsikarni? Ti nyomorultak, takarodjatok innen! 

- Jegyző, készüljön az íráshoz! - parancsolta a bíró. 
- Jól teszed, csak készülj hozzá! - kiáltozott Coconnas. - És 

hogyha mind leírod, amit én nektek odamondok, ti nyomorult 
hóhérok, akkor bizony lesz mit írnod, jegyző! Hát csak írd, csak 
írd! 

- Őszinte vallomást óhajt tenni, vádlott? - kérdezte a bíró 
nyugodt hangon. 

- Vallomást? Egy szót sem! Menjen a pokolba! 
- Gondolja meg még egyszer, uram, mialatt az előkészületeket 

végzik, mert azután már késő! Bakó! Készítse el a spanyol 
csizmákat! 

E szavakra, az az ember, aki kezében kötéllel eddig az 
oszlophoz támaszkodott, lassú léptekkel Coconnas felé közeledett, 
aki gúnyos fintorral fogadta, Caboche volt, Párizs törvényszéki 
bakója. Coconnas arcán e pillanatban szomorú csodálkozás 
kifejezése jelent meg, s nem szitkozódott, nem toporzékolt többé, 
hanem merően nézte ennek a régi, szinte már elfelejtett barátnak 
arcát, aki ily váratlanul jelent meg ismét. 

Caboche, kinek egyetlen arcizma sem mozdult meg s mintha 
csak most látná az életben először a vádlottat, ennek mind a két 
lábszárát két-két szorítófa közé illesztette s a kezében tartott 
kötéllel szorosan átkötötte. Ez az az úgynevezett spanyol csizma! 
A vallatás alkalmával ékeket vernek a két szorítófa közé, amely 



 

azután ilyenkor szétroncsolja a húst és összeroncsolja a 
lábszárcsontokat. Rendesen hat faéket szoktak a szorítófák közé 
verni, már ez is elég; makacsabb vádlottakat tíz ékkel kényszerítik 
vallomásra, de ilyenkor azután az ékek már nemcsak a húst 
hasogatják le a lábszárról, hanem a csontokat is összetörik. 

Mikor Caboche az előkészületeket elvégezte, az éket 
beillesztette a szorítófa közé, s kezében a hatalmas kalapáccsal, 
letérdelt Coconnas mellé s várta a bíró intését. 

- Hajlandó vallani? - kérdezte a bíró. 
- Soha! - felelte Coconnas, noha érezte, mint csurog le 

homlokáról a hideg verejték. 
- Akkor hát bakó, az első éket! - parancsolta a bíró. 
Caboche magasra emelte a hatalmas kalapácsot és lesújtott vele 

az ék tetejére; az erős ütés nyomán tompa hang visszhangzott a 
teremben, s az egész kínpad megreccsent bele. Coconnas meg se 
moccant s egyetlen jajkiáltás nem hangzott föl ajkán, pedig a 
legtöbb vádlott ilyenkor már fölordít fájdalmában. Mi több: az 
arca meglepetést és csodálkozást árult el, s tétovázva nézett 
Caboche-ra, aki a kalapácsot a második ütésre emelte föl, és csak a 
bíró intését várta. 

- Mily szándékkal rejtőztek el önök az erdőben? - kérdezte a 
bíró. 

- Hűs, árnyékos helyet kerestünk! - felelte Coconnas gúnyos 
hangon. 

- Rajta, bakó! 
Caboche másodszor is rávágott az ékre, de Coconnas-nak még a 

szempillája sem rezdült meg, csak az arca árulta el egyre fokozódó 
csodálkozását. 

- Ez ugyan keménykötésű ember! - jegyezte meg a bíró. - Bakó! 
Tövig hatol bele az ék? 

Caboche lehajolt, mintha az éket vizsgálná, miközben odasúgta 
Coconnas-nak: 

- Ordítson hát!  
Majd a bíróhoz: 



 

- Tövig hatolt, uram! 
- A második éket! - parancsolta a bíró. 
Caboche szavaiból Coconnas mindent megértett. A derék bakó 

olyan szívességet tett barátjának, amilyet bakó egyáltalán tehet 
hasonló esetben. Nemcsak a fájdalomtól kímélte őt, hanem a 
vallomás szégyenétől is azzal az egyszerű fogással, hogy faék 
helyett bőrből készült éket vert a szorítófák közé, mely éknek csak 
a feje volt tölgyfából. Ezzel az volt a célja a derék embernek, hogy 
barátja legalább teljes erejében s bátran léphessen a vérpadra. 

- Oh, te derék, jó Caboche barátom! - mormogta magában 
Coconnas. - Légy nyugodt! Ha azt akarod, hogy ordítsak, hát 
ordítok én akkorát, hogy meg leszel vele elégedve! 

Ezalatt Caboche egy második, az elsőnél jóval nagyobb éket 
illesztett a szorítófák közé. 

- Rajta, bakó! - hangzott ismét a bíró parancsszava. 
E szavakra Caboche oly iszonyatos erővel csapott le az ékre, 

mintha azzal a csapással az egész vincennes-i őrtornyot le akarta 
volna rombolni. 

- Hu... hu!... Jaj... Jaj! - ordított Coconnas a legkülönfélébb 
hangváltozatokban. 

- Ah, tehát a második ék megtette hatását! - jegyezte meg a 
bíró. - Már magam is csodálkoztam volna... 

Coconnas melle zihált, fújt, akárcsak a kovácsfújtató. 
- És mit csináltak az erdőben? - kérdezte a bíró. 
- Mordi! Mondottam már, hogy hűsöltünk! - felelte Coconnas. 
- Rajta, bakó! - hangzott föl a bíró szava. 
- Valljon hát, maga szerencsétlen! - súgta oda ismét a bakó. 
- De mit? 
- Akármit, de mondjon valamit! - felelte Caboche, másodszorra 

is lecsapva az ék fejére. 
- Jajajaj! - kiáltozott Coconnas. - Bíró úr, mit akar tudni? Azt-e, 

hogy kinek a parancsára mentünk mi az erdőbe? Mindent 
bevallok! Jajaj! 

- Igen, azt mondja meg, kinek a parancsára mentek az erdőbe! 



 

- Az alenconi herceg parancsára! Jajj! - felelte Coconnas. 
- Írja, kérem! - fordult a bíró a jegyző felé. 
- Én csak egyszerűen eszköz voltam az alenconi herceg 

kezében, és csak a parancsának engedelmeskedtem. 
A jegyző szorgalmasan írt... írt. 
- No megállj, te sápadtképű fickó, majd beadok én neked! Várj 

csak! - mormogta magában Coconnas. 
És ezután Coconnas sorra elmondotta az alenconi herceg 

látogatását a navarrai királynál, találkozását de Mouy hugenotta 
kapitánnyal, a piros köpeny történetét, de közbe-közbe nagyokat 
ordított. Oly részletesen és annyi valószínűséggel mondotta el 
kompromittáló adatait, hogy még maga a bíró is meghökkent 
hallatára ezeknek a súlyos vádaknak, amelyek egy francia királyi 
herceg ellen hangzottak el. 

- Hát ezt nevezem én okos embernek - mondotta magában a 
bakó - aki félszóból is megérti az embert! Bezzeg volt mit írnia a 
jegyzőnek! De jóságos isten, hát hogyha ez az ék nem bőrből, 
hanem fából volna! 

Az utolsó éket a bíró elengedte Coconnas-nak, s megelégedvén 
a vallomással, távozott, s így Coconnas magára maradt a bakóval. 

- Nos, hogy érzi magát, nemes barátom? - kérdezte tréfás 
hangon a bakó. 

- Oh, derék, jó barátom, kedves Caboche - felelte Coconnas - 
amíg csak élek, nem felejtem el és hálás leszek irántad nagy 
szolgálataidért! 

- Meghiszem azt, uram! - felelte Caboche. - Mert hogyha 
kitudódnék a turpisság, akkor ön helyett engem fektetnének erre a 
padra azzal a különbséggel, hogy engem bezzeg nem kímélnének 
ám! 

- De mondd csak Caboche, hogy jöttél erre a pompás 
gondolatra? 

- Nagyon egyszerűen! - felelte a bakó, Coconnas lábát a már 
előre bevérzett vászonba csavarva. - Tudtam, hogy letartóztatják, 
és hogy Katalin mindenáron a halálát akarja önnek. Azt is tudtam, 



 

hogy előbb kínpadra vonják, én tehát - megtettem az 
előkészületeket. Ez az egész! 

- És nem féltél az esetleges következményektől? 
- Uram! - felelte Caboche. - Ön volt az első nemes ember, aki 

kezet fogott velem, a bakóval. Márpedig nekem is van jó 
emlékezőtehetségem és szívem - talán éppen azért, mert hóhér 
vagyok! Majd meglátja holnap, hogy milyen ügyesen végzem a 
dolgom! 

- Holnap?... S miféle dolgot? 
- Hát nem tudja, uram? Hát elfelejtette már az ítéletet? - 

kérdezte a bakó csodálkozva. 
- Ah, igen, az ítélet! - felelte Coconnas. - Igazán elfelejtettem! 

Coconnas dehogyis felejtette el a halálos ítéletet, hanem 
egyszerűen rá se gondolt, mert minden gondolata most már csak a 
kápolna felé irányult; az oltárterítő alá rejtett tőrre, Henriette-re és 
a navarrai királynéra, a felnyergelt két lóra, a szabad menekülésre 
és a szabadulásra, amely őket a francia határokon túl várja... 

- Most pedig - mondotta Caboche - áttesszük majd a 
hordozható ágyra, de ne felejtse ám el, hogy a lábai el vannak 
törve és hogy minden lépésnél legalábbis néhányszor jajgatnia és 
nyögnie kell! 

- Oh, jaj!... Jaj! - kiáltott föl Coconnas, mikor a két pribéket 
belépni látta, kezükben cipelve a hordozható ágyat. 

- Tegyétek az ágyat egészen a kínpad mellé! - parancsolta 
Caboche a két pribéknek. 

Ekkor azután Caboche, mint valami gyermeket karjaira vette 
Coconnas-t s kíméletesen lefektette a hordozható ágyra, de azért 
Coconnas irtózatos ordítást vitt végbe. Ebben a pillanatban lépett 
a terembe a derék börtönőr. 

- A kápolnába! - szólalt meg a börtönőr, maga előtt tartva a 
kézilámpást. 

Coconnas még egyszer melegen megszorította a bakó kezét, 
mire a két pribék fölkapta a hordozható ágyat és elindult a 
kápolna felé. 



 

A KÁPOLNÁBAN 
 

A szomorú menet csöndben, szó nélkül haladt át az őrtorony 
két emelőhídján, a kastély nagy udvarán, ahonnan a kápolnába 
lehet jutni, melynek ablakain keresztül halovány fény szűrődött ki 
a sötét éjszakába s vetett bizonytalan világosságot a piros ruhás 
apostolszobrokra. Coconnas mohón szívta magába az üde, esőtől 
nedves éjszakai levegőt s elégedetten állapította meg, hogy a 
körülmények pompásan kedveznek a szökés tervének. De most 
szüksége volt minden akaraterejére és önuralmára, hogy amikor a 
kápolnába léptek, talpra ne ugorjék örömében annak a fehér 
köpennyel letakart alaknak láttára, amely az oltár körül húzódó 
karzat mellett ugyancsak hordozható ágyon feküdt. 

La Mole volt. 
- Hallgassák meg utolsó kívánságomat - szólt Coconnas a két 

pribéknek - és vigyenek engem amoda, a barátom közelébe. 
Minthogy erre nézve tiltó parancsot nem kaptak a pribékek 

teljesítették Coconnas kívánságát. 
La Mole szomorúnak és sápadtnak látszott; fejét a hideg 

márványfalhoz szorította, s verejtéktől nedves fekete haja 
kuszáltan övezte körül a szinte elefántcsont-sárgaságú arcát. 

A börtönőr intésére a két pribék távozott, hogy ideküldjék a 
papot, akit Coconnas kéretett magához. 

Ez volt ugyanis a jeladás. 
Alig csukódott be az ajtó a két pribék után, az oltár mögül két 

nőalak suhant az oltár előtt elterülő elkerített szabad térre. Margit 
egyenesen La Mole-hoz rohant, de amikor a karjával magához 
szorította, La Mole ismét abban a velőtrázó sikolyban tört ki, 
amelyet Coconnas hallott a cellájában s amelynek hallatára 
csakhogy meg nem őrült. 

- Istenem, mi baja, mi történt? - kérdezte Margit hátraugorva. 
La Mole mélyen fölsóhajtott s kezével eltakarta a szemét, mint 

hogyha nem akarná látni Margitot, aki ettől a néma mozdulattól 
még jobban megijedt, mint az előbbi fájdalomkiáltástól. 



 

- Ah, istenem, mi bajod, hiszen csupa-merő vér vagy! - kiáltott 
föl rémülten Margit. 

Coconnas, aki ezalatt már az oltárhoz rohant, magához vette a 
tőrt s Henriette-et tartotta átölelve, most hátrafordult. 

- Kelj föl hát! - mondotta Margit La Mole-nak. - Kelj föl hát, 
nincs sok veszteni való időnk! 

Szomorú és keserű mosoly játszadozott most La Mole ajka 
körül, mikor megszólalt: 

- Én imádott királyném, ön nem számított Katalin 
kegyetlenségére! Kínpadra vontak, minden csontomat eltörték s az 
egész testem csupa seb... S az a mozdulat, amellyel ajkamat e 
pillanatban homlokához érintem, nagyobb fájdalmat okoz nekem, 
mint maga a halál!... 

- A kínpad? - kiáltott föl Coconnas. - De hiszen azt én is 
kiáltottam! Vagy talán a bakó téged nem kímélt úgy, mint ahogy 
engem? 

És Coconnas ekkor mindent apróra elmondott, hogy folyt le a 
kínvallatás. 

- Oh, de hiszen az könnyen érthető! - jegyezte meg La Mole. - 
Te kezet fogtál vele, mikor meglátogattuk őt, én azonban csak 
félvállról néztem reá. Gőgösségemért az isten megbüntetett! 
Áldott legyen érte szent neve! 

La Mole imára kulcsolta össze a kezét. Coconnas és a két nő 
leírhatatlan rémülettel néztek egymásra. 

- Gyorsan, gyorsan, uraim! - szólalt meg most a börtönőr, aki 
eddig a kápolna ajtaja közelében figyelt és most az oltárhoz jött. - 
Ne vesztegessük az időt, mert mindjárt jönnek. Kedves Coconnas 
úr pedig ide azzal a tőrszúrással, de jól csinálja ám, amúgy nemes 
emberhez méltóan! 

Margit letérdelt La Mole mellé, hasonlatosan a síremlékre 
boruló márványszoborhoz. 

- Gyere pajtás, gyere velem! - mondotta Coconnas La Mole-nak. 
- Bátorság! Én az ölemben viszlek ki és teszlek a ló hátára, sőt 
magam mellé ültetlek a nyeregbe, ha kell, de menjünk, menjünk 



 

innen tüstént! Hallottad, mit mondott itt ez a derék ember: most 
életről vagy halálról van szó! 

La Mole végső erőfeszítéssel iparkodott föltámaszkodni. 
Coconnas átölelte és talpra állította, mialatt La Mole csak tompán 
nyögött, de amely pillanatban Coconnas eleresztette és most már 
csak a két hölgy gyönge karjára támaszkodhatott, lábai 
megroggyantak s mint élettelen hústömeg a földre zuhant, 
miközben az az iszonyatos fájdalomordítás, amelyet már nem bírt 
tovább visszafojtani, hosszan, szívettépően rezgett végig a kápolna 
komor boltívei alatt. 

- Láthatod királyném, én imádott királyném - nyögte 
fájdalmában La Mole - mivé lettem! Hagyjatok tehát magamra, 
hagyjatok sorsomra - egy utolsó csókkal! Hiába kínoztak, nem 
vallottam, Margit. Titkunkat magammal viszem a sírba, 
szerelmemmel együtt... Isten áldjon meg, én imádott királyném! 

Margit, aki maga is közel volt az ájuláshoz, karjaival átölelte azt 
a szép fejet, amelyben annyiszor gyönyörködött, s egy csókot, 
szinte áhítatos testvéri csókot nyomott az ajkára. 

- Te pedig, Hannibál - mondotta La Mole - aki megkíméltettél a 
fájdalomtól, ki még ifjú vagy s élni kívánsz - menekülj, menekülj, 
hadd legyen utolsó vigaszom legalább az a tudat, hogy te szabad 
vagy. 

- Az idő múlik, uraim! - hangzott föl a börtönőr figyelmeztető 
szava. Henriette gyöngéd erőszakkal vonta magával Coconnas-t, 
míg Margit még mindig La Mole előtt térdelt s zilált hajával és 
könnyben úszó szemmel, mintha bűnbánó Magdolna 
megelevenedett szobra volna. 

- Menekülj... menekülj Hannibál! - sürgette La Mole - ne okozz 
ellenségeinknek örömet azzal, hogy mindkettőnket egyszerre 
lássanak a vérpadon elvérezni. 

Coconnas gyöngéden elhárította magától Henriette ölelő karjait 
s egy ünnepélyes, szinte magasztos kézmozdulattal így szólt 
hozzá: 



 

- Asszonyom, mindenekelőtt adja ide azt az ötszáz tallért, 
amivel ennek a hű embernek tartozunk! 

- Itt van! - felelte a hercegné az összeget átnyújtva. 
- Ami pedig téged illet, pajtás - szólt Coconnas, fejét szomorúan 

lehajtva La Mole-hoz - mondhatom rosszulesett hallanom 
részedről azt a föltevést, hogy én képes volnék téged cserben 
hagyni! Hát nem megesküdtem neked, hogy élve vagy halva, de 
egymást soha el nem hagyjuk? Ezt a sértést megbocsátom neked, 
pajtás, mert látom, hogy irtózatosan szenvedsz... 

És ezzel hirtelen lerogyott barátja mellé s annak verejtékes 
homlokára gyöngéd csókot nyomott... édesen, mint ahogy az anya 
a gyermekét, lassan, kíméletesen magához vonta, a fejét a hideg 
márványfalhoz fektette, ő maga pedig annak ziháló keblére borult. 

Margit szomorúan tekintett maga elé, majd fölemelte a földről a 
tőrt, amelyet Coconnas az imént elejtett. 

- Királyném! - szólt La Mole halk hangon, karját Margit felé 
kitárva. - Oh, én szép királyném, ne feledd soha, meghalok 
anélkül, hogy szerelmünk titkát valakinek elárultam volna. 

- Oh, jóságos ég! - kiáltott föl Margit kétségbeesésében. - Mit 
tehetnék még érted, ha már nem halhatok meg veled együtt? 

- Még csak azt - felelte La Mole - hogy gyere ide mellém 
mosolygó arccal, hadd legyen könnyebb a halálom! 

Margit hozzálépett s kezét összetéve, mintha arra kérné, hogy 
beszéljen s mondja el utolsó kívánságát. 

- Emlékszel-e Margit, arra az estére, amikor cserébe az 
életemért - amelyet akkor néked ajánlottam s amelyet íme, ma 
érted áldozok föl - szent ígéretet tettél? 

Margit összerezzent. 
- Ah, íme, emlékezel - folytatta tovább La Mole - mert 

észrevettem, hogy megborzadtál... 
- Igen, emlékszem - felelte Margit - s a lelkem üdvére fogadom, 

hogy ígéretemet megtartom, én szép szerelmem! 
Margit az oltár felé nyújtotta ki karját, mintha másodízben az 

istent hívná tanúnak esküjéhez. La Mole arca e pillanatban 



 

földerült, mint hogyha a kápolna boltíve megnyílt volna s egy égi 
fénysugár ragyogta volna be. 

- Hallga!... Jönnek! - súgta halkan a börtönőr. 
Margit halkan fölsikoltott s odarohant La Mole fekvőhelyéhez, 

de azután reszketve állott meg előtte abbeli félelmében, hogy 
ölelésével még inkább fokozza a megkínzott ember gyötrelmeit. 

Henriette gyöngéden megcsókolta Coconnas homlokát s így 
szólt: 

- Megértettelek édes Hannibál és büszke vagyok reád! Tudom, 
hogy hősiességed miatt szenveded el a halált, de én téged éppen 
hősiességedért szerettelek meg. Isten a tanúm, hogy mindig és 
mindenekfölött szeretni foglak, s amint hogy Margit ünnepélyesen 
megesküdött valami ígéret megtartására - bár nem tudom, mi az - 
de esküszöm, hogy ugyanazt megcselekszem én is! 

És ezzel a hercegné megragadta Margit kezét. 
- Nagyon szépen mondottad, hercegném, köszönöm! - felelte 

Coconnas. 
- Még egy, igazán utolsó kívánságom volna! - mondotta La Mole 

Margitnak. - Adjál nekem emlékül valami tárgyat, melyet 
csókjaimmal halmozhassak el, mikor a vérpadra indulok! 

- Oh, igen, igen! íme, itt van... nesze! - kiáltotta Margit letépve 
nyakáról egy arany medaillont, amely aranyláncon csüngött a 
nyakán. 

- Íme, neked adom - mondotta Margit - ezt a szent ereklyét, 
amelyet még gyermekkorom óta viselek. - Édesanyám tette a 
nyakamra, mikor még piciny gyermek voltam, s amikor még ő is 
szeretett engem... nagybátyánk, Kelemen pápa ajándéka. Azóta 
soha nem vettem le a nyakamról. Nesze, neked adom, én szép 
szerelmem!... 

La Mole mohón kapott a drága emléktárgy után és csókjaival 
halmozta el. 

- Már nyílik az ajtó, hölgyeim, meneküljenek! - szólalt meg a 
börtönőr. A két hölgy az oltár felé rohant, amely mögött hirtelen 
eltűntek. Ugyanabban a pillanatban a pap belépett a kápolnába. 



 

A SAINT-JEAN-EN-GRÉVE TÉREN 
 

Reggel hét óra. A nyüzsgő, zajongó tömeg már ellepte a tereket, 
az utcákat és a kőpartokat. Tíz órakor ugyanaz a kordé, amelyen 
valaha párbajuk után Coconnas-t és La Mole-t ájultan szállították 
haza a Louvre-ba, elindult Vincennes-ből, áthaladt a Saint-Antoine 
utcán, s amerre a sűrű tömeg sorfala közt elhaladt, az emberek 
szoborszerű mozdulatlansággal, kimeredt szemmel és tátott szájjal 
bámultak utána. E napon Medici Katalin ugyancsak szívettépő 
látványosságot szerzett Párizs lakosságának. 

Ebben a kordéban ugyanis, kegyelemből odavetett kevés 
szalmán, feketébe öltöztetett két ifjú hevert egymáshoz 
támaszkodva. Coconnas a térdén tartotta La Mole-t, kinek 
födetlen feje fölülemelkedett a kordé oldalfalain s a szeme 
tétovázva nézett erre-arra. A tömeg majd elnyelte szemmel ezt a 
két megkínzott testet, amely számára a halál csak megváltás lesz 
kimondhatatlan kínjaitól. Úgy beszélték szerte a városban, hogy 
La Mole még a kínpadon sem vallott egyetlen szót sem, míg társa, 
Coconhas a kínpadon úgy vallott, mint a parancsolat. 

- Odanézzetek! - kiáltották a tömegből. - Látjátok, az a vörös 
ifjú, az vallott, az a gyáva, aki társát is vérpadra juttatta. A másik 
ellenben nem vallott. Az az igazi hős! 

A halálraítélt két ifjú mindezeket tisztán hallotta, s mikor La 
Mole gyöngéden megszorította Coconnas kezét, ez néma 
megvetéssel nézett le a zajongó, ostoba tömegre, büszkén, 
fölényesen, mintha nem is ezen a piszkos kordén, hanem fényes 
diadalszekéren ülne. 

- Vajon hamarosan odaérünk-e? - kérdezte La Mole elhaló 
hangon. - Én már alig bírom... azt hiszem, hogy elájulok... 

- Kitartás, még egy kis kitartás, pajtás! - felelte Coconnas. - 
Elhaladtunk a Tizon majd a Cloche-Percée utca előtt. Nézd csak, 
odanézz pajtás! 



 

- Oh, emelj föl, emelj föl egy kissé Hannibál, hadd lássam még 
egyszer s utoljára azt a házat, amelyben oly sok boldog percet 
töltöttünk... 

Coconnas kinyújtotta a karját s megérintette a hóhér vállát, aki 
a bakon ülve a lovat hajtotta. 

- Mester! - mondotta neki Coconnas. - Tedd meg nekünk azt a 
szívességet, állj meg egy pillanatra a Tizon utca előtt! 

Caboche megértően intett a fejével s mikor a Tizon utca elé 
érkeztek, megállott. 

La Mole nagynehezen, Coconnas segítségével föltámaszkodott a 
kocsiban s könnytől fátyolozott szemmel tekintett arra a kicsiny 
házra, mely néma és csöndes, akár a sír... Egy sóhaj tört elő 
kebléből és halk hangon, mintha magának súgná, mondotta: 

- Isten veled... ifjúság, szerelem, élet!... És fejét aléltan hajtotta 
le mellére. 

- Bátorság! - súgta oda neki Coconnas. - Talán odafönn mindezt 
újra megtaláljuk! 

- Azt hiszed? - kérdezte La Mole. 
Hiszem, mert maga a pap mondotta és én is úgy remélem! De 

nicsak... el ne ájulj hát pajtás, mert ez a léha tömeg bizony még jót 
mulat rajtunk! 

Caboche ez utóbbi szavakat meghallotta; egyik kezével a lovára 
csapott, a másikkal Coconnas-nak észrevétlenül egy kis szivacsot 
nyújtott át, amely olyan erősen aromatikus szerbe volt mártva, 
hogy annak belélegzése s a halántékjuk megdörzsölése után La 
Mole szinte fölüdült. 

- Ah! - kiáltott föl La Mole. - Szinte újraéledek! 
És mohón kapott a nyakába akasztott arany médaillon után, 

amelyet csókkal halmozott el. 
Mikor a kőpart sarkára érkeztek s elhaladtak amellett a szép kis 

épület mellett, amelyet II. Henrik építtetett, már föltűnt a vérpad, 
mint valami dísztelen, véres emelvény, amely az emberek, feje fölé 
emelkedett. 



 

- Kedves Hannibál! - szólalt meg La Mole. - Hadd haljak meg 
elsőnek én! 

Coconnas ismét megérintette a bakó vállát. 
- Mi baj, nemes uram? - kérdezte Caboche hátrafordulva. 
- Te jó ember vagy, hóhér! - mondotta Coconnas. - Azt ígérted, 

hogy teljesíted kívánságomat. 
- Úgy van! Megismétlem ígéretemet! 
- Az én drága barátom nagyon szenved, és szenvedéseit még 

inkább fokozná, ha engem látna meghalni elsőnek. Meg azután 
hogyha én halnék meg előbb, nem lenne, aki őt a vérpadig cipelné. 
A maga lábán nem tud járni. 

- Rendben van! - felelte Caboche egy könnycseppet dörzsölve 
szét szempilláin. - Legyenek nyugodtak, uraim! Úgy lesz, ahogy 
kívánják! 

- De ugye, egy csapásra? - kérdezte Coconnas halkan. 
- Egyetlen csapásra! 
A kordé megállott, megérkeztek. Coconnas föltette a kalapját; a 

tér tömve volt emberekkel, a városháza lépcsőzetét ellepte a 
kíváncsiak tömege, s mindenik ablakból nyugtalan, lángoló arcok 
tekintettek alá. Mikor azután észrevették, hogy az a szép ifjú eltört 
lábain végső erőfeszítése ellenére sem tud a vérpadig vánszorogni, 
az általános meghatottság moraja zúgott végig a tömegen. A 
férfiak zúgolódtak, a nők siránkoztak. 

- Ez már megint az udvar egyik ravasz fondorlata! - 
mondogatták a férfiak. - Nem itt, hanem a Pré-aux-Cleres-en 
kellett volna őket kivégezni, ahol senki sem látta volna őket! 

- Mily szép az az ifjú, s mily halovány! Ugye, ő az, aki nem akart 
vallani? - mondogatták a nők. 

- Hannibál! - szólalt meg La Mole. - Képtelen vagyok talpra 
állni. Vigyél engem a vérpadig. 

- Várj csak! - mondotta Coconnas, s intett a bakónak, aki most 
félreállt. Coconnas lehajolt, La Mole-t, mint valami gyermeket, az 
ölébe fogta, egyenes léptekkel haladt föl a vérpad lépcsőin s a 
tömeg szűnni nem akaró ujjongása közepette, gyöngéden letette a 



 

vérpad tetején. Azután levette a kalapját, üdvözletül meglengette a 
tömeg felé s azután leejtette a lába elé. 

- Tekints szét, Hannibál! - mondotta La Mole. - Nem látod őket 
valahol? 

Coconnas lassan körülhordozta tekintetét a nagy téren; egyszer 
csak fölfigyelt s anélkül, hogy elfordulna, kezével megérintette La 
Mole vállát. 

- Odanézz! Látod az ablakát annak a kis toronynak? - mondotta 
Coconnas. 

La Mole a megjelölt irányba tekintett, s az ablak mellett, de 
inkább a háttérben, két gyászruhás hölgyet pillantott meg. 

- Ah, már attól féltem, hogy meg kell halnom anélkül, hogy még 
egyszer s utoljára láthattam volna őt! Most már nyugodtan halok 
meg! - mondotta La Mole halkan, s miközben szemével meredten 
bámult arra a kis ablakra, a médaillont forró csókjaival halmozta 
el. 

Coconnas a legtökéletesebb udvariassággal üdvözölte a két 
hölgyet, akik aztán viszonzásul könnyüktől áztatott 
zsebkendőjüket lobogtatták feléjük. Ekkor Caboche gyöngéden 
megérintette Coconnas vállát s a szemével intett neki. 

- Igen, igen, kedves barátom! - mondotta neki halkan Coconnas, 
majd La Mole felé fordulva így szólt hozzá: 

- Ölelj meg, édes, jó pajtásom! A halál nem lesz számodra 
nehéz, hiszen te olyan bátor voltál teljes életedben! 

- Nem nagy érdem, bátran meghalnom, hiszen olyan 
kimondhatatlanul sokat szenvedek! - felelte La Mole elhaló 
hangon. 

A pap most hozzálépett s a feszületet odatartotta eléje; La Mole 
mosolyogva mutatta meg a papnak a médaillont, amelyet a 
kezében tartott. 

- Mindegy! - jegyezte meg a pap. - Kérd az erőt attól, aki 
végigszenvedte mindazt, amit te most! 

La Mole ájtatosan csókolta meg a feszületet. 



 

- Kérje meg nevemben atyám, a Szent Szűzről elnevezett 
kolostor hölgyeit, hogy foglaljanak engem is imáikba! - mondotta 
La Mole a papnak. 

- Siess már pajtás! - sürgette Coconnas La Mole-t. - Engem is 
annyira megszomorítasz, hogy már magam is gyöngülni érzem 
erőmet. 

- Kész vagyok! - felelte La Mole. 
- Tudja-e a fejét egyenesen tartani? - kérdezte tőle a bakó, 

pallosát a térdelő helyzetben levő La Mole háta mögött 
megragadván. 

- Azt hiszem, hogy igen! - felelte nyugodtan La Mole. 
- Akkor könnyen fog menni. 
- De kérem - mondotta La Mole - ne feledje ám el, amire 

kértem. Ez a talizmán itt a nyakamban, megnyitja önnek a Louvre 
ajtaját. 

- Legyen nyugodt, amit megígértem, meg is teszem! De kérem, 
hajtsa le egy kissé jobbra a fejét! 

La Mole kinyújtotta a nyakát s tekintetét ama kis torony felé 
fordítva, így szólt: 

- Isten veled, Margit! Áldjon meg az ist... 
Nem fejezhette be. Pallosának egyetlen, villámgyors 

suhintásával, Caboche lecsapta La Mole fejét, amely Coconnas lába 
elé gurult, a teste pedig lassan, csöndesen elnyúlt, mintha feküdni 
készült volna. 

Ezernyi torokból hangzott föl egyszerre a rémület kiáltása, de 
Coconnas-nak úgy tűnt föl, mintha túl ezen a rémes kiáltáson, egy 
éles sikoly röppent volna föl ama kis torony irányából. 

- Köszönöm, derék barátom, köszönöm! - mondotta Coconnas a 
bakónak, harmadszor is odanyújtva neki a kezét. 

- Kedves gyermekem - szólalt most meg a pap Coconnas felé 
fordulva - van-e valami mondanivalód az isten szolgájának? 

- Hitemre mondom, atyám, hogy nincs! - felelte Coconnas. - 
Ami mondanivalóm volt, azt már tegnap elmondottam. 

Azután Caboche felé fordulva: 



 

- Rajta, bakó, egyetlen barátom, tedd meg nekem az utolsó 
baráti szolgálatot! 

De mielőtt letérdelt volna, tekintetét körülhordozta a tömegen 
olyan nyugodtan és olyan derűsen, hogy a csodálkozás moraja 
zúgott végig a tágas téren. Ekkor azután fölkapta a földről La Mole 
fejét s egy csókot nyomva annak lilaszínű ajkára, még egy 
pillantást vetett a kis torony felé; majd letérdelt s azt az imádott 
fejet még mindig kezében tartva, így szólt Caboche-hoz: 

- Sújts le, bakó! 
Alig hangzottak el ezek a szavak, Coconnas feje elvált 

törzsétől... 
Csakhogy mikor Caboche ezt a mestervágást megtette, maga is 

görcsösen összerezzent. 
- Ideje is, hogy már egyszer vége legyen! - mormogta magában a 

bakó. - Szegény ifjú! 
És lehajolt La Mole holttestéhez, hogy kivegye annak görcsösen 

összeszorított ujjai közül az arany médaillont, majd köpenyével 
letakarta mind a két holttestet, amelyet a kordén szállít el innen. 

A látványosságnak vége, a tömeg szétoszlott. 



 

A PELLENGÉR 
 
Leszállt az est a város fölé, amely még mindig izgatottan 

tárgyalta a kettős kivégzés részleteit, megszomorítva minden 
házban a meghitt családi vacsora boldog idejét. 

De ellentétben a várossal, amely csöndes, szinte komor volt, 
bezzeg zajos vigasságtól visszhangoztak a fényárban úszó Louvre 
ódon falai! Nagy esti ünnepség volt a kastélyban. Károly király 
rendeztette azon a napon, melynek reggelén a kivégzést 
végrehajtatta. Margit még a megelőző este kézhez vette a király 
parancsát, hogy az ünnepségen megjelenni tartozik, s minthogy 
Margit biztosan remélte, hogy az intézkedések pontos 
végrehajtása után La Mole és Coconnas megszöktetése sikerülni 
fog; nyomban meg is üzente bátyjának, hogy az ünnepségen 
megjelenik. De amióta ama bizonyos kápolnabeli jelenet után 
minden reménye szétfoszlott, s másnap reggel - utolsó jeleként 
annak a nagy és mély szerelemnek, amelyhez hasonlót életében 
még soha nem érzett - kegyeletből megjelent a kivégzés színhelyén 
- föltette magában, hogy sem kérés sem fenyegetés nem fogja őt 
rábírni arra, hogy részt vegyen a Louvre zajos mulatozásában 
aznap este, melynek reggelén a Gréve téren végignézte azt a 
gyászos ünnepséget. 

Károly király e napon is új bizonyítékát adta rendkívüli 
akaraterejének: noha immár két hét óta ágybanfekvő beteg, a lélek 
is csak hálni jár belé, s az arca halálsápadt, - délután öt óra tájban 
fölkelt ágyából s legszebb ruháját öltötte magára. Igaz ugyan, hogy 
öltözködés közben háromszor elájult. 

Este nyolc óra felé a király Margit húga iránt érdeklődött; 
látták-e őt, mit csinál? Senki sem tudott választ adni neki ezekre a 
kérdésekre. Margit ugyanis délelőtt tizenegy óra tájban érkezett 
haza, bezárkózott a szobájába és megparancsolta, hogy senkit 
hozzá be ne bocsássanak. Csakhogy a király elől mégsem tudott 
elzárkózni. Nancey kapitány karjára támaszkodva, Károly a titkos 
folyosón át Margit lakosztálya felé tartott. Noha el volt készülve a 



 

szomorú jelenetre, amelyhez már előre hozzáedzette a szívét, az, 
amit látott, képzeletét is fölülmúlta. 

A pamlagon elterülve, beásta Margit a fejét a párnák közé; nem 
sírt, nem jajgatott s nem imádkozott, csak hörgött, mint a 
haldokló. A szoba másik sarkában a nevers-i hercegné, ez a 
vígkedvű, erőslelkű asszony, ájultan feküdt, hosszan elterülve a 
szőnyegen. Mikor a Gréve térről a kivégzés után visszatért, őt is 
cserben hagyta minden ereje, s a szegény megrémült Gillone 
komorna azt sem tudta, melyik segítségére siessen; csak járt-kelt 
köztük szótlanul. 

Nancey-t künn hagyva a folyosón, haloványan s reszkető 
léptekkel nyitott be a király Margit szobájába. Egyedül Gillone 
figyelt föl, aki e pillanatban a hercegné körül szorgoskodott, s 
ijedten nézett a király arcára, aki egy kézmozdulattal kiparancsolta 
őt a szobából. Károly ekkor egyenesen a húga felé közeledett, s egy 
darabig némán nézett le reá, majd oly gyöngéd hangon, amilyenre 
a királyt senki sem hitte képesnek, megszólalt: 

- Margit, édes húgom!  
Margit megremegett és fölült. 
- Bátorság, bátorság, édes húgom! Oh, én tudom, hogy fáj, 

nagyon fáj, de hallgass csak meg engem! 
Margit fölfigyelt, mire a király folytatta: 
- Megígérted, hogy eljössz a bálba, húgom! Ígéretedre számítva, 

már várnak is téged, s így nagy föltűnést keltene, ha nem jönnél el. 
- Bocsáss meg bátyám, de látod, mennyire szenvedek! - felelte 

Margit. 
- Iparkodjál legyőzni gyöngeségedet, s légy erős, húgom! 
Margit egy pillanatra megkísérelte, hogy erőt vesz önmagán, de 

a másik pillanatban ismét erőtlenül hanyatlott vissza párnái közé. 
- Nem... nem bírom! Nem mehetek... 
Károly megragadta Margit kezét s a pamlag szélére ülve, így 

szólt: 
- Egyik jó hívedet vesztetted el, húgom, oh, én azt jól tudom. De 

tekints csak reám: hát én nem elvesztettem valamennyi jó 



 

barátomat, sőt az - édesanyámat is! Te mindig kisírhattad magadat 
kedvedre, mint ahogy e pillanatban is teszed; nekem pedig, még 
legnagyobb fájdalmaim közepette is mosolyt kell erőszakolnom 
ajkamra. Te szenvedsz, húgom, én pedig - nézz meg jól - 
haldoklom. Bátorság tehát, édes húgom! Kérlek, könyörgök hoz-
zád családunk dicsősége nevében! Súlyos keresztként hordozzuk 
családunk jó hírnevét, hordozzuk, mint Krisztus a keresztet a 
kálvárián, és hogyha útközben, épp úgy, mint Krisztus, 
el-elbukunk néha, emelkedjünk föl újra és cipeljük tovább 
terhünket mi is megadással! 

- Oh, istenem, istenem! - sóhajtozott Margit. 
- Tudom - folytatta tovább Károly - tudom, hogy nagy áldozatot 

kérek tőled, húgom, de hiszen mindenkinek föl kell áldoznia 
valamit: egyik a becsületét, másik az életét! Azt hiszed talán, hogy 
huszonöt éves koromban, a világ legszebb koronájával fejemen, 
nem sajnálom itthagyni e földi tereket? Nézz reám, húgom... a 
szemem, az arcom, az ajkam, oh, az már a haldokló emberére vall, 
de a mosolyom... nézd húgom, a mosolyom nem azt mutatja-e, 
hogy még mindig remélek. Pedig nyolc nap, legföljebb egy hónap 
múlva engem is el fogsz siratni, mint ahogy siratod őt e percben... 

- Bátyám!... Édes bátyám! - kiáltott föl Margit, karjával átölelve 
Károly nyakát. 

- Menj hát, édes húgom, öltözzél föl, kendőzd el halványságod 
és gyere el a bálba! Én pedig megyek és megparancsolom, hogy új 
ékszereket hozzanak ide és olyan díszt, amely teljesen méltó lesz 
szépségedhez! 

- Oh, bátyám, a gyémánt s a fényes öltözet nem érdekel ma 
engem! 

- Az élet hosszú, húgom, legalábbis a te számodra! - felelte 
Károly. - És emlékezzél csak valamire: a legjobban s a 
legméltóbban úgy tiszteljük az elhunytak emlékét, ha elfojtjuk 
vagy inkább eltitkoljuk a miattuk érzett fájdalmunkat!  

- Hát jól van bátyám, elmegyek a bálba - felelte megtörten 
Margit.  



 

Károly szemében e pillanatban egy könny csillogott, de amelyet 
mohón fölszívott száraz szemhéja: meghajolt húga előtt, 
homlokon csókolta, s egy pillanatra megállva a még mindig aléltan 
fekvő hercegné előtt, csak ennyit mondott: 

- Szegény, szegény asszony! Azután halk léptekkel távozott. 
Nemsokára apródok léptek Margit szobájába, ládákat és 

ékszereket cipelve; Margit intett nekik, hogy tegyék le a földre, 
mire azok távoztak és csak Gillone maradt a szobában. 

- Készítsd elő számomra a szükséges öltözéket, Gillone! - 
mondotta Margit. 

Gillone csodálkozva nézett úrnője arcára. 
- Igen, Gillone! - mondotta Margit keserűen. - Igen, felöltözöm 

és elmegyek a bálba! Várnak. Siess, siess Gillone! A nap hadd 
legyen teljes: ünnepség a Gréve téren, ünnepség este a Louvre-ban! 

- És a hercegné?... 
- Oh, ő szerencsésebb nálam! Ő kedvére kisírhatja magát. Ő 

nem királyi hercegnő, nem királyné, nem a király húga! Segíts 
Gillone, add rám a legszebb ruhám! 

Csakugyan: az ékszerek gyönyörűek, a ruha festőien pompás! 
Soha Margit ilyen szép nem volt! Kedvtelve nézegette magát a 
tükörben. 

- Bátyámnak igaza van: nincs gyatrább teremtés az embernél!  
E pillanatban Gillone jött vissza a szobába és jelentette: 
- Egy férfi van itt, aki beszélni óhajt Felségeddel! 
- Ki az az ember? 
- Nem tudom, de oly félelmetes a külseje, hogy még most is 

borzadok tőle. 
- Eredj, kérdezd meg tőle a nevét és hogy mi járatban van! 

Gillone távozott, de csakhamar visszatért. 
- A nevét vonakodik megmondani -jelentette a komorna - de 

ezt küldi Felségednek. 
Gillone egy médaillont adott át Margitnak, amelyben az a 

magáéra ismert; ezt az ereklyét adta ő emlékül La Mole-nak 
tegnap éjjel. 



 

- Oh, bocsásd be Gillon azt az embert! - mondotta Margit, aki 
most még jobban elsápadt. 

Súlyos léptek alatt ropogott a padló; egy férfi állott meg a 
küszöbön. 

- Ah, ön az?... - szólalt meg a királyné. 
- Igen, én vagyok, felség - mondotta a férfi - aki annak idején 

Montfaucon-ból kordémban szállítottam be a Louvre-ba két 
sebesült nemes ifjút. 

- Igen, igen, emlékszem önre! Ön Caboche mester, nemde? 
- Párizsi törvényszéki bakó, Felség! 
Ezek voltak az első szavak, amelyeket a nevers-i hercegné egy 

óra leforgása óta egyáltalán megértett és hallott. Halovány arcát 
fölemelte a két tenyeréből és rábámult a bakóra azzal a szép 
smaragdzöld szemével, amely most szinte lángolt. 

- És miért jött ide? - kérdezte Margit. 
- Hogy emlékeztessem felségedet arra az ígéretére, melyet az 

egyik ifjúnak tett, kitől ezt az ereklyét kaptam azzal a megbízással, 
hogy adjam át felségednek. Emlékszik-e még, asszonyom? 

- Oh, hogyne! -- kiáltott föl Margit. - De hol van az a bizonyos... 
- Otthon van nálam, a testtel együtt. 
- És miért nem hozta el most magával. 
- Attól féltem, hogy a Louvre kapuőrsége megállít és követeli, 

hogy hajtsam föl a köpenyem. Bezzeg elbámultak volna, hogyha a 
köpenyem alatt megpillantottak volna egy - emberfejet! 

- Hát jól van, őrizze magánál, holnap érte megyek. 
- Holnap már késő lesz, asszonyom! - felelte Caboche. 
- Ugyan miért? 
- Mert Katalin királyné őfelsége megparancsolta, hogy adjam át 

neki a legközelebb kivégzendő két bűnös fejét, kabalisztikus 
kísérletei céljából. 

- Ah, mily megszentségtelenítése lenne az a mi drága 
halottainknak! - kiáltott föl Margit a hercegnéhez rohanva, aki 
most hirtelen talpra ugrott, mintha rugón rángatták volna. - 
Henriette, édesem, hallottad, mint mondott ez az ember? 



 

- Igen, hallottam! De hát mit kell tennünk? - kérdezte a 
hercegné. 

- Ezzel az emberrel együtt kell a lakására menni! - felelte 
Margit, bársonyköpenyt terítve a vállára. - Gyere, Henriette, gyere 
velem, menjünk és nézzük meg őket még egyszer s utoljára! 

Margit lezáratta lakosztályának valamennyi ajtaját, a 
gyaloghintót a titkos ajtó elé rendelte, azután Henriette karját 
átölelve, intett Caboche-nek, hogy kövesse őket. A mondott helyen 
már ott várakozott a gyaloghintó, a Louvre kapuja előtt pedig 
Caboche mester egyik pribékje kézilámpással. 

Mikor Caboche háza elé érkeztek, Caboche kinyitotta a 
gyaloghintó ajtaját, míg pribékje előreszaladt a házba. Margit 
kiszállt a hintóból és lesegítette a hercegnét is. A pellengér tornya, 
mint valami alaktalan óriás alkotmány, meredt az égnek komoran, 
vöröses fényt sugározva ki a tetején levő két lőrésszerű nyíláson 
keresztül. 

A pribék megjelent a kapu előtt. 
- Mehetünk, hölgyeim! - szólalt meg Caboche. - A 

pellengér-toronyban mindenki alszik már. 
Ebben a pillanatban a két lőrés fénye is kialudt. 
Margit és Henriette egymáshoz simulva lépte át a csúcsíves ajtó 

küszöbét és tűnt el a nedves, göröngyös kövekkel kirakott folyosó 
sötét mélyén, melynek végén halvány világosságot vett észre. 
Caboche viaszfáklyával világított előttük s bevezette őket egy 
alacsony, füstös terembe, melynek közepén állott egy asztal, rajta 
három teríték és vacsoramaradványok. A három teríték alighanem 
a hóhér, a felesége és első segédje számára volt odakészítve. A 
terem egyik falán, könnyen észrevehető helyen lógott le egy 
szögről a király pecsétjével ellátott hóhéri kinevezés 
pergamenlapon. Az egyik szögletbe volt támasztva a hosszúnyelű 
pallos. Ez volt a megtorló igazság fényes pallosa. 

Mikor ebbe a terembe érkeztek, Caboche mélyen meghajolt és 
így szólt:  



 

- Felség, bocsásson meg, hogy bátor voltam a Louvre-ban 
fölkeresni és önt idekalauzolni, de ez határozott kívánsága volt 
annak a nemes ifjúnak, úgy hogy... 

- Jól tette, mester! - felelte Margit. - És íme, hálám jeléül fogadja 
ezt az erszényt! 

Caboche szomorúan nézett a tömött erszényre, amelyet Margit 
az asztalára tett. 

- Arany! Mindig csak arany! - mormogta magában a bakó. - Bár 
megvásárolhatnám ezen az aranyom azt a két életet, amelyet ma 
kioltottam! 

- Mester! - mondotta Margit, tétovázva tekintve szét a 
teremben. - Még máshová is mennünk kell, nem látom... 

- Nem kell, felség, már helyben vagyunk! - felelte a bakó. - De 
szeretném önöket megkímélni a szomorú látványtól, s ha 
megengedik, én majd a köpenyembe betakarva elhozom azt, 
amiért idejöttek! 

Margit és Henriette tekintete most hirtelen összevillant. 
- Ne, ne mester! - felelte Margit, aki barátnője szeméből 

kiolvasta ugyanazt a szándékot, amely az övé is volt. - Mutassa 
meg az utat, mi majd követjük önt! 

Caboche kezébe fogta a fáklyát, kinyitotta azt a tölgyfaajtót, 
amely egy pincehelyiségbe nyílt, ahová néhány lépcsőfokon 
lehetett lejutni. Hirtelen szélroham lobogtatta meg a fáklya 
lángját, melynek fénye megvilágította a két hölgy szomorú arcát; 
dohos vérszag áradt ki a pincehelyiség mélyéből. 

Henriette, haloványan, mint valami alabástromszobor, 
támolygott Margit karjára támaszkodva, kinek léptei mégis 
szilárdabbak voltak; de mindjárt az első lépcsőfokon 
megtántorodott. 

- Nem... nem... mégsem bírom... - súgta halkan a hercegné. 
- Ha valakit szeretünk, még a halálában is szeretnünk kell, 

Henriette! - jegyezte meg halkan Margit. 
Hát bizony csakugyan ijesztő, de egyúttal megható volt az a 

látvány, amely most eléje tárult ennek a ragyogó szépségű, két ifjú 



 

asszonynak, amint az alacsony, piszkos boltívek alatt meghajolva, 
a gyöngébb az erősebb, az erősebb pedig a - bakó karjára 
támaszkodva vánszorgott beljebb és beljebb. 

Most az utolsó lépcsőfokra léptek. 
A pince hátterében, fekete cserge-takaróval letakarva feküdt a 

földön két emberi alak; Caboche fölemelte a takaró egyik csücskét 
s a fáklyával rávilágítva, így szólt: 

- Íme, itt van, Felség! 
Fekete ruhájukban, a halál félelmetes szimmetriájával feküdt 

egymás mellett a két ifjú holtteste: fejük, amely vissza volt illesztve 
a törzsre, mintha csak a nyak körül végighúzódó vékony vörös 
csíkkal volna elválasztva a testtől. Még a halál sem tudta őket 
egymástól elválasztani, mert - lehet, hogy puszta véletlenségből, 
de lehet, hogy a bakó kegyeletes figyelmességéből - La Mole jobb 
keze ott pihent Coconnas bal kezében. 

La Mole lecsukott szemhéja alól mintha a szerelem, Coconnas-é 
alól a megvetés büszke tekintete villant volna elő. 

Margit letérdelt szerelmese holtteste mellé s drágakövektől 
ragyogó kezeivel megfogta és gyöngéden fölemelte azt a szép fejet, 
amelyet annyira csodált és szeretett. 

A hercegné a falhoz támaszkodva, tekintetét egy pillanatra sem 
tudta levenni arról a halovány arcról, amelyről annyiszor látta 
visszatükrözni a szerelmet, a gyönyört... 

- La Mole! Drága La Mole! - mormogta halkan Margit. 
- Hannibál! - kiáltozta a hercegné. - Hát te, aki olyan szép, 

olyan büszke és bátor voltál, nem felelsz többé hívó szavaimra? 
És a könny özöne omlott szeméből. 
Margit gyöngyökkel kivarrt, a legfinomabb illatszerekkel 

illatosított női tarsolyba tette La Mole fejét amelyet az abban a 
korban dívott eljárás szerint balzsamoztak be, tökéletes épségben 
tartva az arc minden vonását. 

A nevers-i hercegné azonban, aki sohasem gondolt a halálra, 
nem volt ellátva hasonló tarsollyal; ő is lehajolt Coconnas holtteste 
mellé s annak fejét a köpenye szélébe takarva magához vette. 



 

Ekkor azután mindketten, talán inkább a fájdalom, semmint 
terhük alatt meggörnyedve, fölhaladtak a lépcsőn, még egy utolsó 
pillantást vetve a bakó gondjaira visszahagyott porhüvelyekre. 

- Ne aggódjék, Felség! - szólalt meg mögöttük a bakó, aki 
elértette ezt a pillantást. - Ne aggódjék, mert ezt a két nemes ifjút 
a legkegyeletesebb módon hantoljuk el, erre esküszöm! 

- És ezért pedig mondass lelkük üdvéért szent misét! - 
mondotta a hercegné, letépve nyakáról és a bakónak nyújtva át 
gyönyörű rubin nyakékét. 

* 
Azon az úton, amelyen idejöttek, tértek vissza a Louvre-ba. 

Mikor Margit a titkos ajtón át szobájába benyitott, a kezében 
tartott drága ereklyét hálószobájának fülkéjében rejtette el, 
amelyet mától kezdve kápolnává avatott, s míg Henriette-t szobája 
őrzése végett magára hagyta, ő maga - haloványan, de szebb 
arccal, mint valaha - tíz óra tájban belépett a nagy bálterembe; 
ugyanabba, amelynek ajtaját idestova immár harmadfél 
esztendeje, láttunk először megnyílni történetünk legelején. 

Minden tekintet feléje fordult, ő pedig büszke szinte derűs 
arccal állotta ki a mohó pillantások kereszttüzét, abban a 
tudatban, hogy kegyeletesen teljesítette hű barátjának utolsó 
kívánságát. 

Károly király, mikor észrevette húgát, ingadozó léptekkel törte 
keresztül magát a ragyogó sorfalon, mely őt körülvette. 

- Kedves húgom! - mondotta hangosan a király. - Hálásan 
köszönöm!  

Majd halkan odasúgta neki: 
- Vigyázz, Margit, a karodon egy kis vérfolt látszik! 
- Ah, Sire, nem tesz semmit! - felelte Margit. - Csak az ajkam 

legyen mindig mosolyra kész!... 
 
 
 
 



 

A VÉRES VEREJTÉK 
 

Néhány nappal a föntebb elmondott események után, 
pontosan: 1574. május 30-án, a vincennes-i kastélyban, ahol az 
udvar most időzött, hirtelen nagy sürgés-forgás támadt a király 
szobájában, aki azon a báli estén, amelyet La Mole és Coconnas 
kivégzésének napján adott, rosszul lett; az orvosok levegőváltozást 
ajánlottak neki; azért jött tehát az udvar Vincennes-be. 

Reggel nyolc óra volt. Az udvaroncok egy kis csoportja 
csevegett hévvel-tűzzel az előszobában, mikor a király szobájából 
ijedt kiáltások hangzottak föl, s az előszoba küszöbén kisírt 
szemmel jelent meg a király dajkája, aki kétségbeesetten kiáltozta: 

- Segítség!... Segítség, a király mindjárt meghal! 
- Őfelsége, a király rosszabbul van? - kérdezte Nancey kapitány, 

akit a király, mint tudjuk, feloldott Katalin királyné iránt való 
engedelmesség alól és kizáróan a saját szolgálatára utasított. 

- Oh, mennyi vér!... Mennyi vér!... Hamar az orvosokat! - 
kiáltozott a dajka. 

Mazille és Ambroise Paré orvosok fölváltva őrködtek a király 
betegágyánál, s Ambroise Paré, akin ezúttal az őrködés sora volt - 
látva, hogy a király elszunnyadt - egy kis időre távozott. Távolléte 
alatt bőséges izzadás fogta el a királyt, minthogy pedig a király 
hajszálerei is kitágultak és elernyedtek, minek következtében a bőr 
erei túlságosan megteltek vérrel, a verejtékkel együtt vér is serkent 
ki a pórusokon, tehát valósággal vért izzadott. Ez a véres verejték 
ijesztette meg a dajkát, aki ilyet még sohasem látott, s aki - 
hugenotta létére - azt hitte, hogy a Bertalan-éji mészárlás 
alkalmával kiontott vér követeli a király vérét. 

Az előszoba egyszeriben kiürült, mert az udvaroncok 
valamennyien - ki erre, ki arra - az orvosért futottak, aki nem 
lehetett távol a lakosztálytól. Ekkor egy ajtó nyílt ki, s Katalin 
lépett az előszobába, onnan pedig a király szobájába. 

Károly hanyatt feküdt az ágyban megtört szemmel, ziháló 
mellel, s egész testéből szivárgott a véres verejték; kinyújtott keze 



 

lelógott az ágyról, s mindenik ujja hegyén, mintha rubinkő 
ragyogna. 

Borzalmas látvány volt! 
Anyjának lépteit a király mintha megismerte volna, mert 

nyomban föltekintett, majd fölült az ágyban. 
- Bocsánat, anyám, nyugodtan szeretnék meghalni! - mondotta 

Károly fátyolozott hangon. 
- Meghalni, fiam? - felelte Katalin. - Hiszen ezek csak múló 

jelensége a betegségednek! Hát érdemes ezért kétségbeesni? 
- Érzem anyám, hogy meghalok! Én tudom, én érzem a bajom s 

tudom, hogy elérkezett a vég! 
- Fiam, a képzelődés a legnagyobb betegséged! - mondotta 

Katalin. - Annak a két varázslónak, annak a két gyilkosnak, kiknek 
La Mole és Coconnas volt a nevük, kivégzése után testi 
fájdalmaidnak okvetlenül csökkennie kellett volna. De te még 
mindig képzelődöl, pedig csak a lelked beteg, és hogyha én csak 
tíz percig tudnék veled bizalmasan beszélni, bebizonyítanám 
neked... 

- Dajka! - kiáltott Károly - menj kérlek, állj az ajtó elé, hogy 
senki ide be ne jöhessen! Medici Katalin királyné óhajt beszélni 
imádott fiával, IX. Károly francia királlyal! 

A dajka távozott. 
- Csakugyan, ennek a bizalmas beszélgetésnek úgyis meg kell 

már egyszer történnie, jobb tehát ma, mint holnap! - folytatta a 
király. - Mert holnap - esetleg késő lehet!... De szeretném, hogyha 
egy harmadik személy is jelen lenne! 

- És miért, fiam! 
- Azért, anyám - felelte a király - mert, ismétlem, a halál útban 

van s minden pillanatban beléphet ide, mint ön, anyám, 
halványan, némán, hívatlanul... Ideje tehát, hogy most már az 
ország dolgát is elintézzem, mert a magamét már az éjszaka 
elintéztem... 

- És ki az a harmadik személy, kinek jelenlétét óhajtod? 
- A testvérem! Hívasd ide, anyám! 



 

- Dajka!... Dajka! - kiáltotta Katalin. - Fiam, a francia király 
parancsára utasítsa Nancey kapitányt, hogy az alenconi herceget 
tüstént kerítse elő és hívja ide! 

Károly egy intésére azonban a dajka visszafordult. 
- Én azt mondtam, hogy a testvéremet! - jegyezte meg a király 

nyomatékkal. 
Katalin szeme kitágult, mint az ugrásra kész tigrisé; de Károly 

parancsolóan emelte föl a kezét. 
- Én Henrik testvéremmel akarok beszélni! - mondotta a király. 

- Egyedül Henrik az én testvérem! Nem az a Henrik, aki ott 
messze, Lengyelországban király, hanem az a Henrik, aki itt 
fogoly! Ez a Henrik hallja meg az én utolsó akaratomat! 

- Én pedig azt mondom - felelte Katalin eddig soha nem 
tapasztalt vakmerőséggel a királlyal szemben, amire csak Henrik 
navarrai király iránt érzett olthatatlan gyűlölete ragadhatta, hogy 
még alakoskodni is elfelejtett - én pedig azt mondom: azt hiszed-e 
fiam, hogy amikor a sír szélén állsz mint ahogy magad mondod - 
úgyis, mint királyné, úgy is mint, anya - átengedném valakinek és 
főként egy idegennek azt a jogot, hogy ebben a magasztos 
pillanatban melletted lehessek? 

- Anyám, ma még király vagyok! - felelte Károly. - Ma még én 
parancsolok! Azt mondottam, hogy Henrik testvéremmel akarok 
beszélni! Ördög és pokol, vegye végre tudomásul anyám, hogy ha 
ide nem hivatja tüstént Henriket, akkor - van még annyi erőm - 
majd én magam megyek érte! 

És ezzel a király olyan mozdulatot tett, mintha csakugyan föl 
akarna ugrani az ágyból. 

- Fiam! - kiáltott föl Katalin, visszatartva a királyt. - Te 
igazságtalan vagy mindnyájunkkal szemben! Elfelejted a családunk 
iránt intézett támadásokat s megtagadod a saját véredet: csak egy 
vérbeli francia királyi herceg térdelhet le a francia király halálos 
ágyánál! Nekem pedig a természet törvénye és az illem szerint itt a 
helyem, az ágyad mellett! Hát itt is maradok! 

 



 

- És mily címen marad itt, asszonyom? - kérdezte Károly. 
- Mint anya! 
- Ön nem anya többé, asszonyom! Amint hogy az alenconi 

herceg sem testvérem többé! 
- Te félrebeszélsz, fiam! - mondotta Katalin. - Hát aki életet 

adott neked, nem az anyád? 
- Attól a perctől kezdve, amelyben megfoszt engem az élettől, 

amelyet adott: nem anyám többé! - felelte Károly, letörölve a véres 
habot, amely e szavak után az ajkára tolult. 

- Mit akarsz ezzel mondani, fiam? Nem értelek? - kérdezte 
Katalin bámulatában szemét meresztve. 

- Majd mindjárt megért engem asszonyom! - felelte Károly, 
vánkosa alól egy kis ezüst kulcsot véve elő. - Ezzel a kulccsal - 
mondotta Károly - nyissa ki asszonyom az útitáskámat. Talál ott 
iratokat, amelyek beszélnek helyettem. 

Katalin, ama fölény hatása alatt, amelyet a fia nyert fölötte, 
engedelmesen ment a megjelölt irányba; kinyitotta az útitáskát, és 
beletekintett, de már a másik pillanatban borzadva tántorodott 
hátra, mintha kígyót látott volna benne. 

- Nos, mitől ijedt meg annyira, asszonyom? - kérdezte Károly, 
aki anyjának minden mozdulatát figyelte. 

- Semmi... semmi! 
- Ha semmi - felelte Károly - akkor hát nyúljon bele bátran és 

vegye ki onnan a könyvet!... Igen, azt a vadászati könyvet, és hozza 
ide! 

Katalin elsápadt és egész testében megremegett; majd kezét a 
könyv után kinyújtva, így szólt magában: 

- A végzet akarta így! 
- Hát ez az a könyv! - mondotta Károly. - Oh, én ostoba!... De 

mikor annyira szeretem a vadászatot... és én sokat, nagyon sokat 
olvasgattam és lapozgattam ebben a könyvben... Hát most már 
megértette, asszonyom? 

Katalin tompán felhördült. 



 

- Tudom, gyöngeség volt tőlem! - folytatta Károly. - Égesse el, 
asszonyom! Ne tudja meg a világ, hogy a királyoknak is vannak 
gyöngéik! 

Katalin a kandalló elé lépett s az izzó zsarátnok közé ejtette a 
könyvet; mozdulatlanul, némán állott ott s fénytelen szemmel 
bámult a kékes lángok közé, amelyek a könyv mérgezett lapjait 
lassankint elemésztették. Az égés után a szobában átható 
fokhagymaszag terjedt el. 

- Most pedig - mondotta Károly, miután megvárta, amíg a 
tűzben a könyv teljesen elhamvad - hívassa ide testvéremet! 

Katalin, a döbbenet hatása alatt és az idegizgalomtól lesújtva, 
amelyet a szinte emberfölötti lelkiereje sem bírt legyőzni, egy 
lépést tett a fia felé, mintha beszélni akarna. Mint anya: 
lelkifurdalásfélét érzett; mint királyné: megrémült; mint 
méregkeverő: ismét gyűlöletet érzett. 

És ez az utóbbi érzés kerekedett fölül benne! 
- Legyen átkozott! - kiáltott föl Katalin, kirohanva a szobából. - 

Diadalmaskodik... célhoz ér! Oh, igen! Átkozott! Legyen átkozott! 
- Értse meg asszonyom, a testvéremet, Henrik testvéremet 

akarom látni! - kiáltozta Károly anyja hangját túlharsogva. - 
Henrik testvéremmel akarok beszélni, mégpedig tüstént, a 
régensség dolgában! 

Abban a pillanatban, amelyben Katalin távozott, a szoba 
ellentétes oldalán levő ajtón Ainbroise Paré orvos nyitott be sietve, 
de a küszöbön hirtelen megállott, mert megérezte a 
fokhagymaszagot. 

- Micsoda szag ez itt? - kérdezte az orvos. - Itt valaki arzént 
égetett! 

- Én voltam! - felelte a király. 
 
 
 
 
 



 

A VINCENNES-I ŐRTORONY ERKÉLYÉN 
 

Henrik navarrai király ezalatt egyedül s álmodozva sétált fel s 
alá az őrtorony erkélyén. Tudta, hogy az udvar a kastélyban 
tartózkodik, amely alig száz lépésnyire volt tőle, s a falakon 
keresztül lelki szemeivel szinte látni vélte a haldokló királyt. 

Ragyogó, napsugaras idő volt; aranyos napsugár ömlött el a 
messzi síkon és csillogott csúcsain az erdei fáknak, amelyek 
büszkén emelgették lombkoronájukat az égnek. Mintha az 
őrtorony ódon, szürke kövei is mohón szívnák magukba a sugárzó, 
enyhe meleget, s a violák, amelyeket a keleti szél hordott ide a 
kövek hasadékai közé, szerelmesen nyújtogatják vörös és sárga 
bársonyos kelyhüket a langyos alkonyi szél csókjára. 

Henrik tekintete azonban nem a napsugárban fürdő virágos 
réten, sem pedig a fák lombkoronáján révedezett, hanem átölelve 
a messze térséget, megpihent Párizs látképén. 

- Oh, Párizs! - mormogta magában Henrik. - Párizs, az örömök, 
a dicsőség s a boldogság hazája! Párizs, hol a Louvre van; a Louvre, 
ahol a királyi trón áll!... És mi választ el engem ettől az imádott, 
hőn óhajtott Párizstól? Ez a kőhalom ott a lábam alatt, amely 
magába zár engem ellenségemmel együtt. 

Amikor tekintetét Párizs felől visszafordította Vincennes felé, 
baloldalt, virágbaborult mandulafáktól takart völgyben, egy lovas 
alakot pillantott meg, kinek mellvértjén makacsul játszadozott a 
napfény, s mint lebegő tüzes pont közeledett egyre jobban. Még 
egy lovat vezetett maga mellett kantárszáron, amely épp olyan 
türelmetlennek látszott, mint maga a lovas. 

Henrik merően figyelte a lovas minden mozdulatát, s ekkor 
látta, amint kihúzza a kardját, rászúrja a zsebkendőjét s magasan 
meglobogtatja. Ugyanabban a pillanatban a szemközt emelkedő 
dombon hasonló jeladást vett észre és kisvártatva már az egész 
kastélyt ilyen jeladásra fölemelt lobogó zsebkendők vették körül. 
Henrik most ismét azt a lovagot kereste föl tekintetével, akit el-
sőnek pillantott meg s kihajolva az erkély korlátján, kezével 



 

szemellenzőt formált, hogy a napsugarak vakító fényét enyhítse, s 
ekkor fölismerte a vágtató lovast. 

- De Mouy! - kiáltott föl a navarrai király, mintha az bizony 
meghallhatta volna a szavát. 

Abbeli örömében, hogy barátaitól látta magát körülvéve, Henrik 
szintén lekapta a kalapját és meglengette vállszalagját, mire sok 
fehér lobogó még gyorsabban lengett, jeléül barátai repeső 
örömének. 

- Ah, ők várnak engem, és én nem tudok közéjük menni! - 
sóhajtott föl Henrik. - Miért nem mentem akkor, amikor még 
megtehettem volna?... De most már késő... 

És ezzel Henrik testmozdulatával jelezte, hogy nem tehet 
semmit, mire de Mouy visszaintette, hogy: „Várunk!" 

Ebben a pillanatban léptek hangzottak föl az őrtorony lépcsője 
felől, mire Henrik hirtelen visszahúzódott az erkélyről; barátai 
megértették az okát s a zsebkendők abban a pillanatban eltűntek, 
a kardok pedig visszacsúsztak hüvelyükbe. 

Henrik a lépcső feljáratánál egy nőt pillantott meg, kinek ziháló 
lélegzete elárulta, hogy rohanva jött, s akiben - mint mindig, 
valahányszor látta - most is borzadállyal ismert - Medici Katalinra. 

- Valami nagyon komoly ügy lehet, valami rendkívüli hír, hogy 
Katalin személyesen keres föl engem a vincennes-i őrtorony 
cellájában! - mormogta magában Henrik. 

Katalin leült az egyik lőrés alatt levő kőpadra, hogy lélegzetet 
vegyen. Henrik édeskés mosollyal ajkán közeledett feléje s 
megszólalt: 

- Engem keres talán, jó anyám? , 
- Igen téged, fiam - felelte Katalin - hogy irántad való 

ragaszkodásomnak újabb tanújelét adjam! Sorsdöntő pillanathoz 
érkeztünk: a király halálán van s veled óhajt beszélni. 

- Velem? - kiáltott föl Henrik mohó örömtől reszketve. 
- Igen, veled! - azt mondották neki, hogy nemcsak, hogy 

kicsinyled a navarrai trónt, hanem hogy egyenesen a francia trónra 
vágyol! 



 

- Ah! - pattant föl haragosan Henrik. 
- Tudom, hogy nem igaz, de a király azt hiszi, s kétségkívül 

azért hívat most maga elé, hogy csapdába csaljon téged! 
- Engem? 
- Úgy van, fiam! - Károly, mielőtt meghalna, tudni akarja, hogy 

hányadán van veled. Féljen-e avagy reméljen-e tőled? Jól vigyázz 
tehát, hogy milyen választ adsz a kérdéseire, mert ettől függ, hogy 
milyen parancsot adjon ki ellened! Jól vigyázz tehát, mert - élet 
vagy halálról van szó! 

- De hát micsoda ajánlatot akar tenni nekem? 
- Azt nem tudom, fiam, de bizonyára valami lehetetlen dolgot. 

Sejtek ugyan valamit, például, hogy... 
Katalin elhallgatott. 
- Nos, mit anyám? - kérdezte Henrik. 
- Hát például azt, hogy - elhitetvén vele, hogy neked 

magasratörő terveid vannak - a saját ajkadról akarja hallani 
meggyőző bizonyítékát nagyravágyásodnak. Képzeld úgy, hogy 
megkísérli - mint valaha a bűnösökkel tették - szépszerével, kínzás 
nélkül vallomásra bírni téged; képzeld el, hogy - és itt Katalin 
merően Henrik szeme közé nézett - fölajánlja néked a - 
régensséget! 

Leírhatatlan öröm töltötte el Henrik szívét, de elértette Katalin 
célját s rögtön tudta, hogy honnan fúj a szél; erős és hajlékony 
lelkéről visszapattant a támadás. 

- Énnekem ajánlaná föl a régensséget, énnekem? - kiáltott föl 
meglepetést színlelve Henrik. - Mikor itt van jó anyám... itt van a 
testvérem, az alenconi herceg... Oh, ez a csapda nagyon is 
ügyetlen lenne! 

Katalin az ajkába harapott, hogy eltitkolja örömét. 
- Azért tehát - folytatta Henrik - okvetlenül beszélnem kell a 

királlyal, mert amit most anyám mondott el itt nekem, az puszta 
föltevés csupán! 

- Kétségtelenül! - felelte Katalin - de szándékaidért jótállhatsz! 



 

- Ejh! - felelte Henrik ártatlan arccal. - Miután nincsenek 
magasratörö terveim, hát szándékaim sincsenek! 

- Ez nem felelet! - mondotta Katalin haragosan, mert érezte, 
hogy az időt eredménytelenül fecsérli. - Nyilatkozzál érthetően, 
így vagy úgy, de ne kertelj! 

- Föltevésekre nem nyilatkozhatom! - felelte Henrik. - Végleges 
elhatározásomat, mielőtt tökéletesen nem ismerem az ügyet, nem 
nyilváníthatom, anyám! 

- Figyelj reám, Henrik, nincs vesztenivaló időnk! Ez az üres 
szófecsérlés semmit sem ér! Álljunk hát szembe egymással, te mint 
király, én mint királyné! Ha elfogadod a régensséget: a halál fia 
vagy! 

- Sire! - felelte Henrik. - Az Isten kezében tartja az emberek és a 
királyok életét: ő majd sugallmazza nekem elhatározásomat. 
Jelentsék őfelségének, hogy kész vagyok eléje járulni! 

- Gondold meg még egyszer! 
- Két év óta, amióta száműzött vagyok s egy hónap óta, amióta 

fogoly vagyok, volt időm gondolkozni, Sire! - felelte komolyan 
Henrik. - Én tüstént ott leszek. Az a két derék katona, aki odakünn 
áll, majd ügyel reám, hogy meg ne szökhessek. Különben sincs 
szándékomban! 

Annyi komoly elhatározás és annyi szilárdság volt Henrik 
szavaiban, hogy Katalin belátta, hogy minden kísérlete, bármily 
alattomos formába öltöztesse is azokat, hiábavaló lenne. Sietve 
távozott tehát. De alig tette ki a lábát Katalin, Henrik legott az 
erkély korlátjához rohant és intett de Mouy-nak, mintha ezt 
akarná mondani: „Légy a közelben és légy készen minden 
eshetőségre!" 

De Mouy, aki eközben leszállott lováról, most ismét nyeregbe 
ült s vezetéklovával, mintegy két puskalövésnyire az őrtoronytól 
állást foglalt. Henrik kezével üdvözölte társát s ő is lesietett a 
lépcsőn. Az első kanyarulatnál ott találta a két testőrt, akik már 
reá várakoztak. 



 

Egy svájci katona és egy huszár őrizte a kastély udvarainak 
bejáratát s az alabárdos katonák kettős sorfalán kellett áthaladnia 
annak, aki a kastélyba akart bejutni, vagy onnan távozni. Itt várta 
meg Henriket Katalin, aki mikor a közelébe ért, intett a két 
katonának, hogy távozzanak, kezét pedig Henrik karjára téve, így 
szólt: 

- Ennek az udvarnak két kijárata van: ennél az ajtónál, amely a 
király lakosztálya mögött van, egy fölnyergelt ló vár téged és a 
szabadság - ha visszautasítod a régensséget; a másik ajtónál, 
amelyen ide bejöttél, ha nagyravágyásod szavára hallgatsz... Nos, 
Henrik, mit szólsz hozzá? 

- Csak azt - felelte Henrik - hogy ha a király engem nevez ki 
régenssé, akkor én parancsolok a katonáknak és nem ön! És 
hogyha éjjel távozok a kastélyból, valamennyi lándzsa, valamennyi 
alabárd és puska földig hajol előttem! 

- Őrült! - súgta oda neki Katalin fékezhetetlen haragjában. - 
Higgy nekem, s ne játsszál könnyelműen az életeddel, Henrik! 

- Miért ne? - felelte Henrik vakmerően Katalin szeme közé 
nézve. - Miért ne játszanék önnel asszonyom épp úgy, mint akárki 
mással, hiszen eddig én vagyok a győztes! 

- Eredj tehát és keresd föl a királyt, ha az okos szóra nem akarsz 
hallgatni! - mondotta Katalin egyik kezével a lépcsőre mutatva, 
míg a másik keze ama két mérgezett tőr egyikén játszadozott, 
amelyet abban az immár történelmi nevezetességre vergődött 
fekete chagrinbőrtokban az övén viselt. 

- Parancsoljon előremenni, asszonyom! - mondotta Henrik. - 
Amíg régens nem leszek, az elsőbbség joga önt illeti meg! 

Katalin érezvén, hogy túljártak az eszén, megadta magát. 
Elsőnek haladt föl a lépcsőn. 

 
 
 
 
 



 

A RÉGENS 
 
A király már türelmetlenkedett; már éppen magához hívatta 

Nancey kapitányt s megparancsolta neki, hogy keresse föl 
Henriket, mikor ez belépett. Mikor a király Henriket 
megpillantotta, örömében hangosan fölkiáltott. Henrik azonban 
szinte megborzadt a látványtól, mert mintha holt embert látott 
volna maga előtt. 

A két orvos, aki a király mellett őrködött, nyomban távozott, 
nemkülönben a pap is, aki a vallás vigaszában részesítette a 
haldoklót. 

Károly királyt általában nem nagyon szerették, mégis sokan 
sírtak az előszobájában. Királyok halálakor, bármilyenek lettek 
légyen is azok életükben, mindig vannak, akik vesztenek valamit, s 
akik attól félnek, hogy ezt a valamit nem nyerik el újból az 
utódtól. 

A gyász, a zokogás, Katalin szavai s azok a szomorú 
hozzákészülődések, amiket a király halála tesz szükségessé, s végül 
maga a király külseje, kinek betegségével szemben az orvosi 
tudomány teljesen tehetetlenül állott: Henriknek még fiatal és 
fogékony lelkületére olyan mély hatással volt, hogy - noha 
mindenáron erős akart lenni - nem bírta leküzdeni rémületét, 
amely arcáról visszatükröződött megpillantásakor ennek a véres 
verejtéket izzadó haldokló embernek. 

Károly ajkán szomorú mosoly vonaglott végig. A haldokló 
tisztán tud olvasni a körülötte állók arcáról. 

- Gyere ide Henrik! - mondotta a király, kezét Henrik felé 
nyújtva ki olyan lágy, behízelgő hangon, amilyet eddig még senki 
sem hallott tőle. - Hiszen annyira vártalak és úgy fájt, hogy eddig 
nem láttalak. Sokszor meggyötörtelek én téged életemben, 
szegény Henrik, s bizony nem egyszer - csak most sajnálom 
igazán! - segédkezet nyújtottam azoknak, akik életed ellen törtek. 
De vedd figyelembe, hogy a király nem ura az eseményeknek, s 
anyámon és a két öcsémén kívül szemem előtt kellett még lebegni 



 

egyéb feszélyező oknak is: az állam érdekének! No, de mindezek a 
feszélyező okok megszűnnek abban a pillanatban, mikor a halál 
mesgyéjére lépek... 

- Sire! - felelte Henrik meghatott hangon. - Én már csak arra a 
szeretetre emlékszem, amelyet testvérem iránt éreztem és arra az 
őszinte hódolatra, amellyel királyom iránt viseltettem! 

- Úgy van, úgy van, Henrik, - igazad van! És hálásan köszönöm 
neked e szavakat, mert bizony tagadhatatlan tény, hogy sokat 
szenvedtél az én uralkodásom alatt, eltekintve attól, hogy szegény 
édesanyádat is az én uralkodásom alatt vesztetted el... de hiszen 
magadnak is észre kellett venned, hogy nem a magam akaratából 
cselekedtem mindig, hanem mások vettek rá. Néha ellenállottam, 
de sokszor belefáradtam és engedtem. Te mondottad, hogy ne 
beszéljünk a múltról! Most azonban a jelen aggaszt, s a jövő 
nyugtalanít... 

E szavak után a boldogtalan király sovány, kiaszott kezeibe 
temette az arcát: majd rövid szünet után - megrázva homlokát, 
mintha a komor gondolatokat akarná onnan száműzni, miközben 
piros verejtéket hullatott szét maga körül - így folytatta: 

- Az országot meg kell menteni! Nehogy fanatikus emberek 
vagy asszonyok hatalmába kerüljön! 

Noha Károly e szavakat halkan, szinte súgva mondotta Henrik 
füléhez hajolva, mégis úgy vette észre Henrik, mintha az ágy 
kárpitfüggönye mögül valami elfojtott dühkiáltás hangzott volna 
föl; talán a falba alkalmazott titkos nyílás tette lehetővé 
Katalinnak, hogy ezt a fontos beszélgetést kihallgathassa? 

- Az asszonyok hatalmába? - ismételte Henrik, szándékosan, 
hogy a királytól bővebb magyarázatot csaljon ki. 

- Igen, Henrik - felelte Károly - anyám akar uralkodni addig, 
amíg Henrik öcsém Lengyelországból visszaérkezik. De mondok 
én neked valamit: öcsém - nem fog megérkezni Lengyelországból! 

- Hogyan?... Nem fog visszaérkezni? - kérdezte Henrik, kinek 
szíve repesett örömében. 

 



 

- Nem, ő nem fog visszaérkezni! A lengyelek nem eresztik őt! 
-Hát nem gondoltál arra, hogy az anyakirályné már előre 

értesítette Henriket? 
- Hát persze, hogy gondoltam! - felelte a király. - Csakis így 

történhetett azután, hogy Nancey elcsípte a futárt 
Chateau-Thierry-ben és elhozta nekem a levelet. Ebben a levélben 
azt írja az anyám, hogy már meghaltam. De én is írtam ám 
Varsóba, s az a levél oda meg is érkezett, s abban is bizonyos 
vagyok, hogy öcsémet szigorúan őrzik. Így tehát minden 
valószínűség szerint, a trón megürül! 

Ekkor az előbbinél is tisztábban hallható sóhajtás hangzott föl. 
- Most már egészen bizonyos, hogy Katalin hallgatózik! - 

mormogta magában Henrik. 
Károly azonban semmit sem vett észre. 
- Én tehát - folytatta Károly - férfiutód nélkül halok meg! 
Ekkor elhallgatott a király: egy rejtett, édes gondolat villant át 

az agyán s tükröződött vissza az arcán s kezét Henrik vállára téve, 
meghatott hangon így szólt: 

- Emlékszel-e Henrik arra a szegény kis gyermekre, akit egy 
éjszaka mutattam meg neked selyempárnái közt édesdeden 
szunnyadozva, s aki fölött egy angyal őrködött?... Nos, Henrik, ezt 
a gyermeket meg fogják gyilkolni... 

- Oh, Sire! - mondotta Henrik ünnepélyes hangon, miközben 
szemei megteltek könnyel. - Esküszöm az élő istenre, hogy én 
éjjel-nappal őrködöm fölötte! 

- Köszönöm, Henrik, köszönöm! - felelte a király áradozó 
hangon, ami éppen nem volt természete. - Elfogadom az 
ajánlatodat!... Ne csinálj belőle királyt... szerencséjére nem 
királynak született, hanem boldog embernek! Vagyonáról 
gondoskodtam, csak örökölné anyja nemes lelkét és szívét! Talán 
jobb is lenne, ha az egyház szolgálatába állítanák; akkor talán nem 
félnének tőle annyira... Oh, úgy érzem, hogy - ha nem is boldogan, 
de legalább nyugodtan halnék meg, ha utolsó perceimben a 
gyermek cirógatását érezném s az anyja édes arcát láthatnám... 



 

- Sire, nem lehetne őket idehozatni? 
- Ah, még csak az kéne! - Élve innen nem távoznának! Lásd 

Henrik, ez a királyok sorsa: sem élni, sem halni nem tudnak a 
maguk kedve szerint! Ígéreted után azonban most már 
nyugodtabb vagyok. 

Henrik most mélyen elgondolkozott. 
- Igen, én jó királyom, megígértem, de nem tudom, vajon 

megtarthatom-e ígéretemet? - mondotta Henrik. 
- Mit akarsz ezzel mondani? Henrik? 
- Vajon nem vagyok-e én éppen annyira száműzött, épp olyan 

veszedelemnek kitéve, mint ő, sőt még inkább? Mert ő még csak 
gyermek! 

- Tévedsz, Henrik! - felelte a király. - Halálom után te erős leszel 
és hatalmas! Íme, ez adja a kezedbe az erőt és a hatalmat! 

És ezzel egy pergament húzott elő a király vánkosa alól. Henrik 
hamarosan átfutotta a pergamenre írott sorokat, melyek alatt a ki-
rály pecsétje díszlett. 

- A régensséget reám ruházod, Sire? - kiáltott föl Henrik el nem 
titkolható örömmel. 

- Úgy van, Henrik, amíg Henrik öcsém Lengyelországból vissza 
nem érkezik. Minthogy pedig minden valószínűség szerint öcsém 
nem fog ide visszatérni: nemcsak a régensség, hanem a - trón is a 
tiéd! 

- A trón!... A trón... az enyém? - mormogta Henrik. 
- Igen, Henrik, a tiéd! - felelte Károly. - Mert egyedül téged 

tartalak képesnek és alkalmasnak arra a feladatra, hogy ráncba 
szedd ezt a dőzsölő úri hadat s a feslett erkölcsű nőket, akik vér és 
könnyre szomjúhoznak! Öcsém, az alenconi herceg elárult engem 
s el fog árulni téged is; hadd maradjon tehát a vincennes-i 
őrtorony lakója, ahova én csukattam be. Anyám az életed ellen fog 
törni: száműzd innen őt! Henrik öcsém, a lengyel király, három 
vagy négy hónap múlva, esetleg egy esztendő múlva betoppan ide 
s ki akarja ragadni kezedből a hatalmat: tartsd az orra alá a pápai 
breve-t! Én már tárgyaltam is erre vonatkozóan nagykövetem, a 



 

nevers-i herceg közvetítésével, s a pápai levél nemsokára meg is 
érkezik. 

- Oh, én jó királyom! 
- Csak valamitől őrizkedjél, Henrik: a polgárháborútól! Ha 

megmaradsz a katolikus hiten, akkor el tudod kerülni, mert a 
hugenották pártja csak akkor tartható együtt, ha te vagy a feje; 
Condé hercegnek nem lesz meg a kellő ereje a párt összetartására, 
s így nem bír veled szembeszállni. Franciaország sík föld, 
következésképpen katolikus; királya tehát legyen a katolikusok, 
nem pedig a hugenották királya! Tehát a többségé! Azt mondják, 
hogy a Bertalanéji események miatt lelkifurdalásokat érzek; 
sajnálatot és kételyt igen, lelkifurdalást - nem! Azt is mondják, 
hogy pórusomon át a hugenották vérét izzadom ki; én tudom, 
hogy az arzén, és nem vér! 

- Oh, Sire, mit kell hallanom! 
- Semmi, semmi, Henrik!... Halálom miatt ne állj bosszút 

senkin, bízd azt istenre! Erről szó se essék többé, csak éppen előre 
kell látni azokat az eseményeket, amelyek halálom után 
bekövetkeznek. Jó parlamentet és harcedzett, kipróbált hadsereget 
hagyok rád örökül. Erre a kettőre bízvást támaszkodhatok hogy 
szembeszállhass két ellenségeddel: az anyámmal és az alenconi 
herceggel! 

Ebben a pillanatban az előcsarnok felől tompa 
fegyvercsörömpölés és harsány katonai vezényszavak hangzottak 
föl. 

- Elvesztem! - mormogta magában Henrik. 
- Te félsz... te tétovázol, Henrik? - kérdezte Károly izgatottan. 
- Nem félek és nem tétovázom, Sire! - felelte erélyes hangon 

Henrik.. - Elfogadom a megbízást! 
Károly megszorította a kezét. Mikor azután a dajka, aki a 

szomszéd szobában a szokásos főzetet elkészítette és ebben a 
pillanatban belépett a szobába, a király így szólt hozzá: 

- Édes dajkám, hívd ide az anyámat és az alenconi herceg is 
jöjjön ide! 



 

MEGHALT A KIRÁLY - ÉLJEN A KIRÁLY! 
 

Katalin és az alenconi herceg a rémülettől halovány arccal s a 
dühtől reszketve lépett be néhány perc múlva a király szobájába. 
Henrik jól sejtette: Katalin hallgatózott s így mindent tudott, a 
hallottakat pedig közölte az alenconi herceggel. Néhány lépést 
tettek a király ágya felé s azután megálltak. Henrik a király fejénél 
foglalt állást. 

A király végrendelkezett. 
- Asszonyom! - mondotta a király az anyjának. - Ha fiam volna, 

ön lenne a régens; vagy ha ön nem volna, akkor Henrik öcsém, a 
lengyel király; vagy ha ő sem volna, akkor az öcsém, az alenconi 
herceg. Minthogy azonban nincs fiam: halálom után a trón 
öcsémre, az anjou-i hercegre, ez idő szerint való lengyel királyra 
száll át, aki azonban távol van hazájától. De egyszer csak 
betoppanhat és magának követeli a trónt, én pedig nem akarom, 
hogy maga helyett a trónon egy olyan személyt találjon, aki - az 
övével egyenlő értékű jogon elvitathatná tőle a hatalmat, s így az 
országot a trónörökösödési háború esélyeinek tehetné ki. Ez az 
oka annak asszonyom, hogy én nem önt bíztam meg a 
régensséggel! És az is, hogy önnek két gyermeke közül kellene 
választania, ami módfölött kínos lenne anyai szívének. És ezért 
nem bíztam meg az alenconi herceget sem, mert Ferenc egy napon 
így szólhatna Henrik bátyjának: „te lengyel király vagy, elégedjél 
meg azzal! Miért hagytad ott?" - Én tehát régenst szemeltem ki, 
aki a koronát megőrzi a kezében, de nem teszi a fejére. 
Asszonyom, öcsém: üdvözöljétek az új régenst, a navarrai királyt! 

És egy királyi parancsoló kézmozdulattal, Károly üdvözölte 
Henriket... Katalin és a herceg afféle ideges mozdulatot tett, amely 
aligha volt üdvözlésnek tekinthető. 

- Íme, fenséges Régens úr - mondotta, Károly Henriknek - itt 
van az okmány, amely, a lengyel király visszatértéig, az ön kezébe 
adja a hadsereg parancsnokságát, az államkincstár kulcsát s a 
királyi hatalmat! 



 

Katalin majd elnyelte Henriket szemmel, a herceg pedig annyira 
ingadozott, hogy alig bírta magát álló helyében egyenesen tartani. 
De éppen a hercegnek ez a gyöngesége s az anyakirályné kemény 
határozottsága mutatta meg Henriknek azt a veszedelmet, amely 
őt ettől a perctől kezdve fenyegette. De Henrik sem volt ám 
kevésbé határozott, s legyőzve aggodalmát, átvette a király kezéből 
az okmányt s teljes testmagasságában kiegyenesedve, merően 
nézett Katalin és az alenconi herceg arcára, mintha ezt akarná 
mondani: „Vigyázzatok, itt most én parancsolok!" 

Katalin megértette ezt a tekintetet. 
- Soha, soha! - kiáltott föl dühösen Katalin. - Az én fajtám 

sohasem fog fejet hajtani egy idegen fajta előtt, és Bourbon addig 
nem fog uralkodni Franciaországban, valameddig egy Valois él! 

- Anyám!... Anyám! - kiáltozta Károly fölülve az ágyban. - 
Csillapulj és ne feledd, hogy még én vagyok a király! Ha nem 
sokáig is, de még van annyi időm, hogy megbüntethessem a 
gyilkosokat és a méregkeverőket! 

- Hát jól van, add ki a magad parancsát, ha mered, de én is 
kiadom ám a magamét! Gyere fiam, gyere velem! - mondotta 
Katalin dühösen az alenconi hercegnek. 

- Nancey... Nancey! - kiáltozta Károly. - Nancey, ide hozzám! 
Parancsolom, hogy tartóztassa le az anyámat és az alenconi 
herceget!... 

A királynak ekkor hirtelen tele lett a szája vérrel, amely 
belefojtotta a szót abban a pillanatban, amikor Nancey kapitány a 
küszöbön megjelent, s aki a királyt már csak fuldokolva és hörögve 
találta ágyán, így hát a parancsot nem hallotta. 

- Állja el a bejáratot, és be ne eresszen senkit! - parancsolta 
Henrik a kapitánynak, aki köszönt és távozott. 

Henrik szánalommal nézett végig a király élettelen testén, 
amelyet már bátran holttestnek lehetett volna tekinteni, hogyha 
még egy gyönge lehelet nem lebegtette volna azt a vékony 
vérhabot, amely a király szája szélén kibuggyant. 



 

- Elérkezett a végső pillanat! - mondotta magában Henrik. Most 
már igazán nem tudom: uralkodjam-e, avagy - meneküljek? 

Ebben a pillanatban a hálófülke kárpitfüggönye szétvált s egy 
sápadt arc bújt elő mögüle, majd megszólalt a királyi szoba halotti 
csöndjében egy reszkető hang: 

- Felség! Éljen és - uralkodjék! 
- Ah!... René! - kiáltott föl Henrik. 
- Igen, én vagyok, Sire! 
- Horoszkópod téves: nem leszek király! - mondotta Henrik. 
- De igenis, király lesz, felség! De még nincs itt az ideje! 
- És honnan tudod, beszélj, hadd tudjam én is, hihetek-e 

szavaidnak? 
- Hajoljon felség egészen közel hozzám! 
Henrik a király teste fölött áthajolt az ágyon, s René is előbbre 

nyújtotta a nyakát; kettejük közt még mindig mozdulatlanul és 
némán feküdt a haldokló király. 

- Figyeljen ide, felség! - kezdte René. - Engem Katalin állított 
ide, hogy önt elpusztítsam, de én inkább szolgálni akarom önt, 
mert én teljesen bízom az ön horoszkópjában. Minden érdekem 
azt kívánja, hogy én önt szolgáljam. 

- S azzal is Katalin királyné bízott meg, hogy mindezeket 
elmondd nekem? 

- Oh, dehogy! De figyeljen csak felség, titkot mondok... 
És ezzel René még közelebb hajolt, úgy hogy a két fej e 

pillanatban szinte összeért. 
- Ezt a titkot egyedül én ismerem, Felség! De elárulom önnek, 

ha itt e haldokló király teste fölött megesküszik, hogy édesanyja 
halála miatt nem áll bosszút rajtam. 

- Egyszer már megígértem neked, René! - felelte Henrik 
szomorúan. 

- Igen, megígérte felség, de akkor nem esküvel! - felelte René 
egy lépést hátrálva. 

- Esküszöm, René! - mondotta Henrik, kezét kinyújtva és a 
haldokló király homlokára téve. 



 

- Nos, Felség, Henrik anjou-i herceg, a lengyel király - útban 
van! 

- Nem lehet, René! A futárt a király elfogatta. 
- A király csak azt a futárt fogatta el, aki Cháteau-Thierry felé 

vágtatott, csakhogy Katalin, amilyen előrelátó, nem egy, hanem - 
három futárt menesztett lóhalálában Varsóba. 

- Oh, akkor végem van! - sóhajtott föl Henrik. 
- Ma reggel egy futár érkezett Varsóból, ahonnan az anjou-i 

herceg nyomban utána elindult és nemsokára megérkezik. A 
lengyel király elutazása elé akadályt senki sem gördített Varsóban, 
mert ott még nem tudják, hogy a király halálos beteg. 

- Oh, csak legalább nyolc napi időm volna! - mondotta Henrik. 
- De még nyolc órányi ideje sincs, Felség! - felelte René. - Nem 

hallotta az imént azt a fegyvercsörgést? Azok már az ő fogadására 
készülnek. És idejönnek megölni önt, ide, a haldokló király 
szobájába! 

- De hiszen a király még él! 
René mereven nézett Károly király arcára s így szólt: 
- Károly tíz percen belül halott! Felség, önnek is még csak tíz 

perce van hátra az életéből. Talán még annyi sem! 
- Mit tegyek tehát? 
-Meneküljön... meneküljön Felség, egy perce, egy másodpercnyi 

veszteni való ideje sincs!...  
- Igen ám, de merre? Az előszobában már lesnek reám és 

nyomban megölnek... 
- Felség, én mindenemet kockára teszem önért, ne feledje el 

tehát sohasem! - felelte René. 
- Légy nyugodt, sohasem felejtem el, René! 
- Kövessen engem ezen a titkos ajtón át, s én elvezetem önt 

egészen a föld alatti kijárat kapujáig. Hogy pedig önnek egy kis 
időt adjak a menekülésre, én nyomban visszatérek és azt jelentem 
Katalinnak, hogy ön éppen most megy le a lépcsőn. Később azután 
majd azt hiszik, hogy ön maga fedezte föl ezt a titkos kijáratot és 
azon át menekült el. Jöjjön, jöjjön kérem, Felség! 



 

Henrik lehajolt és homlokon csókolta a királyt. 
- Isten áldjon meg, testvérem! - mondotta Henrik. - Sohasem 

felejtem el, hogy utolsó kívánságod is az volt, hogy én legyek az 
utódod. Nyugodjál békében, testvéreim nevében megbocsátom 
neked a kiontott vért... 

- Gyorsan... gyorsan! - kiáltott René. - A király eszmélni kezd, 
meneküljön, mielőtt meglátná itt önt! 

- Dajka!... Dajka! - nyögte halkan a király. 
Henrik megragadta a király fejénél levő kardot, amelyre annak 

többé már úgysem lesz szüksége, a pergament keblére rejtette s 
még egy búcsúcsókot lehelve a király homlokára, megkerülte az 
ágyat és eltűnt a titkos ajtón át, amely nyomban bezárult mögötte. 

- Dajka!... Dajka! - kiáltotta most a király erősebb hangon.  
A derék, hű cseléd megjelent a küszöbön. 
- Nos, mi baj, édes Károlyom? - kérdezte a dajka. 
- Dajkám... édes dajkám! - mondotta a király nyitott szemhéjjal 

s a halál közeledtét jelző merev tekintettel - valami történhetett itt 
körülöttem, mialatt aludtam... Nagy fényességet láttam... az 
Istent... az Úr Jézust... a Szent Szüzet... Valamennyien értem 
imádkoztak... Az Úr megbocsátott nekem... hív, magához hív... 
Istenem, istenem, fogadj be engem kegyelmedbe... Feledd el, hogy 
király voltam, hiszen íme: jogar és korona nélkül járulok színed 
elé... Uram, feledd el a király bűneit, és gondolj azokra a szenve-
désekre, amelyeket mint ember - elviselt... istenem... Uram... íme... 
itt... vagyok... 

És Károly, mialatt e szavakat elrebegte, mindig följebb és 
följebb emelkedett ágyában mint hogyha követni akarná a hívó 
szózatot; az utolsó szavak után azonban mélyet sóhajtott s 
élettelenül, jéghideg testtel hanyatlott hű dajkája karjai közé. 

Ezalatt és miközben Katalin katonái elállották azt a kijáratot, 
amelyen át Henriknek jönnie kellett volna, Henrik, René vezetése 
mellett a titkos folyosón át bejutott a föld alatti útra, melynek 
végén már ott találta megnyergelt lovát; nyeregbe pattanva abba 



 

az irányba vágtatott, ahol de Mouy várta. A lódobogás zajára 
azonban az őrök fölfigyeltek s hátratekintve, észrevették. 

- Szökik!... Szökik! - kiáltozták. 
- Ki az, ki szökik? - kérdezte Katalin az ablakhoz lépve. 
- Henrik, navarrai király! - kiáltották az őrök. 
- Tűz! - kiáltotta Katalin. - Tüzeljetek utána! Az őrök lőttek is, 

de Henrik ezalatt messze járt. 
- Megszökött! - mormogta magában Katalin. - Tehát mégis én 

lettem a király! 
De ugyanebben a pillanatban, mikor Katalin és a fia még az 

ablaknál állt, vágtató paripák lábai alatt az emelőhíd 
megdübörgött, s hangos fegyvercsörgés és lárma közt egy ifjú lovas 
ugratott az udvar közepére s kezében kalapját meglengetve, 
harsányan fölkiáltott: „Éljen Franciaország!" - Nyomában ott 
termett mellette még négy ifjú nemes, portól piszkos, tajtékzó 
paripán. 

- Fiam! - kiáltotta Katalin az ablakból kinyújtva karjait. 
- Édesanyám! - felelte az ifjú lováról leugorva. 
- Ah, bátyám, az anjou-i herceg! - mormogta magában az 

alenconi herceg hirtelen hátralépve. 
- Elkéstem talán? - kérdezte Henrik herceg az anyjától. 
- Ellenkezőleg, fiam, épp a legjobb időben érkeztél! Soha 

jobbkor nem érkezhettél volna. Az isten vezérelt, fiam! Odafigyelj! 
- mondotta Katalin az emeleti erkélyre mutatva. 

Csakugyan, Nancey kapitány lépett ki most a királyi lakosztály 
erkélyére, mire mindenki odanézett. Nancey ekkor egy pálcát 
kétfelé tört s annak egy-egy darabját kezében tartva hangosan 
kihirdette: 

- IX. Károly király meghalt! IX. Károly király meghalt! IX. Károly 
király meghalt! 

És ezután mind a két kezéből kiejtette a pálcadarabot. 
- Éljen III. Henrik király! - hangzott föl most Katalin kiáltása. - 

Éljen III. Henrik király! 



 

Az egybegyűlt udvaroncok valamennyien ismételték a kiáltást - 
kivéve az alenconi herceget. 

- Ah, kijátszott az anyám! - mormogta a herceg, csupasz mellét 
véresre karmolva. 

- Hazahozattam őt! - kiáltotta diadalittasan Katalin. - Ez az 
átkozott Bourbon mégsem lesz király! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BEFEJEZÉS 
 

Immár egy esztendő telt el IX. Károly király halála és utódjának 
trónfoglalása óta. III. Henrik, aki az isten és édesanyja 
kegyelméből szerencsésen uralkodott, éppen a cléry-i Notre-Dame 
tiszteletére rendezett egyházi körmenetre ment gyalog a 
feleségével, és az egész udvarával. 

III. Henrik király bátran megengedhette magának ezt a kis 
időtöltést, semmiféle komolyabb dolga nem lévén ez idő szerint. 
Henrik navarrai király Navarrában időzött, ahová oly régóta 
vágyott s ahol - úgy beszélték - sokat forgolódott az egyik szép 
Montmorency-lány körül, akit ő Fosseuse becéző néven 
emlegetett. Margit szintén vele volt szomorú, komor hangulatban 
és csak a gyönyörű hegyek közt talált ha nem is vigasztalást, de 
legalább némi enyhülést a Párizstól való távollét és a halál okozta 
fájdalmára. 

Párizs csöndes és nyugodt volt. Katalin, amióta Henrik fia 
foglalta el a trónt, valósággal uralkodott, s majd a Louvre-ban, 
majd pedig a Soissons-kastélyban lakott, amely egyszersmind 
csillagvizsgálóul is szolgált neki. A kastély a mai kereskedelmi 
börze helyén emelkedett, s utolsó hatalmas oszlopa még a mai 
napig is fennáll. 

Egy este Katalin nagyon elmélyedt a csillagok járásának 
figyelésében René mesterrel együtt - kinek apró árulásait 
egyszerűen tudomásul sem vette, s aki még most is kegyeiben 
állott jutalmául annak a hamis tanúzásnak, amelyre Coconnas és 
La Mole ügyében vállalkozott - mikor jelentették neki, hogy egy 
férfi igen fontos ügyben kihallgatást kér. Katalin nyomban lement 
a házikápolnába, ahol az a férfi várakozott reá, s ott találta - 
Maurevel-t. 

- Ő itt van! - kiáltotta a volt pattantyúskapitány, az udvari 
etikett ellenére, meg sem várva, amíg a királyné megszólítja. 

- Ki az az ő? - kérdezte Katalin. 
- Hát ki volna más, ha nem a - navarrai király, felség! 



 

- Itt volna... ő?... Henrik?... És ugyan mit keres itt, az ostoba? 
- Hogyha a jelek nem csalnak, akkor alighanem - de Sauve-né 

látogatására jött Párizsba! Ennyi az egész! A valószínűség azonban 
mégiscsak az, hogy összeesküdni jött a király ellen. 

- És honnan tudja ön, hogy itt van? - kérdezte Katalin. 
- Tegnap láttam, mikor bement egy házba, ahol később de 

Sauve-né is fölkereste. Én még késő éjjel is ott settenkedtem a ház 
körül és megvártam, amíg távoznak onnan. Hajnali három órakor 
Henrik király Charlotte-ot elkísérte a Louvre kapujáig, ahol a 
kapus - aki alighanem az ő szolgálatukban áll - akadály nélkül 
bebocsátotta a bárónőt, míg Henrik jókedvűen dudorászva 
távozott, mintha otthon, abban a görbe országban a hegyek közt 
mászkálna. 

- S azután hová ment? 
- Az Arbre-Sec utcába, La Huriére vendégfogadójába, ahol 

valaha az a két boszorkánymester, Coconnas és La Mole lakott, 
akiket Felséged a múlt esztendőben kivégeztetett. 

- Miért nem jött nyomban énhozzám jelenteni ezt az esetet? 
- Mert nem voltam egészen bizonyos a dologban. De ma már 

határozottan állíthatom, hogy igenis, a navarrai királyt láttam! Én 
ugyanis elbújtam egy szemközt levő borkereskedő házában, s 
onnan figyeltem meg, hogy Henrik ugyanabba a házba megy be, 
amelybe tegnap este. De Sauve-né azonban ezúttal késett, Henrik 
pedig azt a meggondolatlanságot követte el, hogy idegességében 
kidugta a fejét az első emeleti ablakon. És ekkor azután minden 
kétséget kizáró módon megállapítottam, hogy igenis, a navarrai 
király van itt. Nemsokára azután de Sauve-né csakugyan 
megérkezett. 

- És azt hiszed, hogy ma éjjel is hajnali három óráig maradnak 
együtt? - kérdezte Katalin. 

- Valószínű. 
- És hol van ez a ház? 
- A Croix-des-Petits-Champs közelében, a Saint-Honoré 

irányában. 



 

- Rendben van! - mondotta Katalin. - De Sauve báró nem ismeri 
az ön írását? 

- Nem ismeri! 
- Üljön le és írja, amit diktálok! 
- „Mialatt a báró úr szolgálatot teljesít a Louvre-ban, a báróné 

egy léha szoknyavadásszal megcsalja. A ház, amelyben találkozni 
szoktak, a Croix-des-Petits-Champs közelében, a Saint-Honoré 
felé van, s báró úr a házat megismeri a falára rajzolt vörös 
keresztről." 

- Most pedig írja le még egyszer ezt a levelet! - mondotta 
Katalin, miután Maurevel a tollba mondott levelet Katalin szavai 
után leírta. 

Mikor Maurevel a másolattal is elkészült, megparancsolta neki, 
hogy az egyik levelet egy megbízható emberrel kézbesíttesse de 
Sauve bárónak, míg a második levelet valahogy ejtse el a Louvre 
folyosóján. 

- Bocsánatot kérek, felség, de ezt nem értem! - jegyezte meg 
Maurevel. 

- Pedig nagyon egyszerű a dolog! Hogyha egy férj ilyen levelet 
kap, bizonyára dühbe jön, nemde? 

- Én azonban úgy tudom, felség, hogy a navarrai király idejében 
ilyen levélke miatt a férjuraimék nem jöttek dühbe! - jegyezte meg 
Maurevel. 

Amit egy király eltűrhet, ugyanazt nem tűri el az egyszerű 
nemesember! Egyébiránt, ha de Sauve báró nem jön dühbe, hát 
majd dühbe fog jönni helyette - ön! 

- Én? 
- Igen ön! Ön maga mellé vesz négy vagy hat embert, álarcot 

tesznek föl, betörik az ajtót s mint hogyha a báró kiküldöttjei 
volnának, rajtakapják a szerelmeseket és szétütnek köztük a - 
király nevében! Másnap a Louvre-ban elejtett levelet egy 
becsületes megtaláló megleli s tartalmát mindjárt dobra is üti, 
mire azután mindenki tisztában lesz azzal, hogy itt egyszerűen a 
megcsalt férj állott bosszút a felesége csábítóján. Az, hogy éppen a 



 

navarrai király volt a csábító: pusztán a véletlen műve, hiszen őt 
mindenki a navarrai Pau-ban képzelte. 

Maurevel bámulattal nézett Katalin arcára; meghajtotta magát 
és távozott. Ugyanakkor, mikor Maurevel távozott a 
Soissons-kastélyból, de Sauve-né belépett a 
Coix-des-Petits-Champs kis házába, ahol Henrik már várta. 

- Nem követte önt az úton senki, Charlotte? - kérdezte aggódó 
hangon Henrik. 

- Nem követtek! Tudtommal legalábbis nem! - felelte Charlotte. 
- Annál inkább leskelődtek utánam, sőt nemcsak az éjjel, 

hanem még ma este is!  
- Oh, istenem! - mondotta Charlotte. - Egészen megijesztett, 

Sire! Hogyha egy régi barátnőjével való kellemes emlékek 
fölfrissítése bajt okozna önnek, igazán vigasztalhatatlan lennék! 

- Sose féljen, kedves Charlotte! Három kitűnő kardforgató 
vigyáz reám! 

- Csak három... Biz' az kevés! - jegyezte meg Charlotte. 
- De untig elég, ha figyelembe veszi, hogy ez a három 

kardforgató: de Mouy, Saucourt és Barthélmy! 
- Tehát de Mouy is önnel jött Párizsba? Hogy merészkedett ide 

visszajönni? Talán bizony neki is van olyan hűséges asszonya, mint 
amilyen én vagyok önnek? 

- Az nincs, de van itt egy ellensége, kinek halált esküdött a 
fejére. Higyje el Charlotte, hogy csak a gyűlölet ragadja el az 
embert olyan sok ostobaságra, mint a szerelem! 

- Köszönöm a bókot, Sire! 
- Oh! - felelte Henrik. - Én nem a jelenben elkövetett 

ostobaságot értettem, hanem azokat, amelyeket a múltban 
elkövettünk s a jövőben el fogunk követni. No dehát sose 
vitatkozzunk olyan hiábavaló dolgokról, mikor oly rövid az időnk. 

- Tehát mégiscsak elutazik? 
- Az éjjel. 
- Azokat az ügyeket, amelyek miatt Párizsba jött, elintézte Sire? 



 

- Én egyedül az ön szép szeméért jöttem ide, asszonyom! 
- Ugyan!... Maga szájhős! 
- Ventre-saint-gris! - kiáltotta Henrik. - Kedvesem, higyje el, 

hogy az igazat mondottam! De hagyjuk az emlékeket!... Még két 
vagy három órányi időm van, azután következik az elválás, talán - 
örökre! 

- Ah, Sire! - felelte Charlotte - de az én szerelmem is örökké az 
öné... 

Amint Henrik említette is, de Mouy és két társa csakugyan a 
ház közelében foglalt figyelő állást. Abban állapodtak meg, hogy 
az éjjel Henrik nem három, hanem már tizenkét órakor távozik a 
kis házból; ekkor Charlotte-ot hazakísérik a Louvre-ig, onnan 
pedig egyenesen a Cerisaic utcába mennek, ahol - Maurevel lakik. 

Immár egy óra óta várakoztak de Mouy és társai 
rejtekhelyükön, mikor észrevették, hogy egy férfi - akit néhány 
lépésnyi távolságban még öt társa követett - a kis ház ajtajához 
sompolyog s azt tolvajkulcsok segítségével próbálgatja kinyitni. 

Mikor de Mouy ezt a férfit megpillantotta, abból a közeli 
kapumélyedésből, ahol két társával elrejtőzött, szinte egyetlen 
ugrással az idegen férfi előtt termett s megragadta a karját. 

- Megálljon! Ide ugyan be nem teszi a lábát! - kiáltott föl 
dühösen de Mouy. 

Az idegen férfi e nem várt támadásra hirtelen hátraugrott, 
miközben kalapja fejéről a földre esett. 

- De Mouy de Saint-Phale! - kiáltotta rémülten az idegen férfi. 
- Maurevel! - ordította dühösen de Mouy, kirántva kardját, de 

még ekkor sem felejtkezett meg Henrikről, akit hogy 
figyelmeztessen, ujjával füttyentett egyet. - Na, te jómadár, hiszen 
éppen téged kereslek, te pedig váratlanul elém kerülsz! Köszönöm! 
De most megkeserülöd, te gyilkos. Védd magad! 

S ezzel Maurevel felé rohant, akinek azonban még volt annyi 
ideje, hogy övéből előránthassa pisztolyát. 

- Ah, de most, remélem, hogy te kapod meg a magadét! 
Meghalsz te kutya! - kiáltozta Maurevel, elsütve pisztolyát. 



 

De Mouy azonban hirtelen jobbra ugrott, s így a golyó célt 
tévesztett. 

- De most rajtam a sor, gazember! - ordította de Mouy, s 
egyidejűen oly iszonyatos erővel szúrt Maurevel felé, hogy - noha a 
kard hegye a bőrövet találta, azon keresztül belefúródott a húsba, 
Maurevel fájdalmában fölkiáltott, mire bérgyilkos társai, akik azt 
hitték, hogy vezérük halálra sebesült, hanyatt-homlok 
elmenekültek a Saint-Honoré irányában. 

Maurevel alapjában véve gyáva volt; mikor látta, hogy társai 
cserbenhagyták, ellenben olyan ellenféllel áll szemközt, mint 
amilyen de Mouy, ő maga is menekülésre fogta a dolgot és társai 
után futva, torkaszakadtából ordítozta: „Segítség!" 

De Mouy, Saucourt és Barthélmy hevületükben utána vetették 
magukat. 

Mikor befordultak a Grenelle utcába, hogy Maurevel elébe 
vágva, annak útját állják, egy ablak nyílt ki s az első emeleti 
ablakból egy férfi ugrott le az esőtől nedvessé vált utcára. 

Henrik navarrai király volt. 
De Mouy füttyentése figyelmessé tette őt, a pisztolylövés pedig 

már jelezte, hogy komolyabb veszedelemről van szó, miért is 
barátai segítségére sietett. Hévvel, tűzzel rohant utánuk karddal 
kezében. A hang után igazodott, amely most a Segents-sorompó 
felől hangzott föl. Maurevel segítségkiáltása volt, aki - érezvén, 
hogy de Mouy és társai immár a sarkában vannak - ijedtükben 
elfutott bérgyilkosait hívta segítségül. Vagy megáll és szembeszáll 
ellenfeleivel, vagy hátulról éri a kardszúrás. Megállott tehát s még 
idejében kivédte de Mouy szúrását s nyomban olyan ügyesen 
vágott vissza, hogy de Mouy vállszalagját átszúrta. Ámde de Mouy 
is újból támadt! Kardja ismét elevenre talált s Maurevel most már 
két sebből vérzett bőségesen. 

- Fogd meg! - kiáltotta Henrik, aki ezalatt szintén odaért. - Üsd, 
vágd, rajta, de Mouy!  



 

Dehogyis kellett de Mouy-nak kétszer mondani, s újból 
megsebezte Maurevelt, aki most bal kezét sebére szorítva, ismét 
futásnak eredt. 

- Öld meg gyorsan! - kiáltotta Henrik. - Nicsak, a katonái is 
megállottak. Igaz ugyan, hogy a gyávák kétségbeesése nem ér föl a 
bátrak bátorságával! 

Maurevel, kinek tüdeje már úgy zihált, akár a fújtató, 
homlokáról pedig csak úgy csurgott a verejték, most kimerülten a 
földre roskadt; a másik pillanatban azonban ismét föltápászkodott 
s féltérdre rogyva kardja hegyét tartotta de Mouy felé, miközben 
kétségbeesetten kiáltozott menekülő társai után: 

- Ide!... Ide, barátaim! Hiszen csak ketten vannak! Tűz!... 
Tüzeljetek reájuk! 

Csakugyan, Saucourt és Barthélmy a két bérgyilkos után vetette 
magát, miközben mindketten eltévedtek, így hát a négy emberrel 
csak de Mouy és Henrik állott szemben. 

- Tűz! - ordítozta még mindig Maurevel, s az egyik katona 
csakugyan fölemelte a fegyverét. 

- Jól van, jól, de előbb megdöglesz te kutya, te áruló, te gyilkos! 
- kiáltotta de Mouy, s egyik kezével megragadva Maurevel éles 
kardját, a másikat felülről oly erővel taszította gyűlölt ellenfele 
mellébe, hogy azt a szó szoros értelmében a földhöz szögezte. 

- Vigyázz!... Vigyázz! - hangzott most föl Henrik kiáltása. 
De Mouy hirtelen hátraugrott, kardját ellenfele mellében 

hagyva, mert az egyik bérgyilkos közvetlen közelről ráfogta 
fegyverét. Ámde ugyanebben a pillanatban Henrik kardja már 
átjárta a katona testét, aki egy rémes ordítással odazuhant 
Maurevel teste mellé. A másik két katona most azután végképp el-
menekült. 

- Gyere, kedves barátom, gyere, siessünk, de Mouy! - kiáltotta 
Henrik. - Egy pillanat sincs vesztenivalónk! Ha fölismernek: 
végünk van! 

- Csak egy pillanatra, Sire! - felelte de Mouy. - A kardomat csak 
nem hagyom e gazember dögtestében! - És ezzel de Mouy 



 

odament a mozdulatlanul fekvő Maurevel-hez, de abban a 
pillanatban, mikor de Mouy a kezét a kard markolatába tette, 
Maurevel hirtelen fölült és fölkapva a mellette fekvő holt katona 
fegyverét, közvetlenül közelről de Mouy-ra lőtt, akit éppen melle 
közepén talált el. De Mouy egy jajszó nélkül elvágódott s nyomban 
meghalt. Henrik Maurevel-hez rohant, de mire odaért, ez már 
ismét hanyatt feküdt, s Henrik kardja már csak a holttestét járta 
át. 

De most már azután igazán menekülni kellett ám! A zajra igen 
sok ember verődött össze, s az éjjeli őrjárat is minden pillanatban 
megérkezhetett. Henrik a kíváncsi emberek közt ismerős arcot 
keresett, s alighanem talált is köztük, mert most hirtelen 
fölkiáltott örömében: La Huriére vendégfogadóst pillantotta meg. 
A föntebb leírt jelenet ugyanis az Arbre-Sec utcával szemközt, 
tehát La Huriére fogadója közelében játszódott le; a fogadós, aki 
két kitűnő vendége: La Mole és Coconnas halála óta mintha 
kivetkőzött volna eredeti, humoros természetéből, éppen Henrik 
és társai részére készítette a vacsorát, mikor az utcai zajra 
figyelmessé lett; otthagyva lábasait, serpenyőit, rohant ki az 
utcára. 

- Kedves, La Huriére mester! - szólította meg Henrik. - 
Figyelmébe ajánlom de Mouy barátomat, noha, azt hiszem, nem 
lesz már többé gondja vele! Szállítsa haza és tegyen meg érte 
minden lehetőt; íme, itt az erszényem! A többieket azonban 
hagyja ott ahol vannak, hadd rothadjanak el, mint a kutyák! 

- És hová megy, felséged? 
- Még egy búcsúlátogatást kell tennem! De tíz perc múlva én is 

önnél leszek. A lovaimat nyergelje föl, s várjanak indulásra készen! 
És Henrik csakugyan futva igyekezett elérni a 

Croix-des-petits-Champs kis házát, de amikor a Grenelle utcába 
befordult, a rémülettől szinte gyökeret vert a lába. 

Sűrű néptömeg állotta el a kis ház bejáratát. 
- Mi történt itt? - kérdezte Henrik balsejtelmektől reszkető 

hangon. 



 

- Oh, uram, itt nagy szerencsétlenség történt! - felelte valaki a 
tömegből. - Egy szép fiatalasszonyt ölt meg a férje, akit levélben 
figyelmeztettek, hogy felesége ebben a házban csalja meg a 
szeretőjével. 

- És hol van a férj? 
- Az elmenekült. 
- Az asszony? 
- Az itt van. 
- Meghalt? 
- Még nem, de halálán van. 
- Oh, istenem, de szerencsétlen vagyok! - kiáltott föl Henrik, s 

azzal berohant a házba. 
A szoba szintén tele volt emberekkel, akik szánalommal vették 

körül az ágyat, amelyen a szegény Charlotte feküdt, két 
tőrszúrással mellében. Az ura, aki két évig rejtegette 
féltékenységét, ezt az alkalmat fölhasználta, hogy bosszút álljon. 

- Charlotte!... Én édes Charlotte-om! - kiáltott föl fájdalmában 
Henrik, félretolva az embereket s térdre rogyott az ágy előtt. 

Charlotte fölpillantott szép szemével, amelyet már 
befátyolozott a közeledő halál; Henriket megpillantva, fölkiáltott, 
mely után mind a két seb száján kibuggyant a vér. 

- Oh, tudtam én azt - susogta elhaló hangon, miközben 
igyekezett fölülni az ágyán - hogy még egyszer látni foglak - 
utoljára, Henrik! 

Mint hogyha csak ezt a pillanatot várta volna az a lélek, amely 
annyira tudott szeretni, Charlotte Henrik homlokához érintette az 
ajkát s miközben forró csókot lehelt oda, halkan súgta utoljára: 
„Szeretlek, Henrik!" - s ezzel holtan hanyatlott hátra... 

Henriknek most már igazán nem volt pillanatnyi vesztenivaló 
ideje, ha azt nem akarta, hogy elfogják. Elővette tőrét s abból a 
szép szőke hajból, amelyet annyiszor kibontott és megcsodált, 
levágott egy kis hajfonatot s a keblébe rejtve azt, a jelenvoltak 
hangos zokogása közt, maga is hangosan zokogva - távozott. 



 

- Barátom, szerelmem, minden... minden egyszerre elhagyott! - 
kiáltott föl Henrik fájdalmában. - Mindent elvesztettem... 

- Úgy van, Sire, de megmarad a trón! - súgta oda neki halkan 
egy férfi, aki a kis házat körülálló tömegből kiválva, egy darabon 
követte Henriket. 

- René! - kiáltott föl csodálkozva Henrik. 
- Igen, felség, én vagyok, aki őrködöm s vigyázok önre! Az a 

nyomorult Maurevel látta önt és jelentette Katalinnak; így most 
már tudják, hogy ön Párizsban tartózkodik, s már katonák keresik 
önt mindenfelé. 

- És te még mindig azt mondod, René, hogy király leszek, én, 
akit halálra keresnek s menekülnöm kell? 

- Odanézzen, Sire! - felelte René egy fényesen ragyogó csillagra 
mutatva, amely éppen most bújt elő egy fekete felhő mögül. - Nem 
én mondom, hanem az a fényes csillag! 

Henrik mélyet sóhajtott - és eltűnt az éjjeli homályban... 
 

Vége 
 


