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A Kozmosz Könyvek szerkesztősége először 

vállalkozott arra, hogy szórakoztató olvasmányként 

kíméletesen hátborzongató és az agytekervényeket 

frissítően megtornáztató, rövid, csattanós kriminovellákból 

álló válogatást adjon olvasói kezébe. A huszonöt novellát 

kizárólag angol és amerikai szerzők írásai közül válogatta 

Kuczka Péter, gondosan ügyelve arra, hogy a műfaj 

változatossága kellőképpen érvényre jusson (gyilkosságok 

preparált töltőtollal, keresztrejtvénnyel, borotvaszesszel, 

telepátiával stb., s csak elvétve a már hagyományosnak és 

unalmasnak mondható sablonos módon például pisztollyal 

és tőrrel). A hősök rendszerint bölcsen és sokat sejtetően 

mosolygó idő hölgyek, csavaros észjárású, dörzsölt, 

nyugdíjas detektívek, biztos kezű kasszafúrók és végül 

természetesen megnyerő külsejű, de velejéig romlott 

lelkületű szépfiúk, akik előbb-utóbb elnyerik méltó 

büntetésüket, a klasszikus krimik alapszabályainak 

értelmében. 
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Edward D. Hoch 

A LÁNY A PAPÍRSÁRKÁNNYAL 

A tengerparton szokta látni a kora nyár majdnem minden reggelén: 

ott bízta a szélre nagy, narancssárga és fekete papírsárkányát. 

Néha megállt a kerítésnél, és figyelte őt; azokra a gyerekekre 

emlékezett, akiket a háború után látott Japánban. Tokió lebombázott 

romjai között eregették a papírsárkányokat – egy meghódított ország 

gyerekeiként ez volt az egyetlen örömük. 

Erre emlékeztette őt a lány, aki pedig már kinőtt a 

gyermekkorból; egyenletesen lebarnult lába és teste egy fiatal nőé 

volt. Kíváncsivá tette – elhatározta, hogy egyszer megkérdi, miért 

repíti fel a sárkányát minden reggel. 

Augusztus vége felé járt már, mikor végül is keresztülvágott a 

homokon, és megszólította: 

– Egész nyáron figyelem. Majdnem minden reggel itt van a 

sárkányával. 

A lány megfordult és rámosolygott. 

– Szeretek lebarnulni, de nem bírok csak ülni itt egy könyvvel a 

kezemben. Ezzel elfoglalom magam. 

A férfi úgy találta, hogy válasznak ez éppolyan jó, mint bármi 

más. Gregernek hívták, és mindennap megfordult a Beach-front 

sugárúton, sétált, nézelődött, beszédbe elegyedett boltosokkal, 

nyaralókkal és a sárkány eregető lánnyal. Néhányan azt gondolták 

róla, hogy nyomozó. 

– ’reggelt, Mr. Smedlick! Hogy megy a bolt? 



 

 

– Helló, Greger! Milyen korán jött ma. 

Smedlick egy kis mozit vezetett a Beach-fronton, egy kopott kis 

helyet, amelyik nudista és importált szexfilmeket vetített, hatszor 

egy héten. Vasárnap zárva volt, de a többi napokon déltől éjfélig jó 

félházzal üzemelt. Greger jegyet váltott, és keresett egy ülést a hátsó 

sorban. 

Dél volt, kezdődött a film. Greger megnézhette maga előtt a 

szétszóródott kuncsaftokat – csupa férfi, mind egyedül. Kevés 

figyelmet szentelt a vásznon feltűnő képeknek. Valami mást 

keresett. Egy idő után felállt, és kisétált a jegypénztárhoz, ahol 

Smedlick számoszlopok összeadásába merült bele. 

– A heti bevétel? – kérdezte. 

– Mi? Ó, meglepett, Greger. Nem jó a film? 

– Túl meleg van benn. Beállíthatná a légkondicionálót. 

– Tudom – felelte Smedlick, és kopasz fejével újra a számok fölé 

hajolt. Vastag szemüveget viselt, műfogsora rosszul illeszkedett. 

Sosem mutatott érdeklődést a filmek iránt, amiket játszott, csak a 

pénz kötötte le, ami befolyt a kasszába. 

– Nem látott új arcot a környéken? – tudakolta Greger mintegy 

mellékesen. 

– Mindig ezt kérdezi tőlem. Az emberek jönnek és mennek, 

Greger. Jönnek és mennek. 

Ahogy elhagyta a mozit, a Beachfronton indult tovább, a 

kiskocsmák sora, a hot dogos és tejsodós bódék felé, melyekkel tele 

volt szórva a terület. Valaki üdvözlést kiáltott egy elhaladó autóból, 

és ő megfordult, hogy integessen. A nyár ismert figurává tette a 

környéken. 



 

 

Szokása szerint megállt egy újságosstand előtt, hogy 

végigpillantson a helyi reggeli lapokon. Azt választotta, amelyik 

főcímében egy szomszédos külvárosban történt szexgyilkosságról 

adott hírt, és figyelmesen elolvasta a cikket egy szendvics és egy kávé 

fölött – ez volt az ebédje. 

– Ez a harmadik, hat hónapon belül – mondta a csapos, nedves 

ronggyal törölve le a pultot Greger előtt. – Nincsenek többé 

biztonságban a lányok az utcán. 

Greger dünnyögött valamit, és tovább evett. Aztán összehajtotta 

újságját, és folytatta sétáját lefelé az utcán. Következő állomása az Öt 

Után kávéház volt, ami nevének ellentmondva egy órakor nyitott. 

Naponta legalább háromszor benézett ide. Itt találkozott újra a 

lánnyal; most nem volt vele a sárkánya. 

– Helló! – mondta az, egy mellette levő bárszéket választva. 

A férfi rápillantott, csak félig érdeklődően. 

– Hol van a sárkánya? 

– Nem férne be az ajtón. Néha kell egy kis pihenőt tartanom. 

Hívjon meg egy italra, jó? 

– Még a nevét sem tudom. 

– Polly. Pokoli jó név, nem? Polly West. Akarja tudni a 

sárkányom nevét? 

– Neki is van? 

A lány elmosolyodott, amitől egy meglepő gödröcske jelent meg 

az egyik szeme alatt. 

– Nincs, de a kedvéért kitalálhatok egyet. 

– Errefelé lakik? – Greger két sört mutatott a pincérnek. 



 

 

– Van itt egy lakásom a nyárra. Valójában egy barátomtól 

bérlem, aki Európában utazgat. Magát hogy hívják? – Mindezt 

egyszerre, lélegzetvétel nélkül. 

– Greger. 

– Csak így? 

– Csak így. Semmi több. 

A lány rágyújtott egy cigarettára, és leszürcsölte a sör habját. 

– Egész nyáron itt kószál, igaz? 

– Többé-kevésbé – vallotta be a férfi. 

– Észrevettem, hogy figyel. Már azelőtt, hogy megszólított. 

Megkérdeztem Sammyt, ki maga. – Sammy Carp a környék egyik 

ismert figurája volt, háztartásigépszerelő. 

– Mit mondott? 

– Úgy gondolja, hogy maga vagy detektív, vagy nepper, tudja, aki 

kábítószerrel… 

Greger nevetése szakította félbe. Ritkán nevetett; a saját fülének 

is furcsán hangzott. 

– Ez vicces. 

Polly kortyolt egyet a söréből. 

– Nos? 

– Nos, mi? 

– Melyik, Mr. Greger? 

– Valamelyiknek kell lennem a kettő közül? 

– Nem. Az az igazság hogy láttam az újságját olvasni abban a kis 

bisztróban, ahol ebédelt. Úgy tűnt, hogy nagyon érdekli az a 

szexgyilkosság. 



 

 

– Mit akar ez jelenteni? Nem lehetek egy közönséges naplopó 

vagy alkalmi munkás? Zsarunak vagy neppernek vagy gyilkosnak 

kell lennem? 

– Mindenki valami, Mr. Greger. 

– Én már régóta megszűntem valami lenni. Visszavonultam az 

emberiségből. 

– Sammy elmondta, hogy mindennap bemegy Smedlick 

mozijába. Pedig valahogy nem olyan típusnak látszik. 

– Ugyanezt én is elmondhatnám magáról. Ez nem pontosan az a 

környék, ahol lépten-nyomon csinos lányokba botlik az ember, akik 

papírsárkányokat eregetnek. 

– Gondolom, ezt bóknak szánta – mosolyodott el a lány. 

– Gondolom. 

Végeztek a sörükkel, és együtt hagyták el a kávéházat. A meleg 

délutánban visszasétáltak a tengerparta, ahol először találkoztak. Ez 

talán valaminek a kezdete is lehetett volna, de Greger nem volt 

biztos benne. Csak azt tudta, hogy hónapok óta először nem nézett 

meg mindenkit, aki mellett elhaladt. Két estével később meglátogatta 

a lakásán. Egy tengerpartra néző épület negyedik emeletén volt és 

Gregert rögtön megragadta a tágas hely bája. Meglepőnek tűnt, hogy 

nem valamelyik előkelő belvárosi kerületben találkozik ilyesmivel, 

hanem itt, a part menti, slampos negyedben. 

– Tetszik? – kérdezte Polly. 

– Nagyon. 

– A barátomé az érdem. Én csak bérlem. 

Italt töltöttek maguknak, és Greger kényelmesen elhelyezkedett. 

– Egyébként kié ez a ház? Proctoré? 

A lány bólintott. 



 

 

– Igazán semmi panasz nem lehet rá. 

Greger nemegyszer látta Proctort az utcán. Sokkal inkább 

birkózónak nézett ki, mint háztulajdonosnak, de mindig nagyon 

kiegyensúlyozottnak látszott. 

– Hol dolgozik? 

– Ezen a nyáron sehol – válaszolta a lány. 

– Ez furcsa. 

– Ugyanezt mondhatnám én magáról. 

– A biztosítási szakmában dolgoztam hat hónappal ezelőttig. Elég 

jutalékot kapok ahhoz, hogy megéljek belőle. 

A férfi felvette a poharát, és odament az ablakhoz, ahol a másik 

állt, a sötét tengerpartot bámulva. Csak egy máglya időnként felcsapó 

lángja tört utat a feketeségben. Lehet, hogy tinédzserek rakták, hogy 

hot dogot süssenek rajta, lehet, hogy csavargók melegedtek mellette. 

A városnak ezen a részén minden előfordulhat. 

– Hallani a vizet – mondta a lány, egészen lágyan. 

– Igen. – Lélegzete már a gyönyörű nyakat érte. 

– Greger? 

– Igen. – Nem kérdezett semmit. 

– Mit gondol, ki ölte meg azokat a nőket? 

Alig hallotta a hangját. 

– Milyen nőket? 

– Azokat az újságban. Azt a hármat. 

– Négyen voltak – javította ki, mielőtt meggondolta volna, mint 

mond. 

– Micsoda? Négyen? 

– A múlt hónapban is volt egy a külvárosban. A rendőrség nem 

kötötte össze a többivel. De ugyanaz az ember csinálta. 



 

 

– Honnan tudja? 

– A körülmények ugyanazok voltak. A nőt többször megszúrták, 

a testét az alagsorban találták meg, és napközben ölték meg – a férj a 

munkahelyen, a gyerekek az iskolában. A rendőrség biztosan látta az 

összefüggést, de az újságok nem közölték, mert a ház a 

megyehatáron volt. 

– Sokat tud az esetekről – mondta Polly West. 

– Kell tudnom. 

A lány a háta mögé rejtve tartotta a kezeit. 

– Greger különös gyengeséget érzett, hogy ilyen közel került 

hozzá. 

– Miért kell? 

– Mi ez? – kérdezte a férfi, hirtelen hátralépve. – Mit akar 

csinálni? – Mintha valami rejtélyes csapdába esett volna; a 

lidércnyomás ilyen, amiből nem lehet felébredni. 

– Itt a kés, Greger – mondta a lány, lassan felemelve egyik kezét 

– a hangja akár a dorombolás. 

– Nem! – Ellökte magától, az ajtóhoz ugrott, feltépte és kirohant. 

A sötét folyosón egy arcot pillantott meg, egészen közel az övéhez. 

Egy férfi arca, amit sohasem látott ezelőtt; egy férfié, aki a sötétben 

állt és várt. 

Aztán megszabadult az egésztől, megszabadult tőle, lefutott az 

utcára, futott, amíg messze nem került tőlük. Sosem volt ennyire 

rémült életében – legalábbis soha azóta a hat hónappal ezelőtti 

éjszaka óta, amikor az első meghalt. 

Éjjel rosszul aludt. Kopogásra ébredt, amit mintha egész idő alatt 

hallott volna. Még kábán kiugrott az ágyból, és ajtót nyitott. 

Sammy Carp volt az, a szerelő. 



 

 

– Jól van? Úgy rohant el mellettem tegnap este, mintha a fúriák 

üldöznék. – Megvakarta kopasz fejét. – Aggódtam maga miatt. Most 

már jól van? 

– Köszönöm, Sammy. Rendben vagyok. Gondolom, ihattam 

valamit. 

– Az az olcsó bor az Öt Utánban. Néha én is megbolondulok tőle. 

– Az lehetett. Mindenesetre kösz az érdeklődést. – Becsukta az 

ajtót. 

Egy gyors zuhany kicsit helyrehozta, de a Beach-front út ismerős 

figurái újra felidézték az egészet. Nem az a nap volt, amikor el tudta 

volna viselni Smedlick piszkos kis moziját vagy a tömeget a 

kávéházban. Valami történt – majdnem történt – az elmúlt este, és 

neki ki kell találnia, micsoda. 

A tengerpartra ment. A szabad föveny, mint mindig, most is tele 

volt az éjszaka eldobált üres söröskonzervekkel, törött 

borosüvegekkel és félig szívott cigarettákkal. Átható halszag 

terjengett. 

De Greger nem vette észre a szemetet, csak a lányt, aki most is 

ott volt, magasra repítve sárkányát, erősen fogva a zsinórt, hogy a 

reggeli szél ki ne tépje kezéből játékszerét. Greger letért az útról, és 

feléje indult a homokban. Az a rettentő érzése támadt, hogy sosem 

éri el őt élve. 

Valaki, valahonnan figyelte őt. Hirtelen a bérház felé fordult, de 

semmit nem látott ott, csak egy függönyt meglebbenni a szélben. 

Ment tovább, észlelve a cipőjébe pergő homokot, a partnak csapódó 

hullámokat. 



 

 

A lány csak akkor fordult meg, amikor melléje ért; nem mutatott 

ijedtséget vagy meglepetést. Mezítláb, napbarnítottan, szilárdan állt a 

homokban. 

– Helló! – mondta, és ezzel megtört a vészterhes hangulat. 

– Beszélni akarok magával a tegnapi estéről. 

– Mit lehet arról mondani? 

– Valaki volt a folyosón a szobája előtt. 

– Proctor, a háztulajdonos. 

– Nem Proctor. Őt ismerem. 

A lány elfordult. 

– Mit akar? 

– A kés. A késről akarok tudni. 

– Semmi mondanivalóm nincs, Greger. Semmi. 

A férfi mély lélegzetet vett. 

– Az első, aki meghalt, hat hónappal ezelőtt, a feleségem volt. 

Munkából mentem haza, és ott találtam összeszurkálva, vérezve a 

mosógép mellett, az alagsorban. A rendőrség semmilyen nyomot 

nem talált, kivéve egy doboz gyufát, olyat, amilyet az Öt Utánban 

adnak. Mikor zsákutcába jutottak, ideköltöztem. Azóta itt élek, 

iszom az Öt Utánban, beszédbe elegyedek az emberekkel, beülök a 

hátsó sorba Smedlick mozijában – keresem, figyelem, ki lehet a 

gyilkos. Figyelek. 

– Gondolja, hogy megismerné, ha meglátná, Greger? 

– Meg fogom ismerni. 

– Halálfeje lesz, és véres kést tart majd a kezében? Ezt hiszi? 

– Meg fogom ismerni. Még háromszor ölt. Nem tud most 

megállni. Folytatnia kell. És előbb vagy utóbb visszajön ide a 

kávéházba. Én várok. 



 

 

– Biztos benne, hogy még nem érkezett vissza? Biztos benne, 

Greger? 

– Ki volt a férfi a folyosón? Mit csinált maga azzal a késsel? Nem 

látja be, hogy tudnom kell? – De mintha csak a szélnek beszélt volna. 

A lány elfordult, figyelmét a magasban ringatózó sárkánynak 

szentelte. 

Mikor otthagyta, úgy érezte, hogy még a földben sem bízhat; 

mintha bármelyik pillanatban megnyílhatna a lába alatt. 

– Valóban a szex korában élünk – mondta később Mr. Smedlick 

az esti szendvicse fölött, az Öt Után hátsó termében. – Hetente 

cserélem a filmeket, és bármi legyen is az, a bemutatón tömeg van. – 

Elgondolkozott, aztán hozzátette: – Maga mindennap beül, Greger. 

– Mindennap. – Greger rágyújtott. – Látott idegent mostanában 

errefelé? Egy fickót, aki Proctor házában lakik? 

Smedlick megrázta a fejét. 

– Az emberek jönnek és mennek. Nem tartom számon őket. 

Jönnek és mennek. 

Greger hagyott pénzt két sörre, és elindult Proctor házába. A 

háziúr, a fösvény üzletember, aki bármikor kész volt megszorongatni 

egy bérlőt, ha rosszul ment neki, szó nélkül hallgatta, míg Greger az 

idegenről beszélt, akit a folyosón látott. Mikor a végére ért, Proctor 

megrázta a fejét. 

– Lehetett bárki vagy senki. Talán valaki arra vetődött. 

– Igen. 

– Most mennem kell. Sammy jön, hogy kijavítsa a mosógépet. 

A háziúr gondjai sosem szűnnek meg. 



 

 

Greger visszaindult az Öt Utánba. Még egyszer elnézett a 

szegényes tengerpart felé, de Pollynak és a sárkánynak nem volt 

nyoma. 

Ezekben a napokban többet ivott; egyre csak gyűltek a nyár 

gyötrődései. Visszagondolva, már nem tudta, miért hagyta ott 

otthonát, barátait, hogy belekezdjen ebbe az őrjítő nyomozásba. 

Legjobb esetben sem végződhet másban, mint abban a nyugalomban, 

amit egy beteg, rögeszmés elme talál magának. Némely reggel csak 

bámult a tükörbe: nem tudta eldönteni, hogy vajon önmaga-e az, 

akit lát, vagy pedig az, aki egy tudattalan pillanatban megölte az elsőt 

s aztán a többit. 

Lehajtva italát, most a gyufásdobozzal játszott az asztalon maga 

előtt, és arra a napra gondolt, amikor először látta ezt a gyufát a 

padlón, a felesége teste mellett. Egy nyom, de csak egyetlenegy. Elég 

volt-e valaha is egyetlen nyom? Felidézte, hogy nézett ki ő, mit 

mondott az utolsó reggelen. 

Valamit arról, hogy… Mit mondott Proctor az imént? 

Miért nem emlékezett rá ezelőtt, a rendőrségi kihallgatások 

véget nem érő napjai alatt? 

Aztán már rohant, kifelé a kávéházból, végig a piszkos utcán, 

ahol az emberek megfordultak utána. 

– Hol van? – kiáltott rá Proctorra, meglátva a tulajdonost, amint 

egy szemetesvödröt ürít ki. – Polly West? 

– Polly. Azt hiszem, lenn van a mosodában. 

Greger kettesével vette lefelé a lépcsőket – tudta, hogy nem 

történhet meg újra ilyen hamar, hogy tévednie kell; ez és ezernyi 

más bizonyosság cikázott agyában. Aztán nekiugrott a mosóhelyiség 

ajtajának, kiszakítva a könnyű reteszt, ami belülről zárta – és 



 

 

szembetalálta magát Sammy Carppal! Sammyvel, aki Polly fölött állt 

kezében a véres késsel. 

Greger rázúdult Sammyre. 

Az indulat hevében elhibázta, és a mosógép fehér fémajtajának 

csapódott. Elszédülve látta Pollyt a földön, reménytelen helyzetben 

– megpróbálta összeszedni magát, de Sammy újra fölemelte a gyilkos 

kést, és… 

Csak egyetlen lövés volt, de az a nyakán találta el Sammyt. 

Ahogy gyorsan megfordult, az ismeretlen folyosói férfit látta az 

ajtóban Greger. A kezében rendőrségi revolverrel. 

Később, jóval később, azután, hogy elvitték Sammy Carp holttestét, 

Polly West azt mondta neki: 

– Lehettél volna te, Greger. Nem érted? Tudnunk kellett. Ezért 

csináltam azt az őrült játékot a késsel, míg Ned kint állt a folyosón. 

– Most majdnem túl későn ért ide, hogy megmentsen. – Nem 

tudtam kiáltani se. Annyira meglepődtem. Képzeld el, Sammy Carp! 

– El tudom képzelni – mondta Greger. – A feleségemet is az 

alagsorban találtam meg, de csak most jutott az eszembe, hogy 

valami baj volt a mosógéppel. És a többieket is az alagsorban ölték 

meg, napközben. Mindegyiket egy szerelő, Sammy Carp. 

– A rendőrségre kellett volna hagynod, Greger. Nem gondoltad, 

hogy mi is követtük a gyufa nyomát? Azért kellett egész nyáron 

azzal az átkozott sárkánnyal szórakoznom, hogy felhívjam magamra 

a figyelmet. 

– Sikerült is. És nemcsak engem bűvölt el – Sammyt is. 

– Ígérem, hogy veled maradok, Greger, ha itthagyod ezt a 

nyomorúságos környéket. 



 

 

A férfi Smedlickre gondolt, az Öt Után kávéházra és mindenre, 

amin keresztülment. Aztán megnyugodva annyit mondott: 

– Igen, itthagyom. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Michael Collins 

KINEK A MEGGYILKOLÁSÁÉRT? 

Mrs. Patrick Connors magas, barna szemű asszony volt, keskeny 

arcán annak a harminc évnek a gyötrődésével, amit a rosszul 

választott férfi oldalán töltött el. 

– Boyd, a fiam tegnap meghalt, Mr. Fortune – mondta az 

irodámban. – Tudni akarom, ki ölte meg. Van pénzem. 

Mindkét kezével markolta retiküljét, mintha attól tartana, 

elragadom tőle. A 42. utca egy kis éjszakai mozijának 

jegypénztárában dolgozott, és minden elvesztegetett dollár valódi 

tragédiát jelentett számára. Boyd volt az egyetlen gyereke. 

– Nagyon rendes fiú volt – mondtam. Tudtam, hogy hazudok, de 

hát az anyjával beszéltem. – Hogy történt? 

– Vad fiú, rossz barátokkal – válaszolta Mrs. Connors. – De az én 

fiam volt, és nagyon fiatal. Hogy mi történt, azt nem tudom. Ezért 

vagyok itt. 

– Úgy értem, hogyan ölték meg? 

– Nem tudom, de megölték. Gyilkosság történt, Mr. Fortune. 

Ebben a pillanatban kezdett el bizseregni a hiányzó karom. 

Akkor teszi ezt, ha valami rosszat érzek. 

– Mit mond a rendőrség, Mrs. Connors? 

– A rendőrségi orvos szerint Boyd szívrohamban halt meg. Még 

csak nyomozás sem lesz… De én tudom, hogy gyilkosság volt. 



 

 

Most sem tévedett a karom – hamar kiderült. A rendőrségi 

orvosok New Yorkban nem nagyon hibáznak, de hogy lehet ezt 

megmondani egy felzaklatott anyának? 

– Mrs. Connors – próbáltam meg mégis. 

– Az egész országban itt vannak a legjobb orvosszakértők. 

Megcsinálták a boncolást. Nem találgatnak. 

– Boyd húszéves volt, Mr. Fortune. Súlyt emelt, sosem 

betegeskedett. Egészséges, erős fiú… 

Látszott, hogy nem lesz könnyű. 

– Mrs. Connors, tavaly egy 14 éves lány San Franciscóban 

érszűkületben halt meg. A boncolás bebizonyította. Sajnos, 

megtörténik ilyesmi. 

– Egy héttel ezelőtt – mondta az asszony –Boyd jelentkezett a 

légiszolgálatnál. Repülőgépen akart dolgozni. Két napig vizsgálták. 

Tökéletes fizikai állapotban találták, felvették. Egy hónapon belül 

kezdődött volna a tanfolyam. 

Mondhatom azt neki, hogy a doktorok is követnek el hibákat? 

Milyen doktorok? Azok, akik a repülőtéren vannak, vagy azok, akik 

a rendőrségen? Visszautasíthatom azt, hogy legalább utánanézzek? 

– Meglátom, mit találok – mondtam. – De a rendőrségi orvos és a 

nyomozók értik a munkájukat, Mrs. Connors. 

– Most nincs igazuk – válaszolta, és elővette a pénztárcáját. 

A délután nagy része ráment arra, hogy Hamm őrmestert 

győzködtem a körzeti rendőrőrs szobájában. Megátkozott minden 

bolond öregasszonyt, elátkozta a munkáját és engem. Aztán elvitt az 

orvosszakértőhöz, aki Boydot boncolta. 

– Boyd Connors természetes szívroham következtében halt meg 

– jelentette ki az. 



 

 

– Nagyon sajnálom az anyját, de a boncolás ezt mutatta ki. 

– Húszévesen? Minden előzetes szív- bántalmak nélkül? Minden 

örökölt gyengeség, rejtett betegség nélkül? 

– Igen. Előfordul, hogy nincs semmi ilyesmi, és a legtöbb ember 

nem tudja, milyen sok fiatal hal meg ebben. Ez volt az első és utolsó 

roham. 

– Egy héttel ezelőtt átment a repülőtéri orvosi vizsgálaton – 

vetettem ellene. 

– Egy héttel ezelőtt? – Az orvos összehúzta a szemöldökét. – Ez 

kétségtelenül különösebbé teszi az esetet, de akár különös, akár nem, 

a halál oka infarktus. És ha még kételkedne, elárulhatom, hogy több 

infarktusos halállal találkoztam életemben, mint a legtöbb orvos 

náthával. Rendben? 

Miközben az őrmesterrel a kocsijához sétáltunk, Hamm 

megszólalt: 

– Ha még bármilyen vad elképzelésed lenne gyilkosságról, amit 

az anyja állít, elárulhatom, hogy Boyd Connors egyedül volt a 

szobájában, amikor meghalt. Az egyetlen bejárat a nappali szobán 

keresztül vezet, tűzoltólétra nincs. A nappaliban csak Mrs. Connors 

tartózkodott. Oké? 

– Igen – válaszoltam. – Remek. 

– Ne fogadj el az anyjától túl sok pénzt, Danny. Épp csak 

vigasztald meg egy kicsit. 

Miután elbúcsúztunk, Connorsékhoz mentem, egy ötemeletes 

bérházba. Olcsó és kopottas hely, de a lakás igazi otthon. Az asztalon 

teáskanna állt, Mrs. Connors megkínált. Kitöltött egy csészével. Most 

már egyedül élt – Patrick Connors réges-rég távoli vizekre evezett. 



 

 

– Mondja el pontosan, mi történt – kértem, belekortyolva a 

teába. 

– Tegnap este nyolc körül jött haza Boyd – kezdte. – Dühösnek 

látszott, egyből a szobájába ment. Körülbelül öt perccel később 

felkiáltott, elcsuklott a hangja, és hallottam, hogy lezuhan. 

Berohantam, és ott találtam a padlón az íróasztala mellett. Akkor 

hívtam a rendőrséget. 

– Egyedül volt a szobájában? 

– Igen. De tudom, hogy megölték valahogy. A barátai! 

– Milyen barátai voltak? 

– Egy galeri… az Éjszaka Angyalai. Tolvajok és csavargók! 

– Hol dolgozott a fia, Mrs. Connors? 

– Nem volt munkája. A repülés lett volna. 

– Értem. – Kiittam a teát. – Hol a szobája? 

A lakás hátsó részében volt. Kis szoba, egy keskeny ággyal, egy 

mindenféle ruhadarabbal tele szekrénnyel és a szokásos 

rendetlenséggel az íróasztalon: fésűk, kölnik, hajszeszek, 

borotválkozószerek. Ablak nincs, a szobába csak a nappalin keresztül 

lehet bejutni; erőszaknak, halált okozó eszköznek semmi nyoma. 

Összevissza csúszkáltam, de minden eredményem egy üres 

doboz és a hozzá tartozó csomagolópapír volt a szemétkosárban, meg 

egy üres férfikölnis üveg az íróasztal alatt. Ugyanott találtam még 

három levél gyufát, valamint egy fogpasztát az ágy alatt, némi 

piszkos alsónemű társaságában. Boyd Connors nem lehetett túl ápolt. 

Visszamentem Mrs. Connorshoz. 

– Hol járt Boyd múlt éjszaka? – kérdeztem. 



 

 

– Honnan tudhatnám? – válaszolta keserűen. – Gondolom, azzal 

a bandával volt. Kocsmákban. Talán a barátnőjével, Anna Kazcóval. 

Lehet, hogy összevesztek, ezért volt olyan mérges. 

– Mikor határozta el Boyd, hogy belép a légierőbe? 

– Körülbelül két héttel ezelőtt. Jócskán meglepett. 

– Értem. Hol lakik Anna Kazco? 

Megmondta. 

Egyenesen a megadott címre mentem. Egy középkorú asszony 

nyitott ajtót. Gyanakodva nézegetett a szőkített hajkoronája alól, míg 

meg nem mondtam, mi járatban vagyok. Nem nagyon örült neki, de 

beengedett. 

– Grace Kazco – mutatkozott be. – Anna mamája. Sajnálom Boyd 

Connorst. Jobb férfit akartam a lányomnak, de arról nem tudtam, 

hogy Boyd beteg. Szegény Anna borzalmasan kiborult. 

– És maga mit érez? – kérdeztem. 

Rám villantak a szemei. 

– Mondtam, hogy sajnálom, de nem vagyok éppen feldúlva. 

Boyd Connors sosem keresett volna nagy pénzeket. Talán most Anna 

képes lesz… 

– Mire lesz képes Anna? – A lány kijött a belső szobából. 

Alacsony, törékeny termet, sötét hajjal és kisírt szemekkel. 

– Jobban odafigyelni Rogerre, arra! – csattant fel az anyja. – 

Őbelőle lesz valaki. 

– Nem volt semmi baj Boyddal! 

– Nem, kivéve, hogy csak beszélt, tervezgetett, és nem csinált 

semmit. Utcai lesipuskás volt. Roger dolgozik, ahelyett hogy álmokat 

kergetne. 

– Ki az a Roger? – érdeklődtem. 



 

 

– Roger Tatum – mondta a nő. – Csendes, keményen dolgozó fiú, 

aki szereti Annát. Nem repülőgépekről álmodozik. 

– A tegnapi este óta lehet, hogy arról sem álmodozik, hogy 

idejárjon – így Anna. 

– Mi történt tegnap este? – kérdeztem. 

Anna leült. 

– Boydnak randevúja volt velem, de Roger toppant be elsőnek. 

Boyd itt találta őt. Összeszólalkoztak, anya pedig mondta Boydnak, 

hogy menjen el. Mindig Roger pártját fogja. Én Boyddal 

randevúztam, Rogernek nem volt joga betörni, de anya annyira 

felidegesített, hogy mindkettőjüket elküldtem. Hülye voltam. Boyd 

mérges lett. Talán emiatt kapott szívrohamot. Talán én… 

– Hagyd ezt abba – szólt rá Mrs. Kazco. 

– Nem a te hibád. – Szőkített hajával és diktátori modorával 

pontosan az a külvárosi anya volt, aki megpróbál mindent megtenni 

a lányáért. 

– Elmentek, mikor elküldte őket? – kérdeztem. 

Anna bólintott. 

– Együtt mentek el. És én akkor láttam utoljára szegény Boydot. 

– Hány órakor történt ez? 

– Hét körül, azt hiszem. 

– Hol találom meg ezt a Roger Tatumöt? Mit dolgozik? 

– A Greenwich sugárúton lakik, a 110-ben – felelte Anna. – A 

Johnson-illatszerboltban dolgozik, az Ötödik sugárúton. Takarít, 

csomagokat hord ki, ilyesmi. 

– Ez csak ideiglenes munka – tette hozzá az anyja. – Rogernek jó 

ajánlatai vannak, most gondolkodik rajtuk. 



 

 

A Johnson név valamit megmozdított bennem. Hol hallottam 

már ezt? Vagy láttam? 

Roger Tatum beengedett a szobájába. Alacsony, sovány 

fiatalember, keret nélküli szemüveggel és kifogástalan modorral. 

Amolyan mama kedvence – udvarias, plusz halálra gürcöli magát. 

Egyetlen szobája szinte teljesen csupasz volt, kivéve a könyveket 

mindenfelé. 

– Hallottam, mi történt Boyddal – vágott bele. – Rettenetes. 

– Viszont nem nagyon kedvelte, igaz? 

– Semmi bajom nem volt vele. Épp csak ugyanazt a lányt 

szerettük. 

– És melyikőjüket szerette Anna? 

– Kérdezze meg őt – emelte fel a hangját Tatum. 

– Nem mintha ez most már érdekes lenne, ugye? Boyd Connors 

halott, a mama szövetséges; kikövezett út. 

– Remélem – válaszolta, miközben figyelt engem. 

– Mi történt azután, hogy Boyddal elhagyták a Kazco-lakást? 

Együtt maradtak? Talán verekedtek? 

– Semmi sem történt. Kicsit még vitatkoztunk a járdán. Ő 

elment, én meg folytattam a csomagok széthordását. Sehol sem 

szabadna megállnom, mikor kézbesítek, ezért sietnem kellett, mert 

késésben voltam. Mikor befejeztem, visszamentem az üzletbe, aztán 

hazajöttem. Egész éjszaka itthon voltam. 

– Szóval nem veszekedtek az utcán? Nem ütötte le, esetleg, Boyd 

Connorst? Talán jobban megsérülhetett, mint ahogy első pillanatra 

látszott. 

– Hogy én leütöttem volna Boydot? Kétszer akkora volt, mint én. 

– Egyedül tartózkodott itthon az éjszaka hátralevő részében? 



 

 

– Igen. Azt hiszi, én csináltam valamit Boyddal? 

– Nem tudom, hogy mit csinált, mit nem. 

Otthagytam üres szobájának közepén állva és tervezgetve a 

jövőjét. Megvolt az oka a gyilkosságra? Nem igazán; az emberek 

ritkán tesznek ilyesmit egy 18 éves lányért. Nem beszélve arról, 

hogy Boyd Connors szívrohamban halt meg. 

Néhány megfelelő helyen elejtettem egy-két szót, hogy 

szeretnék beszélni az Éjszaka Angyalaival – öt dollárt ígértem és 

semmi zűrt. Lehet, hogy elérem őket, lehet, hogy nem. Ezenkívül 

más már nem jutott az eszembe, megálltam hát egypár ír whiskyre, 

aztán hazamentem, és ágyba bújtam. 

Másnap dél körül egy kis, vékony fiú jött be az irodámba. 

Pattanásos, kiéhezett arca volt és hideg tekintete. Bőrdzsekit meg a 

szokásos kopott farmeruniformist viselte, és az a fajta örökös éhség 

tükröződött arcáról, ami az utcán nevelkedett gyerekek sajátja. És 

nemcsak az élelem utáni sóvárgást fejezi ki. Tizenhét évesnek 

látszott, egy tapasztalt huszonhét éves modorával, Carlónak hívták. 

– Öt dolcsiról volt szó. – Ő szólalt meg először. 

Odaadtam neki. Nem ült le. 

– Boyd Connors anyja szerint a fiát megölték – kezdtem hozzá 

én is. – Te mit mondasz? 

– Magának ehhez mi köze? 

– Mrs. Connorsnak dolgozom. A rendőrség szerint szívroham 

végzett vele. 

– Hallottuk – mondta Carlo. Kicsit felengedett. – Boydnak kutya 

baja sem volt. Hülyeség az egész. A zsaruk rossz horgot kaptak be. És 

nem mi csináltuk. 

– Veletek volt Boyd akkor este? 



 

 

– Délután és később. Elment megnézni a csaját. Veszekedtek 

vagy mi, és Boyd visszajött a presszóba. 

– Mikor? 

– Kábé fél nyolckor. Nem maradt sokáig. Ment haza. 

– Mert nem érezte jól magát? 

– Nem. Teljesen oké volt – így Carlo. 

Láttam az arcán, hogy küzd valamivel. 

Egész élete, évek hosszú sorának élményei, melyek nap mint nap 

többet tanítottak meg neki, mint amennyit a legtöbb gyerek egy 

egész hónap alatt sem tanul, arra állították be, hogy kérdés nélkül, 

önként sose válaszoljon. De valamit még mondani akart; látszott, 

hogy csapda után szimatol. Aztán úgy tűnt, nem talált egyet sem, 

mert megszólalt: 

– Egy csomag volt Boydnál – préselte ki ajkai közül. – Hazavitte 

magával. 

– Lopta? 

– Azt mondta, nem. Azt mondta, találta. Jót röhögött rajta. Azt 

mondta, a járdán találta, és az a fickó, aki elvesztette, beleléphet a 

szögbe emiatt. 

Ez volt az a pillanat, mikor eszembe jutott, hol láttam a Johnson-

illatszerbolt nevet. 

– Egy csomag, mikor hazajött? – kérdezte Mrs. Connors. – Hát, nem 

is tudom, Mr. Fortune. Lehetett nála. 

Keresztülment a nappalin, be Boyd szobájába. A csomagolópapír 

még mindig a papírkosárban volt. A fia fölött érzett fájdalmában 

Mrs. Connors elhanyagolta a házimunkákat. A papíron a Johnson-

bolt címkéje és egy kézzel írott cím: Keleti 11. utca 3. A kis üres 



 

 

doboz nem mondott semmit. Ellenőriztem az összes kölnis, after 

shave-es és hajszeszes üveget, melyek beleférhettek a dobozba. 

Mindegyik régi, és legalább félig kiürült. 

Aztán eszembe jutott az az üres az ágy alatt. Kivettem: jó 

minőségű férfikölni, de már egy csepp sem maradt az alján. 

Hiányzott a teteje. Jobban körülnéztem, és meg is találtam a szoba 

egyik sarkában; mintha odahajították volna. Olyan fajtájú volt, 

amelyik egy csavarintásra lejön. Egy halvány foltot vettem észre a 

takarón; valami odaömölhetett – de a kölni legnagyobb részét 

alkohol teszi ki, gyorsan fölszárad. 

Óvatosan fogva megvizsgáltam az üveget. Különös benyomást 

tett rám, nem a kinézete, nem; inkább valami furcsát éreztem. 

Másnak, nehezebbnek tűnt, mint a többi üveg, a kupakja pedig 

tömörebbnek. Csak egy árnyalatnyi különbség; sosem vettem volna 

észre, ha nem kérdésekre keresek választ. Persze, tévedhettem is. Ha 

valami gyanúsra számítasz, könnyen megcsalhatnak az érzékeid; azt 

mutatják, amit vársz. 

Úgy döntöttem, hogy újra meglátogatom Roger Tatumöt. Épp 

egy könyvből jegyzetelt, amikor megérkeztem. 

– Nem dolgozik? Talán elbocsátották? 

– Délután egy órára megyek. Miért bocsátottak volna el? 

– Elvesztett egy csomagot, amit tegnap este kellett volna 

kézbesítenie, így van vagy nem? 

Rám bámult. 

– Igen, de honnan tudja ezt? És gondolja, hogy ezért elbocsátana 

Mr. Johnson? Még öt dollárt sem ért; kifizetnem sem kellett. Ma 

reggel vittem egy másik üveget. 

– Egy milyen üveget? 



 

 

– Valami férfikölnit. 

– Mikor vette észre, hogy elvesztette az eredetit? 

– Amikor a címre értem. Nem találtam. Gondoltam, hogy 

valahol elejtettem. 

– Így is volt – mondtam. – Történt bármi is az üzlet és Annáék 

lakása között? Megállt valahol? Valami apró baleset? 

– Nem, semmi. Egyenesen Annáékhoz mentem. Mikor eljöttem, 

még megvolt minden csomag. Megszámoltam. 

– Tehát tudja, hogy azután ejtette el, hogy távozott a Kazco-

lakásból. 

– Igen, biztos vagyok benne. 

A következő utam a Johnson-illatszerboltba vezetett, az Ötödik 

sugárútra. Mr. Johnsonban magas, sápadt férfit ismertem meg. A 

pultja mögül pislogott rám. 

– A csomag, amit Roger elvesztett? Nem tudom, miért érdekli ez 

önt, Mr. Fortune. Egy szimpla üveg kölni. 

– Ki a megrendelő? 

– Mr. Chalmers Padgett, állandó vevőnk. Az ilyesmiket mindig 

itt szerzi be nálunk. 

– Ki ő? Mit csinál? 

– Mr. Padgett? Ha jól tudom, egy nagy kémiai vállalat elnöke. 

– Ki tette bele a csomagba a kölnit? Ki csomagolta? 

– Én magam. Közvetlenül azelőtt, hogy Roger elvitte – mondta 

lassan. Megmutattam neki az üres üveget és a kupakot. Elvette, 

megnézte. Aztán újra rám emelte a szemét. 

– Úgy tűnik, ez az. Szabvány típus. Több százat adunk el belőle. 

– Ugyanaz az üveg? Biztos benne? Koncentráljon. 



 

 

Összehúzta a szemöldökét, és tanulmányozni kezdte az üveget és 

a kupakot. Közel hajolt hozzájuk, az üvegcsét emelgette, majd 

könnyedén a pulthoz ütötte. Zavarodottnak látszott. 

– Különös. Azt mondanám, valami nagyon kemény, speciális 

üvegből van. És a teteje is valami hasonlóból. Nem vettem volna 

észre, ha nem ragaszkodik hozzá, hogy megnézzem, de határozottan 

erősebbnek tűnnek, mint a szabvány. Nézze csak meg! 

– Tehát, ön becsomagolta őket, és Roger Tatum felszedte a 

küldeményeket. Mennyi idő telt el a kettő között? 

– Talán tizenöt perc. 

– Volt valaki még a boltban? 

– Azt hiszem, néhány vevő. 

– Volt-e olyan időszak, ami alatt ön vagy Roger nem figyelt a 

csomagokra? 

– Nem. Mindig itt hátul vannak a polcon, amíg Roger el nem 

teszi őket, és… – Elnémult, hunyorgott. – Igen, várjunk csak. Roger 

kivitte a szemetet, a férfi pedig megkért, hogy mutassak neki egy 

porlasztót. Az ilyen nagydarab dolgokat a raktárban tartom. 

Hátramentem érte. Úgy három percig lehettem oda. 

– A férfi? Milyen férfi? 

– Egy jól megtermett, pirospozsgás arcú. Szürke kabátban, szürke 

kalapban. Nem vette meg a porlasztót, vissza kellett vinnem. Egész 

bosszús voltam, most már emlékszem. 

– Roger közvetlen ezután vette magához a csomagokat? 

– Igen. 

Beszélgetésünk azt sugallta, hogy látogassam meg Mr. Chalmers 

Padgettet, a P-S Kémiai Társaság elnökét. Nem olyan nagy cég, mint 



 

 

ahogy Johnson gondolta, és az évkönyvek sem sorolják fel pontosan, 

mit is gyártanak. 

Padgett gazdagon berendezett irodájában fogadott, a Wall Street 

szomszédságában. Nyugodt, sápadt ember, méret után készült 

öltönyben. 

– Igen, Mr. Fortune. Néhány nappal ezelőtt rendeltem meg 

Johnsontól a szokásos márkámat. Miért? 

– Tudhatta bárki is, hogy megrendelte? 

– Fogalmam sincs, talán. Azt hiszem, innen az irodából hívtam 

őket. 

– Házasember? 

– Özvegy vagyok. Egyedül élek, ha erre gondolt. 

– Mit csinál, amikor megkap egy üveg kölnit? 

– Mit csinálok? Hát, használom, feltehetőleg. Nekem… – Padgett 

rám mosolygott. – Ez nagyon furcsa. Már az, hogy ezt megkérdezte. 

Ami azt illeti, van egy reflexszerű szokásom – megszagolom a 

dolgokat. Bort, sajtot, dohányt. Nyilván a kölnit is szinte azonnal 

megszagolom. De erről ön nem tudhatott. 

– És ki tudhat? Erről a szokásáról? 

– Szinte mindenki, aki ismer. Viccelnek is vele. 

– Mit gyárt a cége, Mr. Padgett? 

A sápadt arc zárkózottabbá vált. 

– Sajnálom, de a legtöbb termékünk titkos. A kormány a 

megrendelő. 

– Esetleg Rauwolfia serpentina? Vagy valami ilyesmi? 

Útközben megálltam a könyvtárban egy kis kutatómunkára. 

Chalmers Padgett riadtan nézett rám. Tele volt gyanakvással. 

– Nem beszélhetek a titkos gyártmányainkról. Ön… 



 

 

Közbevágtam: 

– Vannak önnek szívpanaszai, Mr. Padgett? Súlyos szívpanaszai? 

Belehalna egy szívrohamba – minden további nélkül? 

A szemem közé nézett. 

– Nyomozott utánam, Mr. Fortune? 

– Bizonyos értelemben – válaszoltam. – Tehát, nem egészséges a 

szíve. 

– Sajnos. Nem veszélyes, ha óvatos és nyugodt vagyok. De… 

– De ha meghalna szívrohamban, senki sem lenne meglepődve? 

Nem merülne fel semmi kétség? 

– Egy pillanatra sem – mondta Chalmert Padgett. Engem 

vizsgálgatott. – Az egyik fiókvállalatunk a legnagyobb titoktartással 

előállít Rauwolfia serpentinát. Kormányhasználatra. 

– Ki akarhatta az ön halálát, Mr. Padgett? 

Félórával később Mr. Padgett és én beugrottunk az illatszerboltba 

Johnsonért. Johnson elöl ült a kocsiban, mi hátul hármasban voltunk 

Hamm őrmesterrel. 

– Rauwolfia serpentina – mondtam. – Megkérdezted az 

orvosszakértőt? 

– Meg – válaszolta Hamm. – A hétköznapi nyugtatószerekkel 

rokon. Ideggázként kifejlesztve hadi célokra, feltehetőleg mielőtt 

feladtuk ezt az irányvonalat. Bőrre permetezve, belélegezve 

másodpercek alatt halált okoz. Megbénítja a központi idegrendszert, 

megállítja a szívet. Igen, ilyeneket mesélt róla a doktor. Azt mondja, 

ő sosem találkozott vele a gyakorlatában, de hallott esetekről. Tehát 

azonnal hat, és a boncolás semmit nem mutat ki, csak egy egyszerű 



 

 

szívrohamot. Kémfegyver, állami orgyilkosság. Egyetlen rendőr sem 

hallott ilyesmiről New Yorkban. Ki juthat ehhez hozzá? 

– A P-S cég egyik fiókvállalata készít ilyet. A legnagyobb 

titokban – mondtam. 

– Az üvegben nyomás alatt van, és belespriccel az arcába annak, 

aki akár egy pillanatra is kinyitja. Halál szívroham következtében. 

Az üveg kicsúszik az áldozat kezéből, és a nyomás miatt kiürül. 

Semmi nyom – hacsak nem vizsgálják meg az üveget nagyon 

gondosan, szakértők segítségével. 

– Az én esetemben – szól közbe Chalmers Padgett – ki vizsgálta 

volna meg az üveget? Végzett velem a szívem – senki sem gondolt 

volna gyilkosságra. Ez volt várható. Ráadásul én rendeltem a kölnit, 

az üveg a lakásom természetes tartozéka. Még csak észre sem vették 

volna. 

A Park sugárúton álltunk meg, egy társasház előtt, és 

mindannyian felmentünk a tizedik emeletre. Az ember, aki az 

elegáns, süllyesztett nappaliban állt, mikor az inas beengedett, jól 

megtermett és pirospozsgás volt. Valami történt önteltséget sugárzó 

szemeivel, mikor meglátta Chalmers Padgettet. 

– Igen – mondta Mr. Johnson –, ő az, aki a porlasztót kérte, és 

egyedül maradt az üzletben a csomagokkal. 

Padgett szólalt meg: 

– Már néhány éve vitatkozunk azon, hogyan vezessük a céget. Ő 

nem akarja eladni a részét nekem, és nincs készpénze, hogy 

megvegye az enyémet. Nagylábon él. Ha én meghalnék, övé lenne a 

vállalat és a túlélő javára szóló életbiztosítás. Ő az egyetlen, aki 

hasznot húzhatott volna a halálomból. Társam, Samuel Seaver. Ő az 

egyetlen. 



 

 

Aztán én jöttem: 

– A P-S Kémiai Társaság ügyvezető elnökhelyettese. Egy azon 

néhány ember közül, aki hozzá tud jutni a Rauwolfia serpentinához. 

A hatalmas ember, Samuel Seaver elkezdett inogni, ott, ahol állt, 

és csak bámult Chalmers Padgettre. Szemei félelmet tükröztek, de 

zavart is és hitetlenkedést. Tökéletes gyilkosságot tervezett ki. 

Chalmers Padgett halála esetén még az emberölés leghalványabb 

gyanúja sem merült volna föl. A gyilkos üvegcse a legtermészetesebb 

módon tűnt volna hozzátartozónak Padgett lakásához. 

Azonban Roger Tatum elejtette azt, Boyd Connors hazavitte és 

kinyitotta. 

Boyd Connorsnak nem voltak szívpanaszai. Boyd Connors anyja 

nem hitt a szívrohamban. Az üveg nem tartozott Boyd szobájához. 

Hamm őrmester elkezdte mondani: 

– Samuel Seaver, letartóztatom Boyd Connors meggyilkolásáért. 

Kötelességem, hogy figyelmeztessem… 

– Kinek? – kiáltott fel akaratlanul a nagydarab ember. – Kinek a 

meggyilkolásáért? 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Helen Nielsen 

HENRY LOWDEN ALIAS HENRY TAYLOR 

Ahogy a vonat közeledett Kirkland felé, a vidék kisimult, és felvette 

a folyó menti táj jellegzetes képét. Henry Lowden nagyon régen nem 

járt az államnak ezen a részén. Az utazás emlékeket támasztott fel a 

vasárnapi iskola piknikjeiről, érett görögdinnyékkel és üdítőkkel, 

amiket jutazsákokban lógattak bele a vízbe, hogy hidegen 

maradjanak; lányok nevetéséről és baseball-labdák puffanásáról a 

fogó kesztyűjében: az önfeledt ifjúság hangulatait, melyek nem 

voltak még nagyon messze Arnold Mathiastól, mikor meghalt egy 

golyóval a hátában. 

Mikor erre gondolt, Henry Lowden érezte a bordájához simuló, 

rövid csövű 38-as súlyát. Nem minthogyha előtte nem ölt volna 

embert. Az elítélt, aki szökni próbál a börtönből, a halált hívja ki 

maga ellen, és akinek a feladata a szökés megakadályozása, olyan 

mechanikusan végzi a munkáját, mint a mozdonyvezető, aki most 

lassít a kirklandi állomás felé közeledve. Ami Henry Lowdent 

zavarta a Mathiasba lőtt gyilkos golyóban, az az volt, amit tudott 

erről az emberről. Mathiasnak nem kellett volna börtönben lennie. 

Ártatlan volt. 

Érett görögdinnyék, lányok nevetése, baseball-labda csattanása a 

kesztyűben… Az emlékek elhalványultak, ahogy a vonat az 

állomáshoz közeledett. Henry Lowden a karórájára nézett. Délután 

két óra. Csak húsz perc késés; van még idő arra, amit meg kell 

tennie. Felállt, és levette kis fekete bőröndjét a csomagtartóból. 



 

 

Szorosan markolta, miközben leszállt a vonatról – merthogy 

éppolyan fontos volt, mint a pisztoly, melynek súlyát ismét érezte a 

kabát alatt. Bár az ügyészség nem tudta, Arnold Mathias ügye még 

nem zárult le. 

Lowden egyetlen utasként szállt le Kirklandben. Forró július 

volt, tiszta ég és fülledt levegő; vastagon és lustán terült el a por a 

peront szegélyező bojtorján széles levelein – időről időre 

verítékcsöppek gördültek le Lowden megfontolt arcán. Gyorsan 

elhagyta a napos részt, és belépett az állomás épületébe. A váróterem 

éppolyan kihaltnak tűnt, mint a peron, amíg hangokat nem hallott a 

ruhatárból. A bejárathoz ment. Egy idősödő férfi, ingujjban és 

kitérdelt nadrágban egy nagy ládát taszigált keresztül a ruhatáron. 

Amint meglátta az újonnan jöttet, kiegyenesedett. 

– Maga az állomásfőnök? – kérdezte Lowden. 

Az öreg helyére lökte a ládát egy rúgással. 

– Törékeny – dünnyögte. – Hogy lehet egy ilyen nagy valami 

törékeny? – Aztán felidézte a kérdést. – Úgy hiszem, annak 

nevezhet. Állomásfőnök, jegypénztáros, ruhatáros. Bármit kell is itt 

csinálni, én vagyok rá az ember. 

– Meg tudná mondani, hol kaphatok egy taxit? 

A mindenes vasutas megvakarta őszülő fejét. 

– Egész biztos, hogy láttam egyet vagy kettőt a felsővárosban. 

Kirklandbe senki se jön – hacsak nincs itt valakije, akit el kell 

siratnia. Maga az első idegen, aki vonattal érkezett, mióta az öreg 

Dawes szenátor meghalt, és minden rokona idegyűlt megtudni, hogy 

mit hagyott rá. – Kijött a ruhatárból, és becsoszogott egy rácsos 

ablakú helyiségbe. – Kell itt lennie valahol egy telefonkönyvnek. 

Hova akar menni taxival? 



 

 

– A Grand Hotelbe a Maple sugárúton – felelte Lowden. 

Az öreg abbahagyta a turkálást a felfordulásban, és fürkészően 

tekintett ki a rácsok között. 

– Mikor volt utoljára Kirklandben, mister? – kérdezte. 

– Most vagyok először – válaszolta Low- den. – Egy barátom, aki 

itt élt, beszélt nekem a Grandról. 

– Akkor a barátja legalább két évvel ezelőtt elment innen. 

Márciusban volt két éve, hogy a Grand Hotel porig égett. 

– Van másik szálloda? 

– Hogyne lenne. Ott van a Grand… 

– De most mondta, hogy… 

– Az Új Grand. A Center utcában építették újjá, a postától két 

házzal északra. Nem tévesztheti el. Hat háztömb egyenesen előre, 

ahogy elhagyja az állomást. De megkereshetem a telefonkönyvet is. 

– Hagyja csak. Megyek gyalog. – Lowden megfordult, hogy 

induljon, aztán mégis megkérdezte: – Biztos, hogy nem érkezett 

senki az elmúlt két napban? 

– Igen, uram. Senki nem járt itt, mióta Dawes szenátor meghalt, 

és alig hagyott annyit hátra, hogy eltemethessék. Istenemre, jól tette! 

– Az öregember jót nevetett saját viccén Dawes szenátor kapzsi 

rokonairól, de gyorsan abbahagyta, amint észrevette a darab zöld 

papirost, ami a rács alatt csúszott be az ablakon. 

– Ez a magáé, ha megtesz nekem egy dolgot – mondta Lowden. – 

Ha idegen érkezik vonaton Kirklandbe, mielőtt én elmennék – bárki, 

akit maga nem ismer –, hívja fel a Grand Hotelt, és kérje Henry 

Taylort. Ez a nevem – Henry Taylor. Ha nem vagyok otthon, 

hagyjon üzenetet a portán. Értve? 



 

 

Az öreg egyből felfogta – talán a húszdolláros bankjegy is 

segített. 

– Henry Taylor – ismételte meg. 

– Esetleg írja le! 

– Nem, uram. Egyetlen nevet sem felejtek el. Nevet vagy arcot. 

Ne aggódjon emiatt, Mr. Taylor. 

– És ezt ne említse senkinek. 

– Senkinek, Mr. Taylor. Egy léleknek sem. 

Bárki idegen felismerné a Center utcát Kirklandben – a fekvése 

miatt. Henry Lowden elindult a keskeny főutcán, melyet gondosan 

elválasztott, de igénytelen formájú házacskák szegélyeztek, 

tölgyfákkal felváltva. Az utca hamarosan nagy, pázsitos térbe 

torkollt, ahol még több tölgy és egy támadásra kész amerikai katona 

bronzszobra állt. A túlsó oldalon rideg, piros téglából és szürke kőből 

épített üzletek ikersora vezetett ki a térről – úgy néztek szembe 

egymással, mint megannyi komor hirdetés egy aszfaltfolyosó két 

oldalán. Az Új Grand Hotel csak a modernségnek tett kis 

engedményben különbözött képzeletszegény testvéreitől: egy 

fémszegélyű előtetőben és egy kétszárnyas üvegajtóban. Henry 

Lowden belépett. Néhány vendég ült az előtér bőrutánzatú 

foteljeiben, akik bátorítólag csak enyhe érdeklődést tanúsítottak, 

amint Lowden a pulthoz ment, és szobát kért. 

Kapott egy-két kérdést: 

– Neve? 

– Henry Taylor. 

– Állandó lakóhelye? 

Lowden habozott. 

– Chicago – felelte végül. 



 

 

– Üzletember? 

Lowden szégyenlősen mosolygott. 

– Történész. 

– Történész – ismételte meg ünnepélyesen a portás. – Nem 

hiszem, hogy valaha is lakott volna nálunk történész. 

– Ez különös – mondta Lowden. – Azt hittem, hogy a nagy 

védőgát a völgyteknőben sokféle turistát vonz ide. 

– Tessék? 

– Három évvel ezelőtt pezsgett itt az élet. A munkások 

összfizetése meghaladta az egymillió dollárt. 

– Nem nagyon emlékszem. 

– Sok minden elfelejtődik három év alatt –jegyezte meg Lowden. 

A faliórára pillantott a recepciós feje fölött. Majdnem fél három volt. 

A pultra tette kis fekete bőröndjét. – Ezt küldje fel a szobába. Be kell 

mennem egy bankba még záróra előtt. 

– Nem akarja megnézni a szobát? 

– Van benne ágy? 

– Hát persze. Természetesen. 

– Akkor fölösleges megnéznem. Mondja meg a liftesfiúnak, hogy 

ügyeljen a táskára. 

Lowden egy ötvencentest csúsztatott a pultra, aztán megfordult, 

és visszasétált az utcára. Kint behúzódott az első kapualjba, és addig 

várt, míg biztos nem lehetett felőle, hogy nem követik. Akkor 

továbbhaladt a pázsitos tér felé. Kirklandben csak egyetlen bank volt 

– a Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bank, a tér délkeleti sarkában. 

Kétemeletes, szürke kőépület, magas boltozatú bejárattal és 1898-as 

keltezésű alapkővel. Az egyik ablakon aranybetűk hirdették a benti 

előnyöket. Lowden úgy tett, mintha ezt tanulmányozná, miközben 



 

 

kisimított néhány ráncot a kabátján, és biztatóan megveregette válla 

tájékát, ahol a pisztolytáska lapult. Aztán bement. 

1898-ban a bankokat magas mennyezettel, márványpadlóval és 

mahagóni berendezéssel tervezték. Lowden hat embert fedezett fel; 

három pénztárost és egy titkárnőt a bal oldalon, derékmagasságban 

húzódó pult mögött, egy farmert az egyik pénztár ablakánál és egy 

kisfiút, aki lábujjhegyen állva egy tollal játszott az ügyfelek 

asztalánál. Bankőr nem volt a láthatáron, viszont a terem végében, 

rézkorláttal lezárt bejáró mögött ott fénylett a páncélszoba hatalmas 

kereke. 

Henry Lowden balra fordult. 

– Egy új folyószámla nyitásáról szeretnék beszélni valakivel – 

mondta. 

Egy névtábla a titkárnő íróasztalán arról informálta, hogy Miss 

Foster volt az, aki szarukeretes szemüvege mögül ráemelte 

pillantását. 

– Mr. Kern foglalkozik az új folyószámlákkal. Tudna várni? – 

Mr. Sam Kern – Helyettes igazgató – hirdette egy tábla a szomszédos 

üres íróasztalon. Mögötte pedig egy mahagóniajtón: W. O. Spengler 

– Elnök. 

– Mr. Spengler remekül megteszi – felelte Lowden. 

– Mr. Spengler Mr. Kernnel tanácskozik… 

Mielőtt még további információ érkezett volna erről a 

kutyaszorítóról, durván kivágódott az ajtó, és egy hangos, reszelős 

hang lehetetlenné tette a társalgást. 

– Ha nem ellenőriznélek, William, laktanyahajóvá változtatnád a 

bankomat. Nem, ne nyúlj a székemhez! Sam, te tolj ki! Bárcsak téged 

tettelek volna meg elnöknek az idióta vejem helyett! 



 

 

A tolószék gazdája egy emberi lény utolsó maradványa volt; 

fehér haj, szúrós szemek, elfonnyadt arc, az éles csontokon 

pergamenként feszülő bőr. 

– Az utcára, Sam! – parancsolta. – Ralph vár a kocsival. Ne 

lökdössél! Rossz a szívem, és ki nem állhatom, ha lökdösnek! Nyissa 

ki azt az ajtót, hölgyem… 

A tolószékből záporozó utasítások hirtelen megszakadtak, amint 

Henry Lowden kinyitotta a pulton levő kis ajtót. A szúrós szemek 

felnéztek. 

– Maga nem alkalmazott – csattant az érdes hang. 

– Valóban – felelte Lowden. – Nem vagyok az. 

– Nem lehet alkalmazott. Túl fürge. Maga egy ügyfél. 

– Szeretnék az lenni – így Lowden. 

– Új folyószámla? William… – Az öreg megfordult a 

tolószékben. – Gyere ide, és foglalkozz ezzel az emberrel. Ötvenöt 

évig voltam ennek a banknak az elnöke, és egyetlen új ügyféllel sem 

mulasztottam el kezet fogni. Ezt mindenki tanúsíthatja Josiah 

Wingate-ről. Sam, tolj oda ahhoz az asztalhoz, ahol az a fiú áll. Fiam, 

jó startot vettél. Itt van neked egy ezüstdollár. Kérd meg az apádat, 

hogy tegye be a kirklandi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bankba, és 

figyeld, hogy gyarapodik. Rendben. Sam, ne piszmogj! Guríts ki a 

kocsihoz! 

Sam Kern, a szék és lármázó tulajdonosa eltűnt szem elől, egy 

elképedt fiúcskát hagyva hátuk mögött, aki haladéktalanul zsebébe 

süllyesztette az ezüstpénzt. Henry Lowden visszafordult Miss 

Fosterhez, de a háta mögötti ajtóban most állt valaki, aki nem 

lehetett más, mint William, William Spengler. Magas, őszülő férfi, 



 

 

arcán a forrongó düh nyomaival, amit azonnal letörölt, amint 

Lowden ránézett. 

– Miss Foster, ez az az úr, aki találkozni akar velem? 

– Nos, igen, Mr. Spengler. Hacsak Mr. Kern nem… 

– Mr. Kernnek dolga van. Ne várakoztassuk meg az urat. 

W. O. Spengler elnöki irodája nem ütött el az épület többi 

részétől: mahagóni falburkolat, masszív íróasztal, magas borszékek. 

Spengler az ablakhoz ment, és lebámult az utcára; a keze ökölbe 

szorult. A válla fölött Lowden megpillanthatta azt a speciális széket, 

ami egy limuzin hátsó ülésére volt erősítve. Mikor Spengler 

megfordult és észrevette, hogy figyeli, Lowden elmosolyodott. 

– Egyre több bajuk van, ahogy öregednek. 

– Valóban – felelte Spengler. – A kedvében kell járnom. 

Nemcsak hogy az apósom, de ezt a bankot is ő alapította. Úgy tűnik, 

nem tud belenyugodni, hogy már nyugdíjas. Nem ülne le, Mr. … 

– Taylor – mondta Lowden, és leült az egyik bőrfotelbe. – Van 

egy hitellevelem. – Benyúlt a kabátja alá, érezte a hideg acélt, majd 

megtalálta a belső zsebet. – A chicagói bankomtól – tette hozzá. – 

Szeretnék némi pénzt átutaltatni ide, arra az időre, míg itt kutatok. 

– Kutat? – Spengler visszatért az íróasztalhoz, és átvette a levelet. 

– Milyen területen, Mr. Taylor? Talán a segítségére lehetek. 

– Biztos vagyok benne. Egy könyvről van szó, melyet meg nem 

oldott bűnügyekről írok. 

William Spenglernek különleges arca volt. Az egyik érzés 

átfedhette rajta a másikat, mint amikor ugyanarra a filmkockára 

kétszer exponálunk. Ami a dühből megmaradt, az most átment 

óvatos kíváncsiságba, hogy aztán az is elsimuljon. 



 

 

– És Kirklandbe jött azért, hogy egy ilyen témában végezzen 

kutatást? 

– Meg vagyok lepve, hogy én vagyok az első. Olvas újságokat, 

ugye? 

– Kevés időm van… 

– De bizonyára tud Arnold Mathias haláláról. Egy fegyőr lőtte le, 

miközben szökni próbált az állami börtönből, két nappal ezelőtt. A 

cellatársa megmenekült, de Mathias otthagyta a fogát. 

– Igen – reagált az igazgató. – Hallottam a hírt… 

– És ez a kirklandi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bank, ahol 

Arnold Mathias alkalmazásban állt 1956 decemberében. 

William Spenglert többé nem érdekelte a hitellevél. Pillantása 

majdnem olyan éles lett, mint apósáé, és szemeit annak az embernek 

az arcára függesztette, aki magát Henry Taylornak nevezte. 

– Hogy ezt megtudja, azért nem kellett volna ideutaznia – 

mondta. 

– Valóban nem. De van néhány dolog, aminek a megismeréséhez 

ide kellett utaznom. Foglaljuk össze. Arnold Mathias megbízható 

alkalmazott volt… 

– Akit az apósom vett fel, egy évvel a nyugdíjba menetele előtt. 

És az én tanácsom ellenére – tette hozzá Spengler. 

– Mert priusza volt? 

– Még fiatalkorúként szerezte. Ne fessük feketébbre a dolgokat, 

mint amilyenek, Mr. Taylor. Az apósom egy filantróp különc, ha 

fiatalemberekről van szó. Láthatta épp most is ezzel a fiúval. Mathias 

szétesett családból jött – a szokásos szomorú történet. Mr. Wingate 

akart neki adni egy esélyt. Én meg akartam védeni a bankot. 

– De ön is megtartotta, miután Mr. Wingate örökébe lépett. 



 

 

– Semmi okom nem volt rá, hogy ne tartsam meg. Szorgalmasan 

dolgozott, becsületesnek látszott. Aztán ’56-ban a Dyer Építkezési 

Vállalat 500 000 dollár készpénzt utalt át a St. Louis-i bankból, a 

védőgát építésén dolgozók fizetésére. A páncélteremben őriztük. 

Csak Mr. Kern és én foglalkoztunk a fizetésekkel. De Arnoldnak 

szokása lett, hogy későig benn marad. A lopásig nem is sejtettem az 

okát. Ismeri a történetet, Mr. Taylor. Arnold kivett kétszázezer 

dollárt a pénzből. 

– Sosem vallotta be. 

– De a bíróság elítélte. A védelmére én béreltem fel Ira Caseyt – 

a legjobb védőügyvédet az államban. Ettől függetlenül elítélték. 

– Úgy, hogy nem volt közvetlen bizonyíték – tette hozzá 

Lowden. – Tudja, mit csinált Mathias a börtönben, Mr. Spengler? 

Kikérte a tárgyalás bírósági jegyzőkönyveit, és a tanúvallomások 

minden szaván újra és újra átrágta magát, míg végül talált valami 

olyat, amit keresett. Megjelölte, és utána rajzolt néhány térképet. 

Térképeket erről a bankról. 

Érdekes volt megfigyelni Spengler arcát. Mintha egy láthatatlan 

kéz minden kifejezést letörölt volna róla. De a hangja élesen 

csengett. 

– És ön honnan tudja mindezt? 

Henry Lowden elmosolyodott, mint aki biztos a tudásában. 

– Ezt most nem tudom megmondani önnek, Mr. Spengler. Egy 

író nem fedheti fel az információforrásait. Elapadhatnak. 

– Akkor miért kéne hinnem önnek? 

– Mert a birtokomban vannak ezek a jegyzőkönyvek és a 

térképek. Remélem, szakít rá időt, hogy együtt átnézhessük – persze 

csak akkor, ha igazán érdekli a könyvem. 



 

 

Spengler hallgatott néhány másodpercig. Az egyik kezével 

kihúzta a hosszú íróasztalfiókot maga előtt. Mintha ki akarna venni 

valamit belőle; aztán meggondolta magát. 

– Gondolja, hogy van egy ilyen könyvnek piaca, Mr. Henry? 

– Taylor – javította ki Henry Lowden. – Taylor a nevem. Igen, 

biztos vagyok benne, hogy van. Vegyük figyelembe azt a 

körülményt, hogy a lopás azon a délutánon történt, amikor önt 

felhívták otthonról, mert a felesége haldoklott – ez adja a történet 

érzelmi töltetét. Aztán ott van Mr. Kern korai távozása, hogy 

láthassa a fiát, aki első meccsét játszotta az egyetemi kosárlabda-

válogatottban – és Mr. Kernnek 10 kilométert kellett ehhez jeges 

utakon autóznia. Ez adja a történet családi vonatkozását. De ami a 

legizgalmasabbá teszi az egészet, és ami még két és fél év múlva is 

foglalkoztatta a közvéleményt, az az a tény – még ha Mathias 

követte is el a bűntényt –, hogy a kétszázezer dollárnak teljesen 

nyoma veszett. Mi a probléma, Mr. Spengler? Valami baj van a 

hitellevelemmel? 

A bankigazgató betolta az íróasztalfiókot. Felvette a hitellevelet, 

és felállt. 

– Megnézem, hogy megérkezett-e Mr. Kern – mondta. Aztán, 

már az ajtó elől, visszanézett és hozzátette: – Mr. Taylor, talán 

meghívhatom magamhoz vacsorára ma estére. 

– Nagyon kedves öntől – felelte Lowden. 

– Igazán nagyon kedves. 

– És talán el tudja hozni azokat a jegyzőkönyveket és térképeket, 

hogy együtt átnézhessük. 

– Ez már több mint kedves. Biztos voltam benne, hogy hajlandó 

lesz velem együttműködni, Mr. Spengler. 



 

 

Mikor a másik elhagyta a szobát, Lowden gyorsan az íróasztal 

túlsó oldalára került. Kihúzta a fiókot, hátha megtalálja, mi vonta 

oda Spengler figyelmét. Egy kétnapos újság feküdt az irathalmaz 

tetején, gondosan összehajtva a következő cikk mentén: 

ARNOLD MATHIAST MEGÖLTÉK 

A 24 éves Arnold Mathiast, akit 1956-ban ítéltek el, mert 200 

000 dollárt lopott a kirklandi Mezőgazdasági és Kereskedelmi 

Bankból, ma reggel agyonlőtték, miközben szökést kísérelt 

meg az állami fegyházból. H. T. Lowden, a börtönőr, aki 

lelőtte a rabot, azt állítja, hogy Mathias mindig ragaszkodott 

ahhoz, hogy hamisan ítélték el. 

– Nem tudom, miért próbálkozott meg ezzel – mondta 

Lowden a riportereknek. – Én magam is hittem az 

ártatlanságában. A cellatársnak, Thomas Henrynek egy 

mosodai teherautóban sikerült elmenekülnie… 

Az ember, aki Henry Taylornak nevezte magát, nem olvasta 

tovább a cikket. Csendesen betolta a fiókot. 

Nagyon régi konyak volt. Aranysárgán fénylett, és lusta körökben 

kellette magát, ahogy Henry Lowden gyengéden megmozgatta a 

hasas, szűk szájú poharat. A vacsora éppolyan nehéznek és 

fantáziátlannak bizonyult, mint a szögletes arcú házvezetőnő, aki 

elkészítette és felszolgálta. De William Spengler dolgozószobájában 

már megváltozott az atmoszféra. Bár az építészeti megoldások a 

középnyugati viktoriánus stílust idézték, a bútorzat a falusi Angliát, 



 

 

de a kissé gusztustalan kandalló fölött egy meglepően jó francia 

festmény függött. William Spengler otthonában – hogy pontosabbak 

legyünk, Josiah Wingate otthonában – ez legalább annyira gyanús 

volt, mint egy körhinta valamely mauzóleumban. Spengler nem 

nyúlt a brandyjéhez. Szemeit a kis fekete táskára szegezte Lowden 

lábánál. 

– Kár, hogy Mathias szökni próbált – jegyezte meg. – Hamar kint 

lehetett volna rendőri felügyeletesként. 

– A rendőri felügyelet eldöntése rendkívül lassan megy ebben az 

államban. És Mathiasnak nem voltak barátai, akik segítsék az ügyét. 

– Ez nem igaz! Én fogadtam fel Ira Caseyt… 

– Egyetemi évfolyamtársát, aki lassan harminc éve a barátja. 

– Miért baj ez? 

– Semmiért. Inkább azt mondanám, hogy nagyon kényelmes. 

Szerencsésnek tartanám magam, hogy ilyen barátom van, amikor 

kétszázezer dollár eltűnt a bankomból. 

– Azért fogadtam fel Caseyt, hogy Mathiast védje – tiltakozott az 

igazgató. 

– És a kirklandi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bankot – tette 

hozzá csendesen Lowden. – Kitűnő ez a brandy, Mr. Spengler. Nem 

hiszem, hogy itt helyben szerzi be. 

– Nem vagyok Kirklandhez kötve. Alkalmanként kijutok innen. 

– Kijutni – ismételte meg Lowden. – Találó szó. Ez az, amit 

Mathias is akart – és esélyt, hogy tisztázza magát. 

– Vagy felszedni a kétszázezer dollárt onnan, ahová rejtette. 

Lowden megitta a maradék brandyt, és Spengler szemébe nézett. 

Arcán tűnődő mosoly játszott. 



 

 

– De hová rejthette volna el, Mr. Spengler? Ez az, ami olyan 

érdekessé teszi az ügyet. Kétszázezer dollártól nem olyan könnyű 

megszabadulni – vagy feltűnés nélkül hozzájutni – egy olyan kis 

városban, mint Kirkland. Tételezzük fel, hogy Mathias vette el a 

pénzt, és nem ítélik el. Mit csinálhatott volna? Itt helyben nem 

használhatja fel anélkül, hogy gyanút ne keltene. Bankpénztáros 

volt, fix fizetéssel, ahogy Sam Kern is egy banktisztviselő, fix 

fizetéssel… 

– És ahogy én egy bankigazgató vagyok, fix fizetéssel – szólt 

közbe Spengler. 

– Itt van a lényeg. Az, aki elvette a pénzt, három dolog közül 

választhatott – de csak olyat, amit megtehetett. Elhagyhatta volna a 

várost – ezt nyilvánvalóan nem tehette meg. Nem is ment el senki a 

három emberből, aki aznap megfordult a páncélteremben – csak az 

egyik, de az börtönbe. 

– A három ember – visszhangozta az igazgató. 

– Mathias, Kern és ön, Mr. Spengler. Minden itt van a 

jegyzőkönyvekben. – Lowden felvette a táskát, és az íróasztalra tette. 

Kinyitotta; papírlapokat vett elő belőle. – Az utolsó péntek volt, 

karácsony előtt – folytatta. – A bank háromkor zárt. A pénztárosok, 

Mathias, Peterson… 

– Pierson – javított ki Spengler. – Lee Pierson. Ő még mindig 

nálunk van, akárcsak Goddard. Tanúskodtam a tárgyaláson, Mr. 

Taylor. Tudom, mi áll a jegyzőkönyvekben. Mikor a bank bezárt, a 

pénztárosok elkezdték számolni a náluk lévő készpénzt. Pierson és 

Goddard 3.30-ra végzett, és elhagyták az épületet. Mathiasnak 

gondja támadt a végösszeggel. Kétszer átnéztem vele, mire 

megtaláltuk a hibát. Sam Kern a páncélteremben tartózkodott; a 



 

 

fizetési listát vetette össze a megmaradt pénzzel. Általában pénteken 

volt fizetés, és négyig vagy még tovább is eltartott, míg elkészítettük 

az egyenleget, így elég sokáig dolgoztunk. 

– De három óra negyvenkor – folytatta Lowden – telefonált 

önnek a házvezetőnője, Mrs. Holmes. Nos, itt van a tanúvallomásnak 

egy része, melyet Mathias bekeretezett. Mrs. Holmest kérdezi az 

államügyész, azzal a céllal, hogy tisztázzák a helyzetet, hogyan 

maradhatott Mathias egyedül a bankban. 

Kérdés: Mrs. Holmes, elmondaná kérem, a bíróságnak, hogy mit 

tett a kérdéses időpontban, Mrs. Spengler szívrohama 

után?  

Válasz: Fogtam az orvosságot, amit doktor Clinton hagyott ott, és 

adtam belőle egy kanállal Mrs. Spenglernek. 

Kérdés: Ki volt téve az ilyen rohamoknak Mrs. Spengler? 

Válasz: Igen, uram. Mrs. Spengler húsz éve félig mozgásképtelen 

volt. Tudtuk, hogy csak idő kérdése az egész. Beadtam 

neki az orvosságot, lefektettem, és felhívtam Mr. 

Clintont, hogy megmondjam neki, a mostani 

súlyosabbnak tűnik, mint az eddigiek. Kérte, hogy 

azonnal hívjam fel Spengler urat, amit meg is tettem. 

– Mr. Taylor – szakította félbe Spengler mondtam már önnek, 

hogy ismerem az elhangzott tanúvallomásokat. Mit akar bizonyítani? 

– Semmit sem akarok bizonyítani – felelte Lowden csendesen. – 

Csak azt próbálom meg felfedezni, mit akart Arnold Mathias 

bizonyítani. Néhány oldallal arrébb van még egy megjelölt rész – 

méghozzá Samuel Kern tanúvallomásában. Kern azt állította, hogy ő, 

Mathias és ön volt a bankban, mikor Mrs. Holmes telefonált. Ő a 

páncélteremben tartózkodott. Meghallva a telefont, kijött, mert azt 



 

 

gondolta, talán a felesége szól át neki, hogy emlékeztesse a 

kosárlabdameccsre. 

Kérdés: Bezárta a páncéltermet, Mr. Kern, amikor kilépett? 

Válasz: Még nem fejeztem be a fizetési lista ellenőrzését. A hívás 

Spengler házvezetőnőjétől jött, aki elmondta, hogy Mrs. 

Spengler épp akkor kapott újabb szívrohamot. Spengler 

azonnal elindult haza. Vagyis hogy nekikészült az 

indulásnak. Felvette a kabátját és a kalapját, és kiment a 

parkolóhelyre, de azonnal vissza is jött. Nem tudta 

elindítani az autóját. Felajánlottam, hogy elviszem, de azt 

felelte, jobb lenne, ha Arnold vinné el. Nekem új kocsim 

van, automata sebességváltóval, Arnoldnak egy régebbi 

típus, kézi sebváltóval. Ha síkos az úttest, nehéz elindulni 

automatával. Kérdés: így tehát másodszor Arnold 

Mathiasszal távozott Mr. Spengler? 

Válasz: Nem, uram. Akkor még nem. Arnold sosem a bank 

melletti parkolóban hagyta a kocsiját. Azt hiszem, 

érzékenységből. Mr. Spengler azzal ugratta, hogy régi 

kocsijával árt a bank hírnevének. Mindig a mellékutca 

sarkán parkolt. Amíg elment az autóért, Mr. Spengler 

bejött a páncélterembe, hogy segítsen nekem, de túl 

ideges volt. Végül megkért, hogy hívjam fel neki dr. 

Clintont. Megtettem, de a doktor már elindult hozzájuk. 

Mire a telefonnal végeztem, visszaért Arnold. Mielőtt 

elment volna, azt mondta nekem Mr. Spengler: „Tudom, 

milyen sokat jelent számodra a fiad első meccse az 

egyetemi csapatban. Nyugodtan menj el, bízd rá Arnoldra 

a zárást.” 



 

 

Henry Lowden befejezte az olvasást. Amint felnézett, látta, hogy 

Spengler feszülten figyeli őt. 

– A tanúvallomásnak ebben a részében néhány szó még külön is 

alá van húzva… Mr. Spengler bejött a páncélterembe, hogy segítsen 

nekem… és …megkért, hogy hívjam fel neki dr. Clintont. Érdekes 

párosítás ez így, nem gondolja? 

Spengler egyszerűen elengedte a füle mellett a kérdést. 

– Mi a második lehetőség, Mr. Taylor? Azt mondta, hogy 

Mathias három dolgot tehetett volna a pénzzel. 

Lowden elmosolyodott. 

– Minden téma unalmassá válik, ha sokat tárgyalnak róla, nem 

így van? A második dolog, amit Mathias tehetett volna, hogy elrejti a 

pénzt, ahogy ön is feltételezte. De hová? A szobáját alaposan 

átkutatta a rendőrség, mikor letartóztatták; a kocsiját is darabokra 

szedték. Mi több, bár a lopás pénteken történt, azelőtt hogy Mathias 

bezárta a páncéltermet, és csak hétfőn fedezték fel, a jó Arnold nem 

próbálta meg elhagyni a várost – ahogy pedig várható lett volna azzal 

a nagyon meleg kétszázezer dollárral a zsebében. Péntek este elment 

egy moziba, egyedül. Megfázott, és a háziasszonyának a vallomása 

szerint szombaton és vasárnap a szobájában maradt. Moziba menet 

tankolnia kellett a Center utcai benzinkútnál. A rendőrségi vizsgálat 

alapján még négy liternél is kevesebb üzemanyagot fogyasztott. 

Kipróbálták, és kiderült, hogy az az autó kevesebb mint 20 

kilométert tett meg azután, hogy a pénz eltűnt a páncélteremből. 

Hol – és mikor – rejthette vajon el Mathias? 

– Ön szinte szóról szóra Ira Casey védőbeszédéből idéz – mondta 

Spengler élesen. 



 

 

– Mindössze azt a szentimentális utalást hagyta el a tragikus 

gyerekkorra. 

– Szentimentális? Ezzel a nemtetszését akarta kifejezni? 

– Én fogadtam fel Caseyt! 

– Mathias balszerencséjére. Casey az ön személyes jó barátja, egy 

barát lojalitásával és vakságával. William Spengler, a tiszteletre méltó 

állampolgár elvesztette a feleségét azon a napon, amikor nagy 

összeget loptak el a Dyer-fizetésekből. A konvenció sérthetetlenséget 

jelent számára. Egy másik ügyvéd, aki számára William Spengler 

csak egyike annak a három embernek, aki hozzáférhetett a 

páncélteremhez, észrevette volna azt, amit Mathias három börtönév 

után fedezett fel. Mrs. Holmes eskü alatt vallotta, hogy felhívta dr. 

Clintont, és aztán az ő kérésére magát, a bankban. Samuel Kern eskü 

alatt vallotta, hogy ön Mathiast kérte meg, hogy vigye haza, bár ő 

felajánlotta a saját kocsiját… 

– Mert Samnek automata sebességváltója van… 

– Mert Mathias kocsija a sarkon állt, és ön ezt jól tudta! Meg 

kellett tennie a körülbelül százméteres utat, elindítania az autót, 

megkerülnie a parkolót és aztán visszamenni önért a bankba. Hideg 

volt – ön természetesen bent várt. Bement a páncélterembe, hogy 

segítsen Kernnek, aztán megkérte, hogy hívja fel Clintont. Nem 

mondta önnek Mrs. Holmes, hogy ő már felhívta a doktort? 

Borzasztó feledékenység lett volna ez az ő részéről. Nos, Kern, egy 

másik részvéttel teli barát, bármit készséggel megtett, hogy segítsen. 

Otthagyta a páncéltermet, és lebonyolította a telefont. Itt vannak a 

térképek, amiket Mathias készített a bankról. Külső és belső 

helyszínrajzok. Megjelölte a telefont, amit Kern használt és a saját 

kocsijának a helyét. Önnek néhány percet egyedül kellett töltenie a 



 

 

páncélteremben, mialatt Kern telefonált, Mathias pedig az autójáért 

ment. 

William Spengler brandyje még mindig érintetlen volt. Most 

fölemelte poharát, és lassan, egy pillanatra sem véve le szemét 

Lowden arcáról, megitta. Mikor letette a poharat, megszólalt: 

– És mi volt a harmadik lehetőség ön szerint, Mr. Taylor? 

Lowden visszarakta a papírokat a táskába. 

– Nem voltam biztos benne, míg meg nem érkeztem Kirklandbe, 

ma délután. Az állomásfőnök adta meg a kulcsot. Megtudtam, hogy 

Dawes szenátornak mennyi gyászolója akadt a temetésén. 

– Dawes szenátor…? 

– És igen mélyen gyászolták, mert kiderült, hogy semmit sem 

hagyott hátra a megboldogult. De mi van akkor, ha mondjuk az 

egyik lehetséges örökös lopott valahol kétszázezer dollárt, és 

örökségként akarja törvényessé tenni? Van az ötletben fantázia, nem 

gondolja? 

Spengler azonnal válaszolt: 

– Ha a feleségem halálának és a lopás idejének az egybeesésére 

céloz, akkor rossz úton jár. Semmit nem hagyott rám. Minden, még 

ez a ház is az apja nevén van. 

– De ő sem fog örökké élni, igaz? Az ilyen keménykezű öreg 

zsarnok, mint Wingate, szép kis summát halmozhat fel életében. 

– Ez sem igaz. Az apósom sok éve beteg már, a feleségem pedig 

majdnem egész házasságunk ideje alatt nyomorék volt. A betegség 

drága dolog, még Kirklandben is. 

– És gyötrő. Különösen annak, aki az ilyen remek brandyt és az 

értékes francia festményeket szereti. 

– A harmadik lehetőség – tért vissza a kiinduláshoz Spengler. 



 

 

– A kézenfekvő, Mr. Spengler. A Dyer letét már kezdettől fogva 

igen csábító lehetett. Különösen, hogy kéznél van egy ilyen pompás 

gyanúsított is a bankban. A priusz akkor is priusz, ha fiatalkorúként 

szerezte az ember. A közvélemény ritkán tárgyilagos, ha ekkora 

pénzről van szó. És az ön feleségének szívrohama volt azon a 

délutánon. Nagyszerűen időzítette. 

– A feleségem haldoklott… 

– Ami nem lephette meg önt. Már húsz éve a halál szélén járt. 

Viszont megadta a lehetőségét a korai távozásnak, épp azon a napon, 

amikor Sam Kern lázasan készült egy kosárlabdameccsre. Az összes, 

amit tennie kellett, az volt, hogy eltávolítsa Kernt és Mathiast egy-

két percre – annyi időre, hogy a kétszázezer dollárt kivegye és 

betegye a saját széfjébe. A pénzt nem találták meg, Mr. Spengler, 

mert soha nem is hagyta el a páncéltermet. 

Mintha csak a bírósági jegyzőkönyvekből olvasta volna fel 

mindezt Henry Lowden. Befejezte a csendes vádbeszédet, és várt. 

Spengler reakciója villámgyors volt. 

– Ez az, amit Arnold Mathias elmondott magának, mikor 

cellatársak voltak az állami fegyházban, Mr. Henry? 

– Már másodszor mondja hibásan. Taylor a nevem. Henry 

Taylor. 

– Henry Taylor nem létezik! Gondolom, azt hitte délután, túl 

késő van ahhoz, hogy ellenőrizzem azt a hitellevelet. Nem volt az. 

Telefonáltam a chicagói bankba, míg a szobámban várt. Az a levél 

hamisítvány. 

– Ön megijedt, Mr. Spengler. 

– Jó üzletember vagyok. 



 

 

– Aki egy kétnapos újságot őriz az íróasztalfiókjában. Ön nem a 

rádióból hallotta Mathias halálhírét. Újra és újra elolvasta… 

– Mit akar csinálni, Henry? Eladni nekem azokat a 

jegyzőkönyveket meg a nevetséges térképeket? Gondolja, hogy 

törődök azzal, amit egy halott elítélt gyanított? 

Az ember, aki Henry Taylornak nevezte magát, nem vesztette el 

az önuralmát. 

– Nem arról beszélgetünk, amit egy halott elítélt gyanított. 

Ártatlan vagy bűnös, az, aki szökni próbál a börtönből, az azonnali 

halálnak teszi ki magát. De valamit ön nem tud Thomas Henryről, 

aki elmenekült. Nem olyan semmiségért töltötte benn az idejét, mint 

egy nagy összegű lopás. Gyilkosságért ült. Nem volt vesztenivalója. 

– Csak annyit kell tennem, hogy felemelem ezt a telefont… 

– Abszolút semmi vesztenivalója. És durva ember. A szfinxet is 

szóra bírja, ha az kétszázezer dollár nyomára vezetheti őt. Menjen, 

emelje fel a kagylót. A rendőrség száma 110. Megnéztem a 

telefonkönyvben a hotelszobámban. 

William Spengler megmozdult a telefon felé. Megállt, 

megzavarodott, és a habozás pillanatában Henry Lowden jobb keze 

becsúszott a kabátzsebébe, és a rövid csövű 38-assal jelent meg újra. 

– Nem… ne.. – suttogta Spengler. 

– Találkozott már kiábrándult emberrel, Mr. Spengler? Igazán 

kiábrándulttal? 

– De nem itt van a pénz – mondta a másik elfúló hangon. 

– Hanem hol? 

– A bankban. Holnapig nem tudom magamhoz venni. 

– Az összes ott van? 



 

 

– A legnagyobb része. Henry, legyen észnél. Mindenki azt hiszi, 

Mathias vette el. Osztozhatunk. 

– Köszönöm, Mr. Spengler. Már megtörtént. 

A férfi, aki Henry Taylornak nevezte magát, átcsúsztatta a bal 

kezébe a pisztolyt, jobbjával pedig felemelte a telefonkagylót. A 110-

eset tárcsázta. Volt idő a magyarázatra, amíg kicsengett.  

– Nem Thomas Henry vagyok, Mr. Spengler; de tudtam, hogy 

kiszedhetem önből a beismerő vallomást, amivel tisztázhatom 

Mathiast, ha Henry előtt érek ide. Az ön szerencséjére ez sikerült. A 

nevem Lowden. Henry Taylor Lowden. Én vagyok az a börtönőr, aki 

kénytelen volt lelőni Mathiast. 

A vonal másik oldalán megszólalt egy hang. Lowden arcán zord 

mosoly jelent meg. Arnold Mathias ügye közel került a lezáráshoz. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Lawrence Treat 

GYILKOLJ MEG KÉTSZER 

Az egész gyilkosságot elejétől végig magnóra vették, és Burke-nek, 

az államügyész-helyettesnek három szemtanúja is volt. Ezek látták, 

hogy Lucy Prior az asztalfiókhoz megy, előveszi a fegyvert, és szíven 

lövi a férjét. Kétszer. Azután felegyenesedik, és rémült arccal, 

remegve mondja: 

– Attól tartok, halott. 

Tökéletesnek tűnik. De csak látszólag, mert Burke-nek nincs a 

kezében semmi. Bűntényről is csak akkor beszélhet, ha bebizonyítja 

a szándékos bűncselekményt. 

Burke rendes fickó; fiatal, makacs, és meg volt győződve róla, 

hogy a magnószalag a rejtély kulcsa. Visszavonult hivatali szobájába; 

újra és újra meghallgatta a felvételeket, és abban reménykedett, hogy 

rájön valamire. Valamire a kérdések és válaszok során, Lucy 

vontatott, bágyadt hangján kívül, amit csak – valószínűleg – egy 

repülőgép zúgása vagy Will Prior köhögése zavart meg időnként, és 

az a bizonyos elmosódott zörej. 

A Thompson házaspár, akik jelen voltak, amikor a felvétel 

készült, világosan, tömören magyarázták el az események hátterét. 

– Néhány hónappal ezelőtt Farham doktor és Priorék egy este 

nálunk voltak. Bridey Murphyről beszélgettünk, és Farham doktor – 

aki, mint tudják, fogorvos – elmesélte, hogy betegeinél gyakran 

alkalmazott poszthipnotikus szuggesztiót a fájdalom kiküszöbölésére. 

Azt mondta, hogy nála bevált, és már nagy gyakorlatra tett szert. 



 

 

Kértük, hogy mutassa be nekünk, és Lucy volt a kísérleti alany. 

Megdöbbent azon, hogy Lucy mennyire hipnotizálható, és 

visszavezette – azt hiszem, ez a helyes kifejezés – a gyerekkorba, sőt 

a csecsemőkorba, majd egy előző inkarnációba. 

Lenyűgöző, hogy néhányan milyen jól emlékeznek előző 

életükre, és Lucy ilyen volt. Philadelphiában élt az 1850-és években, 

és Dora Evansnek hívták. Prioréknál jöttünk össze hetente egyszer. 

Farham doktor transzba hozta Lucyt, aki Dora Evans életéről mesélt, 

de mindig abbahagyta annál a bizonyos júniusi reggelnél. Szerettük 

volna tudni, miért nem mondja soha tovább, de csak találgathattunk. 

– Ellenőrizték egyszer is, amit mondott? – kérdezte Burke. 

– Nem, de mindent magnóra vettünk, ott vannak magánál a 

felvételek. 

Ennek ellenére Burke nem hitt a reinkarnációban. 

– Átejtés – mondta mindenkinek. – Humbug. Ez egy hidegvérrel 

végrehajtott gyilkosság, a hipnózis csak álca. 

Szinte minden részletét maga előtt látta ezeknek az 

összejöveteleknek Will és Lucy Prior nappalijában. Fényűző szoba. 

Will Prior megengedhette magának. Ott ül kövéren, és egészen 

betölti a masszív könyvtári asztal mellett álló óriási kárpitozott 

széket. Rengeteg whiskyt iszik, egyik cigarettáról a másikra gyújt, és 

gömbölyű képét szürkés ködpára veszi körül. 

A magnó egy antik szekrényen állt, hogy jó közel legyen 

Lucyhoz, aki hátradőlt egy kék kereveten. Farham doktor pár 

centivel mögötte, és állandóan kérdéseket tett fel neki. 

Burke látta a nő semmibe vesző tekintetét és puha, ernyedt ajkát, 

amint lefelé görbül, mintha azért könyörögne, hogy hagyják már 



 

 

békén, ne kényszerítsék semmire. Farham doktor talán azért állt 

mindig mögötte, hogy ne kelljen látnia a nő gyötrődését. 

A felvételek mindig azzal kezdődtek, hogy Lucy Prior mély 

hipnózisban, egy nagy ugrással eljutott az 1850-és évekig. Akkor 

mint Dora Evans összefüggéstelenül beszélt Pierce elnökről és a 

rabszolgaságról, majd a New York-i postahajóútról és a ruhákról, 

amit magával hozott. De ahányszor azt a legutolsó magnószalagot 

tette fel, Burke valami különös, bizsergető izgalmat érzett, amikor 

Lucy – vagy Dora Evans – ahhoz a bizonyos júniusi reggelhez ért. 

– Legutoljára azt mondta nekünk – hallotta Farham doktor 

behízelgő, rábeszélő hangját –, hogy a rózsalugasban ült, a 

kertjükben, 1853 nyarán. Mi történt azután? 

– Részeg volt – mondta Lucy. Közömbös hangja itt elgyötörtté 

vált. 

– Ki volt részeg? 

– Hans, a kertész. Tulipánembernek hívtuk. Holland volt, és 

gyönyörű tulipánokat nevelt. Hollandia híres erről. 

– Hans a kertben dolgozott? 

– Nem, aznap nem dolgozott, és Charles kiabált vele. 

– Charles, a férje? 

– Hát persze. 

Burke kíváncsi lett volna, hogy reagált Will Prior, amikor 

felesége egy másik férfiról beszélt mint törvényes hitveséről. De 

Willnek nem sok ideje maradt a reagálásra. Egy-két perc… 

– Mért mesél nekünk a kertészről? 

– Kérem, kérem! Nem akarom újra átélni. Olyan sokat 

szenvedtem. 

– Szenvedett? 



 

 

– Megbűnhődtem érte. De nem akarok erről beszélni és nem is 

fogok. 

Rövid szünet következett, mielőtt Farham doktor ismét 

megszólalt, és kimondta a végzetes szavakat. Nyájasan mondta, 

szinte csak úgy mellékesen: 

– Ha nem akar beszélni róla, mutassa meg nekünk. 

A szalag berregett, kattogott addig a néhány másodpercig, ami 

még Will Prior életéből maradt. Burke tudta, hogy Lucy lecsúszott a 

heverőről, talpra állt, és lassan elindult a férje felé. Lehajolt, mintha 

meg akarná csókolni. A férfi mondott neki valamit, Burke itt mindig 

előrehajolt, és intenzíven figyelt. De csak valami elmosódott, 

kivehetetlen zörej hallatszott. És ezt a fiók kihúzása követte, aztán 

valami kivehetetlen zaj, végül a két lövés. Mrs. Thompson sikított, 

aztán csoszogó hangok, és végül a zűrzavarban valakinek a lába 

beleakadt a magnó zsinórjába. 

Ennyi. 

Lucy Prior előzetes letartóztatásban volt, és Burke-nek az volt a 

feladata, hogy összeállítsa a nyomozati anyagot, és bebizonyítsa, 

hogy a nő szándékosan ölte meg a férjét. 

Mialatt ezzel a problémával viaskodott, Burke-nek nagy 

megrázkódtatást jelentett, amikor a rendőrségi feljegyzésekből és 

régi újságcikkekből kiderült, hogy 1853-ban tényleg élt egy Dora 

Evans Philadelphiában. És azon a bizonyos júniusi reggelen valóban 

megölte a férjét. 

Sőt mi több, kétszer is szíven lőtte; majd gyilkosság vádjával 

bíróság elé állították és elítélték. A börtönben halt meg egy évvel 

később. 



 

 

Mindezek ellenére Burke-nek volt egy elképzelése, és makacsul 

ragaszkodott hozzá, annak az embernek az elszántságával, akinek 

nincs más választása. „Farham doktor Lucy szeretője volt – így 

okoskodott –, és szövetkeztek, hogy megöljék a férjet, mivel össze 

akartak házasodni, és szükségük volt a pénzére. Pofonegyszerű.” 

Lucy kihallgatása során semmivel sem jutott előrébb. A nő 

kékesfekete szeme szenvedést tükrözött, duzzadt, érzéki ajka 

remegett. 

– Soha nem hallottam Dora Evansről – mondta. – Nem olvastam 

róla, nem is igen olvashattam, mert szinte soha nem olvasok 

könyveket. 

– Rendben – mondta Burke. – Akkor arról beszéljen, mikor 

kezdett el Farham doktorral járni. 

– Farham doktorral? – kérdezte megdöbbentem – Hogy 

képzelhet ilyesmit? Férjes asszony voltam, és szerettem a férjemet. 

– Ezért ölte meg? 

– Kérem – mondta halkan. – Kérem, ezt ne mondja még egyszer. 

– Mit mondott magának a férje, amikor odahajolt hozzá, mielőtt 

lelőtte? 

– Nem tudom! – kiáltott fel. – Ó, bárcsak ébren lettem volna! Ez 

egy szörnyűséges rémálom. Csak azt tudom, hogy amikor 

felébredtem, már lelőtték. Én lőttem le! – És zokogásban tört ki. 

Burke Drobney hadnaggyal együtt – aki a kerületi 

nyomozótestület megbízásából foglalkozott az üggyel – részt vett egy 

magas szintű konferencián. A rendőrfőnök röviden összefoglalta a 

nyomozás célját: 

– Ki kell mutatnunk a motivációt és a szándékosságot, ami a 

reinkarnációs elmélet megdöntését jelenti. Mert ha csak egyetlen 



 

 

esküdt is elhiszi a reinkarnáció lehetőségét, nem fogják bűnösnek 

találni. 

Aztán Burke végighallgatta a vitát és a különböző 

magnófelvételeket, amiket a laboratórium arról az elmosódott 

zörejről készített. Felerősítették a zajt, és megváltoztatták a 

frekvenciát: mérsékelték, eltorzították, leárnyékolták, 

összesűrítették. De az eredmény ugyanaz maradt, a rendőrfőnöknél 

lévő kollégák sem tudták kivenni, mit mondott Prior. 

A konferencia után Burke és Drobney beültek a közeli étterembe 

egy kávéra. 

– Az a sok nagyfejű! – mondta Drobney. 

– És mire volt jó az egész? Semmire. 

– A dolog lényege – jelentette ki Burke – Mrs. Prior és Farham 

viszonya. 

– Mindkettőjüket megdolgoztuk. Felváltva – mondta Drobney. – 

De kár volt a benzinért. Ha együtt jártak is, nagyon óvatosak voltak. 

– Hát az biztos. Minden idők legügyesebb gyilkosságát hajtották 

végre, és persze nem akarnak azon lebukni, hogy elárulják az 

indítékukat. 

Drobney úgy fújta ki a levegőt, hogy a papírszalvéták 

többméternyire repültek, végül a padlón kötöttek ki. 

– Az az érzésem, hogy te és én fogjuk ezt megoldani – mondta. – 

A nagyfiúk igyekeznek megszabadulni tőle, a nyakunkba varrják az 

egészet. – Vonakodva, mintha egy vagyontól válna meg, odadobott 

negyeddollárt a tányérja mellé. – Még látjuk egymást – mondta és 

elment. 

Burke kitartóan folytatta a munkát, most a hipnózisvonalon. 

Szakértők sora ült vele szemben, és egyhangúlag egyetértett abban, 



 

 

hogy a hipnotikus transz imitálható, és a világon semmilyen mód 

nincs rá, hogy ezt bebizonyítsák. 

Ekkor Burke dr. Miles Farhamért küldött, és még egyszer 

megpróbálta. Farham magas, jóképű, higgadt férfi; olyan hűvös és 

sima volt, mint egy Martini. 

– Azért tett fel ilyen kérdéseket a nőnek, mert hitt a 

reinkarnációban? – kérdezte Burke. 

– Az én véleményemnek nincs jelentősége – mondta Farham. – 

Egyébként magánál vannak a felvételek. 

– Miért noszogatta? Mért mondta, hogy játssza el, amiről nem 

akart beszélni? 

Úgy tűnt, Farham doktor bizonyos távolságból vizsgálgatja a 

kérdést. 

– Intellektuális kíváncsiság – felelte megfontoltan. – Kényszer, 

hogy behatoljak az emberi agy rejtelmeibe. 

– Milyen gyakran kereste fel a nő mint betege? 

– Talán háromszor, négyszer. Meg kell néznem a 

feljegyzéseimet. 

– És magánemberként hányszor találkoztak? 

– Soha. – Farham doktor türelmesen mosolygott. – Értem már, 

mire akar kilyukadni. Hadd mondjam meg, hogy nem a szeretőm, de 

a tragédia közel hozott minket egymáshoz. Részvétet érzek iránta. 

Mélységesen mély szánalmat, és minden vágyam, hogy kárpótoljam 

azért a sok szenvedésért, amit akaratlanul okoztam neki. 

Ügyes válasz, ezt jól kigondolta. Burke zavarban volt. 

Szabadidejében a törvényt tanulmányozta és a jegyzeteit. Lassan 

befészkelődött agyába a gyanú, és felhívta Drobneyt. 



 

 

– Azt mondta neked Mrs. Prior, hogy soha nem olvasott Dora 

Evansről? 

– Hát persze. Többször is. 

– Mért mondta ezt? Valamilyen könyvről kérdezted? 

– Még hogy én? Mire fel? 

Burke elmosolyodott. 

– Köszönöm – mondta, és letette a kagylót. Még akkor is 

vigyorgott, amikor a házi telefonon kért egy nyomozót a gyilkossági 

csoportból. 

Burke határozott utasítást adott: 

– Van egy könyv Dora Evansről. Nem tudom a címét, keresse a 

könyvtárban vagy az antikváriumokban. Találja meg! Oké? 

A következő nap, kora délután, amikor Burke a bíróságról jött 

vissza, a könyv az asztalán várta, benne egy üzenet, hogy a Fourth 

Avenue egyik könyvesboltjából való. Szamárfüles, pergamenkötésű 

példány. 1855-ben adták ki Hírhedt szerelmi bűntények címmel. 

Negyven oldalt szenteltek a Dora Evans-ügynek. Burke izgatottan 

olvasta, egyre jobban belemerült. Mikor befejezte, bement a városba, 

Drobney körzetébe. Belépett a hadnagy irodájába. Drobney egy 

halom papír felett verítékezett. 

– Meg kéne tanítani ezeket a fiúkat angolul írni – mondta 

ingerülten. – Vagy ne írjanak jelentéseket. – És félrelökte az iratokat. 

– Információk Farhamról, de még semmilyen bizonyítékunk sincs 

arra, hogy viszonya lett volna Mrs. Priorral. Bárcsak lenne. 

– Tudsz valami más magyarázatot? – kérdezte Burke. 

Drobney élesen válaszolt: 



 

 

– Thompsonék művelt emberek, nem lehet átverni őket, és 

hisznek ebben a reinkarnációban. Lehet, hogy tényleg van benne 

valami! 

– Micsoda?! – mérgelődött Burke. – Csak nem azt akarod 

mondani, hogy te is bedőltél ennek a mesének? 

A hadnagy megtörölte a homlokát. 

– Csak tréfáltam – mondta zavartan. – De mégiscsak furcsa. 

Például honnan vette azt a maszlagot Dora Evansről? A philadelphiai 

lapok nagy vonalakban írtak róla, de Mrs. Prior úgy ismeri Dora 

Evanst, mint a saját tenyerét. Honnan a fenéből ismerte, Burke? 

Honnan? 

– Innen – felelte Burke, és odaadta a könyvet. – Minden, amit 

Mrs. Prior valaha mondott Dora Evansről, itt áll nyomtatásban, szó 

szerint. 

– Ejha! – mondta Drobney. – Ez már valami! 

– Csak akkor valami, ha bebizonyítjuk, hogy olvasta. 

Drobney kétkedőn lapozgatta a könyvet. 

– Nem olyan pipi, aki bármilyen terhelő bizonyítékot hagyna 

maga után. De utánanézünk, ellenőrizzük az antikváriumokat, hátha 

valaki emlékszik rá, hogy eladott neki egy példányt. Lehet, hogy 

találunk valamit. 

– Érdekelni fog a Dora Evans tárgyalásáról készült jegyzőkönyv – 

mondta Burke. – Az ügyész bebizonyította, hogy szeretője volt, és 

kellett nekik a férj pénze, sőt a nő tudta, hogy a könyvtárszoba 

asztalfiókjában tartják a fegyvert. 

– Ismerősnek tűnik – mondta Drobney. 

– Mivel védekezett? 



 

 

– Dora Evans? Azt állította, hogy a kertben volt, és mikor 

lövéseket hallott, berohant a házba. Férjét az asztal mellett ülve 

találta, a fegyver a padlón, ő felvette, és épp a kezében tartotta, 

amikor bejött a cseléd. És – Burke úgy vigyorgott, mintha megütötte 

volna a főnyereményt – első szavai ezek voltak: „Attól tartok, a 

férjem halott.” 

– Mi van azzal a kertésszel? – kérdezte Drobney. 

– Dora Evans őt vádolta a gyilkossággal. De a kertész egész 

délelőtt ivott, és a bíróságon tett vallomása alapján egy hátsó 

szobában aludt, mert olyan tökrészeg volt, hogy még felállni sem 

tudott volna rendesen. 

– Tehát ezért hajtogatta Mrs. Prior, hogy a kertész ittas volt. 

– Részeg – jegyezte meg Burke. – De vajon tényleg az volt? 

– Kár, hogy akkor még nem létezett a szonda. Apám, mit 

kezdhetett volna egy modern laboratórium az Evans-üggyel! 

– Az a kérdés, hogy most mit kezdhet vele egy modern elme. 

Lemegyek Philadelphiába ma este, és megpróbálom kideríteni. 

– Mi a fenének? – kérdezte a hadnagy értetlenül. – Egy száz 

évvel ezelőtt történt gyilkosság – mit deríthetsz ki erről? És ha 

kiderítesz is, mire jó az nekünk? 

– Nem tudom – mondta Burke. – Csak éppen nem hagy 

nyugodni, és a végére akarok járni. 

– Mondhatom, teljesen bediliztél – felelte Drobney. – 

Mindenesetre kezelésbe veszem Mrs. Priort a könyv ügyében. Lehet, 

hogy lesz már valami hírem, mielőtt elutazol. 

Épp akkor jött a hívás, mikor Burke már rohant volna a 

vonathoz. 



 

 

– Burke – hallatszott Drobney hangja –, épp most végeztem Mrs. 

Priorral. És tudod, mit mondott? 

– Biztosan sírt, és azt mondta, hogy ne beszéljünk ilyen 

fájdalmas dologról. 

– Még ennél is jobban feltalálta magát. Azt mondta, hogy ha 

ugyanazokat a szavakat használta, ami a könyvben áll, ez annak a 

bizonyítéka, hogy valóban ő volt Dora Evans. Igazán hálás volt 

nekem. 

Burke morgott valamit. 

Két nap múlva Burke megérkezett Philadelphiából. Aktatáskája 

ugyanolyan vékonynak látszott, mint mielőtt elment, de a hóna alatt 

őrizte és magával vitte a főnökével folytatott hosszas megbeszélésre. 

Onnan az irodájába ment, és leroskadt egy székre. Vigyorogva vette 

fel a kagylót, és kérette Drobney hadnagyot, Farham doktort és Lucy 

Priort. Aztán a plafont bámulta és várt. Jó húsz perc múlva 

berobogott Drobney, mint valami tank, és ezt kérdezte: 

– Na, hogy áll az Evans-ügy? 

– Jól. És veled mi van? Hogy áll a Prior-ügy? 

– Sehogy – mondta Drobney nyíltan. – Könyvvonalon semmi. A 

szerelmifészek-vonalon sem. Csak az örökös fejfájások. Lucy Prior 

megéri a pénzét. Tudja, hogy nem nyúlhatunk hozzá, amíg kitart a 

reinkarnációs elmélete mellett. Mi pedig tényleg nem sokat tudunk 

addig tenni. 

– Furcsa – mondta Burke. – Először nem ehhez ragaszkodott. Azt 

állította, hogy mély álomban volt, és fogalma sincs, mit csinált. 

Emlékszel? 



 

 

– Igen, de amikor az újságok és a rádió bevette a reinkarnációs 

elméletet, ő is erre ment rá. 

– Már te is majdnem bedőltél neki, ugye? 

– Még hogy én? – Drobney az állát vakarta. – A hölgy az, aki 

erre játszik. Néha már el is hiszem, amit mond, és észre sem veszem. 

Felberregett a házi telefon. 

Burke felvette, és egy hang ezt mondta: 

– Farham doktor megérkezett. 

– Küldje be. 

Farham doktor magabiztosan lépett be. 

– Azt üzente, sürgős, így lemondtam a délutáni programjaimat. 

– Köszönöm – felelte Burke. – Foglaljon helyet, és engedje meg, 

hogy feltegyek néhány kérdést az Evans-üggyel kapcsolatban. 

Felmerült önben, hogy Mrs. Prior olvashatott a perről, és bemagolta, 

sőt felhasználta ezeket az információkat, mialatt állítólag 

hipnózisban volt? 

– Állítólag? – kérdezte Farham doktor. Felfogta a szó fontosságát, 

és megérezte a veszélyt. Ültében kicsit kihúzta magát, megmarkolta 

a szék karfáját. 

Burke bólintott. 

– Bizony. Mennyire biztos abban, hogy Mrs. Prior mély álomban 

volt a foglalkozás alatt? Lehetséges, hogy csak színlelte? 

Farham doktor nem válaszolt rögtön. Később Drobney felé 

fordult, és észrevette, hogy Drobney egészen megrökönyödve figyeli. 

Aztán Burke-re nézett. A fiatalember hátradőlt a széken, és 

megpróbált nyugodtnak, közömbösnek látszani. 

– Színlelte? – kérdezte végül. – Akkor jól rászedett volna minket! 



 

 

– Ugye? – jegyezte meg Burke könnyedén. – Megesküdne rá, 

hogy ez teljesen elképzelhetetlen? 

Farham vállat vont. 

– Az a kifejezés, hogy „teljesen elképzelhetetlen”, az én 

szótáramban nem létezik. 

– Az enyémben sem – felelte Burke. – Tegyük fel, esetleg 

bebizonyítható, hogy az eredeti Dora Evans nem ölte meg a férjét. 

Akkor mi van? 

Farham orrcimpája megremegett. 

– Ön tréfál! 

Burke kinyitotta a táskáját, és elővett egy régi, megsárgult 

újságot. 

– Olvassa! 

Farham Burke-re meredt. 

– Mit? – kérdezte élesen. – Mi ez? 

– Egy philadelphiai újság, 1859-ből. És az áll benne, hogy Dora 

Evans ártatlan. 

– De hát hogy lehet… – Farham abbahagyta a mondatot, szája 

tátva maradt, feje előrebillent, mintha áramütés érte volna. 

– Jobb, ha elolvassa – mondta Burke –, balra a második hasáb. 

– Téves igazságszolgáltatás – olvasta fennhangon. – Hans Hoven, 

a néhai Charles Evans King Street-i kertésze tegnap éjjel halálos 

sebet kapott egy utcai verekedés közben. Mielőtt meghalt, Mr. 

Hoven beismerte, hogy hat évvel ezelőtt meggyilkolta gazdáját, majd 

részegséget színlelt, így a néhai Mrs. Dora Evanst vádolták a tett 

elkövetésével, és el is ítélték. 



 

 

– Érti a dilemmát? – kérdezte Burke. – Ha Mrs. Prior valóban 

Dora Evans lett volna, akkor tudnia kellett az igazságot. Hogy 

ismételhetett meg egy olyan gyilkosságot, amit soha nem követett el? 

Farham a szája szélét nyalogatta. Óvatosan ért a papírhoz, de egy 

kis újságfoszlány levált róla. Behatóan tanulmányozta az újság 

megmaradt részét, biztos akart lenni benne, hogy eredeti. Amikor 

óvatosan visszatette az asztalra, már visszanyerte megszokott 

hidegvérét. 

– Hát ez komoly probléma – mondta vontatottan. – De én csak 

egy fogorvos vagyok. 

Burke alig észrevehetőn bólintott Drobneynak. A hadnagy 

közömbös arccal ült, és Burke az asztalon lévő gomb felé nyúlt. Egy 

perc múlva kinyílt az ajtó, és Lucy Prior lépett be. 

Mikor megpillantotta Farhamot, arca kigyúlt, és hirtelen 

megtorpant. Egy percig hosszan, titokzatosan, szó nélkül meredtek 

egymásra. Akkor Farham nagyon lassan felállt, és elmosolyodott. 

Mintha valami jeladás lett volna, Lucy egész viselkedése 

megváltozott. Előrelépett. 

– Farham doktor – mondta legbájosabb, legkedvesebb hangján –, 

ne vegye annyira a szívére. Sajnálom, hogy az én szegény pszichém 

annyi bajt okozott önnek. Bárcsak ne folytattuk volna azokat a 

szörnyű kísérleteket. 

– Igen – felelte a férfi –, félek, hogy olyasmivel játszottam, 

amihez valójában nem is értek. 

Lucy megértően mosolygott. 

– Hogy is gondolhatta volna, hogy egy száz évvel ezelőtti 

tragédia még ma is megőrizte a mérgét. 

– A mérget – jegyezte meg Burke hűvösen – némileg felvizezték. 



 

 

A nő gyanakvó pillantást vetett Burke-re. Ő az asztalon fekvő 

újságra mutatott. 

– Jobb lesz, ha elolvassa – mondta –, ez az ellenméreg. 

Lucy óvatosan ment az asztalhoz, felvette az újságot, és olvasni 

kezdte. Egyszer csak a szájához kapta a kezét. 

– Miles! – lihegte. – Te bolond! Megmondtam előre, hogy soha… 

– Aztán megdermedt, elakadt a lélegzete, szája tátva maradt, szeme 

üresen csillogott – amikor rájött, milyen végzetes szavakat mondott 

ki az előbb. 

Néhány órával később Burke visszament a szobájába. Drobney 

verejtékező homlokát törölgetve követte, és becsukta az ajtót. 

– Hát ez jó húzás volt – mondta. – Igazán nehéz dió volt! 

Burke fáradtan ült le, s kinyújtóztatta a lábát. 

– Nagyon szeretném látni a rendőrfőnök arcát, amikor megtudja, 

hogy magyarázta a nő azt az elmosódott zörejt, ami annyi gondot 

okozott nekünk. – Burke vihogott. 

– Nem is zörej volt, csak csuklás. 

– Az – mondta Drobney. – A sok whisky után, amit Prior 

megivott, mért ne csuklott volna. – Majd álmodozón becsukta a 

szemét. – Másrészt viszont kár, hogy lebukott. Nagyon szép kis nő. 

Mindent jól csinált, míg te meg nem érkeztél a nagy felfedezéseddel 

Philadelphiából. 

– A felfedezéseimet én magam gyártom - mondta Burke. – Én 

nyomattam azt az újságot. Speciális betűtípus, a papírt különböző 

vegyszerekkel kezelték, hogy réginek látsszon. Jól megcsinálták. 

– Hamisítvány volt? – kérdezte Drobney meglepetten. – Te 

hamisítottad? – Nevetésben tört ki. – Nem csoda, hogy annyira ijedt 



 

 

képet vágtál, amikor Farham az újságot vizsgálgatta. Féltél, mi, hogy 

rájön a cselre? 

Burke megrázta a fejét. 

– Á, nem attól féltem. Attól tartottam, hogy Farham ezt mondja: 

„Na és, Hans vallomása csak azt bizonyítja, hogy Dora Evans száz 

évet várt arra, hogy megölhesse a férjét.” Erre mit feleltem volna? 

– De Farham szerencsére nem mondott ilyet, felesleges az 

aggodalom. – Drobney Burke-re meredt, és így folytatta: – Na, 

rágódsz még valamin? 

Burke bólintott. 

– Igen. Dora Evansen. Mit gondolsz, tényleg megölte a férjét? 

Soha nem ismerte be, így lehet, hogy tényleg igazam van, és a 

kertész volt a gyilkos. De – és Burke mélyet sóhajtott – valóban ő 

volt-e? 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

George Grover Kipp 

EGY FÉRFI, AKIT CUERVÓNAK HÍVTAK 

A kövér, ötvenes férfi az irodámban várakozott, mikor visszatértem a 

kávézásból a vörös hajú gyorsíróval lenn a hallban. 

– Isten hozta szerény lakosztályomban – üdvözöltem. Nem 

véletlenül használtam a szerény szót. A denveri telefonkönyvben 

Major Sargentként szerepelek; magándetektív, Hawthorne épület. 

Bemutatkoztam, és kezet szorítottunk. Nagyon ernyedten 

viszonozta. 

– Jarrel Doan vagyok. Azt akarom, hogy megtaláljon egy Marvin 

Blaine nevezetű embert. 

Kényelembe helyezkedtem ütött-kopott íróasztalom mögött. 

– Talán jobb lenne, ha vázolná a helyzetet. Szeretek annyit tudni 

egy megbízásról, amennyit csak lehet, mielőtt elkötelezem magam. 

Doan benyúlt a kabátzsebébe, egy fényképet húzott elő, és az 

asztalomra lökte. 

– Nincs sok elmondanivaló, Sargent. Így nézett ki hét évvel 

ezelőtt, mikor eltűnt a láthatárról. 

Megnéztem a képet. Marvin Blaine-nek hosszúkás arca volt, 

távol ülő szemei és sasorra. 

– Hét évvel ezelőtt? Ez azt jelenti, hogy egy csomó kihűlt 

nyomot kell végigszaglászni. Nincs valami közelebbi az emberéről? 

Doan egy karcsú szivart vett elő az ingzsebéből. Sárga 

csillagokkal teleszórt fekete papírgyűrű volt rajta – személyes 



 

 

megrendelésre készült, státusszimbólum. Vártam, míg meggyújtotta 

arany öngyújtójával, és kibocsátott egy illatos füstfelhőt. 

– Három évvel ezelőtt azt hallottam, hogy egy kisvárosban él Új-

Mexikóban, egy Agua Verde nevű helyen. Halvány fogalmam sincs 

róla, onnan hová ment. 

– Agua Verde – morogtam. – Zöld Víz? 

Jarrel Doan szemöldöke felszaladt. 

– Tud spanyolul? 

Tagadóan megráztam a fejem. 

– Csak néhány szót, amire a középiskolai tanulmányaimból 

emlékszem. Mi az oka, hogy Marvin Blaine hollétét ki akarja 

deríteni? 

Doan szívott egyet a szivarjából. 

– Van egy testvére, aki látni akarja őt. Csak ketten vannak, és pár 

évvel ezelőtt néhány nagyon csípős megjegyzés miatt elváltak az 

útjaik. Ahogy az ilyenkor történni szokott, az idő elfeledtette a 

keserűséget. Marvin Blaine most már majdnem hatvanéves, a 

testvére egy-két évvel fiatalabb. Bármelyikük eltávozhat, bármikor. 

Mindkét ember barátjaként én afféle közvetítő vagyok. 

Újra megnéztem a fényképet. 

– Szokványos esetnek hangzik. A lelkiismeret-furdalás lassan a 

harag fölé kerekedik; általában így történik, mikor az ember 

öregedik és bölcsebb lesz. Leugorhatok Agua Verdébe, és 

körülnézhetek. A tarifa 125 dollár naponta, plusz a kiadások. 

Jarrel Doan előrehajolt, és elnyomta szivarját a hamutartóban az 

íróasztalomon, aztán egy pénztárcát húzott elő a kabátzsebéből. 

Leszámolt egy tucat százdollárost meg egy ötvenest. 



 

 

– Itt az első tíz nap ára. Ezalatt ki kell derülnie, van-e bármilyen 

esélye, hogy megtalálja Blaine-t. Ha a dolgok jól állnak, lesz még 

több pénz is ott, ahonnan ez jön. 

Sikerült türtőztetnem magam attól, hogy megnyaljam a szám 

szélét. 

– Hol találom meg, ha szükséges? 

Doan egy telefonszámot firkantott a jegyzetfüzetembe. 

– Hívja ezt a számot bármikor. Ha nem vagyok ott, hagyjon 

üzenetet és azt, hol hívhatom vissza. – Felkelt, hogy távozzon, de az 

ajtóban megállt. – Még egy dolog. Ha megtalálta Marvin Blaine-t, ne 

vegye fel vele a kapcsolatot. Csak bizonyosodjon meg, hogy a 

megfelelő emberről van szó, és telefonáljon nekem. Ő olyan 

különcféle, és mikor hét éve elment, annyira keserű és gyűlölködő 

volt, amennyire egy ember lehetséges. Sokkal jobb lesz, ha nem tudja 

meg, ki maga. Bármilyen szerencsétlen közeledés, és újra eltűnhet. 

A zsebembe csúsztattam Marvin Blaine képét. 

– Ön fizeti a fuvart, a kocsi oda megy, ahova akarja. 

Agua Verde álmos kis falu volt az állam közepén, a fő autópálya 

mentén, kanyonfalakkal és apró farmokkal körülvéve. Az egyetlen 

üzleti vállalkozása egy teherautómegálló a hely déli végén. Itt 

leparkoltam, és elkezdtem a körutat; boltról boltra, dohányárudától a 

taco- és sörárusító helyekig. Talán 350 lakót számolt Agua Verde – a 

délután közepére a kétharmadával beszéltem. Többnyire indiánok 

vagy mexikóiak voltak, vagy a kettő keveréke, és nem áldoztak sok 

időt egy sápadtarcú gringóra. 

Nem hagyott mély nyomot bennük Marvin Blaine, ha 

megfordult itt. 



 

 

Igen izzasztóan sütött már a nap, mikor egy hatdobozos 

söröskartont vásároltam a teherautó-megállóban, és 

visszakanyarogtam a központban levő parkolóig. Már kezdtem arra 

gondolni, hogy Jarrel Doan valami ócska maszlagot adott le nekem 

Marvin Blaine-ről. Egyetlen esélyem az volt, hogy megvárom az 

alkonyt, amikor a földeken dolgozók visszajönnek, és tőlük 

kérdezősködöm tovább. Ha nem mosok ki semmi információt, akkor 

kész vagyok az üggyel. Visszahajthatok Denverbe, és visszaadhatom 

a többi pénzt Doannak; ezt a lehetőséget pedig nem találtam túl 

vonzónak. A negyedik sörömnél tartottam, és az árnyékok kezdtek 

megnyúlni, amikor egy 35 év körüli férfi jött felfelé az utcán. Összes 

ruházata egy elnyűtt farmerből és egy pár teniszcipőből állt. Hosszú 

szőke haja összekeveredett a szakállával. Megállt a fű szélénél, 

engem tanulmányozott egy pillanatig, aztán hozzám sétált. A nála 

levő festőállványt meg vagy fél tucat vásznat egy fának támasztotta 

és leült. A sörre mutatott. 

– Felvásárló? – Már csak két doboz maradt, azok is langyosak, de 

odanyújtottam őket felé. – Szolgálja ki magát. 

Az egyiket kinyitotta és a magasba tartotta. 

– Egészségére. – Mikor levette a szájáról, üres volt. Néhány 

másodperc múlva elégedetten böffentett. – A szervizes azt mondta, 

hogy maga egy fickót keres, aki régebben itt lakott. Igaz ez? 

Elővettem Marvin Blaine fényképét. 

– Feltehetőleg itt lakott. Idáig senki sem ismerte fel a képét. 

Régóta él itt? 

A torzonborz alak újra böfögött. 



 

 

– Három éve. – Anélkül hogy levette volna szemét a fényképről, 

kinyújtotta egyik, tucatnyi különböző színnel összefestékezett és 

terpentintől bűzlő kezét. – Barney Sundstrom vagyok. 

Kezet fogtunk. 

– Major Sargent. 

Barney tovább tanulmányozta Blaine arcát. Végül felém fordult. 

– Hekus? Hitelező? Aggódó rokon? 

– Magándetektív – válaszoltam. – Ez az alak néhány évvel 

ezelőtt egy családi veszekedés miatt ismeretlen helyre távozott. Most 

a testvére meg akarja találni, hogy egyenesbe hozzák a dolgokat. 

Sundstrom egy papírtömböt vett elő a zsebéből, és elkezdett 

rajzolni. 

– Lehet, hogy megfordult itt. Az emberek jönnek és mennek, 

éppúgy, mint más helyeken. No nem sok, de azért akad egy-kettő. 

Ha az embere akármennyi időt is itt töltött, nem úgy nézett ki, mint 

akkor, amikor ez a fénykép készült. Itt nincs mosoda, vagy tisztító, 

vagy borbély, ahol az öltönyöknek, fehér ingeknek, nyakkendőknek 

gondját viseljék és az ápolt arccal törődjenek. És a legtöbben 

hordanak valamilyen fejfedőt a nap miatt. – Átnyújtotta a papírt. 

– Próbálja meg ezt néhány itteni parasztnál. Szerintem ez jobban 

hasonlít rá, mint a fénykép… már persze, ha járt itt. 

A portré pontos másolata volt a nálam levő képnek, azzal a 

különbséggel, hogy Marvin Blaine szakállt és bajuszt viselt rajta. 

Sűrű fekete haját egy lehajló karimájú kalap koronázta, ami árnyékot 

vetett orrára és jobb szemére. 

– Magának kéne detektívnek lennie – szakadt ki belőlem. – 

Remek munkát végzett. 

Sundstrom elvigyorodott és felállt. 



 

 

– Az voltam. Tíz évig, Detroitban. Egy nap jó alaposan mérlegre 

tettem az ügyeimet, és nem tetszett, ami kijött. Rájöttem, hogy a 

következő napon vagy a következő hónapban vagy tíz év múlva 

ugyanazok az átkozott dolgok fognak körülvenni. Ez öt évvel ezelőtt 

történt. Sokat csavarogtam, mielőtt itt letelepedtem. Sokat festek, és 

valamennyit eladok – annyit, hogy a kiadásaimat fedezze. – 

Felszedte az állványát és a vásznakat; indulni készült. 

– Mennyivel tartozom a rajzért? – kérdeztem. 

Sundstrom arca megrándult – amennyire a szőrzet látni engedte. 

– Fizetség a sörért. Egálban vagyunk. 

Elindult lefelé az utcán az alkonyatban; halk füttyszóval kísérte 

útját. 

Először egy kis taco-standnál álltam meg a rajzzal. Már jártam 

itt, de Marvin Blaine fényképét nem ismerték fel. A lekváros 

tekercset árusító asszony leejtette a simítólapátját a légypiszkos pult 

mögött, mikor ránézett a képre. 

– Juan! Juan! – kiáltotta izgatottan. Ahogy feltűnt Juan, egy 

ötvenes, magas mexikói, az asszony a rajzra mutatott. – El artista 

viejo! Cuervo! 

A férje levette a sombreróját, és komolyan bólintott. 

– Si. El artista viejo. 

Középiskolai spanyoltudásom elég volt az el artista viejo-hoz (az 

öreg művész), de a „Cuervó”-t nem értettem. 

– Ismeri? – kérdeztem Juant. 

Kimérten bólintott. 

– Si. Ismerem Cuervót. Agua Verdében mindenki ismeri. Segített 

a földeken, gyógyította a betegeket, és szép képeket festett. Mucho 

hombre volt. 



 

 

– És Cuervónak nevezte magát? – nógattam óvatosan. 

– Si. Cuervo – felelte Juan egy kicsit türelmetlenül. Jobb kezét 

fölemelve a mögötte levő falra mutatott. – Azok Cuervo festményei. 

Hat bekeretezett vászon függött ott: négy tájkép, egy csendélet és 

egy öreg mexikói asszony portréja. A portré szánalmat és részvétet 

tükrözött; mestermunka volt. Fáradt szemek, halottnak tetsző ráncos 

bőr, érzékeny száj, szürkével kevert hófehér haj. Azt sugallta, hogy 

ennek az asszonynak nem lehetett könnyű az élete – de ha 

újrakezdhetné, mindent ugyanígy csinálna. 

A jobb alsó sarokban lévő szignóra böktem. 

– Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Cuervo? 

A sovány mexikói széttárta a karjait. 

– Hogy mondjam. Pajaro negro. A fekete madár. – Felcsillantak a 

szemei. – A holló. Cuervo azt jelenti, hogy holló. 

Két taco és két csésze kávé segítségével meghosszabbítottam a 

jelenlétemet, de sem Juan, sem a felesége nem tudott többet 

mondani Cuervóról. Senki sem tudja, honnan jött ide, egy-két évig 

maradt, aztán továbbállt. 

Valahogy úgy éreztem, nem akarnak beszélni róla. 

Az utcán még megkérdeztem néhány embert, majd egy kis 

vályogviskó felé vettem az utam, amelyik a kanyon falának tövében 

húzódott meg. Sundstrom egy asztalkánál ült: vászondarabokat 

erősített fel fakeretre egy petróleumlámpa fényénél. 

– Jöjjön be – invitált barátságosan. – Üljön le – ha talál helyet. 

Nekitámaszkodtam az ajtófélfának. 

– Ismer errefelé egy művészt, akit Cuervónak hívnak? 



 

 

Sundstrom megdermedt, rám nézett – kalapácsát félig felemelve 

tartotta. Félretette a felszerelését, és egy fadarabra telepedett, ami 

láthatóan székként szolgált. 

– Nem, nem ismerem. De sok munkáját láttam, és azt kívánom, 

bárcsak ismerném. Nem valami gyakori az az érzékenység, amivel ő 

rendelkezik. A legtöbb festmény csak a kéz munkája. A jobbak a 

szívből jönnek. Cuervo a lelkéből fest. Valóban megelőzi korát… 

mint Van Gogh, többek között. Száz év múlva felfedezik, és a 

gazdagok szédületes összegeket fognak bekiabálni az árverések 

zsivajába a képeiért. De ilyen az út a csillagokig. 

– Van valami elképzelése, hogy Cuervo hova ment innen? – 

kérdeztem. 

Barney egy pillanatig az arcomat fürkészte. 

– Én azt mondanám, délre, Mexikóba. Az éjszaka kellős közepén 

hagyta el a falut, egy héttel azelőtt, hogy én idejöttem. Az itteniek 

úgy tisztelték, mint egy szentet. Művelt volt, és sok mindenhez 

értett; például a gazdálkodáshoz, a gyógyításhoz. Ha nem festett, 

mindig segített valakinek – és ingyen tette. A helyiek nem szeretnek 

beszélni róla, mert ugyanazon az éjszakán tűnt el a falu prostituáltja 

is. Valaki látta őket együtt elhajtani. Ez foltot ejtett azon a képen, 

amit Cuervóról kialakítottak, ha ért engem. – Barney egy 

whiskysüveget húzott elő a mögötte levő polcról – vagy háromujjnyi 

bourbon volt benne. – Azt hittem, egy olyan pacákot keres, akinek a 

testvére el akarja ásni a csatabárdot. Mi ez a hirtelen érdeklődés 

Cuervo iránt? 

Vártam, amíg Barney leküldött egy kortyot, aztán elfogadtam az 

üveget. 



 

 

– Mert az, akit keresek és Cuervo ugyanaz a személy. Az, amit 

rajzolt, az ő arcképe. A házaspár a boltban felismerte, de nem nagyon 

lelkesedtek az ötletért, hogy beszéljenek róla. 

Sundstrom megrázta a fejét, és elfintorította az arcát. 

– Most legalább annyit tudok, hogy néz ki Cuervo. Ha jól 

okoskodom a jelenlegi tartózkodási helyéről, akkor kell egy kis pénz 

az utazáshoz. Azt hiszem, egy San Miguel nevű kis halászfaluba 

ment, a Sonoran partszakaszon. És ez több mint száz kilométerre van 

Guaymastól, ami ide vagy ezer kilométer. 

Én is ittam a bourbonból. 

– Megmondaná, mi alapján találta ki ezt? 

Barney teátrális mozdulatot tett a kezével. 

– Itt lakott Concepcion Ruiz, a lány, akivel Cuervo lelépett. Egy 

csomó levelet találtam eldugva a kamra sarkában, mikor 

beköltöztem. San Miguelből jöttek, az anyjától, aki könyörgött neki, 

hogy menjen haza. A falusiak szerint ő maga is szerette volna ezt. 

Sokkal jobban is alakulhattak volna a dolgok. És sokkal 

rosszabbul is. Köszönetet mondtam Barneynek, és távoztam. 

Az este megenyhítette a forróságot, és elcsendesítette a zajokat. 

A telehold különös és gyönyörű ragyogást kölcsönzött a sivatagnak. 

Hét óra volt, mikor bemásztam a kocsiba egy termosz feketekávéval 

és egy zacskó szendviccsel; elindultam dél felé. A határállomást 

hajnali háromkor értem el, és mialatt a kocsit átvizsgálták a 

szervizben, én rendeltem egy dupla adag sonkát tojással. 

Közvetlenül a határ után, mikor az aszfaltot felváltotta a 

kavicsborítás, egy pár reflektor hunyorgását vettem észre a 

visszapillantó tükörben. Nem közelítettek meg a fények, de el sem 

tudtam szakadni tőlük. És akkor idéztem fel, hogy egész úton volt 



 

 

mögöttem valaki – csak idáig nem sok figyelmet szenteltem neki, 

mert időnként feltűntek más autók is. 

Most már csak ketten voltunk az úton. Meglehetősen nyomasztó 

érzés egyedül keresztülhajtani a sivatagon az ember hátában egy 

másik kocsival. Sehol egy város vagy ranch; sehol semmi nyoma a 

civilizációnak. Százról hetvenre vettem le a sebességet, de a kettőnk 

közötti távolság még egy félóra múlva sem változott. Aztán egy 

hosszú egyenesben felmentem százhúszra – ugyanazzal az 

eredménnyel. 

Reggel az út éles kanyarokkal folytatódott, és elkezdett lejteni. A 

távolban látni lehetett a Golf-áramlatot. Hirtelen ötlettől vezérelve 

áthajtottam a padkán, be a kaktuszok közé, egészen addig, míg 

teljesen el nem rejtettem az autót. Aztán kiszálltam és 

visszakocogtam. Nem szeretem, ha követnek. 

Pillanatokkal később egy barna és sárga mintás nyitott sportkocsi 

csusszant ki a kanyarból. Egy halom ócskavasnak nézett ki, de a 

motortető alól jövő mély, egyenletes búgás másról árulkodott. A 

vezetője tipikus hippi: ápolatlan fekete haj, kusza szakáll meg 

minden, ami kell. 

Megettem két sonkás szendvicset, megittam három csésze kávét, 

közben átgondoltam az ügyet. Végül arra jutottam, hogy csak az 

idegeimmel van baj. Egyetlen okot sem találtam arra, miért követne 

bárki is. Beszálltam az autóba, és visszatolattam az útra. 

San Miguel az a fajta „érintetlen” halászfalucska volt, melynek 

képét naptárakban vagy kiállításokon lehet felfedezni. Egy kicsit 

nagyobbnak kellett lennie a legtöbb ilyen helynél, mert két 

kávéháza volt az egyetlen szervizállomáshoz és a négy büféhez. 

Először megnézettem az autót – ezt a szokást évekkel ezelőtt vettem 



 

 

fel –, és megkérdeztem az alkalmazottat, hol kaphatok szobát. 

Készségesen mutatott egy sor vályogviskóra a járda nélküli utca 

emelkedő végénél. 

Rögtön Marvin Blaine után kellett volna néznem, de több mint 

huszonnégy órája talpon voltam; ez eléggé kikészített. Az egyik 

büfében bevágtam négy adag reggelit, és irány a motel. Füllesztő 

hőségben, verítékben úszva ébredtem fel. A kis hátsó ablakon 

keresztül láttam, hogy kezdenek megnyúlni az árnyékok. Egy kancsó 

langyos vízzel megmosakodtam az agyagmosdóban, és elindultam, 

hogy megkeressem az egyik kávéházat. A tulajdonos mindenkit 

ismert a faluban, és a szalonnás rántottán kívül teljes 

pletykakészletével is rendelkezésemre állt. Concepcion Ruiz 

hozzáment egy halászhoz, három gyerekük van. Cuervo? A falu 

fölött, a hegyen van a műterme. 

Félóra múlva megtaláltam Marvin Blaine-t a festőállványa előtt 

ülve, elmerülten tanulmányozva a halászcsónakokat a tengerpart 

mentén. Barney Sundstrom rajza félelmetesen hasonlított rá. Blaine 

szandált viselt festékfoltos lábain. Nyurga lábszáraitól felfelé 

olyasféle csuklya borította, amilyet némely szerzetes visel. 

Amennyire meg tudtam ítélni, ez volt egyetlen ruházata. 

– Zavarja, ha bámészkodom egy kicsit? – kérdeztem. Megrázta a 

fejét. 

– Nem zavar. De semmilyen döntést ne hozzon ebben az 

alkonyatban. A képek teljesen másképp fognak kinézni az új nap 

hideg fényében. – Hangja egész mélyen zengett. 

Mentem a festmények sora előtt, és csodáltam melegségüket és 

szépségüket; barna bőrű gyerekek játékhoz gyülekezve; sokszínű 

kecskenyáj; egy öreg pap, áhítatosan térdelve kis kunyhójának oltára 



 

 

előtt; egy gyönyörű senorita esküvői ruhában. Valami 

megfoghatatlan valóság és szépség áradt a képekből. Barney 

Sundstrom pontosan fejezte ki: „Cuervo a lelkéből fest.” 

Végül annyira besötétedett, hogy még egy petróleumlámpa 

fényénél sem lehetett látni. Visszatértem az udvarra, ahol Blaine az 

ecseteit tisztogatta, és egy bikaszarvból készült tartóba rakta. Lassan 

és határozottan mozgott, mint az olyan ember, aki nem sietteti a 

holnapot. Egész lénye nyugalmat és bölcsességet sugárzott – látszott, 

hogy érdemes megvárnia minden holnapját. Azt hiszem, életemben 

először álltam szemben egy tökéletesen elégedett emberrel. 

– Reggel visszajövök – mondtam. 

Furcsa módon úgy éreztem, vissza akarok jönni… Blaine 

komoran bólintott, és folytatta felszerelései elpakolását. 

Délután túl sokat aludtam, így aztán csak forgolódtam, mikor azt 

álmodtam, hogy lövést hallok. Aztán a félálom ködén át 

rádöbbentem, hogy valódi lövés volt; és a csattanásból ítélve nem 

játékpuskáé. 

Kiáltozás hallatszott az utcáról, aztán futó lábak zaja, dulakodás. 

Épp a másik oldalamra akartam fordulni, hogy még egy kísérletet 

tegyek az alvásra, mikor valaki egész közel kezdett kiabálni. Üres 

zagyvaság volt a fülemnek, amit mondott, de egy szót megértettem, 

és ettől végigfutott a hideg a hátamon: 

– Cuervo! 

Kiugrottam az ágyból, és kidugtam a fejem az ajtón. Úgy tűnt, 

hogy a lakosság fele az utcán tolong, és az emelkedő felé igyekszik, 

ahol Cuervo műterme állt. Belebújtam a ruháimba… a 45-ös 

automatát az övem alá tuszkoltam. Mire odaértem, a sápadt hajnal 

már kezdte átadni helyét a fényes reggelnek. Hatalmas tömeg gyűlt 



 

 

össze. Cuervo bent feküdt egy kiselejtezett katonai priccsen; egy 

fiatal lány hajolt föléje. Óvatosan egy nagy fehér tapaszt illesztett rá 

a test jobb oldalán, közvetlenül a mellkas alatt levő csúnya sebre. 

– Mi történt? – kérdeztem, nyugalmat erőltetve magamra. 

Egy magas, fiatal mexikói kivált a tömegből, és hozzám lépett. 

– Jesus Santos vagyok. Mindennap kora reggel jövök, hogy 

tanuljak Cuervótól. Néhány perccel ezelőtt, ahogy felértem, 

megláttam egy embert az udvaron. Fél térden volt, és egy puskával a 

házra célzott. Felkiáltottam, épp mielőtt tüzelt volna, és ez 

megzavarhatta. Pár másodpercig habozott, mintha újra lőni akarna, 

de aztán megfordult, és felrohant a hegyre a sziklák közé. 

– Hogy nézett ki? 

Jesus csüggedten vállat vont. 

– Ki tudná megmondani ilyen világításban? Minden, amit láttam, 

egy férfi halvány körvonala volt. Ha nem az ablakból jövő fényben 

térdel, nem is veszem észre. 

– A sziklás hegyek felé bámultam, és egy homályos terv kezdett 

formát ölteni az agyamban. Halvány fogalmam sem volt arról, ki 

akarja holtan tudni Marvin Blaine-t, de jó okkal fogadtam volna az 

orvlövész személyére. 

Ha jól következtetek, hamarosan bizonyságot is szerezhetek, 

mivel a fickó túl messze eljött, és túl sok fáradságot ölt a dologba 

ahhoz, hogy félbehagyja. Nem fog visszaindulni északnak addig, míg 

meg nem győződik arról, hogy befejezte a munkát, amit elkezdett. 

Csak lehetőségre volt szüksége… 

Mikor elmagyaráztam, mit forgatok a fejemben, Blaine 

határozottan elutasította. 



 

 

– Nem engedhetem meg, Mr. Sargent. Ostobaság, azonkívül 

veszélyes is. 

Jesus Santos idegesen előrelépett. 

– Nekem tetszik az ötlete. És mivel senkinek sincs ennél jobb, 

ezt kell megvalósítanunk. 

Blaine az öklét rázta, és fenyegetően morgott, de túl súlyosan 

sebesült meg ahhoz, hogy felkeljen és ténylegesen ellenálljon 

nekünk. Míg egy ember elmondta a többieknek, hogy mi történt, és 

megpróbálta egy oldalra terelni a tömeget, négy másik sietve 

összetákolt egy hordágyat. Remélve, hogy ez a nyüzsgés fedezi a 

mozgásomat, leereszkedtem a lejtőn, a szétszórtan heverő nagy 

kövek mögé húzódva. 

Mire Jesus és a három másik kihozták a hordágyat, már majdnem 

négyszáz métert megtettem felfelé egy szurdokban. A hordágy éppen 

hogy csak kikerült a műterem ajtaján, mikor egy puska gonoszan 

felugatott a kapaszkodó tetején. Jesus és segítői elejtették a 

tákolmányt; szétfutottak menedéket keresni, mert a második lövés is 

elhangzott. Még ebből a távolságból is láttam, hogy rándul meg 

Blaine fekete köpenye, amint a golyók becsapódnak. Még kétszer 

szólt a fegyver, mire fölértem a szurdok végébe, a 45-ösömmel a 

kezemben. 

Épp egy jobb oldalról benyúló sziklát kerültem meg, mikor 

észrevettem a szakállas, hosszú hajú hippit felfelé mászni. Észak felé 

tartott; nyilván ott fent, az út mellett rejtette el a kocsiját. 

Megtámasztottam a 45-öst, és meghúztam a ravaszt, de az 

erőlködéstől remegett a kezem. Ezenkívül a pisztoly nem arra való, 

hogy ötvenméteres távolságra célba lőjünk vele. 



 

 

A haver elengedte a sziklákat, estében megfordult, és a szakállán 

landolt a homokos talajon. Csak annyit értem el, hogy 

megijesztettem. Felhúzta a puskáját, és elkezdte körülöttem lazítani a 

köveket. Sikerült még két golyót kieresztenem, de nemcsak a 

fegyvere, a helyzete is jobb volt az enyémnél. Aztán abbamaradt a 

lövöldözés, és valószínűtlen csend ülte meg a szurdokot. 

Kényelmetlen pozitúrámban görcsöt kaptam, de ha megmozdulok, 

felfedem magam. Kitöröltem az izzadságot a szememből, és vártam. 

Aztán meghallottam a feljavított motor zúgását, közvetlenül a gerinc 

fölött, északról. 

Szinte azonnal megjelent alattam Jesus Santos. 

– Jól van, senor? – zihálta izgatottan. – Cuervo dühöng 

mérgében, hogy engedte ezt megcsinálni. 

Undorodva ráztam meg a fejem. 

– Én remekül vagyok. Csak nem tudtam elég közel kerülni egy 

pontos lövéshez. A gyilkos már elfele tart. 

– Bemehetünk Guaymasba, és szólhatunk a rendőrségen, hogy 

küldjenek üzenetet a határállomásokra – javasolta Jesus 

reménykedve. 

– Még csak megpróbálni sincs értelme – mondtam fáradtan. – A 

fickó hivatásos volt; az első dolga az lesz, hogy megszabadul a 

puskától és a maradék lőszerektől. Mire eléri a határt, már tiszta. 

Semmiképpen nem tudjuk bizonyítani, hogy ő követte el a 

gyilkossági kísérletet. – Beszéd közben felértem arra a helyre, ahol az 

emberünk hasra vetette magát, mikor az első lövésemmel 

ráijesztettem. Négy üres töltényesdoboz feküdt a homokban. A szikla 

lábánál egy doboz gyufa, fél csomag cigaretta és két szivar. Az 



 

 

ingzsebekből szóródtak ki, ahogy fejjel előre lebukott. Becsúsztattam 

őket a saját zsebembe, és visszafordultam. 

Marvin Blaine a hordágy mellett állt; csendesen nézegette a négy 

lyukat a homokzsákon, ami a köpeny alatt volt. Kettő a hasa, kettő a 

melle magasságában. Majdnem kétszáz méterről igazán jó munka. 

Blaine rám nézett. Szemei nagy fájdalmat fejeztek ki, de nem a sebe 

miatt. Valami mély szorongás tükröződött bennük. 

Csendben otthagytam, és lesétáltam az autómhoz. Nem sok 

maradt meg bennem a tengerparti útról Guaymasba. Két órával 

azután, hogy elhagytam San Miguelt, egy kétmotoros repülőgépen 

ültem, mellettem egy lustán vigyorgó, sovány mexikói pilótával. 

Ezer méter magasan haladt át San Miguel fölött, és ráállt arra az útra, 

amelyik a határhoz vezetett. Nem voltam biztos benne, hogy ez a 

profi ugyanazon az úton megy visszafelé, mint amelyiken jött. Ha 

nem, lőttek az esélyeimnek. Arra nem volt idő, hogy az összes 

északra vezető utat ellenőrizzük. 

A pilóta szúrta ki először a porfelhőt, és egy távcsövet nyújtott 

nekem. 

– Nézze meg messziről, amigo. Nem lenne okos dolog túlságosan 

megközelíteni. 

A sportkocsi volt az, rendesen falta a kilométereket. Több mint 

háromszázat, kevesebb mint három óra alatt. 

– Gyerünk a határhoz – adtam ki az utasítást a vezetőnek. – Ott 

akarok lenni, mikor belép az Államokba. 

Serényen ügyködtem a félórája bérelt autó motorháztetője alatt, 

míg a hippi átesett az útlevélvizsgálaton. Természetesen semmi baj 

nem volt a kocsival, csak egy kicsit szemügyre akartam venni a 

zsákmányomat. Felírtam a rendszámát, adtam neki egy kilométer 



 

 

előnyt, csak aztán kezdtem el követni. Most már, hogy túl volt a 

határon, lassan haladt – ez éppen megfelelt nekem. A kölcsönzőben 

biztosítottak arról, hogy a kocsi 150-re is képes óránként, de eddig 

nem akartam kipróbálni, amíg nem szükséges. 

Egész nap a kabriolet mögött maradtam; kitérő nélkül északnak 

tartottunk. Mikor evett, én is ettem, mikor tankolt, én is tankoltam – 

mindig diszkrét távolságban. 

Besötétedett, mire elértük Santa Fét, és úgy éreztem, hogy a 

lábaim megnyomorodtak. Amennyire ki tudtam számítani, a fickó 

1500 kilométert tett meg, majdnem ötszázzal többet, mint én, de úgy 

pattant ki a kocsijából, és spriccelt be egy motelportára, mintha csak 

egy háztömböt került volna. Megvártam, míg a szobájában kialszik a 

fény, és felhívtam Lincoln Lorimert a denveri rendőrségen. 

Lincoln nem volt benn, de a szolgálatos őrmester átvette az 

üzenetemet, és megígérte, hogy továbbítja neki. 

Ezután már egy forró zuhanynak és egy mély álomnak kellett 

következnie. 

A sportkocsi másfél kilométerre volt Denvertől, mikor egy 

mellékútról becsúszott mögéje a fekete szedán. A férfi, aki a vezető 

mögött ült, levette a kalapját, és húsos kezével úgy simította végig tar 

koponyáját, mintha dús haját igazítaná el. Vigyorognom kellett: 

Lincoln Lorimert elkapta a munka heve. Hagytam magam előtt a 

szedánt; szépen libasorban haladtunk, míg a sportkocsi meg nem állt 

egy előkelő motelnél, a város nyugati végében. 

Én egy sarokkal arrébb parkoltam le, és vártam. Tíz perc múlva 

Lincoln fékezett le mögöttem. 

Betessékeltem az autómba, és röviden vázoltam a helyzetet Jarrel 

Doanról, Cuervóról és a gyilkosról. 



 

 

Amint befejeztem, Lincoln tudálékosan bólintott. 

– Gyanítottuk, hogy valami ilyesmi fog történni. Csak nem 

tudtuk, mikor és hol. 

– Gyanítottátok? – morogtam meglepetten. – Mi lenne, ha csak 

úgy heccből ismertetnél velem néhány földhözragadt tényt is? 

Lorimer csúfondáros grimaszt vágott. 

– Az öreg Mottram Blaine kemény munkával, kurázsival és 

remek üzleti érzékkel létrehozta a Blaine-vállalatot. Tavaly 

márciusban halt meg, és egyedüli élő rokonai, a Blaine fivérek lettek 

a törvényes örökösei. 

– Az egész márciust St. Louisban töltöttem tavaly – szóltam 

közbe. – Az a kis ügy a hiányzó titkárnővel és az átruházható 

biztosítási papírokkal. 

Lincoln egy cigarettáért nyúlt. 

– Ezt elfelejtettem. Tehát nem tudhattál a végrendeletről. Nos, a 

vagyon a Blaine testvérekre maradt, csakhogy Marvin évekkel 

azelőtt eltűnt, hogy te egyáltalán Coloradóba költöztél. Az a pletyka 

járta, hogy ki nem állhatja a nagybátyját és a testvérét. Egy nap 

egyszerűen kisétált a lakásból, és sosem tért vissza. Miltonnal egész 

más volt a helyzet. Feje búbjáig belemerült a panamákba, nem is 

emlékszem, mikortól kezdve. Sokáig a nagybátyja kedvencének 

számított, de aztán az öregembernek valami miatt más véleményre 

kellett jutnia. Két évvel ezelőtt megváltoztatta a végrendeletét úgy, 

hogy csak az ügyvédje tudott róla. Vagyonának nagy részét Marvinra 

hagyta. Semmit sem tudtam erről ma reggelig. Azután nyomoztam ki 

bizonyos dolgokat, hogy megkaptam az üzenetedet Santa Féből. 

Kábultan meredtem a messzeségbe, mintha ez az undorító ügy 

belenyomódott volna az agyamba. Milton Blaine sosem szándékozott 



 

 

felújítani a kapcsolatát Marvinnel. Elküldte hozzám Jarrel Doant a 

megbízással, mert tudom a dolgomat, és elég új fiú vagyok a városban 

ahhoz, hogy semmit se jelentsen nekem a Marvin Blaine név. 

Legalábbis utólag így okoskodtam. Ez aztán igazán egyszerűvé tette a 

dolgokat a hippinek. Csupán követnie kellett és lelőni Marvint, hogy 

az egész vagyon Miltoné legyen. Akaratlanul is Júdássá váltam. 

Lincoln nagyot szippantott a cigarettájából. 

– Webster ott maradt a motelportán. Lehallgat minden hívást, 

ami a fickóhoz fut be, és magát a szobát is figyeli. Szerintem most 

kapja meg az utolsó részletet a munkájáért San Miguelben, de nem 

biztos, hogy estig bármi is történik. Most el kell még intéznem 

néhány dolgot. Jelentkezz a délután folyamán. 

Amíg a naplementére vártam, lebonyolítottam egy távolsági 

hívást, teóriám alátámasztására. Aztán letelepedtem, hogy élvezzem 

a kilátást a városháza őrszobájából. Lincoln Lorimer egy kicsivel 

nyolc után lépett be az ajtón. 

– Épp most beszélték meg a találkozót kilenc órára – közölte. 

Már egy ideje Lincoln autójában vártunk, mikor a hatalmas kocsi 

begördült a motel elé. Az épület árnyékában rejtőzött Webster, 

Lincoln társa. Amint Jarrel Doan kiszállt, és a motel felé tartott, 

megböktem detektív barátomat. 

– Ez az a figura, aki megbízott, hogy keressem meg Marvin 

Blaine-t. 

– Világos – mondta Lincoln csendesen. 

– Az igazi neve Silas Parmenter, egy eltiltott zugügyvéd, aki 

Milton Blaine körül legyeskedik, hogy felcsipegesse az elhullajtott 

morzsákat. 



 

 

Ahogy a motelszoba ajtaja becsukódott Parmenter mögött, 

Lincoln kiszállt az autóból. Én a nyomában, keresztül a járdán, fel a 

lépcsőkön. Webster is előbukkant a sötétből, és csatlakozott 

hozzánk. Lincoln várt egy kicsit, fülét az ajtóhoz tapasztotta. Aztán a 

lábával berúgta. Táblakép a hitetlenségről – ezt a címet adnám a 

jelenetnek, ha megfesteném (hogy stílusos legyek). Parmenter egy 

vastag köteg pénzt tartott a markában; a hippi éppen el akarta venni. 

Mielőtt ráébredtek volna, hogy mi történik, a pénz Lincoln kezében 

volt. Aztán Websterrel együtt a falhoz állították a két jómadarat. 

Parmenter átkozódott, és szörnyű következményekkel 

fenyegetőzött, de Lincoln egy székbe tessékelte, és erőteljesen 

csendre intette. A hippit is belenyomták egy másik 

ülőalkalmatosságba. Látszott rajta, hogy fogalma sincs, hol csúszott 

el. Kihúztam egy szivart Parmenter ingzsebéből. 

– Ma délután felhívtam azt az üzemet, amelyik ezt gyártja. 

Biztosítottak róla, hogy mind a szivar, mind a papírgyűrű egyedi 

darab. Csak Silas Parmenter kap belőle. A megdönthetetlen 

bizonyíték az a kódszám, amit a cég a papírgyűrű belső oldalára 

nyomtat, a név alá. 

– Micsoda zagyvaságokat beszél – sziszegte Parmenter. – 

Betörnek ide, és maga szivarokkal hozakodik elő? 

A saját zsebemből elővettem egy másik szivart, tökéletes párját 

Parmenter ének. 

– A loboncos hajú barátja ejtette ezt ki a zsebéből a San Miguel-i 

sziklák között, tegnap reggel. Közvetlenül azután, hogy megpróbálta 

megölni Marvin Blaine-t. 

Parmenternek leesett az álla. 



 

 

– Megpróbálta megölni? – ismételte értetlenül. Aztán úgy 

hallgatott el, mintha a szájára ütöttek volna. Gyűlölet sugárzott a 

szeméből, ahogy a tátva maradt szájú hippire nézett. – Halvány 

gőzöm sincs róla, miről ugat itt ez a fickó. 

Lincoln intett Websternek, hogy vigye arrébb a hosszú hajút, 

aztán odacsoszogott Parmenterhez. 

– Akkor lenne olyan szíves megmondani, miért akart átadni a 

barátjának tízezer dollárt készpénzben? Annak az embernek, aki 

ezelőtt harminchét órával gyilkossági kísérletet tett az ön 

alkalmazójának testvére ellen. És legyen szíves mellőzni a meséket – 

legalább egy tucat ember látta őt San Miguelben, nem beszélve a 

feljegyzésről, hogy átlépte a határt. 

– Üzleti megállapodás! – csattant fel arcátlanul Parmenter. – 

Teljes mértékben magánügy. 

Lincoln beírt valamit a jegyzetfüzetébe. 

– Üzleti megállapodás egy bérgyilkossal – mert ő az. Levettük az 

ujjlenyomatát a tollról, amivel aláírta a bejelentőlapot ma reggel. 

New Yorkban körözik első fokon elkövetett gyilkosságért és 

másodfokon elkövetett zsarolásért. Erre bizony odafigyel az 

esküdtszék, különösen, ha kiderül, hogy a Marvin Blaine elleni 

gyilkossági kísérlet előtt találkozott vele. Hiszen csak így juthatott 

hozzá az ön magánrendelésű szivarjaihoz. – Lincoln becsapta a 

jegyzetfüzetét. – Elég bizonyítékunk van, hogy vádat emeljünk 

emberölésre való felbujtás miatt. Azt tanácsolom, lépjen 

érintkezésbe valami átkozottul jó ügyvéddel. 

Egy pillanat alatt eltűnt Silas Parmenter minden eddigi 

elbizakodottsága. A megvesztegetett tanúk és a meghamisított 

bizonyítékok hosszú sorának a hírével a háta mögött nem sok esélye 



 

 

lenne az esküdtszék előtt. Amint beértünk a főkapitányságra, már 

mondta is a vallomását, és készséggel írta alá a legépelt példányt. A 

beismerés volt az egyetlen lehetősége, és ő tudta ezt. 

Ahogy kiderült, Milton Blaine még ilyenkor is dolgozott előkelő 

irodájában. Egymás után mentünk be; Lincoln, Webster és én. 

Lincoln a kezébe adta a letartóztatási parancsot, és ismertette vele a 

vádat. Tömören vázolta a lezajlott eseményeket is. 

Blaine hátradőlt luxuskivitelű forgószékében – arcán tetszelgő, 

önelégült mosoly futott át. Valamivel alacsonyabb volt, mint Marvin, 

de a nagy különbséget a szemek jelentették. Egy idomított cirkuszi 

kígyó szemében láttam ilyen hidegséget. 

Milton Blaine-nek nem egy elfogatóparancsot tettek a kezébe 

életében, de minden piszkos ügyből kivágta magát a pénzével, és 

nyilvánvalóan úgy vélte, ez most is sikerül neki. Mikor az ajtó 

csendben kinyílt mögöttünk, elszürkült az arca. A hidegséget a 

szemében meglepetés és rémület váltotta fel. 

Fekete köpenyét bő szárú barna nadrágra és cserszínű sportingre 

cserélte fel Marvin Blaine, de haja és szakálla éppolyan 

szabálytalanul meredezett mindenfelé, mint San Miguelben. Megállt 

a nagy íróasztal előtt, és lenézett testvérére. Szemeiben nem volt 

gyűlölet, csak szánalom és szomorúság. 

– Tudtam, hogy sóvárogsz a hatalom és a gazdagság után, Milton. 

De hogy ezt az élet fölé helyezzed? 

Milton Blaine-t hideg és kemény emberként tisztelték, de nem 

volt annyira férfi, hogy a bátyja szemébe nézzen. Fejét előreejtve a 

padlót bámulta. Még akkor is így tett, mikor Lincoln és Webster 

talpra állították, hogy kikísérjék a szobából. Úgy botorkált kettejük 

között, mint egy zombie. 



 

 

Mikor az ajtó becsukódott mögöttük, Marvin leült a székbe az 

íróasztal mögé, és körülnézett. A csupa króm, üveg és mahagóni 

iroda tele volt zsúfolva szobrokkal, fafaragásokkal és festményekkel. 

– Ez mind része Milton álmának – szólalt meg halkan a festő. – A 

földkerekség legnagyobb, legelegánsabb bevásárlóközpontját akarta 

megépíteni egy tető alatt, de ehhez szüksége lett volna Mottram 

bácsi vagyonának a javára. Azt akarta, hogy az egész világ tudja, 

Milton Blaine hozta létre a Blaine Centrumot; azt akarta, hogy 

mindenki jöjjön és csodálja meg gyűjteményét. Tekintélyt és 

tiszteletet akart vásárolni. 

A férfit, akit Cuervónak hívtak, láthatóan hidegen hagyta a 

szobában lévő műtárgyak értéke. 

– Ahhoz képest, hogy hét éve távol van, meglehetősen sokat tud 

testvére ügyleteiről – mondtam élesen. 

Marvin felállt, és kibámult az utcán nyüzsgő autókra. 

– Milton nyomát követni könnyű volt. Amit a fejében forgatott, 

az volt elviselhetetlen. Tizenhat éves korában elkezdett egy minta 

szerint élni, és ez a minta az, amitől még ma is megborzongok. 

– Ön San Miguelben élt, Milton itt; mégis azt mondja, hogy 

könnyű volt a nyomát követni – szakítottam félbe. – Mintha valahol 

hiányozna egy láncszem. 

– Az egyik levelében mindent leírt Jesus Santosnak – felelt 

nyugodtan Marvin. – Akkor, amikor az első tucat festményt 

rendelte, és többszörösen hangsúlyozta, hogy eredeti Cuervók 

legyenek. Egy kiállításon látta a munkáimat, Kansas Cityben, és 

nagyon megtetszettek neki. Elmagyarázta, hogy a legjobb képeknek 

kell a Blaine Centrumban függeniük, a lehető legjobbaknak… 



 

 

– Azt akarja mondani, hogy Milton folyamatosan vásárolt öntől 

képet, anélkül hogy tudta volna, valójában kit rejt a név? 

Marvin tűnődve nézett a távoli csillagok felé. 

– Ez történt. Eleinte nagyon élveztem a játékot. Mivel Jesus 

vezette a tranzakciót, én teljes biztonságban voltam. Sosem 

gondoltam volna, hogy Matt bácsi megkavarja a dolgokat ezzel a 

végrendelettel. 

– Ez teljesen hihetetlen – mondtam. – Elárulja Miltonnak az 

igazat? 

Cuervo szomorúan mosolygott. 

– Azért hogy még az öngyilkosság is felkerüljön rossztetteinek a 

listájára? Azt hiszem, nem mondom meg. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Phil Davis 

MEGÖLNI VALAKIT? 

Ha nem a feleségemről lett volna szó, talán sosem jövök rá a 

gyilkosságokra. Négy volt belőlük, és készülődött az ötödik. Esetek, 

melyek egyáltalán nem látszottak gyilkosságoknak. Baleseteknek 

látszottak, kivéve azt az egyet, amelyiket öngyilkosságnak 

könyveltek el. 

Bár többé már nem volt közöm rendőrökhöz és bűnözőkhöz, 

szerettem tudni a dolgokról. Nem értem túl sokat, mikor még az 

osztályon dolgoztam – szürke közkatona voltam, aki időnként 

tippeket ad. Most, hogy nyugdíjba vonultam (nem a korom miatt, 

hanem egy eltávozott gazdag nagybácsi jóvoltából), dorgálás nélkül 

tehettem ezt. 

Az első úgynevezett baleset semmilyen hatást nem tett rám. Egy 

állatorvossal történt, és az oka a meghibásodott gázfűtés volt. És 

akkor mi van? Ilyesmit bármikor olvashatsz, nem igaz? 

Aztán egy ácsnak bekapta a karját egy elektromos fűrész a saját 

műhelyében. Ez azért nem esik meg túl gyakran egy szakmabelivel. 

Egy amatőr az más. Mindenesetre két nappal később találták meg a 

szegény fickót, a telefon mellett feküdt. Nyilvánvalóan azt akarta 

elérni a másik kezével. 

Ez már feltűnt, és azt mondtam a barátomnak a körzetben: 

– Valami bűzlik, Marty. Egy profi nem ment volna közel a 

működő géphez úgy, hogy a védőrács nincs föltéve. Ez hogy tehette 

meg? 



 

 

Marty az a vállvonogatós fajta volt. 

– Óvatlanság – mondta. 

Bólintottam, az agyam pedig dolgozott, mintha még mindig egy 

detektív koponyájában fészkelne. Lehetnek óvatlan pillanatai egy 

ácsnak, de mielőtt valaki lefűrészeli a kezét, általában megpróbál 

valami mást is levágni, nem igaz? A fűrészasztal körül viszont sehol 

egy darab fát sem találtak. 

– Hogy van ez? – kérdeztem Martyt. 

Marty türelmes sóhajainak egyikével nézett rám. 

– Nem fűrészelt semmilyen fát, Hank. Véletlenül bebillentette a 

kapcsolót, míg a másik keze az asztalon volt. 

Rendben, ez is egy válasz. Szépen elraktároztam. 

Aztán jött a patikus, akit üzletének hátsó helyiségében találtak 

meg, kihűlve. És jócskán telítve ciánnal. Nyilvánvaló öngyilkosság. 

Ha egy drogista távozni akar, tudja, hogy tegye – gyorsan és 

könnyen. 

Efölött nem sokat vitáztam. Meglehetősen könnyen lezárható 

ügy, de volt valami, ami úgy tűnt, az osztályt nem zavarja – csak 

engem. Mind a három férfi hétfő délután fél öt körül dobta be a 

törülközőt. 

Marty undorral emelte égnek a karjait. 

– Miért nem mész haza – mondta – és nézed a krimiket a 

tévében. Vagy jobbat tudok, írjál néhányat. 

Mindkét javaslatot figyelmen kívül hagytam. Nyomatékosítani 

kívántam a lényeget. 

– Gondolj csak bele; mindig hétfő délután fél öt körül történik 

valami, egy-két hét különbséggel. 



 

 

Marty ezt nem találta érdekesnek. Beismerte, hogy különös, és 

előadást tartott nekem a véletlen egybeesések elméletéről. Türelmes 

ember vagyok. Nem támadtam az elméletet. 

Valamelyik következő vizitemet tartottam az osztályon, mikor 

befutott a jelentés, hogy egy bizonyos Mr. Adams, a Keleti Rovarirtó 

Társaság tulajdonosa belélegezvén a mérget az egyik szer keverése 

közben, megfulladt. A Négyes Számú Gyilkosság? – kérdeztem 

magamtól. Mién ne? Hétfő volt, délután fél öt körül. 

Zita az ágynak a másik oldalán feküdt; szokásos heti akrosztichon-

rejtvényét próbálta megfejteni, míg én a plafont bámultam, hátha 

valami választ találok ott. Mr. Adams, a rovarirtós húsz éven át 

keverte a szereit, senki és semmi másban nem tett kárt, csak 

rovarokban. Most pedig valami olyat mixel, amiről minden 

középiskolás tudja, hogy halálos; és bye-bye, Mr. Adams. Hogy jön 

ez össze? Marty elmesélte, hogy a rutinnyomozás kiderítette, az 

üvegeken össze voltak cserélve a címkék. Még egy vigyázatlan profi? 

Na, nézzük csak… 

Zita felvisított: 

– Megvan! Megvan! 

Nagy ügy – még egy megoldott akrosztichon-rejtvény. 

– Ezt hallgasd meg, drágám – mondta. – Ez most igazán mély 

értelmű. 

Felvettem a „nagy ügy” attitűdömet, és így szóltam: 

– Hallgatlak. 

– Ne kicsinyelj le, drágám. Ez volt a legnehezebb rejtvény, 

amivel valaha is találkoztam. 



 

 

Jelentőségteljes pillantást vetettem a hálóing alatt formásán 

domboruló kebleire. 

– Még hogy én lekicsinyellek téged? 

– Pimasz – mondta, és az álláig húzta a takarót. 

Zita ilyenkor úgy tesz, mintha megsértődne. Átcsúsztam az ő 

oldalára, és megkértem, hogy olvassa fel az akrosztichon-rejtvény 

mély értelmű megoldását. Elégedett pillantást vetett rám, aztán 

hozzákezdett: 

– „Hogy elpusztítsák az elpusztítót, a rovaroknak fel kell 

lázadniuk és fel kell falniuk a felfalót legközelebb holdtöltekor.” 

Várta a reakciómat. Hagytam, hogy várja, mert az egészből nem 

értettem egy kukkot se. 

– Na? – mondta végül. 

– Mi ebben a mély értelmű? 

– Nem tudod, hogy ez mit jelent? 

– Gondolod, hogy jelenteni akar valamit? 

– Azt jelenti, hogy egy napon fellázad a természet, és 

mindannyiunkat elpusztít, mert túl sokat játszadoztunk vele. 

– Nem rossz – mondtam fintorogva. – Mint az a kis rovarirtós 

fickó, akiről beszéltem neked. Egész életében mérgeket kevert a 

bogaraknak – és most a méreg ölte meg őt. – Összehúztam a 

szemöldökömet. – Furcsa egybeesés. 

– Mi van? 

– Olvasd el még egyszer. 

Megtette, és ezúttal figyelmesen hallgattam: 

– „Hogy elpusztítsák az elpusztítót, a rovaroknak fel kell 

lázadniuk és fel kell falniuk a felfalót legközelebb holdtöltekor.” 

Bólintottam és összeráncoltam a homlokomat. 



 

 

– A rovarirtós – az ő háza van legközelebb a Hold kávéházhoz. 

– Vagyis… 

– Vagyis meghal… meghal holdtöltekor… mikor a Hold tele 

van… tele van sörivóval –  f é l  ötkor. A rejtvény megmondja, mikor 

történik, hol és kivel. 

Zita megpróbált olyan képet vágni, mint én az előbb, és 

mesterkélt hangon utánozni: 

– „Mikor a Hold tele van sörivóval…” – ez nem méltó hozzád, 

Hank. 

Grimaszoltam egyet. 

– Bölcsességem gyöngyszemei között akadhat hamis kő is. De 

még mindig úgy gondolom, hogy érdekes egybeesés. 

– Hát akkor holnap este elmész Teresa Trimble-hez, és 

felvilágosítást kérsz tőle. 

– Az meg kicsoda? – kérdeztem savanyú ábrázattal. 

– Az a kicsi, öreg hölgy, aki az akrosztichon-rejtvényeket 

csinálja a magazinban. 

A kedves feleségem felém küldött egyet csúfondáros mosolyai 

közül, feltűnően élvezve fancsali képemet. Hogy én is bosszantsam 

egy kicsit, elrendeztem arcvonásaimat, és unottan tekintettem a 

világba. 

Nem állta sokáig. 

– Nem is akarod tudni – szólalt meg –, hogy kerülünk oda 

holnap este? 

Hangja örömteli volt, elvesztette csipkelődő árnyalatát. 

– Majd te megmondod nekem, jó? 

– Jó. Küldtem neki egy rajongó levelet, és meghívott minket 

vacsorára. 



 

 

A mennyezetre emeltem a szememet. 

– Óriási. Vacsora egy ósdi vénasszonnyal, aki hátborzongató 

akrosztichon-rejtvényeket gyárt. 

– Nagyon figyelemreméltó asszony. Tudod, hogy mi volt a múlt 

heti megfejtés? Megjegyeztem. „A rozmár a káposztákról beszélt, de 

az ács nem beszélt semmiről, mert nem lehetett hallani a lármától.” 

Tudod, mit jelent ez? 

Nem vártam ki, hogy megmondja. Találékony agyam úgy 

kapcsolt, mint egy túlpörgetett számítógép. Kiugrottam az ágyból, és 

Zita asztala felé indultam. 

– Hé! – kiáltott rám. 

– Az összes rejtvényt látni akarom, amit megfejtettél – mondtam, 

a papírjai között turkálva. 

– Isten hozta az értelmiséget – felelte önelégült mosollyal. 

Görbe pillantást vetettem rá, és visszatértem a rejtvényekhez. 

Nem találtam olyat, amiben előfordult volna gyógyszerész vagy 

állatorvos – legalábbis nem szó szerint –, de ennyi elég volt, hogy 

kíváncsi legyek Miss Trimble-re. Nagyon vártam a másnapi 

találkozást. 

A nappaliban ültünk, Teresa Trimble pedig kisurrant valami 

nyalánkságért. Lakása egy Charles Adams-rajz ihletője is lehetett 

volna: a moher bútorok, a gyöngyös ajtófüggönyök, a karosszékvédő 

kézimunkák és a halvány, mesterséges rózsaillat. Éppen mondani 

akartam Zitának, hogy végigfut a hideg a hátamon ettől a helytől, 

mikor megszólalt: 

– Hát nem bájos, Hank? 



 

 

Mit lehet mondani egy ilyen kérdésre? Bólintottam, és 

meghagytam nejemet a hitében. 

Miss Trimble betipegett az ajtófüggönyön keresztül, kezében egy 

tálcán vízitormás szendvicsekkel és három kis üveg borral. Csöppnyi, 

madárszerű asszony volt, úgy hetven körül. 

– Annyira örömteli alkalom ez nekem – mondta olyan hangon, 

mint amilyet a fűzfák lombjai adnak, ha zizegteti őket a szél. 

– Olyan boldogok voltunk, hogy el tudtunk jönni – válaszolta 

Zita, csak annyira édeskésen, hogy az egy méhrajt is odavonzott 

volna. – Hétfőnként van Hank szokásos pókerpartija. 

Szenvedő, „ó mit adtam föl” ábrázattal bólintottam. 

Miss Trimble nekibuzdult. 

– Ó, amikor megkaptam azt a kedves levelet, amiben a 

rejtvényeimet dicséri, rögtön tudtam, hogy találkoznunk kell. És 

mikor elfogadta szerény meghívásomat… – Hirtelen abbahagyta, és 

Zitára függesztette a szemét. Aztán lassan kinyújtotta karját, és 

megérintette az állát. – Maga olyan fiatal – mondta lágyan. – Olyan 

üde… – aztán megint megállt, mint akinek valami gondolat 

motoszkál a fejében. – Ó, milyen csodálatos ötlet! Rögtön itt vagyok! 

– Megfordult és kilibegett. Én elkezdtem mászkálni. 

– Maradj már veszteg – súgta Zita. – Nem fog összeomlani a 

világ, ha egyszer elmulasztod a pókerpartidat. 

Ekkorra már a sarokban, az íróasztalnál voltam, és az ott levő 

papírokat futottam át. Zita élesen rám szólt: 

– Hank, nem teheted ezt, hogy eljössz ennek a hölgynek az 

otthonába, és elkezdesz kutatni… 

– Ezt hallgasd meg… A következő heti megfejtés hasáblevonata 

volt. –„Zöld színű a mestersége, bár árui a sárga sokféle árnyalatát 



 

 

mutatják. Fekete a lelke, de a halál megadja neki a halvány rózsaszín 

nyugalmát.” 

Zita szemei felvillantak. 

– Hank, nem teheted… 

– Hogy nézek ki? – Miss Trimble hangjára megpördültünk. 

Átöltözött. Most egy ötven évvel ezelőtti hosszú ruha volt rajta, és 

ott állt a függöny előtt, olyan pózban, amivel a hódolatot várjuk. 

Én vállaltam. 

– Csodálatos. Mint egy drezdai baba, Miss Trimble. 

– Ó, milyen kedves, hogy ezt mondja, Mr. Barnes. Ötven éve 

viseltem utoljára ezt a ruhát. Gyönyörű emlékek fűznek hozzá. – 

Mély, elérzékenyült pillantást küldött Zita felé. Tekintete a tálcára 

esett. – Még meg sem kóstolták a szendvicseimet! Nem fogják 

elvenni a helyet a vacsora elől, nagyon könnyűek. – Enyhe 

szomorúság költözött a hangjába. – Bár attól tartok, a vízitorma egy 

kis csalódást fog okozni. Nem olyan puha, mint amilyennek lennie 

kellene. – Most egy kis ravaszkás árnyalat jelent meg az arcán. – A 

zöldségesem figyelembe se vesz. Meg kell változtatnom. 

Megint kattant egyet az agyam. 

– A zöldségese? 

Mosolyogva bólintott, aztán felvett egy pohár bort és Zitára 

emelte. 

– Tósztot akarok inni magára, Mrs. Barnes. A szépségére, és hogy 

hisz egy letűnt művészetben. – Ajkához emelte poharát, mikor 

figyelmét egy üres madárkalitka ragadta meg, amelyik előtte függött 

egy magasan levő tartón. Észrevette tanácstalanságomat. 



 

 

– Ma van három hete, hogy elvesztettem Jonathant – 

magyarázta. – Olyan hanyag volt az az állatorvos. – Felénk nyújtotta 

a tálcát. – Nem próbálnak meg ezek közül egyet? Igazán frissítőek. 

Egy szendvicsért nyúltam, de véletlenül feldöntöttem egy pohár 

bort. A halványsárga folyadék a takaróra folyt. 

– Ó, Hank… – kezdte Zita feddően. 

– Sajnálom, Miss Trimble. 

Lehajoltam, és kezdtem felitatni a bort egy papírszalvétával, de 

Miss Trimble megállított. 

– Ne izgassa magát, Mr. Barnes – mondta. – A molyok már jóval 

ez előtt a kis bor előtt beleették magukat a takaróba. A rovarirtós egy 

speciális készítményt adott, de a molyok egyértelműen erősebbek 

voltak, mint az ő szere. 

Ahogy voltam, görnyedt testtartásomból felnéztem rá, és 

óvatosan azt mondtam: 

– Nem arról a rovarirtósról van szó, aki a Keleti 47. utcában 

lakott? 

Meglepett mosollyal reagált. A válasza pedig még meglepőbb 

volt. 

– De igen, Mr. Barnes. Ön is Mr. Adams ügyfele? 

Lassan kiegyenesedtem. 

– Nem. És nem hiszem, hogy Mr. Adams olyan helyzetben van, 

hogy újabb üzleteket köthessen. 

Zita szemei kétségbeesetten jártak egyikőnkről a másikra. 

Álmomban hallottam magamat, ahogy ismételgetem: 

„Mesterségének színe zöld… Mesterségének színe zöld…” Aztán 

Miss Trimble hangját hallottam: „Meg kell változtatnom.” 



 

 

„Mesterségének színe zöld…” 

„Meg kell változtatnom ” 

Felriadtam és felkiáltottam: 

– Nem! – Megfordultam, és Zitát kezdtem rázogatni. – Édesem… 

szerelmem… kedvesem… – Üveges tekintettel meredt rám. 

– Megvan! – Ez úgy hangzott, mint egy csatakiáltás. Aztán 

csendesebben hozzátettem: – Félek tőle. 

Zita a képembe ásított, és azt kérdezte: 

– Mi van meg? Mitől félsz? 

– Azt hiszem, ez a hátborzongató dáma alaposan meg fogja 

változtatni a zöldségesét. Élő zöldségesből halott zöldségessé. – Az 

éjjeliszekrény felé nyúltam a telefonért. 

– Nem egybeesés, Marty – mondtam. – Az összes véletlen haláleset 

bele van szőve ezekbe az akrosztichonokba. – Zita újratöltötte a 

kávéscsészéinket. 

– Három óra harminc – mormogta Marty meghökkent hangon. – 

Hajnali. – Zita egyetértéssel bólogatott. 

– Képzeld csak – főtt kukorica hajnali fél négykor. 

– Méghozzá milyen jó – tette hozzá Marty tele szájjal. – Kérek 

még egyet. 

Én egy maroknyi megoldott rejtvényt lóbáltam az orra alatt. 

– Emlékszel az állatorvosra, aki a hibás gázfűtés miatt halt meg? 

Lefogadom, hogy ő kezelte Miss Trimble törött szárnyú madarát. És 

a rovarirtós, aki elvesztette az ütközetet, amit a vénasszony 

takarójában levő molyokkal vívott. – Keresztüllapoztam a kezemben 

tartott lapokat. – Mind itt van – az ács, a patikus. És figyelmeztetlek, 

Marty, a következő hétfőn, fél ötkor egy zöldséges fog meghalni. 



 

 

Marty felsóhajtott. 

– Megtennél nekem egy szívességet, Hank? Mondd meg, mi az 

ördög az a zöldséges? 

Zita belépett a szuperintelligenciájával. 

– Az az ember, aki zöldségeket és gyümölcsöket árul. – Aztán 

nekem támadt a szuperlogikájával. – Tegnap este nála vacsoráztunk, 

Hank. Úgy viselkedett, mint egy nő, aki négy embert ölt meg 

ugyanannyi hét alatt? És ha ő csinálta, miért tette bele az 

akrosztichonokba? 

– Ki ez a hölgy? – Marty tudni akarta. – Egy Lucretia Borgia? Egy 

bűnözőfenomén? Nem értem az egészet, de már végigjátszottam 

veled néhány tippedet, Hank, és általában igazad volt, ezért most is 

csatlakozom hozzád. Csak ne szólj róla a főnökömnek. 

– Rendben. – A feleségemhez fordultam. 

– Zita… – Állva aludt, így hát azt tettem, amit minden heves 

vérmérsékletű exdetektív férj tett volna a helyemben ilyen 

körülmények között. A fülébe ordítottam: – Zita! 

– A feje hátracsuklott, és kántálni kezdte: 

– A zöldséges az az ember, aki zöldségeket és… – Azonnal 

abbahagyta, amint képes volt észlelni, hogy milyen arckifejezéssel 

nézek rá. 

– Ezt már elmondtad nekünk, kedvesem – szóltam atyai hangon. 

– Most már csak azt kell megtudnunk, melyik zöldséges a 

kiszemelt áldozat. 

A feladatot Zitára bíztam. 

Nejem jó munkát végzett. Teresa Trimble zöldségese egy Pincus 

nevű törékeny kis emberke volt. A Lexington sugárúton vezette 



 

 

boltját, nem messze Miss Trimble lakásától. A vevők csak „a 

Sápadtként” emlegették – ezért került be hát a „halvány rózsaszín” a 

rejtvénybe. 

A következő hétfőn Marty és én lecövekeltünk a Sápadt üzlete 

előtt. Fél öt tájban Miss Trimble is feltűnt a túlsó járdán, és 

becsusszant a boltba. Kiszálltunk az autóból, de csak az ajtóig 

mentünk. Hallottuk, hogy Mr. Pincus melegen üdvözli Miss 

Trimble-t, aki megkérdezte, készen vannak-e a gombái. 

– Ígéretet tett nekem, Mr. Pincus – mondta halkan. – Mára… 

hétfőn, fél ötre. Emlékszik? 

– Természetesen – mondta a Sápadt. – Egész héten nem 

kapcsoltam fel a villanyt a pincében. Mostanra gyönyörűeknek kell 

lenniük. Rögtön itt vagyok velük. 

Mr. Pincus kiment a hátsó ajtón, mi pedig bementünk az elülsőn. 

Miss Trimble meglepődött. 

– Nocsak, Mr. Barnes. Milyen jó újra látni. Talán Mr. Pincus 

gombáiból akar vásárolni? 

– Nem egészen. – Bemutattam Martyt. 

– Örülök, hogy megismertem, Mr. Gordon. 

– Kösz – mondta Marty. 

Miss Trimble a kirakott datolyaszilvákra mutatott. 

– Mr. Pincus szerint árt neki, ha megnyomják őket. De hogy 

másképp lehetne megtudni, hogy érettek-e? – Finoman belecsípett 

az egyikbe, és összeesküvően rám kacsintott. – Sosem fogja 

megtudni. 

Továbbra is lefoglalták a datolyaszilvák – hol az egyiket, hogy a 

másikat nyomkodta meg. A falon vészjóslóan ketyegett egy óra. 



 

 

Sietett. Egy örökkévalónak tűnő pillanat múlva jöttem rá erre, 

miután megnéztem az enyémet. 

– Nálad mennyi az idő? – kérdeztem Martyt. 

Mielőtt válaszolt volna, Miss Trimble felém fordult a 

gyümölcsöktől. 

– Négy óra harminc – mondta olyan hangsúllyal, hogy 

beleborzongtam. Vészjelző pillantást küldtem Martynak, aki azonnal 

elindult a hátsó kijárat felé. 

– Olyan kedves volt a feleségétől, hogy beugrott múlt szerdán – 

csevegett Miss Trimble. – Megkínáltam a különleges jázminteámból. 

Egy csodálatos embertől veszem a teát, aki… 

Idegesen nézegettem az ajtó irányába, ahol Mr. Pincus és Marty 

eltűnt. 

– Említette – válaszoltam. 

– Ő olyan fiatal és csinos – folytatta az idős hölgy. – Maga 

nagyon szerencsés, Mr. Barnes. Bárcsak tudnám a titkát annak, hogy 

sose öregedjen meg a felesége! 

Megpillantottam mögötte egy magazint a pulton. Ugyanaz volt, 

amelyik Zitának is jár – az akrosztichon-rejtvényes. Mielőtt 

rákérdezhettem volna, Marty jelent meg a hátsó helyiségből kilépve. 

Jéggé dermedt arccal. 

– Meghalt – mondta hitetlenkedve. 

Miss Trimble aggódva kapta fel a fejét. 

– Most akkor mi lesz a gombáimmal? 

Crowley felügyelőt kevés úgy jellemezni, hogy kövér, izzadós és 

pirospozsgás – nem lehet kifelejteni azt a rossz szokását, hogy 



 

 

ropogtatja az ujjízületeit. Most ő kérdezett – Miss Trimble lakásán 

voltunk, de nem tudtuk nyugalmát vagy önfegyelmét megzavarni. 

Crowley ropogtatott egyet, és kijátszotta az adu ászt: 

– Kérem, mondja meg, Miss Trimble, mi ennek a megfejtésnek 

az értelme: „Zöld színű a mestersége stb. stb.” 

– Olyan jó lenne, ha nem csinálná ezt – válaszolta az 

öregasszony. 

– Az a munkám, hogy kérdéseket tegyek föl. 

– Az ujjropogtatásra gondoltam. 

Crowley bosszús pillantást vetett Marty-ra és rám. Engedélyével 

én vettem át a kérdezést. 

– Nem tartalmazott az akrosztichon-rejtvény figyelmeztetést Mr. 

Pincus számára? 

– Figyelmeztetést – mondta ártatlanul. – Mire? 

Elismételtem a megfejtést: 

– „Zöld színű a mestersége, bár árui a sárga sokféle árnyalatát 

mutatják…” – Előadtam az én elgondolásomat: – Tehát egy 

zöldségesről van szó, aki egy csomó sárga dolgot árul, mint például 

banánt, körtét, tököt és így tovább. Igaz? 

– Nagyon érdekes értelmezés, Mr. Barnes – jegyezte meg a 

kérdezett. 

Folytattam: 

– „Fekete a lelke, de a halál megadja neki a halvány rózsaszín 

nyugalmát.” Az első résszel azt akarta mondani, hogy nem szereti őt. 

– Ó, nem, Mr. Barnes. Egyszerűen csak sajnáltam, hogy csalódást 

okozott nekem a vízitormájával, ez minden. Valójában nagyon 

szerettem a Sápadtat. 

Bólintottam. 



 

 

– Sápadt. „A halál halvány rózsaszín nyugalma.” – A lehető 

legbarátságosabb arcot vágtam. – Nos, Miss Trimble, nem 

fenyegetésnek szánta ezt ön? 

– Akrosztichon-ejtvényeimnek minden megfejtése 

ellentmondásos – mondta egyszerűen. – Ezért olyan sikeresek. 

Mindenki olyan értelmet ad nekik, amilyet akar. Ez benne az 

izgalmas. 

– Ön milyen értelmet ad nekik? 

– Nekem valahogy a hangzásuk tetszik. 

Marty is beindította magát: 

– Arra a hangzásra gondol, amit Pincus koponyája adott, mikor 

beleütődött a cementpadlóba, miután megcsúszott a lépcsőn? 

– Nem hallottam semmit – felelte Miss Trimble elbűvölően. 

Crowley jött: 

– Besurrant a pincébe, megviaszozta a lépcsőket, és kicsavarta a 

villanykörtét – igaz? 

Marty lecsapott a zsákmányra. 

– És mi van a rovarirtóssal? Bejutott a raktárba, és összecserélte a 

címkéket az üvegeken? 

– És az állatorvos – mordult rá Crowley. 

– Amelyikhez a madarát vitte. Kinyitotta a gázcsapot a délutáni 

szunyókálása alatt! 

– És az ács… 

– És a patikus… 

Hirtelen abbamaradtak a vádak. Miss Trimble-t bámultuk, ahogy 

elővesz egy kis gyógyszeres dobozt az asztalfiókból, és vizet önt 

poharába egy kancsóból. 



 

 

– Nem tudok emlékezni, amikor ilyen zaklatott estém van – 

mondta. – Mentacukrot? 

Zita három „ó”-t hallatott egymás után. Az elsőt, amikor 

átnyújtottam neki az ajánlott levelet. Ez az „ó” tele volt 

csodálkozással. Mintha azt mondaná: „Ki az ördög küld nekem 

ajánlott levelet?” De az én feleségem úrinő. A második „ó” a 

meglepetésé volt, amikor kiderült, hogy az életveszélyes kis 

öregasszony a feladó. A harmadik azután hangzott el, hogy 

kinyitotta a borítékot. „Egy előzetes példánya a következő 

akrosztichon-rejtvényemnek – olvasta. – Őszintén remélem, meg 

tudja oldani.” Zita rosszalló arccal nézett rám. 

– Miért feltételezed, hogy ő csinálta az egészet? 

Nem voltam feltételező kedvemben. Megragadtam a rejtvényt, és 

meg sem álltam a Center utcáig, ahol számítógépekkel fejtik meg a 

titkosírásokat, kódolt üzeneteket és az effajta dolgokat. 

A számítógép oda-vissza három perc alatt megfejtette a 

rejtvényt, de bármilyen ügyes volt is, az értelmezést nem mellékelte. 

Mikor erről van szó, a feleségem és én vagyunk az ügyesebbek. 

Megmutattam Zitának, de ő csődöt mondott. 

Én újra és újra átolvastam. ”X plusz túl sok Y egyenlő a halállal, 

hiába lázit a sír, jajong a szív; eljő a végzet pillanata, hol a nap 

leyugszik” 

Elgyötört pillantást vetettem Zitára. 

– Csütörtököt mondtam. 

– Mélyponton vagy, drágám. Talán egy kicsit el kéne engedned 

magad. 

Megismételtem az elejét: 



 

 

– „X plusz túl sok Y egyenlő a halállal…” Olvasd a második sort, 

drágám. – Behunytam a szemem, úgy hallgattam. 

– „…hiába lázít a sír, jajong a szív…” Érted, drágám? 

Kinyitottam a szemem. Lassan ismételtem: 

– ”…hiába lázít a sír, jajong a szív…” Szerinted mit jelent az, 

hogy „lázít a sír”? 

– És az, hogy ”jajong a szív”? 

– Ez az. Lázit a sír. Jajong a szív. 

– Mindenesetre ez eddig a legköltőibb – jegyezte meg Zita. 

– És ennek mi köze az értelméhez? 

Megvonta a vállát. 

– Semmi, csak olyan jól hangzik. – És kántálni kezdte: „hiába 

lázít a sír, jajong a szív…” 

Hirtelen úgy éreztem, a hajam helyén apró tüskék vannak, azok 

szúrják a nyakamat. Újra és újra elismételtem: 

– ”…hiába lázít a sír, jajong a szív…” – A végén már 

zümmögtem: – „… hiába lázít a sír, jajong a szív… hiába lázít… 

hiába lázít a…” – Felüvöltöttem: – Zita! 

Zita majdnem kiugrott a székéből. 

– Mi van? 

– Zita sírja! 

Zita egy hatalmasat nyelt és elsápadt. 

– Az enyém? 

A nappalinkban voltak a rendőrök hétfő délután. Zita a heverő 

szélén ült, és nagyon boldogtalannak látszott. 



 

 

– Mit kell tennem – panaszkodott –, itt ülni csak és várni, hogy 

eljöjjön az ítélet pillanata? – Az órájára mutatott. – Szűk öt perc van 

még addig. 

– Lazíts, kicsim – mondtam bölcsen. 

Crowley is megszólalt: 

– Semmi ok az aggodalomra, Mrs. Barnes. Az embereink 

körülvették a házat, és Miss Trimble lakását is figyeljük. 

– Az összes ügy közül, amit végigcsináltam, ez a 

legkacifántosabb. X plusz túl sok Y egyenlő egy hasogató fejfájással – 

így Marty. 

– Csak hogy informáljalak, Marty – mondtam –, az X az X 

kromoszómára utal, azaz egy nőre, történetesen a feleségemre. Az Y 

értelemszerűen rám, amiből túl sok van, vagyis hogy Miss Trimble-

nek elege van belőlem. Ami annyit tesz, hogy… 

Marty leintett. 

– Tudom, tudom. De mi van az utolsó résszel: „… eljő az ítélet 

pillanata, hol a nap lenyugszik”? 

Az akrosztichonnak ebben a felében nem voltam túlságosan 

biztos. Arra gondoltam, Miss Trimble így közölte velünk, hogy az 

akció fél öt körül fog lezajlani. Az évnek ebben a részében körülbelül 

ilyenkor megy le a nap. 

Csengett a telefon, Crowley vette fel. Zita a kormányzói 

kegyelem hírében reménykedett. Az egyik őrszem jelentette a 

Trimble-lakás elől, hogy az öreg hölgy harminc másodperccel azelőtt 

indult el. Zita egy beteges sóhajjal és egy ugyanolyan tréfával reagált: 

– Megölni valakit? 

Ellenőriztük az időt. Az én órám 4.30-at mutatott; Martyé 4.29-

et; Crowley-é 4.31- et. 



 

 

Csak vártunk… vártunk … és vártunk. Semmi. 

Öt harminckor ismét csengett a telefon. A jelentés szerint Miss 

Trimble épp visszaérkezett a házba. Úgy tűnik, csak egy kis 

bevásárlókörúton volt. 

Marty és Crowley jól ledorongoltak. Elegük van az 

árnyüldözéseimből. Zita is letolt. Elege van a rendőrökből, a 

rettegésből és az én mély rejtvényértelmezéseimből meg az 

agyalágyult tippjeimből. Én is leszidtam magamat, aztán beültem a 

sarokba sebeimet nyalogatni. 

A feleségem azt tette, amit ilyenkor mindig; megnyugtatta 

lelkemet egyfajta „nem lehet mindig nyerni” megjegyzéssel. 

Megcsókolta a nyakamat, aztán elküldött a hétfő esti pókerpartimra. 

Boldogan mentem. 

Hét óra huszonkilenc volt, mikor távoztam az épületből. Vártam 

volna hét harmincig, találkozhattam volna Miss Trimble-lel. A 

pókerparti George Bogin lakásán zajlott, néhány háztömbbel arrébb. 

George felesége Los Angelesben volt, így korábban kezdődött a játék. 

Öt perc alatt értem oda. 

A házigazda meglepetten nézett rám. 

– Hé, azt hittem, már nem jössz. Felhívtam Nate-et, hogy vegye 

át a helyedet. 

– Átadnám neked a helyemet, Hank, de százötvenért vettem 

zsetont – mondta Nate. 

– Nem számít, majd kibicelek egy darabig. 

George az órájára nézett. 

– Megígértem, hogy felhívom a feleségemet fél ötkor, Hank. 

Átveheted a helyemet. Egy óráig a telefon mellett fog tartani. 

Nevettem. 



 

 

– Egy kicsit mintha elkéstél volna. Fél nyolc van. 

Közben felkelt az asztaltól, én pedig leültem. 

– Fél öt, Los Angeles-i idő szerint – magyarázta. – Ismered Verát. 

Mindennek őhozzá kell igazodnia. „Hívj fel fél ötkor az én időm 

szerint.” Gondolod, hogy úgy mondta volna: „Hívj fel fél nyolckor a 

te időd szerint”? Nem. Az ő ideje szerint. Három órát hozzá kell 

adnom az ő idejéhez, hármat le kell vonnom az enyémből. 

Matematikusnak kell lennem egy telefonhíváshoz. – Megveregette a 

vállamat. – Szerencsés hely. 

Felcsíptem egy bubit a királyhoz, és a fejem zsongott az 

akrosztichonoktól. A fiúk megkérdezték, lennék-e olyan szíves 

nyitni. „…eljő az ítélet pillanata, hol a nap lenyugszik.. – hol a nap 

lenyugszik! A belém hasító felismerésnek olyan hatása volt, mintha 

egy tíztonnás teherautó jött volna nekem. Az öregasszony erre 

gondolt! Nyugaton most van fél öt! Olyan hirtelen mozdulattal 

ugrottam föl, hogy a zsetonok a földre repültek, én pedig az ajtó felé, 

egy partira való meglepett pókerjátékost hagyva magam mögött. 

Nem tudom, mennyi idő alatt tettem meg az utat George-éktól 

hazáig, de az biztos, hogy amikor beestem az előcsarnokba, épp csak 

annyi levegőm volt, hogy elrebegjek magamban egy hálaimát, amiért 

a liftet lenn találtam. 

Megnyomtam a 12. emelet gombját, és nem történt semmi. 

„Mozdulj, te átok!” Újra és újra próbálkoztam a gombbal. Semmi. 

Nekilendültem a lépcsőknek. 

Fiatalkoromban meglehetősen jó futó voltam, de hegyet sose 

másztam. Tizenkét emelet nekem egy hegyet jelentett. Úgy 

rohantam föl, mintha évek óta ezt csinálnám. Nem lett belőlem 

hegymászó – hegyre futó, az igen. 



 

 

Idejében érkeztem az emeletünk folyosójára ahhoz, hogy 

meglássam Miss Trimble-t, amint egy kis pisztolyt fog Zitára, aki az 

akna előtt állt. Éppen csak a lift hiányzott – nem volt ott más, mint 

az üres mélység. 

Zita arca jéggé dermedt a rémülettől. Nem látott engem. Kitágult 

szemei a pisztolycsőre meredtek. Miss Trimble sem látott – 

túlságosan el volt foglalva gyilkos játékával. Szükségtelen mondani, 

hogy mennyire óvatosnak kellett lennem. Ha valamit túl hirtelen 

teszek, elsülhet a pisztoly, vagy Miss Trimble lelökheti Zitát. Vagy 

mindkettő. 

Az öregasszony beszélt: 

– Aki ilyen fiatal, ilyen üde, ilyen csinos, annak nem szabadna 

megöregedni. Örülök, hogy ezt megakadályozhatom. – 

Lebiggyesztette az ajkát. – Bár csalódást okozott nekem. Nem kellett 

volna hagynia, hogy az az elbűvölő férje olyan sokat kérdezzen. Ez a 

sírja, Zita. Tudja most már? 

Nagyon lassan araszoltam előre a folyosón, hálát adva a vastag 

szőnyegnek. Reméltem, hogy Miss Trimble nem hallja meg a 

zihálásomat. 

– Ez annyira izgalmas – folytatta. – Nagyon üres és unalmas 

dolog volt akrosztichon-rejtvényeket gyártani, amíg ki nem találtam 

ezt a játékot. Tudja, drágám, nem voltam benne biztos, hogy túljárok 

a férje eszén. De sikerült. – Egy kicsit magasabbra emelte a pisztolyt. 

Zita rémült szemei követték. – Lépjen hátra, kedvesem. Újra csak 

egy baleset. Nem volt nehéz rögzíteni az ajtót és mégis leküldeni a 

liftet. Egy fémérintkező, ennyi az egész. És így a lift el sem indul. 

Tudja, nagyon jól el tudom rendezni a dolgokat. – Szelíden 

megsürgette Zitát: – Egy lépés hátra, drágám. Rajta… 



 

 

Zita a liftakna szélén állt. Mit kellene tenni? Nem volt idő tervek 

kovácsolására. 

– Helló, Miss Trimble – mondtam nagyon csendesen. Zitának 

elakadt a lélegzete, Miss Trimble megfordult, és meglepett, de 

szívélyes pillantással üdvözölt. 

– Ó, Mr. Barnes! Milyen remek újra találkozni önnel. 

Lassan nyomultam előre, mintha tojásokon lépkednék. A 

pisztoly rám irányult. 

– Csodálatosan néz ki ebben a ruhában – így én. – Mint egy 

drezdai baba. – Megismételtem, egy kicsit nagyobb nyomatékkal: 

– …drezdai baba. 

Az öreg Teresa Trimble már nem volt jelen. 

– Ó, milyen kedves, hogy ezt mondja, Mr. Barnes – válaszolta 

mechanikusan. – Ötven éve viseltem utoljára ezt a ruhát. Gyönyörű 

emlékek fűznek hozzá. – Egész szelíden elvettem tőle a pisztolyt. 

Még csak észre sem vette. 

Zita elkezdett inogni. Gyorsan megkerültem Miss Trimble-t, és 

feléje nyújtottam a karom, hogy belekapaszkodhasson, mielőtt 

lezuhanna a mélybe. 

– Nyugalom, kislány – leheltem neki. Aztán a legnyájasabb 

hangomon így szóltam: – Meghívjuk Miss Trimble-t egy teára. 

– Erről jut eszembe – mondta –, hogy a boltos, akinél a teát 

veszem, narancsosat kevert a jázminomba. Nem kellett volna ezt 

tennie. 

Egyetértésemről biztosítottam, mialatt bevezettük a lakásunkba. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Donald Martin 

A KISZÁMÍTOTT HALÁL 

Costa hadnagy biztos volt benne, hogy elkapott egy gyilkost, és ez 

azért is jól jött, mert a közvélemény (a maga különös, 

megmagyarázhatatlan módján) rendkívül felháborodott az öreg 

George Grimes meggyilkolásán. A fűszerest boltja mögött levő 

szobájában találták meg betört fejjel; a gyilkos eszközt, a rendőrség 

közleménye szerint egy darab ólomcsövet, egy csatornából halászták 

ki, néhány háztömbbel arrébb. 

Costa általában nem kedvelte a körülmények bizonyító erejét, de 

ez egyszer hálás volt érte, mert az államügyész gyilkost akart – 

pontosabban szólva, ítéletet. Egy tizennyolc éves fiú, a fűszerbolttól 

egy háztömbnyire lakó Willie Bradford akadt fönn a hálón – vagy 

inkább került a hurokba. A holttest mellett egy töltőtollat találtak, 

amiről készséggel beismerte, hogy az övé. A dolgot azzal magyarázta, 

hogy néhány nappal korábban hátrament Mr. Grimes-szal, hogy 

segítsen neki levelet fogalmazni Skóciában élő családjához. A levél 

azonban sosem érkezett meg, ahogy azt a rendőrség megtudta a 

családtól. 

Erőszakos behatolásnak nem volt nyoma, az öreg tehát gyanú 

nélkül engedhette be a gyilkost a bezárt boltba. Willie bevallotta, 

hogy egész jó viszonyban volt az öreggel. De igazából barátságot 

takart ez? – tette fel a kérdést Costa hadnagy. – Nem tartozott-e 

Bradford családja majdnem 40 dolláros számlával a fűszeresnek? 

Nem történt-e komoly szóváltás Willie apja és Grimes között néhány 



 

 

nappal a tett előtt – és nem ígérte-e a boltos, hogy beperli a családot 

a pénzért? Nem könyörgött-e Willie neki, hogy ne tegye, és nem 

fenyegetőzött-e arra az esetre, ha mégis megteszi? De igen, felelte a 

fiú. Csakhogy először is, ezt méregből tette, másodszor 

hetvenkedésből, mert két barátja is jelen volt. Mindegy, elhangzott. 

És most egy ember halott. Az efféle fenyegetőzés sosem játék, fejtette 

ki Costa, mert éppenséggel megeshet, hogy az illető meghal. 

– Maga szögeket ver a koporsómba! – üvöltötte Willie a 

hadnagynak. 

– Lehet – csattant fel a detektív –, de ki készítette el azt a 

koporsót? 

És a bizonyítékok megkoronázásaként Willie nem tudott 

kielégítő választ adni a legfontosabb kérdésre, hogy hol járt a 

gyilkosság éjjelén. 

– Egy nővel voltam – vallotta. 

– Hogy hívják? – kérdezte Costa. 

– Nem mondhatom meg. 

– Miért nem? 

– Becsületbeli ügy. 

– Hol lakik? 

– Nem mondhatom meg. 

– Férjes asszony? 

– Igen. Nagyon is férjes. Ha bármit mondok is róla, még egy 

gyilkosságban nyomozhat. 

– Miért nem jelentkezik? 

– Nem tudom. 

– Minden újság közölte, hogy téged vádolunk. Tudnia kell róla. 

– Biztosan fél. 



 

 

– Ez a becsületbeli ügy – mondta Costa – nagyon könnyen az 

életedbe kerülhet. 

Willie összeszorította az ajkait, arca elfehéredett. 

– Nem mondhatok semmit. 

– Azt akarod, hogy becsületszóra higgyünk neked? Ha ilyen 

sokat vállalsz érte, nem gondolod, hogy neki is tennie kéne érted 

valamit? A város összes újságjában részletesen szerepel az ügyed. 

– Fél bármit is mondani. 

– És ő volt az egyetlen, aki aznap este látott téged? 

– Igen – válaszolta a fiú. 

Jó történet, gondolta Costa. De senki sem fogja bevenni. Ezek az 

elszánt, hősies alibik fantomként tűnnek el a valóság fényében. 

Így aztán a hadnagy meg volt győződve, hogy a bűnösséget 

bebizonyították, a közvélemény megnyugodhat, és Mr. Grimes 

békében pihenhet sírjában; halálát megtorolják. 

És ekkor jelentkezett a rendőrségen Harold Glennon. Magas, 

jóképű férfi, őszülő halántékkal, elegáns, hullámos hajjal. Udvarias, 

könnyed, választékos. Halkan és tömören beszél, nyugodt, kellemes 

hangon. Nagyon figyelmesen hallgatták. 

Costa az irodájában ült, a Grimes-ügy jelentését írta, mikor nyílt 

az ajtó, és Clifford őrmester lépett be. Csendesen megállt az íróasztal 

előtt. 

– Van itt kint egy alak – mondta –, aki épp most vallotta be 

Grimes meggyilkolását. 

Costa felemelte a fejét a papírjairól, egy pillanatig Cliffordra 

meredt, majd visszatért az íráshoz. 

– Tudom, mit gondol – folytatta az őrmester. 



 

 

– Ha tudja, mit gondolok – felelte Costa, egy pillanatra abba nem 

hagyva az írást –, akkor miért nem küldi el oda, ahova való? 

– Mert érdekes, amit mond. 

Costa letette a tollát. Cliffordra nézett. – Mind érdekesek – 

mondta, hangjában türelemmel. – A holdkórosak mind érdekesek. 

Hányan is tettek efféle vallomást? Egy tucat? Két tucat? – Clifford 

nem mosolyodott el. Kitartóan nézte felettesét. 

– Azt hiszem, jobban tenné, ha beszélne vele. 

– Miért kéne beszélnem vele? 

– Többet tud a gyilkosságról, mint mi. 

Pár pillanattal később Harold Glennont bekísérték az irodába. 

Costa kritikus szemekkel vizsgálgatta; nem tett rá hatást a férfi 

tekintélyes, felelősségteljes, végsőkig józan megjelenése – a 

beszámíthatatlanságnak azt a kis jegyét kereste, ami megmagyarázza 

az egész vallomástételt a gyilkosságról, amit Costa egyszer már 

rábizonyított valakire. 

– Rendben, Mr. Glennon – szólalt meg. 

– Öné a terep. 

– Nem értem a tamáskodását, hadnagy – kezdte Glennon, halk, 

udvarias stílusában. 

– Azt hittem, a rendőrség készséggel hallgatja meg azokat, akik 

bevallják a tettüket. 

– Miért gondolja, Mr. Glennon, hogy én nem vagyok készséges? 

– Mert már a kalitkájába zárta Willie Bradfordot, és nem is egy 

lakattal. 

– Úgy véljük, hogy egy gyilkosról van szó. 

– A bizonyítékok meglehetősen gyengék, nem gondolja? 

– Ezt a bíróság fogja eldönteni. 



 

 

– Willie Bradford ártatlan ebben az ügyben. 

– Ezt mondja ön. 

– Én öltem meg Grimest, és nem azzal az ólomcsővel, amit önök 

találtak pár házzal arrébb. Azt hiszem, nagyon jól tudják, hogy az 

semmiképpen nem lehetett a gyilkos eszköz. Nem így van? – nógatta 

Costát Glennon. 

Costa arca elvörösödött. 

– Sosem mondtuk, hogy az volt – jegyezte meg dühösen. 

– Elég nyilvánvalóan céloztak rá. És arra is, hogy Willie, aki egy 

vízvezeték-szerelőnél dolgozott, könnyen hozzájuthatott egy ilyen 

csőhöz. Nos, én ezen a bizonyítékon a megszorultság jelét érzem. 

Mindenki, akár egy vénlány vagy egy gyerek is szerezhet egy ilyen 

eszközt. Ez azonban lényegtelen; hiszen talán nem egy kalapáccsal 

verték fejbe Grimest? Talán nem akkor érték a végzetes ütések, 

mikor leült, és nem olyan nyomokat találtak a fején, amit csak egy 

kalapács hagyhat? És talán nem lehetett igen könnyen ez a kalapács 

az? – kérdezte Glennon, miközben egy kis kalapácsot vett elő a nála 

levő táskából. Costa elé fektette, aki mereven rászegezte a szemét; 

mintha nagyon szeretné kézbe venni, de elég makacs ahhoz, hogy ne 

tegye. 

– Ahogy önök rekonstruálták a dolgot – folytatta Glennon –, a 

gyilkosnak Grimes közeli ismerősének kellett lennie, mivel az 

öregember beengedte őt az üzletbe zárás után. De valóban igaz ez? 

Ha mondjuk ön fűszeres, és valaki zárás után kopog az ajtón egy 

üveg tejért vagy egy kiló kenyérért, nem szolgálja ki? Mr. Grimes 

megtette. Beengedett azon az estén, és bár ismert engem, nehezen 

lehetne azt mondani, hogy közeli ismerősök voltunk. Nagyon 

valószínűtlenül hangzik ez az ön számára? 



 

 

– Tehát bement egy kiló kenyérért, aztán elhatározta, hogy 

megöli. Miért? Azért, mert többet számolt fel? – kérdezte gúnyosan 

Costa. 

Glennon türelmesen mosolygott. 

– El fogom mondani, miért. Néhány hónappal ezelőtt volt egy 

kutyám, egy Shep nevű gyönyörű skót juhász. A legnagyszerűbb 

kutya a világon. Nem bántam, ha a környéken csatangolt, mert 

sosem tett semmi rosszat, és mindig hazajött. De egy este elmaradt. 

Néhány nap múlva egy telefonhívást kaptam. Shepet holtan találták. 

Megmérgezték. Hadnagy, ezt a gyönyörű állatot, a büszke, hűséges 

és éber kutyát hidegvérrel eltették láb alól. Elképzelni se tudom, 

hogy egy emberi lény hogy tervelhet ki ilyesmit. De sikerült 

kinyomoznom az illetőt. Kiderült, hogy Shep előszeretettel 

szaglászott körül Grimes udvarán, aki többször elkergette, végül 

mérgezett húst adott neki. 

– Honnan tudta meg ezt? 

– Magától Mr. Grimestól. Őrá szűkítettem a gyanúmat. Egyszer 

bementem a boltjába, és szóba elegyedtem vele; úgy állítottam be 

magamat, mint aki nagyon erős ellenérzésekkel viseltetik az állatok, 

különösen a kutyák iránt. Ez felbátorította, és cinkoskodva 

elmondta, mit tett. Akkor ez kielégített. De szinte szüntelenül ezen 

rágódtam, és néhány nap múlva visszamentem hozzá. Késő este volt. 

Már órák óta zárva tartott. Bezörgettem, ő kijött, én pedig kértem 

egy üveg tejet. Azt hiszem, emlékezett rám. Akárhogy is, kinyitotta 

az ajtót. Egyáltalán nem azzal a szándékkal mentem oda, hogy 

megölöm. Mikor bementem, megmondtam, hogy én voltam Shep 

gazdája. Megrémült és kiutasított. Én azonban elégtételt akartam. 

Száz dollárt követeltem azért, amit tett. Azzal fenyegettem, hogy 



 

 

egyébként botrányt csinálok. Hátramentünk, hogy megbeszéljük az 

ügyet. Egészen megijedt. Beleegyezett, hogy ad nekem egy csekket. 

Ötven dollárt ajánlott. Én ragaszkodtam az eredeti összeghez. 

Elkezdett köntörfalazni. Minél tovább húzta a dolgot, annál 

dühösebb lettem. Aztán megjegyezte, hogy milyen sok kutyát eltett 

már így láb alól – arra célzott, hogy én vagyok az első, aki kárpótlást 

követel tőle, és ez nem normális dolog a részemről. Ez teljesen 

elvette az eszemet. Körülnéztem, megláttam a kalapácsot, 

megragadtam, és abban a beszámíthatatlan állapotban – a többit már 

tudja. 

– És ez az a kalapács? – kérdezte Costa. 

– Igen. 

– Azt akarja, hogy ezt a történetet el is higgyem? 

– Nincs más választása. 

– Tudja, hogy mi fog történni magával, ha ez igaz? 

– Teljes mértékben. 

– Akkor miért jelentkezett? 

– Lehet, hogy ez érdekes, lehet, hogy nem; ettől függetlenül egy 

ártatlan fiú most a cellájában reszket az életéért – mondta élesen 

Glennon. 

– Miért nem látta senki, mikor elhagyta az üzletet? 

– Mert senki sem volt ott. Emlékeztetem, hogy mindez már 

éjszaka történt. 

– Pontosan mikor? 

– Tíz órakor. 

– Hova ment, miután távozott? 



 

 

– Nem emlékszem. Semmire sem emlékszem attól kezdve, hogy 

elkezdtem ütni őt, egészen addig, míg fel nem ébredtem a 

szobámban, másnap reggel. 

– Egyszerűen csak kisétált a kalapáccsal a kezében. 

– Gondolom, a zsebembe tettem. 

– Hányszor ütötte fejbe az öreget? 

– Talán hétszer vagy nyolcszor. 

– Azonnal meghalt? 

– Ezt nem tudom. Otthagytam a padlón fekve. 

– Mikor másnap reggel felébredt, nem érzett semmiféle 

bűntudatot? Nem keresett valakit, hogy elmondja neki, nem akarta 

megtudni, hogy van Grimes? 

– Őszintén megmondom, hogy nem éreztem bűntudatot, azután 

sem kutattam, mi van az öreggel – már benne volt az újságban, hogy 

holtan találták. 

– Senkinek sem beszélt erről? 

– Természetesen nem. 

Costa hátradőlt a széken, Glennon nyugodt, tökéletesen 

kiegyensúlyozott arcát tanulmányozta. Aztán felsóhajtott. 

– Rendben van, Mr. Glennon. Őrizetbe vesszük. 

– Tehát meggyőztem? – kérdezte a másik. 

– Talán igen. Talán nem. Ellenőriznünk kell a történetét. 

– Ez az igazság. 

– Majd meglátjuk. 

Amint egyedül maradt a szobájában, Costa eltűnődött. Be kellett 

vallania magának, hogy nem tud mit kezdeni Glennon sztorijával. Ez 

az ember teljesen normálisnak látszott. Bármilyen különösen 

hangzott, esete elég valószínű volt ahhoz, hogy igaz legyen. Az 



 

 

ember képes arra, hogy inkább a bűnhődést válassza, mintsem a 

lelkiismeret-furdalást egy ártatlan ember haláláért. Ugyanakkor 

sokan pusztán a nyilvánosság kedvéért vagy valamilyen gátlás vagy 

zavar következtében vallanak be különféle bűnöket. Naponta 

megtörténik az ilyesmi, különösen gyilkosságok esetében. Glennon 

eltökéltnek, őszintének és józannak tűnt. Ez persze nem feltétlenül 

jelentette azt, hogy igazat beszél. Viszont tudott a kalapácsról. Costa 

úgy emlékezett, hogy ez nem volt benne az újságban. Az esetet 

meglehetős részletességgel hozták le, képeket is közöltek a padlón 

fekvő Grimes-ról – bizonyos dolgokat ebből is kikövetkeztethetett 

Glennon. 

Costa megrázta a fejét. Ez az egész egy rossz álom. Egy 

gyilkosság, egy személy, akire azt rábizonyították, de tagad, és egy 

másik, aki ezt bevallotta – készséggel és logikusan. 

Elkezdődött Glennon ellenőrzése. Costa megtudta, hogy a 41 

éves Harold Glennon egyedül él egy háromszobás földszintes házban 

a város egyik jobb negyedében; családja nincs, barátja kevés; anyagi 

helyzete meglehetősen jó, bár nem dolgozik. És volt egy kutyája, 

ahogy a szomszédok elmondták. Az állat néhány hónappal ezelőtt 

eltűnt, ami egészen felzaklatta, majd lehangolttá tette Glennont. 

– Megkérdeztem tőle, hová lett – mondta az egyik szomszéd. – 

De nem mondott semmit, csak annyit, hogy eltűnt. 

– Sokat számított neki ez a kutya? – kérdezte Costa. 

– Igen, igen. Imádta. Ez volt az egyetlen, amiről beszélgetni 

lehetett vele. 

A helyi Állatvédő Egyesület információja szerint a skót juhászt 

holtan találták, A nyakában levő címke alapján értesítették 

Glennont, akit egészen feldúlt az eset. 



 

 

– Mi volt a halál oka? – kérdezte Costa. 

– Nem volt módunkban megállapítani – válaszolta a tisztviselő. 

– Hol találták meg? 

Kiderült, hogy több mint fél kilométerre Grimes boltjától. 

– Eljuthatott ilyen messzire, ha mondjuk megmérgezték? – 

faggatózott tovább a hadnagy. 

– Ez a méreg mennyiségétől függ. Azt mondanám, hogy 

lehetséges. 

– Mi történt a kutya tetemével? 

– Mr. Glennon elvitte. Úgy tudom, elhamvasztották. 

A következő nap Costa felhívta dr. Robert Franklint, Glennon 

orvosát és egyetlen közeli barátját. 

– Ez az egész számomra teljesen érthetetlen – mondta a doktor. 

– Attól tartok, számomra nem az – így Costa. – Kezdek hinni a 

történetének. 

– Hihetetlenül hangzik. 

– Mióta ismeri őt, doktor? 

– Szobatársak voltunk a kollégiumban. Azóta. Eléggé ismerem 

őt. Tartottuk a kapcsolatot. 

– Lehetne azt állítani, hogy van Glennonban valamiféle 

erőszakos vonás? 

– Én nem mondanám. 

– Megnősült valaha is? 

– Nem. Azt hiszem, magányos ember volt. 

– Egészséges ember? – kérdezte tovább Costa. 

– Szellemileg vagy fizikailag? 

– Mindkét értelemben. 



 

 

Az orvos felállt, az ablakhoz ment, és a függönyön át kibámult az 

utcára; arcán látszott, hogy mélyen a gondolataiba merül. Costa 

kíváncsian figyelte. 

– Hadnagy – szólalt meg a másik. – Ez az egész történet 

félrevezetés. 

– Honnan tudja? 

– Tudom. Titoktartást fogadtam valamiről. Az a kérdés, hogy 

megszeghetem-e az eskümet. 

– Meg kell magának mondanom, doktor, hogy Glennon életéről 

van szó. 

Az orvos megfordult, és kényszeredetten Costára mosolygott. 

– Az életéről? – Újra leült. – Azt kérdezte, egészséges-e. 

Szellemileg az, de fizikailag nem. Néhány hónappal ezelőtt szomorú 

kötelességként kénytelen voltam megmondani neki, hogy beteg. 

Nagyon beteg. 

– Micsoda? – lepődött meg Costa. 

– Ez az igazság. Egyébként mindig is beteges volt. Ennek káros 

hatása határozottan érződött a gondolkodásán. Úgy hiszem, ez tette 

olyan magába fordulóvá. Visszatérő fájdalmai voltak, melynek okát 

szívkoszorúér-megbetegedésben diagnosztizálták. Egy súlyos roham 

után kórházi kezelésre szorult, ahol nagy valószínűséggel ezt 

állapították meg. Azzal biztattuk, hogy a diagnózis nem biztos, de ő 

eltökélte magában, hogy az. A magatartása valamilyen homályos 

fatalizmusba csapott át, és ettől semmi sem tántorította el. 

Hamarosan a rögeszméjévé vált volna ez. 

– Úgy gondolja, hogy meg fog halni? 

– Egészen biztos vagyok efelől. 

– És ennek köze van az esethez? 



 

 

– Minden kétséget kizáróan. – Az orvos megrázta a fejét, és 

keservesen elmosolyodott. – Az a helyzet, hogy bizonyos fokig még 

én is benne vagyok az ügyben. Haroldot majdnem az elejétől kezdve 

nagyon érdekelte ez a gyilkosság – vagy legalábbis onnantól, hogy a 

fiút letartóztatták, és az újságokból nyilvánvalóvá vált, hogy őt 

gyanúsítják. Harold mély szimpátiát érzett a fiú iránt. Úgy tűnt, hogy 

bizonyos hasonlóságok vannak Willie Bradford és az ő háttere között 

– széthullott család, alkoholista apa s a többi. Természetesen sosem 

tudtam, mi játszódik le Haroldban. Többször bejött a rendelőmbe, 

leült, és a gyilkosságról beszélgettünk. Azt mondta, teljesen elméleti 

jellegű az érdeklődése. A véleményemet kérdezte az öregember 

halálának különböző körülményeiről, például, hogy hogyan ölhették 

meg. Elég hosszan és részletesen írták le a sérüléseit az újságok. 

Harold tudni akarta, hogy szerintem okozhatta-e ezt egy ólomcső. 

Nos, azok alapján, amit közöltek a koponya állapotáról, azt 

mondtam, hogy nem. A leglogikusabb fegyvernek egy kalapácsot 

tartottam. Sokat beszéltünk erről. Tanulmányozta a képeket – abból, 

ahogy az öregember a földön feküdt, kitalálta, hogy egy székből 

eshetett le és így tovább. Úgy gondoltam, jót tesz neki, hogy végre 

valami leköti… ezért aztán vele tartottam ezekben a dolgokban. Még 

csak nem is álmodtam, hogy mi jár a fejében; el nem tudtam volna 

képzelni ilyesmit. 

– Azt állítja, hogy az öreg megmérgezte a kutyáját. 

– Shep valóban meghalt, de Harold sosem mondta, hogyan. Öreg 

kutya volt. Lehet, hogy egyszerűen a kora vitte el. 

– Maga szerint tehát ez csupán egy nemes gesztus a részéről? 

– Azt hiszem, ez teljesen nyilvánvaló. 

– Beszélne vele, doktor? 



 

 

– Természetesen. 

Úgy tűnt, Glennon várta őt. Nem lepődött meg, mikor a cellaajtó 

kitárult, és az orvos lépett be. Leültek a priccsre; Glennon 

szórakozottnak látszott. 

– Harold, mi ez az egész? – kérdezte a barátja. 

– Ez az igazság, Bob – felelte az. 

– Ne mondd ezt nekem. Tudom, mi jár a fejedben. Segíteni 

akarsz ezen a fiún. 

– Én öltem meg az öregembert. 

– Megőrültél? Tudod, hogy majdnem sikerült elhitetned Costával 

a sztoridat? Vissza kell vonnod, mielőtt még nem késő. 

– Nem akarom, hogy a fiú meghaljon azért, amit én követtem el. 

– Nem akarod, hogy most haljon meg. Lehet, hogy gyilkos, Hal. 

Lehet, hogy visszaküldöd a társadalomba, és újra ölni fog. 

– Nem gyilkos. 

– Tegyük fel, hogy azt mondom neked, a diagnózisod még nincs 

lezárva, a további vizsgálatok kimutathatják, hogy semmi baja a 

szívednek. 

– Azt válaszolnám, hogy megpróbálsz becsapni. 

– Nem próbállak becsapni. 

– Dehogyisnem, Bob. 

– Hinned kell nekem. Hal – mondta az orvos szenvedélyesen, 

melegséggel a hangjában. 

– Nem várhatod, hogy higgyek neked, mikor most, ebben a 

pillanatban is érzem a fájdalmat a mellemben. 

– Adj nekünk több időt. 

– Az idő az egyetlen, amiből kevés van már nekem – felelte 

Glennon. – Azt mondod, hogy visszaküldök egy bűnözőt a 



 

 

társadalomba, aki talán újra gyilkolni fog; te nem éppen ugyanezt 

próbálod? Én gyilkos vagyok. 

– Nem hiszek neked. Nem vagy képes ilyesmire. 

– Costa el tudja hinni rólam. 

– Legalábbis kezdi. Mindez nagyon nemes dolog. Hal. Szinte 

dicséretes – de nem teheted meg. 

– Olyan nehéz elképzelni? Talán nem ismertél annyira, Bob, 

mint amennyire gondoltad. 

– Akkor miért tetted fel azokat a kérdéseket a gyilkosságról? 

– Megmondom, miért. Mert tudtam, hogy senki sem hinne 

nekem. Teljesen elvesztettem az eszemet, mikor nekiestem az 

öregnek. Annyira emlékszem, hogy az utcákon bolyongok a 

kalapáccsal a kezemben. Szó szerint ki kellett találnom, mit tettem és 

hogyan, mielőtt a rendőrségen jelentkezem. 

A doktor összehúzta a szemöldökét, az arca elkomorult. Később, 

ahogy a barátja elment, Glennon végignyúlt a priccsen, és a 

gondolataiba mélyedt. Igen, most már ő is hisz neki. Az utolsó érv őt 

is meggyőzte. Lassacskán mindenki hinni fog neki. És akkor a fiú kap 

még egy lehetőséget. Isten tudja, hogy helyesen cselekszem-e? Mit 

számít, hogyan hal meg az ember? 

– Dom – szólt be ClifFord őrmester a küszöbről. 

Costa felnézett. 

– Van itt valaki, aki érdekelni fog téged. 

– Teljesen kitárta az ajtót, és utat engedett egy hölgynek; szőke, 

negyvenes, de még vonzó. Bejött szégyenkezve, bizonytalanul, 

ijedten. 



 

 

– Üljön oda, Mrs. Wainwright. Ez Costa hadnagy. Ő is akarja 

hallani, amit nekem elmondott. 

Az asszony a szék szélén ült, táskáját a térdein tartotta. Szemei 

bánatosak voltak, ugyanakkor idegesen ugráltak ide-oda. 

– Én voltam az az asszony – szólalt meg minden átmenet nélkül. 

– Velem volt Willie Bradford azon az éjszakán. Már előbb kellett 

volna jelentkeznem. Akartam is, de féltem. A férjem… ő olyan… 

őrült… De nem akarom, hogy Willie… 

– Önnel volt azon az éjszakán? – kérdezte a hadnagy. 

A nő elkezdett zokogni, közben bólogatott. 

– Igen, igen. Nem bánom, ha megtudja is a férjem – vagyis 

bánom, de hát mit tehetek? Mit kell ilyenkor egy asszonynak tenni? 

– Rendben – mondta Costa. – A férje nem fogja megtudni. 

Legalábbis ezt nem. 

– Glennon – szólította Costa a foglyot. 

Az felállt, a rendőrre nézett. 

– Talán megörül a hírnek: az államügyész hajlandó vádat emelni 

maga ellen. 

Glennon bólintott. 

– Ez természetes. Miért ne emelne? 

– Willie Bradfordot ma reggel hazaengedtük. 

Glennon mosolygott; keserűen, győzelmesen. 

– Az alibi valódinak bizonyult – folytatta Costa. 

A másik abbahagyta a mosolygást. 

– Hogy érti ezt? 

– Jelentkezett az asszony, akivel az éjszakát töltötte. 



 

 

És ekkor Costa bizonyosságot szerzett. Bizonyosságot a pillanat 

alatt, míg Glennon önuralma eltűnt; bizonyosságot arcának 

rándulásából, az őszinte megdöbbenésből, ami szemeiben 

megcsillant. 

– Akar most mondani nekem valamit? – kérdezte. Glennon 

behunyta a szemét. Aztán megfordult, körbepillantott a 

betonfalakon, a priccsen, a kis rácsos ablakon a magasban, ahonnan 

lágyan, simogatóan szűrődött be az alkonyi nap. Alig hallhatóan 

felsóhajtott. Visszafordult Costához. Tekintetük találkozott egy 

villanásra – aztán Glennon elnézett. 

– Nem – mondta. 

A hadnagy visszament az irodájába. Leült az íróasztala mögé, és 

fejét kezeibe támasztotta. Gyerünk, legyél zsaru, gondolta keserűen, 

öngúnnyal. Van egy gyilkosságod, valaki, aki ellen a bizonyítékok 

szólnak, és egy másik, aki bevallotta. És a végén mégsem találod meg 

a gyilkost, de egy ártatlan ember beül a villamosszékbe, méghozzá 

nemes gesztusból, és mert úgy gondolja, hamarosan úgyis vége. Az 

újságok elégedettek lesznek, a közvélemény elégedett lesz, de a 

legjobban az államügyész lesz elégedett. És talán egy nap, miután ez 

az ártatlan ember meghalt, megtaláljuk az igazi gyilkost, és én 

személyesen töröm be a fejét, hogy megnézzem, van-e lelkiismeret-

furdalása. 

Azon az estén, melyen Harold Glennont a villamosszék várta, dr. 

Franklin a felesége és egy üveg brandy társaságában figyelte az órát. 

– Én voltam az egyetlen, aki elbúcsúzott tőle – szólalt meg. – 

Megmondtam neki, hogy még mindig nem hiszem el a meséjét. 

– Mit válaszolt? – kérdezte a felesége. 

– Semmit. Furcsán mosolygott. 



 

 

– Ezek szerint nem mondtad meg neki az igazat? 

– Nem. Nem. Fölösleges lett volna – és kegyetlen. 

– Hogyan jöttek rá a börtönorvosok? Nem is mesélted el nekem. 

– Egyikőjükkel beszéltem. Hal feltehetőleg rosszul lett egy héttel 

ezelőtt, nagyon rosszul. Olyan fájdalmai voltak, hogy be kellett 

feküdnie a kórházba; beleegyezett a röntgensugarakkal való 

kezelésbe és a vizsgálatokba. És mivel a fájdalom sokkal jobban 

lokalizálódott, mint idáig bármikor, képesek voltak megtalálni a 

köveket az epehólyagban és a -vezetékben. Nyilvánvalóan ez 

gyötörte egész idő alatt. Miután eltávolították a köveket, a tünetek 

természetesen megszűntek. Halnak sosem volt beteg a szíve. A 

nemes gesztusa nem más, csak tragikus, szükségtelen áldozat. 

Szegény fickó. Ha csak egy kicsivel több időt adott volna nekem, én 

is megtaláltam volna azt, amit a börtönorvosok túl későn vettek 

észre… 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

John Crowe 

MUNKAHELYI ÁRTALOM 

A San Vincente-i rendőrkapitányság 6-os számú járőrkocsija érkezett 

a kétségbeesett telefonhívásra a Maple út 47. alá, hajnali 2h 14-kor, 

szeptember 3-án. Rivera és Moses a feljáró melletti mosóhelyiségben 

találták Mrs. Karl Jasperst. A nő hisztérikus rohamot kapott a férje 

holtteste fölött. 

Rivera rendőr megvizsgálta a halottat. Moses rendőr bevezette az 

özvegyet a nappaliba. Mrs. Jaspers, a 35 éves, karcsú asszony 

mezítláb volt; hálóinge fölött görcsösen húzta össze a pongyolát. 

Moses megpróbálta megnyugtatni. 

– Az ágyban voltam, az emeleten – magyarázta Mrs. Jaspers. – 

Felébredtem, hallottam, hogy Karl bejön az oldalsó bejáraton, mint 

mindig. Felkeltem, hogy készítsek neki egy csésze kávét. Mielőtt 

megfésülködtem volna, és felvettem volna a pongyolámat, 

meghallottam a szörnyű kiáltást és a zuhanást. Lerohantam. Valaki 

elfutott. Bementem a mosószobába, ahol Karl le szokta tenni a 

munkaruháját a kávé előtt. A földön feküdt és vérzett. Szólítottam, 

de nem felelt. Nem mozdult. Hívtam a rendőrséget. 

Rivera rendőr megállapította, hogy Karl Jaspers meghalt. 

Egyetlen mély késszúrás érte a szívét, a teste még meleg volt. 

Negyvenéves, fehér bőrű férfi, 180 centiméter magas, 90 kiló. 

Ruházata csupa fekete darabból állt; fekete kezeslábas, fekete cipő, 

fekete zokni, fekete kalap és fekete kesztyű. Semmiféle fegyvert nem 

találtak a test mellett. 



 

 

Egy nagy táska feküdt Jaspers oldalánál. Ebben Rivera 

ékszereket, átruházható kötvényeket és nagy mennyiségű készpénzt 

talált – valamint egy komplett betörőkészletet, speciális, széfhez való 

szerszámokkal. 

Burger nyomozóhadnagy kérdezte ki Mrs. Jasperst a takaros kis 

nappaliban. 

– A férje profi betörő volt. Tehát ő a tettese a tavalyi tíz 

megoldatlan ügyünknek. 

– Igen – felelte Mrs. Jaspers. – Karl… nagyon jól dolgozott. 

– Ma éjjel is dolgozott, igaz? Ellenőrizzük. 

– Természetesen. Ezért jöttem le kávét csinálni neki. Mindig 

szeretett egyet inni, ha hazajött. 

– Ezen a nyugodt, jó hírű környéken élnek egy éve, úgy, mint az 

átlagos emberek – Karl pedig csinálta a betöréseit? 

– Igen, így szeretett dolgozni, tudja? – magyarázta Mrs. Jaspers. – 

Ilyen kis gazdag városokba költöztünk, mint San Vicente. Béreltünk 

egy csendes házat, úgy viselkedtünk, mint mindenki más, de 

tartózkodóak voltunk – és Karl éjszakánként meglátogatott egy-két 

helyet. Volt tőkénk, így Karlnak sosem kellett értékesítenie a 

zsákmányt, míg el nem hagytuk a várost. Ez mindig bevált, a 

férjemet még sosem tartóztatták le. Itt nem tudták, kicsoda ő, a régi 

ismerősök pedig, hogy hol vagyunk. Semmi kockázat. 

– Mostanáig – mondta Burger hadnagy. 

– Valaki ismerte a titkát. 

– Igen, egyetlen ember – a társa, Frank Bowie. Frank vezet, 

figyel; ő falaz. Ma éjszaka is neki kellett hazahoznia Karlt, mint 

mindig. Frank Bowie az egyetlen, aki megölhette volna őt. 



 

 

Burger alva találta Frank Bowie-t belvárosi bérlakásában. Nagydarab, 

lassú ember volt az ötvenes éveiben. 

A szobában sem értékes holmit, sem készpénzt nem leltek, de 

autójának motorja még nem hűlt ki. 

– Karl? Halott? Nem, nem hiszem! – hebegte. 

Burger hadnagy meggyőzte őt. Bowie bevallotta az egy éve tartó 

sima betöréseket Jaspersszel. 

– Ma éjjel is hazavittem őt, ahogy szoktam. Felsétált a bejárón. 

Én hazahajtottam. Azóta ágyban vagyok. Nincs késem! 

– Egy késtől könnyű megszabadulni. 

– Miért öltem volna meg Karlt, ha otthagyom a zsákmányt? 

– Talán az egész évi bevételért. 

– Azt se tudom, hol tartotta! Később szokta értékesíteni, akkor 

fizette ki a részemet. Öt éve így dolgozunk, minden simán ment. 

– Talán most át akarta verni, meg akart lógni. 

– Miért tette volna? Hetvenöt százalék járt neki. 

– Ki más akarhatta megölni? Tíz perccel azután kellett történnie, 

hogy az állítása szerint hazaindult. 

– Ki tudja? – Bowie izzadt. – Egy öreg nő kutyát sétáltatott. A 

buszmegállónál egy csomó fickó énekelt. Két házzal feljebb láttam 

valakit, aki egy kocsiban ülővel beszélgetett, talán ő csinálta. Talán 

Karl felesége! Tartóztassa le őt! 

– Magát tartóztatom le – szólt Burger hadnagy. 

Charles Tucker, Buena Costa államügyésze ragyogó fiatalember volt, 

és karrierje még korántsem ért véget. Másnap délután semmi sem 

látszott ebből a ragyogásból az irodájában, ahol Lee Beckett-tel, a 

nyomozójával tartózkodott. 



 

 

– Nem tehette Frank Bowie – mondta Tucker. 

– Miért nem? – kérdezte Beckett. 

– Bowie balkezes. A rendőrségi halottkém szerint a sebet jobb 

kézzel ejtették – semmi, egy ezrelék valószínűsége sincs annak, hogy 

ballal. Nagyon erőteljes, mély szúrás, valami széles, vastag, 

borotvaéles késsel, aminek tompa a hegye. Azonkívül nincs vér 

Bowie ruháján, nincs vér a kocsijában, és még a feleség is bevallja, 

hogy a két jómadárnak öt éve semmi baja nem volt egymással. Bowie 

csinálta a kulimunkát, Jaspers számított az agynak. Ő végezte a 

munka kilencven százalékát, és ugyanennyit vállalt a kockázatból. 

Ezenkívül Bowie-nak elég pénze van két bankfolyószámlán is. 

– Egy régi ellenség, aki követte ide Jasperst? 

– Idáig semmi jel nem utal rá. De egy ilyen foglalkozásnál 

könnyen összefüggésben lehet a munkájával. Csakhogy a zsákmányt 

nem vitték el. 

– A feleség? 

– Ötvenegy kiló. Vérnyom nincs rajta. Semmi jele annak, hogy 

elhagyta a házat, miután megtalálta férje holttestét, és a San 

Vincente-i rendőrség hiába kereste a fegyvert a házban. 

– Talán együtt csinálta Bowie-val – találgatott Beckett. 

– Oké, derítsd ki, Lee. 

Mrs. Karl Jaspers kis, csinos nappalijában ült és várt, miközben Lee 

Beckett a lemenő nap fényében vizsgálgatta őt. 

– Ha nem Frank Bowie ölte meg a férjét, akkor kicsoda? 

– Senkire sem tudok gondolni – felelte az özvegy. 

– És ha ön volt az? 

– Miért akartam volna Karl halálát? 



 

 

– A pénz miatt. 

– Karl több pénzt hozott a házhoz élve. 

– Talán Frank Bowie-vel együtt csinálták – a meglevő pénz 

kellett és nem Jaspers. 

– Egyáltalán nem érdekel Frank Bowie, és Karlnak sem volt 

másik nője. Nyugodtan utánanézhet. 

– Hallotta Bowie-t elhajtani, miután letette Jasperst? 

– Nem tudom biztosan. Még félig aludtam. 

– Tehát amit biztosan hallott, az Karl kiáltása, a zuhanás, és hogy 

valaki elfut. Másik kocsit elhajtani? 

– Amennyire emlékszem, nem. 

– Követhette Karlt egy régi ellenség? 

– Nem voltak sem ellenségei, sem barátai. Csak én és Frank. Így 

akarta. Sosem hordott pisztolyt, sosem csapott be egy orgazdát sem, 

sosem tartóztatták le. 

– Valaki a múltból. 

Az asszony átható pillantást vetett Beckettre. 

– Ha én öltem volna meg a férjemet, jól jönne nekem, ha azt 

mondanám, voltak régi ellenségei, nem igaz? De nem voltak. A 

rendőrség is ellenőrizte. Átkutatták a házat, nem találtak fegyvert. 

Nem tudom, ki ölte meg Karlt. 

Beckett lassan bólintott. 

– Nem emlékszik semmi szokatlanra előtte vagy utána? Zajokra, 

hangokra, valamire, ami a gyilkos menekülésével kapcsolható össze? 

– Miután megtörtént, semmi mást nem hallottam, csak futó 

lábak zaját – előtte pedig Karlt feljönni a kocsibejárón. Azt hiszem, 

hallottam Miss Fitzroyt, ahogy az utcán a kutyájához beszél, mint 

mindig. A szomszéd házban összejövetel zajlott Mr. Rydernél, mikor 



 

 

lefeküdtem, de mire Karl hazaért, már minden csendes volt. Viszont 

Duboise-éknál még szólt a televízió. Ennyi az egész. 

– Barátkoztak a szomszédokkal? 

– Nem. Csak egy „helló” a kerítésen keresztül és kész. Karl akarta 

ezt a távolságtartást. Hogy még véletlenül se fedezhessék fel, hogy 

mit csinál, érti? 

– Miért hagyhat ott egy gyilkos ennyi pénzt és ékszert? 

– Nem tudom – felelte Mrs. Jaspers. – Én például minek hagytam 

volna ott, ha meg akarom tartani? Elrejtettem volna, hiszen biztos 

volt, hogy a rendőrség elkobozza. Kicserélhettem volna Karl ruháit 

is, nem? Úgy, hogy senki se tudja meg, mivel foglalkozott. 

– Hacsak nem olyan oka volt a gyilkosságra, amit fedez az, ha 

hagyja rájönni a rendőrséget a betörőségre – következtetett Beckett. 

Sötétedéskor az államügyészség nyomozója Jaspersék kis otthona 

előtt állt a csendes utcában, ahol hasonló házak sorakoztak 

egymáshoz közel; hasonlók, de nem egyformák. Jobbról Duboise-éké 

majdnem érintette Jaspersékét, de balra nagyobb térség húzódott; 

oda épült a bejáró és a garázs. 

Lee Beckett balról a második házhoz ment. Egy magas öreg 

hölgy nyitott ajtót, sárga házikabátban. 

– Miss Fitzroy? 

– Annabelle Fitzroy – felelte az rátarti- an. – Maga rendőr? 

Fantasztikus! Hogy egy betörő lakjon az utcában! Ráadásul milyen 

csendes ember. Sosem mondaná meg, igaz? 

– Igaz. Kint volt az utcán tegnap éjjel, körülbelül 2 órakor? 

– Pom-Pom lefekvés előtti sétája miatt, természetesen. Jöjjön be. 



 

 

Beckett követte az öreg nőt egy másik kis nappaliba. Helyes 

fekete pudli ugatott rá. Miss Fitzroy úgy gügyögött az apró 

csahoshoz, mintha egy bébi lenne. Óvatosan ölbe vette és leült. 

– Mindig éjjel két óra körül sétálok Pom-Pommal. Szüksége van 

rá. 

– Nem látta véletlenül Karl Jasperst? 

– Természetesen láttam. A saroknál jártam, már visszafelé 

tartottunk Pom-Pommal, mikor Mr. Jaspers kiszállt egy autóból 

mögöttem. Felment a bejárójukon, a kezében egy aktatáskával. Én 

bejöttem a házba. 

– Nem találta különösnek ilyen későn látni Jasperst az utcán? 

– Nem. Gyakran ért haza későn. Úgy tűnt, éjjel dolgozik. 

– Milyen ruhát viselt? 

– Felöltőt vagy köpenyt, gondolom. Semmi szokatlant. 

– Látta őt belépni a házukba? 

– Nem, Mr. Ryder háza a kettőnké között van. Talán Mr. 

Marney vagy Mr. Ryder látta. 

– Ők is kint voltak az utcán? 

– Igen. Mr. Marney egy autóban ülő személlyel beszélt, 

gondolom az egyik szégyenteljes cimborájával. – Az öreg hölgy 

körbepillantott, és lehalkította a hangját. – Szerencsejátékos, tudja. 

És iszik. Úgy tűnik. Mr. Ryder is. 

– Hol látta Mr. Rydert? 

– A sarki buszmegállónál, a duhaj barátaival! A party már 

korábban elkezdődött, aligha lehetett volna nem észrevenni, de azt 

nem sejtettem, hogy Mr. Ryder iszik. Igencsak undorítóak voltak a 

röhögésükkel a megállóban. 



 

 

– Mi a helyzet a Duboise házaspárral, Jaspersék másik 

szomszédjával? 

– Nem beszélek velük – jelentette ki Miss Fitzroy fennhéjázóan. 

– Nem finom emberek. Képzelje, panaszkodtak Pom-Pom ugatása 

miatt! Jövevények, kellemetlenek. Kevesebb ideje vannak itt, mint 

Jaspersék. Lehet, hogy Mr. Jaspers bűnöző volt, de jó modorú ember. 

Beckett körülnézett. 

– Miből él, Miss Fitzroy? 

– Miből élek? – A nő elvörösödve bámult Beckettre. – Arra 

merészel célozni, hogy én…? Nos, nem mintha magára tartozna, de a 

megboldogult drága apám meglehetősen szép évjáradékot hagyott 

rám. Meglehetősen szépet! 

Beckett végigsétált a Jaspersékével határos bejárón, és bekopogott 

Mr. Ryder házának oldalsó ajtaján. A szomszéd autója most, délután 

öt után már a garázsban pihent. Ryder az elülső ajtóból szólt ki 

Beckettnek, aki körbement. 

– Segíthetek valamiben? 

Ryder hosszú, sovány ember volt, negyvenes évei végén. 

Majdnem kopasz, öltönye sötétszürke. Beckett bemutatkozott, Ryder 

pedig bevezette őt egy újabb kis nappaliba. 

– Nem ismertem jól Jaspert – mondta a házigazda –, de még így 

is mellbe vágott a hír. A mi utcánkban! 

– Múlt éjjel összejövetel volt magánál? 

– Néhány régi barát a katonáskodásból – egy kis évfordulós 

ünnepség. Minden évben tartunk egyet, mindig másnál. A háború 

szörnyű valami, Mr. Beckett, mégis, voltak jó dolgok is. Szép idők. 

Szeretjük felidézni őket egyszer egy évben. 



 

 

– Mikor fejezték be? 

– Közvetlenül kettő előtt. Mindannyian fölszálltak a buszra. 

– Elkísérte őket a buszmegállóhoz? 

– Természetesen. Ahogy ez már vendégekkel szokás. 

– Látta Karl Jasperst hazaérkezni? 

– Nem. Egy autó megállt mögöttünk, és egy kicsivel később 

elhajtott, de mi… mondjam azt, hogy feldobottak voltunk? A 

találkozónk a fiatalságunkra emlékeztetett minket, az izgalmas 

napokra. 

– Mivel keresi a pénzét, Mr. Ryder? 

– Okleveles könyvvizsgáló vagyok a belvárosban. 

– Jól fizet? 

– Nos, eleget. Sosem nősültem. Egyedül élek. 

Beckett egy pillanatig gondolkodott. 

– Tehát megállt egy autó, majd kicsivel később elment. 

Mennyivel később? 

– Igazán nem tudhatom biztosan, Mr. Beckett. Énekeltünk, jól 

éreztük magunkat. A busz egy perccel kettő után érkezett, az autó 

egy kicsivel később ment el. 

– Mit csinált, miután a busz elvitte a barátait? 

– Egyenesen hazasétáltam és lefeküdtem. 

– Hallotta Jasperst kiáltani? 

– Nem, nem hallottam. 

– Kit látott még az utcán? 

– Paul Marney egy kocsiba hajolt be, mikor elmentem a háza 

előtt. Korábban Miss Fitzroyt is észrevettem. 

– Mit tud Duboise-ékról? 

– Semmit. Nem ismerem jól őket. 



 

 

A buszmegálló előtti utolsó ház volt a Duboise házaspáré; a 

legközelebbi Jaspers-ékéhez. Alacsony, őszülő, középkorú férfi 

nyitott ajtót. Meglehetősen barátságtalanul. 

– Még egy zsaru? Most megint mit akarnak? 

– Néhány újabb kérdést feltenni – válaszolta Beckett, és úgy 

erőszakolta befelé a férfit, hogy valójában hozzá sem ért. A negyedik 

kicsi, a többihez hasonló hallban egy kövér asszony ült a heverőn; 

körülbelül egyidős lehetett a férfival. 

– Tegnap éjjel két óra táján ébren volt, Mr. Duboise? – mondta 

Beckett. – Maga is járt az utcán? 

– Nem. 

– A tévéfilmet néztük – szólalt meg Mrs. Duboise. 

– Itt voltunk a házban, mikor Jaspers hazaérkezett – folytatta a 

férj. – Hallottuk elzúgni az autót, hallottuk Jasperst bemenni a 

házba. Ezek a falak olyan vékonyak, mint a selyempapír. 

– Hallottuk kiáltani, és hogy valaki elszalad – így a feleség. – Ez 

talán egy-két perccel azután történt, hogy bement az ajtón, talán öt 

perccel azelőtt, hogy megjelentek a rendőrök, szirénázva. 

– Ez azt jelenti, hogy körülbelül nyolc perccel kettő után 

hallották a kiáltást. Körülbelül kettő után öt perccel érkezhetett? 

– Nézzük csak – kezdte Duboise. – Éppen befejeződött a 

kereskedelmi hirdetés, mondjuk egy perccel kettő után, mikor 

Jaspers kiszállhatott. Ez azt jelenti, hogy kábé kettő után négy 

perccel hallottuk a kiáltást. Kicsit később jöttek a zsaruk. 

– Még mit hallottak? Másik autót? 

– Nem, csak a futást. 



 

 

– Valamivel korábban volt az éneklés. Meg Marney nevetése a 

szomszéd ház előtt, és az az átkozott kis dög ugatott, szokás szerint – 

tette hozzá Mrs. Duboise. 

– Mióta ismerik Jaspersékat? – kérdezte meg Beckett. 

– Nem ismerjük őket. Nem ismerkedünk, különösen nem 

bűnözőkkel! Ezek azok az előkelő szomszédok! – fakadt ki a férfi. 

– Maguk tudták, hogy Jaspers betörő? 

– Természetesen nem – felelte a nő. – De nem lepődtünk meg. 

Ma mindenki csaló vagy bűnöző. Ez a Marney is, nézzen csak be 

hozzá. Nem, még csak nem is köszöntünk Jasperséknek. Szerencsére. 

– Tartjuk a távolságot – vette át a szót Duboise. – A jó kerítés 

teszi a jó szomszédot. Azért költöztünk ide, hogy magunk legyünk. 

– Honnan? 

– A Felső-keleti városrészből. Húsz évig laktunk ott, de kezdett 

leromlani. Mindenféle alsó osztálybeliek jöttek oda. 

– Hol dolgozik, Mr. Duboise? 

– Saját nyomdám van. Jól megy. 

– Milyen filmet néztek múlt éjjel? 

– Látod – csattant fel Mrs. Duboise –, ugye mondtam, hogy meg 

fogják kérdezni! 

– Bíbor szív. Természetesen háborús film – így Duboise. – 

Akarja, hogy elmeséljem? A japánok által elfogott pilótákat? Azt, 

hogy Dana Andrews hogyan… 

– Ismerem a filmet. Olyan régi, hogy akár tízszer is láthatták – 

zárta le a beszélgetést Beckett. 

A sarok előtti utolsó háznál Paul Marney invitálta befelé a 

nyomozót. Szintén magas, sovány férfi, a hatvanas éveiben. Az ő 



 

 

háza volt a leggazdagabb az öt közül, melyben Beckett megfordult; 

drága berendezés, kiváló ízléssel. Marney egy kis dohányzóba 

vezette a látogatót, ahol pókerasztal állt, tele kártyával és zsetonnal. 

A szerencsejátékos, ahogy Miss Fitzroy mondta. 

– Nem, nem nagyon ismertem Jasperst. Üdvözlöm, hogy van, mit 

szólna egy italhoz? Sosem jött be meginni. 

– Hallom, hogy két óra tájban kint tartózkodott az utcán, egy 

autóban ülővel beszélgetett – kezdte Beckett. 

– Így van. Két barátom járt nálam, kártyáztunk. Két óra körül 

távoztak, tőlük búcsúzkodtam. Néhány percig beszélgettünk. 

– Milyen barátai? 

– Igazgató és igazgatóhelyettes a régi cégemtől. Harmincéves 

ismeretség. Akarja a nevüket? Korábban már megadtam a 

rendőröknek. 

– Milyen cég volt ez? 

– Az Ultraibolya Társaság. Elnökhelyettesként mentem 

nyugdíjba. 

– Látta Karl Jasperst hazaérkezni? 

Marney bólintott. 

– Egy kocsi tette le. Felment a bejárójukon. Az autó azonnal 

elhajtott. Másikat nem láttam. Rögtön azután bejöttem a házba. 

– Látott még valakit az utcán? 

– Miss Fitzroyt és a pudliját meg Andrew Rydert a barátaival a 

buszmegállóban. Azt hiszem, találkozó volt nála, bajtársi 

összejövetel. Mindannyian meglehetősen részegek voltak, az az 

érzésem. 

– Az utcán tartózkodott még, mikor Jaspers kiáltott? 



 

 

– Nem, már bent voltam. Hallottam a kiáltást, de nem jöttem rá, 

mi az. Én magam is ittam egy keveset. 

– Azt mondják, ön szerencsejátékos, Mr. Marney. 

– Szerencsejátékos? – Marney hunyorított, aztán elnevette 

magát. – Tehát beszélt Miss Fitzroyjal. Igen, kártyázom. Ötcentes 

tétekben játszunk, Mr. Beckett, és hatszámjegyű folyószámlám van a 

bankban. 

Aznap este nyolckor Tucker államügyész az irodájában találkozott 

Burger hadnaggyal és Beckett-tel. 

– Nem – mondta Burger. – Semmi nyomot nem találtunk. Sem a 

fegyverét, sem egy másik autóét, sem bármiféle indítékét. Bowie 

nem szúrhatta le Jasperst, az asszony pedig a saját állítása szerint nem 

hagyta el a házat. 

Tucker vette át a szót: 

– Tíz évre visszamenőleg lenyomoztuk Jaspers életét. Már akkor 

egyedül dolgozott. Nem bukkantunk sem ellenségére, sem barátjára. 

Amennyire meg lehet állapítani, senki sem ment be a házba. 

– Olvasd föl még egyszer a seb leírását – kérte Beckett. 

Burger elkezdte: 

– Egyenes szúrás, keresztül a testen és a szíven. Széles és az egyik 

oldalán rendkívül éles kés, mély vércsatornával. Tompán kiképzett 

hegy. Enyhe görbület. Nagy erővel hatolt be a testbe. 

– Oké, stimmel – mondta Beckett. – A fegyver, a dátum, az 

érintetlen pénz és ékszerek, az időpont, Jaspers ruházata, a helyszín 

és az indíték. 

– Indíték? – lepődött meg Tucker. – Miféle indíték? Semmi 

ilyesmit nem találtunk! 



 

 

– Ezért stimmel – felelte Beckett. Tucker, Burger hadnagy és 

Beckett a kis nappaliban álltak. Csak egy asztali lámpa világította 

meg a három embert és azt, akit a gyilkossággal vádoltak. 

– Nem volt indíték – így Beckett. – Sem terv, sem ok. A dátum 

szeptember 3-a, valójában még szeptember 2-ának éjjele. Bajtársi 

összejövetel az évforduló jegyében. A csendes-óceáni harcok 

befejezésének az évfordulója. Ezért ment a Bíbor szív a televízióban. 

Maga és a barátai a csendes-óceáni fronton vettek részt a háborúban. 

Berúgtak. Maga kikísérte a többieket a buszmegállóhoz. Egyedül jött 

haza – részegen. 

Mr. Andrew Ryder megnedvesítette halvány ajkait. 

– Én… én ezt mind elmondtam. Én… 

– Csak a kardról nem beszélt – folytatta Beckett. – Egy 

szamurájkard, amit a háborúból hozott haza. Kivitte magával a 

buszmegállóhoz. Most majd megkeressük. És véres lesz… 

Andrew Ryder, a szomszéd nagyot nyelt. Arca görcsösen 

összerándult. Hétköznapi ember volt, nem bűnöző. 

– Nagyon… nagyon berúgtam. Az oldalsó ajtóhoz jöttem, föl a 

bejárón. Elestem. Hadonásztam a karddal, azt képzeltem, újra a 

háborúban vagyok. Felálltam, de rettenetesen szédültem. Bementem 

a házamba. Megpillantottam egy embert, tiszta feketében, egy táska 

fölé hajolva. Betörő! Az én házamban! Észrevett, meglátta a kardot. 

Rám ugrott. Én… én automatikusan emeltem fel a kardot. 

Megbotlott és elesett. Egyenesen bele… a kardba. 

Andrew Ryderen végigfutott a remegés. 

– Aztán megnéztem. Felismertem Jasperst. Nem az én házamba 

mentem be! Kirohantam, megtaláltam az utat haza. Elrejtettem a 



 

 

kardot, és levettem a ruháimat, mert véresek voltak. Mire az első 

rendőr betoppant, már majdnem teljesen kijózanodtam. 

Ryder körbepillantott a három emberen. 

– Mikor elestem a bejárón, megfordultam. Átzuhantam a másik 

bejáróra, és bementem a másik ajtón. Egy betörőt láttam… egy 

betörőt fekete ruhában, aki rám ugrik, megtámad engem. Ezért… 

felemeltem a kardot. 

Beckett később elmesélte a történetet az özvegynek, aki csak a 

fejét tudta rázni. 

– Baleset. Tévedés. Nem azért, ami Karl volt, vagy amit csinált. 

Semmi köze a betöréseihez. 

– Baleset, de igen sok köze van ahhoz, hogy Jaspers betörő volt – 

magyarázta Beckett. – A munkaruháját viselte, csupa fekete darabot. 

Megijedt, és azonnal ugrott, amikor Ryder bejött, és észrevette őt a 

zsákmánnyal. Semmi sem történt volna, ha nem ilyenek a 

körülmények. Ryder egy betörőt látott, a férje egy férfit, karddal. 

Mindketten megrémültek. Ezért történhetett meg. Sajnos, ez valami 

olyasmi, Mrs. Jaspers, amit munkahelyi ártalomnak nevezhetnék. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

William Link és Richard Levinson 

DRÁGA CORPUS DELICTI 

Charles Lowe lenézett a feleségére. Az oldalán feküdt, és a csomóra 

kötött selyemsál olyan volt a nyakán, mint valami piros virág. 

Lowe a szájához tartotta a kezét, de a nő már nem lélegzett. 

Ekkor az órájára nézett – még rengeteg ideje volt. 

Óvatosan felkelt, kinyitotta az üvegajtót, és kiment az erkélyre. 

Az East River felől fújó hűvös szellő felszárította homlokáról a 

verejtékcsepeket. Egy pillanatra az üvegajtónak dőlt, aztán becsukta 

maga mögött. Az erkély szélén, a korlát mellett virágcserepek 

sorakoztak. A felesége vette őket, és szertartásosan megöntözte 

minden reggel. Lowe felvette az egyiket, a súlyát méregette, aztán 

visszament vele az ajtóhoz. Az ablaktáblának csak egy enyhe ütés 

kellett, és az üvegszilánkok a dolgozószoba padlóján csörömpöltek. 

Lowe helyére tette a cserepet, és visszament a lakásba, kicsit 

nyitva hagyta az ajtót. Most már csak a felesége retiküljét kell 

megtalálnia és kész. Vajon hol tartotta? Hatévi házasság után még ezt 

sem tudta. 

Átkutatta a dolgozószobát és a hálót, végül a hallban talált rá, az 

asztalon. Remek. Igazán remek. Tulajdonképpen tökéletes. Másnap 

reggel jön a bejárónő, és a dolgozószobában megtalálja a hullát. 

Egyszerű betörésnek látszik majd. Egy besurranó tolvaj felmászott az 

erkélyre, és betört. De Vivian észrevette, és a rabló a sáljával 

megfojtotta. Aztán a retiküljével együtt elmenekült. 



 

 

Lowe halkan fütyörészett, és kinyitotta a levéltárcáját. A két 

repülőjegy. Most jön a dolog legfontosabb része. Begombolta drapp 

esőkabátját, zsebre tette a tárcát, és megállt az ajtóban. Bent a sötét 

dolgozószobában még látta felesége szétvetett karját. A jegygyűrűje 

csillogott. 

Lowe mély lélegzetet vett, és kilépett az ajtón. 

Az utcáról még felnézett az erkélyre. De nem látta a sötétben. 

Végül leintett éjét taxit. 

– West End, 96-os körzet – mondta a sofőrnek. 

Lehűlt a levegő, mire kiszállt a taxiból. A folyó felőli vastag köd 

eltakarta az utca fényeit. „Hol az ördögben lehet? Megmondtam 

neki, hogy pontosan hatkor” – gondolta. 

Idegesen várakozott egy szálloda napellenző ponyvája alatt, és az 

órájára nézett. A felesége mindig pontos volt; Sue mindig késett. A 

felesége gyors és megbízható volt, olyan pedáns, mint egy férfi. Sue 

lassú volt és gyámoltalan. A férfi elmosolyodott és felnézett. Sue épp 

az úttesten jött át, a szél az arcába fújt, összeborzolta szőke haját. 

– Elkéstem? – kérdezte kifulladva. 

– Igen, szokás szerint. De nem baj. 

– A korábbi busszal akartam jönni, de nem állt meg. Nem 

tudom… 

A férfi a szájára tette az ujját. 

– Minden rendben. Rengeteg időnk van. Ne aggódj. 

Karon fogta és elindultak. 

– Nem felejtetted el a szemüveget? – kérdezte. 

– Milyen szemüveget? 

– Az isten szerelmére, Sue, ezerszer elmondtam. A 

napszemüveget. Most mehetünk és… 



 

 

– Hisz itt van nálam. Azt hittem, a rendes szemüvegemre 

gondolsz. Az csak olvasáshoz kell. 

Lowe gondterhelten csóválta a fejét. 

– Tedd fel. 

Vizsgálgatta, hogy fest a sötét szemüvegben. Így hasonlított 

Vivianre – az alacsony, formás test és a szőke haj. Elég, hogy 

megtévessze a felületes szemlélőt, és most csak ez volt a fontos. 

– Hogy nézek ki? – kérdezte. 

– Mint az exfeleségem. 

A lány ajka megremegett, de szeme nem látszott a sötét 

szemüveg mögött. 

– Charles, te… 

– Megegyeztünk, hogy nem beszélünk erről. Emlékszel? 

A nő bólintott. A férfi leintett egy taxit, besegítette. A sofőrnek 

magyar neve volt, és törve beszélte az angolt. Ez is kapóra jön – 

gondolta Lowe. 

– Vigyen minket Idlewildbe. Amilyen gyorsan csak lehet. 

Sue odasimult hozzá, keze az övét kereste. 

– Tessék – mondta a férfi, és odaadta neki Vivian retiküljét. 

– Ez mi? 

– Igazolnod kell magad a repülőtéren, a beszállásnál. De most 

már semmi kérdezősködés. Majd mindig szépen sorjában elmondom, 

mit kell csinálnod. 

A nő Lowe vállára hajtotta a fejét, és az arcát nézte. 

– Talán nem kellene – suttogta –, Charles, ez szörnyű. Mi… 

A férfi lehajolt és megcsókolta. 

– Ha elhatároztuk, végig kell csinálnunk – mondta. – Pihenj egy 

kicsit. 



 

 

Átkarolta, és kinézett az ablakon. A sztrádán alig volt forgalom, 

mégis lassabban mentek a megengedettnél. 

– Siessen már – mondta. – Gyorsabban! 

Hamarosan elhagyták a házakat. Bevásárlóközpontokon mentek 

keresztül, végig a főúton. A tovatűnő lámpák fénye nagyobbnak 

látszott a ködben. Egy óriási repülőgép zúgott el felettük, a szárnya 

végén pislogtak a fények. 

– Milyen messze vagyunk még? – suttogta a nő. 

– Csak néhány mérföld. 

Pár perc múlva elérték az óriási repülőteret. A fekete égen több 

utasszállító körözött vagy szállt fel. 

– A transzkontinentális gépek beszállóhelyére vigyen – mondta a 

sofőrnek. 

Nyugodtan, de éberen ült, amint a sok épület tovatűnt a szélvédő 

üveg mögött. A taxi befurakodott egy hosszú sorba, ami a főbejárat 

felé tartott. Végül megálltak a bejáratnál. A sofőr mosolyogva nézett 

hátra. 

Lowe fizetett, és kisegítette a kocsiból a nőt. 

– Sok borravalót adtam neki – mondta. 

– Emlékezni fog ránk. 

A repülőtér ki volt világítva, nagy volt a tömeg. Lowe rögtön 

megállt a bejáratnál, és közelebb húzódott a nőhöz. 

– Eddig oké! Most már csak tőled függ. 

– Micsoda? 

– Menj oda a pulthoz, és szólj, hogy itt vagyunk. Ha a csomagok 

után érdeklődnek, mondd, hogy nincsenek. 

A nő pislogva nézett rá. 



 

 

– De… de én nem tudom, hogy kell. Még soha nem csináltam 

ilyet. 

– Nagyon egyszerű. Az alkalmazott majd mindent elintéz. Na 

eredj! – megszorította a karját, és előrelökte, de tulajdonképp kicsit 

sajnálta a nőt. Az kétségbeesetten nézett vissza rá, aztán megfordult, 

és elsietett a pult felé. 

Lowe egyeztette a repülőtéri órát a sajátjával. Még félórájuk volt 

a felszállásig. Cigarettát vett elő. 

– Charles! – A hang élesen hasított át a termen. Felnézett. A nő a 

pultnál állt, az arca halottsápadt, és őt bámulta. A férfi úgy érezte, 

hogy most mindenki őt figyeli. 

– Mi a baj? 

– A jegyek! 

Gyorsan odament a pulthoz. Az alkalmazott mosolygott. 

– Á, igen. Elfelejtettem odaadni neked. 

– Biztos kézzel elővette a tárcáját, és odacsúsztatta a pultra a két 

borítékot. 

Az alkalmazott megnézte, telefonon ellenőrizte a jegyeket, és 

egy kis kártyát adott Lowe-nak. 

– Beszállásnál ezt adják oda az utaskísérőnek. Köszönöm, uram, 

és jó utat! 

Lowe bólintott, majd sarkon fordult. Megragadta Sue karját, és a 

hall felé vezette. 

– Jól csináltam? 

– Jól. Nagyon jól. 

– Hová megyünk? 

– A hallba. Ihatnánk valamit. Igazán ránk férne. 



 

 

A kifutópályához vezető kapuban álltak. Lowe-nak fejébe szállt a 

két pohár ital; már nem volt olyan izgatott, inkább csak álmos. Sue 

arca kipirult, mintha lázas lenne. 

– Charles – mondta könnyedén. – Azt hiszem, egy kicsit… kissé 

túl sokat ittam… 

– Nem baj. Csak jót tesz. – A lány csípőjére tette a kezét. Sue 

egészen nyugodtnak, súlytalannak tűnt. 

Elsodorta őket a tömeg, amikor kinyílt az ajtó. Követték az 

utaskísérőt a sötét kifutópályán. 

Lowe jobban megszorította a nő kezét. 

– Tudod mit kell tenned? 

– Nem… nem vagyok egészen biztos benne. 

– Ahogy elfoglaljuk a helyünket, rögtön elkezdünk veszekedni. 

Hangosan, hogy mindenki hallja. Végül te nem bírod tovább. Felállsz 

és otthagysz. 

– De mi miatt veszekedjünk? 

– Az mindegy. Majd én kezdem. Csak bízd rám magad. 

Hideg szél járta át testüket, egy kis esőt hozott magával. Előttük 

a hosszú, ezüstszínű repülőgép vizesen csillogott a sötétben. 

– Mit csinálsz, amikor leszállsz a gépről? – kérdezte Lowe. 

– Hívok egy taxit, és egyenesen hazamegyek. És otthon töltöm az 

egész hétvégét. 

– Helyes. És ne telefonálj senkinek. Hétfőn visszajövök. Ha 

lehet, meglátogatlak. 

– Szeretném, ha felhívnál, Charles. Kérlek. Nem tudnám 

elviselni a hétvégét, hogy ne halljak rólad. 

– Megpróbálom. 



 

 

Elérték a lépcsőt, Lowe felsegítette a nőt. Ez már igazi 

felhőszakadás volt. A stewardess az ajtóban gépiesen rájuk 

mosolygott. 

– Szép időnk van – jegyezte meg Lowe fanyarul. 

– Csak New York felett – nyugtatta meg a stewardess. – Ahogy 

felszállunk, kijutunk belőle. 

– Jó befejezés-mosolygott Charles Sue-ra, és beszálltak a gépbe. 

Sue levette az esőkabátját, vacogott a foga. 

– Azt hiszem, megfáztam. 

– Jobb, ha magadon hagyod. – Felsegítette rá a kabátot. – A 

szélére ülj – suttogta. 

Belesüppedtek a puha, kárpitozott székekbe. A második 

stewardess odahajolt hozzájuk, és ezt mondta: 

– Rögtön felszállás után forró feketét szolgálunk fel. 

– Nagyszerű – mondta Lowe. – Ránk fér. – Végignézett a hosszú, 

kivilágított kabinon. A gép csaknem teljesen megtelt, a széksorok 

között emberek álltak, csomagjaikat rendezték, majd belesüppedtek 

a kényelmes ülésekbe. Eső verte az ablakot, párába burkolva a 

repülőteret. 

– Charles – mondta Sue –, én félek. Nem szívesen repülök ilyen 

időben. 

A férfi dühösen nézett rá. 

– Mindig csak panaszkodsz. Már nagyon elegem van belőle. 

A nő sértődötten és meglepődve nézett rá, aztán rájött, mért 

csinálja. 

– Először is nem akartál velem jönni – folytatta a férfi 

fennhangon. – Már semmit sem akarsz velem együtt csinálni. 

– Ez hazugság! 



 

 

– Tényleg?! – Észrevette, hogy egy elöl ülő öregember 

hátrafordul, és őket nézi. – Neked csak a pénzem kell. Hogy ruhákat 

vásárolj, színházba menj, vagy bárhová, csak ne kelljen otthon 

lenned. Több időt töltesz a barátaiddal, mint velem. 

A lány sírni kezdett. Kitűnő. Csak így tovább. Már többen 

figyelték őket. 

– Azt hittem, elutazunk valahová, hogy ismét közelebb 

kerüljünk egymáshoz. De te még csak nem is akarsz velem jönni. 

A nő felállt. 

– Tényleg nem – mondta szipogva. – És nem is fogok. 

– Hát ez remek! Akkor menj haza. Menj a barátaidhoz. Fütyülök 

rá! – Aztán a nőre nézett. – Mire vársz még? 

Sue sietve elindult a gép hátulsó része felé. A hangja élesen és 

tisztán hallatszott az egész kabinban. 

– Leszállok. 

– De asszonyom – mondta az utaskísérő. – Már rögtön kigurul a 

gép. 

– Nem érdekel. Le akarok szállni. 

Lowe az ablak felé fordult. A gép végéből hangfoszlányok és sírás 

hallatszott. Az utaskísérő kinyitotta az ajtót, és kikiabált valamit az 

esőbe. 

A stewardess odajött hozzá. 

– Mr. Lowe – mondta halkan. – Beszélhetnék a hölggyel? 

Talán… 

– Nem – felelte Lowe keserűen. – Ha le akar szállni, hát szálljon. 

Nem érdekel. 



 

 

A stewardess komoran bólintott és elment. Lowe kinézett az 

ablakon. Az alumíniumlépcsőt visszagurították az ajtóhoz. Éles 

hangot hallatott, mikor a géphez kapcsolódott. 

Látta, amint Sue lejön a lépcsőn és bebújik az utaskísérő ernyője 

alá. Egy pillanatra visszanézett az ablakra, ami mögött Lowe ült – 

elhagyatottnak látszott, az arcán sírás nyoma –, aztán sarkon fordult 

és elment. 

Lowe a puha párnára hajtotta fejét. Tökéletes. Legalább húsz utas 

látta, hogy Mrs. Vivian Lowe dühösen otthagyja férjét, és visszamegy 

a repülőtérre. Ettől kezdve a rendőrség nagyjából mindent 

kiszámíthat. Felesége akkor ér haza a lakásba, amikor egy rabló épp 

be akar törni. Aztán megöli és elmenekül. Hát a férj? Hol volt 

ezalatt? Több ezer méter magasban azon morfondírozott, hogy 

viselkedhet így a felesége. Igazán tökéletes alibi. 

A stewardess barátságosan, együttérzőn jött vissza hozzá. 

– Néhány perc múlva felszolgáljuk a kávét. Kér, Mr. Lowe? 

– Igen – felelte. – Sokat. 

A hétvége eseménytelenül, nyugodtan telt el. Egy vadászházban 

töltötte, Montrealtól néhány mérföldnyire. Ideje jó részében 

víkendező üzletemberekkel bridzselt, halászott, és politikáról 

vitatkoztak az ízletes kanadai whisky mellett. Szégyen, gyalázat, 

hogy kétnapos kellemes pihenés után felesége halálhírére kell 

hazaérnie. 

A repülőúton New York felé Lowe új életén elmélkedett. Szabad 

lesz, utazhat, ahová akar, nem függ többé a feleségétől anyagilag. 

Persze ott van Sue, de nem kell elsietni. Végső fokon össze is 

házasodhatnak. Sue elég könnyen kezelhető, nem lesz a terhére. 



 

 

Kinézett az ablakon. A gép Idlewild felett körözött, leszálláshoz 

készülődött. Kigyulladt a „Kapcsolják be a biztonsági öveket” felirat. 

Mosolygott, amint a gép észrevétlenül szállt lefelé. 

Később, a repülőtér büféjében sört ivott, és megevett egy sült 

húsos szendvicset, közben kiolvasta a Times egyik számát. Semmi 

értelme, hogy siessen. Meglepetten tapasztalta, milyen kevés dolog 

történt a világban az elmúlt két nap alatt. 

A városba vezető úton szólt a sofőrnek, hogy ne siessen. A 

hosszú, kényelmes autóúton az arcába sütött a nap. 

– Így kell ezt csinálni – mondta a sofőr. – Mindenki mindig csak 

rohan. 

– Meg kéne tanulniuk kényelmesen élni – mondta Lowe 

közlékenyen. – Könnyedén venni az életet. 

A házuk előtt szállt ki a taxiból. A portás épp telefonált. Ez jó. 

Csak semmi ostoba részvétnyilvánítás. Az automata lifttel felment az 

emeletre, és lassan végigment a folyosón. 

– Mr. Lowe? 

Visszafordult az ajtóból, bal zsebében a kulcsot kereste. 

– Igen? 

Egy vékony, jelentéktelen kis ember állt a lépcsőnél. Odajött 

hozzá, kalapja a kezében. 

– Fisher hadnagy – mondta. – 45-ös körzet. 

Lowe a homlokát ráncolta. Hát most jön, gondolta. Remélem, 

helyesen reagálok majd. 

– Miben állhatok a szolgálatára, hadnagy? 

– Hát, elég rossz hír, Mr. Lowe. Próbáltuk elérni a hétvégén, de 

az irodájában azt mondták, nincs a városban. 

Lowe elmosolyodott. 



 

 

– Igen, Montrealban voltam. Horgászni. Az orvos javasolta. – 

Lenézett a lábtörlőre. Egy papírdarabkát dugtak alá, kilátszott a 

széle. Lehajolt és felvette. 

– A feleségéről van szó, Mr. Lowe. Péntek éjjel meg… meghalt. 

Lowe nem nézett fel a hadnagyra. A papírdarabra meredt, szíve 

majd kiugrott a helyéről. A bejárónő írta: „Mrs. Lowe, a nővérem 

megbetegedett, ezért nem tudtam pénteken jönni. Kedden jövök.” 

r 
Fisher hadnagy a kalapját babrálta. 

– A felesége a repülőtérről jött taxival. Belerohantak egy 

bútorszállító autóba. 

Meglepetésében Lowe elfordította a kulcsot a zárban, és kitárta 

az ajtót. Az előszobából a dolgozószoba irányába nézett. 

– Megtaláltuk a retiküljét a taxiban – folytatta Fisher –, így 

tudtuk azonosítani… 

– Lowe-t ájulás környékezte. A dolgozószoba ajtajánál lévő 

szétvetett kezekre meredt. Az üvegajtón át beszűrődő fényben 

megcsillant a jegygyűrű. 

– Csak néhány részletet szeretnék tisztázni – mondta Fisher. – 

Igazán nem tart soká. – Észrevette Lowe megkövült arcát. 

– Bejöhetek? 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Al Nussbaum 

KÖNNYŰ PRÉDA 

Nem tudni pontosan, miért az öreg Mrs. Hartmant szemelte ki a két 

férfi. Talán a kora és a gyengesége miatt. Talán a nagyméretű 

válltáska vonzotta őket, amit olyan védelmezőn szorított magához, 

vagy az a tény, hogy egy háztömb múlva letér a forgalmas 

főútvonalról, és egy csendes, kihalt mellékutcában folytatja útját. 

Bármilyen kombinációk vagy ezek együttesen is befolyásolhatták 

őket. Mindenesetre meglátták, és azt hitték, hogy könnyű préda. 

Mögé kerültek, aztán különváltak, közrefogták. A bal oldali 

elgáncsolta, ugyanakkor a jobb oldali elvágta a válltáska szíját, és 

megpróbálta elvenni tőle. De az ősz hajú öregasszony nem tárta szét 

a karját, hogy felfogja az esést, ahogy a rablók várták, hanem 

mindkét kezével megragadta a táskát és erősen szorította. A járdára 

esett, az öreg csont csattanása hallatszott, de még mindig fogta a 

táskát. 

Az egyik férfi a kezére csavarta a vállszíj lógó végét, és 

megpróbálta kirántani a táskát, míg a másik szögletes orrú 

csizmájával belerúgott az öregasszonyba. Az nem kiáltott segítségért, 

nem sikított. Csak a lábak csoszogása és a férfiak szuszogása 

hallatszott, mialatt arra próbálták rákényszeríteni Mrs. Hartmant, 

hogy engedje el a táskát. A férfiak elszántak voltak, mindenáron meg 

akarták szerezni a táskát. Minden egyes rántást jó néhány rúgás 

kísért, hogy engedjen a fogás; de az öregasszony összeszorított szája 



 

 

és az eszeveszett szorítás arról tanúskodott, hogy ő is ugyanilyen 

elszánt volt, semmiképpen nem akarta odaadni. 

De sajnos az öregasszony egyetlen férfival sem vehette fel a 

versenyt, nemhogy kettővel. A fájdalomtól meg a kimerültségtől 

másodpercek alatt elvesztette az eszméletét. A férfiak kitépték a 

táskát ernyedt ujjai közül, és elfutottak, otthagyták elnyúlva a járdán. 

Senki nem látta a támadást és a rablást. Majdnem tizenöt perc 

telt el, mire Mrs. Hartmant felfedezte egy másik járókelő. A 

rendőrség és a mentők egyszerre értek oda, de akkorra a két férfi már 

árkon-bokron túl járt. 

Az öregasszony visszanyerte néhány percre az eszméletét, mikor 

egy hordágyon a mentőautóhoz vitték. Fájdalommal teli szemét a 

közelben álló egyenruhás rendőrre emelte, aki őt nézte. 

– A pénzem – mondta olyan halkan, hogy a férfi alig hallotta. – 

Ellopták a táskám és benne az összes pénzem. 

– Mennyit loptak el, asszonyom? – kérdezte a rendőr. 

Egy percig hallgatott, aztán sikerült válaszolnia: 

– Harmincháromezer dollárt – majd ismét elveszítette az 

eszméletét. 

Nem tudott túl sokat mondani, de ez elég volt ahhoz, hogy a 

viszonylag jelentéktelen rablótámadást – ahogy az ilyesmit kezelni 

szokták – a jelentős bűntény rangjára emelje. Négy nyomozót 

küldtek a kórház baleseti osztályára, hogy kéznél legyenek, ha majd 

az öregasszony újra beszélni tud. Hasonló számú újságíró és 

tévériporter szállta meg a kórházat. 

Mikor kigurították a kezelőből, Mrs. Hartman úgy nézett ki, 

mint valami múmia. Mindkét karja és egyik lába gipszben, feje 

bebugyolálva. De eszméleténél volt, és válaszolni tudott néhány 



 

 

további kérdésre. Csak Kendris detektívőrmester, egy tagbaszakadt, 

negyvenes férfi beszélhetett vele. A riportereknek be kellett érniük 

azzal, amit hallottak, és a fényképekkel, amiket készítettek. 

– Mrs. Hartman, hall engem? – kérdezte Kendris. 

– Igen – felelte halkan a nő. 

– Azt mondta a rablás helyszínén a rendőrnek, hogy 

harmincháromezer dollárt raboltak el magától. Igaz ez? 

– Igen… 

– Mért volt magánál ennyi készpénz? 

Mrs. Hartman habozott, mintha keresné a megfelelő szavakat. 

Aztán bevallotta: 

– Én… én egy bolond öregasszony vagyok. Néha elmegy a józan 

eszem. Egyszer egy évben, néha kétszer, kiveszem az összes 

megtakarított pénzem a bankból. Pár napig otthon tartom a pénzt, 

hogy nézhessem, hogy megérinthessem, aztán visszaviszem a 

bankba. De most – elcsuklott a hangja – mind elveszett. 

– Felismerte a rablókat? 

– Ketten voltak, de még soha nem láttam őket. S nem biztos, 

hogy felismerném őket, ha még egyszer látnám. Minden olyan 

nagyon gyorsan történt. 

Ekkor hatni kezdett az orvos által beadott nyugtató, és a nő 

elaludt. 

– Ha kérdezni akar még valamit, Kendris őrmester – mondta a 

nővér –, jöjjön vissza holnap. 

A következő délután Kendris úgy rontott be a kórházba, mint 

egy dühöngő medve, de nem sikerült beszélnie Mrs. Hartmannal. 

Egész nap aludt, és az orvos nem engedte, hogy felébressze. 



 

 

Másnap Kendris megint visszajött. Már némileg megnyugodott, 

de látszott, hogy még mindig mérges. Mrs. Hartmant feltámasztották 

az ágyban, és egy főiskolás korú önkéntes ápolónő olvasott fel neki 

az újságból. Kendris megkérte a lányt, hogy kint várakozzon, míg ő 

Mrs. Hartmannal beszél. 

– Oké – mondta, mikor egyedül maradtak –, mért hazudott 

nekem? 

– Én… én nem értem, mire céloz. 

– Ki vele! Nagyon jól tudja, miről beszélek – a képzeletbeli 

harmincháromezer dollárjáról! Az egész rablás benne volt a 

lapokban, a televízióban, és amikor elmentem a bankba 

megkérdezni, hogy feljegyezték-e a bankjegyek számát, megtudtam, 

hogy soha nem is volt bankszámlája. Csak olyankor látják, mint 

tegnap is, amikor beváltja a szociális segély csekkjét. Miért hazudott? 

A sebesült asszony ökle kinyílt, majd becsukódott, aztán 

tehetetlenül tárta szét a karját. 

– Nem akartam, hogy a rablók megússzák. Azt akartam, hogy 

megfizessenek azért, amit velem tettek. 

– Nem kellett volna hazudnia – erősködött Kendris. – Hát nem 

tudja, hogy ugyanolyan keményen dolgoztunk volna, ugyanúgy 

mindent megtettünk volna, hogy visszaszerezzük a nyugdíját, mint 

ahogy a nagy összeg érdekében tettük? 

A nő nem válaszolt rögtön, így Kendris-nek volt ideje 

átgondolni, hogy milyen nevetséges dolgot mondott. Amíg azt 

hitték, hogy harmincháromezer dollárt loptak el, négy detektívet 

állítottak rá az ügyre, és riporterek tudósítottak minden lépésükről; 

most viszont ő maradt egyedül, ő is csak addig, amíg vissza nem 



 

 

megy az irodájába, és jelentését el nem teszi a felderítetlen bűnügyek 

közé. Végül volt benne annyi jóérzés, hogy elszégyellje magát. 

– Ó, nem úgy értettem! Biztos vagyok benne, hogy a rendőrség 

az összeg nagyságától függetlenül minden tőle telhetőt megtesz – 

mondta Mrs. Hartman, de Kendris fülében tompán csengtek a 

szavak. 

Még inkább elszégyellte magát, hogy ez az összevert asszony 

jobban törődik az ő érzéseivel, mint ő az öregasszonyéval. 

– Nézze – mondta, rövidre fogva a beszélgetést –, felejtsük el az 

egészet. – Elindult az ajtó felé. – Ha bármit megtudunk, értesítjük – 

mondta, és kiment a szobából. 

A fiatal önkéntes ápolónő visszajött. Felvette az újságot, amit 

akkor tett félre, amikor Kendris megérkezett, és leült az ágy szélére. 

– Olvassak még önnek? – kérdezte. 

– Igen, kérem – felelte Mrs. Hartman. – Olvassa fel még egyszer 

azt a gyilkosságot. 

– De már négyszer elolvastam – tiltakozott a lány. 

– Tudom, de kérem, olvassa fel még egyszer. 

A lány a torkát köszörülte, és nekikezdett: „Tegnap éjjel tíz óra 

körül kiszállt a rendőrség a Seventh Avenue 895. házának egyik 

lakásába, és a nappali padlóján késpárbaj következtében halva találta 

William White-ot és Jesse Boltot, akik közösen bérelték a. lakást. A 

szomszédok szerint a két férfi egész nap vitatkozott és verekedett, 

mindketten azt állították, hogy a másik elrejtett egy meghatározatlan 

nagyságú pénzösszeget. A késelés, melynek során megölték egymást, 

az egész napos veszekedés betetőzése volt. Mindketten büntetett 

előéletűek. A rendőrség folytatja a nyomozást.” Mrs. Hartman 

összezúzott ajka mosolyra húzódott. 



 

 

– Kérem, olvassa fel még egyszer – mondta kedvesen. 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Pauline C. Smith 

AZ ÉJSZAKA, AMIKOR HELENT MEGÖLTÉK 

Helen nem az a fajta nő volt, akit meg szoktak ölni. 

Persze elég csinos volt, hisz mindig a csinos lányokat találják 

meg betört fejjel vagy golyóval a szívükben, ahogy az újságok írják: 

„A szépség halála.” Tehát ennek a követelménynek megfelelt, de a 

személyisége, ami egy nagy nulla, és szokványos életmódja már nem. 

Szerda délelőtt hallottam erről, épp amikor kávét főztem a 

konyhában (szerdán és pénteken mindig későn szoktam kelni, 

legalábbis eddig…). Bekapcsoltam a rádiót, és azt harsogta, hogy 

Helen Brainardot előző éjjel nappalijának szőnyegén találták, Jon 

egyik katonai pisztolyával vagy karabélyával lőtték szíven, 

mindenképp azon fegyverek egyikével, amikre Jon mindig olyan 

büszke volt ott kinn a céllövő pályán. 

Jon, mivel Helen férje és az első számú gyanúsított, már előzetes 

letartóztatásban volt, különösen, hogy állítólag az ő fegyverét 

használták. Helen édesapja meg a rendőrség átlátott a szitán. Első 

gondolatom az volt: „Mért ölte volna meg Jon az aranytojást tojó 

tyúkot?” – mivel Helen ilyen tyúk volt, és az aranytojások apja 

autóügynökségétől származtak. 

Ruhába bújtam, beültem a kocsiba, és bementem a városba. 

Dél múlt pár perccel, amikor leparkoltam Willard 

ingatlanügynöksége és biztosítási irodája előtt, a nyitott ajtón át 

kiszúrtam, hogy Willard az íróasztalánál ül, ugyanolyan kifacsartnak 



 

 

látszik, mint amilyennek előző éjjel, háromnegyed tizenegy körül 

láttam. 

Átmentem Rudolph Grilljébe, ahová Jon, Helen és ami azt illeti, 

Willard ismerősei is jártak. Mindnyájan még a középiskolából 

ismertük egymást – kivéve persze Jont, ő később került közénk. 

Összetoltak két asztalt, és akörül ültek, helyet szorítottak nekem. 

Salátát rendeltem, mert vigyázok a súlyomra, és egy sört, mert 

szükségét éreztem. 

– Kitűnő céllövő – mondta valaki. – Mindig is ezt állította 

magáról, és igaza volt. 

Percnyi csönd következett, mindenkinek eszébe jutott Jon, kint 

a céllövő pályán, ahogy hencegve mutogatja katonai revolvereit, 

karabélyait vagy mi a csodát, szeretettel beszél mindegyikről, mivel a 

hadseregnél szolgált, azt állította, tiszt volt, és kitűnő céllövő. 

Senki előtt nem volt kétséges, hogy Jon a gyilkos. Minden olyan 

egyszerű volt, mint egy megfejtett keresztrejtvény. Helen apja 

valamivel tizenegy előtt hazafelé tartott az Elk Klubból, és mivel 

fényt látott a Brainard-házban, úgy döntött, beugrik a vejéhez, hogy 

megbeszéljék az ügynökség üzleti ügyeit, ehelyett lánya még meleg 

holttestébe botlik. 

– Képzelheted – mondta mindenki. – Milyen szörnyű 

megrázkódtatás. 

Biztosan az volt. Helen apja egészen megzavarodott, ahogy 

mondták, néhány percig nem jutott eszébe, hol vannak a telefonok, 

aztán emlékezett rá, hogy van egy a konyhában, lerohant hátul a 

hallon keresztül, és az asztalon meglátta a fegyvert, csak úgy 

félrelökve, ahogy Jon szokta a bemutatók után. 



 

 

Ismerőseink egyike a helyi lapnál dolgozott, egy másik a rádió 

társtulajdonosa volt. Első kézből tudtak meg mindent, teljes 

részletességgel, és élvezték, hogy továbbadhatják. 

– Mikor ölték meg? – kérdeztem, és megtudtam, hogy negyed 

tizenegy és tizenegy között. Helen apja akkor talált rá, a halottkém 

megpróbálta tudományosan megállapítani, de személy szerint a 

tizenegy felé hajlott, mivel Jon még ott volt! Nem ért rá 

elmenekülni. 

Alig kaptam levegőt, csak ültem a söröm mellett, a két elvált nő 

– aki mostanában tért vissza a városba meg a társaságba – sírva 

fakadt. Ki nem állhattam egyiket sem, már a középiskolában sem. 

Helen apja, úgy tűnt, egy percre megállt, amikor meglátta a 

fegyvert, csak állt ott elborzadva, aztán mielőtt még a konyhába ért a 

telefonhoz, egy autó fényszóróját vette észre a kocsibejáróban az ajtó 

üvegén át, és hallotta, hogy beindul a motor. 

– Fényszórókat látott kigyulladni? – kérdeztem. – És hogy 

beindítják a motort? 

Nyilvánvalóan az öregember így mondta: kigyulladtak a 

fényszórók, és beindították a motort. Akkor a hátsó ajtóhoz rohant, 

feltépte az ajtót, és kirángatta a vejét a kocsiból. Mindazonáltal 

Helen apja jól menő autóügynöksége ellenére sem a világ legokosabb 

vagy legfürgébb embere. 

– És mit mond Jon? – kérdeztem. 

A két elvált nő újabb könny áradatban tört ki, mikor 

meghallotta, hogy Jon nem szólt egy szót sem, csak elképedt. 

Kiittam a sörömet, és felálltam. 

– Hát, azt hiszem, ő tette – mondtam; a többiek is azt hitték. 

Én nem Jonra gondoltam. Ők igen. 



 

 

Lementem a kocsihoz, és bekukucskáltam az ajtón, az ingatlan- 

és biztosítási ügynökség irodájába. Willard még mindig az 

íróasztalánál ült, színtelen arccal – és mért is ne? Helen volt az a 

lány, aki után szívesen elmosogatott volna, és kivitte volna a 

szemetet. 

Beszálltam a kocsiba, és elhajtottam az autóügynökség mellett. 

Csak a titkárnőt láttam a nagy üvegablakon keresztül, aki kicsit 

prűden ült a forgószékén (fogadni mernék, neki soha nem volt 

alkalma a hátsó szobában, a régi bőrdíványon enyelegni). Egyedül ült 

a bemutatóteremben, míg Helen apja valószínűleg azon 

mesterkedett, hogy Jon nyaka körül megszoruljon a hurok, és Jon a 

börtönben valószínűleg azon csodálkozott, hogy került ő oda. 

A városon keresztül kiautóztam Brainardékhoz, pontosan 

huszonöt percig tartott az út az ügynökségtől a házig. Elég nagy ház 

– elfoglalja egy kisebb hegy tetejét, az autóút a birtok keleti felén 

húzódik jobboldalt. Sokszor voltam itt fenn Willarddal, Brainardék 

gyakran rendeztek partykat – azaz Jon rendezett, Helen 

szeretetreméltó izommerevséggel ült ott, míg Willard, a 

reménytelen szerelmes, szomorú tekintettel, összegörnyedve ült egy 

félreeső sarokban. 

Felhajtottam a kocsiúton a háznak ahhoz a részéhez, ahol a 

hálószobák voltak, befordultam a hátsó sarkon, beálltam a 

kocsibejáróba nyugat felől, és behúztam a kéziféket. A szélvédőn 

keresztül pont a keletre néző üvegezett ajtót láttam, ahogy azt 

gondoltam is. 

Ott ültem néhány percig a fedett kocsibeálló árnyékában, a 

fénysugarakat néztem a fényes, zöld teraszon, és arra gondoltam, 

hogy lehetett ez akkor éjjel: a fényszóró hirtelen kigyulladó fénye az 



 

 

üvegezett ajtóval szemben és a motor felbőgő hangja olyan furcsán 

közelről. 

A ház L alakú. Kiengedtem a féket, és kifaroltam a 

kocsibeállóból, aztán körbementem a házat övező kocsiúton, 

elhaladtam a hátsó konyha ablakai és az északra néző nappali széles 

üvegajtaja mellett, majd a ház nyugati sarkánál, ahol a teniszpálya 

mögött van a céllövő pálya, és az uszoda vize kéken csillog a lenti 

teraszon. Szegény Jon, a sportember. A börtönben nem fog túl sokat 

úszni, sem teniszezni. És fegyverekkel sem játszadozhat. 

Milyen kár, Jon rövid hét év alatt mindent – házat, uszodát, 

parkot, céllövő pályát – megteremtett magának az autóügynökségnél 

lévő állása segítségével, amit Helennel együtt kapott meg, pedig a 

csinos frizuráján és ápolt bajuszán kívül csak katonai pisztolyokat, 

karabélyokat és a hírnevét, hogy kitűnő lövő, hozta a házasságba, és 

végül ez lett a veszte. 

A nyugatra néző nappali ajtajának széles üvegablakán egészen 

behúzták a függönyöket. Elöl jöttem ki, ahol a kocsiút kanyarodik és 

elhalad a dupla bejárati ajtó előtt. Helen apja biztosan itt parkolt a 

kocsijával előző éjjel, a keleti kocsiútról nem lehetett látni a 

sötétben. 

Egyetlen rendőrautóval sem találkoztam a hegyről lefelé jövet. 

Azt hiszem, befejezték a nyomozást a házban, talán már előző éjjel, 

rögtön, ahogy megtalálták a gyilkost, felpakolták és őrizetbe vették. 

Pont tizenöt percig tartott, hogy hazaérjek és megragadjam a 

telefont, ami már régóta csöngött. Anyám volt, és ahogy felvettem a 

kagylót, rögtön azt kérdezte, igaz-e, amit az egyik barátomról 

hallott. 



 

 

Elmondtam neki mindent, amiről úgy gondoltam, tudnia kell, és 

miután figyelmeztetett, hogy a jövőben jobban válogassam meg a 

barátaimat, megdöbbenten letette. Anyám nem tartja előkelő 

dolognak, ha valakit megölnek, de az sem előkelő dolog, ha az ember 

ismeri az áldozatot. Anyám mindene az előkelőség, talán ezért 

dugott be engem abba az undorító lánynevelő intézetbe, pedig a 

banda többi tagja az állami egyetemre ment. 

Szörnyű négy év volt. Anyám azt várta, hogy előkelőséggel 

legyek felvértezve, mire végzek, én meg addig akartam visszajönni, 

amíg még van néhány partiképes hím a mi nagyszerű bandánkban. 

Mindketten csalódtunk. Okosabban, de előkelőség nélkül tértem 

vissza, és minden ismerős férfi katona volt, megnősült vagy elment a 

városba szerencsét próbálni. Csak Willard maradt ott, és ő csak 

egyetlen dolgot várt az élettől: feleségül venni Helent, és az egyedüli 

jogot ahhoz, hogy elmosogasson helyette és kivigye utána a szemetet. 

Ilyen banális módon fejezte ki a rajongását már a középiskolában is 

és a két egyetemi év alatt. Talán minden valóra vált volna, és Helen 

még élne, de két év múlva meghalt Willard apja, így el kellett 

menjen az egyetemről és Helentől. Haza kellett jönnie, hogy átvegye 

az ingatlan- és biztosítási ügynökséget. 

Elég baj, mert Jon lesben állt, csak azért volt ott az egyetemen, 

hogy valami módon biztos jövőre tegyen szert, és Helen elég 

biztosnak látszott. Így aztán összeházasodtak, pedig ha Willardhoz 

ment volna, soha nem ölik meg. 

Hát ilyen az élet. Meg a halál. 

Gyorsan megállapították, hogy az asztalon lévő fegyver nagyon 

is Joné, és a gyilkos golyó ettől a fegyvertől származik – de ezt már 

mindenki tudta. 



 

 

A fegyveren lévő ujjlenyomatok is Jontól származtak, mindenki 

ezt várta – rajtam kívül. Én mást vártam, és csodálkoztam, de aztán 

eszembe jutott, hogy hencegett Jon az utóbbi napokban a céllövő 

pályán, hogy forgatta ujján a karabélyt, pisztolyt vagy mit, beállt, 

célzott, becsukta az egyik szemét, figyelt, és aztán győzedelmesen 

átmasírozott a félig beüvegezett hátsó ajtón, hányavetin, 

nagyvonalúan odadobta a pisztolyt vagy mit az asztalra, aztán 

mesterkélten megtörölte a kezét az előre odakészített rongyban. 

Ez a nap és a következő elég eseménytelenül telt el, a helyi 

rádiót hallgattam és a helyi újságot olvastam, és elvégeztem szokásos 

csütörtök esti munkámat a könyvtárban. Már egy éve 

helyettesítettem minden kedden és csütörtök este; olyan munka, ami 

eszembe sem jutott volna, miután öt évig főállású könyvtáros voltam, 

mint valami vénkisasszony, most viszont ez a két este némi 

szabadságot biztosított számomra, amire most már semmi szükség, 

mert Jon olyan szörnyen elérhetetlen – akár fel is mondhatok. 

A rádiónál dolgozó ismerős és az újságíró azzal az egyáltalán nem 

meglepő hírrel jött le Rudolphhoz, hogy Jonnak ott kell maradnia, 

ahol eddig volt, mert egyikük szerint a bíró óvadék ellenében sem 

engedi szabadlábra, a másik szerint Helen apja úgy összekutyulta a 

dolgokat, hogy Jon képtelen kimászni belőle. Akárhogy is, Jon a 

börtönben volt, és a két elvált nő egyre csak bőgött. 

Szomorkodtak, lamentáltak, gyászoltak, sírtak fájdalmukban Jon 

bebörtönzése miatt, így biztos voltam benne, hogy azok ketten 

felváltva találkoztak vele az ügynökség hátsó szobájában hétfőn és 

szerdán éjjel, mert már csak ez a két éjszaka maradt a hétből, hisz a 

kedd és a csütörtök foglalt volt. Az a sok hétfő és szerda épp elég volt 

ahhoz, hogy Helen arcán végül is megjelenjen a gyanakvás, amit 



 

 

Willard tévesen a kiábrándultság biztos jelének vélt. Nahát! Szegény 

Helen, végül is olyan sokáig látszott élettelennek, és mikor végre 

felélénkült, megölték! 

Mindenki láthatta volna ezt az új arckifejezést, de soha senki 

nem vette a fáradságot, hogy figyeljen rá az opportunista Jonon – aki 

végül is megkapta – és az idealista Willardon kívül, aki a szemetet 

akarta kivinni utána. Olyan volt, mint egy szép váza vagy egy 

tökéletes szobrocska, állandóan gyönyörű, így a legtöbben 

elfelejtették észrevenni, hogy valami miatt lelkesedik és ragyog. De 

Willard észrevette az életszerű arckifejezést, és természetesen 

megemlítette nekem. 

Willard mindig Helenről beszélt nekem – öt éven keresztül, 

amikor hazajöttem abból az elviselhetetlen iskolából, és 

vénkisasszony-könyvtáros lettem. Meg szokott állni a könyvtárnál, 

amikor úton volt, hogy számba vegyen egy házat vagy megkössön 

egy biztosítást, ilyenkor áthajolt a pult felett, és elmondta, milyen 

szörnyű, hogy Helen Jonhoz ment feleségül, én pedig 

megsimogattam a vállát, mivel ő volt az egyetlen magányos férfi a mi 

nagyszerű társaságunkban. Néha átjött hozzánk este, hogy 

megpihenjen a keblemen, ilyenkor letöröltem nyakamról a 

könnyeit, megsimogattam a fejét, mert ő volt az egyetlen nőtlen 

férfi, aki megmaradt. 

Tehát Willard észrevette Helen új arckifejezését, és a sajátja is 

megváltozott, melankolikusból reménykedővé, és egy éve először 

beszélt úgy Helenről, hogy nem panaszkodott, nem sírt közben, és 

én nem simogattam meg kedvesen. 



 

 

– Szóval megváltozott – mondtam tárgyilagosan. – Egyenesen ül, 

körbejártatja a tekintetét, ajka szétnyílik, mintha lélegzetet venne. És 

akkor mi van? 

Vigyázva kereste a szavakat, óvatosan, de reménykedőn. 

– Úgy látszik, elege van a fickóból – mondta. 

Sajnálkozva mosolyogtam rajta. Szegény Willard. A szeméből 

sugárzó bizakodás jelezte újraéledő álmait. 

– Nos, Willard – magyaráztam gyakorlatiasan, szívességnek 

tekintettem, hogy helyreigazítsam –, ha azt hiszed, hogy Helen 

néhány pillantás, kacsintás vagy fene tudja mi miatt kirúgja Jont, 

akkor nagyon tévedsz. 

Vitatkozni akart. 

Látszott, a szeméből sürgősen ki akar törni a halványkék 

fájdalom, de Willard már nem volt abban a helyzetben, hogy 

Helenről vitatkozzon velem, vagy az iránta érzett szerelméről 

meséljen, vagy hogy az én keblemen sírjon Helen után – 

semmiképpen! 

– Hát így állunk, Willard – mondtam, de nem hitt nekem. Helen 

új arckifejezése egyetlen dolgot jelentett számára – végre ráébredt az 

igazságra, és az Willard az ő nagy szerelmével. 

Minden alkalmat megragadott, hogy ott lebzseljen körülötte. 

Kezébe fogta a kezét, óvatosan simogatta, mintha az egyik tenyér azt 

mondaná, gyűlöllek, a másik pedig azt, hogy szeretlek. Willard nem 

olyan ember, aki elrejtené az érzelmeit, rögtön kiteregeti, mint 

ahogy a középiskolában tette. Az volt a rögeszméje, hogy álmai 

valóra válnak, mert Helen minden féltékeny vagy ijedt pillantását 

biztató jelnek tekintette. Annyira eltökéltté vált ez a rögeszme, hogy 



 

 

arra számítottam, egy óvatlan pillanatban a hátára kapja és elviszi 

magával, hogy elmosogathasson helyette és kivigye utána a szemetet. 

Szegény Willard! Most olyan halottnak látszik, mint az álmai. 

Péntek reggel a rádió azt recsegte, hogy Jon kábulata elmúlt, és 

telebeszéli az egész börtönt, így lementem ebédelni Rudolph-hoz, 

hogy meghallgassam a rádióst és az újságírót, amint azt mesélik, 

hogy Jon nem el akart menni a gyilkosság után, hanem épp akkor ért 

haza, így, mivel nem volt otthon a gyilkosság idején, nem is 

követhette el azt. 

– Nevetséges történet. Hogy hiheti, hogy egy ilyen buta sztorit 

bevesznek? – kérdezte valaki, és a két elvált nő néhány 

könnycseppet hullatott. 

– Azt mondja, van egy tanúja – felelte a riporter. 

– Tanúja? – kérdeztem. – Látta valaki a gyilkosságot? 

– Arra van tanúja, hogy hol volt, mielőtt hazament, és csak azért 

mondta apósának, hogy épp elmegy, mert fogalma sem volt róla, 

hogy Helent szíven lőtték és bent fekszik a házban. 

Percnyi csönd követte ezt a rendkívüli kijelentést, közben 

mindenki azt próbálta megfejteni, hogy gondolhatta. 

Én tudtam, hogy gondolta, de csak álldogáltam ott. 

– Mit mondott, ki a tanú? – kérdeztem. 

Egyikük sem tudta. Csak azt tudták, hogy Jon most egy alibivel 

próbálkozik, és a rendőrség biztosan kihallgatja a tanút, így 

hazamentem, hogy otthon legyek, ha jönnek. 

Csak annyi időm volt, hogy főzzek egy kávét, amikor az a bamba 

Bill Ruffner, akire halványan emlékeztem még a középiskolából, és 

aki jelenleg nyomozó a rendőrségnél, megérkezett az autóján, és 

beoldalgott a házba, hogy kikérdezzen. Mentegetőzött, hogy nem 



 

 

akar megvádolni egy férjes asszonyt, még burkoltan sem, azzal, 

amivel meg kell vádolnia, mert ki kell nyomoznia az ügyet, és Jon 

kétségbeesetten azt akarta bizonyítani, hogy egy dologban ugyan 

bűnös, de a másikban nem. 

– Hát, Ruff – üdvözöltem, mialatt egyik lábáról a másikra állt 

zavarában. Ezért így szóltam: – Foglalj helyet, Ruff. – És ő leült. 

Aztán, hogy legyen mit kezdenie a kezével, adtam neki egy csésze 

kávét, és megkértem, hogy mondjon el mindent. 

Mindent el is mondott, hálás volt, hogy lehetőséget adtam neki a 

bevezetésre, hogy elrejtse Jon vádjának inzultáló gyanúsítását. Ó, 

szörnyűség! 

– Az őrizetes, az a Brainard – nyelt egyet azt állítja, hogy 

közvetlenül a gyilkosság után ért haza. És nem utána ment el. 

– Hallottam. 

– Az após azt mondja, hogy látta kigyulladni az autó reflektorait 

a hátsó ajtó üvegén keresztül, és hallotta, hogy beindítják a motort, 

és ez a fickó, az őrizetes, ez a Brainard épp el akart menni. 

– Ezt hallottam és olvastam is – mondtam. – El akart menni a 

gyilkosság után. 

Ruff bólintott, a kávéscsészéje csilingelt a tányéron. 

– És az após természetesen kirohant, hogy szóljon neki… 

– Természetesen – mondtam egyetértőn. 

– Kiabált valamit. 

– Ki kiabált valamit? – kérdeztem. 

– Az após. – Ruff letette a kávéscsészét és a csészealjat az asztalra, 

így használhatta a kezét. – Az após rákiabált, hogy álljon meg. Azt 

kiabálta, hova a csodába megy, vagy hogy mit képzel, hová megy – 

valami ilyesmit. 



 

 

– És hová, mit mondott Jon, hová megy? 

– Arra senki sem emlékszik, de az após azt állítja, hogy az a 

Brainard mondott valamit, hogy megy valahová, és ezért kirángatta a 

kocsiból, majd belökte a házba. 

Amit persze Jon apósa nem tett, mert olyan ernyedtek az izmai, 

hogy semmiképp sem tudta volna kirángatni Jont a kocsiból – talán 

megrántotta egy kicsit és a hátsó ajtó felé lökte. 

– És aztán? – kérdeztem. 

– Hát, aztán megmutatta neki a holttestet, és hívta a rendőrséget, 

és most az őrizetes, ez a Brainard azt állítja, hogy nem a gyilkosság 

után ment el, hanem épp akkor ért haza, és nem is tudott a 

gyilkosságról. 

– Különös – feleltem, fejemet csóválva. 

– Be tudja bizonyítani, hogy nem ment, hanem jött? 

– Hát, azt mondja, igen. – És Ruff lesütötte a szemét. – Azt 

mondja, az autóügynökségnél volt, ami az apósáé. 

– Á, igen – mondtam. – Hát, ha ott volt, akkor mi a fenének 

mondta azt, hogy elmegy valahová, ahelyett hogy azt mondta volna, 

az autóügynökségtől jött haza. 

– Mert valaki volt vele az autóügynökségen. 

– Ó? 

– Egy hölgy. – Ruff bocsánatkérőn köhécselt és hozzátette: – Azt 

mondja, te voltál. Azt állítja, fél tizenegyig ott voltál vele a hátsó 

szobában. Azt mondja, igazolod az alibijét. 

– Csak nem?! – kiáltottam, és felháborodva néztem Ruffra. 

Remegett a keze, a vállát vonogatta, és megrázta a fejét, mintha 

csak azt akarná bizonyítani, hogy neki semmi köze a vádaskodáshoz. 



 

 

– Ruff, én nem az a fajta nő vagyok, aki ügynökségek hátsó 

szobáiba lopakodik – férfiakkal. Elég jól ismersz ahhoz, hogy 

tudhatnád… – Ruff, aki mindig kívülálló volt, csak együtt lógott a 

bandával, de soha nem tartozott közénk, egyáltalán nem ismert 

engem. Csak szeretett volna. Ezért nyomatékosan, buzgón bólintott. 

– De mivel te csak a kötelességed teljesíted – megbocsátón 

elmosolyodtam –, pontosan elmondom neked, hol voltam és mit 

csináltam a gyilkosság éjszakáján. Kedd volt, a könyvtári napom. 

Tudod, kedden és csütörtök este a könyvtárban helyettesítek. 

– Nem tudta. – Tehát ott voltam. Bárki megmondhatja. Nos, 

kilenckor mindig bezárom az ajtókat, leoltom a legtöbb villanyt, és 

folytatom a munkám – tudod, egy könyvtárosnak mindig van mit 

csinálnia. Katalógusokat, mutatókat készíteni, visszatenni helyükre a 

könyveket… – Nem tudta. – Talán tízkor mentem el vagy nem 

sokkal később – nem szoktam az órámat nézni, így nem vagyok 

egészen biztos benne –, aztán hazajöttem. 

Ahogy ott állt, Ruff ügyetlenül meglökte az asztal szélét, és a 

csészealjak egymáshoz ütődtek. Elpirult ügyetlensége miatt, morgott 

valami bocsánatkérés-félét, és elindult az ajtó felé. Kikísértem. 

– Kérdezd meg Willardot – javasoltam. 

– Kérdezd meg, mikor látott engem akkor éjjel. – Tudtam, hogy 

Willard javát szolgálja, ha korán látott engem, és én korán láttam őt 

kedd éjszaka, még a gyilkosság előtt. – Akkor kérdezd meg 

Willardot, Ruff. – Szomorúan ráztam meg a fejem. – Szegény Jon, azt 

hiszem, mégiscsak ment és nem jött akkor éjjel. 

Ha valakinek, akkor nekem egészen nyilvánvaló volt ez a jövés-

menés. Amit Helen apja a hátsó ajtó üvegén keresztül látott, az nem 

az autó reflektorának felvillanó fénye volt, amit Jon azért kapcsolt 



 

 

be, hogy elmenjen a bűntény színhelyéről, hanem a már égő 

reflektor fénye, ami megvilágította a ház sarkát a kocsibeállóból, és a 

hátsó ajtó ablakát is, mikor Jon hazaért, és azt kellett látnia, hogy 

bűntényt követtek el. Helen apja nem a beinduló motor zaját 

hallotta, hanem azt, hogy Jon felpörgeti a motort, ahogy azt szokta, 

ha megérkezik valahová, a motor bőgése azt jelenti, itt vagyok, 

figyeljetek rám, és apósa nyilvánvalóan fel is figyelt. 

Szegény Jon! Majd kiugorhatott napbarnított bőréből, amikor 

berobog a kocsibeállóba pont huszonöt perccel azután, hogy eljött az 

autóügynökségről, és ott találja apósát, aki egy kérdést 

üvölt,'biztosan azt hitte, ő a legszerencsésebb fickó a világon, hogy 

azt kérdezik tőle, hová megy, és nem azt, hogy hol volt. 

Ruff beszállt a kocsijába, és visszament a rendőrségre, hogy 

leadja jelentését. Biztosabb volt benne, mint valaha, hogy Jon ölte 

meg a feleségét. Tudtam, hogy nem ő tette, és Jon is tudta. Velem 

volt, ahogy mondta, az ügynökség hátsó szobájában, mint máskor, 

nem sokkal kilenc után, amikor bezártam a könyvtárat, fél 

tizenegyig, amikor mindketten hazahajtottunk. 

Mivel háromnegyed tizenegyre értem haza, és Willard már ott 

volt, az egész rögeszme és elszántság lemosva az arcáról, ami kissé 

szürke lett, úgy gondolom, tíz óra huszonöt perckor ölhette meg 

Helent, mert tizenöt percig tart az út Brainardéktól hozzánk, és nem 

előzhetett meg többel, mint öt perccel. Még zihált a kimerültségtől. 

Egyszer majd megkérdezem tőle esetleg, de tulajdonképpen 

semmi szükség rá; tudom, mi történt. Felment Brainardékhoz akkor 

éjjel. Ég tudja, mi járt a fejében. Talán a hátára akarta kapni Helent 

és eltűnni vele az éjszakában, ahogy egyszer elképzeltem, vagy csak 

azt akarta hallani, hogy tényleg elege volt Jonból, ahogy azt 



 

 

eltökélten remélte. Akárhogy is, a rögeszméje és az elszántsága 

Brainardék házához űzte, egy kérdés volt az ajkán, egy percig sem 

titkolta az érzelmeit. Ki tudja, hogy tette fel a kérdést? Talán 

egyszerűen így: „Eleged van Jonból, és hagyod végre, hogy 

elmosogassak helyetted és kivigyem a szemetet?” Valószínűleg nem 

is gondolkodott; egészen megfeledkezett rólam, mert Willard józanul 

nem túl éles eszű, de a Helenért lelkesedő Willard fantasztikus. 

Nem tudom, mit csinált Helen. Talán csak azt mondta neki, 

tűnjön el, esetleg nem is talált szavakat, végül biztosan nevetett vagy 

sírt, azt is legutoljára. Bármit csinált is, Willard megértette, és 

miközben átrohant a hátsó folyosón, hogy elmenjen, észrevette a 

katonai pisztolyt vagy karabélyt vagy mit, az asztalon, azon a keddi 

éjszakán. Minden ok nélkül megragadta a ronggyal együtt, 

visszarohant a nappaliba, és vadul célzott. Helennek, aki megpróbált 

elmenekülni, de természetesen túl lassú volt, sikerült olyan pózba 

állnia, hogy a golyó átlyukassza a szívét. 

Az volt a helyzet, hogy Willardnak marha szerencséje volt, és 

Jonnak olyan marha pechje, hogy a városban mindenki meg volt 

győződve róla, hogy ő ölte meg a feleségét – mindenki, kivéve én, 

Jon és Willard. 

Az ok, amiért nem árulom el Willardot, hogy megkapja a méltó 

büntetését, nem a feleség megértéséből fakad, hisz egy éve házasok 

vagyunk, hanem hogy megfizessek Jonnak, amiért túl gyakran és túl 

sok nővel használta az ügynökség hátsó szobáját. 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Henry Slesar 

A TANÚK 

Gordonnak már ismerős volt ez a baljós fütyörészés a hallból és az 

utána következő halk kopogás. Elképzelte az idomtalan arcot, a 

kiugró állkapcsot a kerek nemezkalap alatt, a sárga fogait, amikor 

mosolyog, egy öregember megfakult kék szemét a szarukeretes 

szemüveg mögött. Kellerman, maga visszataszító – gondolta Gordon 

–, ronda és gonosz, és én gyűlölöm magát. De könnyebbnek tűnt a 

zsebébe nyúlni és kihámozni a negyven dollárt (csak ennyit kért ez a 

méltányos, jólelkű zsaroló), belecsúsztatni a ráncos, fehér kézbe, és 

letudni az egészet a következő hónapig. 

A kényszerű fizetség állandó kiadásnak számított, mint a lakbér, 

a villanyszámla vagy Pamela könyvklubtagsági díja. Nem is titkolta 

el Kellerman létezését felesége elől. Pamnek ez is olyan volt, mint a 

többi pénzkiadás, fogalma sem volt, mit nyújt cserébe Kellerman, őt 

nem érdekelte a pénz unalmas világa. Kiállítások rendezésével, 

könyvklubokkal foglalkozott, két gyereküket sétáltatta a parkban, és 

esti egyetemre járt, politikatörténetet hallgatott. Gordon nagyon 

szerette. A gondolatra, hogy Kellerman valaha is elmondja neki azt 

az ocsmány történetet, megmutatja a fényképeket róla és arról a 

lányról, egész testében megrázkódott, és jobb szeme sarka rángatózni 

kezdett. 

Persze Kellerman nem mondta el. Nem állt érdekében idilli 

házasságok feldúlása. Tapasztalt, hivatásos zsarolóhoz illő etikai 



 

 

kódexe volt. Fizess, és Kellerman biztosan hallgatni fog. Gordon 

hónapról hónapra negyven dollárt fizetett volna, ha nincs az infláció. 

– Tudja, az infláció… – mondta Kellerman egy napon, közben 

elfelejtett Gordonra mosolyogni. Puha kezében csavargatta a zsíros 

karimájú nemezkalapot. – Csak tíz dollár emelés, Mr. Brinton. 

Mindennek felmegy az ára. – Olyan alázatos volt, mint egy 

fizetésemelést kérő beosztott. 

– Rendben – morogta Gordon, és elvett még egy tízest a 

bankjegykötegből. – Mi mást tehetnék? 

– Nahát – mondta Kellerman ne így fogja fel. – Ismét jókedve 

lett. Miután becsukódott mögötte az ajtó, Gordon hallotta, hogy 

fütyörészik lefelé a lépcsőn. 

Néhány hét múlva egyik éjjel Gordon sétálni vitte bull 

terrierüket, Lockjaw-t a parkba. Pam elment, hogy beiratkozzon 

még egy esti előadásra. Gordon észrevette, hogy egy férfi a 

szokásosnál nagyobb érdeklődéssel figyeli. És ahogy gondolta, 

elindult felé, végül sietve, akadozó hangon beszélni kezdett. 

– Hé, állítsa le magát – mondta Gordon. 

– Egy szót sem értek. 

A férfi elpirult, aztán lassabban folytatta: 

– Ed Kellermanról szeretnék beszélni magával. 

Egy idegen szájából ez a név úgy hatott, mintha egy jégkockát 

gurítottak volna végig a hátán. Gordon a férfi sápadt, fiatalos arcát 

vizsgálgatta, dagadt szemét, keskeny, fehér ajkát. Az egész arc 

szorongást tükrözött. 

– Nem ismerek semmiféle Kellermant – mondta Gordon. 

– Talán üljünk le és beszélgessünk. Szép a kutyája. 



 

 

Találtak egy üres padot, és a férfi azt mondta, hogy Dave 

Blissnek hívják. Tudta Gordon nevét és címét, azt, hogy nős és két 

gyereke van. És tudott Kellermanról. 

– Nem kérdezem, miért zsarolja – mondta Dave Bliss, cigarettája 

ki-be járt a szájában. – Remélem, megteszi, amit kérek. Csak annyit 

mondjon meg, mennyit fizet neki. Engem ötven dollárral vág meg 

havonta. 

– Engem is – felelte Gordon rekedten. – Nemrég még negyven 

volt. 

– Igen – mondta Bliss. – Akkor határoztam el, hogy követem 

Kellermant, és megtudok róla mindent, amit lehet. Fogalmam sincs, 

maga mivel foglalkozik, de én a postánál dolgozom, megérzem ezt az 

ötven dollárt. 

– Üzletember vagyok – mondta Gordon. 

– Csak a sok munka, és semmi fizetség. Néhány hónapja 

majdnem felkopik az állam. 

– És ki tudja, Kellerman egyszer még kapzsivá válhat. 

– Tehát követte? Mit tudott meg? 

Lockjaw minden ok nélkül ugatni kezdett, és Gordon orron 

vágta. 

– Megtudtam, hogy sok kliense van – mosolygott Bliss. – Vagy 

tíz-tizenöt helyre követtem a városban. Semmilyen lista nincs nála, 

minden név és cím abban a piszkos fejében van. 

– Akkor nem vagyunk egyedül – mormolta Gordon. 

– Nem – felelte Bliss. – És ez a lényeg. Hogy nem vagyunk 

egyedül. Ezért olyan zseniális a tervem. Egy ilyen mocsok, mint ez a 

Kellerman, nem érdemli meg, hogy éljen. Felejtsük el a pénzt, csak 



 

 

arra gondoljunk, hogy mit csinál az emberekkel. Engem már egészen 

megfertőzött. 

– Igen? 

A férfi eldobta a cigarettáját. Lockjaw az égő csikket szaglászta, 

Bliss elhúzta a kutyát, és megsimogatta őszes fejét. 

– Megöljük – mondta. – Ez a tervem. 

– Megőrült? A gyilkosság súlyosabb bűn, mint a zsarolás. 

– Nem a gyilkosság a megfelelő kifejezés. Egyszerűen csak 

kitörölünk a világból egy emberi nullát. 

– Felejtse el – mondta Gordon. – Verje ki a fejéből. Vegyük úgy, 

hogy nem is hallottam, amit mondott. 

Bliss elővett egy másik cigarettát, és most nyugodtabbnak 

látszott. 

– Először mindenki finnyás volt. De amikor elmagyaráztam a 

dolgot, megértették. 

– Mit ért azon, hogy mindenki? 

– Az embereket, akiket Kellerman zsarol. Már vagy egy tucattal 

beszéltem, maga az egyik legutolsó. Amikor elmondtam nekik, 

milyen könnyű lenne, mennyire egyszerű meg ilyenek – 

beleegyeztek. Tudja, a lelkiismeret nem olyan zavaró, ha figyelembe 

veszi, ki is ez a Kellerman. Az egyetlen lényeges dolog, hogy ne 

bukjunk le. Erre is gondot fordítottam. 

– Minden bűnöző ezt gondolja – mondta Gordon. 

– Ez nem bűnözés – folytatta Bliss. – És senkit nem kapnak el, 

mert nem is lesz gyilkosság. Csak egy baleset. Ha valaki bajba 

kerülhet, az én leszek. Én egyedül. Én ütöm el Kellermant egyik 

éjjel, amikor begyűjti a pénzt. Már megtaláltam a helyet és az időt – 

éjfél előtt a Carol Streeten. 



 

 

– Értem – jegyezte meg Gordon. – Egy baleset. 

– Igen – felelte Bliss. – Tudja, hogy milyen nagy szívességet 

teszek ezzel magának? 

– Azt hiszi, a rendőrök mind hülyék? Rossz könyveket olvasott. 

A gyilkosokat elkapják, nem tudta? Még ha balesetnek tüntetik is fel. 

– Ez más lesz – mondta Bliss a tanúk miatt. 

– Micsoda? 

– Lesznek tanúim – folytatta Bliss –, egy csomó, és nem lesznek 

érdekeltek az ügyben. Semmi sem kapcsolja össze őket, semmiféle 

érdek. És mindegyikük ugyanazt a történetet fogja elmondani: látta, 

hogy Kellerman a saját hibájából került az autóm alá. 

Gordon felállt. 

– Ennyi elég. Már így is túl sokat mondott. 

– Nem – érvelt Bliss. – Meg kell értenie, maga is beletartozik, 

mint a többiek. Nem látja, milyen nagyszerű ötlet? A számok 

biztonsága. Megbízható polgárok, mind ugyanazt tanúsítják. 

Hangsúlyozom, megbízhatók. Tudnia kell, kik Kellerman áldozatai. 

Van köztük egyetemi tanár és két orvos. Négy háziasszony, egy 

csapos, pár üzletember és néhány alkalmazott, mint én. És 

mindnyájan mellettem állnak, Brinton, egytől egyig. 

– Ennyi tanú egy balesethez? 

– Nem, nincs szükségünk mindenkire. A többséget nem kérdezi 

ki a rendőrség, de azért mindenesetre ott lesznek. Azt akarjuk, hogy 

maga is ott legyen, Brinton. 

– Igazán ostobák – mondta Gordon. – Maga és a többiek. Én nem 

veszek részt ebben. Szörnyen utálom Kellermant, de ez nem jelenti 

azt, hogy megölöm. 

– Mondtam már… 



 

 

– A gyilkosság az gyilkosság – mondta ki Gordon nyíltan. – De 

abban talán van valami, hogy fogjunk össze. Ha mindannyian 

elmennénk a rendőrségre, ők találnának módot rá, hogy elbánjanak 

vele. 

– Hogy Kellerman kifecsegje, amit tud? Nem, köszönöm, 

barátom. Az én módszerem jobb. 

– A maga módszere semmit sem ér. Még egyszer mondom, ne 

tegyék. – Gordon megragadta Lockjaw pórázát. – Gyere, te oktalan 

állat. Menjünk. – És elindult. 

– Brinton – szólt utána Bliss a padról. – Mi lesz, ha megcsináljuk? 

De Gordon továbbment. Csak a kutya nézett hátra. 

Csütörtök este csörgött a telefon. Pam vette fel, nehezen értette 

a hívó nevét. Végül vállat vont, és ezt mondta Gordonnak: 

– Valami Debliss, azt hiszem. Téged keres. 

– Beviszem a hálószobába a telefont – felelte Gordon. 

– Helló, Brinton, emlékszik rám – kezdte Dave Bliss. 

– Igen, emlékszem. 

– Ráér holnap éjjel? 

– Miért kérdezi, hogy ráérek-e? 

– Néhányan összejövünk holnap éjjel. A Carol Street és a Ninth 

Avenue sarkán, fél tizenkettőkor. Nincs kedve eljönni? Láthat 

valami érdekeset. 

– Nem csinálhatják meg – jelentette ki Gordon határozottan. 

– Mindnyájan benne vagyunk – válaszolta Bliss. – Magának talán 

semmit sem kéne csinálnia. De tudja, minél többen vagyunk, annál 

jobb. 

– Senkinek sem sikerülhet egy ilyen dolog. Erre mérget veszek. 



 

 

– Minden rendben lesz, ha összetartunk – mondta Bliss. – 

Mindnyájan. 

– Én nem – felelte mérgesen Gordon. – Soha! – Letette a kagylót, 

nem tudta megértetni magát. 

Szombaton nem hallotta Kellerman baljós fütyörészését a 

hallból, mint rendesen. Gordon fel-alá járt a nappaliban. Mért nem 

jön Kellerman? Eszébe jutott, hogy talán már tudja is a választ. Az 

ötven dollárt markolászta a zsebében, a bankjegyek egészen 

átnedvesedtek. 

Este lépteket hallott a lépcsőn, tudta, hogy Pam az, egy kiállítás 

megnyitójáról jött haza. Azt remélte – tényleg remélte –, hogy vett 

újságot a metrókijáratnál. Néha szokott, néha nem. 

– Szia, édesem – mondta. – Jók voltak a gyerekek? 

– A szokásos cirkusz – felelte Gordon. – Hoztál újságot? – 

Hozott. 

– Mami – hallatszott egy szívszaggató hang a hálószobából. – 

Susie belerúgott a babámba, és összetörte! 

Gordon egy belső oldalon találta meg a cikket. 

ELÜTÖTTÉK, MEGHALT 

Egy Edward Kellerman nevű 61 éves férfit (Sudworth 

Street 11, Queens) éjfélkor halálra gázolt egy autó a Carol 

Street és a Ninth Avenue sarkán. A kocsi vezetőjét, David 

Blisst, Manhattanból a rendőrség kihallgatta, majd 

szabadon engedte. Négyen tanúsították, hogy Kellerman 

az autó elé lépett, amikor az bekanyarodott a sarkon. 



 

 

Gordont öröm helyett valami furcsa, ostoba érzés kerítette 

hatalmába. Nem tudott rájönni, miért nem tud örülni egy olyan 

ember halálának, akit megvetett. Kivágta az újságcikket, és a fiókjába 

süllyesztette. Egész héten rá se nézett, de állandóan ez járt a fejében. 

Végül úgy döntött, még egyszer találkoznia kell Dave Bliss-szel. 

Megtalálta a telefonkönyvben. Bliss először vonakodott, de aztán 

beleegyezett, hogy találkozzanak néhány nap múlva. Yank 

kocsmáját nevezte meg a Tizenkettedik utcában. 

Családias hely volt, közel a vízparthoz. A házak teteje fölött látni 

lehetett az utas- szállító hajók piros-kék kéményét. 

Bliss az étterem előtt várt rá, fel-le húzgálta a cipzárt a 

viharkabátján. 

Sokkal jobban nézett ki, mint mikor először találkoztak. 

Nyugodtabbnak látszott. 

Még hét óra sem volt. Csak két-három ember üldögélt a 

kocsmában. Gordon és Bliss a pult végébe ültek, és a csapos sört 

hozott nekik. Amikor elment, Bliss ezt mondta: 

– Olvasta az újságban, ugye? 

– Igen – felelte Gordon. – Olvastam. 

– Megkönnyebbült, mi? Nincs több fizetési nap. Mint valami 

béremelés. – Bliss mosolygott. – Olyan régóta fizettem ennek a 

fickónak, hogy ez az ötven dollár talált pénznek tűnik. 

– Az a négy tanú, akiről az újság ír, mind… 

– Persze – szakította félbe Bliss. – Nem megmondtam, milyen 

egyszerű az egész. A zsaruk csak négyet kérdeztek, de egy csomóan 

álltak ott. 

– Aranyosak – mondta Gordon. – Maguk mind nagyon 

aranyosak. 



 

 

– Hát igen. Senki nem cáfolhat meg ennyi tanút. Mondtam, 

milyen egyszerű lesz. 

– És ha az egyikük beszélne? 

– Senki sem fog beszélni. Miért tenné? 

– Lelkiismeret is van a világon, vagy nem? 

– Kellermannek volt lelkiismerete? 

– Kellerman nem volt gyilkos. 

– Rosszabb volt. Sokkal rosszabb! 

– Maga hisz a nagy számok törvényében – mondta Gordon. – Ez 

a veszélyre is áll. Minél többen tudnak valamiről… 

– Szívességet tettünk a világnak – mondta kínosan Bliss. – Hát 

nem érti? 

– Nem! Maguk megöltek egy embert. Csak ezt értem. Nem 

tudnék többé nyugodtan aludni, ha… 

– Figyelj, pajtás. Ha eszedbe jutna… 

– Ne aggódjon, már eszembe jutott. Másra sem tudtam gondolni 

egész héten. 

– Elment az eszed? Jót tettünk veled, megspóroltuk a lóvéd! 

Ezért bemártanál mindannyiunkat? 

– Nem kértem a segítségüket! – felelte Gordon, annyira 

reszketett a keze, hogy össze kellett kulcsolnia az ölében. – Soha 

nem kértem, hogy gyilkoljon miattam! És ezt nem tudom 

egykönnyen elfelejteni! 

– Maga ütődött – morogta Bliss. – Ostoba fajankó! – mondta 

szomorúan. – Hé, Yank! – szólt oda a csaposnak. – Még egy sört! 

A csapos odajött a pult végébe, törölközőbe csavarta szőrös kezét, 

Blissre nézett. 

– Valami baj van? 



 

 

– Igen – felelte Bliss. – De megoldjuk. 

Gordon egy 45-ös pisztoly csövét pillantotta meg a törölköző 

alatt – mint valami bűvészmutatvány. Hirtelen a csapos arcába 

nézett, és szemében észrevette az eltökélt szándékot. 

Aztán a revolver csöve a mellének szegeződött. Gordon mindkét 

kezével megpróbálta félrelökni. Szeme sarkából látta, ahogy Bliss 

leugrik a székről, aztán elsült a fegyver. Olyan nagyot dörrent, hogy 

elfojtotta Gordon utolsó, elhaló gondolatát is. 

A rendőr ezt kérdezte: 

– Hogy történt, Yank? 

– Jaj, kérdezze meg őket – felelte a csapos. – Frank, nem bánod, 

ha iszom egy kupicával? Nagyon megrázott a dolog. 

– Csak tessék – felelte a rendőr. – Önt hogy hívják, uram? 

– Walton. A Telefontársaságnál dolgozom. 

– És önt, asszonyom? 

– Chester – válaszolta a háziasszony. 

– Én Adams doktor vagyok – mondta egy öregember. – Dr. 

Herbert Adams. A kórházban dolgozom. 

– Itt ült mellettem – mondta Dave Bliss. 

– Vagy háromméternyire ugrottam, amikor meghúzta a ravaszt. 

– Rablótámadás – folytatta a csapos. – Az volt. Nem is tudtam, 

mit csinálok. Megragadtam a pisztolyt, és kitekertem a kezéből. 

Közben elsült. 

– Így történt – tanúsította Walton. 

– Igen, így – helyeselt Adams doktor, és a többiek bólogattak. 



 

 

A rendőrség egy órán belül elvitette a holttestet, és nemsokára 

elengedték a tanúkat a tragédia helyszínéről, hadd menjen mindenki 

a maga útján. 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

James Cross 

AZ ÖTPERCES MILLIOMOS 

– „Csúf arcú szörny a bűn” – idézte rosszul Mr. Rawlinson. 

Tommy Russell mereven bámulta saját manikűrözött körmeit, 

melyek a színtelen lakk halvány nyomait mutatták. 

Az idősebb férfi szemei vizenyős kékek voltak, fehérrel 

pettyezve és az erek pirosával átszőve, és nyugtalanul vándoroltak 

ide-oda. 

Russell, ha tehette, nem nézett beléjük. Ha ez mégis megtörtént, 

egy idő után úgy látta, hogy a pupillák elsötétednek, elnyelik a fényt, 

és az ember egy pillanatra azt érzi, hogy a kíméletlen, kékesfekete 

Atlantióceánt nézi. 

– „Ám ha gyakran látjuk; midőn már ismerős – folytatta az öreg 

Rawlinson, miközben Tommy a fogait csikorgatta, és várta, hogy a 

magas, rekedt hang elhallgasson –, előbb szánjuk, majd vágyunk rá 

túl erős.” 

Russell csendben ült, előre tudva a lényeget, aminek az a 

reszketeg félreidézés csak a bevezetője. Hány évig kell még 

szenvednem? – gondolta. 

– Rólad beszélek, Thomas – mondta az öregember egy végtelen 

hosszúnak tűnő szünet után. – Az ügyeidről, a barátaidról, az 

életmódodról. Az apád engem tett meg az örökség végrehajtójának. 

Nagyon határozott és világos volt e kérdésben. Már azelőtt 

megbeszéltük, mielőtt a végrendelet megszületett volna. Tökéletesen 

elegendő jövedelemmel rendelkezel. Ez évi tízezer dollárt jelentett, 



 

 

mikor a végrendelet elkészült, és jelenleg majdnem a kétszeresét. De 

a tőkéhez nem nyúlhatsz hozzá, sem a járulékos bevételekhez, 

egészen addig, amíg úgy nem érzem, hogy bánni tudsz vele. És idáig, 

Thomas, semmi bizonyítékot nem adtál bölcsességedről vagy 

előrelátásodról. 

Russell érezte, hogy vadul lüktet az ér a homlokában. Egy 

pillanatig azt képzelte, hogy átnyúl az üres, csillogóra politúrozott 

íróasztal fölött, megragadja a vékony, aszott torkot, és addig szorítja, 

amíg a kiugró ádámcsutka össze nem roppan. Aztán agyának hideg, 

számító része vette át az uralmat: azt mondta, hogy az öregember 

nem élhet örökké, és az ő halála után minden pénz Tommy Russellé 

lesz – mind az ötmillió. 

– Sajnálom, hogy így érzed, Fred bácsi – szólalt meg szelíden. – 

Azt hittem, hogy meglehetősen sokat haladtam, még a te mércéd 

szerint is. 

– Abszurdum – felelte a nagybácsi. – Ebből semmit nem látok. 35 

éves korodig nem fogod megkapni a tőkét, nehogy elverjed; az pedig 

még hét év – vagy a halálomig, ha aztán egy engedékenyebb kezelőt 

találsz. És bár arra gondolhatsz, hogy ez az ember öreg már, még 

csak 60 vagyok, és úgy tervezem, hogy egy darabig még eléldegélek. 

– Nem az egész vagyont kérem. Annak kezelését rád hagyom, de 

az az igazság, hogy egy kicsit meg vagyok szorulva. 

– Ha tízezerből nem tudsz kijönni egy évben, ez azért van, mert 

túl sok időt töltesz pénzköltéssel. Miért nem dolgozol? Tisztességes 

fizetésed lenne és kevesebb időd a pazarlásra. 

– Nehezen tudom elképzelni, hogy negyven órát dolgozzak egy 

héten, bárhol is. – Amint kimondta, tudta, hogy nagy hibát követett 

el, de már késő volt. 



 

 

– Attól tartok, dolgoznod kell vagy megváltoztatnod az 

igényeidet – mondta szárazon a nagybácsi. – Bármi történjen is, a 

jövedelmed tízezer dollár marad. Ez talán segít a választásban. 

– Nekem ennél több pénzre van szükségem – mondta lassan és 

óvatosan Russell. 

– Ha adósságaid bíróság elé visznek, vagy megegyezel a 

hitelezőiddel, vagy csődöt jelentesz. Ha – amint sejtem – 

szerencsejáték-adósságokról van szó, emlékeztetnetek kell, hogy a 

legtöbb államban ezek nem behajthatók. 

– Lehet, hogy törvényes úton nem, de egy sétányon kirúghatják 

a fogaimat, vagy ha igazán mérgesek, bedobhatnak az East folyóba, 

egy kővel a nyakamon. 

– Rendkívül sajnálnám, ha ilyesmi történne, fiam, különösen, 

mert akkor az én nyakamba szakadna az egész örökség. 

Mindazonáltal, nem vagyok hajlandó fizetni a játékadósságaidat. 

Tommy Russell már egy ideje gondolkodott az ügyön, de csak 

most értett meg két dolgot: azt, hogy a nagybátyja szeretné őt holtan 

látni, és hatvanévesen nem gondolja magát túl öregnek ahhoz, hogy 

élvezhesse a Russell-örökséget hátralévő napjaiban; valamint, hogy 

ő, Tommy Russell a legelső adandó alkalommal megöli Rawlinsont. 

Amint a nagybátyja halott, a következő megbízott egy 

személytelen bank lesz, amelyik nem rontaná el a szerencséjét azzal, 

hogy bármi módon kötelezzen valamire egy ilyen ügyfelet, és 

azonnal kiadná a vagyont. A gyilkosság egyetlen szempontja a gyors 

és biztonságos cselekvés. 

Egy pillanatig Tommy a szimpla megfojtás lehetőségét latolgatta; 

itt és most a selyemsáljával. Igazán vonzó volt a kép, hogy a vizenyős 

kék szemek kiguvadnak a sötétvörös arcból, de azonnal el is vetette. 



 

 

A portástól a liftesfiúig vagy egy tucat ember látta őt megérkezni a 

lakosztályba, amit nagybátyja a klubjában fenntartott. Minden, ami 

ismerős terepen történik, azonnal akasztófára vinné őt. 

A következő hetekben Tommy mértékletesen élt a járadékából, és 

nagyon alaposan tanulmányozta Rawlinson szokásait. A második 

hónap végén be kellett ismernie a vereségét. Egy magának való 

agglegény, aki a nap huszonnégy órájából huszonnégyet szem előtt 

tölt: reggeli a klubban; látogatás a tőzsdeügynökéhez taxin; ebéd egy 

baráttal; vissza a klubba egy kis sziesztára; koktél a klubban vagy 

máshol, más barátokkal; vacsora a klubban, vagy mint egy gazdag és 

még kvázi választható agglegény, egy partin, esetleg színház, újra 

csak egy csapattal; aztán megint a klub. Sosem volt egyedül, minden 

pillanatban szolgák éberségét kellett volna kijátszani vagy tanúk 

figyelmét elterelni. Rawlinson annyira biztonságban volt az 

erőszakos halállal szemben, amennyire egy ember csak lehet. Nem 

vezetett autót. New Yorkban taxival közlekedett, ritka hétvégi 

látogatásaira vonattal utazott. Az egészséges két kilóval könnyebb 

volt a korának és magasságának megfelelő testsúlynál, 

temperamentuma kiegyensúlyozott, önbizalma nagy; mind a négy 

nagyszülője megélte a 90. évét; életvitele józan és önmegtartóztató. 

Két hónapos gondos nyomozás és tervezgetés után Russell arra a 

következtetésre jutott, hogy ha nagybátyja halála a természetre 

marad, talán még túl is éli őt, és – ami még rosszabb – hogy majdnem 

lehetetlen büntetlenül megölni. 

Így mondta el soros szeretőjének is egy este, a hatodik Armagnac 

után. Phyllis nagyon figyelt. Pszichológiára szakosodott az 

egyetemen, és azzal büszkélkedett, hogy megérti az emberi 



 

 

viselkedést és annak motivációit. Nem volt megütközve: Russell 

elhatározását a logika és a gazdaságosság vezette. Ami bosszantotta 

őt, az partnerének tehetetlensége volt, hogy az ügy lényegét ragadja 

meg. 

– Az a mód, ahogy él – mondta –, kizárja a megvalósítást. 

– Akkor jobb, ha hozzászokom, hogy az elkövetkező hét évben 

egy ablak mögött ülő hivatalnok sorsa jut nekem. Vonzó ez 

számodra? 

– Nem állítottam, hogy nem lehet megcsinálni. Azt mondtam, 

hogy meg kell változtatnod az életmódját, meg kell zavarnod a 

szokásait. 

– Vagy harmincéves mindegyik. Mit tehetek – meghívjam egy 

körvadászatra, és megtervezzek egy balesetet, amikor még csak meg 

sem fontolná, hogy eljöjjön? A víznek még a közelébe sem menne 

egy 50 000 tonnásnál kisebb óceánjárón. 

– Mi a helyzet a golffal? Betörni a koponyáját, mikor kinn van 

veled a pályán? 

– Egyszer elmesélte nekem, hogy egyetlen szenvedélye, olyan 

volt barátainak a koporsóját vinni, akikkel együtt atletizált. 

– Hát akkor csak egyetlen módja van, hogy megváltoztassuk a 

környezetét: meg kell házasítani. 

– Hatvanéves, de már régóta sikeresen tartja magát távol az 

elsőbálozóktól, a sokadik bálozóktól, az elváltaktól és az özvegyektől, 

akik pedig számosan pályáztak rá. Immunis. 

– Egy okos nő meg tudná csinálni. 

– Mint kicsoda? 

– Mint én. 

Russell elhallgatott, hogy mérlegelje az új tényezőt. 



 

 

– Tudod – mondta lassan –, azt hiszem, te valóban meg tudnád 

csinálni. Fiatal vagy, de nem túl fiatal. Okos vagy, de ahhoz is van 

eszed, hogy ezt ne mutassad. Szinte bármilyen szerepet el tudsz 

játszani, amit akarsz. Azt hiszem, pontosan te vagy az, aki képes rá. 

– Méghozzá három hónap alatt. Ismerem ezt az idős 

agglegénytípust. 

– Ki tudnád mozdítani a klubból, élnétek vidéken, távol 

mindentől. Ott pedig bármi megtörténhet. Bébi, azt hiszem, 

megoldottad. 

– Csak még egy dolog. Mi a fizetsége a csalinak? 

– Gazdag özvegy leszel. Úgy számítom, hogy az öregfiú 

ötvenezer dollárt hagyna hátra. Pénzének legnagyobb része le van 

kötve; a Harvardé lesz, ha meghal. 

– Megpróbáltál valaha ötvenezer dollár kamataiból élni? 

Körülbelül pezsgőre elég. És mi újság veled? Mennyihez jutsz hozzá 

te? Ne fáraszd magad azzal, hogy becsapjál. Utána tudok nézni. 

– Hozzávetőleg ötmillió. Mit akarsz? 

– Azt akarom, hogy elvedd az özvegyet. Aljas vagy, de valahogy 

hozzád szoktam, és olyan szórakoztató az egész. Azt hiszem, 

kijönnénk egymással. 

– Várnunk kell egy darabig. Nem lenne biztonságos. 

– Tudom. Csak az ígéretedet akarom hallani. Mondd, hogy 

elveszel az öreg halála után, és én hinni fogok neked. És ne feledd – 

folytatta Phyllis –, hogy együtt kell benne lennünk. Ez a legokosabb 

mindkettőnknek, és a legbiztonságosabb is. 

– Édesem, öröm lesz. Fűzzed csak meg, a többit bízd rám. Az 

ígéretemet akartad: a tied. 



 

 

Átnyúlt az asztalon, és a lány fejét picit közelebb húzva 

megcsókolta. Közben arra gondolt, hogy a pszichológiával eltöltött 

esztendők milyen keveset adtak neki, ha elhiszi, hogy egy ötmilliót 

érő ember elveszi őt. 

– Kislány – mondta –, csináljuk gyorsan. Nem akarok várni rád. 

Majdnem olyan iramban történt meg, mint ahogy Phyllis megjósolta. 

Russell a Central Parkba vitte a lányt, ahol nagybátyja gyakran tette 

meg „egészségügyi sétáját”, ahogy nevezte. Harmadnap 

megismerkedtek. Öt percébe telt Russellnek, hogy meghívja őket 

ebédre, pezsgővel ünnepeltessen meg egy kecsegtető állásígéretet, 

kifizesse a számlát, és otthagyja Rawlinsont és Phyllist, egy nem 

létező találkozóra indulva a nem létező állással kapcsolatban. A kávé 

és a konyak után a nő és a férfi barátok lettek. Életében először 

Rawlinson találkozott egy nővel, aki vonzónak és intelligensnek 

látszott, és nem volt benne semmi ragadozójelleg. 

Egy héten belül elvitte őt a színházba, és megismertette vele 

drámaelméletének lényegét; a hellenisztikus művészetekről a 

Metropolitanben beszélt neki. A második héten az agglegény 

felugrott Phyllishez egy lefekvés előtti italra. A harmadik hétre 

rányomta a bélyegét az idegesség: meg volt győződve róla, hogy 

elcsábította, és mint becsületes ember, házassággal tartozik neki. De 

ami még fontosabb: élvezte a kalandot, és szerette volna 

megismételni. 

Phyllis egyhetes bűntudatot osztott ki rá. Tudatta vele, hogy 

magával ragadta a férfi tapasztaltsága és gyengédsége, de nem lenne 

helyes, ha folytatnák. 



 

 

– Hiba lenne, Fred – mondta neki komolyan. – Az rendben van, 

hogy egyszer élveztem, de ha ez rendszeressé válna, vajon mit 

jelentene a számomra? 

Az ártatlanság és az óvatosság valamilyen keveréke 

figyelmeztethette Fred bácsit, hova vezethet a beszélgetés, mert 

témát váltott, korán hazavitte a lányt, és tíz napig nem telefonált. De 

ennek az időszaknak a vége felé már úgy találta, hogy előző életének 

szelíd örömei rettentően untatják: a bridzspartik rendszertelenekké, 

majd csüggesztőkké váltak; a színházban elaludt; a vacsorapartnerek 

irritálták; a klubélet csendes eseményei arra emlékeztették, hogy 

nincs sok ideje hátra, és a semmitmondó magányosságba való lassú 

hanyatlás ómenjével ijesztgették. 

Két hét múlva megkérte Phyllis kezét. Egy hónap múlva 

csendesen házasságot kötöttek egy bíró irodájában, akivel néha 

együtt biliárdozott. 

A két tanú a bíró unokaöccse és Tommy Russell volt. Russell egy 

kicsit megváltozott, gondolta Fred bácsi. Nyugodtabbnak és 

komolyabbnak látszik. Talán a munkájától, a kötvények adás-

vevésétől. Az biztos, hogy sokat köszönhetek neki. Ha nem botlom 

bele a parkban, sosem ismertem volna meg Phyllist. 

Eszébe jutott, hogy talán felemelhetné a fiatalember évjáradékát, 

de aztán félretette a gondolatot. Úgy tűnik, jót tett neki a nevelés, de 

lehet, hogy csak rövid távra – az idő majd eldönti. 

Egy év után majd újra átgondolom, és aztán, ha a változás 

állandósult, talán tehetek valamit az örökség kiadásával 

kapcsolatban. 



 

 

A legenda szerint Szent Dénes hét mérföldet gyalogolt Párizsban, 

kezében víve saját, levágott fejét. „Nem a hét mérföld a bámulatra 

méltó" – jegyezte meg egyszer Mme du Deffand a szent sétájával 

kapcsolatban. – Az első lépés az, ami számít.” Így volt ez Fred 

bácsival is. Miután az első, lehetetlen lépés megvolt, a többi már 

könnyen jött. 

Alighogy visszatértek mézesheteikről Európából, már költöztek 

is egy felújított öreg farmházba, Connecticutba. Megszűntek a napi 

látogatások a tőzsdeügynökhöz meg a bridzspartik, a 

vacsorameghívások. Fred bácsi még a klubtagságát is feladta. Régi 

barátai, akik számára egy vidéki út felért egy szafarival, ritkán 

toppantak be, és lassacskán teljesen elmaradtak. Nem hiányolta őket. 

Túlságosan lefoglalta a kert felásása, az ökörsütésre is alkalmas nagy 

nyárs felállítása, és hogy életében először (mivel korához képest 

ragyogó egészséggel bírt) olyan kapcsolatot élvezett, melyben – 

ahogy Shaw rámutatott – a csábítás maximuma a lehetőség 

maximumával járt együtt. 

Mikor eleget tett Fred bácsi vacsorameghívásának, Tommy 

Russellt elcsüggesztette nagybátyja külseje: lépte energikus, szeme 

tiszta, hangja mély volt, nevetése bosszantóan harsogott. Tizenöt 

évvel fiatalabbnak látszott, olyannak, aki egy negyedszázaddal 

nyugodtan tervezhet előre. 

Phyllis öregedett meg. Sötét karikák húzódtak a szemei alatt, az 

egyik csuklóján kötés – a konyhában égette meg a bőrét. Körmei 

festetlenek, kettő letört – gusztustalan látvány. Haja fésületlen, még 

éppen hogy tiszta. Látszott rajta az állandó készenlét, ami még 

képessé tette arra, hogy hallgassa Fred bácsit, nevessen a viccein, 

időről időre megérintse, hogy fenntartsa benne a birtokló öntudatát, 



 

 

de Russell észrevette, hogy mikor nagybátyja figyelme egy kicsit 

elkalandozott, Phyllis azonnal belemerült valami külvilágot kizáró 

kábaságba. 

A gondolat, hogy ezt a nőt vegye el, még ha ötmillió dollárt nyer 

is vele, nem tette boldoggá Russellt. 

Az este folyamán csupán egyszer, akkor is csak pár percre 

maradtak kettesben. 

– Nem bírom ezt már sokáig – mondta a lány. – Minél hamarabb 

meg kell tennünk. 

– Azt reméltem, hogy az öregfiú tönkreteszi magát – a 

természetes halállal minden sokkal egyszerűbbé válna, de hát most 

úgy néz ki, mint egy 45 éves. 

– Ez a helyzet megöl engem. Az egyetlen segítség egy takarítónő. 

Meg kellett tanulnom főzni. Segítenem kell neki a kertben. Nincs 

fodrászom. 

– Boldognak látszik az öreg. 

– Az is lehet. Mintha azt mondtad volna, hogy szégyenlős a 

nőkkel szemben. Egész nap dolgozom, aztán éjjel nem hagy aludni. 

Valamit csinálnunk kell. Még egy hónap, és fejszével megyek neki. 

– Gyere föl New Yorkba, a lakásomra, most csütörtökön. 

Mindent előkészítettem. Gyorsan cselekedhetünk, és… 

Russell elhallgatott. Fred bácsi jött lefelé a lépcsőn, dallamtalanul 

dúdolgatva. Russell megnézhette az ökörsütő nyársat, a pázsit és az 

úszómedence tervezett helyét, aztán amilyen gyorsan csak tudott, 

visszahajtott New Yorkba. 

Phyllisnek tapasztalnia kellett, hogy nem olyan könnyű a tanyát 

otthagyni egy napra, mint ahogy Tommy gondolta. Ha egyszer Fred 



 

 

bácsi megváltoztatta az életmódját, azt gyökeresen tette. Mióta 

Connecticutba költöztek, nem járt a városban, és nem látott okot 

arra sem, hogy ezt felesége megtegye. Maga körül akarta tudni, hogy 

segédkezzen bármikor felmerülő szükségeinek és igényeinek 

kielégítésében. Szakított régi életével, befektetett egy feleségbe, és 

teljes mértékben élvezni akarta a gyümölcseit ennek. 

Nagyon jó kifogást kellett találni, Phyllis tudta ezt – és csütörtök 

előtt egy nappal rá is jött, mi legyen az. Férje először nem értette, 

hogy miért olyan sürgős Phyllisnek; miért akar saját orvosához 

menni, mikor a következő faluban is van egy tökéletesen 

megbízható, bár öregedő doktor, Banburyben pedig kórház. Alig 

tudta már Phyllis kiötölni a szégyenlős célzásokat, mire a másik 

felismerte az igazságot. 

– Apa – az én koromban – mondta. – Sosem képzeltem volna. 

– Még nem biztos, drágám. Ez az, amiért dr. McPhersonnal 

akarok találkozni. Könnyebb ezt egy régi baráttal. És jól megleszel 

itthon – itt van Millie, és én is igyekszem vissza. 

– Talán veled kéne mennem – habozott Fred bácsi. 

– Nem, nem, minden rendben lesz. Ne aggódj Millie főztje miatt; 

ma este készítek neked egy ragut, és holnap felmelegítheted. 

Fred bácsi arcán a megkönnyebbülés, hogy nem kell elutaznia, 

váltakozott a várható egyedüllét okozta undorral. Aztán mindkét 

érzelmet elnyomta a korlátolt atyai büszkeség. 

– Rendben van, drágám. 

Phyllis fáradt volt a visszatértét követő napon. A hosszú utazás után 

meg kellett beszélnie egy találkozót dr. McPhersonnal, arra az 

esetre, ha férje telefonon érdeklődne. Pár nap múlva megérkezik a 



 

 

vizsgálat negatív eredménye. Tommy Russell terve egyszerű és jó 

volt, de nem ment megbeszélés és próba nélkül. Végül, késő délután 

még a helyi biztosítóügynökkel is tárgyalnia kellett. 

Ahogy várták is, a biztosító embere nem túlságosan lelkesedett a 

lehetőségért, hogy növekedhet a ház biztosítási összege. A gondosan 

kitervelt történet hallatán rosszallóan csóválta a fejét. 

– Több ezer dollár készpénzben és az ékszerei. 

Íróasztalfiókokban. Igazán nem, Mrs. Rawlinson. Nem hiszem, hogy 

bárki is vállalná a biztosítást ilyen körülmények mellett. 

Mrs. Rawlinson – folytatta komolyan, kis szünet után –, annak a 

pénznek egy bankszámlán kéne lennie, az ékszereknek pedig egy 

széfben. Ebben a helyzetben a teljes veszteséget kockáztatja, ha 

mondjuk tűz üt ki, nem is beszélve a betörésről. 

– A férjem nem szereti a bankokat. Nekem sem tetszik jobban ez 

az egész, mint önnek, de a férjem idős ember, és a gazdasági válság 

idején nem kevés pénzt vesztett egy bankcsőd során. Rossz 

rágondolni is, milyen elszigetelten élünk. 

Tommy Russell alaposan körülszimatolt a terepen, és a maga 

hanyag, majdnem fölényes módján meglehetősen sok információt 

összegyűjtött a helyi lakosokról. Phyllis tőle tudta, hogy a biztosítási 

ügynök pókertársaságában ott található a rendőrfőnök is, hogy a férfi 

fecsegő, és mind biztosítási ügynökként, mind a bank igazgatójaként 

az a legnagyobb bűn a szemében, ha valaki a saját otthonában tartja a 

pénzét meg ékszereit, a bank helyett. A pókerparti a következő nap, 

pénteken volt esedékes. Szombat délutánra már körülfut a hír, hogy 

a kedves öreg Mr. Rawlinson és fiatal felesége nagy és (ahogy a sztori 

szól) állandóan növekvő mennyiségben készpénzt és ékszereket 

tartanak otthon, elszigetelt házukban, néhány mérföldnyire a 



 

 

várostól. Az előkészületek tehát megtörténtek – az utolsó lépés 

szombat éjjelre maradt. Elég hosszú időbe került Russellnek 

tökéletesítenie a tervet, ám ha egyszer a dolgok beindultak, 

mindennek gyorsan és pontosan kellett történnie. 

A szombat este meleg volt, enyhe szellővel a tenger felől, mintha 

csak július és nem október lenne. Az úton azonban nem jártak autók, 

amikor kölcsönzött kocsijával és rajta a New Jersey-i 

rendszámtáblával, amit félórával előbb lopott Danbury egy 

parkolójában, Tommy Russell ráfordult a házhoz vezető bejáróra. A 

lámpák nem égtek. Az autót a ház hátuljánál állította meg, ahol látni 

lehetett az útról. 

Zsebében állóhelyi jegy lapult egy teltházas darabra, amit már 

látott, s melynek, úgy becsülte, mostanában fejeződhetik be a 

második felvonása. Itt gyorsan végezhet, és idejében visszatérhet 

New Yorkba (útközben kicserélve a rendszámtáblát) ahhoz, hogy 

betérjen egy színház utáni italra valahová, ahol ismerték, és ahol 

elcseveghet az előadásról néhány barátjával vagy a tulajdonossal. 

Óvatosan benyomta a hátsó ajtót. Phyllis délután olajozta meg a 

sarokvasakat, és este lement egy pohár tejért, miután férje bezárta az 

ajtót. Ő természetesen kinyitotta. Russell olcsó disznóbőr kesztyűt 

viselt, mióta elhagyta New Yorkot. Ezt majd megsemmisíti. Félig 

nyitva hagyta az ajtót, és az egyik hátsó ablakhoz ment. Megtalálta a 

darab zsákvászont és a kisbaltát a házhoz csatlakozó alacsony pajta 

előtt. Betekerte a balta fejét, és a kilincs mellett beütötte az ablak 

üvegét, amely csörömpölve hullott bent a padlóra. Gyorsan 

kinyitotta az ablakot, majd visszasietett az ajtóhoz, és belépett. 

Fent a hálószobában Fred aludt, de a felesége meghallotta a jelet, 

és megrázta férje vállát. 



 

 

– Ébredj fel, valaki van lenn. 

Fred hallotta, hogy a hátsó ajtó nyitódik és csukódik, ahogy a 

szél mozgatja. 

– Az ajtó – mondta mogorván. 

– Biztos elfelejtetted bezárni. Kérlek, tedd meg, nem hagy 

aludni. 

– Jól van, jól van. 

Még félig aludt, mikor leért a lépcső aljára, minden nehézség 

nélkül megtalálva az utat a holdfényben. Befordult az ebédlőbe a 

konyha felé, két lépést tett, amikor Russell, aki idáig a régi stílusú 

lépcső alatt guggolt, mögéje került, és a baltával kétszer fejbe 

sújtotta; másodszor már estében. Tommy érezte, hogyan törik be a 

koponya az ütések alatt. Egy pillanatra rosszul lett, elszédült. Aztán 

néhány mély lélegzet, és a nyugalma visszatért. Ott maradt állva, és 

várt. 

A terv hátralévő része már rutinfeladat volt. Phyllis lejön, 

megriadva, hogy a férje nem tért vissza. Russell hátulról leüti (a nő 

nem látja a támadót) és megkötözi. Kifosztja a házat, eltesz minden 

fellelhető ékszert és azt az ötvenegynéhány dollárt, amit nagybátyja 

készpénzben tartott otthon. Ennyi az egész. Később mint az 

öregember egyetlen rokona segédkezik a temetés körül, és 

felelősségét átérezve vigasztalja a tragédia sújtotta özvegyet. Phyllis 

eladja a házat, és visszaköltözik New Yorkba. A legtermészetesebb 

módon Russell továbbra is gondoskodik a jólétéről; és mondjuk egy 

év múlva összeházasodnak, sem meglepetést, sem gyanút nem keltve. 

Tommy hallotta a lányt lejönni a lépcsőn, félúton megállni és 

Fredet szólítani – és ezalatt határozta el, hogy megváltoztatja az 

eredeti tervet. Nem akarta elvenni ezt a nőt, egy olyanfajtát, mondta 



 

 

magának dühösen, aki képes megrendezni saját férjének 

meggyilkolását. Már nem nézett ki olyan jól, ingerlékennyé vált, túl 

sokat ivott. Sosem lenne biztonságban vele. Egy haragos pillanat, és 

az egész dolgot bevallaná, magát is megvádolva, csak hogy Russell is 

bűnhődjön. Ha pedig nem veszi el, egész életében zsarolhatja. Miért 

ölné meg a betörő csak a férjet, gondolta, s kímélné meg a feleség 

életét, gondosan összekötözve őt? Ez egyáltalán nem ésszerű – a 

rendőrség gyanút fogna, és elkezdene mélyebbre ásni. 

Mindkettőjüket megölni nem veszélyesebb, mint csak az egyiket, és 

legalább nem maradna elkötetlen szál. 

A véres baltát emelgette – most nehezebbnek tűnt –, mikor 

Phyllis újra megszólalt, Tommy utasítása szerint: 

– Fred, hol vagy? – Aztán lejött a lépcsőn, és a holdfényben 

meglátta Russellt Fred bácsi teste fölött. 

– Halott? 

– Annak tekinthető. Lehet, hogy egy-két órát még kómában lesz. 

Gyerünk, folytassuk. 

Már emelte volna a baltát, amikor az asszony belépett az 

ebédlőbe, és meglátta az öregember testét. 

– Gyerünk – ismételte meg Tommy. – A hátad mögé megyek. – 

Le kellett volna ütnie, úgy, ahogy tervezték, de ő a kisbabával akarta 

tenni, új elgondolása szerint. Akárcsak az öregben, benne sem lesz 

már élet, mire valaki rájuk bukkan. 

Egy lépést tett, mikor az ebédlőt elárasztotta a fény. Egy 

pillanatig azt hitte, hogy Phyllis csak valahogy súrolta a kapcsolót, és 

a rajta levő, rafináltan kidolgozott fekete hálóing egyik fodra a ludas. 

– Kapcsold le! Valaki megláthatja az útról. 



 

 

– Fényre van szükségem, Tommy – mondta az asszony. – Tudod, 

hogy miért? 

– Kapcsold csak le – válaszolta a férfi, és elindult, hogy saját 

maga intézkedjen. 

Phyllis elővette a pisztolyt a zsebéből. 

Kicsi volt, nem több mint 25-ös kaliberű, de pontosan Tommyra 

mutatott, és a cső torkolata akkorának tűnt, mint egy alagút. 

– A biztosító embere különféle aggályokat keltett bennem ezzel 

a sok pénzzel és ékszerrel kapcsolatban, ami a házban van. Így 

magamhoz vettem ezt, ahogy tanácsolta. Ne idegeskedj. Tudom, 

hogy kell használni. 

– Őrült vagy! Mi hasznod lenne, ha megölnél? 

– Körülbelül ötmillió dollár. 

– Hogy gondolod? Nem vagyunk házasok, egy centet sem kapnál 

a pénzemből. 

– A te pénzedből, Tommy? Miért gondolod, hogy az a te pénzed? 

– Az enyém lesz, ha az öreg meghalt. 

– Még nem halt meg, Tommy. Mi történik a pénzzel, ha te halsz 

meg előbb? 

– Fred bácsié lett volna. 

– És az övé is lesz. Még nem halott, és mikor az lesz, néhány óra 

múlva, a pénz hozzám vándorol. 

– Nem fog magához térni; halottnak tekinthető. 

– Ha van pulzus, a legkisebb lélegzés, a leggyengébb szívverés, 

még él. Ha csak öt perccel előtte meghalsz, abban az öt percben 

örököl tőled, s azt már az ő örököse kapja meg. Van egy könyvtár a 

városban. Ott olvastam ezeket, Tommy – aznap, amikor a pisztolyt 

vettem. 



 

 

– Hogyan tudnád mindezt bebizonyítani, te ostoba boszorkány? 

– Itt járt egy betörő, Tommy. Leütötte szegény Fredet egy 

baltával, mire én fölébredtem, lelőttem őt a sötétben, és ő azonnal 

meghalt. Mikor felkapcsoltam a villanyt, akkor derült ki, hogy 

Tommy Russell az. Mindenki tudja, hogy Tommynak kellett volna 

az örökség, mindenki tudja, hogy Fred bácsi kevés készpénzt adott 

neki; én tudom, hogy veszekedtek, mikor Tommy itt vacsorázott. 

Meggyilkolta Fredet, megpróbálva betörésnek feltüntetni az esetet, 

és engem is megölt volna. Amikor ideér a rendőrség, Fredben még 

lesz élet. De benned nem, Tommy. Te nem fogsz lélegezni. 

Egy pillanatig Russell úgy érezte, hogy odarohanhat, és elveheti 

tőle a fegyvert; de a cső nagyon szilárdan szegeződött rá, és tudta, 

minden hiába. Öt percig, gondolta, öt percig milliomos voltam. Amit 

utoljára érzett, azt legrövidebben hitetlenségnek lehetne nevezni. 

– Good bye, Tommy – mondta Phyllis, és kétszer lőtt rá; nagyon 

pontosan, a szívébe és a fejébe. De nem akart hibát elkövetni. Fölébe 

hajolt, és egy kis zsebtükörrel ellenőrizte a légzést. Csak amikor már 

egészen biztosan tudta, hogy Tommy Russell halott, akkor telefonált 

a rendőrségnek. Míg várta őket, szegény Fred felnyögött egypárszor. 

Kicsit kellemetlen volt, de hát tudta, hogy nem fog sokáig tartani. Az 

élet, végül is, nem csupa kellemesség. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

John Lutz 

A LEGJOBB 

A nemzeti kézilabda-bajnokságon vagyok Saint Louisban, amikor 

kapcsolatba lépnek velem. Nem a kézilabda a legnépszerűbb sport az 

országban, de ezek, akiket itt látok, a legjobbak. Nagyon jólesik a 

legjobbakat nézni, mert bármit csináljanak is, azt mesteri szinten 

csinálják. Általában jól megfizetik őket, és meg is érdemlik a pénzt – 

ahogy én is megérdemlem, mert a saját szakmámban én vagyok a 

legjobb. 

Nagyon szokatlan dolgot csinálok. Munkám során a szervezett 

bűnözés legnagyobb alakjaival kerülök kapcsolatba, de én soha nem 

szegem meg a törvényt, mert az én szakmámban a legjobb egyben 

azt is jelenti, a legóvatosabb. Egyébként semmi okom rá, hogy 

illegálisan működjek. A nevem egyaránt jól ismert és tiszteletben 

tartott a törvény őrei és ellenfeleik körében. 

Az alvilágban vannak különösen jól fizetett profi orgyilkosok. 

Ehhez a munkához sok hasonló tulajdonság kell, mint az enyémhez, 

persze nagyobb a rizikó. Többek között ezért választottam az én 

hivatásomat. Természetesen vannak más okok is, mint például a 

hajlam. Mint ahogy a futballban vannak támadó és védekező 

játékosok, ugyanígy az én szakmámban is. Egyesek tönkre akarnak 

tenni dolgokat, én meg akarom óvni. Határtalan gondossággal és 

tökéletességgel, profi módon mentek meg életeket. 

– Ottó Bellom szeretne beszélni magával – mondja egy halk hang 

mellettem, mikor a kézilabda a kemény falnak csapódik. 



 

 

Először úgy teszek, mintha nem hallanám. Ottó Bellomra 

gondolok. Az egyik legjelentősebb ember középnyugaton, nagyon 

gazdag. Már több éve a csúcson vagy annak közelében van, és tudom, 

hogy ellenségei is nagyon nagy emberek lehetnek. Ha meg kell 

védenem Bellomot, tudom, hogy jól meg kell dolgoznom a 

pénzemért, de azt is tudom, hogy ez a pénz nem lesz kevés. 

– Beszélek vele – felelem. – Hol van? 

– A Fairview Motelben, harminchármas szoba – mondja a halk 

hang. – Nevezze meg az időpontot. 

Elfordulok, és jól megnézem magamnak a hang tulajdonosát. Egy 

alacsony, vézna férfi, hagyományos, szürke öltönyben, a 

szemöldökét ráncolja, és szándékosan másfelé néz. 

– Most a szállodában van? – kérdezem. 

A szürke öltönyös bólint. 

– Akkor az időpont: most – mondom mosolyogva. Kicsit 

meglepettnek látszik, mikor megfordulok, hogy elinduljak. – Csak 

élvezze tovább a meccset. 

A Fairview egy tipikus, modern motel, egyszintes, U alakban 

épült egy nagy uszoda köré. Sokan vannak a medencében és 

körülötte, vagy fél tucat gyerek rohangál, egy szőke lány a 

trambulinon egyensúlyoz. Figyelem, ahogy ugrik. Szép. 

A harminchármas szoba középen van. Leparkolok, és átvágok 

egy kis ösvényen, kiszámolom a szobaszámot, és bekopogok a hátsó 

ajtón. 

– Ki az? – A hangot letompítja az ajtó, de a félelmet nem. 

– Howard Deal – válaszolom. – Egy kis szürke férfi küldött, az 

mondta, hogy beszélni akar velem. 



 

 

Egypercnyi habozás után lassan nyílik az ajtó, és Ottó Bellom 

int, hogy menjek be. A másik kezében egy kis revolver. 

– Tegye el – mondom nyugodtan. 

Elteszi, és én belépek, becsukom magam után az ajtót. Bellom 

közepesen magas, de nagyon kövér férfi. Drága öltöny van rajta, 

méretre készült fehér ing, selyem nyakkendő, exkluzívnak tűnő, 

vállra akasztható pisztolytáska. Bal gyűrűsujján egy gyémánt csillog a 

félhomályban. 

Néhány pohár, jegesvödör, egy üveg skót whisky áll egy tálcán 

az éjjeliszekrény mellett. 

– Tisztán? – kérdezi Bellom. 

Bólintok, ő két italt tölt a jégre, és átnyújtja az egyiket. 

– Üzletről van szó – mondja. – Azt hallottam, maga a legjobb 

testőr a szakmában. 

– Ezért kapok háromszáz dollárt, plusz a költségeket naponta, 

azaz legalább ötszázat. 

Az ár nem lepi meg Bellomot, ahogy azt vártam is. Párnás arca 

meg se rándul, szeme se rebben, de gyérülő haja tövében 

verejtékcsöppek jelennek meg. 

– Egy hónapig lesz szükségem a szolgálataira – mondja –, amíg 

George Hogan a tanúk padján ül a szenátus vizsgálata idején. 

– A kormány megvédi Hogant – mondom –, ők majdnem olyan 

jók, mint én. – Belekortyolok a whiskybe, miután Bellom már félig 

kiitta az övét. Ez is a legjobb. 

– Nem azt akarom, hogy Hogant védje meg. Azt akarom, hogy 

engem védjen meg, amíg ő tanúskodik. Tudom, hogy mit fog 

mondani, és amikor kimondja, rögtön őrizetbe veszik Frank Verót. 

Vero jól menő automatagyáros keleten. 



 

 

– És…? 

– Vero tudja, hogy a kormány beidézhet tanúnak a tárgyalására. 

Eleget tudok ahhoz, hogy villamosszékbe küldjem, és nem hagyja, 

hogy betegyem a lábam a tárgyalóterembe. Felbérelt valakit, hogy 

megöljön engem – jók az információim –, és ezt a valakit 

Eszkimónak hívják. 

Felkapom a fejem. Hallottam már az Eszkimóról, nagyon ötletes 

gyilkos. Egyszer robbanóanyagot tett az áldozat hallókészülékébe, 

aztán felhívta, és halkan beszélt, hogy az áldozat felerősítse a 

készüléket és működésbe hozza a bombát. Az új robbanóanyagból 

olyan kis mennyiség is elég, amennyi egy hallókészülékbe belefér, és 

kiviszi a szoba falát. 

Nem csak robbanóanyagokkal dolgozik. Néha jégcsákányt 

használ, aminek meglazítja a nyelét, belenyomja az áldozatba, aztán 

visszahúzza, és csak a szárát hagyja benne. Mike Royce-t is így ölte 

meg New Yorkban a zsúfolt Fifth Avenue-n. Azt mondják, ha 

ügyesen csinálják, először alig érezni fájdalmat, így az áldozat észre 

sem veszi, hogy leszúrták. És az Eszkimó igazán ügyesen csinálja. 

Mike Royce még tizenöt métert ment, aztán holtan esett össze. Azt 

hiszem, az Eszkimó ezalatt már árkon-bokron túl járt. 

A jégcsákány miatt kapta a gúnynevét, bár az sem kizárt, hogy 

tényleg eszkimó. Senki sem tudja, hogy néz ki. Ezért is ő a legjobb. 

– Elvállalom – feleltem. – Hol kell lennem? 

Bellom lehajtja italát, és láthatóan megkönnyebbül. 

– Azt hiszem, megkönnyíthetem a munkáját, Deal. A jövő 

hónapot a hegyekben töltöm – mérföldekre sehol egy lélek. Ha 

magának megfelel, holnap odamehetünk, és útközben megmutatnám 

a helyszínrajzot. 



 

 

– Mért nem ma? – kérdeztem. – Legelőször is jelentkezzen ki 

ebből a motelból. 

– Nem. – Bellom tagadólag rázza a fejét. –Jó lenne már ma, de 

még el kell intéznem egy üzleti ügyet. Holnap reggel kilenc felé 

indulhatunk. 

– Oké – felelem, miközben a kitűnő whisky maradékát 

ízlelgetem –, de tisztázzunk valamit: holnap reggel kilenctől én 

vagyok felelős magáért, tehát követnie kell az utasításaimat, vagy 

nem vállalom. 

– Hát persze – feleli Bellom, miközben a verejtéket törölgeti a 

homlokáról. – Tudom, hogy vigyáz a hírnevére… 

Ingem zsebéből előhúzom monogramos aranytollamat, és egy 

telefonszámot írok egy gyufásdoboz belsejébe. 

– Szükség esetén itt megtalál – mondom neki. – És ne feledje, 

holnap kilenctől egy hónapig az enyém. 

Másnap reggel pontban kilenckor elhagyjuk a Fairview Motelt. 

A szürke öltönyös, aki Bellom szerint megbízható, és Maury Simsnek 

hívják, vezeti Bellom óriási luxusautóját. Én legújabb típusú szürke 

kiskocsimmal követem, mellettem ül Bellom. 

A luxus rejtekhely negyven mérföldnyire van a várostól, és csak 

egy keskeny kavicsos úton közelíthető meg, amit egy kapu zár le. A 

vörösfenyőből készült ház környéke lapos és kopár, de a tisztáson túl 

erdős domboldal terül el. Bellom elmondja, hogy a birtokot az 

erdőben villanykerítés övezi. 

A ház belseje meglepően elegáns, nagy elhúzható ajtó vezet a 

kövezett teraszra és az uszodába. Az uszodát magas fakerítés veszi 

körül, amikor kilépek és körülnézek, megállapítom, hogy az úszóra 

csak a távoli domboldalról lőhetnek rá. 



 

 

– Kevesen tudják, hol vagyok – mondja Bellom, amikor Maury 

behozza a bőröndöket. 

– Ha az Eszkimó meg akarja találni, megtalálja. – Látom, hogy 

elsápad. Jobbat nem is kívánhatok, mint egy beijedt, óvatos ügyfél. 

Mialatt Bellom kicsomagol, mindent átnézek, és tervet készítek. 

A ház egészen izolált, jól megépített, az ablakokon különleges, 

vastag, golyóálló üveg. Csak az erdő felől lephet meg minket valaki, 

bár a közeli sztrádák tervrajza a megközelítést néhány mérföldes 

körzetben nehézzé, csaknem lehetetlenné teszi. Grandville, a 

legközelebbi város tizennégy mérföldnyire van, nyolcezren lakják. 

Ott rögtön észrevennének egy idegent. 

Visszamegyek a teraszról, és elmondom Bellomnak és Maurynak, 

mit kell tenniük: Bellom nem hagyhatja el a házat, sőt még úszni 

sem mehet anélkül, hogy nekem szólna. Maurynak revolverrel 

felfegyverkezve a ház melletti kis épületben kell aludnia, ott, ahol az 

erdő legközelebb van hozzánk. Én a kis fa fürdőházba szállásolom el 

magam az uszoda bejáratának közelében, ahonnan szemmel 

tarthatom a keskeny utat. 

Maury veszi fel a telefonokat, és kocsimmal minden másnap 

különböző időben bemegy a városba a postáért. Már felhívtam a 

postahivatalt, és szóltam nekik, hogy ne küldjenek ki senkit. 

Nyomatékosan közlöm Mauryval, hogy az elkövetkező hónapban 

egy lélek sem teheti be a lábát a birtokra. Az Eszkimó öreg 

telefonszerelőnek álcázva szokta elhelyezni a bombát. 

Aztán visszaküldöm Mauryt a városba, hogy vegyen két német 

juhászkutyát, akiket kikötünk az erdő szélére, oda, ahonnan 

leginkább várhatjuk a támadást. Ha ugatni kezdenek, Maury rögtön 

utánanéz. 



 

 

Mikor biztos vagyok benne, hogy Bellom és Maury mindent 

megértettek, leviszem bőröndömet a fürdőházba, és berendezkedem. 

Kicsi, de nem túl kényelmetlen hely. Van benne vécé, mosdó és 

néhány kabin, ezek jók lesznek szekrénynek. Bellom ad egy 

kempingágyat és párnát a házból. Kipakolok mindent, köztük 

hétlövetű revolveremet, félautomata puskámat és szuper 

látcsövemet. Csak egy ablaka van a háznak, így délután kifúrom a 

másik három vörösfenyő falat, aztán egy feszítőrúddal akkorára 

tágítom a lyukakat, hogy ki lehessen látni és lőni rajtuk. Bellom 

levonhatja a fizetésemből a kárt. Azt hiszem, örülni fog. 

Sötétedésre Maury is megérkezik a kutyákkal, így mindent 

elrendeztünk. A telefont a fürdőházig vezettük, és Bellom mindig 

tudatja velem, mikor fekszik le vagy csinál bármi mást. 

Eseménytelenül telik el a hét. Bellom a nap jó részét pihenéssel 

tölti, kicsit megkönnyebbült, mert tudja, hogy a legjobb vigyáz rá. 

Délutánonként általában úszik, majd telefonon lebonyolít néhány 

üzletet. Maury sok levelet hoz neki Grandville-ből. Esténként 

Bellom és Maury kopogós römit játszik vacsora előtt, én közben 

mindent ellenőrzök. Éjjel felváltva alszunk Mauryval, ő a kinti 

épületben, én a fürdőházban virrasztok. 

A második héten, kedd éjjel veszett kutyaugatásra ébredek. 

Minden meg van tervezve. Maury kinyomozza az ugatás okát, én az 

övembe dugom a revolvert, megmarkolom a puskát, és eliramodok a 

ház irányába. 

A nappaliban ég a villany, mikor belököm az ajtót, és 

beszáguldok. 

Bellom a nappali közepén áll köpenyben, papucsban. 



 

 

– Mi történt? – kérdezi. – Mért ugatnak a kutyák? – Dagadt arca 

sápadt az ijedtségtől, alsó ajka remeg. 

Nem válaszolok, mert a szemközti falhoz megyek, és eloltom a 

villanyt. Aztán odamegyek az egyik ablakhoz, és kikémlelek a 

koromsötétbe, még a hold sem világít. Egy alak jön vakmerőn az 

úton, a ház felé. Mikor közelebb ér, látom, hogy Maury. 

– Semmi – mondja, amikor belép. – Mindent átkutattam, és nem 

találtam semmit. Talán valami állat lehetett. 

Már csak az egyik kutya ugat, az is egyre ritkábban, aztán 

elhallgat. 

– Lehet – felelem. – Maga itt ül, és vigyáz Bellomra, amíg alszik. 

Én reggelig kint őrködöm. 

Megvárom, amíg bemennek a hálószobába, aztán bezárom 

magam után az ajtót. 

Kint elég meleg van, jólesik kijönni a hűvös házból; Bellom, mint 

a kövér emberek általában, túlságosan hidegre állítja a 

légkondicionálást. Mikor az órámra nézek, látom, hogy hajnali 

három óra. Lassan, óvatosan körbejárom a házat. Aztán csendben 

felugrom a tetőre, hogy minden irányból jól lássak, és az éjszaka 

hátralevő részében nyugodtan élvezzem a nyári szellőt, miközben 

őrködöm. A következő két éjjel minden baj nélkül, békésen telik. 

Péntek reggel kevéssel tizenegy előtt Maury kopogtat a fürdőház 

ajtaján, és bedugja a fejét. 

– Épp most telefonáltak Grandville-ből, a postáról. Azt mondták, 

elfelejtették ott tartani a postát, és a postás már úton van egy 

csomaggal. 

Felugrom az ágyról, közben begyűröm az ingemet. 

– Azt mondta, csomaggal? 



 

 

Maury bólint, és hátrahúzódik, hogy kiengedjen az ajtón. 

– Maradjon Bellommal. – Figyelem, amint visszamegy a házba, 

és mielőtt kocsiba ülnék, visszamegyek a fürdőházba a fekete 

táskámért. 

Még jóval a kapu előtt félreállok az autóval, gyalog teszem meg 

az út többi részét. Keresztülmegyek a kapun, bezárom magam után, 

és kiválasztok egy helyet, vagy három méterrel lejjebb az úton, és ott 

várom be a postást a csomaggal. 

Tizenöt perc múlva motor zaját hallom, és feltűnik egy kék 

dzsip, az oldalán fehér betűkkel U.S. POSTA. Előlépek és leintem. 

– Csomagot hozott Mr. Bellomnak? – kérdezem mosolyogva. 

A csomagszállító, egy cingár öregember, elnyűtt egyensapkával a 

fején, bizalmatlanul nézeget. 

– Itt veszem át, ha nincs ellene kifogása – mondom kedvesen. 

– Maga nem Mr. Bellom – feleli. – Ha már eddig eljöttem, 

megteszem az út hátralévő részét is. 

– Nem szükséges – mondom. – Mr. Bellom alkalmazottja vagyok, 

ő küldött le ide a csomagért. – Ismét mosolygok, és becsúsztatok egy 

tízdollárost a dzsip ablakán. 

Az öregember rám mosolyog, kivillan néhány megmaradt foga, 

és magas hangon, szinte kotkodácsolva vihogni kezd, amikor 

elfogadja a pénzt. 

– Alá kell írnia – mondja, és adok egy átvételi elismervényt is. – 

Igazi bürokrata. 

Átnyújt egy rózsaszín papírdarabot, zsebemből előveszem a 

töltőtollam, és aláírom. Visszaadom neki a tollal együtt, ő kitölt egy 

sárga nyomtatványt, kiadja az ablakon a csomaggal együtt. 



 

 

– Köszönöm – mondom, visszacsúsztatom zsebembe a tollat, és 

közömbösen álldogálok a barna csomaggal, amíg el nem megy. 

Akkor óvatosan leteszem a földre, és visszafutok a kocsihoz a 

fekete táskáért. Ahogy futok, ránézek a sárga papírfecnire. 

Származási helyre az öreg postás remegő kézzel ezt írta: Dallas, 

Texas. Kit ismerhet Bellom Texasban? 

A táskával térek vissza, és a csomagot bámulom. Körülbelül 25 x 

25 centi, zsineggel kötötték át, a cím nyomtatott betűkkel, fekete 

tintával van ráírva. Felveszem és elviszem az út szélére, az árnyékba. 

Akkor kinyitom a táskámat, és előveszem speciális szerszámaimat. 

Miután gyorsan megvizsgálom sztetoszkópommal a csomagot, és 

nem érzékelek benne óraművet, már nagyobb biztonságban érzem 

magam, és hozzálátok, hogy óvatosan kinyissam. 

Egy újságpapírba csomagolt műanyag dobozt találok benne. 

Óvatosan dolgozom, és húsz perc múlva nyitva a doboz, kis 

borosüvegek vannak benne. A nyomtatott szórólap szerint 

borkóstoló készlet, borok a világ minden tájáról. 

Tűhegyű fogómmal letörök egy darabot a dobozból. Közönséges 

műanyag. Aztán megvizsgálom az üvegek dugóit. Egy dugóba is 

belefér annyi robbanóanyag, hogy szétvigye Bellom 

luxusnyaralójának felét. De a dugók rendes parafából készültek. 

Ekkor minden üvegből kiveszem a dugót, és beleszagolok a 

borokba, némelyiket megvizsgálom az ujjam hegyén. Tudom, hogy 

beletehettek valami íztelen mérget, de az biztos, hogy robbanóanyag 

nincs bennük. Mindent rendben a helyére teszek, visszacsukom a 

dobozt, felemelem a fogójánál fogva, és a papírral meg a táskámmal 

együtt visszaviszem az autóhoz. 



 

 

– Mi ez? – kérdezi Bellom, mikor leteszem a becsomagolt dobozt 

az asztalára. 

– Nyissa ki – mondom neki. – Biztonságos. Borkóstoló készlet 

egy dallasi barátjától. 

– Senkit sem ismerek Dallasban. 

– Valaki ismeri magát. A postahivatal szerint onnan jött. Nem 

lehet egy barátja, aki tudja, hogy szereti a bort, és meg akarta lepni 

vele? 

Bellom ajkát biggyeszti és bólint. 

– Lehet. 

– De nem valószínű – mondom élesen. – Csak legyen óvatos! Itt 

hagyom ezt a bort, de nehogy egy kortyot is igyon belőle. Világos? 

– Világos – feleli Bellom. – Ha kívánja, kiöntöm az egészet. 

– Nem szükséges. Itt hagyjuk emlékeztetőnek. Csak ne nyúljon 

hozzá. 

Visszamegyek a fürdőházba. A nap már magasan áll a környező 

dombok sötét lombkoronája felett, kis rovarok ugrálnak fel a fűről a 

lábam előtt. Jó visszatérni a fürdőház hűvös félhomályába, elnyúlni 

az ágyon; de nem élvezhetem sokáig az árnyékot. Tizenöt perc 

múlva lépteket hallok közeledni. Kopognak az ajtón. 

– Önt keresik telefonon, Mr. Deal – módja Maury. 

Felülök. 

– Oké! – Csodálkozom, miközben Maury léptei távolodnak. 

Senki sem tudja, hogy itt vagyok, senkinek nem mondtam meg. 

Óvatosan felemelem a kagylót, és a fülemhez teszem. 

– Itt Deal. 

– Az Eszkimó beszél, Mr. Deal. 

Gyorsan felállók, mindenre készen. 



 

 

– Ha utánanéz – hallom a nyájas hangot a vonal túlsó végén –, 

meglátja, hogy Mr. Bellom már egészen kihűlt. 

Kattanás. 

Egy másodpercig hitetlenkedve állok, aztán kint termek az ajtón, 

és a ház felé rohanok. Maury félreugrik, meglepődve néz rám. 

– Őrködjön itt kint – parancsolom neki rohanva. 

Futás közben berúgom a nappali ajtaját, és lehajolva érek célba, 

kihúzott fegyverrel. 

Bellom az íróasztalánál ül, a sarokban, rémült szemmel bámul 

rám. 

– Hol van a bor? – kérdem, közben visszacsúsztatom 

pisztolyomat az övembe. 

– Ott, ahol hagyta. – Bellom feláll, és lenéz a kibontott barna 

papírra. 

– Nem ivott belőle? – Bellom a fejét rázza. 

– Esküszöm, nem. 

Csöng a telefon. Egyszer… kétszer. 

Mikor Bellom fel akarja venni, kicsavarom a kezéből. Ott áll és 

figyeli, ahogy felveszem a kagylót, és csendben a fülemhez tartom. 

Mindenki visszafojtja a lélegzetét. 

– Mr. Deal? 

Rögtön felismerem az Eszkimó hangját, és most először érzem 

kicsit ismerősnek. 

– Deal beszél. 

– Mr. Bellom ott van? 

– Itt van – felelem nyugodtan –, és él. 



 

 

– Tizenegy óra ötvenkilenc perc, harminc másodperc, Mr. Deal. 

Ez nagyon fontos. És még valami fontosat kell tudatnom önnel. Van 

magánál toll és papír? 

Emlékezetemben a hang után kutatok. 

– Igen, mondja csak – felelem, odahúzok egy borítékot az 

asztalról, és a tollam után nyúlok. 

Még mielőtt levenném a kupakját, rájövök. A súly, a frissen 

belevésett monogram! Ez nem az én tollam! 

Ez egyáltalán nem is toll! 

A vonalból hallom a kotkodácsoló vihogást, amint kiesik 

kezemből a kagyló. Az ablakhoz vágom az aranytollat, de az 

visszapattan a vastag üvegről, a szoba közepére. Utánakúszom a 

szőnyegen, hogy megkaparintsam. 

Egy pillanat múlva már látom, de nem hallom a szörnyű 

robbanást. 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Stephen Wasylyk 

HA TEST ÉS TEST TALÁLKOZIK 

Walter bácsi idén is feljött a városba, mint minden évben. Ami 

Marius Danbyt illeti, nem ugrott ki a bőréből örömében, és nem 

hívott rezesbandát a fogadására. Az az igazság, hogy még annyit sem 

ért meg neki, hogy meglengesse a zsebkendőjét, vagy hogy hamisan 

eljátssza szájharmonikán a „Hurrá, ő egy nagyszerű fickó” című dalt. 

Walter bácsi elvárta, hogy míg a városban van, Danby ellássa 

enni- és innivalóval meg szállással. Bár a szállás nem volt túl nagy 

kiadás, de az étel-ital annál inkább. Walter bácsinak három rossz 

tulajdonsága volt: az evés, az ivás és az a mesterfogás, hogy egy 

centet se kelljen szerény vagyonából ezekre költenie. Röviden, 

Walter bácsi élősködő volt. 

Danby nemcsak zsugorisága miatt nem kedvelte Walter bácsit, 

hanem mert csaknem két méter magas volt, és több mint egy mázsa. 

Kis feje, dagadt, mélyen ülő, apró szeme, gomb orra és kiálló 

sörtebajuszos felső ajka Danbyt valami fehér szőrű, agyartalan 

rozmárra emlékeztette. Testalkata dominált Danby felett, aki csak 

százhatvanhét centiméter magas volt és hatvanhét kiló, arca kerek és 

szőrtelen, és olyan vékony cérnahangja volt, mint egy iskolás fiúnak. 

Danby nagyon kicsinek érezte magát Walter bácsi mellett. 

– Trehány alak – mondta Galatea Danby. – Csak az ingyenétel 

meg a pálinka érdekli. 

– Remek – felelte Danby. – Az korai halált okoz. És mivel te 

vagy az örököse, segítek, ahogy csak tudok, bár az évente ismétlődő 



 

 

látogatások egy kisebb vagyonba kerülnek, mert soha nem akar 

hazamenni. 

A nő felhorkant: 

– Túlél minket és az orvosát, de ha meghal is, én még akkor 

szeretném rátenni a kezem arra a pénzre, míg fiatal vagyok és 

élvezni tudom. 

– Akkor egyszerű. Szabadulj meg tőle – mondta Danby. 

– Lehet, hogy megteszem. 

Danby elvigyorodott. A felesége ötlete – aki még kisebb és 

törékenyebb nála –, hogy megszabaduljon valakitől, igazán 

nevetségesnek tűnt. 

– Jobb lesz, ha elmegyek elé – mondta. 

– Tudod, mi kell neki, ahogy belép az ajtón. 

– Gondoskodom az ételről – mondta nyersen a felesége. – Te 

csak azzal törődj, hogy legyen elég pálinka. 

– Kíváncsi vagyok, ezúttal meddig élősködik rajtunk – kérdezte 

Danby. 

– Nem sokáig – felelte a nő elszántan, amint Danby elment. 

Walter bácsi már türelmetlenül járkált a repülőtér 

előcsarnokában, amikor Danby rátalált. 

– Már félórája várok – panaszolta. 

– Igazán sajnálom – mondta Danby –, de még ilyenkor éjjel is 

nagy a forgalom. 

– Éhes vagyok. Remélem, Galatea főzött valamit. 

– A gépen nem adtak enni? 

– Csak egy falatot, és az italért pénzt kértek. Hol a kocsid? 

Danby odavezette. Walter bácsi fejcsóválva járta körül. 

– Mi akar ez lenni? 



 

 

– Egy kétüléses sportkocsi – közölte Danby. – Kicsi, de nagyon 

megbízható, gazdaságos autó. 

– Olyan, mint egy motoros görkorcsolya. Talán bele sem férek – 

morogta. 

– Dehogynem – biztatta Danby. – Vagy gyalog mész. – 

Kinyitotta neki az ajtót. – A csomagot beteszem hátulra. 

Walter bácsinak sikerült begyűrni magát a kocsiba, kicsit 

összegörnyedt, lába a melléig ért. 

– Kétlem, hogy ki tudnék szállni. 

– Akkor majd veled együtt adom el az autót – mondta Danby. – 

Olyan leszel, mint valami értékes tartozék. 

Az út hazafelé nem tartott soká. Danby aránylag közel lakott, 

egy dombos vidéken, amit csak nemrég építettek be. Kis kétszintes 

ház volt, és hozzá a garázs. 

Ahogy Danby megjósolta, Walter bácsi nem vesztegette az 

idejét. 

– Remélem, van étel idehaza – mondta Galateának. 

– Marhasült és krumplipüré – felelte a nő. – Nem mindennapi 

vendégszeretetben lesz részed. 

– Valami egzotikusabbra gondoltam – mondta Walter –, de te 

soha nem tudtál igazi jó gourmand fogásokat készíteni. 

Mindazonáltal kíváncsi vagyok próbálkozásod eredményére. – Aztán 

Danbyhez fordult. – Biztosan eldugtál valahová egy üveget. 

– Bolond leszek tagadni – felelte Danby. 

– Mit innál? 

– Whiskyt kérek, és ne fáradj a körítéssel. Add ide az üveget. 



 

 

Danby tudta, hogy mint valami földesúr, Walter bácsi az 

elkövetkezendő néhány órát evés-ivással fogja tölteni, egy ültő 

helyében elfogyaszt annyit, ami négy embernek is elég lenne. 

Danby a nappaliban szolgálta fel a whiskys üveget. Walter bácsi 

csordultig töltötte a poharát. 

– Jobb étvágya lesz az embernek – mondta. – Magamra 

hagyhatsz, Marius. Olyan társam van, akinek a jelenléte egymagában 

is megvigasztal és felmelegít. – Danby bement a konyhába. 

– Hát itt van nálunk teljes pompájában – mondta. – A jó öreg 

Walter semmit sem változott. Addig iszik, amíg berúg és elalszik. 

Holnap majd azt akarja, hogy vigyük el vacsorázni a város 

legdrágább éttermébe. 

– Talán már nem lesz képes rá. 

– Még a sírból is felkelne az ingyenkaja reményében. 

Felesége leejtett egy edényt az asztalra. 

– Akkor épp azt kell tennie. 

Danby kuncogott. 

– Mit akarsz csinálni? Megmérgezed? 

– Megpróbálom. 

Danby ismét kuncogott. 

– Akkor egyelőre a gondjaidra bízom. Majd szólj, ha el kell 

tüntetni a hullát. 

– Szólok. 

Danby még akkor is mosolygott, amikor elment Walter mellett, 

aki a második pohár whiskyvel volt elfoglalva. Itt aztán lenne mit 

eltüntetni. A felesége humora néha igazán furcsa. 



 

 

Mivel sem a feleségének, sem Walternek nem volt rá 

pillanatnyilag szüksége, hátradőlt az ágyon, és becsukta a szemét. 

Hosszú volt a nap, és Walter bácsi éjféli érkezése sem rövidítette le. 

Arra ébredt, hogy felesége megérinti a karját. 

– Walter eltávozott – mondta. 

– Remek. Mi űzte el? A te főztöd vagy az én italom? 

– Nem ment sehová, még itt van – mondta a felesége 

türelmetlenül. – Halott. 

Danby felült, már egészen felébredt. 

– Biztosan tréfálsz! 

– Nézd meg magad. 

Walter ráesett az ebédlőasztalra, arca egy félig elfogyasztott 

tányér mellett, előtte a whiskys üveg, majdnem üresen. 

– Csak elvesztette az eszméletét – mondta Danby. 

– El bizony, örökre – horkant fel a felesége. 

Danby a pulzusát tapogatta, de nem találta, ennek ellenére még 

mindig nem volt biztos a dolgában, mert nem tudta, hogy kell 

kitapogatni valakinek a pulzusát. Megragadta Walter fehér haját, és 

felemelte a fejét. A haj a kezében maradt, alatta a tar koponyát ősz 

hajpihék szegélyezték. 

– Jellemző rá – gúnyolódott a felesége. – Olyan típus volt, aki 

szívesen hord parókát. Mit csináljunk vele? 

– Egyszerű. Hívjuk a mentőket. 

A nő megrázta a fejét. 

– Én nem tenném. 

– Mért nem? Megártott neki ez a sok evés-ivás. Nyilvánvalóan 

szívroham végzett vele. Tudod, hogy gyakran előfordult a 

családodban. 



 

 

– Szívroham, hülyeség. Mondtam neked, hogy megteszem. 

Megöltem. 

Danby vihogott. 

– Annyira azért nem rossz a főztöd. Hogy csináltad? 

– Egyszerű. Csak utánoztam azt a nőt, akiről a Nők 

Magazinjában olvastam a múlt héten. Ismered a pszichológus 

rovatát, arról, hogy hogy oldjuk meg házassági problémáinkat. Az 

összes altatónkat beletettem a krumplipüréjébe. Az altató és a 

whisky együtt megtette a kellő hatást. 

– Nem találta rossznak az ízét? 

– Ez az előnye annak, hogy vacak szakácsnak ismernek. 

Danby felsóhajtott. 

– Nem akarlak kioktatni, de bárcsak megbeszélted volna előzőleg 

velem. 

– Mondtam, hogy megteszem. 

– Nem hittem el. Végül is nem ilyen hűbelebalázs módra 

csinálják az ilyesmit. Ha azt akarod, hogy ne kapjanak el, mindent 

meg kell tervezni. Figyelmen kívül hagytad ezt az alapvető 

követelményt. 

– Azt hittem, hogy mindent nagyon jól elterveztem. 

– Hogy akarsz megszabadulni a holttesttől, például? 

– A házasság partnerkapcsolat. Én megtettem a magamét, most te 

következel. Temesd el az alagsorban vagy akárhová. 

– Szóba se jöhet. Az alagsort tizenöt centis cement borítja, nincs 

olyan szerszámom, amivel fel tudnám törni, és hátul a kertben sem 

áshatjuk el. Nem engedem, hogy a te Walter bácsid tönkretegye a 

rózsáimat. 

– Akkor betesszük az autóba, és majd lerakjuk valahová. 



 

 

– De hová? 

– Úgy emlékszem, hogy a rendőrség mindig a folyóban vagy a 

repülőtér melletti mezőkön találja meg a hullákat. Ha a profik így 

csinálják, miért ne csinálhatnánk mi is ezt? 

Danby elgondolkodott. 

– Azt hiszem, azok értenek hozzá. Az első probléma: hogy 

tudjuk betenni az autóba? – Teljes erőből megrántotta Waltert, de 

alig mozdult. – Segítened kell. 

Együtt nagy nehezen sikerült letenniük Waltert a székről a 

padlóra. 

Danby zihálva egyenesedett fel. 

– Hát ez tényleg probléma. Nem hiszem, hogy ki tudjuk 

vonszolni az autóig. A talicskán kell kigurítanunk. 

– Kölcsönadtam tegnap az egyik szomszédnak. De van egy 

ötletem. 

Eltűnt egy percre, majd zörögve tolt be egy bevásárlókocsit a 

szupermarketből. 

Danby elszörnyedt. 

– Ezt nem szabad hazahozni. Letartóztatnak, és huszonöt 

dollárra is megbüntethetnek. 

– Butaság – mondta a nő. – Nem loptam el. Csak kölcsönvettem. 

Mindig visszaviszem az üzletbe, amikor bevásárolok. 

– Akkor is törvénybe ütköző – ellenkezett Danby. – A jövőben 

hagyd ott. 

– Akkor hogy hozom haza az árut? 

– Hívj taxit. – Szemöldökét ráncolta. – Walter ebbe nem fér bele. 

– Azt gondoltam, rátehetnénk a tetejére valahogy. 

– Azt megpróbálhatjuk. Segíts felemelni. 



 

 

Úgy tűnt, Walter még nehezebb lett. A teste és a kocsi nem volt 

arányban. Hosszú küszködés után – Danby biztos volt benne, hogy 

sérvet kapott – sikerült hanyatt a kocsi tetejére fektetniük, olyan 

volt, mint egy felfújt csecsemő, a lába elöl lelógott, a feje a fogón, a 

keze lazán lógott oldalt. Túl súlyos volt, és elöl a forgókerekek 

nehézkesen mozogtak. Minden irányba ment, csak arra nem, amerre 

Danby tolta. Végül sikerült keresztültolnia a konyhán és a garázson, 

a kocsibejáróig. 

Megállt az autó mellett, a testről a kocsira nézett. 

– Te jó ég! – mormolta. – Nem fér bele. 

Nyilvánvaló volt, hogy a kis sportkocsi csomagtartóját nem olyan 

nagy valaminek tervezték, mint amekkora Walter bácsi volt. 

– Mondtam, hogy ne ezt az autót vegyük meg. Tudtam, hogy 

hiba volt, de te mindenáron sportos akartál lenni. 

– Fogalmam sem volt róla, hogy egyszer még Waltert kell 

szállítanunk a csomagtartóban – mutatott rá Danby. – Előre kell 

ültetnünk, idefelé is úgy jött. 

– Akkor én hová ülök? – siránkozott a felesége. – Egyedül nem 

bírsz vele. 

Az autóban egyáltalán nem volt hely az ülések mögött, de a 

nőnek mégis el kellett jönnie, hogy segítsen, mert Danby egyedül 

csak az ajtót tudta volna kinyitni és kilökni rajta Walter bácsit. 

– Nem kérhetek kölcsön egy furgont ilyenkor. – Megtapogatta a 

kocsi hátsó részét. – Itt fogsz utazni. Lehet, hogy ő túl nagy, de te 

beleférsz a csomagtartóba. 

– A csomagtartóba? – mondta hitetlen- kedve a nő. – Nem 

utazom a csomagtartóban. 

Danby elengedte a bevásárlókocsit, és megrázta a vállánál fogva. 



 

 

– Emlékeztetlek rá, hogy az egész a te ötleted volt. Be kell 

másznod a csomagtartóba. 

– De az sötét és piszkos – mondta erőszakosan. – Ha olyan jó 

ötletnek tartod, mássz be te, én majd vezetek. 

– Hisz nem is tudod vezetni ezt a kocsit – mondta Danby. – Nem 

tanultad meg, hogy használják a sebességváltót. 

A bevásárlókocsi, Walter holttestével együtt, gondolt egyet, egy 

kicsit elmozdultak a forgókerekek, és a gumikerekeken szépen 

legördült a lejtős kocsibejárón. Mire Danby észbe kapott, elérte az 

utcát, és befordult a lejtőn, egyre jobban felgyorsult. Danby nagyot 

nyelt, elengedte a feleségét, és utánairamodott. 

Mivel Walter nehéz teste lendületbe hozta, és mert az utca egyre 

meredekebb lett, a kocsi jócskán megelőzte Danbyt, aki rövid lábain 

rohant utána, a szomszédok csöndes, elsötétített házai mellett, át egy 

útkereszteződésen. 

Ha a lejtő hosszabb, Danby soha nem kapta volna el. De az út 

felfelé kanyarodott. A kocsi csodával határos módon nem borult fel, 

lelassult, ekkor Danby lélekszakadva utolérte és az út szélére 

kormányozta. Itt már nem voltak házak. A városfejlesztők még nem 

értek el idáig, a magas fák még sötétebbé tették az éjszakát. 

Danby megfordította a kocsit, remegett a lába, nehezen kapott 

levegőt, és azon gondolkozott, hogy meghallotta vagy látta-e valaki 

ezt az őrült hajszát, de a mögötte lévő házakban semmi mozgás. 

Danby körülnézett, és csalódottan felsóhajtott. A kocsija és a 

lakása két háztömbnyire volt, felfelé a dombon, és Danby 

elképzelhetetlennek tartotta, hogy visszatolja Waltert, miközben egy 

szomszéd esetleg kinéz a sötétbe, és meglátja. Csak egy dolgot 

tehetett. 



 

 

Kitámasztotta a kocsi kerekeit néhány agyagdarabbal, amit a 

sötétben talált. Visszamegy és lehozza az autót, abban reménykedve, 

hogy mialatt oda lesz, nem jön erre autó, hogy a lámpa fényében 

valaki észrevegye a bevásárlókocsit és különleges terhét a fák 

árnyékában. 

Csak néhány lépést tett, amikor egy sebességváltó éktelen 

nyikorgása zavarta meg az éjszaka csendjét. Danby megremegett. A 

felesége nem értett a sebességváltó kezeléséhez. Most mégis lehozta 

az autót nagy rángások közepette, nem kapcsolta fel a fényszórót, 

bőgött a motor. Danby mindig élvezte ezt a hangot. Most jobban 

örült volna, ha szép halkan berreg. 

Felesége megállt mellette. 

– Arra gondoltam, szükséged lehet rá. 

– Jó gondolat – mondta Danby. – Segíts betenni, mielőtt erre jön 

valaki. 

Odagurították a kocsit, és ráncigálták Waltert, de hiába. 

– Beragadt! – agonizált Galatea hangja. 

Walter teste a kocsikázástól még jobban beékelődött a kosárba. 

Danby fáradtan felsóhajtott. Nem lehet kiemelni. 

– Sajnálom, Walter – mormolta, és jól meglökte. A kocsi nagy 

zajjal felborult, Walter kigurult belőle. 

– Na – mondta a feleségének. – Fogd meg az egyik karját, én meg 

a másikat. 

A nyitott ajtóhoz vonszolták és hátulról erőlködve, fokozatosan 

beemelték a kocsiba. Galatea húzta befelé, Danby ugyanakkor 

kívülről emelte és tolta. Walter bácsi lassan felvette azt a pózt, ahogy 

idefele jött. 



 

 

– Kapcsold be a biztonsági övet és a vállszíjat – lihegte Danby. – 

Különben az ölembe esik az úton. 

Helyére szíjazva, feje előreesett, álla a mellén, Walter olyan volt, 

mintha aludna. 

– Na – mondta Danby –, a bevásárlókocsit itt hagyjuk. Bújj be a 

csomagtartóba. 

– Nem akarok. 

– Az egész a te hibád. Legalább ennyit megtehetnél, hogy 

együttműködj velem. Mássz be a csomagtartóba. 

– Tönkreteszem a ruhámat. 

– Veszek neked újat. 

A nőnek felcsillant a szeme. 

– Kiválaszthatom? 

– Bármit, amit csak akarsz. 

– Láttam egy nagyon csinos kis rózsaszín ruhát a… 

– Majd később elmeséled – mondta Danby. – Bújj be a 

csomagtartóba. – Segített neki bemászni; addig mozgott, amíg 

kényelmesen elhelyezkedett. Danby óvatosan lecsukta a csomagtartó 

tetejét, és beszállt a vezetőülésre. Remegett a keze, és fájt a hasa. 

Egyetlen dolgot akart: megszabadulni Waltertól, amilyen gyorsan 

csak lehet. A folyó is és a repülőtéri mezők is túl messze voltak, de 

kigondolt egy másik megoldást – volt egy szeméttelep alig három 

mérföldnyire tőlük, megelőzte a város fejlődését. Ez egy nyitott 

terület volt, a vasúti sínek közelében, először a szállítók használták, 

aztán a lakók is idehoztak minden felesleges holmit – és Walter 

igazán felesleges volt. Egy kis zsákutca vezetett a jó néhány holdnyi 

területhez. 



 

 

Danby lassan, óvatosan ment a kihalt utcákon. Tudta, hogy a 

rendőrök kivilágításán autókon cirkálnak kora reggel a környéken, 

hogy elkapják az autósokat, akik figyelmen kívül hagynak egy 

stoptáblát vagy a piros lámpát. Danby nem kockáztatott. 

Egy kivilágított útra fordult be, megállt a pirosra váltó lámpánál. 

Szeme sarkából látta, ami várható volt, egy kivilágítatlan fekete-

fehér rendőrautó állt a mellékutcában. Danby vigyorgott. Nincs 

okuk megállítani. 

A lámpa zöldre váltott, Danby elindult – de rosszul tette. A 

sportkocsi belsejét szinte azonnal megvilágította a rendőrautó tetején 

forgó lámpa csillogó piros fénye, és éles, rövid sípszó jelezte, hogy 

álljon meg. 

Egy pillanatig arra gondolt, hogy elmenekül. A sportkocsinak jó 

esélyei lettek volna a rendőrautóval szemben, de aztán úgy döntött, 

hogy egy ilyen hajsza egyszerűen nem az ő stílusa. A járdaszegély 

mellé kanyarodott. 

A magányos járőrnek le kellett hajolnia, hogy belásson az 

ablakon. Fiatal volt, karcsú és rendkívül udvarias. 

– Mit csináltam rosszul? 

– Semmit, uram. Csak figyelmeztetni akartam, hogy nem 

működik az egyik hátsó lámpája. 

Danby fellélegzett. Galatea biztosan kihúzott egy vezetéket. 

– Köszönöm. Reggel megjavítom. 

A járőr előrehajolt, hogy jobban lássa Walter bácsit. 

– Mi a baja a barátjának? 

Danby abban reménykedett, hogy nem veszi észre. 

– Részeg – felelte, ami Walter bácsi esetében sohasem számított 

hazugságnak. – Hazaviszem, hogy kialudja magát. 



 

 

– Rosszabbul néz ki, mintha csak részeg lenne – mormolta a 

járőr. 

– Nagyon vad party volt – mondta Danby –, de nincs semmi baj. 

Csak elájult. 

– Mit ünnepeltek? 

– Otthagyta a felesége. 

A járőr elvigyorodott. 

Vékony, tompa, de érthető hang hallatszott a csomagtartóból: 

– Ott vagyunk már? 

A járőr arca elkomorult. 

– Mi volt ez? 

– Semmi – felelte Danby reménykedve. 

Akkor megint hallatszott a hang: 

– Engedj ki! 

– Ne mondja nekem, hogy nem hall semmit! 

– Á – felelte Danby. – Csak a feleségem. A csomagtartóban van. 

– A csomagtartóban? 

– Hát persze – mondta Danby türelmetlenül. – Láthatja, hogy ide 

már nem fér be. 

– Nyissa ki – mondta a járőr óvatosan, keze a revolver 

markolatán. 

Danby elővette a kulcsot, és kinyitotta a csomagtartó fedelét. 

Felesége hunyorgott a nagy fényben. A járőrre nézett. 

– Ó! – mondta halkan. 

– Mi van itt? – kérdezte a járőr. 

– Megmondtam neked – felelte Danby. 

– Velem akart jönni, de belülre már nem fért be. 

– Igaz ez? – kérdezte a járőr Galateától. 



 

 

Galatea bólintott. 

– Nem is tudom – mondta a járőr. – Még soha nem hallottam, 

hogy valaki önszántából bemászik a csomagtartóba. 

– Az is a kocsi része vagy nem? – kérdezte Danby. – Mi rossz van 

abban, ha valaki a csomagtartóban utazik? 

– Bizony – mondta Galatea. – Mi rossz van abban? 

– Egyszerűen nem szokták – válaszolta a járőr. 

– Törvénybe ütköző vagy ilyesmi? – cincogta Danby 

méltatlankodva. – Törvény tiltja a csomagtartóban való utazást? 

– Ez az – adta meg Galatea a végszót. – Sose hallottam olyan 

törvényről, ami megtiltaná a csomagtartóban való utazást. Ha ott 

akarok utazni, az én dolgom. Lehet, hogy szeretek a csomagtartóban 

utazni. – A fejét csóválta, aztán ismét befészkelte magát a helyére. – 

Csukd le a tetőt, és menjünk. 

Danby széttárta a karját, és vállat vont. 

– Látja? 

A járőr szomorúan rázta meg a fejét. 

– Ebben a szakmában mindennap különféle ütődöttekkel 

találkozik az ember. Azt hiszem, egyszer itt hagyom. Rendben van, 

tűnjenek el innen. 

Danby bemászott az autóba, és elindult. Ha a járőr közelebbről 

megnézte volna Walter bácsit, akkor most feleségével együtt a szép, 

új börtön felé tartanának, ami mostanában lett készen. Walter bácsi 

életében is sok bosszúságot okozott, és nagy terhet rótt rájuk. Holtan 

még inkább. 

Egy mérföldnyire lekanyarodott az útról, és megállt. A 

rendőrautónak nyoma sem volt. Danby továbbhajtott, arrafelé, amit 

kiválasztott, hogy lerakja Waltert. 



 

 

A szeméttelepen furcsa dolgok bukkantak fel a lámpa fényében. 

Mikor azt gondolta, elég bent vannak, megállt, kinyitotta a 

csomagtartót, és kiengedte a feleségét. Az lelépett a földre, 

körülnézett és didergett. 

– Kísérteties itt, ugye? 

– Hát nem olyan, mint a legszebb bevásárlóközpont – mondta 

Danby. – Szabaduljunk meg tőle, és menjünk innen. 

Galatea segített kifordítani Walter bácsit az első ülésről. 

– Nem helyes dolog – mondta –, így itthagyni a földön. Tudod, 

hogy rokonom. 

– Jókor jut eszedbe. Mi mást tehetnénk vele? Másrészt nincs 

abban a helyzetben, hogy kifogásolhatná. 

– Nem csinálhatunk valamit? 

– Eltűnhetünk innen, mielőtt még meglát valaki. 

– Nézd – mondta a nő. – Nem tehetnénk be ide? 

A csillagfényben egy régi fürdőkádat vett észre egy méterrel 

odébb. 

– Ez olyan, mint egy ágy – mondta. – Vagy egy koporsó. 

Danby felsóhajtott. 

– Bizarr a fantáziád. 

Betették Waltert a kádba, kezét összekulcsolták a mellén. 

– Így egész helyes – mondta Galatea. – Olyan nyugodt. 

– Tizenöt perc múlva én is így festek majd – mondta Danby. – 

Fárasztó volt ez a mai éjszaka. Menjünk haza és feküdjünk le. Ha 

megtalálják, kikérdeznek minket, és nekünk felelnünk kell. 

– Az nem lesz nehéz – mondta Galatea. 

– Vártuk Walter bácsit, de nem érkezett meg. Megtámadták, 

amikor a repülőtérről jött. 



 

 

Danbynek volt egy olyan érzése, hogy ez nem lesz ilyen 

egyszerű. Nem aludt jól. A felesége igen. 

Hajnalban esőcseppek koppanása ébresztette fel szundikálásából. 

Eszébe jutott Walter bácsi a kádban, és elmosolyodott. 

Walter ázottan megy a sírba, és ezt bőszen ellenezné. 

Danby bebújt a köpenyébe, kiment a konyhába, és feltette a 

kávét. Az esős nap hideg fényében Walter bácsi nagyon távolinak 

tűnt. 

Danby már majdnem megitta az első csésze kávét, amikor 

megszólalt a csengő. Felugrott. Ebben az órában senkinek, abszolút 

senkinek nem kell jönnie. 

Óvatosan kinyitotta az ajtót. Először egy járőr hátát pillantotta 

meg, a fekete esőkabát gallérja vastag nyakat övezett a széles 

karimájú kalap alatt, melyről még mindig csöpögött az eső. Danby 

majdnem becsapta az ajtót, amikor megpillantotta a járőr mellett álló 

embert. 

Walter bácsi volt. 

– Ö… ö… – mondta Danby. 

– Szervusz, Marius – felelte Walter bácsi, és széles mosoly jelent 

meg nedves, piszkos arcán. 

A járőr megfordult. 

– Ismeri ezt az embert? 

– Á… aha… – felelte Danby. 

– Meg kellene büntetnünk, mert részeg volt, és rendbontást 

követett el, de ezúttal eltekintünk tőle. Tartsa szemmel. Legközelebb 

nem ússza meg ilyen könnyen. – A járőr szalutált, és kilépett az 

esőbe. 

Walter benyomult a lakásba. 



 

 

– Azt hittem, le kell tenned értem az óvadékot, de nagyon 

kedvesen beszéltem vele. 

– Micsoda? – kérdezte Danby ostobán. 

Walter felsóhajtott. 

– Együtt jár növekvő éveim számával, azt hiszem. Előfordul, ha 

túl sokat iszom. Csak úgy felállok és elindulok, és a legfurcsább 

helyeken ébredek fel. Nem csodálkoztatok, mi történt velem? 

Danby hangja visszatért, vékonyabb volt, mint valaha. 

– Azt hittük, sétálni mentél. 

– Tudod, hol tértem magamhoz? A szeméttelep közepén, egy 

fürdőkádban. Biztosan azért másztam bele, hogy aludjak egyet. Az 

eső felébresztett, és épp elindultam, amikor felszedtek a rendőrök. – 

Gyorsan megdörzsölte a kezét. – De hát ez elmúlt. Hol az üveg? 

Danby rámeredt. Megfordult, mert lépteket hallott lefelé a 

lépcsőn. 

Galatea a lépcsőfordulóban pillantotta meg Walter bácsit. 

Megállt. Sikított. A torkához kapta a kezét, összeesett, és lezuhant a 

lépcsőn. 

Danby föléhajolt. 

– Kelj fel! – mondta. – Csak Walter bácsi van itt. 

– Épp ideértem reggelire – mondta Walter bácsi vidáman. 

Danby jobban megnézte a feleségét. Finoman megpaskolta az 

arcát. 

– Galatea! – Szokatlanul nyugodtnak tűnt. 

Walter bácsi lehajolt. 

– Nem néz ki jól – mondta. – Egy kicsit mintha meghalt volna. 

Talán a szíve. Tudod, családi hagyomány. 

– Ó! – mondta Danby. 



 

 

– Tudod mit? – kérdezte Walter bácsi. – Tegyük valahová. 

Valami kényelmes helyre. Mint például egy fürdőkád. A fürdőkádak 

nagyon kényelmesek. 

Danby ránézett. Most még inkább rozmárra emlékeztette. 

Walter bácsi dúdolni kezdett. Nagyon hamisan dúdolt, de nem olyan 

hamisan, hogy Danby fel ne ismerte volna a dallamot. 

Walter bácsi ezt dúdolta: „Ha test és test találkozik…” 

Danby meglepődött. Nem hitte volna, hogy Walter bácsi zenei 

műveltsége továbbterjed az ilyen refréneknél: „Kicsi öblös 

boroskancsóm, hogy szeretlek én…” 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Bill Pronzini 

MIND EGYFORMA 

Jeffords feküdt az ágyon, dohányzott, és Pennyről gondolkodott. 

A nyitott ablakon behatolt az éjszaka forrósága. A levegőnek 

mesquitocserje-illata volt, a hold nem járt az égen. 

Jeffords hallgatta a sötétség hangjait. Egy állat üvöltött valahol a 

sivatagban, egy motor járt üresben az udvaron. A szomszéd szobában 

valaki fülsértően siránkozott. 

A cigarettafüst marta Jeffords torkát. Elnyomta az üveg 

hamutartóban, meztelen mellével egy magasságban. Csak egy sort 

volt rajta, de egész testét veríték lepte el, ami néha megcsillant a 

sötétben. A lepedő nedvesen gyűrődött alatta. 

– Te őrült! – mondta valaki tisztán hallhatóan a másik szobában, 

aztán csend lett. 

Jeffords újabb cigaretta után nyúlt az éjjeliszekrény felé, de a 

doboz kiürült. Megpróbált emlékezni, hogy van-e automata a 

motelportán: virágcserepek, kovácsoltvas bútorzat és egy hosszú 

pult, magazinokkal teli… Na, és egy rohadt automata? 

Halántéka elkezdett lüktetni, és Jeffords magasba rúgta a lábait – 

felült az ágyon. Fejét két keze közé fogta. Kis idő után talpra állt, 

kikeresett egy törülközőt a ruhái alól, és szárazra törölte mellkasát. 

Aztán felhúzta a nadrágját meg egy piszkos, fehér inget. Nem 

gombolta be. Kinyitotta az ajtót és kilépett. 

A motel patkó alakú épület volt, melynek a nyitott része az 

autópálya felé nézett. A patkó jobb oldali része a portával kezdődött. 



 

 

Jeffords szobája nagyjából a kanyar közepén helyezkedett el. Ahogy 

kiért az udvarra, mélyen beszívta az illatos levegőt. Egy kikövezett 

ösvény vezetett az úszómedencéhez, melynek végén egy reflektor 

villant fel szabályos időközönként. Váltakozó piros, kék és zöld színe 

elvakította a férfi szemét a szoba homálya után. 

A keskeny kocsiutat körülölelő területet kavics borította – léptei 

hangosan visszhangoztak, ahogy az épület másik része felé tartott. A 

porta ajtaja felett kis lámpa világított. Ahogy közeledett, Jeffords egy 

pompás fehér sportkocsit pillantott meg a bejárat mellett; a motorja 

járt, minden bizonnyal ezt hallotta a szobájából. Valaki ült a 

kormány mögött; sötét, csendes árnyék. 

Jeffords elhaladt az autó mellett; éppen be akart menni az 

irodába, amikor nyílt az ajtó, és egy lány jött ki. Jeffords megállt. A 

lány szőke volt, haját lófarokban hordta, amit hátul nagy kék szalag 

rögzített. Fehér sortot viselt és egy sárga blúzt, ami alul rojtokban 

végződött. 

A lány, miközben az egyik kezével az ajtót tartotta, oldalra 

fordította a fejét, és Jeffordsra nézett. Szája sarkában incselkedő 

mosoly bujkált. A férfi mondani akart neki valamit, de nem jutott 

eszébe semmi. Megnedvesítette az ajkait, és ostobán bólintott. A 

másik még mindig tartotta az ajtót; Jeffords érte nyúlt és megfogta. 

Széles mosolyt kapott érte jutalomba, aztán a lány az autóhoz ment. 

Jeffords figyelte, hogy száll be, majd a sötét árnyék a kormány 

mögött kiengedte a kuplungot. A hátsó kerekek kavicsokat szórva 

forogni kezdtek. Az autó a patkó zárt felénél állt meg, Jeffordsétól 

két szobával arrébb. A férfi most ráeszmélt, hogy még mindig fogja 

az ajtót. Megfordult és bement. 



 

 

A kövér nő, aki aznap délután a szobát adta neki, most is ott volt 

a pult mögött. Amint Jeffords belépett, felemelte a fejét. 

– Tessék – mondta. 

– Van cigarettaautomatájuk? 

– Ott, a fal mellett. 

Jeffords megfordult, és meglátta a gépet. Odament, látva magát a 

masina fényes felületén. Fekete haja kócos és izzadt volt, beesett 

arcát háromnapos borosta keretezte. Fénytelen, mélyen ülő szemei 

véreresen tekintettek a világba. Aprópénzért halászott a zsebében; 

csak egy negyeddollárost talált. Elővette a pénztárcáját, és 

visszament a pulthoz. 

– Felvált egy dollárt? 

– Nincs váltás – felelte a nő. 

– Hogyhogy nincs váltás? 

– Úgy hogy nincs. Már bezártam a páncélszekrényt. 

– Akkor nyissa ki – mondta Jeffords ingerülten. – Cigarettát 

akarok venni. 

– Nem lehet. 

– A francba is, miért nem? 

– Ügyeljen a szájára, fiúcska. 

– Ide figyeljen – magyarázott Jeffords. – Hogy vezethet így egy 

rohadt motelt? Mi van akkor, ha valaki szobát akar? 

– Azt mondtam, ügyeljen a szájára – felelte az asszony. 

Kis disznószemei voltak – keresztülbámult velük a férfin. 

– Maga kövér, öreg tyúk! – tört ki Jeffords. 

Az asszony arca elvörösödött. Felállt, és egyik ujjával 

előrebökött; meztelen karján mint a zselatin, úgy remegett a háj. 

– Kidobatom, maga csavargó! – kiabálta. 



 

 

– Vagy azonnal eltakarodik innen, vagy hívom a férjemet, hogy 

kidobja. 

Jeffords a szeme közé nézett. 

– Mind egyformák vagytok. Minden egyes példány. 

– Mi? Micsoda? 

A férfi megfordult, kiment, és becsapta az ajtót. 

A szobájában ismét lefeküdt. Azonnal elkezdett Pennyről 

gondolkodni – Pennyről, a feleségéről. Az az átkozott, miért hagyta 

úgy ott őt? Mi vitte rá, hogy összeálljon azzal a nagydarab, ronda 

ügynökkel? Mindent megadott neki, szép ruhákat vett, és mégis 

megszökött azzal a fickóval, három hónapi házasság után. Az összes 

pénztis magával vitte – majdnem kétezer dollárt, ami közös 

bankbetétjükön volt, csak az a hatszáz maradt, amit a férfi külön 

betétre tett be. Hatszáz dollár, ami mostanra a pénztárcájában lapuló 

négyszáznyolcvanra apadt. 

Ez a pénz, a berendezett lakás és az autó; ez minden. Mikor 

felfedezte, hogy meglépett, majdnem beleőrült. Nem tudta, mit 

tegyen. Végül feladta az állását, összecsomagolt néhány dolgot, 

berakta a kocsijába, és elindult megkeresni. Ez tíz nappal ezelőtt 

történt – most itt volt, a sivatag közepén, és elképzelni sem tudta, 

hova menjen. Hova lehet menni? Száz meg ezer hely van, és 

mindegyik üres… 

Jeffords csak feküdt a plafont bámulva. Nagyon keveset aludt az 

elmúlt héten; most elszunnyadt. 

Erős kopogás riasztotta fel; talpra ugrott, szíve vadul dobolt, feje 

ködös volt az álomtól. A kopogás már-már dörömböléssé erősödött. 

Jeffords felhúzta a nadrágját, és az ajtóhoz ment a fejét rázva, az 

álmot és az izzadságot törölgetve a szeméből. A lány volt az a 



 

 

sportkocsiból, a szőke, lófarkas. Nagy szemei sötéten csillogtak, 

blúzának eleje elszakadva. 

– Beengedne, kérem? – mondta. 

Jeffords nem tudta, mit gondoljon. 

– Mi az? 

– Csak engedjen be. Könyörgök. 

– Rendben. – Félreállt, hagyta, hogy a másik bejöjjön, aztán 

becsukta mögötte az ajtót. 

– Megpróbált letámadni – szólalt meg újra a lány, visszafordulva. 

– Kicsoda? 

– Van. 

– Ki az a Van? 

– A férfi, akivel voltam. Meg kellett ütnöm. Fejbe vertem egy 

lámpával. 

Jeffords hirtelen pánikba esett. 

– Ide figyeljen, én nem akarok semmibe se belekeveredni. 

– Leütöttem – mondta a lány. – Ott fekszik a szobámban. 

– Miért jött hozzám? Mit akar, mit csináljak? 

– Nem tudom. Emlékeztem magára a portáról. 

– Honnan tudta, hogy melyik az én szobám? 

– Láttam az ablakon keresztül, mikor visszajött. 

Jeffords leült az ágyra. 

– Miért jött ide ezzel a Vannel? Nem gondolta, hogy megpróbál 

valamit? 

– Nem. Olyan kedves és udvarias volt, mikor felvett – felelte a 

lány. – Mikor javasolta, hogy álljunk meg éjszakára, azt mondta, 

hogy külön szobát kérünk, és még azt is hagyta, hogy én menjek be a 

recepcióra. Jó éjszakát kívántunk egymásnak, de egy kis idő után 



 

 

bejött hozzám, és teljesen megvadult. – Szünetet tartott, Jeffordsot 

tanulmányozta. – Mit csinál itt? Vár valakit? 

– Nem. 

– Mikor megy el? 

– Reggel. 

– Most nem indulhatna? 

– Minek? 

– El akarok tűnni innen. Nem vinne magával? 

– Maga megőrült. Nem vihetem magammal. 

– Van felesége valahol? 

– Nincs – felelte a férfi keserűen. – Semmiféle feleségem nincs. 

– Hová megy? 

– Nem tudom. Talán Los Angelesbe. 

– Vigyen magával. 

– Nem tehetem. 

– Nem akarok itt lenni, mikor Van felébred – érvelt a szőkeség. – 

Nem tudom, mire lenne képes. 

– Nem segíthetek magán. 

– És nem szeretem a rendőrséget. Nem jövünk ki jól egymással. 

– Sajnálom. 

– Gyerünk – kérlelte a lány. – Kérem. 

Jeffords csak bámult rá, könyörgő szemeire, és érezte, hogy 

ellágyul. Az ilyen lányok – az olyanok, mint Penny – mindig így 

hatottak rá. Hinni akart bennük, abban, hogy alapvetően jók, és 

mindig az lett a vége, hogy így vagy úgy bajba került. 

Megnedvesítette az ajkait. Bolond vagy, ha megteszed, mondta 

magának. Ez a lány bajban van. Nem fogod fel? Éppolyan, mint 

Penny; egy a sok egyforma közül. Ne tedd meg, ne keveredj bele. 



 

 

De hiába gondolta ezt, a szavai másként szóltak: 

– Rendben van, gyerünk. – Mintha a hangszálai és az agya 

egymástól függetlenül működnének, mintha két személy lakozna 

benne. 

– Kösz – suttogta a szöszi. – Köszönöm. 

Jeffordsnak csak egy bőröndje volt; beledobálta a cuccait, és 

felvette az ingét. A lány belekarolt, úgy mentek ki a szobából. 

– Van csomagja? – érdeklődött a férfi. 

– Csak egy kistáska. 

– Jobb lenne, ha magához venné. 

– Nem akarok visszamenni oda. 

– Magával megyek. Nem hagyhatja itt a dolgait. 

– És ha Van magához tért már? Nem ütöttem meg erősen. 

– Ha észnél van, majd én foglalkozom vele. 

Bementek a lány szobájába. Van, kövérkés, tömzsi ember, arccal 

a padlónak feküdt, karjai széttárva. Jobb halántékánál vérfolt 

sötétlett, de lélegzett. Mellette darabokban a porcelánlámpa, amivel 

a lány leütötte. 

– Eszméletlen még? – kérdezte. 

– Igen. 

A lány fölszedte a táskáját, és Jeffords kocsija felől tudakozódott. 

– Siessünk, nehogy felébredjen – türelmetlenkedett. 

Jeffords érezte az arcán a forró sivatagi szelet, ahogy befújt a 

nyitott ablakon. Az autópálya hosszú, egyenes csíkját bámulta, ami 

két sötét féltekére választotta a tájat. 

A lány – Marcynak hívták, ahogy kiderült – nekidőlt az ülésnek, 

és őt figyelte. 

– Csendes típus vagy, igaz? – Már tegeződtek. 



 

 

– Mikor hogy. 

Felnevetett. 

– Az ilyenekkel vigyázni kell. 

Jeffords hallgatott egy percig, aztán megszólalt: 

– Mit csinálsz errefelé? Teljesen egyedül vagy? 

– Hagyom, hogy vigyen a szél – felelte Marcy. – Stoppolok. 

– Nem vagy fiatal még ehhez? 

– Áh, ugyan. 

– Bármikor bajba kerülhetsz. 

– Arra gondolsz, ami Vannel történt? 

– Olyasmire. 

– A legtöbben nem ilyenek. 

– Amúgy hány éves vagy? 

– Huszonnégy. 

– Már férjnél kéne lenned, vagy valami állandó kapcsolat… 

Marcy nevetett. 

– Majd az is eljön. Most éppen a csomagomban van az életem. Az 

visz előre. 

Mint Penny, gondolta. Éppen, mint Penny. Miért kellett 

elhoznom? Miért kell sajnálnom? 

– Hé, voltál már Los Angelesben? – kérdezte a lány. 

– Igen. 

– Az lehet csak valami. Mindenki, aki járt már ott, azt mondja, 

hogy csuda egy hely. 

– Valamilyen egy hely, az biztos. 

Marcy ásított, megfordult az ülésen, és közel húzódott 

Jeffordshoz. A térdére hajtotta a fejét. 

– Elálmosodtam – mondta. 



 

 

– Akkor aludj. 

– Oké. Nem bánod? 

– Nem bánom. 

Egész éjszaka vezetett, és érezte, hogy hangulata apránként 

megváltozik. Beszívta a lány hajának lágy, édes illatát, felfogta 

testének melegét. Gyerek még, gondolta. Vad, de kedves – egy jó 

gyerek. Talán ő más, mint a többi, talán ő a néhány kivétel közé 

tartozik. 

Már elmúlt hajnal, mikor Marcy felébredt. Barstow-nál jártak, 

éppen kiértek a sivatagból. A reggeli nap forró, fényes gömb volt a 

keleti égen; vakítóan tűzött vissza a motorház tetejéről, de ez 

egyáltalán nem zavarta Jeffordst. 

Marcy nyújtózkodott. 

– Hol vagyunk? 

– Barstow. Hogy aludtál? 

– Mint a bunda. 

– Éhes vagy? 

– De még mennyire! 

– Megállunk reggelizni. 

Szalonnát ettek tojással egy kis bisztróban, és a férfi könnyűnek, 

gondtalannak érezte magát. A lány miatt volt ez, de nem talált rá 

magyarázatot; majdnem mintha újra életre kelne, mintha a dolgok a 

helyükre kerülnének. Marcy, ízlelgette a nevet, Marcy. 

Elüldögéltek a kávé fölött, és szendvicseket hozattak a hátralevő 

útra. Aztán továbbhajtottak a tengerparton; egyszer álltak csak meg, 

hogy elfogyasszák az ebédjüket – mint egy pikniken. Sokat nevettek, 

sokat beszéltek, és Jeffords egyre jókedvűbb lett. Mire elérték Los 



 

 

Angelest, kicsivel sötétedés után, úgy érezte, Pennyvel van nászúton: 

minden tökéletes, minden csupa boldogság. 

– Hát – mondta – megcsináltuk. 

– Meg, klasszul. 

– Álljunk meg valahol? 

– Persze. Fáradt lehetsz. 

– Az vagyok. 

Egy út melletti motelben szálltak meg. Két szoba, egymásba 

nyíló ajtóval. Marcy jó éjszakátját egy csók kísérte, tele érzéssel és 

ígérettel – Jeffords mosolyogva feküdt le, mélyen aludt, és szépeket 

álmodott. 

Másnap tízkor ébredt, kipihenten, még mindig mosolyogva. 

Felkelt, felöltözött, és kinyitotta az elválasztó ajtót, hogy 

bekukkantson a szomszéd szobába. 

Marcy nem volt ott. 

A férfi kiment a folyosóra, körülnézett, de senkit nem látott. 

Lesétált a portára. Ugyanazt az embert találta ott, akitől a szobákat 

kapták. 

– Nem látta a lányt, akivel tegnap este érkeztem? – kérdezte. 

– Hogyne láttam volna – felelte a portás. 

– Hol van? 

– Elment. 

– Elment? Hova ment? 

A férfi megvonta a vállát. 

– Felszállt a San Diegó-i buszra. 

– Micsoda? Mire szállt fel? 

– A buszra, San Diego felé. Ott áll meg az autópályán. Körülbelül 

egy órával ezelőtt. Azt hittem, hogy maguk ketten… 



 

 

A többit már nem hallotta Jeffords. Felrohant, vissza a szobájába. 

A halántéka ismét lüktetett, ahogy kinyitotta bőröndjét – odatette a 

pénztárcáját, mielőtt lefeküdt. Ott is találta, szétnyitva, az ingei 

tetején. Felvette. Üres volt. 

Jeffords teljesen nyugodt maradt. Visszaemlékezett a kövérkés 

Vanre, amint a padlón fekszik a motelszobában, a sivatag közepén. 

Marcy szerint megtámadta őt, de talán az történt, hogy rajtakapta a 

lányt, mikor az a holmijában kutatott pénz vagy más érték után. 

Vagy talán Marcynak nem volt türelme megvárni, míg elalszik; 

inkább fejbe verte a lámpával, mikor elfordult. Nem mintha 

számítana. Most már semmi sem számít. 

Nagyon gondosan visszahelyezte a bőröndbe a pénztárcát. 

Kivette a nadrágzsebéből a slusszkulcsot, kiment az autójához, és 

felnyitotta a csomagtartót. Kiszedte a kis barna dobozt a pótkerék 

mögül, aztán visszament a motelszobájába. 

A dobozt az íróasztalra tette, kinyitotta a zárat, és kiemelte a 

pisztolyt. 

Egy darabig csak állt és nézte. Majd az övébe dugta, az inge alá, 

kivitte a bőröndjét és a dobozt a kocsiba; otthagyta a motelt. San 

Diego felé tartott, de nem az autópályán. 

Mind egyforma, gondolta. Egy fikarcnyi különbség sincs 

közöttük. Mindegyik teljesen egyforma az egész világon. 

Tudta, mit kell tennie – amit majd tennie kell újra és újra és újra. 

Mikor megtalálja Marcyt, a szívéhez nyomja a pisztoly csövét, és 

meghúzza a ravaszt – úgy, ahogy azt Pennyvel tette, három nappal 

ezelőtt, a Las Vegas-i motelben, ahol végül rábukkant. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Al Nussbaum 

AKINEK SIKERÜLT ÁTCSÚSZNIA 

Szombat este volt, és a Tijuanából jövő autósor mellett posztoltam. 

Ahogy a kocsik megálltak, mindegyik bent ülőnek feltettem a 

szokásos kérdéseket: „Hol született?”, meg „Hoz valami 

elvámolnivalót magával?” Egyszer-egyszer ellenőriztem egy furgont, 

vagy azt mondtam a vezetőnek, hogy álljon félre egy alaposabb 

vizsgálat kedvéért, de nem tettem meg túl gyakran. Csak akkor, ha 

fülesünk volt egy informátortól, vagy ha valaki különlegesen 

felszabadultan és barátságosan viselkedett, vagy ha nekem volt 

valami megérzésem. Ez nem történt meg sokszor, de majdnem 

minden esetben bejött, így hát komolyan vettem. 

Mikor megláttam Jack Wilnert, rögtön arra tippeltem, hogy vaj 

van a fején. Egy csillogó, sárga kabriolet, felnyitható tetejű sportkocsi 

volánjánál ült, és Mexikó felé tartott az ellenkező sávon. A tető 

nyitva volt, és a rádió egy San Diegó-i rockállomás zenéjét harsogta. 

Az egész túlságosan mutatósnak tetszett – mint egy bűvész trükkje, 

amivel félrevezeti a közönséget. 

Épp elkezdődött a munkaidőm – ez este 8-tól hajnali 4-ig tartó 

műszakban dolgoztam –, felírtam hát a rendszámát, azzal, hogy 

elintézek neki egy tüzetes vizsgálatot a belépéskor. Rendesen 

figyeltem az autókat, de nem tért vissza a szolgálat lejárta előtt. 

Továbbítottam a váltótársamnak a rendszámot meg a kocsi leírását, 

és hazamentem aludni. 



 

 

A következő estére szinte teljesen el is felejtettem a sárga 

kabrioletet, de egy hét múlva, szombat este, ismét láttam. 

A tető kinyitva, a rádió bömbölt, és megint Tijuana felé tartott, 

mint azelőtt. Ugyanazt éreztem, mint első alkalommal. 

A telefonhoz futottam, és felhívtam az aduanát, a mexikói 

vámőrséget, hogy nézzék át a kocsit. Mikor visszaértem, a távolban 

láttam, hogy az autót már félreállították. Khaki egyenruhás 

tisztviselők nyüzsögtek körülötte, ketten az ajtókat szedték le, mások 

a benzintartályt és azt a helyet ellenőrizték, ahova a vászontető 

becsúszik, Jack Wilner – természetesen akkor még nem tudtam a 

nevét – egy kicsit arrébb állt, és közönyösen dohányzott. Magas, 

vékony férfi – még ebből a távolságból is meg lehetett állapítani, 

hogy éppannyira nem törődik a színek megválasztásával, mint a 

legtöbb fiatal. 

Lefoglaltak az országhatárt átlépő kocsik, így majdnem egy óráig 

nem tudtam még pillantani sem a mexikói oldal felé. Amikor 

sikerült, éppen láthattam, hogy a kabriolet elindul az aduanáról. 

Wilner visszafordult búcsút inteni a sorban álló mexikói 

vámőröknek, aztán gyorsított. 

Tehát nem találtak semmit. Ebben az esetben – okoskodtam – 

nem ki-, hanem becsempészik valamit az Államokba, ezért nagyon 

vártam a visszatértét. Még egy kicsit tovább is maradtam a munkaidő 

letelte után, és újra felhívtam a figyelmet az autóra. Ezenkívül 

mindenkivel megígértettem, hogy továbbítja az adatokat a következő 

műszaknak, ha Wilner nem tűnik fel. 

Hétfőn és kedden szabadnapos voltam, de mindkét este 

felhívtam a bentieket, a kabriolet felől érdeklődve. Nem jött be az 

országba sem hétvégén, sem a hét hátralevő részében. 



 

 

Ám szombat este a szemközti sávon újra megpillantottam 

Mexikó felé tartani. 

Tátott szájjal bámultam, és átkoztam a hülyeségemet. Csak azért, 

mert itt hagyta el az országot, még nem kellett itt is visszajönnie. 

Mexikó és California vagy 160 kilométeren határos egymással, jó 

csomó átkelőhellyel. 

Eddigi szaglászásom a sárga kabriolet ténykedése után nem volt 

más, mint magánnyomozás. Ez csődöt mondott. Bementem a 

főnökhöz, elmondtam az egészet, és ő értesítette a Mexikó-California 

határ összes átkelőhelyét. Egy vámosnak hinnie kell az 

információknak és az ösztönöknek. A fogások kilencven százalékát 

az előbbieknek köszönheti, de a fennmaradó tíz százalékot az olyan 

tippek adják ki, mint ez esetben az enyém. 

Visszamentem a helyemre, és vártam. Kértük, hogy értesítsenek, 

ha valahol megjelent a sárga kabriolet, de nem kaptunk üzenetet. 

Semmit. 

Aztán szombaton este, a csúcsforgalom tetőpontján újra 

megláttam az autót Mexikó felé tartani. 

Először arra gondoltunk, hogy valahol ellenőrizték, de nem 

találtak nála semmit – ezért elfelejtettek minket értesíteni. Félóra 

alatt utánajártunk – egyetlen hivatalos átkelőhelyen sem látták az 

autót. 

A 160 kilométeres határ mentén Wilner talált egy helyet, ahol 

vámellenőrzés nélkül átcsúszhatott. Átkocsikázik Mexikóba, 

megpakolja az autót csempészáruval – azzal, amiben utazik –, aztán 

visszatér az USA-ba anélkül, hogy egy cseppet is aggódnia kéne a 

vámosoktól. Meg kell találnunk a rést, melyen keresztül az egészhez 

hozzáférkőzhetünk. 



 

 

Egy telefon a járműnyilvántartóhoz – és megtudtuk a nevet és 

Jack Wilner San Diegó-i címét. Állandó megfigyelés alá vettük a 

lakását, és vártunk. Wilner szerdáig távol volt. Mikor megjelent, 

sárga kabrioletjét letette a fészergarázsban, majd bement a házba. 

A bevásárlóutakon kívül szombatig otthon tartózkodott. Akkor 

áthajtott Mexikóba egy vámőrökkel tele autóval 50 méterre a háta 

mögött. A helyemről figyeltem a parádét, és örömet éreztem. Biztos 

voltam benne, hogy a halacskánk bekapta a horgot –hamarosan 

feltekerhetjük a zsinórt. 

De tévedtem. Egy óra múlva visszatértek a vámőrök. Épp 

forgalmi dugóba kerültek a Revolucion sugárúton, mikor Wilner 

hirtelen elkanyarodott. Nyomát veszítették. 

Én csalódott voltam, ők mérgesek. Bizonyosra vették, hogy 

Wilner szándékosan manőverezett így, ezért meghatalmazást kértek, 

hogy átkutathassák a kocsit. Ha csak egy morzsányi marihuánát 

találnak nála, Wilner bajban van. 

Különleges engedéllyel elkísértem a különítményt, és a 

helyszínen voltam, mikor szerdán Wilner megérkezett. Abból, 

ahogy leesett az álla, mikor bemutatták a meghatalmazást, 

nyilvánvalóvá vált, hogy nem szándékosan rázta le a követőit. Amíg 

a papírt meg nem látta, fogalma sem volt, hogy gyanúsítjuk 

valamivel. 

Szétszedtük a kocsit, és teljesen tisztának találtuk – szó szerint. 

Nemrégiben moshatták le és takaríthatták ki – a hamutartók még 

belülről is csillogtak. Miközben figyelte, hogyan szedjük szét, majd 

rakjuk össze az autóját, Wilner nem látszott olyan nyugodtnak, mint 

két hete a mexikói határnál. Egyik lábáról a másikra áll, és állandóan 

az ajkát nyalogatta. Az átkelőhelynél történtekről nyugodtan 



 

 

gondolhatta azt, hogy rutinvizsgálat volt – nem úgy a mostaniról. 

Valamit kiszimatoltunk, és biztos lehetett benne, hogy nem szállunk 

le róla, míg meg nem találjuk azt, amit keresünk. 

Ezért is bámultam nagyot, mikor megláttam Wilnert Mexikó felé 

vezetni, szombat este. Hát még amikor észrevettem, hogy magától 

megáll az aduanán, és bemegy. Később megtudtuk, hogy ideiglenes 

tartózkodási engedélyt kért – minden papírja megvolt hozzá. 

Hosszabb időt akart Mexikóban tölteni – úgy látszik, jobban 

megijedt, mint gondoltam. 

Sokat járt az eszemben a következő hónapokban. 

Olyannak láttam, akinek sikerült kijátszania az éberségünket; az 

első, aki megúszta szárazon azok közül, akikről biztosan tudtam, 

hogy csempésznek. 

Mexikóban kellett viszontlátnom őt – több mint egy év múlva. 

Minden tavaszon jachtversenyt rendeznek a newporti öböl és 

Ensenada között. Átlag 3-400 hajó indul, és a finis óriási tömegeket 

vonz a tengerpartra. Ezúttal én is ott voltam – és alig tízlépésnyire 

magamtól megpillantottam Jack Wilnert. 

Odasétáltam hozzá, és megérintettem a vállát. 

– Helló! – mondtam. – Emlékszik rám? 

Bizonytalan mosollyal reagált, de ez azonnal eltűnt, amint 

felismert. Szemei ide-oda jártak a többi hozzám hasonló „ismerős” 

után kutatva a tömegben. 

– Csak a versenyt ugrottam át megnézni – nyugtattam meg. – Ez 

a találkozás nem volt betervezve. 

Közlésem láthatóan megnyugtatta. Egymás mellett állva 

figyeltük tovább a csónakokat. A nap folyamán egyre inkább 

felengedett, barátságossá vált, és elmondott magáról egy-két dolgot. 



 

 

Egy Tijuanától 35 kilométernyire fekvő kis hotel és a hozzá 

tartozó tengerparti résztulajdonosaként azért jött Ensenadába, hogy 

megnézzen pár csónakot. Meghívott a szállodájába; töltsek el ott 

néhány napot, bármikor, amikor kedvem tartja. 

– A csempészésből vásárolta? – kérdeztem arcátlanul. 

Mindenképpen azt akartam, hogy beszéljen róla, és biztos voltam 

benne, hogy taktikázgatással ezt nem érem el. Meglepett mosollyal 

reagált nyíltságomra. 

– Semmilyen jegyzőkönyvet nem írok alá – utánozta a 

tévésorozatok gonosztevőit. Aztán néhány pillanat múlva bólintott. 

– Igen, abból szereztem a pénzt a hotelre. 

– És most már befejezte a csempészést? 

– Igen. 

– Nehéz elhinni – mondtam. – Igazán sikeres lehetett – és kevés 

profi képes leállni a lebukás előtt. 

– Elhatároztam, hogy azonnal abbahagyom, amint érdeklődni 

kezdenek utánam. És maguk elég kíváncsiak voltak. 

Lepényt vásároltunk egy utcai árusnál, és megálltunk, hogy 

megegyük. 

– Ebben az esetben talán nem bánja, ha megkérdem, hogyan 

tudott mindig észrevétlenül visszatérni Californiába, amikor az 

összes átkelőhelynél figyeltettük magát? 

– Valóban nem bánom a kérdését. Könnyű volt. A 

rendszámomat egyszerűen a kabátom bélése alá erősítettem, és 

átsétáltam a határon – válaszolta egy csúfondáros fintorral. – Sárga 

kabrioleteket vittem át Mexikóba – minden héten újat. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

James Holding 

TANG A SZENVEDŐ SÁRKÁNYBÓL 

Az asztalon lévő, találomra szétszórt ősi tárgyak fölött áthajolva 

Howard Mitchellt hirtelen szinte elviselhetetlen izgalom öntötte el – 

a sóvár gyűjtőé, aki kincsre bukkan. 

A szíve zakatolt. Mély lélegzetet vett, és még közelebb hajolt a 

lantjátékos kerámiafigurájához, magában hálát adva annak a 

tisztviselőnek, aki hongkongi szállodájából ide irányította őt. Ide, 

Mr. Cheong Szenvedő Sárkány nevű üzletébe. 

Mr. Cheong régiségboltjában a hiszékeny turistáknak szánt, 

leszállított árú hamis antikvitások keveredtek kínai fegyverekkel, 

páncélokkal és valaha tündöklő fényű ruhák ronggyá foszlott 

maradványaival – ruhákkal, melyeket minden bizonnyal nemesek és 

prostituáltak hordtak valamikor azelőtt, hogy Kínából Új-Kína lett 

volna. 

Mitchell nagyon keveset tudott ruhákról és fegyverekről, de 

szívesen büszkélkedett maga (és mások) előtt meglehetős 

tájékozottságával a kerámiákról, és hacsak a szeme nem csapta be, 

Mr. Cheong vacakjai között az ősi kínai fazekasság egy eredeti 

darabját fedezte fel. A lantjátékos kicsi volt – nem nagyobb 15 

centiméternél –, fénytelen és poros, de gyönyörűen megformált és 

kiégetett. Pontosan olyan darab, amilyeneket eredetileg a kínai 

előkelőségek kriptájában helyeztek el sok-sok évvel ezelőtt. 

Mennyivel is? Mitchell egészen közel hajolt egy alapos vizsgálat 

kedvéért. Tang? Majdnem bizonyos; ez pedig azt jelenti, hogy a kis 



 

 

lantos körülbelül 1200 éves, plusz-mínusz néhány év. Ha pedig így 

van, akkor a figura még figyelemreméltóbb kiegészítője lenne 

gyűjteményének. Mióta a felesége meghalt, és egyedül maradt a 

pénzével, Mitchell idejének és figyelmének legnagyobb részét ez 

kötötte le. 

Csoszogó léptekre lett figyelmes – ahogy felnézett, egy nyájas 

kínai gentlemant látott, aki éppen üdvözölte őt. Az üzlet tulajdonosa, 

ha ő volt az, elnyűtt, nyugati típusú üzleti ruhát viselt mellénnyel, és 

minden ízében úgy nézett ki, mint boltjának régiségei. 

– Nagyon szép antikvitások, uram – mondta annak a hangnak az 

atmoszférájával, amelyik már legalább tízezer turistát üdvözölt itt, 

pontosan ezekkel a szavakkal. És kitűnő angolsággal. 

– Ön Mr. Cheong? – kérdezte Mitchell. 

Mr. Cheong meghajolt. 

– Szolgálatára, uram. Talált valamit, ami megmozgatta a 

képzeletét? 

Mitchell észrevette, hogy a szinte nem is létező szempillák 

mögött milyen metsző a kínai pillantása. 

Megköszörülte a torkát, és megpróbált közönyös hangon 

beszélni: 

– Ez… ez a kerámiafigura… – a lantos felé bökött mutatóujjával, 

amelyik kissé remegett a mohóságtól – ez eredeti régiség? 

– Semmi más nincs ebben a kis birodalomban, mint eredeti 

régiség – válaszolta Mr. Cheong szelíden, nem zavartatva magát 

Mitchell szkepticizmusától. 

– És milyen korszakból származik? 

– Tang dinasztia – felelte Cheong, jellegzetes keleti mozdulattal 

tárva szét kezeit. – És biztosíthatom, hogy teljességgel tipikus. 



 

 

– Tang. – Mitchell mélyet lélegzett. Nem tévedett. – És mennyit 

kér érte? 

Cheong arcán enyhén bocsánatkérő mosoly jelent meg, és 

felhúzta keskeny vállait. 

– Nagyon szép darab, uram. Autentikus Tangot jó állapotban 

nagyon nehéz mostanában találni, tudja. – Fejével abba az irányba 

intett, amerre az Új Területek és mögötte a Vörös Kína terült el. – 

Így hát, bizonyára megérti, hogy méltányos, de viszonylag magas 

árat kell kérnem. 

– Mennyi? 

– Ezer dollár. 

Mitchell izgatottsága fokozódott. 

– Hongkongi dollár? 

Ismét a mentegetődző mosoly. 

– Kérem, uram, amerikai. – Mintha leginkább még szórakoztatta 

volna Mitchell kérdése. – És figyelmeztetnem kell, uram, hogy 

semmi értelme alkudnia. Ezer dollár nagyon kedvező ár. Kérdezzen 

meg bárkit, aki ismeri a régiségek értékét. 

Mitchell lelkiismeret-furdalást érzett. A kicsinyes alkudozás 

mindig kényelmetlen érzéssel töltötte el. 

– Nem szükséges megkérdeznem senkit, Mr. Cheong. Tudom, 

hogy kedvező ár. 

És valóban tudta. A gazdag amerikai polgárok körében most 

nagyon divatos Tang-szobrocskák emelkedő ára kétezer dollár körül 

tartott darabonként. Csak egy hónappal ezelőtt ő maga is szívesen 

fizetett 3100 dollárt egy New York-i műkereskedőnek egy Tang-

katonáért, ami korántsem olyan tökéletes, mint ez a csodálatos 

lantos. 



 

 

Most első ízben kinyújtotta kezét az alakért, megérintette, majd 

óvatosan kiemelte az asztalon uralkodó káoszból. 

– Megveszem. Elfogad utazási csekket? 

Mr. Cheong meghajolt. Mitchell nem volt benne biztos, de 

mintha öröm csillant volna fel a fekete kínai szemében. 

– Köszönöm – mormogta Cheong. Átvette a szobrocskát, amin 

látszottak az amerikai ujjnyomai; a hátsó pulthoz ment, ahol egymás 

után tekerte a gyapjú és a piszkos újságpapír rétegeit a törékeny 

figura köré. 

– Van még valami, amivel szegényes boltom szolgálhat önnek? – 

kérdezte a szokásos kínai alázatossággal. – Van még egypár szép 

darabom, uram. 

– Ez minden, amit akarok – felelte Mitchell. – Hacsak nincs 

kéznél több az ilyen Tang-szobrokból. 

Mr. Cheong megállt a csomagolásban. Mitchellre pillantott. 

– Ön műkereskedő, uram? 

– Nem, nem műkereskedő. Gyűjtő. A kerámia érdekel – kínai, 

etruszk, perzsa. Kezdő vagyok, de szorgalmasan tanulok. – Mitchell a 

szoborra mutatott, amit a bolttulajdonos éppen egy keskeny 

kartondobozba helyezett. – Ennek a szépségét mindenesetre már 

felismertem. 

Mr. Cheong befejezte a csomagolást, és csendesen figyelte, hogy 

tölti ki Mitchell a csekket, aztán átvette. Beletette egy fiókba, majd 

megszólalt: 

– Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy milyen nehéz 

manapság Tang korabeli kerámiákhoz jutni. Az igazat mondtam. De 

ha valakinek megfelelő kapcsolatai vannak a Vörös Kínában, ezeket a 



 

 

nehézségeket le lehet győzni. – Mitchell pár pillanatig fontolgatta a 

választ erre a homályos célzásra. 

– Azt akarja mondani, hogy önnek megvannak a megfelelő 

kapcsolatai a Vörös Kínában? 

Cheong meghajolt. 

– És ennek következtében birtokában is van ilyen 

műkincseknek? 

Újabb meghajlás. 

– A mindenségit! – csúszott ki Mitchell száján. Izgatottság futott 

rajta végig, de az óvatosság rögtön elnyomta azt. Túl sok érdektelen 

utánzatot látott ahhoz, hogy bízzon egy különös kínai szavában. 

Viszont ott volt a lantjátékos. Mi baj származhatik abból, ha megnézi 

a többit? 

– Hol vannak? – kérdezte. – Itt a boltban? 

– Hol másutt? – Az amerikanizmus, amit használt, furcsán 

hangzott a tiszteletreméltó Mr. Cheong szájából, még nyugati 

öltönye és mellénye ellenére is, amiben most már izzadt. – Kérem, 

jöjjön velem, Mr. … 

– Mitchell. – Követte Cheongot egy függönnyel elválasztott 

benyílóba, ahol fapolcok futottak körbe. A kínai meghúzott egy 

piszkos zsinórt; kigyulladt egy sápadt égő, és az egyik sor mélyén 

kétségbevonhatatlanul ott állt karperecek, teáskannák és ékszer 

díszítésű kis botocskák között egy sor kerámiafigura, melyek 

mindegyike első pillantásra éppoly eredeti Tang-korabelieknek tűnt 

Mitchellnek, mint az, amit megvett. 

– Azért tartom beljebb őket – magyarázta Mr. Cheong hogy 

nehogy valami baleset történjék velük. 



 

 

Miközben szíve vadul dobolt, Mitchell gyors mustrát tartott a sor 

fölött: zenészek, katonák, lovak – huszonnyolc darab, mind 

nagyszerű állapotban. Felvett egyet, kiment az üzletbe, és a kirakat 

előtt, napfénynél vizsgálta meg. Aztán visszament. 

Cheong mosolygott. 

– Eredeti Tang. – Hangja őszintén csengett. – Nagyon ritka, 

nagyon jó állapotban, nagyon olcsón. 

– Ha valóban eredetiek – mondta Mitchell. Képtelen volt magába 

fojtani gyanúját, ami most felfokozott erővel jelentkezett. – Ahogy 

említettem önnek, Mr. Cheong, meglehetősen az elején vagyok még 

a gyűjtésnek, és nem tudom teljes biztonsággal megkülönböztetni az 

eredeti darabokat a hamisítványoktól. Az az igazság, hogy ez túl szép 

ahhoz, hogy igaz legyen – mutatott hüvelykujjával a kis alakokra. 

Cheong bólintott. 

– Megértem az érzéseit. De emlékeztetnem kell a kapcsolatokra. 

– A szép az még szegényes jelző erre. Inkább azt kéne mondani: 

szenzációs. 

– Ezek a darabok eredetiek – ismételte meg Mr. Cheong. – A 

szavamat adom rá. 

– Elhúzta a mézesmadzagot Mitchell orra előtt: – És mindössze 

ezer dollár mindegyik. Ha nem akarja, hogy ennyi Tang-szobra 

legyen, elcserélheti őket gyűjtőtársaival más kerámiákra, nem? 

Mitchell küzdött, hogy visszanyerje tisztánlátását. A figuráknak 

hamisítványoknak kell lenniük: valószínűleg százával állítják elő 

őket a turisták számára egy titkos hongkongi műhelyben. Kezdte 

megbánni, hogy megvette a lantost. 

Cheong mintha olvasott volna a gondolataiban. 



 

 

– Azt hiszi, hogy ezek mai utánzatok, Mr. Mitchell? 

Emléktárgyak turistáknak? 

– Igen. Sajnálom, de így van. 

– Ne hibáztassa magát. Sok efféle van Hongkongban, jól tudom. 

De nem ezek. Miért nem bizonyosodik meg a valódiságukról? 

– Hogyan? 

– Miért ne mutatná meg valakinek a kínai fazekasság igazi 

szakértői közül? Aki azonosítani tudná. 

– Gondol valakire? 

– Ön amerikai. New Yorkban él? 

– Igen. 

– Biztosan ismeri Philadelphiát is. Pennsylvaniában. 

– Természetesen – válaszolta Mitchell. A beszélgetés földrajzi 

fordulata kíváncsivá tette. – Mi van Philadelphiával? 

– Ott él a kínai kerámia egyik legnagyobb szakértője a világon. 

Felkérheti őt, hogy vizsgálja meg ezeket az alkotásokat. 

– Vajon hogy segíthetne nekem az ön szakértője, ha ő 

Philadelphiában van, a szobrok pedig Hongkongban? – vetette ellen 

Mitchell. 

– A vizsgálatot meg lehet oldani úgy, hogy ön ne vállaljon anyagi 

kockázatot, ha erre gondolt. 

– Igazán? Mi módon? 

– Tegyük fel, hogy kifizeti nekem most azt az összeget, amibe a 

jelenlegi árak szerint a szobrocskák kerülnének, ha csak szuvenírek 

lennének. Ha aztán Philadelphiában dr. Kam Soon Fat eredetieknek 

találja őket, elküldheti nekem a tényleges árat. 

– Úgy érti, hogy megbízna bennem? 

Mr. Cheong meghajtotta nyájasságra mindig kész derekát. 



 

 

– Így csak öt amerikai dollárt kockáztatna minden darabért, 

egészen addig, amíg ki nem derülne, hogy valódiak. 

Mitchell egészen elgyöngült. 

– De a vámvizsgálat… 

– Vallja be a lantjátékost az igazi árán – ajánlotta Cheong – és ezt 

a huszonnyolcat mint ötdolláros emléktárgyat. Adok erről önnek 

számlát is, hogy még hihetőbb legyen. 

Mitchell hallgatott; vágyódóan méregette a kerámiafigurák sorát 

ebben a poros hongkongi üzletben, arra gondolva, hogy nagyon 

szeretné a magáénak tudni őket, hamisak vagy sem – és hamisaknak 

kell lenniük. De ha Cheong hajlandó bízni benne, nem lenne 

hálátlan és udvariatlan dolog ezt nem viszonozni? Még egy próbát 

tett, mielőtt engedett volna a varázslatos csábításnak. 

– Honnan ismeri ezt a bizonyos dr. Fat-et – ha ez volt a neve – 

Philadelphiából? 

– Személyesen nem ismerem. Csak a hírét, mint elsőrendű 

orientalistának. Mindenki ismeri őt, akit komolyan érdekel a kínai 

művészet. A Widmar College Keleti Tudományok Tanszékének 

vezetője. – A kínai szünetet tartott, és kételkedve nézett Mitchellre. 

– Ha ilyen kerámiát gyűjt, Mr. Mitchell, nagyon csodálom, hogy ön 

még nem hallott róla. 

– Hallottam – mosolyodott el Mitchell. 

– És ez az, amiért elfogadom az ajánlatát, Mr. Cheong. Mind a 

huszonnyolc alakot megveszem, darabonként öt dollárért, és 

elküldöm a 28 ezer dolláros csekket, amennyiben dr. Fat eredetiként 

azonosítja őket. Köszönöm, hogy a vásárlója lehettem. Legyenek 

utánzatok vagy eredetiek, mindenképpen gyönyörűek. 

Mr. Cheong meghajolt. 



 

 

– És ez sokkal fontosabb, mint az ár, nem igaz? – Udvariasan egy 

töltőtollat nyújtott Mitchellnek, hogy az kitölthessen még két 

utazási csekket. 

Professzor Kam Soon Fat, a művészetek, az irodalom és a filozófia 

doktora nem cáfolt rá címeire testi valójával. Harmincas évei 

közepén járt, sovány volt, majdhogynem csont és bőr; olyan alkat, 

aki idős korára sem hízik el. Hosszúkás, intellektuális arcát 

szemüvege óvta meg a szigorúságtól – a féllencsés olvasószemüveg 

fölött olyan gyermeki nyíltsággal tekintett látogatójára, mint egy 

huncut tinédzser, aki éppen nagyanyó ókuláréját próbálja ki. 

Mitchell leült a felkínált székbe Fat professzor íróasztala mellé. 

Bőrtáskáját a térdén tartotta. 

– Igazán kedves öntől, hogy fogadott. Tudom, hogy nagyon 

elfoglalt ember – mondta. 

– Sosem annyira, hogy ne segítsek olyasvalakinek, akivel rokon 

vagyok a kínai művészet csodálatában – felelte dr. Fat. – Különösen, 

ha ezzel pénzt is kereshetek. – Csúfondáros tekintetet vetett 

Mitchellre. – Mint látja, éppúgy szeretem a pénzt, mint a keleti 

művészetet. 

– Ki nem – toldotta meg Mitchell, élvezve ennek a nemzetközi 

hírű tudósnak az őszinteségét. 

– A levelében Tang-szobrokat említett – folytatta dr. Fat. – Oka 

van, hogy kételkedjék az eredetiségükben, amint írta. 

– Így igaz. És számítok önre, hogy eldönti, kincs van-e a 

kezemben vagy egy csomó hamisítvány. – Mitchell elmagyarázta, 

hogy még csak kezdő gyűjtő, és nem biztos az ítéleteiben. – 



 

 

Különösen akkor – tette hozzá mosolyogva –, ha a mennyiség éppoly 

lényeges tényező, mint a minőség. 

– Mennyiség? 

– Huszonkilenc darab van itt. – Mitchell kinyitotta a táskát, és 

elkezdte kicsomagolni az alakokat. – Mindegyik ugyanabból a 

forrásból, ugyanakkor, ugyanazon tranzakció keretében. 

– Értem. Kérdéses forrásból, ezek szerint. 

– Úgy van. 

– Majdnem mindegyik jónevű műkereskedő, de még gyűjtő is 

rendelkezhet huszonkilenc valódi darabbal… 

– De nem az a gyanús régiségbolt, ahol ezeket vettem – vágott 

közbe Mitchell. 

– Itt Amerikában? 

– Nem, Keleten. – Mitchell nem látott okot rá, hogy a helyet 

pontosabban meghatározza. – A bolt jórészt a turistákat szolgálja ki 

apróságokkal. Úgyhogy azt hiszem, túlzott hiszékenység lenne bízni 

abban, hogy az összes darab valódi. 

Ahogy csomagolta ki a szobrocskákat, sorba állította őket az 

íróasztalra. Szemüvege fölött dr. Fat elragadtatással nézte, hogy 

növekszik a zenészek, lovak és katonák hada. 

– Csodálatosak, igaz? – mormolta. Szemeivel szinte simogatta 

őket. – Ez az összes? 

– Igen – felelte Mitchell. – Huszonkilenc darab. 

Dr. Fat pár pillanatig csak méregette az alkotásokat, anélkül 

hogy hozzájuk nyúlt volna. Aztán lassan kinyújtotta sovány kezét, és 

felemelt egyet. Szemüvegén keresztül gondosan megvizsgálta, ide-

oda forgatgatta, felületének egyetlen pici részlete sem kerülte el 

figyelmét. Aztán egy erős nagyítót vett elő az íróasztalfiókból, és 



 

 

még alaposabban megismételte az eljárást. Végül félretette a figurát, 

és elölről kezdte a műveletet a következővel. Közben alig hallható 

hangon mormogott magában; látszott, hogy a külvilág teljesen 

megszűnt létezni számára. Egyik a másik után, mind a huszonkilenc 

darab a nagyítója alá került. Mitchell ezalatt szó nélkül ült a székén, 

egy egyszerű kérdést sem mert megkockáztatni, a professzor annyira 

el volt merülve. 

Mikor befejezte a vizsgálatot, huszonnyolc alak állt az íróasztal 

jobb oldalán, a balon pedig egyetlen ügető ló kerámiafigurája. Dr. Fat 

kiegyenesedett, nyújtózott, majd szemüvege fölött Mitchellre 

pillantott és elmosolyodott. 

– Ez a legtöbb, amit megtehetek, Mr. Mitchell. A világon 

semmiféle kétség nem merül fel ezzel a huszonnyolc darabbal 

kapcsolatban – intett a jobb oldaliak felé. 

Mitchell úgy érezte, megfordul vele a szoba. 

– Hamisítványok? 

– Egyáltalán nem. Eredeti Tangok, minden kétségen felül. 

Boldogan teszem rá a hírnevemet. 

– De hisz ez csodálatos! – kiáltott fel Mitchell. – Annyira 

tökéletesnek tűntek a szememnek, mégsem tudtam igazán elhinni. 

– Most már elhiheti, örömmel biztosíthatom efelől. Huszonnyolc 

eredeti Tang- szobra van, Mr. Mitchell. Ami ezt az egyet illeti… – 

Dr. Fát a lóra mutatott a bal oldalon. – Nem szívesen, de be kell 

ismernem a bizonytalanságomat. 

– Gondolja, hogy ez az egy utánzat? – Mitchell enyhe 

megkönnyebbülést érzett, hogy nem a lantosról van szó. 

– Lehetséges. 



 

 

– Miből következtetett erre? Nem pontosan ugyanolyan, mint a 

többi? 

– Nem teljesen. Egészen apró különbség van az agyagban, ez 

zavart meg. – Dr. Fat átnyújtotta a nagyítót, és Mitchell megnézte a 

lovat. Semmi érdemlegeset nem vett észre rajta, kivéve egy pici 

csorbulást az egyik patáján. A tudós folytatta: – Lehet, hogy ezt a 

darabot egyszerűen csak gondatlanul égették ki 1200 évvel ezelőtt. 

De a kora 12 század helyett lehet 12 év is. – Elmosolyodott. – Ami 

értékben jelentős különbség. 

Igen, latolgatta Mitchell; mennyit fizessen ő most a Szenvedő 

Sárkány tulajdonosának ezért a félig biztos eredetiért? Öt dollárt… 

vagy ezret? 

– Ha ön nem tud teljes biztonsággal dönteni, gondolom, nincs 

olyan, aki tudna. 

– Nem így van – válaszolta a professzor. 

– Ha hajlandó még 150 dollárt áldozni egy lehetséges 

hamisítványért, van egy mód annak eldöntésére, hogy eredeti 

Tanggal állunk szemben vagy sem. A tudományos azonosítás. 

Mitchell meglepődött. 

– Úgy tudtam, ilyen kérdésekben ön a hivatott kimondani az 

utolsó szót. 

Dr. Fat felvonta a vállát. 

– Az utolsó emberi szót, mondjuk így. Van egy új műszeres 

vizsgálat, amely ugyancsak ki tudja választani a búzát az ocsúból. 

Csalhatatlanul. 

– Csalhatatlanul? 

– Igen – felelte a doktor. – Nem sok kerámia létezik, amelyik 

dacol a tudásommal; talán száz közül egy, mint ez a ló itt. De én csak 



 

 

egy emberi lény vagyok, tehát nem tévedhetetlen. Ezekben a ritka 

esetekben a műszeres módszert ajánlom a titok felnyitására. Azt kell 

mondanom, hogy maga a technika figyelemre méltó példája annak, 

hogyan alkalmazhatjuk a tudományt a művészet területén, és 

segítségül hívása nemcsak megerősíti vagy megcáfolja egy-egy 

ítéletemet, de nyugodtabban is fogadom el a konzultációs díjat a 

tanácsaimért. 

Dr. Fat összetette az ujjait, kezeivel egy kis kupolát formázva, 

majd váratlanul kamaszos grimaszt vágott. 

– Most arra kíváncsi, miért nem ajánlottam mindjárt a 

csalhatatlan masinát, igaz? – kérdezte. – Ha annyival biztosabb, mint 

egy szakértő véleménye. 

Mitchell bűntudatosan kezdte mondani: 

– Nos, én… 

– Mert olyan sokkal drágább is. A folyamatnak alávetett minden 

egyes fazekasmunka 150 dollárjába kerül a tulajdonosnak – ami 

háromszorosa annak, amit én kérek –, plusz még némi 

kellemetlenségébe. Ezért úgy vélem, hogy csak az igazán kérdéses 

darabok érik meg a költségeket. 

– Mondjon róla valamit – kérte Mitchell –, még sosem hallottam 

ilyen eljárásról. 

– Kevesen ismerik. Egészen új, ahogy mondtam. Eredetileg egy 

geokémikus tervelte ki a Los Angeles-i egyetemen, és csak nagyon 

rövid idővel ezelőtt tökéletesítették az Archeológiái Kutató 

Laboratóriumban és az oxfordi művészettörténeti tanszéken. Jelenleg 

csak két laboratórium rendelkezik olyan felszerelésekkel a világon, 

hogy el tudja végezni a vizsgálatot. Az egyik természetesen 

Oxfordban van, a másik, legnagyobb örömünkre, itt, 



 

 

Philadelphiában, az Egyetemi Múzeumban. A művelethez több, igen 

drága műszer kell, nagyon érzékeny műszerek. Ezért kerül olyan 

sokba egy-egy elemzés. 

– Értem – mondta Mitchell. El volt ragadtatva. 

– A módszer maga azon a tényen alapul, hogy minden 

fazekasmunka tartalmazza legalábbis némi nyomát a radioaktív 

izotópoknak vagy az olyan elemek valamilyen atomi változatát, mint 

az uránium, a tórium vagy a potassium. Sok-sok évvel a kiégetés után 

ez a radioaktivitás roncsolni kezdi a kristályszerkezetet, a földpátot 

és az agyagban található más ásványokat. Tudott követni idáig? 

– Az izotópoknál maradtam le – felelte Mitchell. – Én az 

acélmegmunkálással foglalkoztam. De kérem, folytassa. 

– Helyes. Ha a kerámia egy darabját évek múlva újra 

felmelegítik, az agyag sérült kristályai halványkék színt mutatnak, 

ami szabad szemmel nem látható, de a speciális műszer kimutatja. 

– Újra felmelegítik? Hogy lehet ezt megtenni úgy, hogy kárt ne 

okozzanak a kerámiában? 

– Egy egészen kicsi mintát vesznek egy olyan helyről, ahol ez 

nem látszik meg, és 5000 Celsius-fokra hevítik. Ha a felgyülemlett 

sugárzás elérte azt a szintet, ami már sérülést okoz, a minta kék fényt 

bocsát ki. Ha a vizsgált tárgy a közelmúltban készült utánzat, akkor a 

minta nem bocsát ki fényt magából… mert még nem telt el elég idő 

ahhoz, hogy a sugárzás kárt tegyen benne. 

– Nekem ez egy kicsit bonyolultan hangzik – ismerte be 

Mitchell. 

– Az is. A kiadott fény erejéből nagyjából meg lehet becsülni a 

kerámia korát. Nem egész pontosan, de elégségesen ahhoz, hogy egy 

modern hamisítvány azonnal kiugorjon. 



 

 

Mitchell rajongással a szemében tekintett a kis lószoborra, ami 

talán csak értékes szuvenír. 

– Tehát pontos választ kaphatok a lovamról, itt a városban, 150 

dollárért. Teljes bizonyossággal. 

Dr. Fat bólintott. 

– És őszintén ajánlom is. Akkor kétség nélkül tudni fogja, mi az, 

amit megvett. 

– Azt mondta, az eljárás megerősíti vagy megcáfolja az ítéletét. 

Mi az ön tippje a szobor valódiságát illetően? 

– Eredeti – jött a válasz azonnal. – Hatvan százalékban mellette, 

negyven százalékban ellene vagyok. 

Mitchell elhatározta magát. 

– Nos, akkor tudjuk meg a biztos választ. Hogyan kezdjek hozzá? 

– Adok egy ajánlást a múzeum igazgatójához. 

– Nagyszerű. És köszönet mindenért, dr. Fat. Tudatni fogom 

önnel az eredményt. 

– Izgatottan várom – mondta dr. Fat. 

Két héttel később dr. Fatet Hongkongból keresték telefonon. 

– Unokaöcsém? – érdeklődött valaki az éter zajain keresztül. 

– Igen, bácsikám – válaszolta a professzor, a torzulás ellenére 

felismerve a hangot. 

Mr. Cheong, a Szenvedő Sárkány tiszteletre méltó tulajdonosa 

mandarin nyelvre váltott. 

– A tegnapi postával egy 28 ezer dolláros csekk érkezett. Mr. 

Mitchelltől. Gondoltam, érdekel. A részedet beteszem a bankba, 

ahogy megbeszéltük. 

– Helyes – mondta elégedetten a doktor. 



 

 

– Reméljük, hogy ez csak a kezdete a sikeres akcióknak. 

– Semmi okom sincs, hogy kételkedjek benne. Minden simán 

ment? 

– Óraműpontossággal. Ünnepélyesen azonosítottam eredetiként 

a huszonnyolc hamisítványt, és meglehetősen kételkedtem az 

egyetlen autentikus Tang-szobor, az ügető ló valódiságában, ajánlva 

a műszeres vizsgálatot. És ez eszembe juttat valamit, bácsikám. 

Tudhatod, hogy valóban értek a kerámiákhoz. A segítséged nélkül is 

felismerek egy eredeti Tangot. A csorbulás a ló patáján szinte 

botrányosan nyilvánvaló volt. 

– Bocsáss meg. Csupán kétszeresen biztosítani akartam magunkat 

a hibázással szemben. Nem fog még egyszer megtörténni. – Cheong 

szünetet tartott. – Egyetlen hamisítványt sem nézetett meg Mitchell? 

Csak az eredetit? 

– Így van, bácsikám. És mikor a laboratórium kihozta a pozitív 

eredményt, nem győzte eléggé dicsérni a becsületességemet, hogy 

bevallottam a kétségeimet. 

Mr. Cheong csendesen nevetett. 

– Ezt vártam. – Erőt vett örömén, és folytatta: – A nyugati 

észjárás olyan illogikus. Hajlamos arra, hogy elégtelen feltételek 

alapján következtessen. Például, ha az egyik szobor eredetinek 

bizonyul, akkor a többi 28-nak is annak kell lennie. – Erőltetetten 

kuncogott. 

– Ez a te tapasztalatod vagy valamilyen Konfuciusz-bölcsesség? 

– Egyik sem. Fiatalkoromban volt egy régészprofesszorom 

Stanfordban – felelte Mr. Cheong. – Kedvenc példája a nyugati 

következtetési módszerről egy felfedezőről szólt, aki az észak-

amerikai vadonból visszatérve határozottan állította, hogy az 



 

 

amerikai indiánok egyes sorban járnak. „Miért vagy olyan biztos 

ebben?” kérdezte az egyik barátja. „Azért, mert az egyetlen indián, 

akivel találkoztam, így ment!” hangzott a válasz. Érted már, mire 

célzok, öcsém? 

– De még mennyire. Kérdezhetek még valamit? 

– Természetesen – mondta Cheong türelmesen. – Nagyon is 

helyénvaló, ha az ifjúság tanul az érett kortól. 

– Hogyan lehettél biztos abban, hogy Mitchell elküldi a pénzt? 

– Ugyanennek a stanfordi professzornak volt még egy magvas 

észrevétele, amit sosem felejtettem el. Megfigyelése szerint az 

amerikai szabadvállalkozási rendszerben senki sem képes teljesen 

becsületes maradni addig, amíg el nem éri az anyagi függetlenséget. 

A révbe érkezés után viszont majdnem mindenki szinte fanatikusan 

becsületes, feltehetőleg, hogy helyrebillentse lelki egyensúlyát. Ezért 

éreztem úgy, hogy Mr. Mitchellben meg lehet bízni. 

– Mert anyagilag független? 

– Természetesen. 

– És ezt honnan tudtad? 

Cheong felnevetett. 

– Nagyon egyszerű. Az unokaöcséd, Hsien, aki Hong Kong 

Hilton szállóban dolgozik, utánanézett Mitchellnek a Ki kicsoda 

Amerikában? című könyvben, mielőtt hozzám küldte volna. 

– Ah! – tört ki a csodálat dr. Fatből. – Te mindenre gondolsz. 

– Ami azt illeti, te is nagyon jó voltál az első szerepedben. 

Gratulálok. 

– Köszönöm. Megbízhatóságom mellett hadd szóljon az is, hogy 

még Mr. Mitchellnek is megmondtam a kendőzetlen igazságot 

bizonyos értelemben. 



 

 

– Éspedig? 

– Hogy éppannyira rajongok a pénzért, mint a keleti 

művészetért. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Edwin P. Hicks 

A CSALI ÉS A JELZŐBÓJA 

Akkor láttam meg a másik motorcsónakot, mikor az enyémet 

megfordítottam, hogy kihúzzak az öbölből; éppen felém tartott. 

Nagy lendülettel jött, a negyven lóerős fedélzeti motor teljes 

erejével, és egyszer sem lassított az utolsó másodpercnél előbb, míg a 

nagydarab fickó a taton teljesen fel nem pörgette a motort. Lucy, a 

csónakom vadul táncolt a felém zúduló hatalmas hullámok hátán. Ha 

ez az utcán történik a régi időkben, megbüntettem volna a pasast 

gondatlan vezetésért. 

Bill White volt az, a halászkabinszomszédom, akivel az előző nap 

találkoztam, és még két társa. A hatvan év körüli, magát Oklahoma 

City-beli olajmérnöknek mondó White úgy volt öltözve, mint egy 

dandy – piros dzseki, piros sapka és sort. A motorcsónak orrában egy 

középtermetű, elhanyagolt ruházatú, 45 évesnek látszó férfi guggolt. 

Látcsövet tartott a kezében, és arcátlanul méregetett, mintha félre 

akarna söpörni az útjukból. Exrendőr érzékem azt súgta, hogy ez az 

ember gyűlöli a zsarukat, és veszélyes. 

– Helló, Joe Chaviski! – üdvözölt White. 

– Bemutatom a halásztársaimat. Frank Caprino és Jim Brown. 

Frank figyelt a messzelátóval, és mikor elmondta, mekkora sügért 

fogtál ki, úgy gondoltuk, csatlakozunk hozzád, és megnézzük, mit 

használtál. Hol az a sügér? Hadd lássuk, mekkora. 

– Nem tudtam, hogy nektek kell – válaszoltam. – Én nem 

akartam megenni, úgy hogy visszadobtam. 



 

 

Brown káromkodott egyet, Caprino a vízbe köpött. 

– Sosem fogom megérteni az ilyen átkozott fickókat, akik 

kilométereket tesznek meg, hogy horgászhassanak, aztán miután 

kirántották a nagy halat, visszadobják – mondta Caprino megvető 

mosollyal. 

Egy rendőr vére nem forr fel könnyen. Elég gorombaságot kap az 

emberektől ahhoz, hogy hozzászokjon. Nem törődtem Caprinóval, 

hanem megnéztem magamnak Brownt. Nem látszott könnyű 

esetnek. Fiatal volt – húszas éveinek elején járhatott –, és legalább 

110 kilót nyomott; mindezt vagy 190 centis magassággal. A vállai egy 

nehézsúlyú bokszolót idéztek, és egy deka háj sem volt az egész 

alakon – csupa izom. Egy fizikailag tökéletes emberpéldány. 

Caprino bármikor és bármiért kész ölni, ez világos – tudhatod, 

hogy mit várj tőle, de Brown a legveszélyesebb fajtából való, mert 

akár ártatlan is lehetne. Arca barna, a szeme kék. Mint egy nagy, 

barátságos, őszinte gyerek – egy kicsit túl őszinte. Keserű 

tapasztalatok tanítottak meg respektálni a gyerekarcú ifjoncokat. 

Sosem mehetsz biztosra egy ilyen barátságos tekintetű fiatal 

bűnözővel szemben. 

– Épp kifelé tartok. Tietek az öböl, ha fogni akartok valamit – 

mondtam White-nak. 

Caprino felnevetett, ahogy elindítottam a motort. Távcsövét 

elengedte, hagyta, hogy a nyakában lógó bőrszíjon himbálózzon, és 

jobb kezét bedugta a kabátja alá, arrafelé, ahol egy kidudorodás 

látszott a bal váll alatt. Ebben a pillanatban White nyugtatólag a 

karjára tette a kezét, mintha egy haragos kutyát akarna lecsillapítani, 

amelyik az idegenre készül épp ugrani. 



 

 

Örömmel hagytam ott őket, és keresztülhúztam a tavon, 

egyenesen egy rég víz alá került erdőrész felé. Itt egy kis jelzőbóját 

kerestem, amelyik a felszínen bukdácsolt, valahol a fák között. Ez a 

darab fa, melyet drót erősített a fenékhez, egy crappie-lelőhelyet 

jelzett – a crappie egy ízletes húsú naphalfajta. 

Mikor megtaláltam a helyet, kikötöttem, kipakoltam két 

horgászbotot, zsinórokat, úszókat, csalit (csellét használtam), és 

elkezdtem horgászni. Úgy, ahogy egy lusta ember csinálja. Órákat 

töltöttem így, többnyire szunyókálva, élvezve az októberi napot. Fél 

kettő körül indult meg a kapás. Tettem is a dolgom, amíg el nem 

fáradtam, de csak néhány nagyobb példányt tartottam meg. Aztán 

úgy egy óra múlva véget ért a nyüzsgés, és én tovább lustálkodtam, 

így, félig alva, félig ébren, a múltról ábrándoztam. Feleségemről, 

Lucyról, akiről a csónakot elneveztem. Már több mint öt éve, hogy 

meghalt. Aztán Johnsonra és Sauerre emlékeztem, a két vad 

cowboyra, akikből nyomozót faragtam, bár az erőfeszítésbe majdnem 

belehaltam. És valahogy, szinte fizikai erővel visszanyomtam a 

sírjába azt a tizenegy embert, akit harmincévi szolgálat alatt 

megöltem. Majd eszembe jutott Billy Hearston. Billy a jó barátom 

volt. 

Együtt kezdtük rendőrőrszemként – azokban a réges-régi, 

fénytelen, halott napokban. Az én körzetem az Első utcától a Main 

Hotel sugárútig terjedt, az övé innen a Tizenharmadik utcáig. Hét 

éjjel dolgoztunk egy héten, 12 órás műszakokat. Ha egy rendőr 

letartóztatott valakit, meg kellett másnap jelennie a városi bíróságon 

tanúvallomást tenni. Ez plusz egy-két órát jelentett egyenruhában – 

az ember rendelkezésére álló tizenkettőből. Havi 80 dollárt kaptunk 

mindezért, de azokban az időkben ez jó pénz volt. 



 

 

Nap mint nap feltűntek a részegek a körzetemben. Nap mint nap 

kötelességszerűen bekísértem őket a városi börtönbe – másnap pedig 

álmos szemmel és vöröslő arccal tanúskodtam a bíróságon. Egyik 

éjjel nem jött egyetlen tántorgó léptű sem, és én boldogan vártam, 

hogy harapjak valamit, és végre kipihenjem magam. Rettentően 

fáradt voltam már. Öt perccel a szolgálat letelte előtt feltűnt egy 

imbolygó alak. Vállánál fogva megragadtam a szerencsétlen fickót, és 

megráztam. 

– Mondd meg nekem – üvöltöttem a képébe –, miért kell nektek 

mindig az én körzetembe jönnötök? 

– Miért, miért – magyarázta két csuklás között az emberem –, az 

utca végén a másik zsaru mondta, hogy jelentkezzek magánál. 

Fény gyúlt az agyamban. Következő nap ötkor, amikor a munka 

kezdődött, találkoztam Billy Hearstonnal a Main Hotel sugárúton. 

Fizikailag szinte hasonmások voltunk Billyvel. 80 kiló, 180-as 

magasság. Odasétáltam hozzá, és elkezdtem üvöltözni neki: te ilyen 

és ilyen. 

– Mit akarsz tőlem, Joe? – kérdezte fülig érő szájjal Billy. 

– Az ördögbe is, miért küldöd az összes részeget a körzetembe, 

hogy két órával kevesebbet aludjak mindennap?! – Nyitott tenyérrel 

ütöttem meg az arcát – akkorát csattant, mint egy ostor. 

Billy talpon maradt, és visszaadta a pofont. Öt percig ezt a 

gyakorlatot folytattuk – olyan makacsak voltunk, mint két bivaly, 

amelyik a koponyáját méri össze a legelőn. Még javában tartott a 

viadal, mikor megjelent a színen Ingersoll rendőrfőnök, és galléron 

ragadott minket. 

– Mit csinál itt ez a két kölyökkutya? Megpróbálja széttépni a 

másikat? 



 

 

A főnök bevitt minket az irodájába, dühös előadást tartott az 

egyenruha becsületéről, egyhavi fizetésmegvonással fenyegetőzött, 

aztán szégyenlősen grimaszolva visszaküldött a körzetbe. 

Egy hét múlva tudtuk meg, hogy egy őrnagy hívta ki a 

rendőrséget, aki az utca másik oldalán lakott. 

– Jöjjenek azonnal, mielőtt két emberük halálra veri egymást. 

Szegény Billy egy japán golyótól esett el egy csendes-óceáni 

szigeten, 1944-ben. 

De egész idő alatt, míg ott lustálkodtam az őszi napfényben – 

melegében fürödve, magánnyal a szívemben –, agyam mélyén ott 

lapult Bill White, az oklahomai dandy, a gyilkos külsejű Frank 

Caprino és a gyerekarcú óriás, Jim Brown. 

Valami bűzlött hármójuk körül. Éreztem ezt – tudtam ezt, de 

azzal is tisztában voltam, hogy valami nincs rendjén itt: a 

gengszterek, a csavargók nem horgásznak és nem halásznak és nem 

élvezik a természet örömeit. Aztán azt mondtam magamnak – a 

pokolba is, Joe Chaviski, nem vagy te már zsaru. Csak az eszem – az 

még egy rendőr esze volt. 

A naplemente skarlátcsíkot húzott a fenyők fölé, mikor 

csónakom orrát újra az öböl felé irányítottam, ahol reggel hálókat 

feszítettem ki. 

Horgász vagy nem horgász, Frank Caprino stukkerért nyúlt ma 

délelőtt. Nem láttam a pisztolyt, de láttam a mozdulatot, és bármibe 

lefogadom, hogy kilőtt volna a motorcsónakomból, ha White nem 

csillapítja le. És én itt voltam, messze előző életemtől, 

fegyvertelenül. Mindent otthagytam, ami a rendőrségre 

emlékeztethetne. 



 

 

A csapdáimban nem találtam semmit; visszafordultam a 

kunyhóm felé egy gyors vacsorához és egy puha ágyhoz. Fény 

szűrődött ki a szomszédos házikó lefüggönyözött ablaka mögül, és a 

rádió harsogása is tudatta velem, hogy White, Caprino és Brown 

otthon vannak. Reméltem, hogy hamar kikapcsolják, mert nem 

vagyok túl jó alvó. 

De mielőtt még befészkeltem volna magam a vackomba, 

megjelent Jim Brown. 

– Mr. Chaviski, jöjjön át, és igyon velünk egyet. Jót fog tenni 

lefekvés előtt. 

– Nem, köszönöm, Brown. Teljesen elhasznált vagyok. 

Gondoltam, harapok egyet, és kikapcsolom a motort mára. 

– Ugyan, jöjjön már át. Fogtunk néhány halat. Meg akarjuk 

mutatni magának. 

Követtem a fiút a házikóba. A szobában vágni lehetett a füstöt, és 

a rádió hangereje szinte fizikai fájdalmat okozott. 

– Szüntessétek meg ezt az átkozott zajt! – kiabálta White, az 

egyetlen, aki láthatóan nem ivott. Mikor senki sem mozdult, maga 

intézkedett. 

– Nézze csak, Mr. Chaviski, követtük a módszerét, és kikaptunk 

néhány nagyobb darabot – mondta Brown. Caprino is kiadott valami 

hangot, ami a dühödt morgás és a nevetés között volt. 

Egy negyedik ember jött be a konyhából. 45 év körül lehetett, 

180 centi magas, mellkasa beesett, állkapcsa lelógó. Fényes zöld 

szemeivel a sűrű füstben úgy festett, mint egy boncolásra váró hulla. 

Egy nagy fekete serpenyőt tartott a kezében, benne egy csomó, 

még füstölgő crappie-vel. Az asztalon levő tálba csúsztatta őket, és a 



 

 

többiek rávetették magukat a villáikkal. A csont és bőr szakács 

felnyerített. 

– Mindent bele, fiúk. Kint maradt még ugyanennyi. 

– Üljön le – szólalt meg White. – Üljön le, és vacsorázzon 

velünk. 

Leültem, és elém került egy tányér hal – meglepően jól 

elkészítve. 

Mind az öten mohón nekiestünk az ételnek. A magam részéről 

olyan éhes voltam, mint egy medve, és a többiek is valahogy így. 

– Nem mutattam be a szakácsunkat – mondta White, mialatt az 

új ismerős leszedte az asztalt. – Egy kicsit bogaras – folytatta az 

oklahomai vén dandy a homlokára mutatva. – De ő a legjobb szakács 

hét államban. Lenney Hammnek hívják. Omaha Beachben 

keresztüllőtték a mellkasát. 

– Nem láttam őt délelőtt – jegyeztem meg. 

– Később csatlakozott hozzánk, miután kitakarította a viskót. 

Nem valami nagy horgász, de szeret kimenni a tóra, mikor teheti. 

– Hát, kösz a vacsoráért. Sok fáradozástól kímélt meg. Hol fogták 

ezeket a halakat? 

– Közvetlenül a körül a hely körül, ahol találkoztunk. 

Visszamentünk a dokkhoz, és ugyanolyan műcsalikat vettünk, mint 

amilyeneket maga használ. 

– Lucky típusút? 

– Igen. Ugyanaz a méret, szín meg minden. 

– Néha beválnak. Sose lehet tudni. Bár azt hiszem, a csellékkel 

érdemesebb próbálkozni. 

– Nem, nem, pontosan azt csináltuk, amit maga. 



 

 

Mikor újra a kunyhómban voltam, az agyam elkezdett dolgozni, 

mint egy gőzgép. Nagy, felszíni műcsalival nem foghatsz crappie-t, 

különösen nem Luckyval, és egyáltalán: nagyon ritkán kaphatod el a 

felszín közelében. Ha a crappie megeszi a műcsalit, akkor az olyan, 

ami a cselléhez hasonlít, ami általában egy-két méterrel a felszín 

alatt cikázik ide-oda a vízben. De aztán kezdtem elálmosodni. Még 

meghallgatom a híreket, gondoltam, és elteszem magam holnapra. 

Bekapcsoltam a rádiót – egymás után jöttek a rock and rollt 

sugárzó adók. Még nem volt itt az ideje a híreknek. Átkapcsoltam a 

rendőrségi közleményekre – és hirtelen éber lettem. Blakely város 

rendőrsége és a Garland megyei seriff ugyancsak forrón tartották a 

hullámhosszot. Aznap délben négy harisnyaálarcos bandita kirabolta 

az Első Nemzeti Bankot Blakelyben. 45 ezer dollár készpénzt 

raboltak el, és egy piros, texasi rendszámú kabrioletben távoztak. A 

kocsit egy óra múlva megtalálták a 270-és autópálya és egy turistaút 

kereszteződésének a közeiében, az erdőben, körülbelül 40 

kilométernyire északnyugatra Blakelytől, egy hegygerinc lábánál, 

ahonnan negyed kilométerre délre kezdődik a Pine Valley-tó. Négy 

államban kutattak a rablók nyomai után, de idáig eredménytelenül. 

Jól odafigyeltem a négy alak személyleírására. Az egyik magas, 

nagydarab ember, kettő középmagas, a negyedik leírása változott. 

Egyesek szerint az is magas volt, mások alacsonyra emlékeztek. Az 

arcokat teljesen eltakarta a fekete harisnya. 

Elkezdtem sétálni; kikapcsoltam a rádiót, eloltottam a 

villanyokat, és a kemping közös étkezőjébe mentem. Néhány 

horgász és a feleségük valami bokszmeccset nézett a tévében. Sam 

Willoughby, a portás és bárpincér az italospolcokat takarította. Jim 



 

 

Taylor, aki a kikötőért felelt, késői vacsoráját költötte el a pult 

végében. 

Odamentem a pulthoz, és a Taylor melletti széket választottam. 

Egy adag vaníliás jégkrémet rendeltem, imádom. 

– Arra lennék kíváncsi, hogy az a négy fickó a mellettem levő 

kabinból elhajtott-e valahová napközben – kérdeztem Samet, amint 

nekiláttam a jégkrémnek. 

Sam feltörölt egy vízfoltot a pulton. 

– Maga is? – kérdezte dörmögő hangon. 

– Hogy érti? 

– Vagy egy fél tucat hivatalos ember járt itt a városbeli 

bankrablás óta. Délután átkutatták a kunyhókat kívül-belül – a 

magáét is – meg az összes autót, de nem találtak semmit. 

– Semmi fegyver? 

– Semmi, csak egy 22-es puska, amivel egy csomó horgász 

kígyókra meg madarakra vadászik. A barátaié a 22-es. 

– És mi a helyzet a kocsival? Elhagyta ma a tábort? 

– Én nem tudok róla. Taylor szerint egész nap kint horgásztak a 

tavon, éppúgy, mint mindenki más. Nem így van, Jim? 

Taylor bólintott. 

– Két csónakkal mentek ki. Először vittek el két csónakot, mióta 

itt vannak. 

– Amit nem értek – mondtam vigyorogva –, az az a módszer, 

amivel a crappie-t fogják. Ma este meghívtak vacsorára, és 

elmesélték, hogy az összes crappie-t a felszínhez közel rántották ki, 

műcsalival – nagyméretű Luckyval. Ilyet még sosem hallottam. 

Taylor felnevetett. 



 

 

– Szegény ördögök. A hét eleje óta itt vannak, de még egy árva 

halat sem fogtak. Egy fickó, aki túl sok crappie-t fogott, adott el 

nekik egy jó csomóval, mikor nagyjából együtt érkeztek a kikötőbe, 

úgy négy körül. Az a pasas az, aki a meccset nézi, ott baloldalt. Ő 

majd elmeséli. 

– Így már jobban hangzik – jegyeztem meg. – Nagyon jól tudtam, 

hogy nem csalhatták horogra őket úgy, ahogy mesélték. Ezek szerint 

egész nap kint voltak, és nem húztak ki a vízből egyetlen halat sem? 

– Sosem láttam náluk keményebben dolgozó horgászokat egész 

életemben. Közvetlenül maga után indultak – egy csónakkal, 

hárman. Kábé három óra múlva visszajöttek, és béreltek még egy 

motorost. Magukkal viszik a szakácsukat, azt mondták. Néhány perc 

múlva meg is jelent – egy magas, hajlott, beteges kinézetű fickó. 

Sokat heccelték a horgászképességeiért, de nem vette komolyan. Ő 

és a sötét, sunyi képű alak szállt az egyik csónakba, a nagydarab fiatal 

legény és az oklahomai fuser a másikba. Aztán elindultak abba az 

irányba, amerre maga tűnt el. Négyig vagy egy kicsivel négy utánig 

nem is jöttek vissza, ahogy mondtam már, de akkor igazán dühösek 

voltak a szakácsra. Előadták, hogy át akarták rakni a jégszekrényüket 

az egyik csónakból a másikba, mikor a szakácsnak kicsúszott a 

kezéből, és lesüllyedt a 15 méteres vízbe, söröstül, mindenestül. 

Taylor kifizette a számláját, elvett egy fogpiszkálót és kisétált az 

étteremből. 

– Valami nem tetszik neked azon a négy szomszédon, Joe? – 

kérdezte Sam, elég halkan ahhoz, hogy Taylor már ne hallja. 

– Így van – feleltem. – Talán, mert még mindig úgy 

gondolkozom, mint egy rendőr. Tudod, két hónap alatt nem rázhatsz 

le magadról harminc évet, amíg jelvényt meg fegyvert viseltél. 



 

 

– Azt hiszem, ebben igazad van. 

– Láttad őket itt azelőtt is? 

– Nem, soha – válaszolta Sam. 

– Mikor átkutatták a kabinjukat és a kocsijukat, biztos vagy 

benne, hogy nem találtak náluk semmit – egyáltalán semmit? 

– Tiszták voltak – felelte Willoughby –, kivéve azt a kis 22-est, 

amiről beszéltem. Általában magukkal vitték a csónakban, de ma 

nem. Semmi rendellenesség – semmi. 

Odamentem a horgászhoz, aki a halakat eladta White-éknak. A 

fickó felnézett és bólintott, de megvártam a meccs végét – az utolsó 

menetben voltak – és az eredményhirdetést. 

– Mikor kezdett el harapni a crappie ma? 

– 11 óra körül, és ez úgy fél kettőig, kettőig tartott. Pár pasas járt 

arra dél körül. Megkérdeztem tőlük, mennyi az idő – az órámat 

mindig a házban hagyom, nehogy beleejtsem a vízbe. Szegény 

pancserek, egy hal sem akadt a horgukra egész nap – bár az isten 

tudja, miért nem. Később találkoztam velük a kikötőben, mikor 

befutottak, és adtam nekik nyolc vagy tíz szép példányt. 

Eltelt még egy kis idő, mire lefeküdtem. Úgy éreztem, hogy a 

haverok a szomszéd kabinban sárosabbak, mint egy kalucsni, és 

mégis az egész tavat bevonták az alibijükbe. Nem rabolhatták ki a 

városi bankot. Az ember nem rabol bankot, ha a tavon horgászik – 

márpedig ők határozottan azt csinálták. 

Na igen, talán öregszem – lágyul az agyam, vagy valami ilyesmi. 

Minden azt súgta, nem is súgta, ordította bennem, hogy épp a tetején 

ülök egy bankrablásnak, csak magam alá kéne nézni – de semmi nem 

passzolt össze. Ezek négyen kinn voltak a vízen, éppúgy mint én. 



 

 

Mindenfelé látták őket, és a kocsijuk egész nap nem hagyta el a 

tábort. Így hát kikapcsoltam azt a gyenge agyamat, és elaludtam. 

Már fenn volt a nap, mikor másnap reggel megcéloztam a tavat. 

Egy órával tovább aludtam a kelleténél, és a bal csípőmön fájt a 

sebem, amit még a haditengerészetnél szereztem – ez pedig 

időjárásváltozást jelentett. Keleten vörös volt az ég. „Vörös a reggel, 

matróznak rossz jel – vörös a napnyugta, matróznak nincs baja.” A 

sügérek is olvastak a jelekből, jóval előbb, mint én. Épp oly 

makacsok voltak, mint tegnap este. No igen, ha a hullámok fehér 

tajtékot vetnek, otthagyom a vizet, és megpróbálok még egyet 

aludni, vagy átmegyek Blakelybe, körülszaglászni a rendőrségen, 

megtudni, van-e valami nyoma a bankrablóknak. Az evezőt 

használva csendesen besiklottam az öbölbe, és minden lehetséges 

felszerelést bevetettem, de a sügérek nem akartak kapni. 

Elhatároztam, hogy otthagyom az öblöt, és mélyebb vizek felé 

nézek. Már kifelé tartottam, mikor hirtelen az az érzésem támadt, 

hogy láttam valamit, ami a tudatomig nem volt képes eljutni. 

Visszafordítottam a csónakot, és az öböl közepe felé húztam. Igen, 

öregszem, nem vitás. A parttól vagy negyven méterre ott lebegett 

egy jelző, egy körülbelül méteres, friss fenyődarabka, fényes 

rézdróttal körültekerve, ami a mélybe vezetett. Az ilyenfajta jelzőket 

többféle okból használják a horgászok, halászok – felhívhatja a 

figyelmet egy jó kapáshelyre, mutathatja az irányt vagy a mélységet. 

Tegnap reggel ez a jelző még nem volt itt. Este már itt lehetett, 

hiszen elég sötét volt ahhoz, hogy akár pár lépés távolságból se 

vegyem észre. 

Melléje kormányoztam a csónakot, megragadtam a rézhuzalt, és 

megpróbáltam felhúzni. Valami rettentő nehéz volt a végéhez kötve 



 

 

a fenéken. Nekiveselkedtem, és a dolog elkezdett felfelé jönni, a 

csónak széle pedig egész a víz színéig előredőlt. 

Szép lassan felhúztam a fénylő rézdrótot – vagy tizenöt 

méternyit. Aztán egy-két méterre a felszín alatt megláttam – csillogó 

fém! Egy hordozható jégszekrénynek bizonyult, belakatolt ajtóval – 

és egy impregnált zsákkal, ami az oldalához volt erősítve! 

Nagy lihegések és nyögések közepette az egészet beemeltem a 

csónakba – aztán csak ültem ott, fújtatva, mint egy gőzmozdony. 

Hirtelen egy gyorsító motor hangja ütötte meg a fülemet a tó közepe 

felől. Megfordulva azt láthattam, hogy egy motorcsónak tart 

egyenesen felém, hatalmas árkot szántva a vízen. Ideje volt nekem is 

megmozdulnom. 

Mire a motort elindítottam, a másik csónak már kétszáz méteren 

belül járt. A partot céloztam meg, és ugyancsak igyekeztem. A másik 

csónak utánam. Hárman ültek benne horgászszomszédaimból, és 

nem lehetett kétséges, mit akarnak. Mire a teljes sebességet elértem, 

száz méter sem volt közöttünk. 

Észak felé követtük a part vonalát – én elöl, ők mögöttem. White 

és Caprino integettek és kiabáltak. A motor zúgása lehetetlenné 

tette, hogy értsem is őket, de átkozottul jól tudtam, mi a szándékuk. 

Ha elkapnak, én kerülök a jégszekrény társaságában a tó fenekére, 

azzal a különbséggel, hogy engem nem fog jelölni semmiféle bója. 

Valami, ami nem méhecske volt, megcsípte a hűtő tetejét, aztán 

sivítva vágódott a vízbe. A 22-est használták! Olyan gyorsan 

feküdtem hasra, amilyen gyorsan csak lehet 120 kilóval az én 

koromban. A motor úgy-ahogy fedezett. Egy kis sziget felé 

tartottam. Amint elhagytam, 90 fokos fordulatot vettem, mintha a 



 

 

kikötő lenne a célom, aztán hirtelen irányt változtattam, és a sziget 

takarásában a tó közepe felé húztam. 

A manőver meglepte White-ot és kompániáját, úgyhogy egy kis 

előnyhöz jutottam. Feltámadt a szél, és beljebb a tavon csinos 

tajtékok kezdtek mutatkozni. Egy sziklás szakaszt néztem ki 

magamnak a túlsó parton, vagy három kilométernyire, és hálát 

adtam az Úrnak, hogy ma reggel, indulás előtt feltöltöttem a 

benzintankot. 

Eltelt egy perc, és megkönnyebbülten fedeztem fel, amit már 

annyira vártam; egy újabb jelzőbója – egy hasáb fa a vízben 

bukdácsolva, dróttal a fenékhez erősítve. Jobbról megkerültem, 

mintha újra irányt akarnék változtatni. 

Az üldözők is azonnal jobbra rántották a kormányt, hogy elém 

vágjanak, és vagy ötven méterrel közelebb is kerültek hozzám. Két 

golyó fütyült el a fülem mellett. Caprino kezdte belőni magát! 

Aztán megtörtént az, amiért imádkoztam. White-ék 

motorcsónakja ráfutott egy felszín alatti sziklára; óriási csattanás, és 

három ember repülést játszott egy kicsit, majd a vízben landoltak. 

Egyenként jöttek fel, köpködve és átkozódva; Caprino, Hamm és 

végül White. A víz itt a derekukig ért, de a part majdnem egy 

kilométerre volt. A csónak összeroncsolt orral már messze úszott, a 

22-esük pedig valahol a tó fenekén pihent. Lassítottam, és 

visszafordultam, hogy vagy ötven méterre megálljak a csapzott trió 

előtt. 

– Most egy zátonyon vagytok, és ez fogva is tart benneteket. Ha 

hallgattok egy olyan ember szavára, aki úgy ismeri a tavat, mint a 

tenyerét, akkor nem mozdultok onnan, hacsak nem vagytok 

átkozottul jó úszók. A víz tizenöt méter mély körülöttetek, és egyre 



 

 

nagyobbak a hullámok. Ha jó fiúk lesztek, és ott maradtok, talán 

szárazon tarthatjátok az orrotokat. 

– De én még úszni sem tudok! – bömbölte White. 

Nagyon rémültnek látszott. 

– Na ugye, hogy nem is olyan rossz ott – nyugtattam meg. 

A parton megkértem Jim Taylort, hogy segítsen kiemelni a 

csónakból a jégszekrényt meg a zsákot, és ha már ott van, vigyázzon 

is rájuk. 

A portáról felhívtam Blakely központi rendőrkapitányságát. 

– Igen, minden megvan – mondtam. – Az erdőtől motorcsónakot 

használtak, a pénzt pedig egy vízhatlan zsákba csomagolva egy 

jégszekrényhez erősítették, és a tó fenekére süllyesztették. A 

fegyverek is ugyanabban a zsákban voltak – az egésznek a helyét egy 

jelzőbója mutatta a víz felszínén. Gondolom, ott akarták tartani 

addig, amíg a dolgok lecsendesednek. Valószínűleg a betörésnél 

használt ruhákat és álarcokat is a vízben tüntették el, kövekkel 

lenyomtatva. Feltehetőleg a horgászruha fölé vették fel a 

bankrablószerelést. 

Igen, kapitány, elfogtam őket; egy zátonyon vannak, méghozzá 

olyan reménytelen helyzetben, mint a légy a légypapíron – 

legalábbis hárman közülük. A negyediket gúzsba kötve adom át 

speciális kezelésre, mire ideér, kapitány. Nem, nem kell sietnie. 

Sam Willoughby tágra meredt szemmel meredt rám. 

– A fiatal fickó benn van a házukban. Néhány perccel ezelőtt 

láttam. – Egy puskát vett elő a pult alól, nekem pedig átnyújtott egy 

45-öst. 



 

 

– Tedd el ezeket; a fegyverek gyilkolnak. Maradj ki ebből, Sam. 

Te magad mondtad, hogy tiszta a kunyhójuk. Azt hiszem, még elég 

vagyok ahhoz, hogy elbánjak vele. 

– De ő sokkal fiatalabb, és éppolyan nagydarab, mint te vagy, 

Joe. 

– Ezért kell döntenie a különbségnek a férfi és a fiú között, Sam. 

Lebandukoltam a kalyibáig, és útközben megpróbáltam 

összeilleszteni a mozaikokat. Ez nem megy nekem túl gyorsan. Ha 

úgy igazán belelendülök, harminc percig tart, amíg átgondolok 

valami nyilvánvaló dolgot. Az úton éppen összejött ez. Lenny 

Hamm, a szakács, aki most először ment ki a tóra a többiekkel, a 

rablás napján már benn volt Blakely Cityben. Lopott egy autót, és a 

hegygerinchez vitte, a tó mellé. 

Aztán a megbeszélt időpontban találkoztak a parton, a többiek 

fölvették őt, és kitették a házikó közelében. Ő hazament, White-ék 

pedig visszatértek a kikötőbe, hogy béreljenek még egy 

motorcsónakot. Megvárták, hogy megjelenik Hamm, mint aki épp 

most végzett a házimunkákkal a kunyhóban. Aztán a két csónakkal 

kispricceltek a tóra, útba ejtettek néhány ismert horgászhelyet, de 

amint nem látta őket senki, a déli part felé vették az irányt. Ott 

kikötötték a csónakokat, valamilyen part menti rejtekhelyről 

előszedték a fegyvereiket, a hegygerincen megtették a pár száz 

métert az autóig – és épp idejében érkeztek Blakelybe, hogy délben 

kirabolják a bankot. Aztán egy nagy hajrá következett, vissza a 

zsákmánnyal. Lerakták a kocsit, megmászták a hegyet – és 

hamarosan ismét a csónakokban voltak. Még egy kört tettek a tavon, 

hogy mindenki lássa őket; a crappie-horgásznak azt hazudták, dél 



 

 

van – a rablás időpontja –, mikor két óra volt. A többit mindenki 

tudja. 

Nem kopogtam a szomszéd kunyhó ajtaján – lenyomtam a 

kilincset, és egyenesen bementem. Nem biztos, hogy elbírok ezzel az 

ifjú titánnal, de azért megpróbálom. Brown kitalálta a szándékomat, 

és nem vesztegette az időt szavakra. Úgy zúdult le az ágyról, mint 

egy vérszomjas bika, jobbról behúzott egyet, ami a fülemet találta, 

épp ott, ahol viszketett. Én egy jobbhorgot helyeztem el az állán, 

majd egy karateütést a nyakszirtjén, és a térdemmel fejeztem be, ami 

az előrebukó fejével találkozott. Igazán nem volt rossz munka egy 

öregembertől. Jim Brown biztosan fiatalabbnak is gondol a 

koromnál. Vagyis hogy fiatalabbnak fog gondolni, mikor magához 

tér, és megismerkedik Blakely City rendőreivel. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Allen Lang 

MEXIKÓI SALÁTA 

Hajnali négykor engedtek ki, amikor még a madarak is mély álmukat 

alusszák. A vaskaputól egyenesen a buszhoz sétáltam, vissza se 

pillantva arra a kőkalitkára, ahol négy évet elvesztettem az 

életemből. A betonutat bámultam, ahogy eltűnik a hegyen Chicago 

felé. Jót tesz a távolság, ha az utóbbi néhány évben egy húszméteres 

fal zárta le az ember tekintetét. Beszívtam a port és a busz kék 

kipufogó gázát. A szaga olyan volt, mint a State utcáé. Mint az 

otthoné. 

Odaadtam a vezetőnek a jegyet, amit az állam vásárolt nekem, és 

hátramentem leülni. Nemsokára már én fogom megvásárolni a 

jegyeimet, rengeteg jegyet, ha Earstől megkapom azt a 25 000 

dollárt, amit nekem őriz. Jó öreg Ears. Nem túl nagy koponya, de 

igazi társ. A javítóintézet óta együtt dolgoztunk, egészen a Hindu 

Illatszeráruházba való betörésig. Tiszta vakszerencse – 50 000 dollár 

a páncélszekrényben, és én tudom a kombinációt. Rendben van, 

elkaptak, és leültettek betöréses lopásért, de egy két évvel azelőtti 

munkáért. A Hindu-ügyet nem bírták rám verni. Egyszerűen 

hidegen akartak tartani néhány évig a zsaruk, hogy nyugodtan 

ihassák a kávéjukat, cseveghessenek a kocsmárosokkal, és ne kelljen 

azon törni a fejüket, hogy Salt és az ő okos szerszámai éppen hol 

működnek. Nem viseltem túl nehezen. Időnként mindenki 

megbotlik, és 25 000 dollár meglehetősen jó pénz négy évért. 



 

 

Hátradőltem a bőrülésen; hagytam, hogy a motor búgása meg a 

gumik surrogása a betonon álomba ringasson. Néhány óra múlva a 

zsebem bankjegyektől lesz vastag, és szabad madárként Mexikó felé 

fogok szállni. Addig pedig pihennem kell. 

– Rossz hírem van a számodra, Salty – mondta Ears. 

Megkóstoltam a sört. Meleg volt, de még így is sokkal jobb, 

mintha egyáltalán nem lenne. 

– Rossz hír? Ears, csak nem fogod ez első kinti napomat 

szomorúsággal elrontani? – Tovább szopogattam a sört. Melegen úgy 

csípi a torkot, mint a pezsgő. 

– Borzasztóan könnyen veszed – folytatta Ears. 

– Sehogyan sem veszem – mondtam, és végeztem a sörrel. – Idáig 

még semmit sem mondtál. – Kivettem még egyet a hatdobozos 

csomagból, amit magammal hoztam, és kinyitottam. – Rólad és 

Alice-ról van szó? 

– Alice, a feleségem nem volt éppen prűd teremtés. 

– Te egy látnok vagy – így Ears. – Nem bánod, ha kijön? 

– Nem hát. Vezesd csak elő. A feleségemnek is mondhatok egy 

hellót, nem? 

Ears bedugta a fejét a függönyön, ami a nappalit választotta el a 

hálótól, és elbődült: 

– Alice! – Visszajött az asztalhoz. – Sosem kel fel 12 óra előtt. 

– Tudom. Mindig arról panaszkodott, hogy a reggeli levegő nem 

tesz jót a külsejének. Azt hiszem, igaza van; reggelenként úgy nézett 

ki, mint egy földrengés sújtotta terület. Mi van köztetek? Elvált 

tőlem Alice? 

– Nem gondoltunk válásra – válaszolta Ears. – Fokozatosan 

történt. Valahogy egyre jobban megszoktuk egymást. 



 

 

– Igazán romantikusan adod elő, Ears. 

A függöny mögül felbukkant Alice; úgy nézett ki, mint a lányok 

vezetője a Punch és Judy show-ban. Steppelt fürdőköpeny volt rajta, 

és bűzlött az éjszakai gintől. Dühösen nézett Earsre. 

– Mi az ördögnek üvöltözöl? – kérdezte. 

– Üdvözöld a vendégünket, Alice – felelte Ears. 

– Salty! – Alice úgy kiáltott fel, mint egy extra leértékelést 

reklámozó fickó. Hozzám ügetett, és egy hatalmas, nyálas csókot 

adott. Egy tevének is becsületére vált volna. 

– Azt hittem, nem fogsz visszajönni – mondta, miközben 

megpróbált az ölembe ülni. 

– Erre már rájöttem. – Igyekeztem úgy fészkelődni, hogy ne 

tudjon közelebb bújni. Ezenkívül hátrahajoltam, védve magamat az 

újabb csóktól, sörömet pedig Alice szomjától. Ez nem sokáig sikerült, 

mert ahogy meglátta a dobozokat, felkapott egyet, és olyan hirtelen 

nyitotta ki, hogy szerteszét fröcskölt, de leginkább a zöld 

fürdőköpenyre. – Hallom, hogy meglehetősen jóban vagytok 

Earsszel – mondtam. 

– Hadd nyelje le ő is az első kortyot, mielőtt a vétkekre térünk – 

válaszolta Alice. Ő már a habot nyalta le a szájáról. 

– Ahonnan én jövök, ott az egyetlen vétség a dohányzás volt a 

jutamalomban. És ti még mindig a társaim vagytok. 

– Salty, igazi haver vagy – szólalt meg Ears, és könnyedén 

kiemelt egy dobozt a söröspakkomból. 

– Mindig mondtam, hogy Salty egy főnyeremény – így Alice. 

– Hiányozni fogsz – viszonoztam a bókot. 

– Veled mehet… – kezdte rá Ears. 



 

 

– Nincs szívem szétválasztani titeket – szakítottam félbe, 

igencsak gyorsan –, négy boldog év után. Én hozzászoktam a 

szomorúsághoz, a magányhoz, Ears. Odaadod a részemet a Hindu-

pénzből, és már távozok is; magányosan, de bölcsebben. 

– Ami a pénzt illeti… – Ez Ears volt. 

– Muszáj volt egy kicsit elutaznunk… – Ez Alice. 

– …fizetnünk kellett Alice orvosait – folytatta Ears 

meglehetősen hangosan, hogy megelőzze Alice-t a hazugságban. 

– Mi van a pénzzel?! – üvöltöttem fel, és éreztem, hogy a padló 

kiszalad a lábam alól. Megragadtam azt az igaz társamat a gallérjánál 

fogva. A söröm felborult, a hab mint valami bomba csapódott Ears 

ruhájára. De nem ez aggasztotta igazán. – Huszonötezer dollárt 

akarok, öreg haver! Add ide, Ears! 

Összeroskadt; úgy tartottam a gallérjánál fogva, mint egy 

házimacskát. 

– Elment, Salty fiú – nyögte. – Az utolsó fityingig elköltöttük. Az 

én felem, a te feled – mindkettő elment. 

– Ötven rongy? – kérdeztem, és elengedtem. Visszacsúszott a 

székébe, és a fejét a kezeibe temette. – Mit csináltatok vele? Ti 

fedeztétek a költségvetési deficitet? 

– Elmentünk Mexico Citybe – közölte Alice. – És Acapulcóba – 

az is Mexikóban van. Ott volt egy aranyos kiskutyám. Egyetlen hang 

sem jött ki a száján, örökké csak a hasa korgott; kotty, kotty… 

– Aranyos kis törött orrod lesz mindjárt; kotty, kotty, ha nem 

fejezed be a siránkozást – ígértem neki. – Ez igazán pompás, 

gyerekek. Az én drága haverom a feleségemmel fut, és elszórakozza a 

pénzt, amiért négy évet lehúztam a börtönben. Ez aztán a meleg 

fogadtatás. 



 

 

– Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar visszajössz – magyarázta 

Alice. 

– Pofa be! – dörrent rá Ears. 

Odamentem a nappali ajtajához, és elhúztam a függönyt. 

Bőröndöket láttam, mexikói szállodák címkéivel; bőrtáskákat, 

amelyek mindegyike megért vagy egy egész tehenet. Volt néhány 

azok közül a kartonbőröndök közül is, amiket két és fél dollárért 

adnak a vegyeskereskedésekben, és végül három nagy papírzacskó, 

tele összegöngyölt piszkos ruhával meg régi cipőkkel. 

– Visszafelé Mexico Citybe? – kérdeztem. 

Ears nyögött egyet. 

– Ha egy jegy a Holdra 25 centbe kerülne, a következő faluig 

sem jutnánk el. A bátyámhoz akartunk átmenni. 

– Arra számítva, hogy pisztoly van nálad – tette hozzá Alice. 

Kihúztam a konyhaasztal fiókját – tudtam, hogy Ears ott tartja a 

nehézfelszerelését. 

– Most már kettő is – közöltem szenvtelenül. 

– Isten óvjon minket! – kiáltott fel Alice a nyakához kapva, mint 

egy színésznő valami filmben vagy színdarabban. 

– Tudjátok, milyen átkozottul sok pénzem van? – kérdeztem. – 

Ötvennégy dollár. Saját készítésű levéltárcák árusításából a börtön 

ajándékboltjában. A turistáknak, akik betérnek az állatkertbe. Nagy 

üzlet. Évente sikerült megtakarítanom tizenöt dollárt, míg ti 

szétszórtátok a huszonötezremet. A bankba kellett volna tennem a 

pénzt. 

Alice hirtelen megelevenedett. 

– Ha ennyi pénzed van, Salty, mi lenne, ha leugranál a boltba, 

egy kis kávéért vagy még valamennyi sörért meg tojásért, 



 

 

szalonnáért? Egy falat kenyerünk, egy szem kávénk sincs a háznál, 

igaz, Ears? 

– Pofa be – mondta az, mintha kicsit fárasztaná, hogy meg kell 

ismételnie. 

– Nyugi, Ears. Nem hagyhatom a szerelmeseket éhezni. Rögtön 

itt vagyok a szalonnával és a sörrel. – A zsebembe csúsztattam Ears 

két pisztolyát. – Csináljátok úgy, hogy itt legyetek, mikor 

megérkezem a reggelivel. 

Evés közben megtettem a kinyilatkoztatást: 

– Döntöttem a továbbiakat illetően. 

– Semmi erőszak, remélem – szólalt meg Alice. 

– Mindjárt lesz erőszak, ha nem fogod be a szád. Foglalkozz a 

söröddel, és fésülködj meg. Ha nincs fésűd, tekerj egy párnahuzatot a 

fejed köré, hogy egy kis szívességet tegyél nekem. 

– Ugye megmondtam, hogy bosszúszomjas lesz – replikázott 

nagyszerű feleségem. 

– Fésülködni! – kiáltottam rá, kezemet ütésre emelve. 

Alice úgy, ahogy volt, mezítláb kiinalt a függönyön keresztül. 

Kinyitottam egy friss sört. 

– Kigondoltam, hogy hozzuk rendbe ezt az egészet. – A két 

pisztolyt Ears elé tettem. 

– Párbaj? – kérdezte ő, hátratolatva a székével. 

– Ne tégy úgy, mint egy romantikus utcagyerek. 

– Föladsz? 

– Biztos lehetsz benne, hogy megtenném, ha egy cent hasznom 

is lenne belőle. De nem lenne. Bevonulnál egy finom, csendes 

börtönbe, ami azt jelentené, hogy néhány évig távol vagy Alice-tól. 



 

 

Nem akarom ezt a szívességet megtenni neked. Hozzáragadtál Alice-

hoz. 

– Nem beszélhetsz így a feleségedről – vetette ellen Ears. 

– Nem a feleségemről beszélek. A barátnődről. De lássuk az 

ötletet. Rengeteg pénz van még ott, ahonnan ez az ötven rongy jött. 

– Azt akarod, hogy újra betörjünk a Hindu-áruházba? – kérdezte 

Ears. 

– Öregem, te vagy a legostobább fickó, akivel valaha is 

találkoztam. Rengeteg hely van, amit ki lehet rabolni. Ears, drága 

barátom, kirabolod ezeket a helyeket, amíg vissza nem szerzed 

nekem a huszonötezer dolláromat. 

– Őszinte leszek veled, Salty. Amióta elmentél, nem volt a 

kezemben pisztoly vagy feszítő vas. 

– Vagy újra felveszed a szerszámaidat, vagy egy kórházban 

ébredsz fel sebektől borítva. Választhatsz. 

Előjött Alice, megfésülködve, parfümtől illatozóan. Ruhája 

Mexikóból származhatott, mert akkora műrózsa virított a csípőjén, 

mint egy káposzta. Leült elém az asztal szélére, és a haját igazgatva 

kérdezte: 

– Most már jobb, Salty? 

– Ne édelegj nekem, amíg Earsszel vissza nem fizettétek azt, amit 

elcsíptetek tőlem – válaszoltam. 

– Micsoda arcátlanság! – kiáltotta, felugorva az asztalról. 

– Alice is segíthet nekünk – mondtam Earsnek. 

– Mit csinálhatok? 

– Ears és én visszatérünk az acélüzletbe –magyaráztam. – Épp 

most határoztam el, hogy beveszünk csendestársnak. 

– Mennyi lesz a részesedésem? 



 

 

– Aki csendestárs, az fogja be a száját – intéztem el. 

– Miféle munkára gondolsz, Salty? – érdeklődött Ears. 

– Kölcsönirodákra, kezdetnek. Te és Alice pontosan úgy néztek 

ki, mint akiknek égetően kölcsönre van szükségük, úgyhogy 

természetesen fogtok festeni egy ilyen helyzetben. 

– Huszonötezer dollárt akarsz kipréselni kölcsönirodákból? 

– Talán nem az egészet. De van vagy ezer ezekből a 37 százalékos 

uzsoratársaságokból ebben a városban. Lefejünk, mondjuk, egy 

tucatot, aztán továbbállunk. Útba ejtünk néhány valutaátváltót, 

zálogházat, benzinkutat. 

– Kifosztunk részegeket – javasolta Alice. 

– Meg akarod kóstolni a tenyeremet? – kérdeztem tőle. 

– Salty, nem térhetnénk vissza inkább az éjszakai betörésekhez? 

– nyafogott Ears. – Fegyveres rablást még sosem csináltam. 

– Fel kell nőnöd, Ears, új dolgokat kell tanulnod. Úgy csináljuk, 

ahogy mondtam, ha a monacói hercegnőnek is megfelel. 

– Részemről oké – felelte Alice. – Börtöntöltelékből sosem lehet 

elég a családban. 

– Éppen ott tartottam, hogy rá tudtam nézni egy zsarura, anélkül 

hogy dühroham kerülgetne – panaszkodott Ears –, és most megint itt 

vagyunk. Bontóvas, settenkedés pisztollyal a kézben. Úgy látszik, az 

a sorsom, hogy lakat alá kerüljek. 

– Az a sorsod, hogy visszafizesd a huszonöt lepedőmet – 

jelentettem ki. 

Először egy első emeleten levő irodát kerítettünk sorra a 

belvárosban. Lepusztult, égésszagtól bűzlő hely, az ablakban reklám 

– Könnyű Pénz. Hogy feltérképezzem a terepet, előrementem, és azt 



 

 

mondtam a lánynak a pultnál, hogy annyi pénzt szeretnék 

kölcsönözni, amennyit lehet. 

– Várna a négyes fülkében, uram? – kért meg. Jól megnéztem az 

előtte fekvő készpénzkimutatást, aztán bólintottam, és bementem a 

fülkébe. 

Egy kicsit tartottam attól, hogy valóban kapok pénzt, ezért az 

utolsó börtönigazgatóm nevével töltöttem ki a formulát, valamint azt 

írtam, hogy nyolc éve munkanélküli vagyok, és már 2000 dolláros 

tartozásom van. Címként a chicagói Általános Kézbesítő Hivatalt 

adtam meg, és ötezer dollárt kértem a számláim kiegyenlítésére. Az 

igazgató úgy csukta be maga mögött a négyes fülke ajtaját, mint egy 

börtönpszichológus, aki valamilyen tartalmas tintapacatesztet hoz 

magával. Le sem ült, mielőtt ajtót mutatott volna. Nem bántam. 

Megtudtam, amiért jöttem. 

Húsz perccel később Alice és Ears előadták az igazgatónak a 

négyes fülkében pénzben szűkölködő, szerencsétlen történetüket. 

Mielőtt Alice annyira belelovalta volna magát, hogy igazi 

könnyekben törjön ki, Ears a pasasra szegezte a pisztolyát. 

– Talán hagyjuk ki most a papírmunkát – mondta, zsebre gyűrve 

a hamisan kitöltött formulát. 

– Ez az – tette hozzá Alice. Ő is meg akart szolgálni a neki járó 

részért. 

– Sétáljon előttünk és mosolyogjon – utasította Ears az igazgatót. 

– Semmi módon ne árulja el, hogy valami szokatlan történik. 

– Ha ez a majom mosolyogni fog, biztosra veszik, hogy valami 

bűzlik – mondta Alice. – Lefogadom, hogy utoljára az anyja 

halálakor mosolygott. Igazi szívembernek látszik. 



 

 

– Helyes. Menjen összeráncolt szemöldökkel. Gondoljon a 

pisztolyra a zsebemben; az segíteni fog. Ürítse ki a kasszát, és adja ide 

az összes pénzt, ami benne van, továbbá egy szabályos 

kölcsönszerződési papírt, hogy a többiek azt higgyék, törvényes 

ügylet bonyolódik le. 

Az igazgató odasétált a pulthoz, olyasformán, mint akinek 

vakbélgyulladása van, kinyitotta a kasszát, és leszámolt egy köteg 

bankjegyet. Én az ajtón kívül álltam, arra az esetre, ha felbukkanna J. 

Edgar Hoover pénzt kölcsönözni, és felismerné Earst. 

– Gyerünk ide az apróval is – mondta Alice, áthajolva a pulton, a 

gép fiókja fölé. Odaadta a pénztárcáját az ürgének, az pedig 

megtöltötte érmékkel. – Jól tenné, ha elkísérne a bejáratig – közölte 

vele Alice. 

– Ha azt teszem, a lányok gyanút fognak – vetette ellen az 

igazgató, úgy pillantva körül, mintha máris valami baj lenne. 

– Még az indigót sem merik kicserélni, anélkül hogy meg ne 

kérdeznék magától. Hitvány egy főnöknek látszik maga, mister. Kész 

öröm volt kirabolni – így Alice. 

Lesiettem, mielőtt elindultak volna, és Ears kocsijában ültem, 

mikorra odaértek üzletfeleim, hátrahagyva az izzadó irodavezetőt. 

Besoroltunk a forgalomba, és félórán belül Ears lakásán voltunk. 

– Gyerünk, számoljuk meg – mondtam. 

Ears elővette a pénzesköteget a zsebéből, és az asztalra dobta. 

– Nyolcszázhúsz dollár. A pasas leszámolta nekünk. Alice-nél 

van még tíz dolcsi apróban. 

– Nem olyan fogás, mint Hinduéknál, igaz? – Elvettem a pénzt, 

és két tízest Earsnek löktem. – A részetek. Most már csak 



 

 

huszonnégyezer-kétszázzal jöttök. – Zsebre raktam a százasokat. – 

Emlékeztetnétek délután arra, hogy vegyek egy pénzesövet? 

– Az idegeimre mész. – Nem Ears mondta. 

– A centeket is ide akarod adni? – Alice gyorsan elhallgatott. 

– Kapjunk be egy ebédet. Két-három halat még kifoghatunk ma 

– javasoltam. 

Még három irodát csupasztott meg kis csapatom a délután 

folyamán. Mindenhol ugyanazt játszottuk el. Én mentem be először; 

fölmértem a terepet, mialatt kölcsönért folyamodtam. Amint 

kirúgtak, visszasétáltam a kocsihoz, és vázoltam a körülményeket. 

Ők csinálták az előadást, míg én kívül őrködtem. Aztán be az autóba 

a pénzzel. Valamivel több mint négyezer dollárt szedtünk össze, amit 

egy bankban nagy címletekre váltottam, és beletömtem a 

pénzesövembe. 

– Még egy hét – mondtam, ahogy hazaértünk a négyes számú 

kölcsönirodából –, és kifizettetek. Akkor fölszámoljuk az üzletet, és 

megtehetem az én fordulómat Mexikóban. 

– Fölszámoljuk? – kérdezte Alice. – Salty, ha csak még száz ilyen 

cég van a városban, kihozhatunk belőlük egymilliót. Miért hagynánk 

abba? 

– Kislány, valaki kell melléd, akinek esze is van – feleltem. – Mit 

gondolsz, miért volt ez ennyire gyerekjáték? Elárulom; mert legalább 

egy éve nem rabolt ki senki kölcsönirodát. Holnaptól kezdve minden 

ilyen helyen egy rendőrosztag lesz. Ezt a munkát elfelejthetjük. 

– Akkor viszont tisztességesebb rész illetne meg minket – 

vitatkozott Alice. – Mi csináljuk a dolog nehéz részét, és alig jutott 

rongyos kétszáz dolcsi. Nem beszélve arról, hogy mi fizettük a sört 

meg a kaját meg a többit. 



 

 

– A ti részetek Mexikóban maradt – emlékeztettem a felállásra. 

– Earsnél pisztoly van – erősködött Alice. 

Ears összehúzta a szemöldökét, és megérintette a fegyver 

boldogabbik részét a csípője fölött. 

– Való igaz – értettem egyet. – Csakhogy Ears a haverom és a 

becsület lovagja, nem így van, Ears? 

Bólintott. 

– Ezenkívül fél tőlem, és nekem is van pisztolyom. Amíg ez a 

pénzesöv teherautógumi nagyságúra nem dagad, nekem dolgoztok, 

oké? 

– Remek – mondta Ears. – Eltennéd most a pisztolyt? 

– Fejezzük be az evést – válaszoltam. – Nekünk még van egy kis 

munkánk ma este. 

– Még egy? – háborodott fel Alice. – De hát Ears fáradt. Nem, 

drágám? 

– Kemény nap volt – vallotta be feleségem szerelme. 

– Jobban tennéd, ha egy kemény hónapot terveznél be – 

tanácsoltam. – Gyerünk, pajtás. 

Az utca túloldalán parkoltunk le egy írógépüzlet előtt, és megvártuk, 

amíg a tulaj bezár és hazahajt. A villany égve maradt belül, hogy 

elijessze az olyanokat, mint mi vagyunk, de kikalkuláltam, hogy 

senki sem fog gyanút, ha azt látja, hogy ketten ellenőrzik a készletet. 

Épp csak azt gondolják, hogy írógépügynökök vagyunk, akik 

bolondulnak a munkájukért. 

Félhold alakban kivágtam a kirakatot az üvegvágómmal, 

benyomtam, és kinyitottam az ajtót. Amint bent voltunk, fogtam a 

ZÁRVA táblát, és úgy akasztottam fel, hogy befedje a lyukat. 



 

 

– Miért jöttünk ide, Salty? – kérdezte Ears, körbepillantva a 

boltban. – Talán egy írógépre van szükségünk, hogy pénzt 

szerezzünk? 

– Az írógép nem jó ilyesmire – feleltem neki. – Olyan masinát 

keresünk, amivel csekkeket nyomtatnak. Az a helyzet, Ears fiam, 

hogy ha kézi nyomású csekket adsz valakinek a kezébe, rosszat 

szimatolhat. De ha olyat kap, amibe a számok piros tintával vannak 

perforálva, minden sima és automatikus; mosolyogva váltja be. 

Tízezrest érő papírt is elő tudunk varázsolni, mielőtt kifogyunk a 

piros tintából. 

Így aztán felvettük a munkakesztyűnket, és elkezdtük átkutatni 

a helyet, mintha mi lennénk a tulajdonosok, számítva arra, hogy 

néhány járókelő bepillanthat a kirakaton keresztül. A tulaj 

íróasztalának a zárjához feszítettem a T-vasat, és az úgy hajlott meg, 

mint a sajt. A fiókban pedig, oly valóságosan, mint az élet, ott volt a 

masinánk és egy egész csomag üres csekk, mindegyikre rányomtatva 

az írógépáruház neve. Felállítottam a csekkírót az asztalra, és 

letéptem a csekkeket, hogy megetessem vele. 

– Azt hiszem, ezeket mind el tudjuk passzolni ma éjszaka, mert 

péntek van – számítgattam. – Italboltok, éjjel-nappal 

élelmiszerboltok, pénzváltók – ezek rengeteg csekket váltanak be 

péntek esténként. 

– Salty, fáradt vagyok – mondta Ears. 

– Eleget aludtál Mexico Cityben. Az a helyzet, Ears, hogy egy 

csomó túlórát kell nálam vállalnod. Próbálj egy kicsit férfi lenni. 

– Őszintén azt kívánom, hogy bárcsak sose találkoztam volna 

Alice-szel. 

– Isten hozott a klubban – vigasztaltam. 



 

 

– Mennyiről állítsam ki ezeket a csekkeket? Mennyi egy jó 

hetibér? Mostanában valahogy nem tudtam követni az életszínvonal 

alakulását. 

– Állítsd ki őket százharmincról – tanácsolta Ears. – Az már 

átkozottul jó. 

– Legyen kétheti bér – határoztam el. Egy géppel mindegyik 

csekkre ráírtam a T. S. Woodward nevet – egy börtönparancsnokét 

ebből az államból –, aztán mindegyiket keresztülfuttattam a 

csekkírón, amin a 259,06 dollárt állítottam be. 

– Egy egész sereg írógépet kell majd eladnia a fickónak, hogy a 

mai éjszakáért kárpótolja magát – jegyezte meg Ears. 

– Talán veszek egyet, hogy segítsek rajta – mondtam. – Gyerünk, 

cseréljük be most már ezeket másfajta papírokra. 

Magamhoz vettem a masinát és egy írógépet, arra az esetre, ha 

valahol összefutunk még üres csekkekkel. Fölszedtük Alice-t, és 

megálltunk egymás után három italboltnál, amitől egyből jobban 

érezte magát. Mindenhol elég sok sört és whiskyt vásároltam ahhoz, 

hogy ne bánja a tulaj, hogy készpénzt ad vissza, aztán aláírtam T. S. 

Woodwardként, a harmadik fizetési osztályba tartozó ember hanyag 

betűivel, ahogy a parancsnok is teszi. 

Semmi gondunk nem akadt. Az élelmiszerboltban Alice annyi 

kaját szedett össze, amennyi elég lett volna egy rögbicsapatnak egy 

egész idényre, én pedig megváltam a börtönigazgató még egy 

csekkjétől. Aztán egy másiktól a benzinkútnál; egy harmadik egy 

tucat rózsát és pár kaktuszt hozott Alice-nek a fürdőszobaablakba. 

Éjfélre további 2500 dollár vándorolt a pénzesövbe, ami 

acélgyűrűként szorította derekamat. Határozottan jó érzés volt. 



 

 

– Még egy kicsivel több mint 18 000 van vissza – közöltem a 

kompániával. – Ha ez így folytatódik, a jövő héten már el is tűnök az 

életetekből. Rám fér egy kis pihenés. Talán Mexikóban. 

– Annyira fáradt vagyok – mondta Ears –, hogy ha most 

megjelenne egy zsaru, még a bilincsbe sem tudnám beletenni a 

kezem. – Azért a whiskyjét még jól fel bírta emelni. 

– Túlhajszoljuk magunkat – panaszkodott Alice. 

– Éppen nadrágszíjat akartatok enni, mikor ma reggel feltűntem 

– emlékeztettem őket. – Úgy látom, most már nem vagytok éhesek. 

– Nem a börtönigazgató nevét kellett volna használni a 

csekkeken – okoskodott Ears. 

– Nem fog panaszt tenni – feleltem. – Jó éjszakát, gyerekek. 

Visszahúzódtak a függöny mögé, én pedig ledőltem a kanapéra, a 

pénzesövemet nevezve ki pizsamának. Úgy aludtam el, mintha 

ólmosbottal vágtak volna fejbe. Hosszú nap volt. 

Ébredésem és a reggeli között a továbbiakon gondolkoztam. 

Nyilvánvaló, hogy hamarosan befutnak a jelentések a rendőrségre a 

kölcsönirodákból, az italboltokból, az élelmiszerboltokból. Kiváló 

személyleírást tudnak rólunk adni. Nem játszadozhatunk tovább, a 

hátralevő pénzt egyszerre kell megszerezni. 

A többieknek nem szóltam semmit, amíg a kocsiban nem ültünk. 

Akkor előrukkoltam: 

– Kirabolunk egy bankot. 

Alice felnevetett, mint Peter Lorre. 

– Miért nem mindjárt a Knox erődöt? Ki mondta neked, hogy ki 

tudsz rabolni egy bankot? 

– Egyedül nem tudok, de velem van még a szakma két mestere. 

– Most azonnal, minden tervezés nélkül? – érdeklődött Ears. 



 

 

– Csak így lehet. Elkezdesz tervezgetni, térképeket rajzolsz, 

stopperrel méred az időt, aztán ideges leszel, és elejted a pénzt, az 

utolsó pillanatban, akkor, mikor már a kezedben van. 

– Vezetem én az autót – mondta Alice. 

– Nem, nem. Berezelsz, és úgy otthagysz minket, mint egy 

seggbe rúgott kölyökkutya. Aztán stoppolhatunk a banktól. Én 

vezetek. Mind a hárman bemegyünk; a kocsit a bejárat előtt hagyjuk. 

– Nincs pisztolyom – vetette ellen a feleségem. – Nem akarhatod, 

hogy bankot raboljak fegyvertelenül. 

– Zsebkendőd van? 

– Mire? Fehér zászlónak? 

Kivettem a táskáját a térdei közül, és előszedtem belőle egy 

zsebkendőt. Belecsomagoltam a rúzsát. 

– Adnátok egy tollat és egy darab papírt? 

– Mit akarsz csinálni? – kérdezte Ears, miközben átnyújtott egy 

tollat és egy cukorkáspapírt. 

– Üzenetet írok: Ez nitroglicerin. Egyetlen gyanús mozdulat, és 

nem marad belőled más, mint egy folt a plafonon. Tedd az összes 

pénzt a zsákba, és add át gyorsan és csendben. Csak papírpénzt. 

Társaim vannak, pisztollyal. AZ ŐRÜLT ROBBANTÓ. 

– Ez hülyeség – jelentette ki Alice, a vállam fölött olvasva az 

írást. – Egyetlen bankhivatalnokot sem tudsz át ejteni egy 

zsebkendőbe tekert műanyag dobozzal. 

– Majd csak figyeld meg, mi történik – válaszoltam. – Lehet, 

hogy van annál könnyebb, mint embereket átejteni, de én még nem 

hallottam róla. Oké, Ears, kezdj el cirkálni. Szólok, ha látok egy 

bankot, ami tetszik. 



 

 

Egy külvárosi kis fiókbank volt az. Bementem, és folyószámlát 

nyitottam Woodward parancsnok nevére, jelezve, hogy az öt dollárt 

még aznap jócskán megtoldom. Csak egyetlen ablak előtt nem állt ott 

a tábla: KÉRJÜK, MENJEN A KÖVETKEZŐ ABLAKHOZ! Az őr az 

ajtónál túl öreg volt ahhoz, hogy felfigyeljen bármire is, és túl kövér 

ahhoz, hogy idejében elérje a pisztolyát, ha ez mégis megtörténne. 

Visszamentem az autóhoz. 

– Gyerünk, üljünk be valahová, agyonütni az időt egy kis 

kávéval. Közvetlenül zárás előtt kell bemennünk a bankba. 

– Túl ideges vagyok a kávéhoz – aggályoskodott Alice. 

– Ne ijedj be. Ha ideges vagy, még képes leszel elejteni a 

nitroglicerint. És akkor… BUMM!… – Ugrott egyet, beverte a fejét, 

és meglehetősen boldogtalanul nézett rám. 

– Ha elég pénz jön össze ebből a munkából –vigasztaltam –, talán 

nektek is leesik még egy nászútra való Mexikóba. 

– Pofa be, Salt – fűzte hozzá Ears. – Ha ezt a hölgyet még egyszer 

elviszem Mexikóba, akkor azért, hogy benevezzem egy bikaviadalra. 

– Régebben nem beszéltél így rólam, Ears – sápítozott Alice. – 

Szerelmes szavakat mondtál, és virágokhoz meg effélékhez 

hasonlítottál. 

Behajtottam egy parkolóba. 

– Ha nem bánjátok, inkább nem hallgatnám ki a szerelmi 

veszekedéseteket. És ha valóban elutaztok még egy nászútra, 

válasszátok Kanadát, jó? Én megyek Mexikóba. 

Betértünk egy büfébe, és Ears feketekávét kért. 

– Ez az – helyeselt Alice. – És bárcsak hoznának azokból az 

élénkítő tablettákból, amikről olvastam. 



 

 

– Három feketét – adtam meg a végszót a pincérnek. – Ez jót 

kell, hogy tegyen. 

Egy perccel zárás előtt mentünk be a bankba. Lehúztam a redőnyt az 

utcai ablak előtt. 

– Kösz – mondta a túlkoros őr. – Épp most akartam leengedni. 

– Nincs mit – feleltem. 

– Mit csináljak most, Salty? – kérdezte Ears. 

– Vedd el a fegyverét. 

– Hé! – kiáltott rá az öreg. – Ne csinálja ezt! 

Ears az egyik szemétkosárba dobta a pisztolyt. Én a pulthoz 

rohantam, hogy sakkban tartsam a gépírólányokat. Ears egy sarokba 

terelte az őrt meg a bent tartózkodó három ügyfelet. 

– Megcsináljuk a nagy kivétet – mondta nekik. 

– A pénzünkét? – nyögte egy idősödő lady. 

– Az állami biztosítás erre is érvényes – nyugtatta meg a társam. 

– De még nem tettem be – lobogtatott meg egy húszdollárost. 

Ears kikapta a kezéből a pénzt és a bankbetétjét. 

– Vezesse ezt rá a hölgy folyószámlájára – mondta a 

pénztárosnak. 

– Köszönöm. – Az asszony visszaállt a sorba, Ears pisztolya elé. 

Alice bemutatta a papírját a pénztárablaknál. Úgy tartotta a 

zsebkendőbe csomagolt rúzst, hogy a pénztáros jól láthassa. 

– Ha meghallom a riasztócsengőt, ízekre szaggat mindenkit a 

bankban. 

A pénztáros rámutatott a papírra. 

– Hol van a zsák? – kérdezte. – Azt írja, hogy töltsem meg a 

zsákot a pénzzel. 



 

 

Alice bólintott, és elővette az összehajtogatott bevásárlótáskát a 

kabátja alól. 

– Töltsd meg, Jack. És ügyelj a mozdulataidra. 

A pénztáros gyorsan dolgozott. 

– Ne ejtse le azt a nitroglicerint. Az a pénzt is tönkreteszi. 

– Igyekezz, mert fárad a kezem – felelte Alice. Úgy állt ott a 

rúzzsal, mint a Szabadság-szobor. – Tedd bele azokat a fél- és 

negyeddolláros csomagokat is. 

– Hölgyem, az utasítás szerint nem kell a fémpénz. Ahhoz 

vászonzsákot kellett volna hozni; ezt keresztülszakítja a súlyuk. 

– Rendben – értett egyet Alice. – Nincs fémpénz. 

– Gyerünk! – kiáltottam. A pénztáros fölhúzta az ablakot, és 

odaadta a szatyrot Alice-nek. Én meg elvettem tőle a becsomagolt 

rúzst. – Mindenki hasaljon a padlóra – rendelkeztem. – Mikor 

kimegyünk, felrobbantom a bejárati ajtót, és nem akarom, hogy 

bárki is megsérüljön. 

– Állítsák meg őket, állítsák meg a rablókat! – kiabálta valaki a 

bank hátuljából. 

Körülbelül öt méterre a feje fölé lőttem, mire a fickó fedezékbe 

vonult. Alice a táskával már az ajtóban volt. A pénztáros lebukott a 

pult alá, gondolom, befogta a fülét. Az igazgató az irodája felé 

mászott. Kituszkoltam Earst, és felemeltem a rúzst. 

– Ne! – kiáltotta az őr. 

Nem volt szívem csalódást okozni neki, ezért a zsebembe raktam 

a kis csomagot, és kirohantam Ears után. 

Alice ült a kormánykerék mögé, és kihúzott az utcára. 

– Tűnj el, Ears! A zsaruk három embert fognak keresni. 

Ears lebukott. 



 

 

Három háztömbnyire voltunk a banktól, mikor megszólalt egy 

sziréna. 

– Állj félre – szóltam rá Alice-re. – Elhajtanak mellettünk. 

– Ott egy zsaru! – kiáltotta ő. Továbbhajtott, így a tűzoltóautó 

majdnem elsodort, mikor előzött minket. A rendőr, aki megijesztette 

a nejemet, az autó elé ugrott. Alice megállt. A zsaru az ablakhoz 

került, és behajolt. 

– Hölgyem – kezdte –, valakinek leég a háza amiatt, amit most 

csinált. 

Ears felült, hóna alá rejtve a pisztolyt. 

– Bújócskát játszunk? – kérdezte a rendőr. 

– A cipőmet kötöttem – magyarázta Ears. 

– Kár, hogy ilyesmiért nem lehet büntetni – ironizált új 

ismerősünk. 

Hirtelen újabb szirénahangok hallatszottak mögöttünk. A rendőr 

az út közepére ugrott, hogy a járdaszegélyhez terelje az autókat. 

– Indulj! – kiáltottam Alice-re. 

Sosem volt az, akit jó vezetőnek mondanak, még amikor megvolt 

a jogosítványa, akkor sem. Most, az első esetben, amikor ez 

számított, nagyot alakított. 

Két keréken a kanyarban, aztán neki egy jelzőtáblának. Amint 

képes voltam rá, megnéztem magam a visszapillantó tükörben. Az 

orromra mintha mázsás súlyok estek volna, az arcom csupa vér. 

Összeszedtem a pénzt, ami hátul kiszóródott – Ears vagy 

kétmaroknyival kurtíthatta meg, mikor eltűnt –, és 

visszagyömöszöltem a szatyorba. Derék partnereim voltak. 

Kiszálltam, és elindultam a bevásárlótáskával, miközben az arcomról 

a ruhámra csöpögött a vér. 



 

 

A zsaruk már körülvették az összetört kocsit, de én csak sétáltam 

nyugodtan, mintha csak a kedvemet tölteném. Tudtam, ha valaki 

ilyen helyzetben elkezd futni az utcán, az már magára is zárta a 

lakatot. Elhajítottam a zsebkendőt és a rúzst; nem akartam, hogy 

hamis glicerin rejtegetéséért kapjanak le. Minden sarkon 

befordultam, és lázasan figyeltem, hol moshatom meg az arcom és 

szabadulhatok meg a szatyortól. A legtöbb üzlet, ami utamba akadt, 

tele volt emberrel. Végül rábukkantam egy poros írószerboltra, 

amelyik üresnek látszott. Mivel nem követtek, betértem. 

Sárgásbarna köpenyben egy csontos lány lépett elő a helyiség 

hátuljából, ahol a sötétség akár denevéreket is rejthetett. 

– Segíthetek, uram? – kérdezte, egészen úgy, mintha 

mindennaposak lennének a vérző vásárlók. 

– Egy nagy dossziét akarok – feleltem – és cipőfűzőt, amivel 

körül lehet kötni. Olyat, amilyet az ügyvédek használnak. 

– Igen, uram. Egy nagyalakú boríték. – Az arcomra pillantott, és 

a szája elé kapta a kezét. – Maga vérzik! – kiáltott fel. 

– Spanyol királyi család – nyugtattam meg. – Mind vérzékenyek 

vagyunk. 

– Megvágta magát borotválkozás közben? Hátul van egy mosdó. 

– Csak adja oda azt az átkozott borítékot, rendben? – A törött orr 

közönségessé teszi az embert. 

– Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a vevők káromkodjanak 

– mondta a lány. – Különösen nem egy 75 centes vásárlás folyamán. 

Megmutattam neki a revolveremet. 

– Kérem azt a borítékot – ismételtem meg. – Kifizetem. Nem 

rablótámadást él át. 



 

 

– Amint megláttam, tudtam, hogy valami nincs rendben maga 

körül. Ismerem a típust. 

– Arra az esetre, ha jelenteni akar, Saltnek hívnak. 

Undorodó képet vágott. 

– Nem az FBI-tól vagyok. – Letérdelt, és előhúzott egy olyan 

vörös borítékot, amilyet akartam, és átnyújtotta. 

– Egy kicsit megviselt. Csak ötven centet számítok fel érte. 

– Maga egy csupa szív teremtés. – Benyúltam a szatyorba, és 

odaadtam neki a legfelül levő papírpénzt, ami történetesen egy 

húszas volt. – Tartsa meg a vissza- járót. 

– Nem vagyok hozzászokva, hogy jótéteményeket fogadjak el 

gengszterektől. – A pénztárgéphez ment, és a 19,50-emmel tért 

vissza. – Nem akarja lemosni az arcát? – tudakolta. 

– Nem, drágám. Mi, gengszterek csak akkor érezzük jól 

magunkat, ha legalább egy sebből vérzünk. 

Figyelt, míg elővettem a pénzt a táskából, és átraktam a 

borítékba. Mind belefért, és közben gyorsan át is számoltam. Azzal 

együtt, ami az övemben volt, az egész egy kicsivel még többre is 

rúgott, mint amennyivel Ears és Alice tartoztak. 

– Jöjjön hátra – javasolta a lány, visszaindulva a denevérlyuk 

felé. A hónom alá csaptam a pénzt, és utánamentem, leginkább azért, 

hogy ellenőrizzem, nem ás-e elő egy pisztolyt a főnöke asztalából, 

vagy nem próbál-e meg telefonálni, ami határozottan zavart volna. 

Ehelyett kinyitott egy ajtót – egy kis mosdófülke volt mögötte. 

Felkapcsolta a villanyt, és nekilátott papírtörülközőket nedvesíteni. – 

Üljön le – utasított. – És vegye le az ingét. Csupa mocsok. 



 

 

Megtettem. Könnyebb volt, mint vitatkozni. Elkezdte felitatni a 

vért, lentről felfelé, hogy az orrom körül lyukadjon ki. Ott úgy 

éreztem, mintha baseballütővel simogatna. 

– Ne izgassa magát – bátorítottam. – Valószínűleg eltörött. 

– Maguknak, bűnözőknek vannak sötét orvoscimboráik, akik 

kiveszik a golyókat és helyrerakják a csontokat, nem? 

– Ne nevettesd ki magad, kislány. Én Salt vagyok, nem Al 

Capone. Az orrom összeforr doktor nélkül is. Talán egy kicsit 

hullámos marad, de ki törődik vele? – Hideg vizes törülközőkkel 

fejezte be – ez jólesett. 

– Hogy hívnak, kislány? – kérdeztem. 

– Ne hívj kislánynak. Beatrice. A tied Salt? Semmi más? 

– Semmi más, amit érdemes lenne használni. Hadd öltözzek fel, 

Bea. Útra kell kelnem. 

– Hányas inget hordasz, Salt? – érdeklődött. 

– Harminckilenc és feles. Kötsz nekem egy szvettert 

karácsonyra? 

– Megtehetem – mondta, és elmosolyodott. – Most egy tiszta 

ingre van szükséged. Úgy nézel ki, mint a vesztes fél egy 

kakasviadalon. Ha így kimész az utcára, begyűjtenek az első sarok 

előtt. Várj itt. 

Mielőtt bármit válaszolhattam volna, Bea eltűnt a hátsó ajtón. A 

vér nagyját kiöblítettem az ingemből, és felhúztam. Úgy nézett ki, 

mintha májat tartottak volna benne. Fölmarkoltam a borítékot, és 

már a bejárati ajtónál voltam, amikor Bea kilépett egy 

férfiruhaboltból, három házzal arrébb. 

– Salt! – kiáltotta, akárha a seriff hivatalát akarná riasztani. – Itt a 

tiszta inged! 



 

 

Így aztán visszamentem az istenverte boltjába, azon tűnődve, 

hogy milyen előnyeim származnak a szabadságból, ha börtönőrök 

helyett most fiatal lányok vesznek körül. Levettem a vizes 

atlétatrikómat is. 

– Ilyenből nem szereztél véletlenül egyet? 

– A filmeken a bűnözők nem hordanak atlétatrikót – felelte. 

– Szerencsés dolog, hogy nem néztél angol hercegnek – 

mondtam az új ingemet gombolva. – Utáltam volna cilinderben és 

frakkban távozni. – Némi pénzt adtam neki. – Az ingért. 

– Karácsonyi ajándék, arra az esetre, ha nem találok fonalat a 

szvetteredhez – utasította el. – Hová mész most? 

– Tőled el. 

– Miért, Salt? Ha a rendőrség egy egyedül levő férfit keres, nem 

érdeklik őt azok, akik egy lánnyal sétálnak. Nem logikus? 

Nem tudtam válaszolni, mert már ki is bújt a köpenyéből, felvett 

egy skótmintás kiskabátot, és belém karolt. Felkaptam a pénzt, és 

kimentem vele az utcára. 

– Különben is, mindjárt zárásidő van – jegyezte meg, miközben 

bezárt. 

– Bea, ezért öt évet kaphatsz – mondtam, kikerülve újabb 

karolási próbálkozását. – Ha velem jössz, te is bankrablóvá válsz. 

– Semmit nem tudok, semmiféle bankról – így Bea. – Éppen csak 

elfogadtam a vacsorameghívásodat. Köszönöm, Salt. Igen, veled 

vacsorázom. 

Felsóhajtottam. 

– Ha megállítanak, mondd azt, hogy pisztollyal 

kényszerítettelek. 

– Ne őrülj meg. Velem biztonságban vagy – közölte. 



 

 

Pizzát rendeltünk egy kis olasz étteremben, amelyikről lerítt, 

hogy nem a rendőrök törzshelye. Megittunk egy korsó bort – 

kosarakban hordták körbe. Ez jót tett az orromnak. És a pizza 

majdnem kárpótolt azért a tényért, hogy Ears és Alice odalökött 

koncnak a zsaruk elé egy órával ezelőtt. Otthagytak – akár halálra is 

vérezhettem volna. 

– Hová megyünk innen? – kérdezte Bea, mihelyst a pizzás tányér 

üres lett. 

– Haza. Te a tiédbe, én az enyémbe. 

– Az enyém egy üres garzon. Várhat. 

– Kösz a társaságért – mondtam. Egy tízest dobtam az asztalra, és 

felálltam, de Bea marasztalt. 

– Ülj le, Salt – kért Bea, igazán gyengéden. Leültem – a borral 

meg mindennel együtt fáradt voltam, akárhogy is. – Menekülésben 

vagy, nem? – kérdezte. 

– Akarod az ujjlenyomataimat? – válaszoltam, feltartva a 

kezemet. 

– Ne ironizálj. Salt, szükséged van rá, hogy veled menjek 

álcázásképpen. Te úgy viselkednél, mint az űzött vad – mi ketten, 

mint a turisták. 

Hívtam a pincérnőt, és kifizettem a számlát, még egy sört és 

szivart szánva a gondolkodásra. 

– Nem olyannak látszol, aki magamfajtákat szed fel egy kis 

szórakozásra. 

Bea elpirult, majd kortyolt egyet a borából, hogy megnyugodjon. 

– Ne érts félre. A kapcsolat, amit javaslok, szigorúan plátói lenne. 

– Mondjuk, mintha a bátyád lennék? 

– Ez az – felelte. – Úgy is utaznánk, mint testvérek. Jó ötlet. 



 

 

– Még mindig nem értem a szempontodat. 

– Salt, huszonhat éves vagyok – magyarázta Bea. – Egész 

életemben az egyetlen izgalmas dolog hatéves koromban történt. Az 

apám elvitt a fűtőházba, és hagyta, hogy bemásszak egy mozdonyba. 

– Igazi vadóc lehettél. 

– Tudod, mit érzek, Salt? Mintha kívül lennék az életen, kívülről 

nézném. A periférián vagyok. 

– Nem tudod, mit beszélsz. 

– Szavazóképes vagyok. Veled megyek. Hova? 

– Néhány barátom igazán szép napokat töltött Mexikóban. 

Magam is szeretném megnézni azt a helyet. 

– Úton vagyunk – mondta Bea. Felvette a táskáját, és felállt. – 

Gyere, bátyám, kedves. Van mit elintéznünk. 

Úgy értünk Mexikóba, mintha 80 nap alatt a Föld körül-t 

játszanánk. Kutyaszánon kívül mindenen utaztunk. Ez Bea ötlete 

volt, hogy nehezen lehessen követni a nyomunkat. Vettem egy 

használt kocsit, amivel St. Louisba hajtottunk. Ott eladtuk két 

repülőjegy áráért Dallasba. Vonattal mentünk San Antonióba, ahol 

egy sör mellett rávettem Beát, hogy az összes pénzt váltsa be az ő 

nevén utazási csekkre. Ha elkapnak, és mint egy similabdát 

visszarántanak a Statesville-börtönbe, jól jön majd egy kinti barát, 

elég pénzzel ahhoz, hogy fizesse az ügyvédemet; egy barát, aki 

testvérként szeret. 

Anyakönyvi kivonatokat is Bea szerzett, hogy átléphessük a 

határt: és felszálltunk a buszra Nuevo Laredóba, Mexikóba. A Rio 

Grande a legnyomorúságosabb kis patak, amit csak el tudsz képzelni, 

de én szebbnek láttam, mint a Mississippit St. Louisnál. Különösen 



 

 

Beával, aki úgy simult hozzám, mintha épp ezt a helyet képzelte 

volna el álmai netovábbjának. 

Leszálltunk a buszról, és körülnéztünk. Még a Coca-Cola-

hirdetések is egy idegen nyelven voltak. Kerestem taxit, és azt 

mondtam a vezetőnek, hogy szobát akarunk egy-két napra, olyan 

helyen, ami nem túl feltűnő. Kacsintott egyet, azonnal félreértve a 

viszonyomat Beával. Közölte, hogy ez most épp nagyon nehéz Nuevo 

Laredó-ban, mert a légierő lefoglalta a helyeket – itt tartózkodnak a 

bikaviadalok és egyéb szórakozások miatt. De azért megpróbálja. 

Sikerült neki; egy kedves kis hotelnál, a Veracruznál lyukadtunk ki. 

Olyan volt, mintha Pancho Villa is itt szállt volna meg. 

Megpróbáltam elmagyarázni a fiúnak a pultnál, hogy Bea és én 

testvérek vagyunk, de azt mondta, hogy csak egy szobájuk van. És 

mit számít az, senor, ha egy családból valók? Nem sok szót tudott 

angolul, úgyhogy gondolkodás nélkül meg lehetett érteni, bármiről 

beszélt is, így hát kivettük a szobát. Megerősítettem a 

megnemtámadási szerződést Beával, hogy biztonságban és testvéri 

szeretetben érezze magát. Aztán elmentünk egy kicsit körülnézni 

Mexikóban. 

Ekkor bosszantó hibát követtem el. Azt mondtam a taxisnak, 

hogy egy igazi mexikói helyre vigyen minket. Egy bár lett belőle, 

nagy neonreklámmal a tetején, ami Maria Szalonként hirdette ezt a 

paradicsomot – zenegéppel és minden ilyesmivel. Úgy egy percen 

belül rájöttem, hogy ez nem egy olyan húgnak való hely, mint az 

enyém. Azonnal indulni akartam vissza a hotelba, de Bea azt 

mondta, minden rendben van. És az ottani hölgy, aki beszélt angolul, 

meggyőzött, hogy miért ne fogyaszthatnánk el legalább egy sört. 



 

 

Bea úgy kortyolgatta az asztalnál a sörét, mintha a világ tetején 

ülne. Semmi zavarba ejtő kérdés vagy beszélgetés. Ha ezelőtt nem, 

most megtudhattam, hogy Bea egy igazi lady. Rajta tartottam a 

szemem, nem mintha nem bíznék benne, hanem mert egy-kettő 

totál részeg volt az amerikai katonákból, akik csak jöttek befelé az 

ajtónál álló rendőr mellett. Attól féltem, hogy valamelyikük esetleg 

nem ismeri fel Beában azonnal a turistát. 

Nos, a hölgy, aki beszélt angolul, leült az asztalunkhoz, és 

elárulta, hogy ő Maria. Néhány érme ellenében táncoltam Beával, 

aztán mindenkinek fizettünk egy sört, hogy megünnepeljük mexikói 

megérkezésünket. 

Maria tequilát javasolt, mivelhogy a határtól délre vagyunk. 

Hozott néhány szelet citromot meg egy tálban sót, és megmutatta, 

hogyan készítsük el. Már nem emlékszem pontosan; először egy 

csipet sót, aztán egy kevés citromot vagy fordítva: nem tudom. Ami 

számít, az a tequila. Mikor Mariával közöltem, hogy Bea a húgom, 

csak nevetett – és mi is nevettünk. Tequilára is meghívtunk 

mindenkit, majd bejelentettük, hogy mennünk kell. Maria kérésére a 

rendőr fogott nekünk taxit, és visszahajtottunk a Veracruzba. 

Sosem becsültem sokra azokat a férfiakat, akik másnap kérnek 

bocsánatot azért, amit részegen csináltak; így hát azt hiszem, nekem 

sem lehet semmi mentségem arra, ami aznap éjjel történt. Nem 

szépít a dolgon a 48 hónapos börtönélet sem. Vagy 

előhozakodhatnék azzal, milyen illatuk van Mexikóban az 

éjszakáknak, tele fűszerrel, mint a karácsonyi kalács – az emberek 

pedig csak nevetnek, és egymást szólongatják körülötted a házakban. 

De igazából nincs több mentségem, mint egy részeg autósnak. Bea az 

ágy szélén ült, ujjaival a számat simogatta, ott, ahol éppen nőni 



 

 

kezdett a bajuszom. Ez az ő ötlete volt, hogy megváltozzon a külsőm. 

Mindenesetre azt mondta, úgy nézek ki, mint Marion Brando a Viva 

Zapatában, amit a börtönben egyszer sem mutattak. Ekkor karoltam 

át és csókoltam meg. Ha nem viszonozza, a földön alszom, ahogy 

terveztem – de visszacsókolt. Mielőtt időm lett volna rámutatni, 

hogy borzasztó hibát követ el, már segítettem is neki ebben. Bea 

mosollyal az ajkán aludt; olyan volt, mint egy sötét hajú angyal, de 

ettől egy csöppet sem éreztem jobban magam. Kakasszóra keltem, és 

nekiláttam borotválkozni. Örültem, hogy nincs éles késem, mert 

még elvágtam volna a torkom, hogy ilyen rongy alak vagyok. Éppen 

a kétnapos bajszomat nézegettem, azt fontolgatva, hogy levágom, 

mintha az lenne felelős a történtekért, mikor Bea felébredt és 

megszólalt: 

– Jó reggelt, drágám. – Az ágy egész hosszában kinyújtózott, 

mint egy kismacska. 

– Feleségül veszlek, Bea – mondtam azonnal. 

Felnevetett. Aztán felkelt, kijött hozzám, és átkarolt, amitől még 

rosszabb lett az egész. 

– Ahhoz képest, hogy javítóintézetet végeztél, rettentően naiv 

vagy, Salt. Akarsz tudni valamit? Tegnap a bordélyházban egész éjjel 

csak egy pohár tequilát ittam. Józan voltam, mint egy bíró, Salty. És 

ebből neked származott előnyöd. Azóta szerelmes vagyok beléd, 

mióta bejöttél a boltba, mint egy kisfiú, akit most raktak el valami 

verekedésben, és elkezdtél kemény lenni velem. Nem kalandvágyból 

jöttem erre az útra, hanem mert az első pillanattól kezdve melletted 

akartam maradni. 

Ez fantasztikusan hangzott nekem, mivel én pontosan ugyanezt 

éreztem, bár nem onnantól, hogy megláttam. Alice-ra gondoltam, az 



 

 

első feleségemre, arra, hogyan élt együtt Earsszel, és hogyan segített 

neki elkölteni a pénzem, míg én börtönben csücsültem. Ez mindenki 

szemében Ears feleségévé tette, nekem már nem volt közöm hozzá. 

– Feleségül akarlak venni, Bea – ismételtem meg. Beszéltem neki 

Alice-ról és mindenről. Azt válaszolta, hogy elfogadja a javaslatomat, 

ha nem bánom, hogy megjavít. Úgy dél körül mehettünk le 

reggelizni. 

Mexico Cityben házasodtunk össze, ami a mexikóiak szerint a 

világ közepe. A valódi nevem kellett használnom, hogy törvényes 

legyen a fogadalmam. Ha mérgesíteni akart, ezután mindig 

Horatiónak hívott Bea. 

Dolgozni nem hagynak minket, amerikaiakat Mexikóban, de azt 

megengedik, hogy tanuljunk. Így egy garázsban kaptam munkát, 

ahol semmit nem fizettek, viszont a szerelő mindent megmutatott a 

szakmából. 

Spanyolul tanultam meg, amit kellett a motorról és a 

karosszériáról – ez nem használt ugyan a finomságoknak, de úgy 

számítottam, hogy amíg lesznek hétvégi kirándulók az U SA-ban, 

addig a motorból és a karosszériából meg lehet élni. 

Haza akartunk térni Beával. Mi nem tartoztunk a világ 

közepéhez. A széléhez inkább, úgy Illinois vagy Indiana körül. Azt 

akartam, hogy egy kis házikóban éljünk, mint a hétköznapi emberek, 

gyerekekkel és adósságokkal, én pedig a változatosság kedvéért 

nappal dolgozzak. Ha nem kapok munkát a kocsikalapáló 

tudományommal, kész voltam hamburgert sütni vagy autót mosni 

vagy akár zsaru lenni, ha hagynak – kész voltam bármilyen 

törvényes munkára, csak hogy becsületes lehessek, és életem 

hátralevő részét Bea mellett tölthessem. Pénzünk volt, de amit 



 

 

akartam, azt nem tudtuk megcsinálni. Nem tudtunk hazamenni. 

Aztán Bea közölte, hogy terhes. 

Hogy megünnepeljük a hírt, egy El Taquito nevű helyre vittem 

őt. Ez körülbelül a legjobb étterem a városban, tele öltönyös úrral, 

banderillóval és viadorral, még néhány bivalyfül is akad. Nem 

szeretem a bikaviadalt túlságosan, de Bea igen, és viszont mivel Beát 

szeretem, a bikaviadallal is megvagyok. Mikor megbirkóztunk az 

utolsó szelet húsunkkal, és a második üveg borunknak készültünk 

neki, megfogtam Bea kezét. 

– Haza fogunk menni – mondtam neki. 

– Örülök neki, Salty – hallottam a bal fülem mellől. Talpra 

ugrottam, megragadva egy nyársat, hogy Beával az oldalamon 

kivágom magam az ajtóig, mint a három testőr, de csak Ears volt az. 

Vele pedig napszemüveggel és fényképezőgéppel, sortban és a 

naplementét imitáló blúzban, Alice. 

– Zavarna, ha leülnék egy kicsit csevegni veled és a hölggyel, 

Salty? – kérdezte Ears, kihúzva egy széket Alice-nek. Az leült, és úgy 

nézett körül, mintha azt vizsgálná, elég fényt adnak-e a gyertyák a 

fényképezéshez. 

– Igazán klassz kis lebuj, nem? – jegyezte meg. – Jártunk itt 

Earsszel az első kiruccanásunkkor, és gondoltuk, megnézzük, 

megvan-e még. 

– Bea – mondtam –, a pasas Ears, akiről beszéltem neked. És ő 

Alice. Alice, ismerkedj meg Bea Salttel. 

– Salt? – Alice elbődült, mint egy rikkancs. Egy dolog nem 

változott meg benne: a hangja. – Kicsoda ő, Salty? A húgod? Sose 

említetted, hogy van húgod. 

– A felesége vagyok, Alice – szólalt meg Bea. 



 

 

Alice hirtelen felpattant, és elkezdett üvöltözni velem, egészen 

addig, míg Ears néhány dzsúdófogással vissza nem szorította a 

székre. Odajött a pincérek vezetője, és érdeklődött, hogy a 

kiszolgálással van-e valami baja a hölgynek (mármint Alice-nek), de 

megnyugtattam. Elment, de az ajtóból rajtunk tartotta a szemét arra 

az esetre, ha Alice újra kezdi, és el kell távolítani. Lopva megfogtam 

egy banderillát a dekorációból. Ez egy szögben végződő bot, pont 

olyan, mint amilyennel a Grant Parkban felszúrják a szemetet, csak 

díszesebb. Kész voltam rá, hogy fejbe kólintsam, ha újra visítozni 

kezd. 

– Jól vagy, Alice? – kérdezte Ears. 

– Remekül – jött a válasz. – Kiborítottak a bölcsőből, úgyhogy 

remekül érzem magam. 

– Jól nézel ki, Salty – így Ears. 

– Hazugság, és hamarosan pokolra kerül – így Alice. – Éppolyan 

ronda, mint mindig. – Odaintett egy pincért. Meg is érkezett, és 

látszott rajta, szívesen venne még néhány embert maga körül. 

– Hozzon nekünk egy fél üveg whiskyt – rendelt exnejem. – 

Házasságot ünneplünk. 

– Hogyan finanszíroztátok ezt az utat? – kérdeztem Earst. 

– Alice ötlete volt, hogy látogassunk meg egy-két pénzváltót. 

Egész jól ment, de egy nap megláttam a képemet a Tribben, úgy 

döntöttem hát, hogy ideje felszednünk a sátorfánkat. 

– Sosem köszöntem meg nektek, társaim, a gondoskodást annál a 

balesetnél. – Elhatároztam, hogy rátérek arra, ami igazán érdekelt. 

– Úgy tűnik, nem fogadnak itt minket szívesen – mondta Alice, 

induláshoz készülődve. De meglátta a pincért üveggel és jégkockával 

közelíteni, ezért inkább a maradást választotta. 



 

 

Most Bea akart véget vetni az egésznek. 

– Jobban tennénk, ha mennénk, Salt. Úgy érzem, fejfájásom lesz. 

– Egy rakás fejfájáshoz mentél hozzá, szívem – kommentálta 

Alice. – Vicces, hogy egy fejfájás elég kettőnknek. Mit csinál a férjed 

mostanában, Bea? Még mindig csinos csekkeket ír? 

– Salt autószerelő – felelte Bea. Látszott rajta, hogy egy késsel 

jobban el tudna magyarázni mindent. 

– Szerelő! – kiáltott fel Alice. – Hogy buknak el a hatalmasok. Az 

egyik nap ő a bűnözés császára, a másik nap egy Ford karburátora 

körül csúszkál. – Hátralökte a székét. – Ha az urak és a hölgyek nem 

bánják, be kell púdereznem az orrom. – Felvette a kézitáskáját, és 

kivonult a női toalettbe. A mai napig sem tudom, hogy csinálta, de 

púderrel az orra körül és két mexikói rendőrrel az oldalán jött vissza. 

– Senor Salt – szólalt meg az egyik. – Ez a hölgy súlyos vádat 

emelt ön ellen. Meg kell kérnem, hogy jöjjön velünk az őrszobára. – 

Spanyolul mondta, de értettem annyit, hogy jól értelmezzem: ez a 

vég. 

– Ne mondj semmit, amíg ügyvédet nem fogadok – súgta Bea. 

Meghajolt ugyanaz a rendőr. 

– Madame, kétnyelvű vagyok. – Ez már angolul volt. – A tanácsa 

kitűnő. Mehetünk, senor Salt? 

Alice bőszen és elégedetten nézett rám, mintha egy bögöly 

lennék, amit épp most csapott agyon. 

– Kösz, Alice – mondtam szarkasztikusan. Körülnéztem, hogy 

Earsnek is köszönetet mondjak, de már kívül volt, és még mindig 

futott. 



 

 

A Mexico City-i börtön a legjobb, ahol valaha is voltam, de 

mégiscsak börtön. Börtön újra; Beával a hátam mögött, aki gyereket 

vár, és a már-már valóra váló reményekkel, hogy életemet 

horpadások kikalapálásának és kerekek beállításának szentelhetem. 

Két chicagói rendőr szegődött társamul, és elrepültünk északnak. 

A chicagói államügyész hivatala úgy üdvözölt, mint az ügyészség 

meghallgatásra talált imáját. Itatósnak akartak használni, amelyik 

felszívja az összes meg nem oldott bűnesetet Cook megyében, 

egészen az erdőgyújtogatásig. Ahogy Bea mondta, csukva tartottam a 

számat, és csak az ügyvéddel beszéltem, akit ő szerzett nekem: egy 

fickót, aki elég öregnek látszott ahhoz, hogy meglegyen a gyakorlata 

az efféle ügyekben. 

Egy hónapig izzadtam a jó öreg Cook megye börtönében, míg 

bíróság elé állítottak egy bankrablásért. 

Barátom, amilyen elveszettnek éreztem magam újra a 

tárgyalóteremben! És meztelennek is, mivel az ügyész első dolga 

volt, hogy levágassa velem a Viva Zapata-bajuszt. Aztán a korláthoz 

szólította a pénztárost, aki megtöltötte a zsákunkat. Megkérdezte 

tőle, lát-e valakit a teremben, aki hasonlít a nitroglicerines rablók 

egyikéhez. Észrevettem Alice-t a közönség között – egy újságba 

temetkezett, mint aki az apróhirdetéseket böngészi. A pénztáros 

gyanakodva méregetett, de aztán idegennek talált. Az a gyanúm, 

hogy a szép hullámosan összeforrt orrom miatt – más lett a profilom. 

Nem ismert meg. 

Az ügyvédem pompás beszédet kerekített a körülmények 

véletlen egybeeséséről, és az esküdtszék úgy döntött, hogy valaki 

más lehetett az a nitroglicerines rabló. Az ügyvédem megrázta a 

kezem, és éppen kifelé indultam a tömeggel, mikor a törvényszolga 



 

 

megragadott; újra rám csattintotta a bilincset. Úgy tűnt, Cook megye 

még nem tett le rólam. 

Az új tárgyaláson az írógépüzlet volt a téma. Az egész vád arra 

alapult, hogy aláírtam azt a tizenkét csekket T. S. Woodwardként, 

Statesville igazgatójaként, és hogy a csekkek az írógépüzletből 

származtak. Az ügyvédem – akiről csak annyit mondhatok, hogy 

északnyugaton végzett, mert szerinte ennél több már nem lenne 

etikus – huszonkét hamis csekket készített különböző emberek 

aláírásával (csupa T. S. Woodwardot), és belekeverte az enyémet. Az 

írásszakértő nem tudta kiválasztani az én Woodwardomat; az 

esküdtszék újra ártatlannak talált. Ez igazán tetszett nekem. 

Következőnek a hamisítást vártam, de az államügyész minden 

bizonnyal azt gondolta, hogy ilyen ügyvéddel szemben nincs esélye. 

Bea sok utazási csekket tehetett készpénzzé. Az újabb tárgyalásnak 

tehát semmi köze nem volt a hamisításhoz. 

A jó öreg Alice felállt az emelvényre, szörnyetegnek nevezett és 

zokogott, és mindenkinek elmondta, mennyit várt rám, míg én 

raboskodtam meg más effajta hazugságokat. Az esküdtszék újabb 

ítélete szerint, ha bűnöző nem vagyok is, de szörnyeteg az igen. 

– Az ön naiv értelmezésének ellenére, amit a kettős házasságról 

előadott – mondta a bíró –, a bigámia ezen állam törvényei szerint 

büntetendő cselekmény. – Kiválóan el tudtam képzelni a fekete 

szerzetesi csuhában. – Mindazonáltal amennyiben a második 

házasságát hajlamos az égben köttetettnek tekinteni, és ha 

jogtanácsosa biztosít minket arról, hogy poligámiájának a történetét 

második számú feleségének a karjaiban be szándékozik fejezni, nem 

tekinthetjük önt tényleges fenyegetésnek Illinois állam házasságra 

érett leányaira nézvést. Melynek következtében, Horatio Salt, Cook 



 

 

megye börtönében letöltendő nem kevesebb, mint háromhavi és 

nem több, mint hathavi börtönbüntetésre ítélhető. – Beng! beng! 

szólt a kalapácsa. – A tárgyalást berekesztem! 

Alice elvált tőlem – mivelhogy összetörtem a szívét –, és valahol 

nyugaton él Earsszel, ott ahol később kel a nap. Ahogy kikerülök, 

Bea és én még egyszer összeházasodunk, hogy a Salt név 

mindenképp továbbéljen. Bea szeretné az ifjabbat is odatenni a kicsi 

neve elé, és én megígértem neki, hogy a holttestem fölött megteheti. 

Egy Horatio elég egy családban. 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

C. B. Gilford 

GYILKOSSÁG A GONDOLATTAL 

Úgy kezdődött, emlékezett vissza Cheril Royce, mint valami 

társasjáték. Kicsit veszélyes játék, mert a sötét tudatalattival 

foglalkozik, de pont a veszély és az ismeretlen megismerésének 

kockázata tette olyan érdekessé. 

Hipnózis. 

– Hát igen, képes vagyok rá, hogy hipnotizáljak embereket – 

mondta Arnold Forbes. 

A Cunningham házaspáron kívül – ők voltak a házigazdák – 

senki nem ismerte Forbest igazán. Így természetesen volt, aki 

támadta, de volt, aki kérte, hogy mutassa be tudományát, és ekkor 

Liz Cunningham kedvesen közbeszólt: 

– Arnold régebben egy lokálban lépett fel. Lenne kedved előadni 

a számod? 

Így aztán Arnold Forbes előadta a mutatványt. Alacsony, tömzsi 

fickó volt, nagyon vidám és nagyon csalafinta. Két szemével mintha 

átdöfné az embert; szúrós, parancsoló tekintettel. Valamiért, talán 

mert csinosnak találta, vagy mert úgy tűnt, gúnyolódik vele, és nem 

hisz neki, Cheryl Royce-t választotta. 

Mikor Forbes kék szeme a lányéba mélyedt, az alig fél perc alatt 

„elaludt”. Csakhogy nem igazán aludt el. Lehunyta a szemét, de 

egyáltalán nem volt öntudatlan állapotban. Tisztán hallotta Forbes 

hangját: 



 

 

– A szemhéja elnehezült… a karja elnehezült… az egész teste 

elnehezült… nagyon nyugodt… és egyre mélyebbre és mélyebbre 

süllyed… Nagyon mély álomba. 

Nem, nem alszom – mondta magában Cheryl. – Nem fogok 

aludni, mert hallom, amit mond. Emellett tudom, hogy nem alszom. 

Itt ülök ebben a karosszékben, körülöttem az emberek és… 

Mindazonáltal el kellett ismernie, hogy igazán furcsa állapotba 

került. A teste valóban elnehezült, de mégis szinte súlytalannak 

érezte. Nem akarta becsukni a szemét, mégis becsukta. Most ki 

akarta nyitni, de nem tudta. 

A hipnotizőr azt csinált vele, amit akart. Utasításokat adott neki 

– olvasson könyvet, gépeljen le egy levelet, igyon egy pohár vizet –, 

és ő engedelmeskedett, eljátszotta a dolgokat, bár tudta, hogy a 

tárgyak nincsenek ott, és nagyon rossz néven vette az ostoba 

utasításokat. Forbes ujját a csuklója köré fonta, a karosszékhez 

„kötözte” őt, és meg sem tudott mozdulni, bár tudta, hogy nincs ott 

semmilyen kötél. És a játék folytatódott, Cheryl nagyon ostobának 

érezte magát, mert becsapták, mert tehetetlen volt. 

De amikor Arnold Forbes végül csettintett az ujjával, és 

felébresztette, a lány nevetett és viccelődött, azt mondta, jó hecc 

volt. Forbes talált egy másik áldozatot, így Cheryl félrevonult, örült, 

hogy kikerül a középpontból. 

Wint Marron követte. Wint csinos, fekete, jó harmincas férfi, 

szép szőke feleséggel. Cheryl részt vett már három-négy partin, ahol 

a Marron házaspár is ott volt. 

– Mit érzett, amikor hipnotizálták? – kérdezte Wint. 

– Jól szórakoztam – felelte. 



 

 

– Ez nem igaz – cáfolt rá a férfi. – Gyűlölte. Állandóan 

szembeszállt azzal a fickóval. 

Cheryl egy percre a férfira meredt. 

– Honnan tudja? 

Mosolygott, megvillantak tökéletes fehér fogai. 

– Értek egy kicsit a hipnózishoz. Egyik érdekessége, hogy 

hipnózisban kiéleződnek a telepatikus erők. Talán maga és én 

ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Akárhogy is, egész idő alatt 

beleláttam az agyába, míg hipnotizálták. Állandóan ezt mondta 

Forbesnak: „Nem, nem csinálom… Nincs a kezemben a pohár víz… 

Nincs kötele, amivel megkötözzön…” És mérges volt. 

– Az arckifejezésemből látta ezeket – ellenkezett a lány. 

A férfi megrázta a fejét, miközben még mindig mosolygott. 

– Az arca tökéletesen nyugodt volt. Bárkit megkérdezhet. – 

Várta, hogy a lány mondjon valamit, de hiába. – Érdekes dolog, nem 

gondolja? 

– Nem tudom… 

– Ne higgye, hogy ezentúl mindig képes leszek a gondolataiban 

olvasni. Sajnos, nem. Ez nem így van. – Közelebb hajolt. Egyedül 

voltak. Mindenki Arnold Forbest figyelte, és a mutatványát. – A 

telepatikus erők hipnózisban felerősödnek, mint mondtam. De 

véletlenül ezenkívül is kitalálhatom egy-egy gondolatát. Ugyanúgy 

maga is az enyémet. Az erő általában mindkét irányban hat. Ahogy 

már említettem, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. 

– Most mire gondolok? – kérdezte a lány. 

A férfi habozott, egyenesen a szemébe nézett. A nő nagy 

nehezen állta a tekintetét. 



 

 

– Magának nem tetszenek ezek a dolgok – mondta végül. – Azt 

hiszi, behatoltak a magánéletébe. Zavarja magát ez az egész. De 

kölcsönkenyér visszajár. Mire gondolok én? 

Cheryl akarata ellenére a férfi szemébe nézett. Sötétbarna 

szeméből akart kiolvasni valamit? Vagy a szeme mögött, a 

gondolataiból? Végül akarata ellenére így szólt: 

– Azt hiszem, meg akar csókolni. 

A férfi felnevetett, és a lányra kacsintott. 

– Nem tudom, most hogy csinálta, kedvesem. Nem tudom, hogy 

ez vajon telepátia vagy sem. De közel járt az igazsághoz. Nagyon 

közel. 

Ezután hónapokig nem találkozott Wint Marronnal. Talán 

tudtán kívül megpróbálta elkerülni. Egyszer-kétszer eszébe jutott a 

férfi, de biztos, hogy nem kapott tőle semmiféle telepatikus üzenetet, 

és nagyon hálás volt ezért. Ő sem küldött neki. Legalábbis azt hitte. 

De egyszer látta Paula Marront, Wint csinos, szőke feleségét egy 

sötét koktélbár félhomályos zugában. Összebújva egy másik férfival 

úgy viselkedett, ahogy férjes asszonynak nem lenne szabad. 

Az incidens több okból is meglepte Cherylt. Először is Paula 

nyilvánvaló hűtlensége, másodszor, hogy egy olyan jóképű férfihoz 

hűtlen, mint Wint Marron. Wint csinos volt, elbűvölő, és neve volt a 

hirdetésszakmában. Mért elégedetlen vele Paula? 

Jóval az incidens után, talán egy hónap múlva, kezdődtek a 

furcsa érzetek. Érzetek… megpróbált jobb szót találni rá, hogy 

körülírja, amit érzett: rossz előérzet, valami kellemetlen érzés, ami 

különböző időkben, minden látható ok nélkül erőt vett rajta. 

Minden nyilvánvaló ok nélkül, mert úgy tűnt, nagyon jól alakul 

az élete. Találkozott Alan Richmonddal, és már majdnem azt hitte, 



 

 

hogy Alan a rég várt álomlovag. Magas volt, karcsú, jóképű, 

ambiciózus, és nagyon szerette őt, igazán odaadón. Gyakran jártak 

együtt ide-oda, akkor is Alannel volt, amikor Paula Marront látta a 

koktélbárban. Boldog volt, és még nagyobb boldogság várt rá. 

És akkor azok a furcsa érzetek, hogy valahol megszorul a hurok. 

Sőt mi több. Érzelmi reagálás erre a fenyegetésre… valami furcsa 

harag… vagy gyűlölet… vagy féltékenység… 

Féltékenység. Ez igazán nevetséges. Semmi oka nem volt rá. 

Alan megkérte a kezét – bármikor megszerezheti magának –, és 

tudta, hogy nem jár más lánnyal. Akkor mi a csodáért lenne 

féltékeny Alanre? 

Nem lehet, és nem is volt. Nem volt féltékeny… nem volt 

féltékeny… akkor miért érezte úgy? 

Hirtelen megtalálta rá a választ. 

Nehéz napja volt a munkahelyén, elkéredzkedett, hogy moziba 

mehessen Alannel. Fáradt volt, lefeküdt, és a sötét hálószobában épp 

elaludt vagy már mélyen aludt. De erre hirtelen felriadt. 

Nem a hálószobájában volt, hanem abban a sötét koktélbárban. 

Ott ült Paula Marron abban a sarokban azzal az idegennel, a válluk 

összeért, ujjával a férfi állát simogatta, egészen közel hajolt hozzá, és 

a fülébe sugdosott. Aztán Paula hátrafordult, megzavarta valami. 

Hirtelen elképedt, tekintete üres lett, szeme tágra nyílt, szája 

szólásra. 

Paula egyetlen szót mondott, fennhangon, elképedve: 

– Wint! 

A látomás eltűnt. Cheryl Royce ismét sötét hálószobájában 

találta magát. A koktélbár, az idegen férfi, Paula Marron mind-mind 

eltűnt. 



 

 

Ami maradt, az belülről jött, valami izzó gyűlölet… harag… 

féltékenység! Kezével halálosan megszorította a takarót, szája 

eltorzult, a levegőbe bámult. Kellett egy-két perc, hogy elmúljon ez 

az érzés. Ernyedten, kimerülten feküdt ott, kiverte a hideg veríték. 

Akkor már pontosan tudta, mi volt ez a látomás. Wint Marron 

meglátta feleségét azzal a másik férfival. Szörnyű dühös lett és 

féltékeny. És Cheryl Royce tudta ezt, mert ott volt Winttel a 

koktélbárban. Olvasott a gondolataiban, szinte benne élt. 

Ugyanazon a hullámhosszon voltak. 

Nem bízott Alanben, sem másban. Azt gondolta, felkeresi Arnold 

Forbest, a hipnotizőrt, és a segítségét kéri. Ki akart kerülni Wint 

Marron hullámhosszából. Nem akart a férfi gondolataiban olvasni. 

De végül mégsem kereste fel Forbest. Az egész olyan nevetséges, 

olyan zavarba ejtő, olyan hihetetlen. Még ő maga sem akarta elhinni. 

Lehet, hogy csak álmot látott ott az ágyban. Egyszer már látta Paula 

Marront abban a koktélbárban, így nyugodtan álmodhatott róla. És 

álmában ő volt Wint Marron, de erre is volt magyarázat: a 

szuggesztió. Wint Marron azt szuggerálta, hogy „azonos 

hullámhosszon” vannak. 

Így aztán senkinek sem szólt a dologról, és igazán sajnálta az 

egészet. Pont három héttel később, egy csütörtöki napon, 

sötétedéskor, a tudata ismét befészkelte magát Wint Marron 

koponyájába, az ő szemével nézett, érezte, amit a férfi érez, és döntő 

lépésre határozta el magát. 

Aztán ismét egyedül volt, az öltözőasztalnál ült, fésülködött a 

tükör előtt. Alan félóra múlva jön érte. Alanre gondolt, nem Wint 



 

 

Marronra, de hirtelen minden megváltozott. Arca eltűnt a tükörből. 

Már nem a tükröt nézte, hanem egy autó szélvédő üvegét. 

Előtte egy sötét, árnyékos út volt a félhomályban, még soha nem 

járt erre. Aztán már nem tudott uralkodni magán. 

Az autó először lassan ment. Az út kanyarodott. A lámpák 

megvilágították az utat szegélyező fasort. Nagyon élesek voltak a 

fények. A fákat jól lehetett látni, de az utat nem. Aszfaltút volt, sötét. 

Valami megjelent az úton… vagy az út szélén… vagy inkább 

oldalt… jobboldalt. Valami fehér, élesen csillogott a fényben, 

kiemelte a sötét aszfalt. Fehér, lebbenő… egy női ruha. 

Egy nő állt az út szélén, mintha arra várna, hogy felvegyék. Igen, 

hisz a jobb kezében egy kis bőröndöt tartott. Kétségtelenül, egy kék, 

rikító kék bőröndöt, jól kiemelte színét a fehér ruha. 

De nem ennek az autónak a vezetőjét várta. Nem, mert mikor 

meglátta ezt az autót, meglepetésében védekezésképp, ujjait széttárva 

maga elé emelte a bal kezét. Arca is meglepetést tükrözött. Az autó 

most már elég közel volt ahhoz, hogy a vezető lássa az arcát. 

Paula Marron sápadt arcát, majdnem olyan fehér volt, mint a 

ruhája. Aranyszőke haj keretezte. Kék szeme tágra nyílt, nagyon kék, 

olyan kék volt, mint a kis bőrönd. És a szemében indulat. Félelem. 

A vezetőben is indulat. Könyörtelen gyűlölet és a győzelem 

mámora. Itt van Paula, a gyűlölet tárgya, most rajtakapta. 

– Hová mész, Paula? Azt hittem, ha elteszem a kocsid kulcsát, 

otthon kell maradnod. De te a sofőrödet várod. Őt! Hová mentek? És 

mennyi időre? Az új bőröndöt viszed, amint látom. Akkor talán csak 

egy éjszakára. Vagy mégsem? Talán örökre elmész, és úgy döntöttél, 

nem viszed magaddal a szekrényedben lógó „rongyokat”? De sehova 

nem mész, baby. Vele aztán nem! 



 

 

Az autó felgyorsult. A gázpedál nyomására felbőgött a motor. 

Úgy tűnt, Paula végre megértette. Megpróbált elugrani az útról, a fák 

közé. Ott biztonságban lett volna. Oda nem tudta volna követni az 

autó. 

De nem volt elég gyors. Nem fogta fel idejében. Eldobta a 

bőröndöt, megpróbált hátrafordulni és elfutni, de magas sarkú 

cipőjében csetlett-botlott a kavicsos útpadkán. Nem úgy öltözött, 

hogy egy autóval versenyezzen, és úgy tűnt, tudja, hogy nem 

nyerhet. Az autó felé fordult. Kezét könyörgőn nyújtotta a vezető 

felé. Ne ölj meg, Wint! 

A kézmozdulat megváltozott. Felemelte, mintha meg akarta 

volna védeni a törékeny, sápadt arcot a közeledő fénytől. Az arc 

egyre nagyobbá vált, szinte betöltötte a szélvédőt. A piros száj 

kinyílt, és a sikítás a motor zúgásával versenyzett, sőt egy pillanatra 

legyőzte azt. 

Ugyanabban a pillanatban olyan erősen ütődött az autónak, hogy 

a szélvédő üveg beleremegett. A fák, a szélvédő mögött lévő táj 

összerázkódott, mint valami földrengésnél. A sápadt arc és a fehér 

ruha eltűnt a képből. Paulának már csak fehér keze látszott, hosszú 

ujjai felfelé nyúltak, mintha könyörögne… 

Az autó nem állt meg. Könyörtelenül továbbhajtott, a gumik 

ellenálltak, amint rámentek az útszéli kavicsra. Mért volt az út olyan 

hepehupás? Mért látszott a szélvédőn át úgy az erdő, mintha fel-le 

szökkenne? Valamin talán átmentek a kerekek? Valami akadály volt 

az úton? Vagy… 

Az út ismét simává vált. Az autó visszafarolt az aszfaltra, és 

jobbról vette be a kanyart. 



 

 

Közben a szélvédő kép elhomályosult. Illetve átalakult egy arccá 

a tükörben. Cheryl Royce gyűlölettől eltorzult arcává. 

A kéz elérte az arcot, Cheryl keze, eltakarta a tágra nyílt szemet, 

kétségbeesetten próbálta elűzni a látomást. Mit láttam az imént?! 

Hosszú idő telt el, mire le merte venni a kezét, és újra a tükörbe 

nézett. Az eltorzult vonások kisimultak, de homlokán 

izzadságcsöppek gyöngyöztek, és a keze remegett. 

Az öltözőasztaltól a telefonig tántorgott, sikerült tárcsáznia Alan 

számát. 

– Nem mehetek veled ma este – mondta remegő hangon. – 

Szörnyen fáj a fejem. 

Ez igaz is volt. 

A reggeli lapokban nem volt semmi, de az esti közölte az egész 

sztorit: 

„A huszonnyolc éves Paula Marron egy cserbenhagyásos baleset 

áldozata lett. A baleset tegnap kora este történt a Morton Mill 

Roadon, majdnem Marronék háza előtt. Mrs. Marront elütötték, 

átmentek rajta, és az autó vagy tíz méteren keresztül magával 

vonszolta. Az orvosi vélemény szerint rögtön meghalt. Tanúk nem 

voltak. 

Marronék a városon kívül egy erdős, meglehetősen jómódú 

környéken laktak, a házakhoz két-három hektáros park tartozott. 

Marronék háza jó messze volt az úttól, és a házból nem látszott az út. 

Mr. Marron, aki a baleset idején otthon tartózkodott, azt állítja, hogy 

nem hallott semmiféle szokatlan zajt, és azt sem tudta 

megmagyarázni, hogy felesége mért mászkált éjszaka az út mentén. 



 

 

A rendőrség kikérdezte a szomszédokat is, azt remélték, hogy 

találnak valakit, aki látta a cserbenhagyó autót.” 

Cheryl Royce egyre rémültebben olvasta a cikket. Hiszen ő látta 

meghalni Paula Marront. Féltékenységi rohamában a saját férje 

gázolta el az autójával. Gyilkosságot követett el. És Cheryl látta. 

Gyakorlatilag ott ült vele a vezetőülésen. 

Természetesen el kell mennie a rendőrségre. 

Aztán megtorpant, pont abban a zsúfolt belvárosi utcában, ahol 

az újságot vette. Mit fog mondani a rendőrségen? Azt a sok mindent 

a telepátiáról, gondolatátvitelről, gondolathullámhosszokról? 

Számításba jöhet ő, Cheryl Royce, aki a gyilkosság idején a saját 

lakásában volt, mint tanú? Úgy érezte, meg kell próbálnia. 

A rendőrségen végül is megengedték, hogy beszéljen egy Evatt 

nevű detektívőrmesterrel, aki fagyos arccal hallgatta végig a 

történetet. 

– Be kell látnia, Miss Royce – mondta végül –, hogy ennél több 

bizonyítékra van szükségünk. Evatt sovány volt, a tekintete 

rendkívül fáradt, de igyekezett udvariasan viselkedni. 

– Igen, tudom – válaszolta a nő –, de arra gondoltam, hogy talán 

arra késztetem önöket, hogy bizonyítékokat keresnek Wint Marron 

ellen. Ha egy autó gyalogost üt el, általában behorpad a lökhárítója, 

vagy eltörik a lámpája meg ilyesmi, ugye? Szólhatna, hogy nézzenek 

Utána Wint Marron kocsijának. 

Evatt bólintott. 

– Továbbíthatom az ötletet – egyezett bele, nem túl 

meggyőzően. – Ön említette, hogy az elképzelt jelenetek egyikében 

– bocsánat, szóval egyszer, amikor belelátott Mr. Marron agyába – 

azt mondta, látott egy másik férfit Mrs. Marronnal. Ki volt az? 



 

 

– Nem ismertem fel, ami azt illeti, nem is nagyon néztem meg. 

Szinte mindig Mrs. Marront néztem. 

– Sokat segítene – mutatott rá a detektív –, ha tudnánk valamit 

arról a másik férfiról. Meglenne az esetleges indíték. 

– Igen, értem, de nem hiszem, hogy ismerném a férfit. 

– Nos, továbbítom a baleset ügyében nyomozó kollégának, amit 

elmondott – ígérte Evatt, és feljegyezte a nevét, címét, 

telefonszámát. De Cheryl észrevette, hogy „balesetet” mondott, 

gyilkosság vagy bűntény helyett. 

Mielőtt elhagyta a detektív parányi irodáját, köszönetet mondott 

neki, és az ajtóban megállt. 

– Természetesen, tévedhetek – mondta. Úgy érezte, el kell 

ismernie. – Lehet, hogy csak a képzeletem játszott velem. 

Evatt ismét bólintott. 

– Lehet. 

– Én nem vádolom Wint Marront gyil… 

Úgy tűnt, Evatt megérti. 

– Ha a fiúk kikérdezik Marront, vagy körülnéznek nála – ígérte –

, nem említik a maga nevét. 

Megkönnyebbülten távozott. Megtette, amit lehetett. A többi 

már a rendőrség dolga. Ha Wint Marron tényleg gyilkolt, az ő 

feladatuk, hogy igazságot szolgáltassanak. 

Este Alannel vacsorázott. Szolid kis étterem volt, a zene lágy és 

diszkrét, félhomály uralkodott. Nem bízott Alanben. Nyilvánvalóan 

nem olvasta az újságot, nem tudta, hogy Paula Marron meghalt. 

Egész este kényelmetlenül érezte magát, mintha gondolni 

próbálna, emlékezni valamire, és a ravasz kis részlet állandóan 

kitérne előle. Végül aztán, nagy sokára felfogta az üzenetet. 



 

 

Cheryl elmondta nekik. A három szó át- meg átjárta agyát. 

Cheryl elmondta nekik. 

Megértette, hogy Wint Marron tudja. Vagy a rendőrség 

látogatása és az újabb kérdések keltették fel a gyanúját, vagy 

közvetlenül belelátott a gondolataiba, ahogy ő is Wintébe. 

Korán hazaküldte Alant, és az éjszaka hátralevő részében 

hánykolódott az ágyban, nem tudott elaludni. Reggel felhívta Evatt 

őrmestert. 

– A története érdekelte az ügyben nyomozó kollégát – mondta 

Evatt. – Visszament a Marron-házba. Engedélyt kért, hogy bemenjen 

a garázsba. Két autó állt ott, és egyikük elején sem látszott sérülés 

nyoma. De Mr. Marron általában egy dzsippel jár. Nagyméretű, 

megerősített lökhárítója van. A kolléga elismerte, hogy el lehet ütni 

vele bárkit anélkül, hogy behorpadna. De a lehetőség még nem 

bizonyíték. 

– Mi van a kis kék bőrönddel? 

– Annak semmi nyoma. 

– Wint Marron visszahozhatta a baleset helyszínéről – érvelt a 

nő. – Lehet, hogy vér van rajta. Bár le is moshatta, vagy elégethette 

az egészet. 

– Miss Royce – szakította félbe Evatt őrmester –, ezt is 

említettem a hadnagynak. De úgy gondolja, hogy az ön bizonyítéka 

nem elég ahhoz, hogy házkutatási parancsot kérjen. Ön 

tulajdonképpen nem szemtanú. 

– Tehát nem csinálnak semmit. 

– Egyelőre semmit sem tehetünk. 

– Azt hiszi, őrült vagyok? 



 

 

– Senki nem mondott ilyesmit, Miss Royce. De olyan messzire 

mentünk, amennyire csak lehetett – egyelőre. 

Végre elmondta Alannek, de Alan kigúnyolta. Nem, ő nem fog 

bemászni Wint Marron garázsába, hogy átvizsgálja a dzsipet, vagy a 

házba, hogy megkeressen egy véres, kék bőröndöt. Lehet, hogy 

tényleg telepatikus jelek vagy vibráció ért el hozzá Marrontól, de ha 

Marron megölte a feleségét, az a rendőrség dolga, és nem az övé vagy 

Cherylé. A lány szörnyen dühös lett. 

Ez volt az egyik ok, amiért elment a városból. A másik, hogy félt 

Wint Marrontól. 

Nem tudta logikusan megindokolni, miért fél. Már beszélt a 

rendőrséggel, és Wint tudott erről. Így nem bánthatja. Akkor mit 

csinálhat? Hát zaklathatja, fenyegetheti. Majdnem biztos volt abban, 

hogy a férfi megteszi. Ezért akart elmenekülni, messzire, hogy teljen 

az idő. Akkor talán már nem fog Wint Marron gondolataiba látni. 

Akkor talán elfelejti az egészet. 

Szabadságot vett ki az ügynökségtől, és még aznap délután 

elhagyta a várost. Nem volt semmi különösebb célja. Csak ki a 

városból. El valahová. 

Napnyugtakor végül is a Northway Motelben kötött ki, egy 

kisvárosban. Northway alig volt nagyobb egy falunál. A motel 

tipikus, hosszú épületsor, a szobák egymás mellett, és mindegyik 

előtt hely az autónak. Étterem is tartozott hozzá. Megevett egy 

szendvicset, mikorra visszaért a szobájához, már sötét volt, ragyogtak 

a csillagok. Még egyszer megnézte a kocsit, hogy biztosan bezárta-e, 

aztán bement. 



 

 

Tudta, hogy szüksége lesz rá, bevett két altatót. Sokáig állt a 

meleg zuhany alatt, az ágyban hátát a motel kényelmes párnáinak 

támasztotta, és olvasni próbált. De mindhiába. 

Teltek az órák. Nyugtalanul fészkelődött az ágyban. Nem 

érdekelte a könyv. Végül eloltotta a villanyt, és kibámult a sötétbe. 

Kénytelen volt kiűzni gondolataiból Wint Marront. A férfi tudja, 

hogy ő tudja – de azt is tudja vajon, hogy mennyit tud? Biztos, hogy 

az agya nem lehet nyitott könyv számára. Még attól is félhet, hogy 

többet tud, mint amit valójában tud. Hogy szabadult meg a kék 

bőröndtől, például? Vagy hogy ki volt Paula partnere abban a 

koktélbárban? 

Mivel már nem akart részese lenni Wint Marron bűnös 

titkainak, vajon küldhet-e neki olyan üzenetet, hogy nem kell félnie 

tőle többé, már nem akar nyilvános spiritisztát játszani, aki egy 

gyilkosról informál. De hinne-e neki, bízna-e benne a férfi? 

Hirtelen felült az idegen, sötét szobában. Nem bízott benne! 

Wint Marron közölte ezt vele, ebben a pillanatban. 

Majdnem pánikba esett. Másvalamire is rájött. Lehet, hogy ez is 

telepátia, de lehet, hogy az állatokhoz hasonlóan ösztönösen 

megérezte a veszélyt, vagy esetleg hallott valami zajt, nem tudta 

pontosan. De biztos volt benne, hogy Wint Marron ott van a 

közelben! 

Felkelt az ágyból. Szobája elülső falán az ajtó mellett volt egy 

lefüggönyzött, nagy ablak. Pár centire elhúzta a függönyt, hogy 

kikukucskáljon. A rolettán lehajtotta az egyik lécet. 

Először semmit nem látott. A kocsibejáró egész jól meg volt 

világítva. Észrevette az autó ormótlan, sötét árnyékát. 



 

 

Aztán zajt hallott, ezúttal egészen világosan, egy cipőtalp 

nyikorgott a járdán, az ajtaja közelében. Egy sötét árny ment el az 

ablak előtt, és megállt az autójánál. 

Egy férfi. Wint Marron. Ki más lehetne? Nem kétséges, hogy ő 

volt, de minden kétsége elszállt, amikor a férfi a kocsi hátuljához 

ment, és a fény a fejére és a vállára esett. Cheryl Royce Wint Marron 

keskeny, sötét, csinos arcát pillantotta meg. 

Követte. Persze egészen könnyedén, hisz saját maga közvetítette 

az üzenetet: Northway, Northway Motel. 

A férfi most az autóját nézte, biztos akart lenni benne, hogy 

valóban az ő kocsija, és mivel minden autó a szoba előtt állt, 

megtudta, melyik az ő ajtaja, az ő szobája. Talán az autóval csinál 

majd valamit, esetleg megpróbál bejönni a szobába, vagy egyszerűen 

megvárja, amíg ő kimegy. 

A pánik győzedelmeskedett a józan ész felett. Átszólhatott volna 

a portásnak, hogy hívja a rendőrséget. De a rendőrség nem hinne 

neki. Eddig sem hitt. Most miért hinne? Addig nem, míg Wint 

Marron nem csinál valamit, és akkor már késő lesz. Másrészt a 

rendőrség az ellensége. Wint Marron azért fél tőle és azért üldözi, 

mert a rendőrséghez fordult. Csak abban bízhat, hogy képes 

meggyőzni Wintet arról, hogy nem megy többet a rendőrségre. 

Most viszont, amikor a férfi dühös rá, el kell menekülnie. De 

hogyan? Csak semmi tervezés… ne tervezz előre semmit – valami 

óva intette. – Hát nem tudod, hogy Wint olvas a gondolataidban? Ha 

előre eltervezed, hová mész, már ott fog várni rád. Ezért ne gondolj 

semmire… cselekedj ösztönösen… vakon… csak semmi pánik… 



 

 

Gyorsan felöltözött, kitapogatta ruháit a sötétben. Nem 

gondolkodott. Felöltözöm… nem, még erre sem szabad gondolnom – 

jutott eszébe. – Nem szabad sem a jelenre, sem a jövőre gondolnom. 

Ekkor már felöltözve állt a szoba közepén a sötétben. Nagyon 

nehezen ment, szinte alig sikerült, hogy ne gondoljon semmire. Az 

agyat nem erre tervezték. De megpróbálta. 

A szobának hátul is volt ablaka. El kellett húznia a függönyt és 

felhúzni a redőnyt. Az ablak először beakadt, de aztán kinyílt. Kicsit 

nyikorgott, nyekergett közben, de remélhetőleg elöl ez nem 

hallatszott. Tétovázás nélkül, nem törődve azzal, hogy esetleg 

meglátják, nem gondolt semmire, amikor egyik lábát átdugta a 

nyíláson, aztán a testét, végül a másik lábát. 

Valami pázsiton állt. Most merre? Nem szabad erre gondolnia. 

Csak cselekednie kell, gyorsan. 

Járművek zaját hallotta elölről, a sztráda felől. Bár már régen 

lefeküdt, de még nem volt túl késő. Emberek mászkáltak az utcán, 

így aggodalomra semmi ok. 

Megkerülte az éttermet. Még ott volt a pincérnő és néhány 

vendég, de látszott, hogy mindjárt zárnak. Ez nem megoldás. Wint 

egyébként is utánamehet ide. 

Továbbment, megpróbálta, hogy még a környezetét se vegye 

észre, hogy ne reagáljon azokra a képekre, amelyeket a szeme 

közvetít. Valami nagy dolog tűnt fel előtte: egy teherautó hátulja. 

Átment az árnyékban levő oldalra. Nem túl hosszú autó. Nem 

vontatókocsi. 

Egy férfi állt az elejénél, cigarettázott. Talán a sofőr. Meghallotta 

a lépteit, felé fordult. Nem látszott az arca, csak az égő cigarettavég. 

Cheryl megállt mellette. 



 

 

– Ez a maga autója? 

Látszott, hogy a férfi meglepődik, egy percig nem is válaszolt. 

Végül így szólt: 

– Igen. 

– Megy valahová vagy itt marad? 

– Azonnal indulok – mondta némi tétovázás után –, rögtön, 

ahogy elszívtam ezt a cigarettát. 

– Elvinne? 

A cigaretta vége pirosabban izzott, mivel a teherautó-sofőr mély 

slukkot szívott belőle. 

– Hová akar menni? – kérdezte. 

– Az mindegy… 

– Nézze, én… 

Aztán ránézett, de a lány arca éppolyan árnyékban volt, mint az 

övé. A cigarettacsikket a kavicsra dobta, még csak el sem taposta. 

Hogy mire gondolt, olyan világos volt Cherylnek, mintha ez a férfi is 

az ő hullámhosszán lenne. Nem tudta, milyen kockázatot vállal, de a 

lány ajánlatát izgalmasnak találta… 

– Ugorjon fel – mondta nagy sokára, és kinyitotta az ajtót. 

Még soha nem ültem ilyen óriási teherautóban – gondolta 

Cheryl, miközben felmászott. De aztán lecsendesítette gondolatait. – 

Ne gondolkodj… nyugalom… aludj el… igen… aludj… hipnotizáld 

saját magad. 

A sofőr a másik oldalon szállt fel, beindította a motort, és a 

teherautó elindult. Cheryl csukva tartotta a szemét, és bár mindent 

megtett ellene, mégis észlelte, hogy balra fordultak, a sztrádára. 

Wint észrevette vajon, hogy a teherautó elment? Talán nem. Nem 



 

 

tudja kitalálni minden gondolatát, ez biztos. Nem kell tudnia róla, 

hogy most a teherautóban ül. 

– Nem tudom, hogy helyes-e, amit teszek – mondta a sofőr. – 

Maga kábítószeres, ugye? 

– Nem. 

– Maga nem az a fajta nő. Akkor menekül valami elől. Ki elől? A 

férje elől? 

– Nem. Sajnálom, nem adhatok semmilyen magyarázatot. 

– Lehet, hogy valami törvénybe ütközőt csinálok. 

– Nem, ezt garantálhatom. 

Egy ideig csendben autóztak tovább. Cheryl csukva tartotta a 

szemét, hogy ne vegye észre az útjelző táblákat. Érezte, hogy a sofőr 

a szeme sarkából figyeli. De bármi jár is az eszében, tőle kevésbé kell 

félnie, mint Wint Marrontól. 

– Követ minket valaki? – kérdezte hirtelen. 

Rögtön meg is bánta, mert megijesztette a sofőrt, aki a 

visszapillantó tükörbe nézett. 

– Egyelőre senki sincs mögöttünk. Kinek kellene követnie? 

– Senkinek. 

– Lehet, hogy a rendőrség elől menekül? 

– Nem. 

– Nem akarok belekeveredni semmibe. 

– Csak annyit tegyen meg, hogy elvisz valahová. Bárhová. 

– Jackson Harbourba megyek. 

A lány felsikított, a fülére tapasztotta a kezét, de túl késő. 

Úticéljuk neve befészkelte magát az agyába… Jackson Harbour… 

nem tudta kitörölni onnan. S egészen biztos volt benne, hogy a név 

az éteren keresztül visszajut Northway-be, egyenesen Winthez. 



 

 

– Mi baja? – kérdezte a sofőr. 

– Engedjen ki! – kiabálta. – Engedjen kiszállni! 

– Nézze, mondtam, hogy elviszem… 

– Engedjen kiszállni, vagy kiugrok! – A félig nyitott ajtóban 

egyensúlyozott. 

– Várjon már egy percet. Csak egy percet. Amíg találok egy 

alkalmas helyet, hogy félreálljak. 

Rálépett a fékre, és az autó lelassult, így Cheryl várt. Végül talált 

egy helyet, és lement a padka szélére. De még mielőtt egészen 

megállt volna, a lány kinyitotta az ajtót, és lemászott a lépcső utolsó 

fokáig. 

– Köszönöm! – kiáltott vissza a sofőrnek, és leugrott. 

Megbotlott, de nem esett el, sikerült talpon maradnia. Csak 

amikor már biztonságban volt, akkor nézett körül, hol is van. A 

teherautó reflektorai megvilágítottak egy útjelző táblát: K útelágazás. 

Wint pontosan tudni fogja, hol vagyok – gondolta. Szólni akart a 

sofőrnek. Vissza akart szállni, de már felbőgött a motor, és a nagy 

hátsó kerekek kavicsot szórtak rá. Mielőtt még utolérhette volna, a 

nagy teherautó visszament az útra. Egy perc múlva már csak a hátsó 

lámpái látszottak, aztán teljesen eltűnt. 

Egyedül maradt, gyalog a sötétben, és Wint Marron 

hajszálpontosan tudta, hogy a K út és a sztráda kereszteződésénél 

van. 

Először arra gondolt, hogy lestoppol egy másik autót, de aztán 

rájött, hogy az első autó, ami megállna, esetleg Winté lenne. Lehet, 

hogy meg se állna. Wintnek van egy másik módszere, hogy elbánjon 

a neki nem tetsző autóstoppos nőkkel. 



 

 

A sztrádán egy autó fényszórója közeledett. Beugrott az útszéli 

bozótba. Ott feküdt, míg az autó elhaladt mellette. 

Ez a sztráda túl veszélyes, túl sok az autó. Kikászálódott a 

bozótból, és elfutott az egyetlen lehetséges irányba: a K út felé. 

Wint természetesen rögtön megtudta, hová igyekszik. A K út 

neve úgy dübörgött az agyában, mint lába a kavicson. De el fog 

tévedni, és akkor megoldódik a probléma. Ha nem tudja, hol van, 

Wint sem fogja tudni. Talál majd egy jelentéktelenebb utat, egy 

földutat, és azon megy tovább. De habozott, hogy nekivágjon-e a 

sötétségnek. Csak halvány fogalma volt róla, hol járhat. 

Azt tudta nagyjából, hol van Northway. De milyen messzire 

jutottak Jackson Harbour irányába? Jackson Harbour biztosan a tónál 

van. De vannak közben más vizek is, ahogy visszaemlékezett a 

térképre, néhány kisebb folyó… és talán mocsár vagy láp. Esetleg 

ingovány. 

Helyesen cselekszik, ha elmenekül a civilizációból, el, a gyéren 

lakott kietlen vadonba? Talán a teherautóban kellett volna maradnia, 

emberek között. De most már túl késő. 

Holdfényes éjszaka volt, ragyogtak a csillagok. Látta, hová lép az 

úton. Az erdőben viszont sötét van. Nem tudta rászánni magát, hogy 

letérjen az útról. Pedig megtalálná azt a kis utat. 

De mégsem tette. Kifulladt, ezért lelassította lépteit. És hirtelen 

megállt. 

Cheryl, hová tűnt? 

Mintha hangosan kérdezte volna valaki, olyan tisztán, pontosan 

hallatszott. Pedig egyedül volt az úton. Ennek ellenére pontosan 

tudta, honnan jött a kérdés. 



 

 

Wint Marron a Northway Motelben szobája nyitott hátsó 

ablakánál állt. Óriási hiba volt nyitva hagyni azt az ablakot. Wint ott 

állt, és Cheryl vele volt, Wint szemével nézte az ablakot. 

Aztán a férfi bemászott, Cheryl elkísérte. Elemlámpája fénye 

pásztázta át a szobát, végigsiklott a falakon, egy pillanatig elidőzött 

az üres, rendetlen ágyon. 

Kommunikálunk egymással, ugye, Cheryl? – Mintha egy hang 

beszélne hozzá a saját agyából. Tudja, hogy itt vagyok. Hosszú 

szünet. És én is tudom, hogy maga hol van. 

Talán hazudik? Cheryl becsukta a szemét, és összeszorította a 

fogát kétségbeesett erőfeszítésében, hogy ne gondoljon az 

elhagyatott kavicsos útra és a sötét erdőre, az út szélén. 

Ne próbáljon elbújni előlem, Cheryl! 

Összeszorította az ajkát, hogy ne lihegjen annyira. 

Autóstoppozott, ugye? 

Csak puhatolódzik, találgat. Nem tud annyit, mint amennyit el 

akar hitetni. Cheryl megpróbált még mindig nem gondolni semmire. 

Elment a rendőrségre. Ezt is megtudtam, ugye, Cheryl? 

Megtaláltam a Northway Motelt, vagy nem? 

Nógatja őt, megpróbálja pánikba ejteni. Ha ez sikerül, elveszti az 

önkontrollját, és elárulja, hol van. 

A maga hibája, Cheryl. Más magánügyébe ütötte az orrát. Jó sok 

időbe telt, míg rájöttem. Lehettem volna óvatosabb is, hisz én voltam 

az, aki felfedte magának, hogy megismerhetjük egymás gondolatait. 

Még azt is elmondtam, hogy ez a telepátia mindkét részről 

lehetséges. Kár, hogy ez lett belőle. Maga helyes lány, Cheryl. 

Tényleg meg akartam csókolni azon az estén, amikor találkoztunk. 

Most, hogy megszabadultam Paulától, még talán fel is kerestem 



 

 

volna, ha kissé elcsitultak a dolgok. Igen, a maga hibája, Cheryl. Még 

Paula miatt sem kellett volna a rendőrségre mennie. Nem kellett 

volna ellenem fordulnia. Amikor olyan bizalmas viszonyban 

voltunk. Hát nem tudott megérteni? Nem tudott együttérezni 

velem? Még soha nem volt féltékeny? Mikor megláttam Paulát azzal 

a Don Brunóval… 

Cheryl felkiáltott, rövid, fuldokló, elfojtott hangon. Don Bruno 

nem túl gyakori név. Az a detektív azt mondta, ha azonosítani tudná 

a másik férfit, meglenne a kiindulási pont. És most már tudta, ki a 

másik férfi – de nem akarta tudni! 

Cheryl! 

A férfi bizonyára nem volt tisztában azzal, hogy ő eddig nem 

tudta. De most már rájött, hogy milyen hibát követett el. Fegyvert 

adott a kezébe, és most le kell fegyvereznie, el kell hallgattatnia. 

Újra futni kezdett, azon a kavicsos úton, a K úton. Letérjen az 

erdő felé? Nem, még nem. Wint könnyebben átvágna az erdőn, mint 

ő. Az úton kell maradnia, találni valakit, aki segít, találni egy 

telefont. Itt, ezen az úton. Ha visszamegy a sztrádára, szinte Wint 

karjaiba fut. Ez az út az egyetlen lehetőség. Vezet valahová. És ha 

megtalálja azt a telefont, felhívja Evatt őrmestert, és azt kiabálja: „A 

férfit Don Brunónak hívják! Keressék meg! Ismerje el, hogy neki 

kellett volna felvenni Paula Marront a bőrönddel. Don Bruno eleget 

tud ahhoz, hogy Wint Marront gyilkosság vádjával letartóztassák.” 

Tovább futott. Lehet, hogy a durva kavics feltörte a lábát, hisz 

olyan vékony volt a cipője talpa; de észre se vette. Itt volt a második 

nagy lehetőség. És képes rá, hogy végigcsinálja. Wint több 

mérföldnyire van, most száll be a kocsijába, megkeresi a térképen, 

hol van a K út. 



 

 

Arra koncentrált, hogy ne gondoljon semmire, ne hasson rá a 

környezet. Ne hagyj Wintnek semmilyen támpontot, semmilyen 

tájékozódási lehetőséget. Ne tudja, hogy ez az út erdőn vagy 

mocsáron megy keresztül, esetleg egy folyó partján vagy egy tó 

közelében. Ne lásd ezeket a dolgokat. Csak egy dolgot keress. Valami 

fényt. A fény emberi települést jelent. 

Mennyi idő telt el? Az állandó koncentrálás miatt fogalma sem 

volt. Percek… mérföldek… egyiknek sem volt jelentősége. 

Mindaddig, míg két dolgot nem észlelt ugyanabban a 

pillanatban. Az egyiknek örült, a másik megrémítette. Az egyik elöl, 

a másik hátul. Egy látvány és egy hang. 

Előtte, jó messzire egy fénypont, az erdő lombkoronája közt. 

Ugyanakkor hátulról meghallotta egy távoli autó motorjának a 

zúgását. 

Versenyt futott azzal a közeledő hanggal. A K úton jött, és ahogy 

közelebb ért, úgy tűnt, felismeri. Már hallotta egyszer, azon az estén, 

amikor Paula Marront elgázolta és cserbenhagyta egy autós. Wint 

üldözi a dzsipjén, a nagy lökhárítóval, amelyik nem horpad be, ha 

egy emberi testnek ütközik. 

De a fény is egyre közelebb került. Az út kanyarodott, így a 

fényt új irányból látta, szinte ott volt előtte. Egyre nagyobbá váló 

sárga fény. Egy veranda fénye? Nem számít. Minden fény embereket 

jelent, biztonságot. 

Most már egészen közelről hallotta a dzsip hangját. Szinte 

hallotta a kerekek csikorgását a kavicson. De a fény is egyre közelebb 

került, egyre fényesebbnek látszott. 



 

 

Mást is észrevett. A fény visszatükröződését, egy függőlegesen 

csillogó, sárga fénysávot. A vízen, egy folyón vagy egy szűk öböl 

vizén, és a fény a másik oldalon volt. 

Egy szörnyű pillanatig már azt gondolta, hogy mindennek vége, 

elvágták a másik parton lévő segítségtől. De akkor a fény alig 

észrevehetően felerősödött, és a távolban egy kicsit jobbra, ahol az út 

ismét kanyarodott, feltűnt – egy híd! 

Nem is igazi híd. Fából volt. Régi. Rozoga. De mégiscsak egy híd, 

ami a víz másik oldalára vezet, a fény felé. 

Méterekkel mögötte a motor zúgása a kerekek és a kavics 

nyikorgásával együtt fülsiketítő crescendóvá nőtt. 

Egyik lábával elérte a híd első deszkáját. Aztán a dzsip 

fényszórója, amint az utolsó kis kanyart is elhagyta, hirtelen 

mindent megvilágít… Cherylt… a híd padlózatát… a sötét, csillogó 

vizet felemelt lába előtt… 

Cheryl nem tudott megállni. Már túl késő volt. Lába kiszaladt 

alóla. Semmi sem volt alatta, csak a levegő, míg nem találkozott a víz 

sötét felszínével. 

Mikor beleesett, a gumiabroncsok is elérték a híd szélét, és a 

száguldó dzsip ugyanazt az ürességet találta maga előtt. Átrepült 

Cheryl feje felett, elsötétítve az eget, pont amikor a lány feje 

alámerült. 

A vízben azután érezte a felcsapó hullámok nyomását, ahogy a 

fémmonstrum elmerült a közelében. Fellökte magát a felszínre. 

Semmit sem látott. Az ég tiszta volt. A motorzúgás elhalt. 

Semmi, csak nagy csobogás, szinte hullámok indultak ki arról a 

helyről, ahol a dzsip elmerült a vízben. 

Wint! 



 

 

Hangtalanul ejtette ki a férfi nevét, gondolatban. De semmi 

válasz, megszűnt a kommunikáció. Az összeköttetés megszakadt. A 

vonal túlsó vége nem válaszol. 

Wint halott volt, vagy haldoklott. Ezt megérezte valahogy. Wint 

Marron feje valami kemény dologba ütődött, talán a szélvédőbe. 

Eszméletlen, és most az üléshez szíjazva fuldoklik. 

Egy-két csapással közelebb úszott a vízfodrokhoz. 

– Wint! – kiáltotta hangosan. 

Valami dermedtség kerítette hatalmába. Valami hidegség. Biztos 

volt a megmásíthatatlan tényben. Wint halott. 

Aztán visszaúszott a híd irányába. 

Híd? A holdfényben jobban megnézte a fatákolmányt. Nem is 

híd volt. Csak egy móló. 

Aztán reszketni kezdett, de nem a hideg víztől. Megölte. 

Megölte Wintet. Ha a férfi tudta volna, még képes lett volna 

megállítani a dzsipet. De az ő agya küldte neki a téves információt. 

Nem móló. Híd… 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

W. Sherwood Hartman 

A HÁZI KÍSÉRTET 

Mikor Elaine-nel rátaláltunk a Trotting nevű vendéglőre, úgy tűnt, 

pont ilyet kerestünk. Maga az épület nagyon régi volt, de jól 

karbantartott. A konyha is megfelelő, a berendezés jó állapotban. 

Természetesen újra kell tapétázni az ivót, és még sok mindent 

lehetne csinálni, de rengeteg időnk van rá. Napközben jól megy az 

italmérés, este pedig az étterem. Elég közel van Gettysburghoz, így 

nyáron sok turista jön, és mivel kisvárosok veszik körül, 

holtszezonban is lesz vendég. Baltimore-hoz is elég közel van, ez 

biztosította a ház specialitását, a friss tengerihal-ellátást. A 

tulajdonos vissza akart vonulni az üzlettől, és méltányos árat kért. A 

bank nagylelkű segítségével megvettük. 

Az első hetek nagyon mozgalmasan teltek. Elain és én a show-

szakmából vonultunk vissza, így nem ment túl könnyen, hogy 

szakáccsá, pincérré, csapossá képezzük át magunkat, de a régi 

tulajdonos ott maradt, és segített, amíg bele nem jöttünk. Egy hónap 

múlva már egyedül dolgoztunk, minden rutinossá vált. Ekkor 

hallottuk először… 

Mint már említettem, ez egy nagyon régi épület. Egy lépcső 

vezet a konyhából az emeleti lakásba. Sok mindent meg kellett volna 

még csinálni ahhoz, hogy lakható legyen, mi elhatároztuk, hogy 

először az éttermet és az ivót rendezzük be a saját ízlésünk szerint, és 

csak aztán fogunk a lakáshoz. Egyikünk sem volt fenn azóta, hogy 

legelőször megnéztük. 



 

 

Szombat éjjel volt, jó késő. Már az utolsó vendég is elment, és 

bezártam a boltot. Elaine poharakat mosogatott az italpultnál, én a 

konyhát takarítottam. Mindketten fáradtak voltunk, és munkánk 

zaján kívül minden csendes volt. Ekkor hirtelen fentről nagy robaj, 

és olyan hang hallatszott, mint egy kísérteties gnóm haláltusája. A 

nyöszörgés elhallgatott, de az italmérésből üvegcsörömpölés 

hallatszott, mert Elaine elejtett egy poharakkal megrakott tálcát. 

Berohant a konyhába, egyenesen a karjaim közé, reszketett, mint a 

nyárfalevél. El kell ismerni, én is megijedtem egy kicsit, de 

gondolkodjunk ésszerűen. Sok dolgunk volt aznap, és lehetséges, 

hogy nem vettem észre, amint valaki a vécét keresve átment a 

konyhán, fel a hátsó lépcsőn, és elaludt az egyik régi ágyban. 

Kívülről nincs bejárat a felső lakáshoz, így senki nem törhetett be. 

Sikerült megnyugtatnom Elaine-t, aztán felgyújtottam a lámpát, 

és felmentem a lépcsőn. Izgatottan léptem be a lakásba, azt vártam, 

hogy egy részeget találok a padlón, de senki nem volt ott. Benéztem 

az ágy alá, a szekrényekbe, mindent átkutattam. Üres volt. 

Holtbiztos, hogy senki nem volt ott, így lementem, hogy 

megnyugtassam Elaine-t. 

Eltakarítottuk az összetört poharakat, közben azt próbáltam 

magyarázni, hogy az öreg épületben elmozdulhatott egy gerenda, és 

az okozta a zajt, vagy a sztrádán elhaladó kamionok miatt rázkódott 

össze a ház, és egy doboz leesett. Elaine végül is úrrá lett az idegein, 

és mikor elmentünk, már nevettünk az egészen. Ő beszállt a kocsiba, 

én meg eloltottam bent a villanyt. Amikor épp elfordítottam volna a 

zárban a kulcsot, olyan ostoba vihogást hallottam fentről, amilyet 

még soha életemben. Bezártam az ajtót, és hazamentünk. 



 

 

A következő három hétben nagyon sok dolgunk volt. 

Megismertük a helybélieket, és örültünk, hogy befogadnak minket. 

A pennsylvaniai hollandokkal könnyen ki lehet jönni, ha nem 

erőlteti magát rájuk az ember. Kicsit rámenősek barátság dolgában, 

és keblükre ölelik az idegent, ha az visszahúzódik és vár. Igazán jól 

kezdtek alakulni a dolgok. 

Egy csütörtök délután hallottam ismét. Elaine Hanoverbe ment 

bevásárolni, én egyedül voltam az ivóban az egyik törzsvendéggel, 

Cy Rouserrel. Három mérföldnyire élt egy farmon, a vendéglőtől 

keletre. Két fia vezette a farmot, így rengeteg ideje maradt. Már 

megivott két dupla whiskyt, két sört, megevett egypár ráklepényt 

ebédre, a pult végében üldögélt, fejét kezébe hajtva aludt, amikor 

másodszor is hallottam fentről a zajt. 

Cy felkapta a fejét, elvigyorodott, és ezt mondta: 

– Ez a mi öreg cimboránk. 

Elindultam a konyhán keresztül a lépcső felé, de Cy utánam 

szólt: 

– Senki nincs fenn – mondta. – Csak a kopogó szellem. 

Visszamentem a pulthoz. 

– Cy, mi az a kopogó szellem tulajdonképpen, és mi a fenét 

csinál itt a söntés felett? 

– Á, ne aggódjon… Egyidős a házzal. Már az apám is mesélt róla, 

mikor még kisgyerek voltam. A kopogó szellem nem más, mint egy 

barátságos kísértet. Nem bánt senkit. Néha csinál egy kis zajt, hogy 

felhívja magára a figyelmet. Csak azt akarja, tudják, hogy ott van. Az 

ilyen kísértet egyáltalán nem ártalmas… 

Megpróbáltam elfogadni Cy magyarázatát, de nem ment 

könnyen. Rendszertelen időközökben ismétlődtek a zajok, és ez egy 



 

 

kissé zavart. Légpuskaropogás-szerű hangok a fejünk felett egy 

csendes délután. Aztán egy szombat éjjel, amikor zsúfolt az ivó, 

fentről olyan hangok jönnek, mintha King-Kong Supermannel 

birkózna. Időről időre átkutattam, de az emeleten mozgásnak semmi 

nyoma. Por lepett mindent. Végül feladtam, és úgy döntöttem, 

megpróbálok együtt élni vele. Már nem jártam fel az emeletre, 

sörösdobozokat tároltunk a lépcsőn. Jól megy az üzlet, nem hagyom, 

hogy egy hülye kísértet elrontsa. De mégiscsak zavaró volt, amikor 

meccset néztünk a tévében, és a hirdetések alatt görkorcsolyaverseny 

dübörgő hangját hallottuk a plafonon át. 

Az volt a legfurcsább, hogy a törzsvendégeken kívül kevesen 

vették észre a zajt. A törzsvendégek meg felkapták a fejüket, 

tudálékosan mosolyogtak, de nem szóltak semmit. A többiek pedig 

tovább ettek-ittak, mintha mi sem történt volna. 

A J. W. Dant-os üveggel kezdődött a dolog. Dant egy nagyon 

jónevű savanyú cefrepálinka, de nagyon kevesen szeretik az ilyet a 

környéken, ezért nem bontottuk meg. Az ivó hátsó részében állt a 

legfelső polcon, a többi, lassan fogyó whiskyvel együtt. Szépen 

leporoltuk őket minden hétfőn és pénteken. 

Egy kedd reggel, nyitás után, az első vendég rozspálinkát kért 

szódával. Jeget tettem a poharába, töltöttem egy kupicát, aztán 

lenyúltam a pult alá a szódáért, és a J. W. Dant-os üveg akadt a 

kezembe. Először arra gondoltam, hogy Elaine akart megtréfálni, és 

összecserélte az üvegeket. A szódásüveg a pálinkásüveg helyén állt. 

Visszatettem a pálinkásüveget a polcra, a szódát meg a pultra. Ekkor 

fentről ajtócsapódás, vihogás és parányi lábak csörtetése hallatszott. 

Én hallottam, de a vendég, úgy tűnt, semmit sem hall. 



 

 

Kenny, a kisegítő csapos tizenegyre jött, hogy segítsen 

ebédidőben, és én átnyomakodtam a lépcsőn a söröskartonok között, 

és ikszedszer is átvizsgáltam az emeletet. Úgy volt, ahogy gondoltam. 

Senki nem volt ott, és semmit nem mozdítottak el a helyéről. 

Mormogtam magamban, és félhangosan káromkodtam, miközben 

keresztülmentem az üres szobákon. Amikor becsuktam az ajtót, és 

elindultam lefelé, újra hallottam a vihogást. 

Ettől fogva olyan volt, mint valami játék. A pálinkásüveg 

többnyire a helyén volt, aztán egyszer csak a hűtőszekrényben 

találtam rá. Máskor a sörösdobozok közé volt beékelődve a nagy 

hűtőben. Aztán a konyhában a tányérok között. Egyik reggel a 

wurlitzer tetején trónolt. Hangosan szidni kezdtem láthatatlan 

kínzómat, amire rendszerint visszafojtott nevetés volt a válasz, de 

néha tompa puffanás meg ostoba vihogás lett a jutalmam. 

Úgy tűnt, a szellem egy idő után elunta a játékot, és az üveg 

néhány hétig a helyén maradt. Őszintén szólva már unalmas volt, 

hogy nem történik semmi. Aztán, mikor kinyitottam egy szombat 

reggel, az üveg a söntés közepén állt, felbontva és félig üresen, 

mellette a pálinkáspohár és egy pohár kísérőnek, pár centi vízzel az 

alján. Felkiabáltam a plafon felé: 

– A hülye játékaid ellen semmi kifogásom, de ha whiskyt akarsz, 

igyál a rendesből, ez túl drága! 

Puffanások és vihogás árasztotta el az egész felső szintet. Nem 

szereztem meg neki azt az örömet, hogy felmenjek megkeresni. 

Bejött egy vendég, és a nap hátralévő részében csend volt az 

emeleten. 

Sok munkánk volt ezen a szombaton, így nem értem rá a 

felettünk lakó alkoholista kísértetről elmélkedni. Elaine fáradtan 



 

 

ment haza éjjel egykor. Kenny majdnem mindent elmosogatott, és 

fél kettőkor ment el. A maradék néhány vendég is fokozatosan 

elszállingózott, végül már csak ketten maradtak; egyikük sem tűnt 

túl beszédesnek. Töltöttem magamnak egy italt, és elhatároztam, 

hogy kivárom őket. 

Egyiküket sem ismertem. A pult végében ülő sovány, jó 

harmincas férfi volt, a bal szeme alatt ronda forradás. A másik 

fiatalabbnak látszott, és olyan volt, mint egy súlyemelő. 

A sovány kiitta az italát, és intett, hogy töltsek újra. Aztán így 

szólt: 

– Igyunk egyet mind a hárman. 

Töltöttem neki meg a tagbaszakadtnak és magamnak. Hát amikor 

felnézek, egy revolver csövével találom magam szembe. 

– Oké – mondta a vékony –, zárjuk be a boltot. Nincs 

szükségünk társaságra ma éjjel. 

A hanghordozás és a revolvertartó ököl ujjainak fehérsége láttán 

elálltam a vitatkozástól. Követett a konyhába, elfordítottam a kulcsot 

a hátsó ajtó zárjában. A sarkamban volt, amikor behúztam a bejárati 

és az oldalajtó tolózárját. Leoltottam a kinti villanyt, és 

visszamentem a pulthoz. A tagbaszakadt kezében is revolver volt. 

Kutyaszorítóba kerültem. 

– Nézzék – mondtam, ahogy minden gyáva alak tenné hasonló 

helyzetben –, vigyék, amit akarnak, és tűnjenek el. Nem akarok 

semmi bajt. 

– Hallod ezt, Joe? – szólt oda a sovány cimborájának vihogva. – 

Azt akarja, hogy tűnjünk el. Hát nem jópofa? – Odafordult hozzám, 

hátamon végigfutott a hideg, amikor a szemébe néztem. Fagyos kék 

szeméből a végzet tükröződött, olyan volt, mint egy gyászjelentés. – 



 

 

Nincs kifogása ellene, ha kiisszuk az italunkat, mielőtt elmegyünk? 

Esetleg még maradnánk egy kicsit. 

A tagbaszakadt vigyorgott, leültek, és az italukkal játszadoztak. 

Én is töltöttem magamnak egyet, arra gondoltam, hogy ha itt a vég, 

legalább tegyem egy kicsit kellemessé. 

– Tűnj el a pénztárgéptől – mondta a sovány, én a pult alsó 

végébe mentem, oda, ahol ő ült. – És most szedd össze a pénzt – 

utasította cimboráját. 

Az izomkolosszus bejött a pult mögé, kivett egy papírzacskót a 

pult alól, és nekiállt belapátolni a bankjegyeket és az aprópénzt. 

Akkor egy nagy dörrenés hallatszott fentről, mintha valaki 

dühösen becsapta volna az ajtót. A tagbaszakadt megdermedt. 

A sovány a plafont bámulta. Aztán felém fordult, szemében 

gyűlölet és félelem. 

– Oké, okos fiú! Ki van odafenn? 

Tudtam, hogy semmi értelme megmondani az igazat. 

– Custer ezredes szelleme és egy egész indiántörzs – kiabáltam. 

– Majd mindjárt kiderül, te hülye! – üvöltötte, felugrott a 

székről, és átrohant a konyhán, fel a lépcsőn. 

Sörösdoboz-lavina követte, és egy halk kiáltás. Az izmos elment 

mellettem, és a J. W. Dant-os üveg épp idejében esett le a felső 

polcról, hogy elkapjam és széttörjem a tagbaszakadt fején. 

Amikor elterült a padlón, felvettem a pisztolyát, és bementem a 

konyhába. A soványból csak a keze és a fegyver látszott ki. A többit 

elborították a kartondobozok és az üres sörösüvegek. Ráléptem a 

kezére, elvettem a fegyverét, és hívtam a rendőrséget. 

Egy hónappal később Elaine azt javasolta, hogy ne furikázzunk 

mindennap oda-vissza a városba, hanem rendezzük be a fenti lakást, 



 

 

és az öreg cimbora ellenére is költözzünk oda. Elvetettem az ötletet, 

mondván, hogy túl sokba kerülne, de az az igazság, hogy nem 

akarom elveszíteni a jelenlegi lakót… 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

Douglas Campbell 

FIESTA IDEJÉN 

Amikor először megpillantottam, egyből tetszett, amit láttam, de 

érzékeltem a bajt is. Ha évek hosszú során át próbálod elkerülni, 

kialakul egyfajta hatodik érzéked, hogy megszimatoljad. Mármint a 

bajt. 

Talán csak azért, mert gyönyörű volt, és a gyönyörű lányok tíz 

esetből kilencszer valami zűrt kavarnak. Vagy azért, mert úgy tűnt, ő 

van bajban. Egyedül volt, és elveszettnek látszott; állandóan maga 

köré tekingetett, mintha keresne valamit vagy valakit… 

Ez az egész az Avenida de los Santoson történt, a Fiesta de 

Novillo első estéjén. Sosem értettem meg igazán ezt, a fiatal bika 

fesztiválját – bár már négy éve a szigeten lakom. Az biztos, hogy 

egyfajta pogány szertartás, kétségkívül valami olyan jelentőséggel, 

amit csak egy bennszülött lakos érthet meg. Annyit tudtam 

mindössze, hogy az ünnep mindenkit az utcára csal, különösen pedig 

a csinos, fiatal senoritákat; ezt a látványt pedig élveztem. 

Aztán egyszer csak ott volt ő a tömeg közepén. Igéző fehér ruhát 

viselt; a felvillanó pirosak és zöldek, a parázsló feketék és sárgák úgy 

hullámoztak körülötte, úgy nyelték el, hogy aztán felszínre dobják, 

mint viharos tenger a kis csónakot. Csak ő nem senorita volt, hanem 

Miss. USA-termék. Egy közülünk. 

Udvarias gesztusnak és egyben szórakoztatónak is tűnt odamenni 

hozzá és kisegíteni őt az embergyűrűből. Keresztülverekedtem 



 

 

magam az Avenidán, éppannyi könnyű testi sértést okozva, mint 

amennyit elszenvedve. Ő nem sokat haladt, így könnyen felleltem. 

– Üdv, amerikai hölgy! – üvöltöttem, amint sikerült megfognom 

a könyökét. 

Nyilvánvalóan azt gondolta, hogy a táskájára utazom, olyan 

gyorsan rántotta ki a könyökét a markomból, és perdült velem 

szembe. De gondolom, az ismerős, szeplős, becsületes amerikai 

ábrázatom jó pontot jelentett. Így hát nem szólt egy szót sem. 

– Úgy látom, kíséretre van szüksége. Kisegíthetem valamerre? 

– Nincs konkrét célom. 

– Akkor először is, kerüljünk ki ebből a tömegből. 

Ezzel egyetérteni látszott. Megragadtam ugyanazt a könyökét, 

amit első alkalommal megvont tőlem – most hagyta. Én törtem az 

utat, és a jutalmakat is én kaptam ezért. 

– Mit szólna egy hideg italhoz? – kérdeztem. 

A Casa Briósa nem más, mint egy kis bár. Negyven vendég dugig 

megtölti. Gyertyafény, jó italok és érdekes falfestmények. Aztán még 

egy kövér tulajdonos és két vigyorgó pincér; mindhárman beszélnek 

angolul. 

Teljes egyetértésben rendeltünk két hideg rumos italt. 

– A nevem Pete Lansing – mutatkoztam be. 

– Elise Martellon – viszonozta szórakozottan. 

– Igazán kedves név – mondtam. – De amerikai, nem? 

– Igen. 

Nem nagyon törte magát a beszélgetéssel. Ugyanúgy állandóan 

körbepillantgatott, mint az utcán. Keresve valamit vagy valakit. De 

ez legalább alkalmat adott rá, hogy jól megnézzem őt. Első 

benyomásom megerősítést nyert; gyönyörű volt. Haja szőke, nem az 



 

 

a fénylő fajta, hanem a lágyabb, mézszínű variáció, divatosan rövidre 

nyírva. Hideg, zöld szemek, egyenes, arisztokratikus orr, nem túl 

keskeny, de nem is túl telt ajkak, ápolt és napbarnított, de nem 

leégett bőr. Ez az Elise Martellon egy igazi hölgy volt. 

Miután megjöttek az italok, nem tudtam tovább fékezni a 

kíváncsiságomat. 

– Találkozója van valakivel? – kérdeztem. 

– Nem egészen… – Hirtelen abbahagyta a keresést. Az italára 

meredt. 

– Meglehetősen ismerős vagyok errefelé – mondtam. – Talán 

segíthetek… 

Valami oknál fogva ez a megjegyzésem gyors reakciót váltott ki 

belőle. 

– Ismeri Sheila Raimeyt? – kérdezte kissé meglepően. 

Örültem, hogy egy nő és nem egy férfi után érdeklődött. 

– Sheila Raimey – ismételtem meg a nevet. – Mintha hallottam 

volna, de nem vagyok benne biztos… 

– Maga itteni lakos, nem? – folytatta gyorsan. – Úgy értem, itt él 

a szigeten? 

– Igen, lehet ezt mondani – vallottam be. 

– Legalábbis az utóbbi négy évben nagyjából itt tartózkodtam. 

– Akkor itt volt tavaly ilyenkor? 

– Itt kellett lennem. 

– Sheila Raimey itt volt. Ezen a szigeten volt egy évvel ezelőtt. 

Tudom, mert kaptam tőle egy képeslapot. És említette a fiestát. 

Vártam, hogy folytassa a magyarázatot, de ő elhallgatott. 

Újra körülnézett, és ezúttal igazán különös fény csillant meg a 

szemében. 



 

 

– Azt mondta, ez a Casa Briosa? 

– Így van. 

– Biztos vagyok benne, hogy Sheila is említette ezt a helyet. És 

ez azt bizonyítja, hogy valóban itt járt, nem? Úgy értem, nem lehet 

egy Casa Briosa a Karibi-szigetek minden tagján. 

– Nem, nem hiszem, hogy van… 

– Akkor ezen a szigeten kellett lennie. Persze elmehetett innen 

máshová. De ez az utolsó hely, ahol biztos vagyok benne, hogy 

megfordult… 

– Kezdem nem érteni – szóltam közbe. 

Újra a kereső tekintet, de ezúttal az én arcomat fürkészte. 

Hagytam, és megpróbáltam közömbösnek mutatkozni. 

– Remélem, bízhatom magában – mondta végül. 

– Feltétlenül. 

– Bíznom kell. Nincs senki más. Akarja hallani a problémámat? 

– Ebben biztos lehet. 

Beszélni kezdett, és időnként kortyolt a poharából. 

– Eredetileg ohiói vagyok, de az utóbbi néhány évet New 

Yorkban töltöttem. Manökenként. Egy kevés televíziós munka. Épp 

elég a megélhetésre. 

– Akkor a ruhájából arra következtetek, hogy örökölt – 

viccelődtem. 

Egy kicsit elmosolyodott. 

– Leszállított áron vettem. 

– Elise Martellon az igazi neve? 

– Igen, véletlenül éppen az. De miután tudja, hogy nem 

örököltem, nem akar távozni, Mr. Lansing? 



 

 

– Miért tenném? Még mindig a kedvenc báromban vagyok. És 

Pete-nek hívnak. 

Nem viszonozta ezt a kegyet. 

– Akar még hallani Sheila Raimeyről? 

– Naná. A kegyed barátja az én barátom is. 

– Sheila Raimey a barátnőm volt. Majdnem két évig együtt 

laktunk egy kis lakásban, New Yorkban. Aztán Sheila eljött nyaralni 

a Karibi-szigetekre. Azt akarta, hogy együtt menjünk. De arra az 

időre olyan szerződésem volt, amit nem bonthattam fel. Így Sheila 

egyedül vágott neki. Ez a sziget is szerepelt a programjában. Minden 

helyről küldött képeslapot, ahol megállt. Innen kaptam az utolsót. 

Abbahagyta, és a poharába meredt. A feje búbja aranyosan 

csillogott a gyertyafényben. 

– Ez minden? – kérdeztem. 

– Nagyjából igen. Sose láttam őt, vagy hallottam róla azután. 

Feltettem a kézenfekvő kérdést: 

– Jelentette az eltűnését a rendőrségen? 

– A külügyminisztériumban. Foglalkoztak vele. Nem tudom, 

hogyan keresték. De nem találták meg. 

– Így tehát idejött, az utolsó helyre, ahol biztosan megfordult 

Sheila. Idejött, hogy megkeresse? 

Rám pillantott. 

– Buta ötlet volt? 

– Nem tudom. Attól függ, mennyire jó barátnők voltak. 

– Nagyon jó barátnők voltunk. De ezenkívül is van valami. Néha 

az az érzésem, hogy valami szörnyűnek kellett vele történnie. 

Máskor meg arra gondolok, hogy talán szándékosan tűnt el. Talán 

talált itt valamit… vagy találkozott valakivel… 



 

 

– A szigetek vonzereje, mi? – Cigarettával kínáltam, de 

visszautasította. – Van ennek a helynek bizonyos varázsa. 

– Ez az, amiért ön is itt van, Mr. Lansing? 

Ez volt a bizalom viszonzásának ideje. 

– Az élet könnyebb és lassabb itt – vallottam be. – Azt hiszem, 

lusta és földhözragadt ember vagyok. Én megszerettem itt. 

– Sheila talán ugyanezt érezte. 

– Csakhogy van egy különbség. Azt tudja a külügyminisztérium, 

hogy én hol vagyok. Én nem tűntem el, vagy nem rejtőzködöm. 

– Nos, most már ismeri a gondomat, Mr. Lansing. 

– Pete. 

– Jól van, Pete. Ismered a gondomat. 

Még kettőt rendeltem azokból a hideg rumos italokból… 

A fiesta idején az események legkorábban estefelé kezdődnek. Mikor 

Elise-zel megreggeliztünk a szállodájában, a Casa del Marban, már 

jócskán elmúlt dél, de az étteremben csak néhány álmos ember 

lézengett. Elise azonban nem akarta vesztegetni az időt, nekem pedig 

semmi kifogásom nem volt az ellen, hogy az egész délutánt és az 

estét vele töltsem. 

A sziget általános felderítésével kezdtük. Béreltem egy kocsit, és 

tettünk egy teljes kört a tengerparti úton. 

– Mi van középen? – akarta tudni Elise azonnal. 

– Körülbelül a fele érintetlen dzsungel – válaszoltam. – A másik 

felén földek vannak. Cukornád a főtermény. Néhány falu… 

– Mi van a dzsungelben? 

– Fák, indák, bozót, rovarok és ragadozók. 

– Emberek nincsenek? 



 

 

– Nem hiszem, hogy bárki is élne a sűrűben. De néha 

behatolnak. Főleg vadászni. Aztán van egypár vudu hívő. A 

dzsungelben tartják a rítusaikat. – Kicsit letértem az útról, és 

megállítottam a kocsit. Jobbra húzódott a tengerpart; egy 

ötvenméteres, teljesen kihalt szakasz a hullámokig. Balra, vagy tíz 

méterre előttünk ott magasodott az örökzöld fal. 

– Jól nézd meg – szólaltam meg rámutatva. – Nincs út a 

dzsungelbe. Csak ösvények, azok is benőve cserjékkel. Egyedül 

machetével lehet előrejutni. 

De az esze azon járt, amit előbb mondtam. 

– Olvastam egy keveset a vuduról. Mindegyik szigeten 

gyakorolják, igaz? 

– Többé-kevésbé. Mire gondolsz? 

– Természetesen Sheilára. 

– És mit látsz magad előtt? Egy New York-i manökent vudu 

hercegnőként? 

– Ne viccelődj, Pete! 

– Sajnálom, ha úgy hangzott. Talán csak nem szeretem a 

dzsungelt, és megpróbálom előre kivédeni a javaslatodat, hogy ott 

kutassunk Sheila után. 

– De mi van a vuduval? 

– Az amerikai turisták általában nem találkoznak vele. Ez afféle 

helyi játék, amit a bennszülöttek játszanak maguk között. 

– És te hiszel benne? 

– Hát, hallottam néhány vérfagyasztó történetet. De négy éve 

élek itt, és még nem kerültem vele közvetlen kapcsolatba. 

Elise a gondolataiba mélyedt, miközben elindítottam az autót, és 

továbbhajtottunk. Most jöttem rá, hogy hiba volt elkezdeni ezt a 



 

 

témát. A tengerpart és az óceán szépségét akartam hangsúlyozni, 

hátha egy kicsit kimozdítom a komor hangulatából. Nem kellett 

volna ezt a vududolgot említeni. Lehetett volna annyi eszem. 

Végigrobogtunk a parti úton, néha megelőztünk egy-egy 

teherautót, de más kocsival nem találkoztunk. Könnyű, tiszta szél 

fújt, tele a tenger sós illatával. Időnként lopva rápillantottam Elise-

re. A szellő igézően borzolta fel rövid szőke haját, de az arca komoly 

maradt. 

– Tudsz úszni? – kérdeztem. 

– Egy kicsit. 

– Mutattál már be fürdőruhát? 

– Előfordult. 

– Lefogadom, hogy jól néztél ki benne. 

– Lehetséges. 

– Mikor kapom meg az esélyt, hogy én is lássam? 

– Gondolod, hogy valahol a habokban ringatózva találjuk meg 

Sheilát? 

– Oké, oké. Előbb a munka, aztán a szórakozás. 

Visszamentünk a városba, és minden olyan helyet megmutattam 

neki, ahova autóval eljuthattunk. A gyönyörű épületeket, a 

szállodákat és a klubokat, a kormány székhelyét, a lakónegyedeket, 

ahol a föld- birtokosok és a külföldi üzletemberek laknak. A modern 

lakótelepeket, a jobban fizetett értelmiségi munkások házait. Végül a 

bennszülöttek nyomorúságos városrészét – már azokat az utcákat, 

ahol elfért egy autó. 

– Nem túl nagy az egész, láthatod – mondtam. – Az az érzésem, 

hogy ez a Sheila meglehetősen jól nézett ki, ha manöken volt. Ezért 



 

 

azt hiszem, nehéz elképzelni, hogy egy csinos amerikai lány úgy 

eltűnjön ezen a szigeten, hogy senki se tudjon róla. 

– Szóval, szerinted nincs itt? 

– Kétlem. 

– És ne is foglalkozzak vele? 

– Nem, nem ezt mondtam. Keressük tovább. Azt semmiképp 

nem akarom, hogy felszállj egy repülőgépre, és visszamenj 

Amerikába. Legalábbis nem addig, amíg egy kicsit jobban meg nem 

ismerjük egymást. 

– Pete – kezdte a dorgálásomat. De esetről esetre egyre 

gyengédebben tette ezt. – Te még mindig nem veszed komolyan ezt 

az ügyet. 

Mostanára már jócskán megszaporodtak a mulatozók az utcákon. 

Azt ajánlottam, hogy vacsorázzunk meg, aztán nézzünk be az 

éjszakai helyekre. 

– Jó hangja volt Sheilának? – kérdeztem. 

– Talán egy bennszülött combo-zenekarban énekel itt valahol. 

Bár csak tréfának szántam, Elise-t érdekelte az ötlet. 

– Sheila jól énekelt – válaszolta. – És a beszédhangja is szép volt. 

Minden másnál jobban akarta azt, hogy színésznő legyen. 

– Ennek a lehetősége eléggé korlátozott errefelé. 

Mindenesetre elhatároztuk, hogy körbejárjuk a bárokat – amit 

mindenképpen meg szerettem volna tenni, ha van Sheila Raimey, ha 

nincs. Letettem Elise-t a Casa del Marnál, hogy átöltözzön, 

visszavittem az autót, és én is hazaugrottam egy öltöny kedvéért. 

Mikor újra találkoztunk a hotel előcsarnokában, egy hűvös 

tapintású, leheletfinom, fehér ruhát viselt. Minden alkalommal 



 

 

szebbnek láttam. Ezúttal a vállait emelte ki a ruha; sima, barna bőre 

maga volt a tökéletesség. 

Tengeri ételt fogyasztottunk, meglehetősen kutyafuttában, mivel 

az étterem zsúfolt és zajos volt. Aztán nekivágtunk az utcáknak. Elise 

szorosan belém karolt, és közelsége, az érzés, hogy mindig mellettem 

van, boldoggá tett. Hiányozni fog, ha majd végül felszáll arra a 

repülőgépre. 

Legalább két órán keresztül csavarogtunk. Belekeveredtünk egy 

csomó utcai táncba, olyanba, amiben valaki megfogja az ember 

kezét, és már benne is van egy hosszú, kígyózó sorban, akár akarja, 

akár nem. Elise-t egyszer egy nagydarab fickó vitte el, aki 

meglehetősen jóképű lehetett az álarca mögött: öt percig tartott, 

mire, nem kis küzdelem árán, visszaszereztem. 

Tíz felé járt, mikor a tér túlsó felén találtuk magunkat, ahol a 

tömeg egy kissé ritkább volt, és sátorsor húzódott az egyik épülettel 

szemben. Valószínűleg amerikai hatásra itt árulták az olcsóbb 

dolgokat, mint valami cirkuszban vagy vurstliban. Elise jócskán 

fáradtnak látszott; a fehér ruha akár a csomagolópapír. 

– Mi az a nagy sátor? – kérdezte tőlem. 

– Bábszínház szokott lenni. 

– Talán bemehetnénk és leülhetnénk egy kicsit. 

Kívánsága parancs volt számomra. Kifizettem a belépődíjat, és 

bementünk. Az egész sátor ha húsz négyzetméter lehetett, forró és 

tömve emberekkel, de abban a pillanatban a biztonság és nyugalom 

szigetének hatott. 

Legtöbben hosszú padokon ültek – öregek és gyerekek. A 

közbenső korosztályok, akik a románcot keresték, kinn maradtak. De 

a bentieket egészen lekötötte az, ami a kis színpadon folyt a sátor 



 

 

másik végében. Olyan zaj hallatszott be a térről, hogy alig lehetett 

hallani a dialógusokat, de a nézők láthatóan minden szót élveztek. 

Engem mindez nem nagyon izgatott. Azonkívül, hogy spanyolul 

beszéltek, amit még mindig nem tanultam meg tökéletesen, egy 

gyönyörű lány mellett álltam5 úgyhogy minek foglalkoztam volna 

egy láb magas fabábuk ágálásával? De láttam, hogy Elise figyeli az 

előadást. 

Úgy összezsúfolódtunk, hogy egész közel került hozzám. Hálás 

voltam az illatáért, mert elnyomta a fokhagyma- és egyéb szagokat. 

És most vettem észre, hogy még mindig fogjuk egymás kezét. Így 

jöttünk be, és Elise ott felejtette az övét az enyémben. Ezért is hálás 

voltam. 

Aztán hirtelen olyan erővel szorította meg a kezemet, amit egy 

lánytól még sosem tapasztaltam. Meghallottam a súgását: 

– Pete, ez Sheila hangja! 

Nem voltam túl éber és gyors felfogású. 

– Mi? Hol?' 

– Az egyik bábu Sheila hangján beszél! 

– Biztos? – Még mindig nem értettem, hogy miről van szó. 

– Nem érted? Sheilának ott kell lennie a paraván mögött… 

Ezúttal Elise vezetett engem. Kifelé és a sátor mögé. Hátul sötét 

volt, senki nem mutatkozott. Mire észrevettem, hogy Elise a 

sátorszárnyat keresi, már meg is találta, és húzott befelé. 

Egészen halvány fény derengett odabenn, első pillantásra alig 

tudtam kivenni valamit. Szűk, téglalap alakú térségre kerültünk, 

amit a sátor többi részétől egy ponyvafal választott el – ez képezte a 

színpad hátulját. A szereplők – vagyis az emberek, akik a bábokat 

mozgatták és beszéltek – magasan fenn voltak a ponyva és a paraván 



 

 

között és farácsozaton, az úgynevezett bábosok hídján. Elise már 

indult is volna fel a lépcsőn, amikor megállítottam. Megláttam, 

honnan jön a homályos fény, és gyorsan visszahúztam őt. 

– Odanézz – mondtam neki. 

Egy kis polcon nyugodtak egymás mellett. Hét koponya. Hét 

emberi koponya. És mindegyikben egy gyertya. Hét égő gyertya hét 

emberi koponyában. Ez adta a fényt. 

Nem vagyok ijedős, de ez a fajta világítószerkezet még nekem is 

sok volt. Bárhogy szégyellem, be kell vallanom, hogy végigfutott a 

hideg a hátamon a félelemtől. Igen, a félelemtől. Gondolom, Elise is 

így volt vele. Éreztem, hogy járja be egész testét a remegés. 

– Pete! – súgta. 

Talán szükségét láttam, hogy megmutassam, milyen bátor fickó 

vagyok. Odamentem a koponyákhoz, és megérintettem az egyiket. 

Természetesen kemény és masszív volt. 

– Ezek valódiak – mondtam. – Nem papírmaséból készültek. 

Elise nem akart egyedül maradni. Odajött, és mindkét kezével 

belém kapaszkodott. 

– Mire valók ezek, Pete? – kérdezte. 

– Most megfogtál – feleltem. – Nem is mondtad, hogy Sheila az a 

fajta bohém lány volt, aki kedvelte a különleges gyertyatartókat. 

Úgy tűnt, egy pillanatra megfeledkezett Sheiláról. Most felnézett 

a színpad felé, és hallgatózott. 

– Megint hallom a hangját – szólalt meg. 

– Biztos, hogy az övé. Bárhol felismerném. Tudom, hogy ott van 

fenn. 



 

 

Aztán visszapillantott a koponyákra, és elsápadt. Pontosan 

tudtam, hogy mire gondol. „Megtaláltam Sheilát, de mi az, amibe 

belekeveredett?” 

– Mit csináljunk, Pete? 

Ekkorra elmúlt a rémületem. 

– Hát – válaszoltam –, nem javaslom, hogy betoppanj közéjük a 

sötétben, félbeszakítani Sheila produkcióját. Miért ne várnánk meg 

itt, hogy megkérdezzük tőle, mi ez az egész? 

Elise bólintott. Már nem mutatta az utat; viszont láthatóan hálás 

volt, hogy támaszkodhat valakire. Kezei mint egy satu, úgy 

szorították az enyémet. 

– Egy kicsit rosszul érzem magam – mondta. 

– Várhatunk odakint is. 

– Nem, minden rendben lesz. Egy picit sem akarom kockáztatni, 

hogy szem elől tévesztem Sheilát. – Felnézett az arcomba. 

– Pete, azok a koponyák… ez nem vudu, vagy igen? 

– Drágám – feleltem –, nem vagyok a terület szakértője. A 

legtöbb, amiről hallottam, hogy tűket szurkálnak bábukba. 

Nem tudom, milyen hosszú ideig állhattunk ott, azoknak a 

kísérteties töklámpásoknak a fényében. Egymás mellett vártunk, de 

többet már nem beszéltünk. Megőriztük a gondolatainkat 

magunknak. Az enyémek meglehetősen zavarosak voltak. 

A zajból ítélve, a fiesta időközben folytatódott a téren és a 

bábelőadás is a színpadon. Több különböző hang szűrődött le a 

bábosok hídjáról, talán egy fél tucat, és kettő vagy három közülük 

női volt. Nem próbáltam meg kitalálni, hogy melyik az eltűnt Sheila 

Raimeyé. 



 

 

Végül, egy idő után, ami örökkévalóságnak tűnt ezen a 

koponyákkal telezsúfolt, nyomasztó helyen, az előadás véget ért. 

Hallottuk a nézők tapsviharát, amit általános zsivaj követett, nyilván 

ahogy távoztak a sátorból. És utoljára a fejünk fölül jött valami zaj; a 

létra elkezdett mozogni – valaki lefelé mászott. 

Feszülten figyeltünk. Attól féltem, Elise öszetöri a csontjaimat a 

bal tenyeremben, úgy szorította. Megláttunk egy pár lábat. De 

egészen biztosan nem egy csinos manöken lábait. Egy férfihoz 

tartoztak, és sárgásbarna, piszkos nadrág fedte őket. 

Háttal hátrafelé jött le, úgyhogy nem láthatott minket. Kicsike 

fickó volt, 160 centiméternél nem magasabb. A nadrág egy éppolyan 

mocskos, fakó, kék ingben folytatódott, aztán következett a fej: a 

testhez képest túl nagy, amit még csak fokozott a sűrű, göndör 

hajkorona; feketén, ősz szálakkal tarkítva. 

Nem vehette észre, hogy látogatói vannak, mert igazi meglepetés 

látszott az arcán, mikor leért és megfordult. Ezt gyorsan felváltotta 

valami más érzelem – gyanú vagy félelem. Aztán ezt is elnyomta, 

ránk mosolygott és meghajolt. 

De még így, mosolyogva sem tetszett az arca. Majdnem teljesen 

kerek volt, kidudorodó és piros orcákkal, melyeken mintha 

arcpirosító lenne. A telt ajkak még inkább festettnek látszottak. A 

bozontos szemöldök alatt nagy, szurokfekete szemek fénylettek. 

Talán a szemöldöke miatt tűnt olyan meglepettnek. A szőrszálak 

összevissza meredeztek belőle. Az élénk színezéstől az arca egy 

babáéhoz hasonlított, de nem egy kedves babáéhoz, hanem egy 

manóéhoz vagy egy gnóméhoz. Erősen izzadt – képe csillogott a 

gyertyafényben. 



 

 

– Jó estét, emberek! – köszönt. Hangja mesterkélten csengett. 

Mintha bábjainak szövegéből idézne. Csak ezúttal, a mi kedvünkért, 

angolul. 

Bizonyára Elise is érezte a fickó óvatosságát, és nyugodtabbnak 

kellett lennie, mint amilyennek látszott, mert nem tört ki belőle a 

kérdés, amit vártam: „Hol van Sheila Raimey?” Sokkal 

körültekintőbb volt ennél. 

– Hol van a többi bábos? – kérdezte. 

A férfi értetlennek, csodálkozónak látszott. 

Elise folytatta tapogatózó taktikáját. 

– Láttuk az előadást, és azon tanakodtunk, vajon hány ember 

kell, hogy azt a sok zsinórt húzgálja, azt a sok különböző figurát 

eljátssza. 

Azt hiszem, sikerült rászednie a fickót. Észrevette a bókot a 

kérdésben. Ezért hát újra meghajolt, ezúttal mélyebben, és még 

szélesebben vigyorgott. 

– Én vagyok az egyetlen színész – jelentette be büszkén. 

Figyelve Elise-t, éreztem, hogy tétovázik. Tudtam, mit kérdez 

magától. Lehet, hogy tévedett a hanggal kapcsolatban? De nem esett 

pánikba. Következő kérdése éppolyan megfontolt volt, mint az 

eddigiek. 

– Azt akarja mondani, hogy azokon a hangokon mind maga 

beszélt? De hiszen még női hangok is voltak köztük! 

A bábos öntelten vállat vont. 

– Én vagyok mindenki. Az összes hang az enyém. 

Elise most már igazán összezavarodott. Előreléptem, hogy 

segítsek neki. 

– Ez csodálatos – mondtam. – Remek műsort produkált. 



 

 

– Köszönöm – válaszolta, ezúttal majdnem a földig hajolva. 

Aztán egy pillanatig senki sem szólalt meg. Új ismerősünk arra 

várt, hogy udvarias búcsút vegyünk tőle. Elise azonban még nem 

készült távozni. A férfira bámult, és talán épp egy nem egészen bölcs 

kérdés fogalmazódott meg benne. 

Lehet, hogy az enyém sem volt annyira zseniális. 

– Mire valók a koponyák? 

De ő természetesnek találta. Nem mutatott meglepetést, mint 

akkor, amikor itt talált minket. 

– Azok igazi koponyák – mondta. 

– Igen, ezt tudom. De mire használja őket? 

Hirtelen mintha zavarba jött volna. Maga elé meredt a földre, a 

szemei még vörösebbek lettek. Úgy nézett ki, mintha egyike lett 

volna saját bábjainak; ugyanaz a kiszínezett arc, ugyanaz az eltúlzott, 

mesterséges kifejezés. Egyfajta horror. 

– Nem fog kinevetni? 

– Nem, természetesen. 

– Nos hát… én babonás ember vagyok, tudja. Hiszek abban, 

hogy egy koponya szerencsét hoz. Ezeket a világ különböző részeiről 

gyűjtöttem össze. Van, amelyiket találtam. Van, amelyiket 

vásároltam. És szerencsét is hoznak nekem. 

– Ejha, a világ minden részéről? – ismételtem meg. 

– Igen – válaszolta büszkén. – Bábjaimmal minden földrészen 

megfordultam. A nevem Trinculo. 

Ezt olyan önérzettel mondta, mintha ismernünk kellene. Én is 

bemutattam magunkat. 

– Érdekes – reagált. – Mindketten amerikaiak? 

– Igen. 



 

 

– Nagyon szeretem az amerikaiakat. – Meghajolt. – 

Megbocsátanak egy pillanatra? 

Miután igenlően válaszoltam, megfigyelhettük a furcsa 

szertartást, amit elvégzett. Odament a koponyákhoz, és egyenként 

eloltotta a gyertyákat. Egész egyszerűen kezeivel elfedte a 

nyílásokat. Oxigén hiányában a gyertyák maguktól elaludtak. Mikor 

a kezeit fölemelte, a koponyák már csak a sötétség egy-egy üregei 

voltak. Bizonyos hódolattal végezte a dolgot, mint valami 

oltárszolga. A kis hely egyre sötétebb lett, ahogy egymás után 

hunytak ki a gyertyák, míg aztán hirtelen, mikor az utolsóval is 

végzett, minden feketébe borult. 

Még mindig fogtuk egymás kezét; Elise most igazán 

kétségbeesetten szorította meg az enyémet. Attól tartottam, hogy 

kiabálni kezd, vagy a kijárat felé rohan, vagy valami ilyesmit csinál. 

De barátunk, Trinculo gyufát gyújtott, és egy pillanat múlva már 

égett is egy petróleumlámpa. Nem adott túl sok fényt, de meg kell 

mondanom, hogy jó érzés volt. 

– Gondolom, most már mennünk kéne – próbáltam megoldani a 

helyzetet. 

Ám azok után, hogy nem is egyszer halálra ijedt ebben a 

sátorban, Elise-nek még mindig volt kurázsija. 

– Mr. Trinculo – szólalt meg –, láthatnánk a színpadot és a 

bábjait, mielőtt elmegyünk? Azok a bábok egyszerűen lenyűgöztek 

engem. Olyan félelmetesen emberiek… 

A kis ember talán szeretett hivalkodni, vagy csak rájött, ez az 

egyetlen módja, hogy megszabaduljon tőlünk. Akárhogy is, odébb 

sétált, elhúzta a ponyvát, ami színpadának hátulsó részét képezte, és 

mutatta, hogy másszunk föl az emelvényre. 



 

 

Az egész körülbelül egy méter magasan lehetett. Felsegítettem 

Elise-t, majd én is feltornáztam magam. Házigazdánk egy akrobata 

ügyességével követett minket, egyetlen lendületes ugrással 

mellettünk teremve. 

Itt már a sátor közönség felé eső része is megnyílt előttünk, így 

több fény volt. És itt feküdtek a bábok. Szépen sorban; mintha 

tanítva lettek volna erre. Nagyobbak voltak, mint ahogy becsültem 

őket, majdnem hatvan centisek. Faragásuk rendkívüli ügyességet 

árult el. Az arcokat természetesen erősen kifestette gazdájuk, de még 

így is nagyon emberiek voltak. 

Trinculo magyarázott valamit, ám én nem tudtam odafigyelni. 

Megdöbbentett az egyezés. Hét báb volt. Hét báb… és hét koponya. 

Mielőtt még meggondoltam volna, már meg is említettem ezt 

Trinculónak. 

Csak nevetett. 

– Mondtam önnek, Mr. Lansing, hogy babonás ember vagyok. A 

hét nagyon szerencsés szám. 

Elise-nek valami más kötötte le az érdeklődését. Az egyik bábu 

előtt térdelt; egy fekete parókás, kék szemű női figura mellett, 

valami egészen különleges kifejezéssel az arcán. 

Trinculo megtisztelt minket egy rövid előadással arról, hogyan 

mozgatja a zsinegekkel a bábokat. Megpróbáltam valahogy 

ellensúlyozni Elise nyilvánvaló figyelmetlenségét. Aztán az első 

adandó alkalommal köszönetet mondtam a mesternek, és 

kijelentettem, hogy most már valóban mennünk kell. 

Ezúttal Elise sem habozott, és a következő percben már siettünk 

is kifelé a sátorból, vissza a térre, ahol még mindig nyüzsögtek az 

emberek. Elise ment elöl, keresztültörve a sokaságon, míg néhány 



 

 

háztömbbel magunk mögött nem tudtuk a furcsa bábszínházát. 

Akkor hirtelen megállt, épp a tömeg közepén, és felém fordult. 

– Pete – szólalt meg –, el akarom neked mondani, el kell neked 

mondanom… 

– Mit, drágám? 

– Az a bábu pontosan úgy nézett ki, mint Sheila… 

A reggelinél Elise egész másmilyen volt. .Egy kicsit fáradtnak, 

megviseltnek látszott, mint aki nem aludt jól. Zavartság és ijedtség 

tükröződött rajta – de sokkal nagyobb elszántság is, mint idáig 

bármikor. 

Megmutatta a fényképet. Nem amatőr pillanatfelvétel volt – 

igazi kis portré. Profi fényképész munkája egy elbűvölő lányról, 

csupasz vállakkal, fekete hajjal és kék szemekkel. 

– Ez Sheila – mondta Elise. 

Alaposan megnéztem a fényképet. Sheila nagyon jó nő volt. 

– Nem pontosan ugyanolyan, mint az a bábu? 

– Kedvesem, én alig vetettem egy-két pillantást a bábokra, 

ezenkívül egy fotó nem mindig teljesen élethű. De ha a szavadat 

adod rá… 

– Nos, akkor a szavamat adom rá – felelte kicsit türelmetlenül. 

És aztán egész nap erről vitatkoztunk. Délelőtt az üres utcákon 

sétálgatva, délután a tengerparton napozva. Ahogy vártam is, Elise 

csodálatos volt fürdőruhában. Fehér, egyrészes darabot húzott fel, 

olyat, ami remekül feszül, de nem túl hangsúlyos. Persze nekem 

Sheila Raimeyre kellett volna koncentrálnom; az eltűnt lányra a 

jelenlevő helyett. 



 

 

De egyikkel sem jutottam előbbre. Ami Sheilát illeti, egyetlen 

dolog rajzolódott ki előttünk világosan – hogy nincs értelme a 

rendőrségre menni. Egy bábu úgy néz ki, és olyan hangon beszél, 

mint Sheila – ennek még semmi biztos köze nincs az eltűnéséhez. 

Elise elhitte nekem, hogy a hivatalos szervek a szemünk közé 

nevetnének, ha előhozakodnánk előttük ezzel a történettel. 

Egyetlen dolgot tehetünk – azt, hogy rászállunk Trinculóra. 

Persze úgy, hogy ne vegye észre. Semmivel sem vádolhattuk – 

nemcsak azért, mert semmi bizonyítékunk nem volt, hanem azért is, 

mert azt sem tudtuk, mivel vádoljuk. Először is tisztáznunk kellett a 

tényeket. Elise fantáziája a kísérteties felé hajlott. 

– Ez egy vudusziget – mondta. 

– Drágám, már négy éve vagyok itt, de még sosem hallottam ezt 

a helyet úgy emlegetni, hogy vudusziget. 

– De azt is elárultad, hogy nem ismered a vudut. 

– Jó, jó, azt is. 

– Azért az legalábbis furcsa egybeesés, hogy Sheila utoljára erről 

a szigetről adott élet jelt magáról, a baba pedig őrá hasonlít, az ő 

hangján beszél. 

– Az is lehetséges, drágám, hogy csak a fantáziád lázas 

munkájának az eredménye az egész. Örökké Sheilán jár az eszed, így 

aztán, mikor egy báb hangja és külseje megragadja a képzeletedet, 

ővele azonosítod. 

– Pete, ha kétségeid támadtak az ítélőképességem felől, akkor 

nincs értelme semmiről sem beszélni. 

– Kedvesem, olyan sokáig beszélek veled erről, amilyen sokáig 

akarod, és oda megyek és azt teszek, amit csak mondasz. – Elég 



 

 

komoly szavak, de úgy is gondoltam őket. Éppenséggel lehet, hogy 

az én józanságommal voltak bajok. Kezdtem beleszeretni Elise-be. 

Aznap este is ellátogattunk a bábszínházba. Megismételtük az 

előző napi eljárásunkat. Egy ideig néztük az előadást. Elise a kék 

szemű, fekete hajú babát figyelte, és odasúgta nekem, hogy most még 

inkább meg van győződve a hasonlóságról. Ráadásul kiderült, hogy 

az a bábu beszél Sheila hangján. 

Mikor a darab a vége felé közeledett, hátrasiettünk, és hívatlan 

vendégként újra bementünk a színpad mögé. Mindent ugyanúgy 

találtunk, beleértve a hét kivilágított koponyát. 

Semmiféle tervet nem dolgoztunk ki Trinculóval kapcsolatban, 

még csak kifogást sem beszéltünk meg erre a második látogatásra. 

Teljesen magától jött az egész. Néhány percig csak álltunk és vártunk 

ott. 

Aztán egyszerre valami ötletszerűség kezdett mozogni bennem. 

Nem beszéltem meg Elise-zel, és fogalmam sem volt, mi lesz az 

akcióm eredménye. Csak megcsináltam. Odamentem a 

koponyákhoz, föléjük hajoltam, és kioltottam az egyik gyertyát. 

A következmény gyors és drámai volt. 

A spanyol dialógusok, melyeknek mindegyik szereplőjét 

Trinculo szólaltatta meg, természetesen egész idő alatt folytatódtak. 

Valami mégis történt velük. A spanyol miatt nehezen lehetett 

észrevenni, de határozottan érezhető volt. Az egyik hang feltűnően 

megváltozott. Trinculo el-elakadt. Dadogott. Habozott, 

megköszörülte a torkát. De nem tudta újra az eredeti hangot 

produkálni. Fogalmam sincs, hogyan vágta ki magát. Talán 

változtatott a párbeszédeken, talán rögtönzött egy-két tréfát. 



 

 

Hamar vége lett az előadásnak; a közönség ugyanolyan tapssal 

jutalmazta. Aztán, sokkal előbb és sokkal gyorsabban, mint az előző 

este, megjelent a művész, lefelé bukdácsolva a létrán. 

Azt hiszem, a koponyákra pillantott, mielőtt ránk nézett volna, 

és természetesen észrevette a kialudt gyertyát. Mondott valamit, ami 

talán káromkodás lehetett, de nem angolul vagy spanyolul szólt. 

Kézzelfogható magyarázattal szolgáltam neki. 

– Elnézést kell kérnünk öntől, Mr. Trinculo, az óvatlanságunk 

miatt. Mikor bejöttünk, valószínűleg huzat támadt, és kioltotta az 

egyik gyertyát. 

Felénk fordította a fejét. Kifürkészhetetlen arckifejezése nem 

engedett arra következtetni, elfogadta-e a mentegetőzésemet vagy 

sem. De nagyon gyorsan felvette megszokott udvariasságát. Ezúttal 

először a petróleumlámpát gyújtotta meg, csak aztán foglalkozott az 

égő gyertyákkal. A szertartás végeztével felénk fordult. 

– Kedves, hogy ilyen hamar meglátogattak ismét. 

– Ez a legelragadóbb hely a városban, Mr. Trinculo – így Elise. 

– Igazán megtisztelnek. Játszottam királyok előtt is, de mindig 

örömmel tölt el, ha egy amerikai mutat érdeklődést a munkám iránt. 

Az amerikaiak kissé gyakorlatiasak, nagyon nehéz hatni rájuk. 

Maradnának egy kicsit? Meginnának egy teát velem? 

Nem különösebben rajongok a teáért, de ha ez alkalmat nyújt a 

maradásra, ám legyen. 

– Örömmel – válaszoltam. 

Trinculo először is három összecsukható kempingszéket hozott 

elő egy homályos sarokból. Leültünk. Aztán meggyújtott egy takaros 

kis petróleumfőzőt, és egy teáskannában feltette a vizet. 



 

 

Amíg felforrt, az utazásairól beszélt – elég érdekesen. Hogy 

miért okozott fennakadást az előadásban az elaludt gyertya, nem 

említette; én pedig nem kérdeztem rá. 

Mikor felforrt a víz, Trinculo teafüvet szórt bele, megvárta, míg 

leülepszik, aztán kiöntött három csészével. Majd elővett egy 

palackot, kinyitotta, és tenyerén egyensúlyozva a csészék fölé 

tartotta. 

– Rászoktam a rumos teára ezen a szigeten – magyarázta. – 

Kérnek belőle egy kicsit? 

Nem láttam okát a visszautasításnak, Elise pedig nem szólalt 

meg. Így hát azt mondtam, töltsön csak. 

A keverék egész kellemes ízűnek bizonyult. És ez a rumos teázás 

kifejezetten jó hangulatot teremtett – ami nem volt éppen 

előnytelen. 

– Mondhatok valami merészet? – kérdezte házigazdánk kis idő 

múlva. 

– Mivel kapcsolatban? – érdeklődtem. 

– A hölgyről. 

– Mi van vele? 

– Szeretném kifejezni a hódolatomat a szépsége iránt. 

– Barátom – fűztem tovább a szót –, mélységesen biztosíthatom 

az egyetértésemről. 

A babaszemek hunyorítottak egyet. Eltűnt belőlük a bosszúság a 

kialudt gyertya miatt. 

– Igen, most már látom. Az úr nagyon szereti a hölgyet. 

– Mr. Trinculo, ön gondolatolvasó. 

– Egyszerűen csak nem vagyok vak. 



 

 

– Tudja, ezt még nem mondtam meg neki, így ön az első, aki 

beszél róla. Igen, szeretem őt. 

– És a senorita az, akinek tetszenek a bábjaim. Ön csak azért jött, 

hogy vele legyen. 

– Őszinte leszek – feleltem. – Valóban jobban érdekel Elise, mint 

a bábjai. 

Trinculo a partnerem felé fordult, nagy szemei még jobban 

kitágultak és teljes ártatlanságot tükröztek. 

– Akkor már csak az a kérdés marad, hogy a senoritát miért 

érdeklik annyira a bábjaim. 

Nem szóltam semmit. Elise-re hagytam a választ. Ha akarja, 

elkerüli ezt a kényes témát. Elég eszes volt ahhoz, hogy kitaláljon 

valamit. De azt hiszem, most már tisztán akart látni. Túl sok 

hátborzongató lehetőséget játszott végig képzeletben; most tényeket 

akart. Belevágott a közepébe. 

– Mr. Trinculo. Érdeklődésem oka az, hogy az egyik bábuja 

pontosan úgy néz ki és úgy beszél, mint az egyik barátnőm, Sheila 

Raimey. 

Trinculónak még csak a szeme sem rebbent meg. Hosszú, 

teátrális szünetet tartott, de rezzenéstelen maradt. 

– Ez véletlen egybeesés lehet, Miss Martellon – válaszolta 

könnyedén. 

– Én figyelemre méltó egybeesésnek mondanám – replikázott 

Elise. 

Trinculo egyetértett. 

– Igen, nagyon figyelemreméltó. Kétbillió ember él a Földön, és 

én olyan bábot faragtam ki, és olyan hangot adtam neki, hogy a 

figura a barátnőjére emlékezteti. Nagyon különös. 



 

 

– Még ennél is különösebb – ment tovább Elise. Úgy tűnt, 

teljesen önuralmának birtokában van, logikus, nyugodt, félelem 

nélküli. – A barátnőm egy évvel ezelőtt, a fiesta idején itt 

tartózkodott a szigeten. 

Trinculo ravasz volt. Választhatta volna az egyértelmű tagadást, 

de azt hiszem, érezte, hogy akkor én is beavatkoznék. 

– Én magam is itt voltam akkor – mondta nyugodtan. – A kérdés, 

hogy vajon… 

Úgy tűnt, hogy gondolkodóba esik. Szemeit felfelé meresztette a 

sötétségbe, ajkait összeszorította. Mi vártunk. 

– Hogy vajon… – Mint egy hidegvérű hamiskártyás. – Hogy 

vajon láthattam-e őt? Felfigyelhettem-e rá? Értsék meg, hogy most a 

mesterségem egyik titkáról van szó. A bábjaimat valódi emberekről 

mintázom. Egy érdekes arcról, egy megkapó hangról. Mint az öné, 

Miss Martellon. Ön gyönyörű. És a hangja is rendkívül vonzó. Egy 

nap talán csinálok egy bábot, ami önre hasonlít. 

– Ne foglalkozzon velem, Mr. Trinculo – mondta Elise. – Arra 

feleljen, mikor készítette azt a bábut, ami olyan, mint Sheila. 

Trinculo nem esett bele a csapdába. 

– Miss Martellon, nem mondta meg, melyik báburól van szó. 

– Arról, amelyiknek fekete haja és kék szeme van. 

– Ó, igen. Stephanának hívom őt. Nagyon kedves a szívemnek. 

– Mikor készítette azt a bábot? 

– Ő egy új szereplő. Talán hat hónapja csináltam, talán előbb. 

– Akkor lehet, hogy Sheila Raimeyről mintázta őt? 

– Lehet. Nem mondhatom, hogy nem. De ezt el kell mesélnie a 

barátnőjének is. Ezek után talán érdekelni fogja a hasonmása. 



 

 

A lehető legügyesebb fordulat. Letagadta a vádat, mielőtt még 

elhangzott volna. Észrevettem, hogy Elise határozatlanná válik. 

Megvádolja Trinculót vagy sem? Maradjon közönyös, és úgy próbálja 

meg kitalálni, mi történt Sheilával, vagy egy merész kísérlettel 

támadjon neki a bábosnak? Nem lehetett könnyű a választás, és én 

nem avatkoztam be. Adja meg ő a hangot, és ha Trinculo jól énekel 

vele, én nem fújom le a kettőst. 

– Sajnos, nem tudom megmondani Sheilának, hogy jöjjön el, és 

nézze meg a bábjait, Mr. Trinculo. Egy éve semmi hírem sincs felőle. 

Utoljára erről a szigetről küldött nekem képeslapot. 

Trinculo még mindig az ártatlanság szobrát játszotta, de meg 

mertem volna rá esküdni, hogy idegesebb lett, amit összehúzódó 

szemei is tanúsítottak. Talán ösztönös védekezést jelentett ez. 

– Akkor ami önt érdekli, az nem is az én bábuim egyike – 

mondta. – Valójában arra kíváncsi, mi történt a barátnőjével. Ezért 

jött ide. 

– Igen, ezért jöttünk ide – vallotta be Elise. 

Trinculo rám nézett, aztán Elise-re. Tágra nyílt szemmel, 

ártatlanul. Ettől a pillanattól kezdve tudtam, hova tegyem őt. A 

kérdés az volt, hogy ugrasszam ki a bokorból. 

– Amennyire fel tudom idézni – zárta le a vitát Trinculo –, 

sohasem láttam a barátnőjét… 

Hajnali két óra körül búcsúztam el Elise-től a Casa del Mar halljában; 

liften ment fel a szobájába. Zavarodottnak és megviseltnek látszott. 

De fizikailag semmi baj nem volt vele. Így aztán igencsak 

meglepődtem, mikor másnap reggel közölték a portán, hogy az éjjel a 

sziget kórházába szállították. Nem vártam meg a részleteket. 



 

 

A kórház, a Santo Cristofero modern épület a tengerpart egyik 

legszebb részén. Sokat nem tudtam róla – mindössze annyit 

hallottam, hogy kitűnő a személyzete; Amerikában képzett orvosok 

és ápolónők. Az intézményt az irgalmasrendi nővérek tartják fenn és 

vezetik. Az egyik ilyen fehér ruhás, hűvös és szakszerű nővér, akinek 

a fejfátyola pillangószárnyakra emlékeztetett, közölte velem, hogy 

nem láthatom Elise-t. Nem vagyok a rokona, igaz? Végül 

megengedte, hogy legalább az orvossal beszéljek, annak az érvnek a 

hatására, hogy talán valami információval szolgálhatok Elise 

megbetegedéséről. 

Az orvos bennlakó volt – nemrég végezte el az iskolát. Kiderült, 

hogy Elise-nek magas láza és enyhe delíriuma van. A pontos bajt 

még nem diagnosztizálták, de feltehetőleg a helyi láz sokféle 

változata közül az egyik. Jelenleg még csak a tüneteket kezelik, és 

ápolják a beteget. És jobban szeretnék, ha nem találkoznék vele. 

Beszéltem a rumos teáról. A doktort először érdekelte, de amikor 

bevallottam, hogy én is ittam, és semmi bajom nem lett, elvetette a 

teát, mint lehetséges okot. 

Úgy tűnt, sokkal többet ott és akkor nem tehetek. Hagytam egy 

telefonszámot, ahol elérhetnek. Azt is megmondtam, hogy később 

visszatérek, és meglátogatom Elise-t, akár tetszik az orvosnak, akár 

nem. Nem túl barátságos mosollyal fogadta a fenyegetést. 

Úgy gondoltam, valahol máshol mindenképpen többet 

végezhetek. 

Elindultam a bábművészhez. 

Trinculo sátra groteszkül festett világos nappal; mint a Coney 

Island hideg időben vagy mint általában az üres színházak. Nagyon 



 

 

féltem, hogy maga Trinculo is elhagyta a helyszínt. De alábecsültem 

a fickót. Nyugodtan aludt a hátsó részben, egy priccsen. 

Minden teketória nélkül felkeltettem. Felült, életet dörzsölt nagy 

szemeibe, és kérdőn nézett rám, látszólag minden ellenségesség 

nélkül. 

– Jó reggelt, Mr. Lansing! – köszönt, meglehetősen rekedten. 

Vagy nagyon mélyen aludt, vagy a legjobb színész volt a világon. 

– Nem jó ez a reggel – mondtam. 

– Nem? 

– Mit csinált Elise Martellonnal? 

Értetlenül pislogott. 

– Sheila Raimey. Most Elise Martellon. Semmit sem csináltam 

vele. Nincs itt. Nézzen körül, győződjön meg róla a saját szemével. 

– Nem mondtam, hogy itt van. Tudom, hol van. Kórházban. 

Azonnal együttérzést mutatott. 

– Mélységesen sajnálom. 

– Azt elhiszem. 

Lassan felállt. Épp hogy a vállamig ért. Odament egy nagy 

tálhoz, vizet locsolt belőle az arcára, megtörölte egy piszkos 

törülközővel, aztán felém fordult. 

– Ezúttal mivel vádol, Mr. Lansing? 

– Hogy kórházba juttatta Elise-t. 

– De hogyan? 

– Nem tudom pontosan. Vagy a rumos teával, vagy valamiféle 

átokkal. 

Mosolygott. Nem hiszem, hogy felismerte volna, milyen közel 

van ahhoz, hogy a padlóra kerüljön egy ökölcsapástól. Csak az tartott 



 

 

vissza, hogy nem tudtam, mi történhet Elise-zel, ha megütöm 

Trinculót. 

– Ami a teát illeti, Mr. Lansing, ön és én is ittunk belőle, és 

egyikünk sem beteg. – Leült egy kempingszékre. 

– És mi van az átokkal? 

– Ha nem arról lenne szó, hogy az a gyönyörű senorita 

kórházban van, ezen csak nevetni tudnék, Mr. Lasing. 

Ezúttal azonban nem kerülhette meg a dolgokat, és azt hiszem, 

ezt tudta is. Csak az időt húzta. 

– Ide figyeljen, öregem – kezdtem. – Fejezzük be a játszadozást. 

Egészen jó elgondolásom van arról, hogyan dolgozik. A részleteket 

hozzáteheti magában, de hallgassa meg a következőképpen. Maga 

felelős Sheila Raimey eltűnéséért. Megölte őt. Az egyik a hét 

koponya közül az övé. Valamilyen formában szüksége van azokra a 

koponyákra a játék közben. Nem a szél fújta el az egyik gyertyát 

múlt este. Én oltottam el, hogy meglássam, mi történik. És valami 

történt abban a pillanatban, ahogy a gyertya kialudt. Megzavarta az 

előadását. Különleges módon függenek össze a tények, de 

összefüggenek. Sheila Raimey eltűnt; a maga egyik bábja úgy néz ki, 

mint ő, és azon a hangon beszél. Valószínűleg – és egy laboratórium 

ezt be tudná bizonyítani – a koponyája is a maga birtokában van. 

Nyugodtan nézett rám, de a szemei hidegek voltak, mint egy 

ragadozóé. 

– Mr. Lansing, tudja, milyen fantasztikus történet ez? 

– Talán az. 

– Azzal is tisztában kell lennie, hogy semmilyen bizonyítéka 

nincs. 



 

 

– Ne feledkezzen meg a laboratóriumról, barátom. Jó néhány 

dolgot be tudnak bizonyítani egy laboratóriumban. 

Nem volt annyira biztos magában, mint amennyire mutatta. A 

laboratórium lehetősége aggasztotta. 

– Tehát mit szándékozik tenni, Mr. Lansing? Elviszi a hét 

koponyát, és megpróbálja bebizonyítani, hogy az egyik Sheila 

Raimeyé? 

– Ha Elise nem lenne kórházban, pontosan ezt tenném. De Elise 

többet jelent nekem, mint egy másik lány, akit sosem láttam, és 

annál is többet, mintsem hogy magát kivonjam a forgalomból. Ezért 

kész vagyok egyezséget kötni. Leveszi az átkot Elise-ről – mi pedig 

visszautazunk az Államokba, és elfelejtjük az egész dolgot. 

Már nem próbált meg színlelni. 

– Van egy probléma – mondta. – Tegyük fel, hogy megígérem, 

leveszem az átkot Miss Martellonról. Tegyük fel, hogy akkor hirtelen 

meggyógyul. Ez egyfajta bizonyítéka lenne annak, hogy okkult erők 

birtokában vagyok, és ha ezt Miss Martellon ellen használtam, 

használhattam Sheila Raimey ellen is. Ez gyilkosság beismerése 

volna, Mr. Lansing. 

– Megmondtam, hogy elfeledkezünk Sheila Raimeyről… 

– Még akkor is, ha gyakorlatilag beismerem, hogy megöltem? 

Elvesztettem a türelmemet. Becsúsztattam a kezemet a zakóm 

zsebébe, és elővettem a 38-as automata pisztolyt. Trinculóra 

szegeztem. 

– Tisztázzunk egy dolgot – mondtam neki. – Ha van valaki a 

világon, akit szívesen megölnék, az maga. 

De nem ijesztettem meg annyira, mint amennyire reméltem. 

Valójában ő ijesztett meg engem. 



 

 

– Legyen óvatos azzal a fegyverrel, Mr. Lansing. A kezemben 

tartom azt a lányt, akit ön szeret. Ha velem valami történik, ő 

elveszíti azt a segítséget, amit adhatnék neki. Ha megöl engem, Elise 

Martellon egészen bizonyosan meghal. 

Hosszasan méregettük egymást. Trinculo nyugodt, hideg és 

kemény volt, de nem nyugodtabb, hidegebb vagy keményebb, mint 

én. Le tudtam volna lőni annyi erővel, amennyivel egy bogárra lép 

rá az ember. És még annyi sajnálatot sem éreztem volna. Erre ő is 

rájött. Én pedig arra, hogy Elise sorsa az ő kezében van. 

– Zsákutcába kerültünk, Mr. Lansing. 

– Úgy tűnik – értettem egyet. 

– Van valamilyen javaslata? 

– Nem, az egyezségen kívül, amit ajánlottam. 

– Tartok az egyezségétől, Mr. Lansing. Leveszem az átkot a 

senoritáról, ahogy mondta. Önök mindketten szabadok. Szabadon 

fordulhatnak ellenem. Mindössze a szava a biztosíték arra, hogy nem 

teszik. Öregember vagyok, Mr. Lansing, és sok-sok év alatt 

megtanultam, hogy senkiben ne bízzak. 

– Akkor felteszem, ítéletnapig itt ülünk – válaszoltam. Egy 

kempingszéket húztam magam alá, és leültem. És továbbra is kis 

kerek hasára irányítottam a 38-ast. 

– Csodálom önt, Mr. Lansing. 

– Azt lehet. 

– Most nagyon őszinte vagyok. Ön és a barátnője is birtokában 

van az állhatatosság nagyszerű képességének. És mindketten okosak 

is. Mindketten nagyon közel jutottak ahhoz, hogy kitalálják a 

titkomat és azt, hogy mi történt Sheila Raimey-vel. 

– Pontosan mi történt vele? 



 

 

– El fogom magyarázni önnek. És ha megérti, talán találunk 

valamilyen lehetőséget a megegyezésre, valamilyen megoldást a 

dilemmánkra. 

Hagytam, hogy beszéljen, nem szakítottam félbe. 

– Nem fogom elmondani a titkom leglényegét, Mr. Lansing. Csak 

azt magyarázom el, mit csinálok, azt nem, hogyan. Természetfeletti 

erők birtokában vagyok. Apránként sajátítottam el őket, a világ 

valamennyi országában, ahol megfordultam. Ezért amit tudok, az 

nem ennek a szigetnek a vuduja, sem Európa vámpírizmusa, nem 

egyetlen ország fekete mágiája. Inkább mindezen praktikák legjobb 

vonásainak kombinációja. De nem öncélúságból, Mr. Lansing. 

Hanem igenis egy határozott céllal. 

Hittem neki. Őszintén, szenvedélyesen beszélt. 

– Színészek hosszú sora áll mögöttem, Mr. Lansing. Mind magas, 

jóképű férfi. Egészen addig, míg én meg nem születtem. És látja, mi 

vagyok. Nem egészen törpe. Nem egészen gnóm. És mégsem sokkal 

jobb. Csúnya és formátlan. Semmiképp sem alkalmas nyilvános 

fellépésre. De telve a játék, az előadás iránti szenvedélyes vággyal. 

Így aztán bábművész lettem. Tökéletes megoldás volt. A bábozás 

művészet, nagy művészet. De sajnos… 

Egy pillanatra magába roskadt, mintha emlékezne valamire. 

Valami szomorúra; a szemei könnyel teltek meg. 

– Sajnos, nem voltam nagy művész. Nem nőttem fel a feladathoz. 

Hiányzott belőlem a sokoldalúság, a többirányú kreativitás. A színész 

egy szerepet játszik. A bábos minden szerepet maga játszik el. Sok 

színésznek kell lennie egy személyben. És ezt nem tudtam 

megvalósítani. Kétségbe voltam esve. Eladtam volna a lelkemet a 

szükséges képességekért. 



 

 

Letörölte a könnyeit, és a ravasz kifejezés egyik pillanatról a 

másikra visszatért az arcára. 

– Érti már, Mr. Lansing? Ahhoz, hogy bábművész legyek, sok 

személyiséget kellett szereznem. És hogyan tegyek szert erre, ha 

nem más emberektől? Látja már, milyen logikusan vezetett az út a 

színpadi művészettől az okkult művészetig? Mindent megtanultam, 

mindent kipróbáltam. Először egyfajta hipnózist. Ezzel ideiglenesen 

„kölcsön tudtam venni” egy-egy ember személyiségét. De az 

ideiglenesség nem volt elég. A kölcsönvétel nem volt elég. Teljes, 

állandó birtoklás kellett. El kellett „lopnom” a személyiségeket. 

Higgyen nekem, először megpróbáltam lopni, erőszak nélkül. De 

nem lehetett megtenni. Egyetlen kiutam volt: a gyilkosság. Mert 

úgy, közvetlenül a halál előtt, ki tudtam szedni a testből a „lelket”. 

Ellene van, Mr. Lansing a „lélek” szó használatának? Ez a legjobb 

kifejezés rá. Összesen hét lelket loptam így. Most a testüktől 

elválasztva abban a hét koponyában lakoznak. Csak meg kell 

gyújtanom a gyertyákat, és a lelkek életre kelnek, hogy játsszanak, 

hogy megszólaljanak rajtam keresztül. Látja, a zsinegek, amikkel a 

bábukat mozgatom, egészen a halál birodalmáig nyúlnak. 

Hittem neki. Elise a Santo Cristofero kórházban feküdt, így 

hinnem kellett neki. 

– És ezt próbálta meg Elise-zel is? – kérdeztem tőle. – Megölni a 

testét és foglyul ejteni a lelkét? 

Vállat vont. 

– Múlt éjjel, mikor itt feküdtem a priccsemen, Miss Martellon 

pedig az ágyában gyötrődött a Casa del Mar hotelban, elég jól 

megvizsgálhattam a lelkét. Nincs rá szükségem. Ő gyönyörű, Mr. 

Lansing, de nem olyan érdekes, mint ahogy ön gondolja. 



 

 

Vitába szánhattam volna azzal, amit Elise-ről mondott, de hát 

nem akartam felkelteni Trinculo étvágyát. 

– Ami elvezet engem a lehetséges kompromisszumig, Mr. 

Lansing – folytatta. – Az ön lelke az, amit akarok. 

– Az enyém? – Ezúttal igazán meglepődtem. 

– Ön egy különleges típus, Mr. Lansing. Szabad léleknek 

nevezhetném. Ön fiatal, tetterős, jóképű; ezenkívül komoly tehetség, 

találékonyság és képzelőerő birtokában van. És mégis úgy döntött, 

hogy otthagyja a civilizációt, és ennek a szigetnek a béklyóktól 

mentes életét éli. Igazi vezető figurája lenne a bábszínházamnak. 

Most már éppannyira féltem, mint amennyire meglepett voltam, 

de belementem az egyezkedésbe. 

– Tehát akkor az én lelkemet akarja cserébe az övéért? 

– Úgy van. 

– Honnan tudjam, hogy nem próbálja meg mindkettőnkét 

megkaparintani? 

Trinculo mosolygott, és a fejét ingatta. 

– Mert ez lehetetlen – magyarázta – Ha mindkettőjüket egy 

időben hatalmamba tudnám keríteni, miért nem tettem ezt meg 

múlt éjjel? Emlékezzen, hogy ön is ivott a rumos teámból, mégsem 

lett beteg. Nem, Mr. Lansing, egyszerre csak egy lelket tudok 

birtokba venni. Ez egy folyamat, amely több napig tart, vagy néha 

még egy hétnél is tovább, ha erős és ellenálló lélekről van szó, 

amilyennek az önét is becsülöm. Teljes mértékben arra az egy 

lélekre kell koncentrálnom. Ki kell birkóznom a testből, mielőtt a 

halál mohó keze engem is megragadna. És a saját testemen kívül a 

saját lelkem egy időben csak egyetlen más helyen lehet. Ez 



 

 

küzdelem, Mr. Lansing, melyet mindig én nyerek, mert az én lelkem 

az erősebb. Érti? 

Egy percig csendben gondolkodtam. 

– Nos? – szólalt meg végül a bábművész. 

– Mi legyen, Mr. Lansing? A fegyverével megakadályozhatja, 

hogy Miss Martellon lelke az enyém legyen. De amint mondtam, ha 

én meghalok, ő is meghal. 

Nem volt az a tökéletesen jó egyezség, de a legjobb, amit 

köthettem. 

– Rendben – feleltem. 

Trinculo szélesen elvigyorodott. 

– Beszéljük meg a részleteket egy csésze rumos tea felett…? 

Két nappal később kikísértem Elise-t a repülőtérre. 

Figyeltem, ahogy a gép simán tovagördül, levegőbe emelkedik, 

apró pöttyé zsugorodik az égen, és eltűnik észak felé. 

Megtaláltam Elise címét a manhattani telefonkönyvben, és taxiba 

ültem. Egy középszerű bérházban lakott. Elboldogul, gondoltam, de 

a nagy siker még nem ütött be neki. És ez az én önző 

szempontomból meg is felelt nekem. Felmentem a lifttel, és 

bekopogtam az ajtaján. 

– Ki az? – hallatszott az ajtó mögül. Az ő hangja volt az. 

Megrémisztett. Hosszú ideje nem hallottam. De észleltem benne az 

érzéseit. A félelmet. Szegény Elise, nem felejtette el a vuduszigetet. 

– Pete Lansing – szóltam vissza. 

Hallottam a lépéseit, ahogy az ajtó felé fut, a szívem pedig nagyot 

dobbant örömében. Túlságosan óvatos ahhoz, hogy bárkinek kinyissa 

az ajtót, de nekem kinyitja. 



 

 

– Jövök, Pete! – kiáltotta. 

Az ajtó kinyílt, de csak egy-két centire, mert fenn volt a lánc, és 

sietségében, gondolom, elmulasztotta kiakasztani. Így pár pillanatig 

azon a keskeny résen keresztül néztünk egymásra. Láttam 

elhalványodni mosolyát, elsápadni arcát. 

– Trinculo! – tört ki belőle. Becsapta az ajtót, mielőtt 

megakadályozhattam volna, és hallottam a zár kattanását. 

– Nem! – kiáltottam be neki. – Elise, kedvesem, nem érted. 

Igen, Trinculo testében, de valóban én vagyok Pete Lansing. 

Megölte a testemet, és megpróbálta a lelkemet rabul ejteni. De én 

voltam az erősebb. Én győztem, és az enyém lett ez a… 

De hogy lehet ilyesmit csukott ajtón keresztül elmagyarázni? 

Egy lánynak, aki annyira fél, hogy nem akar vagy nem tud 

meghallgatni. 

Szomorúan lebandukoltam a lépcsőn, ki az utcára. Hosszú ideig 

sétáltam, az agyam tele gondolatokkal. Szeretem Elise-t. Akarom őt. 

Nem tudok nélküle élni. De ezzel a külsővel, amiben most lakom, 

hogyan lesz bármikor is az enyém? 

Persze van egy módszer… Trinculóé… 

Nagy M. Péter fordítása 



 

 

Randall Garrett 

A GRAVITÁCIÓ TÖRVÉNYE 

Lord Jillbertnek, Vexin grófjának halála igazán látványos volt. 

Őlordsága Gisors kastélyában élt és tevékenykedett, a kastély a 

hasonló nevű város felett emelkedett, Vexin grófság székhelyén, a 

normandiai hercegség keleti részén. Az ősi erődítmény alapjai a 

tizenegyedik századból valók, bár azóta már hozzáépítettek, illetve 

újjáépítették. 

Vexin grófja 1951-ben került a grófság élére, bölcsen és jól 

kormányzott. Volt egy fia, egy lánya és egy hobbija. 

Ennek köszönhette halálát. 

1974. április 11-én éjjel, miután részt vett a csütörtöki 

szentmisén, Vexin lordja felment a vörös tornyot övező csigalépcsőn, 

a grófi testőrség két megbízható őrmestere követte, azokat meg négy 

közönséges testőr. 

Ez volt a rendes módja annak, ha őlordsága a vörös torony 

tetején lévő szentélyébe ment. Nem akarta, hogy megzavarják, 

mialatt szenvedélyének hódol, a macskaköves udvar szintjénél 

huszonöt méterrel magasabban lévő toronyban. 

Tíz előtt egy perccel belépett szentélyébe, a testőröket kint 

hagyta. Rajta kívül húsz éve senki sem léphetett a vörös torony 

legfelső szobájába. 

Bezárta az ajtót, leengedte a reteszt, tökéletesen bezárkózott. 

Ezután már csak két ember látta élve, és azok is csak néhány 

másodpercig. 



 

 

A tágas, köves udvaron, a vörös toronnyal szemközt állt a St. 

Martin’s Hall, amit a tizenhatodik század elején építettek a 

kastélyhoz, ahogy arról a Richard-stílus is tanúskodott. Nagy, osztott 

ablakaiból meleg, sárga fény áradt az udvarra, mivel a terem ki volt 

világítva, és így is maradt egész éjjel, mert a Miasszonyunk-

kápolnában vigíliát tartottak. 

Az óriási kandallóban pattogott a tűz, a kis láng épp csak elég 

volt ahhoz, hogy enyhítse a tavaszi levegő hűvösségét. A 

kandallópárkányon egy nagy óra penduluma lengett, mikor a 

percmutató kérlelhetetlenül közeledett a tíz óra felé. 

Gisors lord, Vexin gróf egyetlen fia, töltött magának még egy 

erezt. Átlagos magasságával, szögletes, csúnyának nem mondható 

arcával olyan volt, mint az apja fiatalabb kiadásban, kivéve, hogy 

anyja csaknem fekete haját és sötétbarna szemét örökölte, apja barna 

hajával, kék szemével ellentétben. Elfordult a pohárszéktől, még 

mindig kezében tartotta a felnyitott borosüveget. 

– Kérsz még egyet, kedvesem? 

A lány, aki a nagy karosszékben ült a kandalló előtt, mosolygott. 

– Igen, kérek. – Jobb kezével a poharát nyújtotta, a ballal 

hátrasimította homlokából hosszú, szőke haját. Gyönyörű – gondolta 

őlordsága. 

Gisors lord töltött, aztán visszavitte az üveget a pohárszékhez. 

Amikor visszatette az üvegbe a dugót, ezt mondta: 

– Ne legyél rossz véleménnyel az apámról, Madelaine, még ha 

egy kicsit ingerlékeny is néha. Ő… 

– Tudom – szakította félbe a lány. – Tudom. Neki csak a grófság 

a fontos. Nem az emberek. 



 

 

Őlordsága kissé összeráncolt homlokkal jött vissza a poharával, 

és leült egy karosszékbe a lány mellé. 

– Neki igenis fontosak az emberek, szerelmem. A grófság minden 

egyes lakosa fontos neki, ahogy nekem is az kell, hogy legyen, ha 

majd én állok a grófság élén. Hosszú távra kell terveznie 

természetesen, de nagyon is érdeklik az egyének. 

A lány belekortyolt a borába, aztán komoly, szürke szemét a 

férfira emelte. 

– Ebbe az érdeklődési körbe te is beletartozol? Vagy én? Tudja, 

hogy szeretjük egymást, de megtiltja, hogy összeházasodjunk, és 

ragaszkodik hozzá, hogy Lady Evelynne de Saint-Brieuc-t vedd 

feleségül annak ellenére, hogy se te nem szereted őt, se ő téged. Az 

egyének sorsa érdekli, vagy egyszerűen egy előnyös érdekházasságot 

akar? 

Lord Gisors becsukta szemét, és egy percig nem válaszolt. Már 

nagyon sokszor megvitatták ezt a témát, nem volt mit mondjon. 

Többször elmagyarázta, hogy őlordsága megtilthat ugyan egy 

házasságot, de nem erőltethet egy másikat. Gisors újra és újra 

elmondta, hogy a házasság ügyét Normandia királyi felsége elé 

terjesztheti, és ha nem járna sikerrel, az egész királyság ura elé – de 

apja iránti tiszteletből nem teheti. Már fájt a feje a sok ismétléstől. 

Persze nem említette azt a tervét, hogy hajlandó minden 

ceremónia nélkül feleségül venni Madelaine-t. Talán még ő is 

tiltakozna a terv ellen. 

Kinyitotta a szemét. 

– Légy türelemmel, kedvesem. Biztosíthatlak, hogy ő… 



 

 

– Áttér a te gondolkodásmódodra? – szólt közbe a lány. – Soha! 

Vexin grófja csak akkor fog beleegyezni a házasságunkba, ha te leszel 

Vexin grófja. Az apád… 

– Hallgass! – suttogta lord Gisors parancsolón. – A nővérem! 

A terem másik felében kinyílt a kápolna ajtaja, azután 

becsukódott. A feléjük közeledő nő ünnepélyes mosollyal az arcán, 

óvatosan eltávolította fátylát, míg a széles szőnyegen a kandallóhoz 

ért. Mindkettőjük felé szótlanul meghajolt, aztán ezt mondta: 

– Az órája, bátyám. Tizenegy előtt tíz perccel, emlékszik? 

Lord Gisors kiitta borát, és mosolyogva állt fel. 

– Természetesen, Lady Beverly. „Nem töltene velem egy órát?” – 

Máté evangéliuma. Holnap péntek, a keresztre feszítés napja; ezt az 

előző éjszakát jelképesen a mi urunkkal kell tölteni Getsemáné 

kertjében. Gisors az órára nézett. Egy perc múlva tíz. 

– „Atyám, elérkezett az én órám” – idézte János evangéliumát. 

Az inga meglendült. Egyet ütött az óra. 

– Mi a csoda volt ez? – kiáltott lord Gisors. 

Kintről borzasztó kiáltás hallatszott. 

Az udvaron egy-két perccel ezelőtt a grófi testőrség két tagja a St. 

Martin’s falánál állt. Az egyik az ügyeletes őrszem, a másik a 

testőrség őrmestere, aki esti őrjáraton volt. A kölcsönös katonai 

formaságok. Az őrszem jelentette, hogy őrhelyén minden rendben, 

az őrmester a szokásos katonai módon megköszönte. Aztán 

vigyorogva hozzátette: 

– Az éjszakai szolgálat kellemesebb áprilisban, mint márciusban, 

ugye, Jaime? 

Jaime őrszem is elmosolyodott. 



 

 

– Legalábbis nem fagy le az orrom, Andray őrmester. – Felnézett, 

és szeme sarkából valami fényt vett észre. – Itt jön a gróf úr. 

Andray őrmester elfordította a fejét, hogy kövesse Jaime 

pillantását. Tudta, hogy Jaime nem úgy értette, hogy őlordsága 

tényleg feléjük tart, hanem a vörös toronyban lévő szobájába megy. 

Egészen megszokott dolog volt. A lord szabálytalan időközönként 

látogatta meg szentélyét, de a látogatások mindig ugyanúgy zajlottak. 

Pislákoló fáklyája fénye jelezte az udvaron állóknak, hogy a szoba 

ajtajából a rombusz alakú ablak felé tart. Majd feláll az ablak előtt 

lévő íróasztalra, hogy meggyújtsa a szemöldökfa feletti gázlámpát, a 

fáklya lángja felemelkedett, eltűnt az ablak felett, csak egy fél 

fénykorong látszott lentről. 

Ekkor azonban a szokásos menetrend gyökeresen megváltozott. 

A gázlámpa meleg fénye helyett egy-két másodpercig valami furcsa 

fehér fény pásztázta át a szobát. 

Aztán hirtelen, erőszakosan felpattant a rombusz alakú, 

ólomberakásos ablak, üvegdarabok röpködtek szerteszét. És a betört 

ablakon keresztül repült Vexin lord kifacsarodott teste, kiáltás tört 

fel torkából, amint a 25 méteres mélységben lévő udvar kövezetére 

bukfencezett; kis fáklyájával a kezében úgy ért földet, mint valami 

lángoló, szikrázó üstökös. 

A gróf és az udvar kövezetének végzetes találkozását követő 

néma csendet csak az üvegdarabok csilingelése zavarta meg, melyek 

a betört ablakból hullottak alá. 

Aznap éjjel tizenkét óra negyvennégy perckor Jaque Toile, Gisors 

katonai főparancsnoka két őrmesterrel együtt a vasútállomáson 

várakozott, amikor befutott a roueni vonat. 



 

 

Jaque kapitány éles szemmel fürkészte az éjszakai utasokat, 

amint kiszálltak az első osztályú kocsikból. Kevesen voltak, így a 

kapitány hamar felismerte a három férfit, akit keresett. 

– Gyerünk – mondta az őrmestereknek. 

– Ők azok. 

A királyi hadsereg három tisztje elindult. 

A három keresett férfi kiszállt a kocsiból, és várt. Az első magas, 

szikár, barna hajú, csinos férfi egy arisztokrata estélyi öltözetét 

viselte; a második alacsonyabb, izmos és tömzsibb, varázslónak 

öltözött; a harmadik idősebb, fáradtnak látszó, ősz hajú, cvikkeres 

férfi egy úriember estélyi öltönyében volt. Az utóbbi kettő váll-

lapjára Normandia hercegének címerét hímezték. 

Jaque kapitány odament az arisztokrata kinézetű úrhoz. 

– Lord Darcy? 

Lord Darcy, őkirályi felsége, Normandia hercegének 

főnyomozója bólintott. 

– Az vagyok. Jaque Tolle kapitányhoz van szerencsém? 

– Igen, mylord. 

– A kollégáim – mutatta be lord Darcy az urakat –, Sean 

O’Lochlainn varázslómester, őkirályi felsége törvényszéki főmágusa; 

James Pateley doktor, törvényszéki sebész főorvos. 

A katonai főparancsnok tudomásul vette a bemutatkozást, majd 

így szólt. 

– Paul és Bertram őrmester, uram. A hivatali kocsi már vár ránk. 

Négy perccel később a kocsi Gisors vára felé robogott, a rugós 

függesztőszerkezet és a légtömlős gumikerekek a macskaköves utak 

ellenére is kényelmessé tették az utazást. Hosszúnak tetsző csend 

után lord Darcy barátságosan így szólt: 



 

 

– Min töpreng, kedves kapitány? 

– Tessék? Ó, igen. Elnézést, uram, csak gondolkodom. 

– Az egészen nyilvánvaló volt. Megtudhatnám, min 

gondolkodik? 

– Nem szeretem az ilyen ügyeket – mondta Jaque kapitány. – 

Nem vagyok erre berendezkedve. Szellemek, démonok, fekete mágia 

meg ilyesmi. Nem tudós vagyok, hanem tiszt. 

Sean mester kék szeme érdeklődve csillant fel. 

– Szellemek, démonok, fekete mágia? 

– Egy pillanat – felelte lord Darcy. – Legyünk szisztematikusak. 

Rouenban mi csak azt az információt kaptuk, hogy Vexin grófja 

halálra zúzta magát. Részleteket nem közöltek. Mi történt végül is, 

Jaque kapitány? 

A katonai főparancsnok elmagyarázta, mi történt lord Vexin 

halálát megelőzően, ahogy azt a szolgálatban lévő őrszemek 

beszámolóiból összerakták. 

– Kétségkívül halott volt – mondta a kapitány. – A koponyája 

összezúzva, és kitörött a nyaka. Andray testőr őrmester tűzoltólétrát 

hozatott, mert csak ezzel tudott feljutni abba a szobába. Az udvarból 

felküldte az őrszemet a lépcsőn, hogy értesítse a két testőrt, akik 

őlordsága ajtaja előtt álltak. 

– Ők nem vettek észre semmit? – kérdezte lord Darcy. 

Jaque kapitány megrázta a fejét. 

– Túl vastag az ajtó. Még betörni sem lehet. Fejsze kell hozzá. 

Andray ezért mászott fel a létrán. Bemászott az ablakon, és 

kireteszelte az ajtót. Addigra mozgósították az őrszemeket. És most 

jön egy érdekesség. 

– Tényleg? – mormolta lord Darcy. – Mennyiben érdekes? 



 

 

– A szobában nem volt senki. Teljesen érthetetlen. 

Sean mester elgondolkodva vakarta meg az állát. 

– Ha ez a helyzet, Jaque kapitány, akkor nem lökték ki. Lehet, 

hogy véletlen baleset volt. Talán amikor felállt az íróasztalra, hogy 

meggyújtsa a gázlámpát, megcsúszott valamin, véletlenül kiesett az 

ablakon és halálra zúzta magát. 

A katonai főparancsnok megrázta a fejét. 

– Nem valószínű, varázslómester, a test öt méterre repült a faltól. 

Az üvegszilánkok még messzebbre. – Ismét megrázta a fejét. 

– Nem eshetett ki. Az lehetetlen. Kilökték. 

Pateley doktor levette vékony orráról a cvikkert, és azt 

nézegette, miközben finom vászon zsebkendővel törülgette. 

– Esetleg kiugrott? – kérdezte bátortalan hangon. 

A kapitány haragos tekintettel nézett rá. 

– Kiugrott? Úgy érti, öngyilkos lett? 

– Nem feltétlenül – mondta a sebész. Lord Darcyra nézett. – 

Több okból is kiugorhat valaki – nemde, lordom? 

Lord Darcy elnyomott egy mosolyt. 

– Valóban, doktor. Agyafúrt ötlet. – Jaque kapitányra nézett. – 

Leugorhatott, kapitány? 

– Le. Bár érthetetlen. Ha az ember öngyilkos lesz, nem a csukott 

ablakon keresztül ugrik ki. Érthetetlen. Ha az öngyilkosjelölt le akar 

ugrani, először kinyitja az ablakot. Nem az üvegtáblán keresztül 

ugrik ki. 

– Nem erre gondoltam – mondta Pateley doktor, miközben 

gondosan visszatette a cvikkert. – Talán menekülni próbált valami 

elől? 

Jaque kapitány szeme tágra nyílt. 



 

 

– Tudtam! Démonok! 

Huszonöt perccel később Sean mester így szólt: 

– Nos, uram, bármi ölte is meg lord Vexint, semmi esetre sem 

Jaque kapitány démonai vagy bármi más elementáris lelki 

megnyilvánulás. 

Pateley doktor a homlokát ráncolta. 

– Micsoda? 

– Elementáris erő, kedves doktorom. Kivetített lelki 

megnyilvánulás, mely alapvetően négyféle halmazállapotú lehet: 

szilárd, folyékony, légnemű vagy plazma. Vagy ahogy másként 

nevezik: föld, víz, levegő és tűz. 

Lord Darcy, Sean mester és a sebész a vörös toronynak abban a 

szobájában álltak, ahonnan a néhai grófot olyan erőszakosan 

eltávolították. Sean mester félig csukott szemmel járta körbe, kutatta 

át a szobát, aranykeresztjével a jobb kezében. A többiek csendben 

álltak, oktalan dolog munkájában zavarni egy varázslót. Végül a 

köpcös kis ír mágus megtette kijelentését. 

Lord Darcy nem vesztegette azzal az idejét, hogy Sean mestert 

figyelje; túl sokszor látta már ahhoz, hogy érdekelte volna. Ehelyett 

éles, szürke szeme gondosan végigpásztázott a szobán. 

Elég nagy szoba volt. Egészen betöltötte a tizennegyedik századi 

torony legfelső szintjét, csak egy kis előtér volt még a lépcsősor 

tetején. Az előteret egy nehéz, párnázott tölgyfa ajtó zárta le. 

Miután ezt megnézte, lord Darcy a szoba többi részét vette 

számba. 

Négyszögletes, úgy hatszor hat méteres szoba volt, a tornyot ősi 

normann stílusban építették. Csak egy ablaka volt. A fal többi részét 



 

 

polcok és szekrények borították. A nyugati fal teljes hosszában futó 

polc úgy hatvan centi mély lehetett, egy méterre a padlótól, 

nyilvánvalóan dolgozóasztalnak használták, mert különböző 

üvegedények, furcsa formájú fa- és fémdolgok, néhány mérleg és 

más kellékek hevertek rajta szerteszét. A felette lévő polcon üvegek, 

korsók sorakoztak, mindegyiken címke, bennük folyadék vagy porok 

és különböző kristályok. 

A déli falon a betört ablak két oldalán lévő polcok könyvekkel 

voltak tele. A keleti fal egyik részén könyvek, a másikon szekrények. 

Az északi falon is polcok, és szekrények az ajtó körül. 

Az enyhe szellő dermesztően fújt be a törött ablakon, a felette 

lévő gázláng pislákolt, táncolt és kísérteties árnyékot vetett a 

szobára, élesen megvilágítva az üvegedényeket. 

A gróf íróasztala közvetlenül a nagy ablak alatt volt, az asztal 

lapja egy síkban az ablakpárkánnyal. Lord Darcy odament az 

íróasztalhoz, áthajolt rajta, és kinézett a betört ablakon. Lent sem 

látott semmi szokatlant. A grófnak a jelek szerint kitörött a nyaka és 

összezúzódott a koponyája, de a halottkém talán többet mondhat. 

Magának a testnek az átvizsgálása semmiféle eredményt nem hozott 

– de lord Darcy zsebében volt a néhai gróf szobájának a kulcsa. 

Lent Jaque kapitány és emberei óvatosan kiemelték a hullát az 

üvegszilánkok közül, és feltették a helybéli sebész speciális kocsijára. 

A halottkémi vizsgálatot Sean mester és Pateley doktor végzi el majd 

reggel. 

Lord Darcy hátrahajolt, és felnézett az ablak fölött lévő 

gázlángra. Vexin grófja bejött a fáklyájával, mint máskor. Felmászott 

az íróasztalára, mint máskor. Bekapcsolta a gázt, mint máskor. 

Fáklyájával meggyújtotta, mint máskor. Aztán… mi történhetett? 



 

 

Mi történhetett? 

– Kísérteties hely, ugye, mylord? – kérdezte Sean mester. 

Őlordsága megfordult, háttal állt az ablaknak. 

– Hát, mindenesetre komor. Nincs több gázlámpa a szobában? Á, 

igen, már látom. Minden falon kettő. Nyilván akkor hosszabbították 

meg a vezetékeket, mikor a polcokat szerelték fel. – Elővette a 

pipagyújtóját. – Lássuk csak, hátha jobban megvilágíthatjuk az ügyet. 

– Körbejárta a szobát, és gondosan meggyújtotta a másik hat lámpát. 

Még az üvegburák alatt is pislákoltak. A szoba világosabb lett, de az 

árnyékok még mindig táncoltak a falon. 

– Á! Egy régi csillár – mondta lord Darcy, és felnézett. Sárgaréz 

lámpa volt, vagy fél méter átmérőjű, tetején egy gyűrű, azon egy 

üveggel fedett kanóc; láncon függött, és egy csigasor tette lehetővé, 

hogy lehúzzák, amikor utánatöltenek vagy meggyújtják. Lord Darcy 

még lábujjhegyen sem érte fel. 

Gyorsan körülnézett, aztán az ajtóhoz ment és kinyitotta. 

– Káplár, van itt egy kampó, amivel lehúzzuk ezt a lámpát? 

– Ördög tudja, uram – mondta a káplár. 

– Őlordsága soha nem használta, mármint a lámpát. Legalábbis 

tudomásom szerint nem. Nem hinném, hogy van benne olaj. 

– Értem, köszönöm. – Becsukta az ajtót. 

– Hát ennyit a jobb megvilágításról. Hm. Pateley doktor, maga 

ugye megmérte a holttestet; milyen magas volt a lord? 

– Százhatvanhét centi, uram. 

– Tehát ez a magyarázat. 

– Minek a magyarázata? 

– Hét gázlámpa van a szobában. Hat úgy két és fél méter 

magasan, a hetedik az ablak felett csaknem háromméternyire van a 



 

 

padlótól. Mért mindig azt gyújtotta meg először? Mert azt könnyen 

elérte az íróasztal tetejéről. 

– És hogy érte el a többit, ha nagyobb fényre volt szüksége? – 

kérdezte Pateley doktor cvikkerét igazgatva. 

Sean mester mosolygott, de nem szólt semmit. 

Lord Darcy sóhajtott. 

– Kedves doktorom, komolyan az az érzésem, hogy maga semmit 

sem vesz észre beteg, haldokló vagy halott emberi testeken kívül. 

Mit lát ott? – És a szoba északkeleti sarkába mutatott. 

Pateley doktor megfordult. 

– Á, egy létra! – Zavartan folytatta: – Igen. Hát persze. 

– Ha ez nem lenne itt – mondta lord Darcy –, igencsak 

csodálkoznék. Hogy érhette volna el a könyveit különben, és… 

Aztán elhallgatott. Még mindig a létrát nézte. 

– Hm. Érdekes. – Odament a létrához, felmászott rajta egészen a 

plafonig. Hátrahajolt, és megvizsgálta a plafont. – Áhá. Ez volt régen 

az őrtorony. – Felnyújtotta először az egyik, aztán mindkét kezét. A 

feje felett egy méteres panel kifordult a zsanérnál. Lord Darcy 

felmászott, és felhúzta magát a nyíláson. 

Körülnézett a torony tetején, körben lőréseket látott. Aztán 

lemászott, bezárta a mennyezetlapot. 

– Látszólag semmi sincs odafenn, de vissza kell jönnöm, hogy 

nappal még egyszer alaposan átvizsgáljam. 

Aztán szó nélkül körbejárta a szobát, mindent jól megnézett, de 

nem nyúlt semmihez. Felnézett a plafonra. 

– Nehéz, sárgaréz kampók – mormolta –, de minek? Á, hát 

persze. Hogy felfüggeszthesse a felszerelési tárgyait. Remek. 



 

 

Már majdnem az egész szobát átvizsgálta, mire végül valami 

felkeltette az érdeklődését. Az ajtó közelében állt, a padlót nézte, 

amikor így szólt: 

– Áhá! És ez mi lehet? 

Letérdelt, óvatosan megnézte azt a tárgyat, aztán a hüvelyk- és a 

mutatóujja közé fogva felemelte. 

– Úgy néz ki – mondta Sean mester –, mint egy darab kötél, 

uram. Nagyon piszkos. 

Őlordsága szárazon elmosolyodott. 

– Bizony, pontosan annak néz ki, ami valójában, kedves jó Sean. 

Érdekes. – Közelről vizsgálgatta. 

– Lekötelezne, uram – mondta Sean mester szertartásoskodón –, 

ha elmagyarázná, mi olyan érdekes. 

Pateley doktor csak hunyorgott a cvikkere mögött, de nem szólt 

semmi. 

– Talán észrevette, kedves Seanem – kezdte lord Darcy –, milyen 

nagyon tiszta ez a laboratórium. Sehol egy porszem, jól 

kitakarították. Úgy tűnik, minden a helyén van. Nincs szemét 

szanaszét. Sehol semmi piszok. Ez a hely olyan gondosan ápolt, mint 

egy lovastiszti kard. – Karjával körbemutatott az egész szobán. 

– Igen, uram, de… 

– De akkor, ha szabad tudnom, mit keres egy darab piszkos kötél 

a padlón? 

– Nem tudom, uram. – Sean mester igazán belezavarodott. – Mi 

ennek a jelentősége? 

Lord Darcy szélesen elmosolyodott. 



 

 

– A leghalványabb fogalmam sincs róla, Sean mester. De biztos 

vagyok abban, hogy van valami jelentősége. Hogy mi, azt még ki kell 

deríteni. 

Lord Darcy még vagy tíz percig vizsgálódott, de minden további 

eredmény nélkül. 

– Nos – mondta –, a többit holnapra hagyjuk, amikor világosabb 

lesz. Most menjünk le, és vitassuk meg az ügyet az érintettekkel. 

Attól tartok, nem sokat alszunk ma éjjel. 

Sean mester mentegetődzve köszörülte a torkát. 

– Uram, a sebész és én nem értünk a tanúk kihallgatásához, így 

inkább a halottkémi jelentéssel foglalkoznánk. Mit szól hozzá? 

– Mit szólok? Hát persze, ha úgy gondolják. Igen, természetesen. 

Ez a vége, gondolta lord Darcy, ha az ember feltételezi másokról, 

akár a legközelebbi kollégáiról, hogy hasonló az érdeklődési körük. 

St. Martin’s Hallban a kandallópárkányon álló óra ünnepélyesen 

elütötte a negyedet. 1974. április tizenkettedike volt, nagypéntek, 

hajnali negyed három. 

Villiers atya a kandalló mellett állt, és lord Darcyra nézett. Nem 

volt magas, talán százhatvanhét centi, de szikár, tömzsi teste fizikai 

erőt mutatott. Mozdulatai gyorsak és biztosak voltak, soha nem 

látszott zaklatottnak vagy idegesnek. Elővigyázatossága szellemi erőt 

is sejtetett. Lord Darcy megállapította, hogy jó negyvenes lehet, 

hajába és bajuszába néhány ősz szál vegyült. Csinos arca, finom 

vonásai erőről, kedvességről és humorérzékről tanúskodtak. De most 

nem mosolygott; szeméből a tragédia tükröződött. 



 

 

– Mindannyian a kápolnában vannak, uram – mondta kellemes, 

csengő tenor hangján. – Lord Gisors, lady Beverly, Madelaine 

kisasszony és Sir Roderique MacKenzie. 

– Ki az utóbbi kettő, atyám? – kérdezte lord Darcy. 

– Sir Roderique a gróf személyes testőrségének a kapitánya. 

Madelaine kisasszony a lánya. 

– Nem zavarom meg őket, atyám – mondta lord Darcy. – Minden 

kereszténynek joga van ma éjjel vigasztalást keresni a mi mennyei 

atyánk oltára előtt, és ezt csak végszükség esetén szabad megsérteni. 

– A gyilkosságot nem tartja annak? 

– Az elkövetés előtt igen. Utána már nem. Miből gondolja, 

atyám, hogy gyilkosság történt? 

A pap elmosolyodott. 

– Nem öngyilkosság volt. Beszéltem vele, mielőtt a vörös 

toronyba ment; mivel érzékeny lélek vagyok, rögtön észrevettem 

volna bármiféle öngyilkossági szándékot. És baleset sem igen 

lehetett, ha elvesztette volna az egyensúlyát, és kiesik az ablakon, 

akkor a fal tövében ért volna földet, és nem öt-hat méterrel odébb. 

– Öt – mondta lord Darcy. 

– Ergo gyilkosság – mondta Villiers atya. 

– Egyetértek önnel, atyám. Az az elképzelésünk, hogy a gróf úr 

annyira megijedhetett valami kísértettől, hogy inkább kiugrott a 

csukott ablakon a biztos halálba, mint hogy szembenézzen vele. Mi 

az ön véleménye? 

A pap tagadón rázta a fejét. 

– Aligha. A néhai lord még csak észre sem vett volna egy 

látomást, és semmiféle szélhámosság vagy trükk nem tette volna 

bolonddá, és nem tudta volna megijeszteni. 



 

 

– Nem észlelt volna egy valódi látomást? 

Villiers atya ismét megrázta a fejét. 

– A lelki vakság ritka esete forgott fenn nála. 

Mióta St. Hilary of Walsingham megalkotta a tizenharmadik 

századból származó varázslási törvények analóg egyenletét, a tudós 

mágusok rájöttek, hogy ezeket a törvényeket nem használhatja fel 

mindenki. Egyeseknek van hozzá adottságuk, másoknak nincs. Nem 

várhatjuk el, hogy mindenkiből varázsló vagy csodadoktor legyen, 

ahogy nem lehet mindenkiből zenész, szobrász vagy sebész. 

De ha valaki nem tud hegedülni, ez nem jelenti azt, hogy 

képtelen más játékát élvezni. Egyeseknek nem kell zenésznek leni 

ahhoz, hogy észrevegyék a zene létezését. 

Hacsak nem töksüketek. 

Vegyünk egy másik hasonlatot: van néhány olyan ember, nő és 

férfi egyaránt, aki egészen színvak. Ők nemcsak a pirosat és a zöldet 

nem tudják megkülönböztetni egymástól, hanem mindent szürkében 

látnak. Számukra a világ színtelen. Az ilyeneknek nehéz megérteni, 

mások hogy látják ugyanazt a három szürke tárgyat „pirosnak”, 

„kéknek” és „zöldnek”. Az igazi színvakok számára ezek a szavak 

teljesen értelmetlenek, nincs mihez kapcsolják őket. 

– A néhai lordnak – mondta a lelkész – kezdetben az volt a 

vágya, hogy papi hivatást válasszon, lemondjon rangjáról az öccse 

javára. De természetesen nem tehette meg. Egy adottság nélküli, 

lelki vakságban szenvedő egyén olyan haszontalan lett volna az 

egyházban, mint egy színvak a Művészeti Alapban. 

Természetesen – gondolta lord Darcy – ez nem zárta ki, hogy a 

néhai Vexin gróf hivatalt vállaljon őkirályi felsége kormányában. 

Egy grófság irányításához nem kell mágikus adottság. 



 

 

Nyolcszáz éve, II. Henrik uralkodása óta állt fenn és virágzott az 

anglo-francia birodalom. Henrik fia, Richárd, miután 1199-ben egy 

nyílvessző majdnem halálát okozta, erősen kézbe vette a királyságot, 

és megnövelte a területét. Halála után, 1219-ben unokaöccse, Artur 

még inkább növelte a királyság erejét. A tizenötödik századi nagy 

reform idején Erős Richárd szilárd alapokra helyezte az országot, a 

lelki jelenségek tudományára támaszkodva, és ez a társadalom 

csaknem ötszáz éve szilárd és fejlődő-képes. 

– Hol van a néhai lord öccse? – kérdezte lord Darcy. 

– Lord Louis kapitány az új-angliai flottánál szolgál. Jelenleg, azt 

hiszem, Holy Cross kikötőjében állomásoznak, Mechicoe partjainál. 

Ez kizárja a gyanúsítottak köréből – mondta magában lord 

Darcy. 

– Mondja csak, atyám – kérdezte fennhangon –, tud valamit a 

néhai lord laboratóriumáról, a vörös torony legfelső emeletén? 

– Laboratórium? Tehát az? Nem, nem is tudtam. Rendszeresen 

felment oda, de fogalmam sincs, mit csinált odafönn. Azt hittem, 

valami ártalmatlan hobbi. Vagy nem? 

– Lehet, hogy az volt – ismerte el lord Darcy. – Nincs okom mást 

feltételezni. Járt abban a szobában valaha? 

– Nem. Soha. Tudomásom szerint más sem, csak a gróf. Miért? 

– Mert – felelte lord Darcy elgondolkodva – nagyon furcsa 

laboratórium. Mégis kétségtelen, hogy valamiféle tudományos 

kísérleti laboratórium. 

Villiers atya megfogta a mellén levő keresztet. 

– Furcsa? Miért? – Aztán leengedte a kezét, és kuncogva mondta: 

– Nem. Természetesen nem fekete mágia. Egyáltalán nem hitt a 



 

 

mágiában – legyen az fekete, fehér, bíbor, zöld, piros vagy 

szivárvány-színű. Materialista volt. 

– Ó?! 

– A lelki vakság túlburjánzása, tudja – magyarázta a lelkész. – 

Pap akart lenni. Nem lehetett. Ezért megtagadta az okot. Azt hitte, 

csak az létezik, amit ő maga észlel. Be akarta bizonyítani a 

materializmus alaptételét: „A világegyetem minden jelensége az 

élettelen erő és az élettelen anyag kölcsönhatásának eredménye.” 

– Igen – mondta lord Darcy. – Egy olyan filozófia, amit én, az 

élőlény nehezen tudnék megmagyarázni, pláne nem elfogadni. Tehát 

az volt a laboratórium célja, hogy megalkossa a materializmus 

elméletének tudományos módszerét. 

– Úgy tűnik, igen – mondta Villiers atya. 

– Persze én nem láttam a néhai lord laboratóriumát, de… 

– Ki látta? – kérdezte lord Darcy. 

A lelkész tagadóan rázta a fejét. 

– Senkiről sem tudok. Senkiről. 

Lord Darcy az órájára pillantott. 

– Van valaki a kápolnában a családon kívül, atyám? 

– Jó páran. Van egy ajtó, ahol a várfalon belül lakók közvetlenül 

az udvarról jöhetnek be. És négy ajtó nyílik a zárdából a nővérek 

számára. 

– Akkor észrevétlenül be tudnék surranni egyórai imára, az 

oltáriszentség felmutatása előtt? 

– Egészen biztosan, uram; állandó a jövés-menés. De azt 

javaslom, használja a család bejáratát, különben valaki biztosan 

észreveszi. 

– Köszönöm, atyám. Mikor tartják a nagypénteki csonka misét? 



 

 

– Nyolckor kezdődik. 

– És hogy jutok el ahhoz az ajtóhoz? Át ezen az ajtón és aztán 

balra, ugye? 

– Pontosan, uram. 

Három perc múlva lord Darcy a kápolna hátulsó részében 

térdepelt, szemben a csodálatosan felépített oltárral, szemét, a 

középen álló tabernákulumra szegezte. 

Egy és negyedóra múlva mélyen aludt az udvarmester által 

számára kijelölt szobában. 

A csonka mise gyors, liturgiái befejezését követően, péntek délelőtt, 

kevéssel tíz óra után, lord Darcy és Sean mester a kápolna családi 

bejáratánál állt és várt. Pateley doktor kimentette magát, felajánlotta, 

hogy segít előkészíteni a néhai grófot a temetésre. 

– Visszatenni a dolgokat eredeti helyükre, uram – ahogy 

megfogalmazta. 

Darcy és a tömzsi kis ír mágus a gyülekezet mögött helyezkedett 

el, és a család előtt jött ki, akik a számukra fenntartott első sorban 

ültek. 

– Bízom benne – mormolta őlordsága igen halkan –, hogy a 

mindenható Isten speciális büntetést tartogat azok számára, akik 

gyilkosságot követnek el a nagyhét alatt. 

– Bizony, uram, tudom, mire gondol – suttogta Sean mester. – 

Jómagam élvezem a nagypénteki háromórás prédikációt, különösen, 

ha igazán jó a prédikátor, és Villiers atyát ilyennek tartják. De a 

munka mindenekelőtt. – Szünetet tartott, aztán ugyanolyan halkan 

folytatta: – Gondolja, hogy hamar felderíti az ügyet? 

– Naplemente előtt, azt hiszem. 



 

 

Sean mester meglepődött. 

– Akkor tehát tudja, ki tette? – Lehalkította a hangját. 

– Hogy ki tette? Természetesen. Ez egyszerű. De több adatra van 

szükségem ahhoz, hogy megtudjam hogyan és miért tették. 

Sean mester hunyorgott. 

– Hisz még senkit sem hallgatott ki, uram. 

– Semmi szükség rá. De még nem végeztem az üggyel. 

Sean mester megrázta a fejét, hangja elcsuklott. 

– Az adottság, uram. 

– Tudja, kedves Sean, majdnem meggyőzött arról, hogy tényleg 

van valamilyen adottságom. Hogy csinálta? 

– Mint minden nagy detektív, uram, önben is megvan a képesség 

arra, hogy egy bebizonyítatlan feltételezésből hirtelen eljusson a 

megoldásig, nem zavarja a „hogyan” kérdése. Aztán visszamegy, és 

kitölti a hiányzó részleteket. – Ismét szünetet tartott. – Nos, akkor ki 

volt a… 

– Csitt! Itt jönnek! 

Hárman jöttek ki a kápolnából: lord Gisors, lady Beverly és 

Madelaine MacKenzie kisasszony. 

Sean mester ajka alig mozgott, alig hallatszott a hangja: 

– Kíváncsi lennék, hová tűnt a MacKenzie klán többi tagja? 

– Megkérdezzük. – Mindketten tudták, hogy Sir Roderique 

MacKenzie kapitány és fia, Andray őrmester a család padsorában ült 

az előbb, a többiekkel együtt. 

Azok hárman végigjöttek a hallon, a nagy kandalló felé, ahol 

lord Darcy és Sean mester vártak rájuk. 

Lord Darcy előrelépett és meghajolt. 

– Üdvözlöm Vexin grófját. 



 

 

A fiatalember megrémült. 

– Nem én, az apám… – Abbahagyta. Életében először szólították 

„Vexin grófjának”. Természetesen ez csak udvariaskodás, hisz addig 

nem lesz Vexin grófja, amíg a király nem hagyja jóvá kinevezését. 

Lord Darcy, a fiatalember zavarát látva, így folytatta: 

– Lord Darcy vagyok, uram. Ez Sean mester. Nagyra értékeljük a 

reggeli meghívást, amit az udvarmester adott át nekünk. 

Vexin új grófja visszanyerte önuralmát. 

– Á, igen. Örülök, hogy megismerhetem, uram. Ez a nővérem, 

lady Beverly és Madelaine kisasszony. Jöjjenek; a reggelink rögtön 

tálalva lesz. – Előrement, mutatta az utat. 

A reggeli nagyszerű volt, de nem túl fényűző: kicsi, különlegesen 

puha quinelles de poisson; tojás, péksütemény, tej és kávé. 

Roderique kapitány és Andray őrmester néhány perccel az 

étkezés kezdete előtt jelent meg, szinte rögtön utánuk Villiers atya. 

A reggeli alatt jelentéktelen dolgok kerültek szóba, így lord 

Darcy minden feltűnés nélkül megfigyelhette a társaság tagjait. 

Vexin grófja még mindig kábának tűnt, mintha máshol járnának 

a gondolatai, csak részben kötötte le a beszélgetés. A szőke és 

gyönyörű Madelaine kisasszony méltóságteljesen viselkedett, bár 

volt a szemében valami izzó, számító csillogás, de lord Darcy nem 

figyelt rá. Az öccsénél talán tíz évvel idősebb Lady Beverly – fekete 

haja a halántékánál kicsit őszült – úgy nézett ki, mintha özvegynek 

született volna vagy apácának; csendes volt, halk szavú, félrehúzódó, 

de lord Darcy felfedezte, hogy alapjában véve határozott és 

intelligens. Sir Roderique MacKenzie kapitány vagy három centivel 

volt magasabb lord Darcynál – szikár, egyenes tartású, szögletes 

vállú, sűrű, világosbarna bajszú, szakállas, szófukar férfi; tipikus 



 

 

francia-skót. A fia hasonlított hozzá, de arca simára borotvált és a 

haja világosabb, bár nem olyan szőke, mint a húgáé, Madelaine-é. 

Mindkettőjükben volt valami a katonák és a királyi testőrök 

magatartásából. Gárdatisztek voltak, és ezt éreztették is. 

Villiers atya elfogultnak látszott, és lord Darcy tudta, miért. 

Jézus szimbolikus halála és Vexin grófjának valódi halála túlságosan 

közel voltak egymáshoz ahhoz, hogy ne zavarták volna meg az atya 

lelki békéjét. Nem olyan könnyű dolog papnak lenni manapság. 

Reggeli után spanyol narancsból készült kompótot szolgáltak fel, 

aztán ismét kávét. 

A néhai gróf fia a torkát köszörülte. 

– Lordok, hölgyeim és uraim – kezdte. Aztán szünetet tartott, és 

nyelt egyet. – Önök közül néhányan „Vexin grófjának” szólítottak. 

Jobban szeretném azonban régi címemet megtartani, amíg ez az ügy 

tisztázódik. Nagyon kérném önöket. – Megint szünet, majd lord 

Darcyra nézett. – Ön azért jött ide, hogy kikérdezzen minket, ugye? 

Lord Darcy nagyon őszintén mondta: 

– Nem egészen, lord Gisors. Bár, ha beszélgetnének velem 

őlordsága haláláról, az fényt derítene néhány rejtélyes körülményre. 

Tudom, hogy egyikük sem tartózkodott abban a szobában a… 

baleset… idején. Nem alibiket szeretnék hallani. De van 

bármelyiküknek bármilyen feltételezése arról, hogy halt meg a néhai 

Vexin gróf? 

Csend ereszkedett a szobára, mint valami pszichikai köd, nehéz 

volt és izzadságszagú. 

Mindenki a másiktól várta, hogy megszólaljon, de senki nem 

szólt semmit. 



 

 

– Nos – mondta lord Darcy egy idő után közelítsük meg más oldalról 

a témát. Andray őrmester, a jelenlevők közül nyilvánvalóan ön az 

egyetlen szemtanú. Mi volt a benyomása, mi történhetett? 

Az őrmester hunyorgott, ültében kissé kiegyenesedett, és 

idegesen köszörülte a torkát. 

– Hát, néhány perccel tíz óra előtt Jaime őrszem és én… 

– Nem, nem őrmester – szakította félbe lord Darcy finoman. – 

Olvastam a Jaque kapitánynak tett tanúvallomásukat, így tökéletesen 

tisztában vagyok azzal, amit láttak. Azt szeretném hallani, mit 

gondol, mi volt az oka annak, amit láttak. 

Rövid hallgatás után Andray őrmester ezt mondta: 

– Nekem úgy tűnt, mintha keresztülugrott volna az ablakon, 

uram. De arról fogalmam sincs, hogy miért tette. 

– Nem látott semmit, ami miatt esetleg kiugorhatott? 

Andray őrmester a homlokát ráncolta. 

– Csak az a fény. Paullal együtt mindketten megemlítettük a 

vallomásunkban. 

– Igen. Mintha valami sárgásfehér fény táncolt volna keresztül a 

szobán néhány másodpercig, azután leesett a padlóra, és eltűnt – ezt 

mondta. Igaz? 

– Azt kellett volna mondanom: leesett, a padló irányába, uram. 

Abból a szögből nem láthattam, hogy tényleg földet ért. 

– Nagyon helyes, őrmester! Kíváncsi voltam, helyesbíti-e ezt a 

kis ellentmondást, és legnagyobb megelégedésemre helyesbítette. – 

Lord Darcy gondolkodott egy percig. – Nos, tehát odament a testhez, 

megvizsgálta, és megállapította, hogy őlordsága halott. Megérintette? 

– Csak a csuklóját, hogy van-e pulzusa. Nem volt, és ahogy a feje 

állt… – itt abbahagyta. 



 

 

– Tökéletesen értem. Időközben elküldte Jaime őrszemet a 

tűzoltólétráért. Aztán a létrán felmászott, kinyitotta az ajtót, és 

beengedte az őröket. Égett még a gázlámpa? 

– Nem. Kialudt. Elzártam a gázcsapot, aztán az ajtóhoz mentem 

és kinyitottam. Az udvarról beáradó fényben elég jól láttam. 

– És nem látott semmi furcsa, szokatlan dolgot? 

– Semmit és senkit, uram – mondta az őrmester határozottan. – 

A többi testőr sem. 

– Ez egyenes beszéd. És átkutatták a szobát? 

– Hát nem mondanám, hogy átkutattuk. A kezünkben levő kis 

fáklyákkal körülnéztünk, hogy van-e ott valaki. De abban a szobában 

sehová sem lehet elbújni. Hívtuk a katonákat, és ők gondosan 

átvizsgálták a szobát. Semmi. 

– Rendben. Nos, amikor megérkeztem, égett az ablak feletti 

gázlámpa. Ki gyújtotta meg? 

– Jaque Tolle, a katonai főparancsnok, uram. 

– Értem. Köszönöm, őrmester. – Aztán egyenként végignézett a 

többieken. A hallgatásuk vég nélkülinek tűnt. – Lady Beverly, van 

valami hozzáfűznivalója? 

Lady Beverly Villiers atyára emelte nyugodt szemét. 

A pap ránézett. 

– Azt tanácsolom, beszéljen, gyermekem. A végére kell járnunk 

ennek az egésznek. 

Értem már – gondolta lord Darcy. – Van itt valami, amit 

megbeszéltek a gyónás alatt. Az atya nem beszélhet, de tanácsolhatja 

a nőnek. 

Lady Beverly lord Darcyra nézett. 



 

 

– Egy elméletet akar hallani, uram? Hát legyen. – Valami 

szörnyű szomorúság volt a hangjában. – Apámat, a néhai lordot 

hitetlensége miatt büntette meg Isten. Villiers atya azt mondta, hogy 

ez lehetetlen – becsukta a szemét –, de én attól tartok, hogy nem az. 

– Hogyan? – kérdezte Darcy kedvesen. 

– Materialista volt. Lelki vakságban szenvedett. Tagadta, hogy 

mások megkapták Isten ajándékát, a látást és az adottságot. Azt 

mondta, mindez színlelés, humbug. Elzárkózott az érzelmek elől. 

Már nem lord Darcyra nézett, átnézett rajta vagy felette, mintha 

a távoli horizontra meredne. 

– Nem volt gonosz ember – folytatta anélkül hogy másfelé nézett 

volna –, de bűnös volt. – Hirtelen megcsillant a szeme, és egyenesen 

lord Darcy szürke szemébe nézett. – Tudja, hogy megtiltotta öcsém 

és Madelaine kisasszony házasságát, mert nem vette észre, hogy 

szeretik egymást? Azt akarta, hogy Gisors Evelynne de Saint-Brieuc-

t vegye feleségül. 

Darcy hirtelen lord Gisorsra és Madelaine MacKenzie-re nézett. 

– Nem. Nem tudtam erről. Hányan tudtak? 

Sir Roderique kapitány szólalt meg: 

– Mindannyian tudtunk róla, uram. A gróf világosan 

megmondta. Ő megtiltotta, és én is megtiltottam. De törvényesen 

nem volt jogom hozzá, hogy megtiltsam a lányomnak. 

– De a gróf miért… 

Lady Beverly hirtelen félbeszakította lord Darcy kérdését: 

– Politika, uram. És mert nem vette észre az igaz szerelmet. Isten 

megbüntette a konokságáért. Megbocsát, uram. Szeretném 

meghallgatni a misét. 

Villiers atya gyorsan hozzátette: 



 

 

– Mindkettőnknek bocsásson meg, uram. 

– Természetesen, atyám. Természetesen, lady Beverly – mondta 

lord Darcy, és felemelkedett. Szemével csendben követte őket, amint 

kimentek a szobából. 

Fél egy. 

Lord Darcy és Sean mester a vörös torony tövében állt az udvaron, és 

az üvegszilánkkupacot nézte, amit a fegyveresek és az őrök gyűrűje 

vett körül. 

– Nos, kedves Sean, mi a véleménye a reggeli beszélgetésünkről? 

– Lebilincselő volt, uram. Azt hiszem, kezdem már érteni, hová 

akar kilyukadni. Lady Beverly nem teljesen normális, igaz? 

– Mondjuk úgy, hogy furcsa elképzelései vannak Istenről. 

Készen áll a kísérletre? Sean mester? 

– Készen, uram. 

– Nincs szüksége segítségre az ilyesmihez? 

Sean mester bólintott. 

– De igen, uram. Jaque kapitány idehozza Emile segédvarázslót, a 

grófság törvény-széki mágusát. Tegnap éjjel találkoztam vele; 

tehetséges ember, egyszer még varázslómester lesz belőle. Ami azt 

illeti, uram, a varázslás egészen egyszerű. A kontiguitás törvénye 

szerint a struktúra bármely része a struktúra része marad. Vissza 

tudjuk hozni abba az utolsó állapotba, amikor még része volt az 

egésznek – tökéletesen, ha kell, de ön csak a törés utáni, de a 

szétszóródás előtti állapotot akarja. Ezt egyáltalán nem nehéz 

megcsinálni. A helyén tartani utána, az a nehéz. Ehhez van 

segítségre szükségem. 



 

 

– Olyan gyorsan lemérem és megnézem, amilyen gyorsan csak 

lehet – ígérte lord Darcy. – Á, itt jönnek. 

Sean mester követte a lord pillantását át az udvaron, a főkapuig. 

Aztán nagyon ünnepélyesen ezt mondta: 

– Igen. Az egyikük a katonai parancsnokok fekete-ezüst 

egyenruháját viseli; a másik a segédmágusok munkaruháját. Amiből 

arra következtetek, hogy ez nem a tengeri flotta egyik osztaga. 

– Bravó, kedves Sean, csak így tovább. Akkor lesz magából 

mesterdetektív, amikor belőlem varázslómester. Jaque kapitánnyal 

felmegyek a toronyba, míg maga Emillel itt lent ügyködik. Lássunk 

munkához. 

Lord Darcy felvonszolta magát a nyolcemeletnyi lépcsősoron, azt 

kívánta, bárcsak D’Erreux kastélyában lenne, ahová a grófné néhai 

bátyja gőzliftet szereltetett fel. Nem is volt olyan bolondság – 

gondolta lord Darcy. 

A legfelső pihenőnél egy fegyveres és egy őr jött oda, rögtön, 

ahogy őlordsága megjelent. Bólintott nekik. 

– Jó napot! – Hüvelyk- és mutatóujjával mellénye bal oldali 

zsebébe nyúlt, aztán a jobba. – Zárva van ez a szoba? – kérdezte. 

A fegyveresek lenyomták a kilincset. 

– Igen, méltóságos uram. 

– Úgy látszik, elvesztettem a kulcsot. Van másik? 

– Van egy másolat, uram – mondta a testőr –, de az Roderique 

kapitány irodájába van elzárva. Felhozom önnek, ha kívánja; csak 

két szinttel van lejjebb. 



 

 

– Nem. Nincs rá szükség. – Lord Darcy előhalászta a kulcsot 

mellénye jobb zsebéből. – Megtaláltam. Mindenesetre köszönöm. 

Jaque kapitány néhány perc múlva itt lesz. 

Kilakatolta az ajtót, kinyitotta, bement, és becsukta maga után. 

Három perc múlva, amikor Jaque kapitány kinyitotta az ajtót, így 

szólt: 

– Keres valamit, uram? 

Lord Darcy térden állt, egy szekrényben kutatott, félretett és 

kivett dolgokat. 

– Igen, kedves kapitányom; a gyilkos felakasztásához szükséges 

eszközt keresem. Először azt gondoltam, valószínűleg a fenti 

szekrényekben lesz, de ott az üvegeken kívül nincs semmi. Így aztán 

arra a következtetésre jutottam, hogy… Á! – Kihúzta fejét a 

szekrényből, és még mindig térden állva felegyenesedett. Ujjai közt 

egy kétméteres, közönséges kötél lógott. 

– Egy kicsit gyenge ahhoz, hogy felakasszunk egy embert – 

mondta Jaque kapitány kétkedőn. 

– Ennek a gyilkosnak tökéletesen megfelel – mondta lord Darcy, 

miközben felállt. Közelről vizsgálgatta a kötelet. – Hacsak-nem… 

Az udvarról jövő kiáltás félbeszakította. Odament a betört 

ablakhoz, és lenézett. 

– Igen, Sean mester! – kiabálta. 

– Kezdhetjük, uram! – kiáltotta a tömzsi kis ír mágus. – Kérem, 

álljon hátrább. 

Az udvaron a katonák és a testőrök a betört ablakszilánkok körül 

álltak, arccal kifelé. Emile segédmágus – alacsony, vékony férfi, 

francia akcentussal beszélt – gondosan felrajzolt egy halványkék 

kört, tíz centire a körben álló testőrök csizmasarkától. 



 

 

– Lenni kész, mester – mondta pocsék angolsággal. 

– Kitűnő – felelte Sean mester. – Emelje fel és tartsa egybe az 

egészet. Minden erőm átadom. 

– Igenis, mester. – Kinyitotta szimbólumokkal dekorált táskáját – 

ami nagyjából hasonlított, de részleteiben eltért Sean mesterétől –, és 

elővett egy tükörfényes ezüst varázspálcát, a szimbolikus faragás 

csillogott a kora délutáni napfényben. 

– A Cattell-effektus kell az ezüsthöz, ugye? 

– Igen – felelte Sean mester. – Maga a statikus varázsigékkel 

foglalkozzon, én a kinetikusokkal fogok. Készen van? 

– Igen, készen – mondta Emile. – Rajta. 

– A kék krétakör közepére állt, a vörös toronnyal szemközt, és V 

alakban tartotta a varázspálcákat. 

Sean mester egy fúvócsövet vett elő táskájából, és megtöltötte 

valami, előzőleg odakészített porral. Aztán gondosan körbejárt, és 

porfelhőt fújt, ami az udvar kövére szállt, minden üvegszilánkra 

jutott egy kicsi. 

Amikor végigért a körön, Sean mester megállt Emile előtt. 

Visszatette a táskájába a fúvócsövet, és elővett egy félméteres 

halványsárga kristálypálcát, és valamilyen jelet rajzolt vele a 

levegőbe. 

A Cattell-effektus szemmel láthatóvá vált. 

Először lassan, aztán egyre gyorsabban mozogni kezdtek az 

ablaküvegszilánkok. 

Mint egy visszafelé mozgó, lassított zuhatag, felemelkedtek és 

összegyűltek, több milliárd felfelé szálló szikrázó üvegszilánk, mint 

valami csillogó szökőkút, a huszonöt méter magas ablakkeret felé 

közeledett. Meseszerű csilingelés hallatszott, amint az üvegszilánkok 



 

 

egymásnak ütköztek felfelé menet, ugyanúgy, ahogy akkor tették, 

amikor leestek. 

A katonák és a testőrök óriási fegyelmének köszönhető, hogy 

nem fordultak hátra, megnézni, mi történt. 

Felfelé szálltak a kis üvegdarabkák, mintha éles esőcseppek 

esnének az ég felé. 

Az ablakkeretnél egybeolvadtak, ismét ablaküveggé váltak – de 

mégsem egészen. Valami kidudorodott. 

Lord Darcy a néhai lord toronyszobájában figyelte, hogy térnek 

vissza az üvegszilánkok eredeti helyükre. Mikor befejeződött, lord 

Darcy a kapitányra nézett. 

– Jöjjön, kedves Jaque; nem szabad a szükségesnél tovább 

igénybe venni mágusainkat. – Odament az ablakhoz, a kapitány 

követte. 

A rombusz alakú ablak már nem összetört törmelék volt, de nem 

is teljes egész. Érdekesen kidudorodott, minden üvegdarab csaknem 

a másikhoz ért, de nem egészen illeszkedtek. A rombuszok közötti 

rész kitágult és kicsavarodott, mintha egy óriási ököl csapott volna 

belülről az ablakba, és az utolsó pillanatban megállt volna. 

– Nem egészen értem – mondta Jaque kapitány. 

– Így nézett ki az ablak a másodperc törtrészével azután, hogy 

őlordsága hozzáütődött. Aztán kilökte az ablakot, és az összetört, de 

a szilánkok még nem törtek össze. Az ablak középső részére 

irányítanám a figyelmét. 

A kapitány kíváncsian nézte. 

– Értem már, mire céloz. Mint valami öntőminta vagy öntvény. 

Látszik az áll, a mell, a has, a térd. 



 

 

– Pontosan. Most próbáljon meg beállni ilyen pózba – mondta 

lord Darcy. 

A kapitány elvigyorodott. 

– Felesleges. Egészen nyilvánvaló. A lábikra vissza van hajtva a 

térdhez. A fej hátrahajlik, így az áll éri az üveget először, meg a mell 

és a has. – Összehúzta a szemét. 

– Nem ugrott ki; nem is esett ki. Hátulról lökték ki – erőszakkal. 

– Pontosan. Kitűnő, Jaque kapitány. Most mérjünk le mindent, 

olyan gyorsan és pontosan, amilyen gyorsan csak lehet – mondta 

lord Darcy –, legyünk óvatosak, ne érjünk hozzá ehhez a labilis 

anyaghoz. Mert ha hozzáérünk, az egész összedől, és jól megvágjuk a 

kezünket. 

Lent az udvaron a mozdulatlan tabló. Katonák és testőrök állnak 

pihenőállásban, a két varázsló meg mint valami mozdulatlan szobor, 

pillantásuk és gondolataik a fenti ablakra összpontosulva, pontosan, 

magabiztosan tartják varázspálcáikat. 

Teltek a percek, és a feszültség egyre inkább megmutatkozott. 

Akkor lord Darcy hangja hallatszott: 

– Készen vagyok, Sean mester! 

Sean mester nem mozdult, csak erélyesen odakiáltott: 

– Őrmester! Rendelje vissza az embereit! Jó messzire! 

Az őrmester parancsot adott, és a katonák meg a testőrök 

gyorsan visszahúzódtak a főkapu felé. Akkor megfordultak, hogy 

lássák. 

A varázslat megszűnt. Az erők, melyek összetartották az 

üvegszilánkokat, nem hatottak tovább, működésbe lépett a 

gravitáció. A szikrázó üvegszilánkok lavina- vagy inkább 



 

 

vízesésszerűen zúdultak alá. Nagy zajjal csúsztak le a főfalon, és nagy 

halmot alkottak a vörös torony tövében. 

Ez már nem volt olyan látványos, mint az ablak rekonstrukciója, 

de a katonáknak és a testőröknek épp elég volt. 

Néhány perccel később Sean mester felment a lépcsőn, és 

belépett a néhai gróf laboratóriumába. 

– Á, Sean mester! – fogadta lord Darcy. – Hol van a segédje, 

Emile? 

Az ir mágus halványan elmosolyodott. 

– Hazament, uram. Ez kimerítő munka, és ő nincs úgy 

hozzászokva, mint én. 

– Remélem, tolmácsolta elismerésemet. Csodálatos munkát 

végeztek maguk ketten. 

– Köszönöm, uram. Én magam is megdicsértem Emile-t, és 

tolmácsoltam az ön dicséretét. Megcsinálta, amit akart, uram? 

– Igen, meg. Már csak egy dolog van hátra. Egy egyszerű 

vizsgálat, de biztos vagyok benne, hogy ez mindenre fényt derít. 

Először is felhívom a figyelmét arra a két, egyenként húszliteres 

ballonra, amit épp most fedeztem fel az egyik alsó szekrényben. 

A ballonokat feltették a munkaasztalra, most egymás mellett 

álltak, látszott a címkéjük. Az egyikben alig egy centi magasságig 

halványsárgás folyadék, a felirat szerint „Koncentrált vizezett 

salétromsav” volt. A másik üveg félig töltve valami tiszta, olajos 

folyadékkal; a felirat szerint „Koncentrált vitriol”. 

– Remélem, számított rá, hogy talál majd ilyesmit? – kérdezte 

Sean mester. 

– Nem tudtam, csak sejtettem. Mindenesetre, ezek megerősítik a 

feltételezésemet. Önnek mondanak valamit? 



 

 

Sean mester vállat vont. 

– Tudom, hogy mik ezek, uram, de nem vagyok szakképzett 

vegyész. 

– Én sem. – Lord Darcy kivette a pipáját, és megtömte 

dohánnyal. – De a királyi igazságszolgáltatás tisztségviselőjének 

műveltnek kell lennie, és értenie kell egy kicsit mindenhez, 

legalábbis elméletben. Tudja, mi történik, ha a két folyadék 

keverékét közönséges gyapottal vegyítjük? 

– Nem. Várjon csak. – Sean mester a szemöldökét ráncolta, aztán 

megrázta a fejét. – Olvastam valahol, de a részletek nem ugranak be. 

– Salétromsavas gyapotot kapunk – mondta lord Darcy. 

Jaque kapitány tapintatosan köhögött. 

– És az mire jó, uram? 

– Azt hiszem, megmutathatom önöknek – mondta őlordsága 

rejtélyesen mosolyogva. Tárcájából elővette a tízcentis megfeketedett 

kötelet, amit az ajtónál talált előző este. Aztán felvette a kétméteres 

kötelet, amit félórával ezelőtt talált. Éles zsebkésével mindkettő 

végéből levágott egy kis darabot, és letette a laboratóriumi asztalra, 

úgy félméternyire egymástól. – Jaque kapitány, vigye innen a 

nagyobb darabokat, és tegye az íróasztalra. Nem szeretném 

elveszíteni az összes bizonyítékot. Köszönöm. Most pedig 

figyeljenek. – Meggyújtotta őket a pipagyújtójával. Hirtelen 

mindkettő lángra lobbant, sziszegő, sárgásfehér lánggal égett, aztán 

nyom nélkül eltűnt. Lord Darcy kényelmesen meggyújtotta a pipáját. 

Sean mester szeme felcsillant. 

– Áhá! 

Jaque kapitány ezt mondta: 

– A démon! 



 

 

– Pontosan, kedves kapitány. Most pedig menjünk le, és 

beszéljünk a dráma többi szereplőjével. 

Amint lefelé mentek a lépcsőn, Sean mester ezt kérdezte: 

– De mitől volt piszkos az a kötéldarab? 

– Az nem piszok volt, hanem korom. 

– Korom? De miért? 

– Természetesen azért, hogy ne látsszon. 

– Nem tartja meg a háromórás misét, atyám? – kérdezte lord Darcy 

felvont szemöldökkel. 

– Nem, uram – felelte Villiers atya. – Túlságosan ideges vagyok. 

Emellett azt gondoltam, szükségük lehet rám. Dubois atya nagyon 

kedvesen beleegyezett, hogy átjön a monostorból, és helyettesít. 

Délután felhő takarta el a reggeli szikrázó napot, és nedves hideg 

járta át a kastélyt. A St. Martin’s Hall óriási termében a nagy 

kandalló tüze ellensúlyozta a hideget, de a tíz embert, akik a 

kereveten és a székeken ülték körül a tüzet, valami másfajta hideg 

járta át. 

A három MacKenzie, apa, fia és lánya egy kereveten ültek 

egymás mellett, szótlanul, szemük körbejárt, de végül mindig lord 

Darcyn pihent meg. Lady Beverly egyedül ült a tűz mellett, a 

lángokra meredt. Sean mester és Pateley doktor nagyon halkan 

beszélgettek a kandalló másik végében. Jaque kapitány közönyösen 

álldogált az osztott ablak előtt, innen feltűnés nélkül figyelhette az 

egész szobát. 

A kandallópárkányon álló nagy ingaóra halkan ketyegett. 

Lord Gisors felemelkedett helyéről, és a pohárszékhez ment, 

ahol lord Darcy Villiers atyával beszélgetett. 



 

 

– Bocsánat, lord Darcy, bocsánat, atyám. – Szünetet tartott, 

megköszörülte a torkát, aztán a papra nézett. – Mindannyian 

idegesek vagyunk egy kicsit, atyám. Tudom, hogy nagypéntek van, 

de talán nem lenne bűn… megkérdezni, kér-e valaki egy pohár 

jerezt? 

– Persze, hogyne, fiam. Mindnyájan együtt szenvedünk a mi 

urunkkal ezen a napon és ezután is, de nem hinném, hogy 

rosszallaná, ha egy kis adag orvosságot veszünk magunkhoz. A mi 

urunk nem tenné. János evangéliuma szerint azt mondta: 

„Szomjazom”. Ekkor egy borban áztatott szivacsot nyújtottak fel 

neki. Mikor megkapta, így szólt: „Bevégeztetett”… – Villiers atya 

abbahagyta. 

– „És kilehelte lelkét” – idézte lord Gisors komoran. 

– Pontosan – mondta a pap határozottan. 

– De húsvétra a lelke visszatért, és a hívők között csak egy 

haláleset történt, Júdásé. Én magam is kérek egy brandyt. 

Csak Lady Beverly és Jaque kapitány utasította vissza az italt – 

mindketten más okból. Mikor a poharak félig voltak, lord Darcy a 

kandallóhoz ment, és szembefordult velük. 

– Bosszantó problémával állunk szemben. Ki kell derítenünk, 

hogy halt meg a néhai Vexin gróf. Én azt hiszem, mindannyiunk 

közreműködésével meg tudjuk tenni. Először is el kell vetnünk azt a 

feltételezést, hogy őlordsága halálában valamiféle fekete mágia 

játszott közre, ugye, Sean mester? 

Az ír férfiú kortyolt egy kis jerezt, ízlelgette, aztán lenyelte, 

mielőtt válaszolt. 

– Lordok, hölgyeim és uraim, miután minden lehetséges 

tudományos kísérletet elvégeztem, hajlandó vagyok őfelsége bírósága 



 

 

előtt is kijelenteni, hogy bárki ölte is meg a lordot, mágiának semmi 

nyomát nem találtam, sem fehérnek, sem feketének. És senki más 

sem találhatja ennek nyomát. 

Lady Beverly szeme hirtelen lángba borult. 

– Remélem, úgy érti, senki más ember. – Halk, éles hangon 

mondta. 

– Természetesen, hölgyem. 

– És Isten büntetése? Vagy a sátán ördögi munkája? 

Csend lett. Egy perc múlva Sean mester így szólt: 

– Azt hiszem, az atyára hagyom a kérdés megválaszolását. 

Villiers atya összekulcsolta ujjait. 

– Gyermekem, az úr többféleképpen bünteti meg a bűnösöket, 

általában a lélek purgatóriumi gyötrésével, vagy ha a lélek túl 

gyenge, az embertársak rosszallásával. Az ördög, abban a reményben, 

hogy a bűnösnek nem lesz módjában gyónni halála előtt, számtalan 

módját kitalálhatja, hogy öngyilkosságba kényszerítse az embereket. 

De egy ilyen esetet nem lehet sem Isten, sem a sátán munkájának 

tulajdonítani. Azonkívül nincs rá bizonyíték, hogy az édesapja 

tényleg olyan bűnös volt, hogy Isten ilyen szörnyű büntetéshez 

folyamodott volna; és az ördög sem félhetett attól, hogy őlordsága 

idő előtt meggyón egy ilyen jelentéktelen bűnt. 

Akárhogy is, sem Isten, sem ördög nem öl úgy embert, hogy 

megragadja a tarkójánál meg a nadrágja ülepénél fogva, és kidobja az 

ablakon keresztül. 

Ez a kivégzési mód, gyermekem, kétségtelenül emberre vall. 

Lady Beverly lehajtotta a fejét, és nem szólt semmit. 

Ismét egy percnyi csend, aztán lord Darcy ezt mondta: 



 

 

– Lord Gisors, tételezzük fel, hogy az édesapját egyszerűen 

megölték, van valami elképzelése arról, hogy tehették? 

Lord Gisors, aki az oldalsó asztalnál állt, és újabb pohár italt 

töltött magának, lassan megfordult. 

– Igen, uram. Van – mondta meggondoltan. 

Lord Darcy felhúzta a jobb szemöldökét. 

– Valóban? Könyörgöm, ossza meg velünk. 

Lord Gisors felemelte a jobb mutatóujját. 

– Azon az ablakon lökték ki az apámat? Így van? – Kicsit 

remegett a hangja. 

– Így – ismerte el lord Darcy. 

– Akkor valakinek ki kellett löknie. Nem tudom, ki, nem tudom, 

hogyan! De kellett ott lennie valakinek, aki ezt megtette. – Még 

egyet kortyolt italából, aztán némileg nyugodtabb hangon folytatta: 

– Nézzük ebből a szemszögből a dolgokat. Valaki várt ott rá. Apám 

bement, át a szobán, az ablakhoz, felmászott az íróasztalára, és az a 

valaki, lett légyen bárki, odaszaladt, és hátulról meglökte. Nem 

tudom, ki tette és miért, de ennek kellett történnie. Maga a 

nyomozó. Magának kell kitalálnia, mi történt, és ki követte el. De ne 

próbálja meg egyikünknek sem a nyakába varrni, mert egyikünk sem 

volt annak a szobának a közelében, amikor ez történt. 

Egy hajtásra kiitta italát, és újat töltött. 

Lord Darcy csendesen mondta: 

– Fogadjuk el a feltételezését, de hogy jutott be abba a szobába a 

gyilkos, és hogy jutott ki onnan? – Nem várta meg lord Gisors 

válaszát, hanem Roderique kapitányra nézett. – Van valami 

elképzelése erről, Sir Roderique? 

Az öreg testőr a szemöldökét ráncolta. 



 

 

– Nem tudom; a laboratórium állandóan zárva volt, és mindig 

őrizték, amikor őlordsága bent tartózkodott. De mikor lord Jillbert 

nem volt bent, akkor nem őrizték különösebben. Nem járt fel túl 

gyakran, talán egyszer-kétszer hetente. Különben nem őrizték. Bárki 

bejuthatott a kulcs segítségével. Valaki ellophatta a kulcsot Vexin 

grófjától, és csináltathatott egy másolatot. 

– Nagyon valószínűtlen – mondta lord Darcy. – A lord senkit 

nem tűrt meg abban a szobában. Másrészt, kedves kapitány, magánál 

van egy kulcsmásolat. 

Roderique arca bíborvörössé vált. Hirtelen felugrott, s lord 

Darcyra nézett. 

– Csak nem engem vádol? 

Darcy felemelte a kezét, tenyérrel kifelé. 

– Még nem, kedves kapitány; talán később sem. Folytassuk a 

vitát, de ne engedjük szabadjára indulatainkat. – A testőrök 

kapitánya lassan leült, de nem vette le szemét lord Darcy arcáról. 

– Biztosíthatom róla – mondta –, hogy a nálam lévő kulcsról 

soha nem készült semmiféle másolat, és az a kulcs mindig nálam 

volt. 

– Hiszek önnek, kapitány, soha nem állítottam, hogy az önnél 

lévő kulcsról készült volna másolat. Elmondom, mire gondolok. 

Tételezzük fel, hogy a gyilkosnál mégis volt egy kulcsmásolat. Nos, 

mi történt azután? – Andray őrmesterre nézett. – Mi az ön 

véleménye, őrmester? 

Andray a homlokát ráncolta, mintha a probléma meghaladta 

volna szellemi képességeit. Csinos vonásai bizonytalanságot 

tükröztek. 



 

 

– Hát… hm… nos, uram, ez… úgy értem… ha én… – Megnyalta 

a szája szélét, és a borospoharára meredt. – Nos, uram, tételezzük fel, 

hogy valaki elrejtőzött abban a szobában, és várta a grófot. Hm. 

Őlordsága bemegy, és felmászik az íróasztalra. Akkor a gyilkos 

előbújik és kilöki. Igen. Csak így történhetett, ugye? 

– De hogy jutott ki abból a szobából, őrmester? Azt állította, 

hogy senki nem volt ott, amikor bemászott az ablakon, és hogy a 

testőrök sem találtak senkit, miután beengedte őket. A szoba ezalatt 

végig őrizet alatt állt. 

– Igen, uram. 

– Akkor hogy jutott ki a gyilkos? 

Az őrmester hunyorgott. 

– Nos, uram, az egyetlen kivezető út a tető csapóajtaján keresztül 

vezet. Lehet, hogy arra ment ki. 

Lord Darcy lassan megrázta a fejét. 

– Lehetetlen. Ma reggel jól megnéztem azt a tetőt. Semmi jele, 

hogy bárki is járt volna fenn mostanában. Másrészt hogy jutott volna 

le onnan? A tornyot testőrök őrizték, akik látták volna, ha valaki 

huszonhét métert ereszkedik alá egy kötélen, más út pedig nincs. 

Mindenképpen meglátták volna. A lépcsőn sem jöhetett le, ott is 

mindenütt őrök álltak. Őlordsága hirtelen másfele nézett. – Van 

valami ötlete, Madelaine kisasszony? 

A nő felnézett rá, kerek, kék szemével. 

– Nincs, semmi. Nem értek az ilyesmihez. Nekem ez még mindig 

varázslatnak tűnik. 

Ismét csend. 

Na, ebből elég – gondolta lord Darcy. – Elérkeztünk az utolsó 

szakaszhoz. 



 

 

– Másnak sincs semmilyen javaslata? – Úgy tűnt, senkinek sincs. 

– Nos, akkor talán szeretnék hallani, mi az én elképzelésem, hogy 

juthatott a gyilkos – aki nagyon is emberi volt – be és ki abból a 

szobából anélkül, hogy meglátták volna. Be is mutatom önöknek. 

Látogassuk meg a néhai gróf szentélyét. Jöjjenek. 

A jelenlevők érzelmeiben a vonakodás keveredett a mohó 

kíváncsisággal, mindenesetre szó nélkül felálltak, és követték lord 

Darcyt az udvaron át a vörös toronyba, aztán fel a lépcsőn, a néhai 

gróf szobájába. 

– Nos – mondta lord Darcy, amikor mindannyian a szobában 

voltak szeretném, ha mindenki pontosan betartaná az utasításaimat. 

Különben valaki esetleg megsérül. Sajnálom, hogy nincsenek székek 

ebben a szobában, így állniuk kell. Legyenek szívesek a keleti fal 

mellé állni. Igen. Köszönöm. 

Mellényzsebéből elővette a tízcentis rézkulcsot, odament az 

ajtóhoz, és bezárta. 

– Az ajtó zárva volt. Klikk. És el volt reteszelve. Bamm. 

Újra zsebre tette a kulcsot, és szembefordult a többiekkel. 

– Minden ugyanúgy van nagyjából, ahogy akkor volt, amikor 

lord Vexin utoljára zárkózott be a laboratóriumába. Kivéve persze a 

törött ablakot. – Az ablakkeret felé mutatott, amiben csak törött 

üvegdarabok voltak, és ólomberakás a sarkok körül. 

Körülnézett a szobában, széltében-hosszában. 

– Nem. Még mindig nincs rendben. Ezen rögtön segítünk. 

Először is le kell húznunk azt a használaton kívüli olajlámpát. A létra 

több mint fél méterrel rövidebb, hogysem felérne egy három és fél 

méter magasan lévő csillárt. Nincsenek székek, sem zsámolyok. 



 

 

Alapos kutatás után sem találtuk meg azt a nyeles kampót, ami az 

ilyen lámpák rendes tartozéka. Te jó ég! Most mit csináljunk? 

A többiek úgy néztek lord Darcyra, mint akinek hirtelen elment 

a józan esze, csak Sean mester mosolygott magában. Tudta, hogy a 

lord locsogása szándékos volt. 

– Nos? Mi van itt? – Lord Darcy úgy nézett a kezében lévő 

rézkulcsra, mintha még soha nem látta volna. – Hm, a vége, ami a 

zárba illeszkedik, tökéletes kampó lenne. Lássuk csak. 

Pontosan a rézlámpa alatt állt. Felugrott, és precízen áthurkolta a 

rézgyűrűt a kulccsal. Aztán lehúzta az óriási lámpát. 

– Hát ez hogy lehet? Milyen könnyedén lejön. Tökéletesen 

kiegyenlíti az ellensúly. Milyen furcsa! Lehet, hogy nem is üres? – 

Levette az üvegburát, letette a keleti fal melletti munkaasztalra, 

visszament, és kivette a kanóc tartóját. – Istenemre! Színültig tele 

van! 

Visszacsavarta a tartályt, és addig engedte lefelé a lámpát, 

ameddig a lánc lehetővé tette. Alig néhány centire volt a padlótól. 

Aztán két kézzel jól megragadta a láncot, és felemelte. A lámpa 

felemelkedett a padlóról, de a lánc nem feszült meg lord Darcy keze 

felett, és nem ment felfelé. 

– Á! A zárópecek tökéletesen működik. Az ellensúly nem emeli 

fel a lámpát, csak ha a láncot kicsit meghúzzák és finoman elengedik. 

Kitűnő. – Ismét leengedte a lámpát. 

– Most jön a neheze. Ez a lámpa jó nehéz. – Lord Darcy 

mosolygott. – De szerencsére, itt van ez a létra. 

A bezárt és elreteszelt ajtóhoz húzta a létrát, a szemöldökfához 

állította, a falhoz. A közönség néma csendben figyelte, hogy emeli 

fel lord Darcy a nehéz lámpát, viszi a létráig, mászik fel rá és erősíti a 



 

 

láncot a kampók egyikéhez, amiket a gróf több helyen is a plafonba 

veretett. 

– Ezzel megvolnánk – mondta, miközben lemászott a létrán. 

Aztán felnézett munkája eredményére. A lámpa lánca most csaknem 

vízszintesen feszült a támasztógerenda és az ajtó felett, a plafonon 

lévő nagy kampó között. – Észrevehetik – folytatta a lord –, hogy a 

lámpa támasztógerendája nem pont a szoba közepén helyezkedik el. 

Vagy fél méterrel közelebb van az ablakhoz, mint az ajtóhoz. A 

gerenda középpontja három méter az ajtótól, két és fél méter az 

ablaktól. 

– Mi a csodáról beszél? – tört ki lady Beverly. – Mi köze van 

ennek… 

– Kérem, hölgyem! – Lord Darcy erélyesen félbeszakította. 

Aztán nyugodtabban tette hozzá: – Fékezze magát, könyörgöm. 

Minden világos lesz, amint befejeztem. 

Atyaisten – gondolta –, a legbutább tökfilkónak is értenie kell. 

Fennhangon ennyit mondott: 

– Még nem fejeztük be. A kötelet, Sean mester. 

Sean O’Lochlainn szó nélkül kinyitotta nagy, jelekkel dekorált 

táskáját, kivett belőle egy köteg kötelet, és odaadta lord Darcynak. 

– Ez egy egyszerű gyapotkötél – mondta a lord. – De nem elég 

hosszú. Kérem a másik kötéldarabot, Sean mester. 

A mágus odaadott egy másik, harminccentis kötéldarabot, ami 

pontosan olyannak látszott, mint az előbbi. 

Lord Darcy matrózcsomóval összekötötte a kettőt. 

Felmászott a néhai gróf íróasztalára, és a kötél végét a gázlámpa 

feletti hurokhoz erősítette – a megtoldott végét. Aztán megfordult, 



 

 

és a köteget a szoba másik végén álló létrához dobta. Akkor átment a 

szobán, ismét felmászott a létrán a kötéllel együtt. 

Gondosan a lámpa feletti láncszemhez kötötte a kötelet, aztán 

levette a láncot a kampóról, és a kötelet meghurkolta a kampó felett, 

hogy tartsa a lámpát. 

Aztán lemászott a létráról, és így szólt: 

– Amint látják, a lámpát most már csak a kötél tartja, amit az 

ablaknál lévő gázlámpa fölé, a kampóra erősítettek, és a szobán 

átnyúló kötelet az ajtó feletti kampóra hurkolták, hogy tartsa a súlyt. 

Ekkor már mindenki megértette. A szobában feszült volt a 

légkör. 

– Azt mondtam – folytatta lord Darcy –, hogy a kötél, amit 

használtam, egyszerű gyapotkötél. Az is, kivéve azt a kis darabot, 

amit a gázlámpa fölé kötöttem. Az nem egyszerű gyapot, hanem 

speciálisan kezelt, salétromsavas gyapot. Nagyon gyorsan ég. Az 

eredeti halálcsapdában az egész kötél ilyen volt, de nekem nem 

maradt elég, hogy fölhasználjam ehhez a gyakorlati bemutatóhoz. 

Ahogy észrevették, a vége, ami a lámpát tartja, vagy tíz centivel 

hosszabb, mint ahol a csomó van. Aki ezt a csapdát készítette, 

gondosan levágta a maradékot, de elfelejtette eltüntetni. 

Mindannyian követünk el hibákat néha, ugyebár. 

Lord Darcy a drámai hatás kedvéért a szoba közepére állt. 

– Azt akarom, hogy mindnyájan képzeljék maguk elé, milyen 

volt ez a szoba tegnap éjjel. Sötét vagy majdnem az. Csak az udvarról 

szűrődik be kevéske fény. – Felvett egy fáklyát a közeli 

munkaasztalról, és az ajtóhoz ment. – A gróf úr épp most lép be. 

Becsukja, rázárja, elreteszeli az ajtót. Fáklyát tart a kezében. – Lord 

Darcy a pipája gyújtójával meggyújtotta a fáklyát. 



 

 

– Most átmegy a szobán, hogy meggyújtsa az ablak feletti 

gázlámpát, ahogy azt szokta. – Lord Darcy eljátszotta, amit mondott. 

– Felmászik az íróasztalára. Elfordítja a gázcsapot. Felemeli a 

fáklyát, hogy meggyújtsa a gázt. 

A gázlámpa sárga fénye vagy tíz centire lövellt fel. Elérte a 

felette lévő salétromsavas kötelet. A kötél sisteregve lángra lobbant. 

Lord Darcy ellépett, és leugrott a padlóra, jó messzire az 

íróasztaltól. 

A szoba másik felén a nehéz lámpa meglódult. Mint valami 

levegőben született gyilkos erő, teljes súlyával elindult a lánc 

mentén. Az ív közepén a rézgyűrű végigsúrolta a padlót. Aztán 

fellendült – és ahogy látják –, betörte volna az ablakot, ha az még 

mindig a helyén lett volna. Aztán visszalendült. 

A szobában mindenki a lámpát figyelte, ahogy előre-hátra 

lendül, mint egy inga, magával vonszolva a kötelet. A salétromsavval 

átitatott kötéldarab már rég elégett. 

Lord Darcy a szoba keleti felében állt, az inga a levegőt kaszálta 

közte és a többiek között. 

– Most tehát látták, hogy érte utol a halál Vexin grófját. A lámpa 

a lapockája alatt ütötte meg. Természetesen nem lengett olyan 

sokáig, mint most, jócskán lelassult, amikor a gróf testének ütközött. 

– Odament, megfogta a láncot, és megállította az ingát. 

Mindenki elragadtatva nézte a halálos súlyt, ami most már csak 

pár centit lengett ki. 

Az ifjú lord Gisors felkapta a fejét, és egyenesen lord Darcy 

szemébe nézett. 

– Apám bizonyára észrevette volna azt a fehér kötelet, Darcy. 

– Ha bekormozzák, akkor nem – és ezt tették. 



 

 

Lord Gisors szeme összeszűkült. 

– Remek. Tehát ez a vége, mi? A lámpa ott lóg, csaknem leér a 

földig. Akkor –elmagyarázná nekünk, hogy került vissza a helyére? 

– Természetesen – felelte lord Darcy. 

Odament a lámpához, eltávolította róla a kötelet, óvatosan 

meghúzta a láncot, hogy kinyissa a zárópecket és felengedje a 

lámpát. Mikor kinyújtott kezéből elengedte, a lámpa csendben 

szokott helyére emelkedett. 

– Hát így – mondta lord Darcy udvariasan. – Kivéve persze, hogy 

előbb helyére tették az üvegburát. És nem kellett eltávolítani a 

kötelet, mert már teljesen elégett. 

Mielőtt bárki is megszólalhatott volna, Villiers atya ezt kérdezte: 

– Egy pillanat, uram. Aki ezt tette, annak másodpercekkel a 

gyilkosság után itt kellett lennie a szobában. De csak az ajtón lehet 

be- vagy kijutni ebből a szobából, és azt őrizték, és a tetőre vezető 

ajtót – ahogy említette – nem használták. Másképp pedig nem lehet 

be- vagy kijutni ebből a szobából. 

Lord Darcy elmosolyodott. 

– De igen, atyám. 

A pap értetlenül nézett rá. 

– Ahogy azt Vexin grófja tette – jegyezte meg Darcy finoman. 

Most már biztosan megértették – gondolta lord Darcy. Aztán 

megtörte a csendet: 

– A lámpa a padlón. Senki nincs a szobában. Akkor valaki a 

tűzoltólétra segítségével az ablakon keresztül bemászik a szobába, 

helyére teszi a lámpát, és… Jaque kapitány, vigyázzon! – kiáltott lord 

Darcy. 

De egy másodperc törtrészével elkésett. 



 

 

Andray őrmester előhúzott egy fegyvert. Jaque kapitány kicsit 

később vette elő a sajátját. 

Aztán egy nagy kaliberű pisztoly fülsiketítő zaja rázta meg a 

levegőt a zárt szobában; és Jaque kapitány golyóval a testében a 

padlóra zuhant. 

Lord Darcy a csípőjénél levő pisztolya után kapott, de mielőtt 

kivehette volna tokjából, Roderique kapitány a fiához ugrott. 

– Te őrült! Te… – Hangja elhalt. 

Megragadta az őrmester csuklóját, és felfelé tekerte. 

Ekkor hangzott el a második dörrenés. 

Sir Roderique hanyatt vágódott; a golyó az álla alatt hatolt be, és 

levitte a koponya felső részét. 

Andray őrmester felordított. 

Aztán megperdült, felugrott az íróasztalra, és kivetette magát az 

ablakon. Még ekkor is ordított. 

Az ordítás még vagy két másodpercig tartott, aztán az udvar 

köve végleg elhallgattatta Andray őrmestert. 

A nagyszombati ünnepségek befejeződtek. Megkezdődtek a húsvéti 

ünnepek. A normandiai hercegség fővárosában, Rouenben, a St. 

Quen-katedrális tornyában egyre csak zúgtak a harangok. Richard, 

őkirályi felsége, Normandia hercege, hátradőlt a székében, és 

főnyomozójára mosolygott a lakályos kandalló felett. Mindketten 

egy-egy pohár konyakkal melengették magukat. 

Őfelsége épp most olvasta el lord Darcy jelentését. 

– Értem – mondta. – Miután felállították a csapdát, és 

működésbe hozták – miután a néhai Vexin gróf kirepült az ablakon, 

és halálra zúzta magát –, Andray őrmester felmászott a tűzoltólétrán, 



 

 

visszaemelte a lámpát eredeti helyére, majd kireteszelte az ajtót, és 

beengedte az őröket. A róka elrejtőzött a kutyák között. 

– Pontosan, felséges uram. És tudja, mi volt az indíték? 

Őfelsége, a herceg, őkirályi felsége, IV. János király öccse szőke 

volt, kék szemű és csinos, mint minden Plantagenet, de most a 

homlokát ráncolta. 

– Az indíték elejétől fogva nyilvánvaló volt. Andray őrmester 

azért akart megszabadulni Vexin grófjától, hogy nyélbe üssön egy – a 

húgának és természetesen a család többi tagjának is kedvező – 

házasságot. De a jelentése nem teljes. – Átlapozta a kezében tartott 

papírköteget. 

– Attól tartok, felség – mondta lord Darcy óvatosan –, örökre így 

kell maradnia. 

Richárd herceg hátradőlt, és felsóhajtott. 

– Rendben van, Darcy. Mondja el szóban. Jegyzőkönyvön kívül, 

mint máskor. 

– Parancsára, felség – felelte Darcy, és újratöltötte poharát. – A 

fiatal Andray a gyilkos. Nincs több bizonyíték, merthogy ő is és az 

édesapja is halott. Jaque kapitánynak – aki hamarosan meggyógyul, 

mert a golyó csak a vállát érte – sincs több bizonyítéka. 

Roderique kapitányt katonai tiszteletadás mellett temetik el, 

mert szemtanúk bizonyítják: megpróbálta megakadályozni, hogy a 

fia lelőjön engem. A további feltételezések már csak találgatásokra 

adhatnak alkalmat, de soha nem tudjuk megfejteni. Nem Andray 

őrmester állította fel a csapdát. Csak Roderique kapitány juthatott 

hozzá a laboratórium kulcsához. Csak ő mehetett fel oda, és állíthatta 

fel a csapdát. 

– Akkor mért próbálta megállítani a fiát? – kérdezte a herceg. 



 

 

– Mert nem hitte el, hogy elég bizonyítékom van ahhoz, hogy 

börtönbe juttassam őket. Ezért akarta megakadályozni az ifjú 

Andrayt abban, hogy bolondot csináljon magából és elárulja az 

ügyet. Andray pánikba esett, amit reméltem is, igaz, hogy erre azért 

nem számítottam: megölte az apját, aki eltervezte az egészet, és 

mikor látta, mit tett, hisztériája a halálát okozta. Sajnálom, felség. 

– Nem a maga hibája, Darcy. Mi lett Madelaine kisasszonnyal? 

Lord Darcy kortyolt egyet a brandyből. 

– Természetesen tőle származott az ötlet. Ő volt a felbujtó. 

Nagyon ravaszul csinálta. De nem tudjuk bebizonyítani. Lord Gisors 

viszont már átlát rajta. Azt a hölgyet fogja feleségül venni, akit az 

édesapja nagyon helyesen kiválasztott a számára. 

– Értem – felelte a herceg. – Elmondta neki az igazságot? 

– Beszéltem vele, felség. De már tudta, mi az igazság. 

– Akkor ez az ügy elintéződött. – Őfelsége felegyenesedett a 

székben. – Mi van azokkal a jegyzetfüzetekkel, amit magával hozott? 

Mik ezek? 

– A néhai gróf tudományos-materialista feljegyzései az elmúlt 

húsz évben folytatott kísérleteiről felség. Két évtized komoly 

kutatási eredményei. 

– De Darcy! Materialista kutatások? Mi hasznuk lehet? 

– Felség, a mágia törvénye szerint az emberi agy befolyásolhatja 

az anyagi világot. De az univerzum nagyobb annál, hogysem az 

emberi agy az egészet felfogja. Isten elméje tartja pályájukon a 

bolygókat és a csillagokat, de ha így van, akkor Istennek saját 

törvényei vannak, melyekhez ragaszkodik. 

Lord Darcy kiitta a konyakját. 



 

 

– Vannak ezen a világon az emberi elménél magasabb rendű 

dolgok, felség, és vannak törvények, melyek irányítják ezeket. Egy 

napon még felbecsülhetetlen értékük lesz ezeknek a feljegyzéseknek. 

S. Kovács Judit fordítása 



 

 

G. K. Chesterton 

A KUTYA ORÁKULUMA 

– Igen – mondta Brown atya –, szeretem a kutyákat, mindaddig, 

amíg nem tévesztik össze őket az istenekkel. 

A gyors beszédű emberek gondolkodása nem mindig gyors. Éles 

elméjűségük néha butasághoz vezet. Brown atya barátja és társa, egy 

fiatalember, tele ötletekkel és történetekkel, egy Fiennesnek 

nevezett lelkes, kíváncsi, kék szemű fickó, szürke haját mintha nem 

is hajkefe simította volna hátra, hanem a világ dolgai, ahogy átrohant 

rajtuk. Egy pillanatra zavartan felfüggesztette a beszédözönt, csak 

aztán értette meg, milyen egyszerű dolgot mondott a pap. 

– Arra gondol, hogy az emberek túl nagyra értékelik a kutyákat? 

– kérdezte. – Hát nem tudom. Csodálatos teremtmények. Néha arra 

gondolok, intelligensebbek nálunk. 

Brown atya nem szólt semmit, csak tovább simogatta az óriási 

vizsla fejét, szórakozottan, de kedveskedőn. 

– Tudja – mondta Fiennes ismét belemelegedve –, egy kutya 

szerepel abban az ügyben is, ami miatt eljöttem önhöz, egy 

úgynevezett „láthatatlan gyilkosság” miatt. Furcsa történet, de 

szerintem a kutya a legfurcsább az egészben. Természetesen maga a 

bűntény is rejtélyes: hogy ölhették meg az öreg Druce-t, amikor 

egyedül volt a nyári lakban… 

A kutyát simogató kéz ritmikus mozgása egy pillanatra megállt, 

és Brown atya higgadtan megjegyezte: 

– Tehát a nyári lakban történt. 



 

 

– Azt hittem, olvasta a lapokban – felelte Fiennes. – Várjon egy 

percet, biztos van nálam egy újságkivágás, amiből mindent 

megtudhat. – Zsebéből előszedett egy újságfecnit, és odaadta a 

papnak, aki olvasni kezdte, egyik kezével hunyorgó szeme elé tartva, 

míg a másikkal tovább simogatta a kutyát. Mintha csak azt a mondást 

demonstrálta volna, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal kéz. 

„Emberek, akiket zárt ajtók és ablakok ellenére megöltek, gyilkosok, 

akik elmenekültek, bár nem volt kijárat; ilyen rejtélyes dolgok váltak 

valóra a yorkshire-i Cranstonban, ahol Druce ezredest hátulról 

leszúrták egy tőrrel, és az a tőr egyszerűen eltűnt a helyszínről, de 

még a környékről is. 

A nyári lakot, ahol megölték, csak egyfelől lehetett 

megközelíteni, a bejárati ajtón át, mely a kerti ösvényre nézett, és a 

házba vezetett. De az események véletlen egybeesése következtében, 

úgy tűnik, az ösvényt és a bejáratot is figyelték a kérdéses időben, ezt 

többen is tanúsították. A nyári lak a kert végében áll, ahol nincs 

semmilyen más be- vagy kijárat. A kert közepén az ösvényt kétoldalt 

magas szarkalábak szegélyezték, olyan szorosan sorakoztak egymás 

mellett, hogy ha valaki lelép az útról, annak feltétlen nyoma marad, 

és az ösvény is, a virágszegély is pont a nyári lak bejáratáig vezet, így 

ha valaki letérne, azt biztosan észrevennék. Másképp pedig nem 

lehet bejutni. 

Patrick Floyd, az áldozat titkára tanúsította, hogy az egész kertet 

belátta attól fogva, hogy Druce ezredes megjelent az ajtóban, egészen 

addig, amíg halva találták; ugyanis egy létra tetejéről nyírta a kerti 

sövényt. Janet Druce, az áldozat lánya megerősítette ezt, mivel ő 

egész idő alatt a teraszon ült, és látta, ahogy Floyd dolgozott. Ezt 



 

 

állította Donald Druce, a lány fivére is, aki nagyjából ugyanekkor a 

kertet nézte hálószobája ablakából, ahol hálóköntösben állt, mivel 

későn kelt fel. A beszámolót teljessé teszi egy bizonyos Valentine 

doktor, az egyik szomszéd, aki átjött egy időre, és a teraszon 

beszélgetett Miss Druce-szal, valamint az áldozat ügyvédje, Mr. 

Aubrey Traill, aki nyilvánvalóan utoljára látta élve az áldozatot, 

persze a gyilkoson kívül. 

Mindannyian egyetértettek abban, hogy a következőképpen 

történtek az események: körülbelül délután fél négykor Miss Druce 

lement az ösvényen, hogy megkérdezze édesapját, mikorra kéri a 

teát; de ő azt mondta, hogy nem kér, mert az ügyvédjét, Traillt várja, 

akit a nyári lakba kéretett. A lány visszafele találkozott Traill-lel, aki 

az ösvényen jött a nyári lak felé, beküldte őt az apjához, és az be is 

ment. Vagy félórával később kijött, az ezredes az ajtóig kísérte, 

láthatóan jó erőben és kitűnő hangulatban volt. Korábban nagyon 

felmérgesítette fia lehetetlen életmódja, de úgy tűnt, már egészen 

visszanyerte önuralmát, és szívesen fogad látogatókat, beleértve két 

unokaöccsét, akik aznap jöttek át hozzá. De mivel ők végig kint 

sétáltak a tragédia idején, így nem tudtak tanúvallomást tenni. Azt 

mondják viszont, hogy az ezredes nem volt valami jó viszonyban 

Valentine doktorral, de a fiatalember csak egy rövid látogatást tett a 

ház úrnőjénél, akinek, úgy hírlik, igen nagy figyelmet szentel. 

Traill, az ügyvéd azt állítja, hogy egészen egyedül hagyta az 

ezredest a nyári lakban, ezt alátámasztja, hogy Floyd madártávlatból 

nézte a kertet, és senkit nem látott bemenni az egyetlen bejáraton. 

Tíz perccel később Miss Druce ismét lement a kertbe, és még nem is 

ért az ösvény végére, amikor észrevette, hogy édesapja fehér 

vászonkabátjában a padlón fekszik. Felsikoltott, és így a többiek is 



 

 

odajöttek, és mikor beléptek a házba, holtan találták az ezredest, 

felborult fonott széke mellett feküdt a földön. Valentine doktor, aki 

még mindig a közelben tartózkodott, megállapította, hogy a seb 

valamilyen pengétől származik, a lapockánál hatolt be, és átszúrta a 

szívet. A rendőrség átkutatta az egész környéket, de nem akadtak 

ilyen fegyver nyomára.” 

– Tehát Druce ezredes fehér kabátot viselt? – kérdezte Brown atya, 

amikor letette az újságot. 

– Még a trópusokon szokott hozzá – felelte Fiennes egy kicsit 

csodálkozva. – Volt ott valami furcsa kalandja, ahogy mesélte, és azt 

hiszem, azért nem kedvelte Valentine-t, mert az orvos is a 

trópusokról jött. De ez egy mellékes ügy. A tanúvallomások nagyon 

pontosak, bár én nem láttam sem a tragédiát, sem a felderítését, kint 

sétáltam az unokatestvérekkel és a kutyával – a kutyával, amiről 

mesélni akartam önnek. De láttam a helyszínt, ahogy leírták: az 

egyenes, kék virágok által szegélyezett, egészen a sötét bejáratig 

vezető ösvényt, az ügyvédet, fekete öltönyben és kalapban, és a 

titkár vörös fejét a sövény felett, amint ollójával dolgozott. Senki sem 

téveszthette szem elől azt a fejet, és ha azt mondják, hogy egész idő 

alatt ott volt, akkor az tényleg így van. Ez a vörös hajú titkár igazi 

egyéniség; izgága, nyughatatlan alak, mindig valaki más munkájába 

ártja magát, most például a kertészébe. Azt hiszem, amerikai, az 

életszemlélete mindenképpen az, mármint amit ők annak hisznek. 

– És az ügyvéd? – kérdezte Brown atya. 

Rövid hallgatás után Fiennes lassan hozzátette: 

– Én furcsának találtam Traillt. Finom fekete öltönyében 

majdnem piperkőcnek tűnt, de aligha nevezhetnénk divatfinak, 



 

 

mivel kétoldalt hosszú, elegáns, fekete pofaszakállt visel, ami 

Viktória királynő idejében volt divat. Meglehetősen finom, komor az 

arca, ugyanilyen a modora, mégis állandóan mosolyogni próbál. 

Amikor kilátszanak fehér fogai, veszít valamit a méltóságából, és 

mintha hízelgőnek tűnne. Lehet, hogy csak zavarban van, hisz 

állandóan a nyakkendőjét és a nyakkendőtűjét babrálja; ezek 

ugyanolyan mutatósak, de szokatlanok, mint ő maga. Ha 

feltételezhetném valakiről – de nincs értelme, amikor az egész 

lehetetlen. Senki nem tudja, ki tette. Vagy hogy tehette. Egy 

kivételtől eltekintve, és emiatt említettem meg az egészet. A kutya 

tudja. 

Brown atya felsóhajtott, és szórakozottan kérdezte: 

– Maga a fiatal Donald barátjaként tartózkodott ott, ugye? Ő nem 

ment magukkal sétálni? 

– Nem – felelte mosolyogva Fiennes. – Az ifjú semmirekellő 

reggel feküdt le, és délután ébredt fel. A két unokaöccsével mentem, 

két fiatal tiszttel, akik Indiából jöttek; beszélgetésünk eléggé 

sablonos volt. Emlékszem, az idősebb, akit, azt hiszem Herbert 

Druce-nak hívtak, és aki lótenyésztésben szaktekintélynek számít, 

állandóan egy kancáról beszélt, amit megvásárolt, és annak az 

embernek a jelleméről, aki eladta; mialatt öccse, Harry azon 

sopánkodott, milyen pechje volt Monte- Carlóban. Csak azért 

említem meg, mi történt a séta alatt, hogy rámutassak, mi egyáltalán 

nem voltunk misztikusak. Csak a kutya volt az. 

– Milyen fajta volt? – kérdezte a pap. 

– Olyan, mint ez itt – felelte Fiennes. – Ez juttatta eszembe a 

történetet meg az, amikor azt állította, hogy nem hisz a kutyákban. 

Egy nagy fekete vizsla, a neve Nox, találó név, mert azt hiszem, az 



 

 

egész gyilkosságnál rejtélyesebb, amit a kutya művelt. Tudja, Druce 

háza és a kert a tengernél van; egy mérföldnyire sétáltunk el a parti 

homokon, aztán ellenkező irányba fordultunk. Elhaladtunk egy 

eléggé furcsa szikla mellett, szerencsesziklának hívják, híres az egész 

környéken, két kő egymás tetején, úgynevezett lebegő kő, ha valaki 

a felsőhöz hozzáérne, rögtön leomlana. Nem túl magas, de a 

körvonala miatt vadnak és vészjóslónak látszik, legalábbis nekem 

annak tűnt, de nem hinném, hogy jókedvű, fiatal útitársaimat 

elszomorította volna a látvány. Lehet, hogy megéreztem valamit, 

mert pont akkor vetődött fel bennem, hogy ideje volna már teázni, 

és az a balsejtelmem támadt, hogy az idő nagy szerepet játszik az 

ügyben. Sem Herbert Druce-nak, sem nekem nem volt órám, így az 

öccsétől kérdeztük meg, aki egy kissé lemaradt mögöttünk, hogy a 

sövénynél meggyújtsa a pipáját. Így odakiáltotta nekünk az erősödő 

szürkületben, hogy három óra húsz; a hangereje miatt úgy hangzott, 

mint valami szörnyű kinyilatkoztatás. Mivel nem volt szándékos, 

annál inkább úgy tűnt, de hát mindig így van ez az előjelekkel; és az 

óraütések valóban nagyon vészjóslók voltak aznap délután. 

Valentine doktor vallomása szerint, szegény Druce pont fél négy 

körül halhatott meg. 

Nos, a többiek azt mondták, még van tíz percünk, és lejjebb 

sétáltunk egy kicsit a parton, nem csináltunk semmi különöset, 

köveket dobáltunk a kutyának, aztán fadarabokat a tengerbe, és az 

utánuk úszott. Számomra furcsán nyomasztóvá vált a sötétség, és 

szinte rám nehezedett a labilis szerencseszikla árnyéka. Akkor 

valami furcsa dolog történt. Nox épp kihozta a tengerből Herbert 

sétapálcáját, és öccse bedobta a sajátját. A kutya ismét utánaúszott, de 

amikor az óra elütötte a fél négyet, abbahagyta az úszást. Visszajött a 



 

 

partra, és megállt előttünk. Hirtelen felvetette a fejét, és felüvöltött 

vagy vonyított, még soha nem hallottam ehhez hasonlót. 

„Mi az ördög van ezzel a kutyával?” – kérdezte Herbert, de 

egyikünk sem tudta. Mikor a kutya vonítása vagy nyöszörgése elhalt 

a néptelen parton, hosszú csend következett. Aztán, úgy éljek, hogy 

a csendet egy távoli, halk kiáltás törte meg, mintha egy nő sikított 

volna a sövény mögül. Akkor nem tudtuk, mi lehet, de aztán már 

igen. A lány kiáltott fel, amikor megpillantotta édesapja holttestét. 

– Visszamentek a házba, gondolom? – kérdezte Brown atya 

türelmesen. – Mi történt azután? 

– Elmondom, mi történt – mondta Fiennes vésztjóslón. – Mikor 

visszaértünk, a kertben először is Traillbe, az ügyvédbe botlottunk, 

még most is látom fekete kalapját, fekete pofaszakállát, ahogy 

kiemelkedik a nyári lakig húzódó kék virágszegélyből, meg a 

naplementét és a szerencseszikla különös körvonalát a távolban. Az 

arca, sőt az egész férfi árnyékban volt, de meg mernék esküdni rá, 

hogy mosolygott, és kilátszott a fehér fogsora. 

Amikor Nox észrevette, előrerohant, és megállt az ösvény 

közepén, éktelen ugatásba kezdett, gyilkos, gyűlölködő ugatásba, 

mintha átkozódott volna dühében. A férfi felgyorsította lépteit, és 

elmenekült az ösvényt szegélyező virágok között. 

Brown atya szörnyű türelmetlenül ugrott fel. 

– Tehát a kutya elárulta őt?! – kiabálta. 

– A kutya orákuluma ítélte el. Milyen madarakat látott a 

levegőben, és tudja-e, hogy jobb vagy bal kéz felé repültek? Beszélt a 

madárjósokkal az áldozatokat illetően? Remélem, nem felejtették el 

felvágni a kutya hasát és megvizsgálni a zsigereit. Maguk primitív 



 

 

humanitáriusok, úgy tűnik, ilyen vizsgálatokban bíznak, mikor egy 

másik ember életébe és becsületébe gázolnak. 

Fiennes csak tátogott, eltelt egy kis idő, amíg levegőt kapott. 

– Mi baja van? Mi rosszat csináltam? 

Valami szorongásféle látszott a pap szemében, az olyan ember 

aggodalma, aki a sötétben egy oszlopnak rohan, s egy pillanatig azon 

meditál, megsérült-e az oszlop. 

– Rettenetesen sajnálom – mondta őszinte megbánással. – 

Kérem, nézze el a durvaságomat, bocsásson meg nekem. 

Fiennes kíváncsian nézett rá. 

– Néha az az érzésem, maga minden rejtélynél rejtélyesebb. De 

ha nem hisz is a kutyákban, hinnie kell az emberi misztériumban. 

Nem tagadhatja, hogy a kutya abban a pillanatban jött ki a tengerből, 

és kezdett el üvölteni, amikor gazdája lelkét valami láthatatlan erő – 

amit ember soha nem láthat, de még csak el sem tud képzelni – 

kiűzte testéből. Ami az ügyvédet illeti, nemcsak a kutyára 

hagyatkozom, vannak más érdekes részletek is. Hízelgő, mosolygós, 

gyanús alaknak találtam, és volt egy szokása, ami különösen 

felkeltette a gyanúmat. Tudja, az orvos és a rendőrség nagyon 

gyorsan a helyszínre ért; Valentine-t akkor hívták vissza, amikor épp 

kifelé ment a házból, és rögtön telefonált a rendőröknek. Mivel ez 

egy magányos ház, kevesen lakják, és egészen zárt, ez lehetővé tette, 

hogy mindenkit megtaláljanak, aki a közelben volt; és mindenkit 

átkutattak a fegyver miatt. Az egész házat, a kertet, a partot 

átfésülték. A tőr eltűnése legalább annyira érthetetlen, mint a 

gyilkosé. 

– A tőr eltűnése – bólintott Brown atya. Úgy tűnt, hirtelen 

figyelni kezd. 



 

 

– Nos – folytatta Fiennes mondtam, hogy Traillnek az volt a 

szokása, hogy a nyakkendőjét és főleg a nyakkendőtűjét babrálja. A 

tű hozzá hasonlóan feltűnő és régimódi volt. A tű a rajta levő 

koncentrikus körök miatt olyan volt, mint valami szem, és teljesen 

az idegeimre ment, hogy állandóan ezzel foglalkozik. Olyan volt, 

mint valami küklopsz, egyetlen szemmel a teste közepén. De a tű 

nemcsak nagy volt, hanem hosszú is, és eszembe jutott, hogy talán 

azért idegesíti, mert még hosszabb, mint amilyennek látszik; olyan 

hosszú, mint egy vékony tőr. 

Brown atya elgondolkodva bólintott. 

– Szóba került más fegyver is? – kérdezte. 

– Volt még egy javaslat – felelte Fiennes – az egyik Druce, az 

unokatestvérek részéről. Első pillantásra sem Herberten, sem Harryn 

nem látszott, hogy segíthetnének egy nyomozásban; de míg Herbert 

vérbeli, régimódi dragonyos volt, akit csak a lovak érdekelnek és az, 

hogy a lovas rendőrség dísze legyen, Harry öccse az indiai 

rendőrségnél szolgált, és értett egy kicsit az ilyesmihez. A maga 

módján egészen okos volt; mondhatni túl okos, azért hagyta ott a 

rendőrséget, mert megszegett valami szabályt, és magára vállalta a 

kockázatot meg a felelősséget. Akárhogy is, szolgálaton kívüli 

nyomozó volt, és egy amatőrt is meghazudtoló lelkesedéssel vetette 

bele magát az ügybe. Vele keveredtem vitába a fegyvert illetően – és 

a vita közben kiderült valami. Azzal kezdődött, hogy megcáfolta azt, 

hogy a kutya megugatta Traillt, azt mondta, hogy a kutya nem 

ugatott, legjobb esetben is csak morgott. 

– Ebben igaza volt – jegyezte meg a pap. 

– Aztán azzal folytatta, hogy ha már erről van szó, hallotta, hogy 

Nox azelőtt is morgott, másokra is, többek között Floydra, a titkárra. 



 

 

Én visszavágtam, hogy megválaszolt saját magának, hiszen két-

három ember minden gyanún felül állt, legfőképp Floyd, aki olyan 

ártatlan, mint egy ma született bárány, hisz mindenki látta, hogy 

egész idő alatt a sövény felett gubbasztott, vörös haja olyan feltűnő 

volt, mint egy piros kakadu. 

„Tudom, hogy vannak problémák – mondta az unokaöcs –, de 

szeretném, ha lejönne velem egy percre a kertbe, akarok mutatni 

valamit, amit valószínűleg senki nem vett észre.” Ez a gyilkosság 

felfedezésének napján történt, és a kert eredeti állapotában volt: a 

létra még mindig ott állt a sövénynél. Társam lehajolt, és előhúzott 

valamit a sövény alatti magas fűből. Az olló volt az, amivel a sövényt 

vágják, és a hegye véres volt. 

Rövid csend következett, majd Brown atya hirtelen ezt kérdezte: 

– Miért járt ott az ügyvéd? 

– Azt mondta, az ezredes azért hívatta, hogy megváltoztassa a 

végrendeletét – felelte Fiennes. – Apropó, még egy dolgot meg kell 

említenem a végakarattal kapcsolatban. Tudja, a végrendeletet 

valójában nem írták alá a nyári lakban akkor délután. 

– Gondoltam, hogy nem – mondta Brown atya –, két tanú kellett 

volna hozzá. 

– Az ügyvéd már ott járt egy nappal ezelőtt is, és a végrendeletet 

akkor aláírták; de másnap újra hívatták, mert az öregembernek 

kétségei támadtak az egyik tanút illetően, és meg kellett nyugtatni. 

– Kik voltak a tanúk? 

– Hát ez az – felelte lelkesen az informátor –, Floyd, a titkár és az 

a bizonyos Valentine doktor, a külföldi sebész vagy mi, és ezek 

ketten összevesztek. Köteles vagyok elmondani, hogy a titkár olyan 

minden lében kanál típus. Egyike azoknak a forróvérű, heves 



 

 

természetű embereknek, akik alkata harciassá és felháborítóan 

gyanakvóvá vált, bizalmatlanok az emberekkel, ahelyett hogy 

bíznának bennük. Az ilyen forrófejű, forróvérű fickó általában vagy 

nagyon hiszékeny, vagy nagyon hitetlenkedő, esetleg mindkettő. 

Nemcsak ezermester, de a szakembereknél is jobban ért mindenhez. 

Nemcsak mindent tud, de mindenkit óv mindenkitől. Mindezt 

figyelembe kell venni, amikor megvádolta Valentine-t; de ebben az 

esetben úgy tűnik, volt valami alapja. Azt mondta, hogy Valentine-t 

valójában nem is Valentine-nek hívják. Azt mondta, hogy tudja, 

hogy máshol de Villonnak szólítják. Azt mondta, ez érvénytelenné 

teszi a végrendeletet, és természetesen volt szíves elmagyarázni az 

ügyvédnek, mit mond erről a törvény. Mindketten szörnyen 

dühösek voltak. 

Brown atya nevetett. 

– Az emberek gyakran azok, ha végrendeletnél kell 

tanúskodniuk – mondta –, már csak azért is, mert ez azt jelenti, hogy 

ők nem örökölhetnek. De mit szólt ehhez Valentine doktor? 

Valószínűleg ez a nagyszerű titkár jobban tudta a doktor nevét, mint 

maga a doktor. De az orvosnak is lehetett valami információja a 

nevével kapcsolatban vagy nem? 

Fiennes percnyi szünet után válaszolt: 

– Valentine doktor furcsán reagált erre. Különös ember. Elég 

feltűnően néz ki, és olyan idegen. Fiatal, de szögletesre vágja a 

szakállát, nagyon sápadt az arca, félelmetesen sápadt és komoly. A 

szeméből valamiféle fájdalom sugárzik, mintha szemüveget kellene 

hordania, vagy a sok gondolkodástól fájdult volna meg a feje; de 

egész jóképű, és mindig az alkalomhoz illően öltözködik, kalap, sötét 

kabát és egy kis piros kokárda. A modora eléggé hideg és gőgös, és 



 

 

olyan zavarba ejtőn tud nézni mindenkire. Mikor azzal vádolták, 

hogy megváltoztatta a nevét, csak bámult, mint a szfinx, majd 

nevetve annyit mondott, hogy az amerikaiaknak nincs mit 

megváltoztatniuk. Ekkor az ezredes is beleavatkozott a vitába, és 

mindenféle sértő dolgot mondott az orvosnak, egyre mérgesebb lett, 

annál is inkább, mivel a doktor be akar furakodni a családba. De én 

nem vettem komolyan az egészet, kivéve azt a néhány szót, amit 

később a tragédia délutánján hallottam. Nem akarom eltúlozni, mert 

nem olyan szavak voltak, amiket az ember szívesen kihallgat. Amint 

két társammal és a kutyával kifelé mentem, a kapu irányába, 

hangokat hallottam, és rájöttem, hogy Valentine doktor és Miss 

Druce visszavonult egy percre a ház árnyékába egy sarokba, egy sor 

virágzó növény mögé, és szenvedélyesen sugdolóztak, néha egészen 

sziszegő hangon; olyan volt, mint a szerelmesek veszekedése vagy 

turbékolása. Senki nem tudná elismételni azt a sok mindent, de egy 

ilyen szerencsétlen ügy kapcsán, mint ez is, el kell mondanom, hogy 

többször is említést tettek valakinek a meggyilkolásáról. Valójában 

úgy tűnt, a lány arra kéri a férfit, hogy ne ölje meg azt a valakit, 

hogy nincs olyan provokáció, ami feljogosítaná bárki 

meggyilkolására; azt hiszem, ez eléggé szokatlan beszélgetés egy 

úriemberrel, aki csak teára ugrott be. 

– Nem tudja, Valentine doktor nagyon mérgesnek látszott a 

titkárral és az ezredessel folytatott vita után? A végrendelet melletti 

tanúskodásra gondolok. 

– Mindenesetre fele olyan mérges sem volt, mint a titkár. A 

titkár volt az, aki dühöngve ment el a tanúskodás után. 

– És mit tud magáról a végrendeletről? 



 

 

– Az ezredes nagyon gazdag volt, így a végrendeletnek nagy volt 

a jelentősége. Traill akkor nem mondta el a változtatást, de azóta 

hallottam, tulajdonképp ma reggel, hogy a fiú helyett a lányra hagyta 

a vagyon nagy részét. Mondtam, hogy az ezredes haragudott Donald 

barátomra, kicsapongó életmódja miatt. 

– Az indíték kérdését meglehetősen beárnyékolja a módszer 

problémája – jegyezte meg Brown atya elgondolkodva. – 

Pillanatnyilag Miss Druce-nak származott előnye a halálesetből. 

– Te jó ég! Milyen hidegvérrel mondja ezt! – kiáltott fel Fiennes, 

és az atyára meredt. – Csak nem arra céloz, hogy a lány… 

– Hozzámegy ahhoz a Valentine doktorhoz? 

– Néhányan ellenzik. De szeretik és tisztelik a környéken, 

amellett ügyes, jó sebész. 

– Olyan jó sebész – mondta Brown atya –, hogy magával viszi a 

sebészműszereit, amikor teázni megy egy fiatal hölgyhöz. Hiszen 

szikét használhatott, és úgy tűnik, nem ment előtte haza. 

Fiennes talpra ugrott és érdeklődve nézett rá. 

– Arra céloz, hogy ugyanazt a szikét használhatta? 

Brown atya tagadóan rázta a fejét. 

– Csak úgy eszembe jutott. Nem az a probléma, ki tette vagy 

mivel, hanem az, hogyan. Találhatunk tetteseket, eszközöket: 

nyakkendőtűket, ollókat és szikéket. De hogy jutott be a gyilkos a 

szobába? Hogy juthatott be akár egy gombostű oda? 

A plafont vizsgálgatta, miközben beszélt, de mikor kimondta az 

utolsó szavakat, szeme furcsán fennakadt, mintha hirtelen egy 

érdekes legyet látott volna meg a plafonon. 

– Most mit tenne? – kérdezte a fiatalember. – Magának van 

tapasztalata, mit javasol? 



 

 

– Attól tartok, nem sok hasznomat veszi – sóhajtott Brown atya. 

– Nem mondhatok semmit anélkül, hogy láttam volna a helyet vagy 

az embereket. Egyelőre csak érdeklődjön a helyszínen. Fogadni 

mernék, hogy az indiai rendőrségnél lévő barátja maga helyett is 

kérdezősködik. Sürgősen lemennék és megnézném, mire jutott. 

Megnézném, mit csinál egy amatőr nyomozó. Lehet, hogy vannak 

újabb fejlemények. 

Mikor Brown atya két- és négylábú vendégei eltűntek, tollat 

fogott, és visszatért az Enciklikai Rerum Novarum előadássorozat 

tervezéséhez. Nagy volt a téma, többször is át kellett dolgoznia, 

szóval még két nappal később is ezzel volt elfoglalva, amikor a nagy 

fekete kutya ugrándozva ismét megjelent a szobában, és lelkesen, 

izgatottan elterpeszkedett. A kutya gazdája is izgatott volt, ha nem is 

lelkes. Izgatottsága abban mutatkozott meg, hogy két szeme 

majdnem kiugrott a helyéből, kíváncsi arca még sápadtabb volt, mint 

eddig. 

– Azt tanácsolta – kezdte rögtön, minden bevezetés nélkül –, 

nézzem meg, mit csinál Harry Druce. Tudja, mit csinált? 

A pap nem felelt, és a fiatalember szaggatottan folytatta: 

– Megmondom, mit csinált. Megölte magát. 

Brown atya szája alig mozgott, és semmi gyakorlati dolgot nem 

mondott – semmit, aminek köze lett volna az ügyhöz vagy ehhez a 

világhoz. 

– A hidegrázást hozza rám néha – mondta Fiennes. – Maga talán 

ezt várta? 

– Gondoltam rá – mondta Brown atya –, ezért mondtam, hogy 

menjen, és nézze meg, mit csinál. Reménykedtem benne, hogy még 

idejében érkezik. 



 

 

– Én találtam meg – mondta Fiennes fátyolos hangon. – Ez volt a 

legrondább, leghátborzongatóbb dolog, amit valaha láttam. 

Lementem még egyszer abba a kertbe, és éreztem, hogy van valami 

új és természetellenes benne, a gyilkosságon kívül. A virágok még 

mindig ott kéklettek a szürke nyári lak sötét bejáratának mindkét 

oldalán; de nekem úgy tűnt, mintha kék ördögök táncolnának valami 

sötét, alvilági barlang előtt. Körülnéztem; de úgy látszott, minden a 

helyén van. Mégis hatalmába kerített az a furcsa érzés, hogy valami 

nincs rendben az ég formájával. Aztán megláttam, mi a baj. A 

szerencseszikla mindig ott meredezett a háttérben, a kerti sövény 

felett, szemben a tengerrel. És most a szerencseszikla eltűnt. 

Brown atya felemelte a fejét, és figyelmesen hallgatott. 

– Olyan volt, mintha egy hegy kisétált volna a képből, vagy a 

hold leesett volna az égről; bár mindig tudtam, hogy egy érintéstől is 

bármikor felborulhat. Hatalmába kerített valami, és villámgyorsan 

lerohantam a kerti ösvényen, úgy vágtam keresztül a sövényen, mint 

valami pókhálón. Valójában keskeny sövény volt, de mivel 

zavartalanul nőtt, szinte falat helyettesített. A parton megtaláltam a 

felső szikladarabot, ami lezuhant talapzatáról, és szegény Harry 

Druce teljesen összeroncsolódva feküdt alatta. Egyik kezével szinte 

átölelte a sziklát, mintha ő húzta volna magára, és ezt írta a barnás 

homokba, nagy, ügyetlen betűkkel: „A szerencseszikla a bolondra 

zuhan”. 

– Az ezredes végrendelete miatt tette – jegyezte meg Brown 

atya. – A fiatalember mindent arra tett fel, hogy hasznot húz Donald 

kegyvesztettségéből, különösen, amikor nagybátyja hívatta, 

ugyanaznap, amikor az ügyvédet, és meleg szeretettel üdvözölte. 

Egyébként tönkrement, elvesztette az állását a rendőrségnél, a 



 

 

pénzét Monte-Carlóban. És amikor rájött, hogy semmiért ölte meg a 

rokonát, öngyilkos lett. 

– Álljon már meg egy percre! – kiáltott fel a megrökönyödött 

Fiennes. – Ez nekem túl gyors. 

– Egyébként a végrendelettel kapcsolatban még meg szeretném 

jegyezni – folytatta Brown atya –, mielőtt megfeledkezem róla, vagy 

jelentősebb dolgokra térünk rá, azt hiszem, egyszerű magyarázata 

van a doktor neve körüli bonyodalomnak. Már mindkét nevet 

hallottam valahol. A doktor francia nemes, és de Villon márki a 

címe. De egyúttal lelkes republikánus, így feladta címét, és felvette a 

rég elfelejtett családi nevet. „Riguetti polgár tíz napra megzavarta 

Európát.” 

– Micsoda? – kérdezte a fiatalember bambán. 

– Á, hagyjuk – felelte a pap. – Tízből kilenc esetben aljas dolog a 

névváltoztatás; de itt fanatizmussal állunk szemben. Ezt jelentette a 

csípős megjegyzés, hogy az amerikaiaknak nincs nevük, azaz nincs 

címük. Manapság Angliában Hartington márkiját soha nem hívják 

Mr. Hartington-nak, de Franciaországban de Villon márkit M. de 

Villonnak hívják. Így névváltoztatásnak tűnhet. És a francia etikett 

miatt beszélt a gyilkosságról is. A doktor párbajra akarta kihívni 

Floydot, és a lány megpróbálta lebeszélni róla. 

– Á, már értem – mondta Fiennes lassan. – Már értem, mire 

gondolt a lány. 

– No, mire? – kérdezte társa mosolyogva. 

– Hát – mondta a fiatalember –, valami történt még, mielőtt 

megtaláltam a szegény fickó holttestét; csak a katasztrófa miatt 

kiment a fejemből. Azt hiszem, nehéz emlékezni egy kis romantikus 

idillre, amikor az ember egy tragédiával találja magát szemközt. 



 

 

Amikor a néhai ezredes háza felé mentem az úton, találkoztam a 

lányával, aki Valentine doktorral sétált. A lány természetesen 

gyászolt, a férfi egyébként is mindig feketében jár, mintha csak 

temetésre menne, de azt nem mondanám, hogy az arcuk is gyászolt. 

Még soha nem láttam két embert, akik ilyen sugárzóan boldogok és 

vidámak lettek volna a maguk módján. Megálltak és üdvözöltek, 

aztán a nő elmondta, hogy összeházasodtak, és a város szélén élnek 

egy kis házban, ahol a doktor folytatja praxisát. Ez egy kissé 

meglepett, mert tudtam, hogy édesapja végrendeletében ráhagyta a 

vagyont; szándékosan erre céloztam, amikor elmondtam, hogy 

édesapja egykori házába megyek, és nagyon reméltem, hogy ott 

találom őt. Be a lány csak nevetett, és ezt mondta: „Ó, lemondtunk 

mindenről. A férjem nem szereti az örökösnőket.” 

Meglepődve tapasztaltam, hogy valóban ragaszkodtak ahhoz, 

hogy szegény Donaldé legyen minden; remélem, kellőképp megrázta 

a dolog, és okosan fogja felhasználni. Tulajdonképpen soha nem volt 

vele nagy baj, csak túl fiatal volt, és édesapja nem viselkedett valami 

bölcsen. Ez kapcsolatban állt azzal, amit a lány mondott, és én akkor 

még nem értettem; de most már biztosan tudom, hogy úgy van, 

ahogy ön mondja. Kicsit fennhéjázón mondta, de emberbarátinak 

tűnt: „Azt hiszem, ez megakadályozza azt a vörös hajú bolondot, 

hogy megint felfordulást csapjon a végrendelet körül. Azt gondolta, 

hogy a férjem, aki elvei miatt feladta címét és a koronáját, ami még a 

keresztes lovagoktól származott, képes lenne a nyári lakban megölni 

egy öregembert, egy ilyen örökségért. – Ismét nevetett, és így 

folytatta: – A férjem csak a szakmájából kifolyólag öl meg 

embereket. Még csak meg sem kérte a barátait, hogy látogassanak el 

a titkárhoz.” Most már természetesen tudom, mire gondolt. 



 

 

– Részben én is értem – mondta Brown atya. – De pontosan mit 

értett azon, hogy a titkár nagy hűhót csap a végrendelet körül? 

Fiennes mosolyogva válaszolt: 

– Bárcsak ismerné a titkárt, Brown atya! Igazán jól szórakozna, 

ha látná, hogy ügyködik azon, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy ő 

mondja. A gyászoló házat is felpezsdítette. A temetés tele volt élettel, 

energiával, mint egy ragyogó sportesemény. Semmi sem tudja 

visszatartani, ha tényleg történik valami. Már meséltem, hogy 

korrigálta a kertész munkáját, és hogy oktatta ki az ügyvédet. Talán 

felesleges mondanom, hogy a sebészt is kioktatta, és mivel ez a 

sebész Valentine doktor volt, így a dolog azzal végződött, hogy már 

nemcsak azzal vádolta, hogy rossz sebész. Vörös fejébe vette, hogy a 

doktor a tettes, és mikor megérkezett a rendőrség, nagyon 

fölényesen viselkedett. Kell-e mondanom, hogy ő lett a legnagyobb 

helybéli amatőr detektív. Sherlock Holmes soha nem szárnyalta túl a 

Scotland Yardot olyan titáni intellektuális fölénnyel és lenézéssel, 

mint Bruce ezredes magántitkára az ezredes halála ügyében 

nyomozó rendőröket. Még nekem is öröm volt nézni. Nagyokat 

lépdelt, szórakozottan, megvetőn rázta vörös haját, és kurta, 

udvariatlan válaszokat adott. A viselkedéséért haragudott meg rá 

annyira Druce lánya. A titkárnak volt egy elmélete. Az elméletének 

könyvben lenne a helye, ahogy Floydnak is. Szórakoztatóbb lenne, 

és kevésbé fárasztó. 

– Mi volt az elmélete? 

– Ó, nagyon érdekes volt – felelte Fiennes borongósan. – Nagyon 

jó lett volna, ha tíz percnél tovább fenntartható. Azt mondta, az 

ezredes még élt, amikor a nyári lakban rátaláltak, és a doktor ölte 

meg a sebész műszerével, megjátszva, hogy a ruháját vágja fel. 



 

 

– Értem – felelte a pap. – Azt hiszem, arccal lefelé feküdt a földes 

padlón, mintha csak pihenne. 

– Csodálatos, mire képes a túlbuzgóság – folytatta az informátor. 

– Meggyőződésem, hogy Floyd mindenképp megjelentette volna 

elképzelését az újságokban, és még talán le is tartóztatják a doktort, 

de az egész szétpattant volna, mint egy szappanbuborék, amikor 

felfedezik azt a holttestet a szerencseszikla alatt. És végre 

visszatértünk ehhez. Azt hiszem, az ilyen öngyilkosság felér a 

beismeréssel. Ennek ellenére soha senki nem fogja megtudni a teljes 

igazságot. 

A csendet a pap törte meg szerényen: 

– Azt hiszem, én tudom a teljes igazságot. 

Fiennes rámeredt. 

– De hát honnan tudhatja a teljes igazságot, és hogy lehet ilyen 

biztos benne, hogy az az igazság? Hisz itt ült száz mérföldnyire, és a 

prédikációját írta. Tényleg azt állítja, hogy tudja, mi történt? Ha 

valóban a végére ért, akkor hol a csodában kezdte? Mi vezette rá a 

megoldásra? 

Brown atya szokatlanul izgatottan ugrott fel, és kijelentése 

bombaként hatott: 

– A kutya! – kiáltotta. – Természetesen a kutya! Hiszen maga is 

megérthette volna az egész ügyet, ha rendesen megfigyeli a kutyát a 

tengerparton! 

Fiennes még bambábban nézett. 

– Hiszen azelőtt azt mondta, hogy hülyeség, amit a kutyának 

tulajdonítok, és a kutyának semmi köze az egészhez. 



 

 

– A kutyának volt a legtöbb köze hozzá – mondta Brown atya –, 

ha a kutyát kutyaként kezelik, és nem mint a mindenható Istent, aki 

az emberi lélek felett ítélkezik. 

Zavartan hallgatott egy percig, aztán ünnepélyesen, 

mentegetődzve folytatta: 

– Az az igazság, hogy én nagyon szeretem a kutyákat. Itt úgy 

tűnt, hogy a kutyákkal kapcsolatos babona szenzációs dicsfényében 

senki sem úgy tekintett a kutyára, mint ami. Hogy egy jelentéktelen 

dologgal kezdjem, miért ugatta meg az ügyvédet és morgott a 

titkárra? Azt kérdezte, hogy tudtam kitalálni dolgokat ezer mérföld 

távolságból? Az igazat megvallva ez a maga érdeme, mert olyan jól 

tudja jellemezni az embereket, hogy felismerem a típusokat. Egy 

olyan férfi, mint Traill, aki szokatlan módon ráncolja a homlokát, és 

gyakran elmosolyodik, aki állandóan a torka körül babrál dolgokat – 

ideges ember, könnyen zavarba jön. Nem csodálkoznék, ha Floyd, az 

energikus titkár is ideges, izgága típus lenne; a jenki mitugrászok 

általában azok. Különben nem vágja el a kezét és dobja el az ollót, 

amikor meghallja Janet Druce kiáltását. 

A kutyák gyűlölik az ideges embereket. Nem tudom, talán 

felidegesítik a kutyákat is, vagy mivel tulajdonképpen a kutya 

vadállat, egy kicsit hősködő, vagy mert egyszerűen sérti a kutya 

hiúságát (és ez óriási), hogy nem szeretik. Akárhogy is, semmi 

különös nem volt abban, hogy szegény Nox tiltakozott ellenük, azért 

nem szerette őket, mert féltek tőle. Tudom, hogy ön túlságosan okos, 

és akinek esze van, az nem gúnyolja ki az okosságot. De néha azt 

hiszem, túlságosan okos ahhoz, hogy megértse az állatokat. Néha 

ahhoz is túlságosan okos, hogy megértse az embereket, különösen, 

ha azok majdnem olyan egyszerűen viselkednek, mint az állatok. Az 



 

 

állatok fantáziátlanok, a banalitások világában élnek. Vegyük például 

ezt: a kutya megugat egy férfit, és a férfi elfut a kutya elől. Maga nem 

gondolkodik eléggé egyszerűen ahhoz, hogy meglássa a tényt: a 

kutya azért ugatott, mert nem tetszett neki a férfi, és a férfi azért 

menekült el, mert megijedt a kutyától. Nem volt más okuk rá. De 

maga pszichológiai rejtélyeket magyaráz bele, és feltételezi, hogy a 

kutyának szuper látása van, és a végzet misztikus szószólója. Azt 

feltételezi, hogy a férfi az akasztófa és nem a kutya elől futott el. 

Viszont, ha jobban belegondol, mindez a mély filozófia teljes 

képtelenség. Mert ha a kutya tényleg csalhatatlanul és tudatosan 

felismeri a gyilkost, nem állt volna ott csaholva, mintha egy káplánt 

ugatna meg a teadélutánon, valószínűbb, hogy a torkának ugrik. 

Másrészt, tényleg azt gondolta, hogy egy férfi, aki megkeményíti a 

szívét, és megöl egy régi barátot, aztán mosolyogva odamegy a barát 

családjához, régi barátja lánya és a halált megállapító orvos szeme 

elé, tényleg azt gondolja, hogy egy ilyen ember összeomlik a 

lelkiismeret-furdalástól, mert egy kutya megugatta? Érezheti a 

tragikus iróniát, megrázhatja a lelkét, mint bármi más tragikus 

apróság. De nem rohan végig esztelenül a kerten, hogy elmeneküljön 

egy olyan tanú elől, aki nem tud beszélni. Az emberek pánikba 

esnek, ha megijesztik őket, de nem a tragikus irónia, hanem a fogak 

ijesztik meg. Az egész dolog túl egyszerű ahhoz, hogy megértse. 

De amikor a tengerparti eseményekhez érünk, sokkal 

érdekesebbek lesznek a dolgok. Nagyon zavaros volt, ahogy 

elmesélte. Nem értettem, miért ment a kutya ki és be a vízbe, ez nem 

kutyára vall. Ha Nox valami miatt tényleg mérges, akkor egyszerűen 

nem megy be a vízbe, a bot után. Vagy elment volna szaglászni, 

akármerre érezte volna a bajt. De mikor egy kutya kerget valamit, 



 

 

követ, botot vagy nyulat, tapasztalatom szerint csak a 

leghatározottabb felszólításra hagyja abba, néha még akkor sem. 

Ezért elképzelhetetlen számomra, hogy azért forduljon vissza, mert 

rosszkedve lett. 

– De tényleg visszafordult – erősködött Fiennes –, és a bot nélkül 

jött vissza. 

– Jó oka volt rá, hogy a bot nélkül jöjjön vissza – felelte a pap. – 

Ugyanis nem találta. Azért nyüszített, mert nem találta meg. Ilyen 

dolgok miatt nyüszítenek a kutyák. Ragaszkodnak a formaságokhoz. 

Annyira ragaszkodnak egy játék szokásos menetéhez, mint ahogy a 

gyerekek újra és újra hallani akarják a meséket. Ebben az esetben 

valami elrontotta a játékot. Így visszajött, és elpanaszolta a bot 

rendellenes viselkedését. Azelőtt ilyesmi soha nem történt meg vele. 

Még soha nem bánt el így egy vacak, korhadt sétapálca egy kitűnő, 

különleges kutyával. 

– Hát miért, mit csinált a sétapálca? – kérdezte a fiatalember. 

– Elsüllyedt – felelte Brown atya. 

Fiennes nem szólt semmit, csak tovább bámult, s a pap volt az, 

aki folytatta. 

– Elsüllyedt, mert nem igazi bot volt, hanem egy éles acélrúd, 

amit vékony nád borított. Azaz egy tőrös bot. Azt hiszem, egyetlen 

gyilkos sem szabadult még meg ilyen furcsa, egyúttal ilyen 

természetes módon a véres fegyvertől: egyszerűen bedobta a 

tengerbe a vizslának. 

– Értem már, mire gondol – ismerte el Fiennes –, de még ha 

tőrös botot használtak is, fogalmam sincs, hogy csinálták. 

– Nekem volt egy elgondolásom – mondta Brown atya – 

kezdettől fogva, mikor kimondta azt a szót, hogy nyári lak. És egy 



 

 

másik, mikor azt mondta, hogy Druce fehér kabátot viselt. Senkinek 

nem jutott eszébe, mert mindenki egy rövid tőrt keresett, de ha 

elismerjük, hogy egy hosszú karddal tették, már nem olyan 

lehetetlen. 

Hátradőlt, a plafont nézte, és úgy kezdte, mint aki visszamegy a 

legelső gondolathoz, az alapokhoz. 

– Az olyan krimik, mint A sárga szoba, ahol egy férfit halva 

találnak egy zárt szobában, nem alkalmazhatók a jelen esetre, mert 

ez egy nyári lak. Mikor a sárga szobáról beszélünk, vagy bármely 

más szobáról, homogén, áthatolhatatlan falakra gondolunk. De egy 

nyári lak nem ilyen, hanem, mint ebben az esetben is, szorosan 

összeillesztett, de mégis különálló faágakból és deszkákból készült, 

melyek között itt-ott repedések vannak. Druce háta mögött is volt 

egy ilyen, amikor a fal melletti székben ült. És mert ez egy nyári lak, 

a szék nádból volt. Közte rések. Ráadásul a nyári lak a sövény mellett 

állt, és épp azt mondta, hogy ez egy keskeny sövény. A gallyak, ágak 

és a nád szövedékén át úgy látszott az ezredes fehér kabátja, mint 

valami céltábla. 

Nem túl jól festette le a környéket, de össze tudtam rakni a 

részleteket. Azt mondta, a szerencseszikla nem volt túl magas; de azt 

is mondta, hogy úgy látszott a kertből, mint egy hegycsúcs. Más 

szóval nagyon közel volt a kerthez, bár maguknak sokáig tartott, míg 

odaértek. Másrészt nem valószínű, hogy a fiatal nő akkorát kiáltott 

volna, hogy egy kilométerről is hallani lehessen. Önkéntelenül 

sikított fel, és maguk mégis meghallották a parton. Valamint, 

emlékeztetem rá, hogy több érdekes dolog között megemlítette, 

hogy Harry Druce lemaradt, hogy meggyújtsa a pipáját a sövénynél. 

Fiennes kissé megborzongott. 



 

 

– Úgy érti, kihúzta a pengét, és a sövényen keresztül beleszúrta a 

fehér foltba? De ez egy különleges alkalom volt, és hirtelen 

elhatározás kellett hozzá. Emellett nem lehetett biztos benne, hogy 

övé lesz az öregember pénze, mint ahogy nem is lett. 

Brown atya arca felélénkült. 

– Nem érti a férfi jellemét – mondta, mintha ő maga egész 

életében ismerte volna. – Furcsa, de nem ismeretlen típus. Ha biztos 

lett volna benne, hogy övé lesz a pénz, komolyan mondom, nem 

tette volna meg. Túl piszkos ügynek találta volna. 

– Kicsit sok az ellentmondás. 

– Ez a férfi született szerencsejátékos – mondta a pap –, és azért 

lett kegyvesztett, mert kockázatot vállalt, és megelőzött másokat. 

Biztosan egy lelkiismeretlen ügy volt, mert minden rendőrség 

jobban hasonlít az orosz titkosszolgálathoz, mint ahogy azt 

gondolnák. De túllépte a határt, és megbukott. 

Nos, az ilyen ember számára azért nagy a kísértés, hogy csináljon 

valami őrültséget, mert utólag csodálatosnak tűnik a 

kockázatvállalás. Elmondhatja, hogy „csak én ragadhattam meg ezt a 

soha vissza nem térő alkalmat. Milyen vad és csodálatos ötlet volt, 

amikor összeraktam a dolgokat; Donald kegyvesztett lett, elküldtek 

az ügyvédért, ugyanakkor értem és Herbertért – és semmi más, csak 

ahogy az öregember rám nevetett, és kezet rázott velem. Bárki azt 

mondaná, őrültség, hogy megkockáztattam, de így születnek a nagy 

vagyonok, az embernek kissé előrelátónak kell lennie.” 

Röviden, ez egy találós játék. A szerencsejátékos nagyzási 

hóbortja. Minél képtelenebb a véletlenek egybeesése, minél 

rögtönzöttebb a döntés, annál valószínűbb, hogy megragadja az 

alkalmat. A véletlen, ez a banalitás, a fehér folt és a lyuk a sövényen 



 

 

– úgy tűnt neki, mint a világot jelentő deszka. Senki, aki elég okos 

hozzá, hogy átlássa a véletlenek ilyen egybeesését, nem hagyná 

kihasználatlanul az alkalmat. Így buzdítja az ördög a 

szerencsejátékost. De maga az ördög aligha tudta volna rábírni ezt a 

boldogtalan férfit, hogy ostobán és szándékosan megöljön egy idős 

bácsit, akitől az örökséget várta. 

Percnyi szünet után nyomatékosan folytatta: 

– Próbáljon meg visszaemlékezni a helyszínre, ahogy maga látta. 

Amint ott áll szédülten az ördögi lehetőségtől, felnéz, és látja azt a 

különös alakzatot, ami a saját ingadozó lelkének lehetne a tükörképe; 

amint a nagy kőszirt veszedelmesen egyensúlyoz a másik tetején, 

mint egy fordított piramis, és akkor eszébe jut, hogy 

szerencsesziklának hívják. El tudja képzelni, hogy hathat ez egy 

ilyen emberre? Azt hiszem, cselekvésre késztette, és óvatosságra 

intette. Ő, aki fel akart menni a toronyba, egy ingó toronyba sem félt 

felmenni. Akárhogy is, cselekedett. A következő nehézség a nyomok 

eltüntetése volt. Ha a nyomozás során megtalálják nála a tőrös botot, 

a véres tőrös botot, az végzetes lenne. Ha otthagyja valahol, akkor is 

megtalálják, és esetleg azonosítják. Azt is észrevehetik, ha bedobja a 

tengerbe, és feltűnhet, miért tette, hacsak ki nem talál valami 

természetesebb módot, amivel álcázhatja. Amint láttuk, kitalált egy 

nagyon jó módszert. Mivel csak nála volt óra, azt mondta, hogy még 

ráérnek visszafordulni, arrébb sétált, és elkezdett botokat dobálni a 

vizslának. Hogy pásztázhatott tekintete végig az elhagyatott 

tengerparton, mielőtt ráakadt a kutyára! 

Fiennes bólintott, elgondolkodva bámult a levegőbe. Gondolatai 

visszatértek az elbeszélés kevésbé gyakorlati részéhez. 



 

 

– Különös, hogy a kutya mégiscsak szerepet játszott a 

történetben. 

– A kutya elmondhatta volna, mi történt, ha beszélni tudna – 

felelte a pap. – Csak azt nehezményezem, hogy amiért nem tudott 

beszélni, maga kitalálta azt a történetet, és emberi, sőt angyali 

hangot tulajdonított neki. Ez része valaminek, amit egyre inkább 

észreveszek a modern világban, minden újsághírben és a társasági 

pletykákban, valamit, ami önkényes, anélkül hogy hiteles lenne. Az 

emberek készek lenyelni a bizonyítatlan dolgokat. Elfojtja az 

ésszerűségüket, a szkepticizmusukat, és úgy önt el minket, mint a 

tenger hulláma – a neve: babona. 

Hirtelen felállt, homlokát ráncolta, és tovább mondta, szinte csak 

magának: 

– Az első eredménye annak, hogy az emberek nem hisznek 

Istenben, hogy elveszítik a józan eszüket, és nem olyannak látják a 

dolgokat, amilyenek. Mindenben van valami igazság, amiről az 

emberek beszélnek, amit állítanak, mindezt határtalanul 

felnagyítják, mint egy rémképet. A kutya ómen, a macska 

titokzatosság, a malac kabala, a rovar szent szkarabeusz, vagy 

idézzük fel az ősi Egyiptom vagy India sokistenhitét: Anubiust, a 

kutyaistent vagy a zöld szemű Ptaht vagy a szent bikákat; vagy 

menjünk vissza a kezdeti állatistenekhez, akik elefántokban, 

kígyókban és krokodilokban öltöttek testet, és mindez azért, mert 

félünk kimondani: Ő embernek teremtetett. 

A fiatalember zavartan állt fel, mintha kihallgatott volna egy 

monológot. 



 

 

Hívta a kutyát, és bizonytalanul, gyorsan búcsút vett. Kétszer 

kellett szólnia a kutyának, mert a kutya lemaradt, mozdulatlanul állt, 

és Brown atyát bámulta, mint a farkas Szent Ferencet. 

S. Kovács Judit fordítása 
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