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Edgar Allan Poe 

A MORGUE UTCAI KETTŐS GYILKOSSÁG1 

Hogy mit énekeltek a szirének, és milyen nevet vett föl 

Akhilleusz, mikor elrejtőzött a nők között, fogas kérdés, 

de nem megoldhatatlan. 

SIR THOMAS BROWNE2 

Azok a szellemi tulajdonságok, amelyeket elemzőnek szoktak 

nevezni, önmagukban véve nehezen elemezhetők. Igazában csak 

hatásukban tudjuk értékelni őket. Többek közt azzal is tisztában 

vagyunk, hogy akikben megvan ez a képesség, ha az rendkívüli, 

                                                           
1Edgar Allan Poe: A Morgue-utcai kettős gyilkosság – Edgar Allan Poe (1809-1849) 

amerikai író, költő, esszéista, a modern líra nagy hatású előfutára. 

Prózaíróként sokféle rejtelmes-titokzatos történet alkotója. A 

detektívirodalomra három novellája, A Morgue-utcai kettős gyilkosság (1841), 

Marie Rogêt  eltűnése(1842), és Az ellopott levél (1845), illetve a bennük 

felbukkanó központi figura, C. Auguste Dupin hatott. A nagy hírű család 

elszegényedett sarja, az amatőr nyomozó Dupin a világtól elvonulva Párizsba 

él. Rendkívül olvasott, fantáziája kimeríthetetlen. Legfőbb ritka analitikai 

tehetsége. Alakja tovább él Sherlock Holmes és követői figurájában. 

2 Sir Thomas Browne - Sir Thomas Browne (1605-1682) angol orvos, író Urn 

Burial (Urnatemetés, 1658) című művéből. Utalás Homérosz Odüsszeia című 

eposzában is megénekelt szirénekre, illetve a trójai mondakör azon 

epizódjára, mikor Akhilleusz női ruhába öltözött, hogy ne kelljen a számára 

végzetes Trója ostromára indulnia. 



 

 

nagy örömüket lelik benne. Amint az erős ember is szereti 

kifejteni testi képességeit, és élvezi a testmozgást, amint izmait 

gyakorolja, úgy lelkesíti az „elemző” lelket a megfejtés lelki 

feladata. A leghétköznapibb időtöltésben is örömét leli, ha az 

működésbe hozza e képességét. Szereti a rejtvényeket, a 

szójátékot, a titkosírást – és megoldásai olyan sziporkázók és 

ötletesek, hogy az egyszerű ember szinte természetfeletti csodát 

lát bennük. Az elért eredmények, amelyekhez szigorú 

módszeresség és következtetés útján jutott, a valóságban pusztán 

az intuíció szülötteinek látszanak. 

Az ilyen megfejtőkészséget valószínűleg élénkítik a 

matematikai tanulmányok, különösen a magasabb matematika, 

amelyet helytelenül és pusztán regresszív műveletei miatt 

neveztek el par excellence3 „analízisének, holott a számolás 

önmagában véve még nem elemzés. Például a sakkjátékos 

műveli az egyiket, anélkül hogy a másikra ügyelne! Éppen ez az 

oka annak, hogy a sakkjátéknak az észre gyakorolt hatását 

nagymértékben tévesen ítélik meg. 

De most nem írok értekezést, hanem csak egyszerűen 

bevezetést egy javarészt véletlen megfigyelésen alapuló, furcsa 

történethez, éppen ezért felhasználom az alkalmat, és kijelentem, 

hogy a következtető elme legjobb képességét sokkal inkább 

próbára teszi és hasznosabb munkára serkenti a színtelennek 

tetsző ostábla,4 mint a sakkjáték mesterkélt léhasága. Az 

utóbbiban a különböző alakú és értékű figurák eltérő és bizarr 

                                                           
3 Par excellence - Voltaképpen(i) (francia). 

4 Ostábla - Sakktáblán fehér és fekete kövekkel játszott társasjáték 



 

 

mozgásukkal bonyodalmat okoznak, s ezt sokan (gyakori 

tévedés) a mélységgel tévesztik össze. A sakk feszült figyelmet 

követel. Ha ez a figyelem csak egy pillanatra is ellankad, vagy a 

játékos valamit elnéz, az már hátránnyal vagy éppen vereséggel 

jár. A lehetséges lépések nemcsak sokfélék, hanem 

bonyodalmasak is, ezért az efféle elnézés valószínűsége 

megsokszorozódik – és tíz eset közül kilencben a kitartóbb 

figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet. Az ostábla figurái 

egyformák, mozgási lehetőségeik azonosak, a játék nem olyan 

változatos, kevesebb az elnézés eshetősége, nincs is akkora 

szükség figyelemre, s a sikert az élesebb, a tehetségesebb elme 

vívja ki. Hogy példával is éljünk, tegyük fel, hogy az 

ostáblajátékban négy „dáma” kivételével minden figuránk 

elveszett. Ugyanígy áll ellenfelünk is. Elnézéstől, 

figyelmetlenségtől tartani nem kell – világos tehát, hogy a 

győzelmet csak valamilyen recherclié5 mozdulat döntheti el; az 

elme valamilyen rendkívüli erőfeszítésének eredménye. A 

rendes és megszokott lépéseket megkerülve, az analitikus elme 

behatol ellenfelének gondolatvilágába, azonosítja magát vele – és 

megtörténik az a gyakori eset, hogy felvillanásszerűen 

megtalálja az egyetlen lehetőséget (sokszor milyen hihetetlenül 

egyszerű!), amellyel ellenfelét megtéveszti vagy téves lépésre 

szorítja. 

A whistjáték6 már régtől híres arról, hogy mennyire 

kifejleszti a számítóképességet – és sok ragyogó eszű emberről 
                                                           
5 Recherché - Keresett (francia). 

6 Whistjáték - 52 lapos csomaggal játszott négyszemélyes kártyajáték, a bridzs 

őse (angol). 



 

 

jegyezte a fáma, hogy boldog szenvedéllyel hódolt és hódol a 

whist látszólag megmagyarázhatatlan élvezetének, míg a sakkot 

léhának tartja, és kerüli. De kétségkívül nincs is más játék, amely 

annyira próbára teszi a játékos elemzőképességét. A 

földkerekség legjobb sakkozója alig valamivel jobb a kiváló 

sakkozónál – de aki a whistben kiváló, az bizonyára kitűnik 

minden vállalkozásban, és sikert is ér el mindenütt, ahol csak ész 

ütközik ésszel. Kiváló! – ha ezt mondom, azt értem rajta, aki a 

tökéletesség biztonsága mellett tisztában van a játék minden 

fogásával, amellyel megengedett előnyökre csak szert tehet. Oly 

sokféle s oly bonyolult ilyen fogás van, s ezek gyakran a 

gondolkozás olyan zugaiban húzódnak meg, hogy a köznapi 

értelem talán fel sem éri őket. Feszülten figyelni annyi, mint 

tisztán és pontosan emlékezni! Eddig a pontig a figyelmes 

sakkjátékos a whistben is derekasan megállja a helyét, 

különösen, ha Hoyle7 szabályai szerint játszik, amelyek (mert a 

játék gépies módját adják meg) mindenki számára megfelelőek 

és érthetőek. Ezek alapján azokat a whistezőket, akiknek 

meglehetős emlékezőtehetségük van, és „a könyv” szerint 

játszanak, általában tökéletes játékosnak tartják. De van, ami 

túllépi a közismert és betanulható szabályokat, és itt mutatkozik 

meg, hogy ki a legény a gáton, ki az igazi analitikus játékos! 

Hallgat, gyűjti a megfigyeléseket, következtet. Meglehet, hogy 

ezt teszi ellenfele is. S a szerzett tudás terjedelmének különbsége 

nem annyira a következtetés helyes voltában, mint inkább a 

                                                           
7 Hoyle - Edmond Hoyle (1672-1769) angol kártyaszakértő, a „whist atyja”; 

1742-ben adta ki a Rövid értekezés a whistjátékról című munkáját. 



 

 

megfigyelés minőségében rejlik. Azt kell tudni, hogy mit 

figyeljen meg az ember. Játékosunk nem állít maga elé korlátot, s 

bár a játék a cél, nem hagy figyelmen kívül egyetlen 

következtetést sem, amely a játékon kívülről származik. 

Megfigyeli a partnere arcát, és gondosan összehasonlítja 

ellenfelei arcjátékával. Mérlegeli, hogyan tartják kézben a 

kártyát, hogy számolgatja pillantásuk a trükköket és 

honnőröket.8 Amint a játék kibontakozik, megjegyzi az arcok 

valamennyi rezdülését, és tőkét kovácsol a nyugalom, 

meglepetés, győzelem vagy bosszúság kifejezéseiből. Abból, 

hogy az ellenfél mint visz haza egy ütést, megítéli, hogy üt-e 

még. A cselből kihívott lapot felismeri arról, milyen 

arckifejezéssel csapták az asztalra. Közönyös vagy elejtett szó; 

egy véletlenül elhullajtott vagy megfordított kártya s az azt 

kísérő aggodalmaskodó vagy gondtalan pillantás; a trükkök 

számolgatása, elrendezése; habozás, kapzsi mozdulat, 

nyugtalanság – látszólag „intuitív”9 érzékelése számára mind-

mind a való helyzetről árulkodik. Az első két-három hívás után 

tisztában van vele, ki mit tart a kezében, s olyan halálos 

biztonsággal hívja ki lapjait, mintha a többiek mind kiterített 

lappal játszanának. 

Az elemzőkészséget ne tévesszük össze a találékonysággal, 

mert míg az analitikus elme szükségképpen találékony, sok 

találékony ember gyakran képtelen az elemzésre. A szerkesztő- 

vagy kombinálókészség – amelyben a találékonyság rendszerint 

                                                           
8 Honnőröket - A legnagyobb értékű lapok a kártyajátékban (francia). 

9 „Intuitív” - Ösztönös megismerésen, felismerésen alapuló (latin). 



 

 

megnyilatkozik, de amelynek a frenológusok10 szerint (azt 

hiszem, hogy ez a megállapításuk téves) az agyban, mint minden 

ősi képességnek, külön központja van – igen gyakran 

félkegyelműséggel határos embereken ütközik ki, amint ez lelki 

jelenségekkel foglalkozó íróknak már gyakran fel is tűnt. A 

találékonyság és az analitikai képesség közt nagyobb a 

különbség, mint a köznapi értelemben vett képzelet és a 

voltaképpeni képzelőerő között, pedig jellegzetes 

tulajdonságaiban milyen hasonló a kettő! Annyi tény, és ezt 

megállapíthatjuk, hogy a találékony embernek mindig van 

fantáziája, és a valódi képzelőerő mindig analitikus. 

Ennek a rövid fejtegetésnek szolgáljon mintegy 

magyarázatául az alábbi történet. 

Az 18., év tavaszát és nyarának egy részét Párizsban 

töltöttem el. Ott megismerkedtem Monsieur C. Auguste 

Dupinnel. Igen kiváló, sőt nagy hírű család gyermeke volt ez a 

fiatalember, de különböző sorscsapások olyan nyomorúságba 

döntötték, hogy feladta a harcot, visszavonult a társadalmi 

élettől, és meg sem kísérelte elveszett vagyonát visszaszerezni. 

Hitelezői jóvoltából maradt egy kis pénzecskéje hajdani 

örökségéből, és ennek szűkös kamatából a legaprólékosabb 

beosztással eléldegélt. Lemondott minden felesleges kiadásról – 

csak egyetlen fényűzést engedett meg magának. Rajongott a 

könyvekért, és ezt a szenvedélyét Párizsban könnyen 

kielégíthette. 

                                                           
10 Frenológusok - Koponyatannal foglalkozók; a koponya alakjából vonnak le 

következtetést az ember erkölcsi is intellektuális jellemzőire (görög) 



 

 

A Montmartre utca egy homályos könyvesboltjában 

ismerkedtünk meg; a véletlen, hogy mindketten ugyanazt a ritka 

és fontos művet kerestük, közeli kapcsolatot teremtett 

közöttünk. Újra meg újra találkoztunk. Nagyon érdekelt családja 

rövid története, amelyet a franciákra, ha önmagukról 

beszélhetnek, oly jellemző nyíltsággal mesélt el nekem. 

Elámultam, hogy mit és mennyit olvasott – de különösképpen 

képzelőerejének vad láza és élénk frissessége hatott rám. 

Minthogy akkoriban meghatározott célú kutatást folytattam 

Párizsban, úgy véltem, hogy az ilyen ember társasága számomra 

fölbecsülhetetlen kincset jelent. Ezt nem is titkoltam előtte. A 

vége az lett, hogy arra az időre, amelyet Párizsban 

szándékoztam eltölteni, összeköltözködtünk, és mert anyagiak 

dolgában valamivel jobban álltam, mint ő, beleegyezett, hogy én 

béreljek és rendezzek be egy lakást, amely megfelel mindkettőnk 

furcsán mélabús kedélyének. Találtam is egy időrágta, fura 

házikót, amely régóta lakatlan volt, bizonyos babonás hírverés 

következtében, amelyet mi nem firtattunk. A roskatag lak a 

Faubourg St. Germain egy félreeső, elhagyatott részén állott. 

Ha a világ tudta volna, milyen életet folytatunk az elhagyott 

házban, bizonyosan azt mondja rólunk, hogy őrültek vagyunk – 

ha mindjárt ártalmatlan őrültek is. Magányunk tökéletes volt. 

Látogatót nem engedtünk be. Remeteségünk helyét még 

ismerőseim előtt is gondosan eltitkoltam. Dupin pedig már 

esztendők óta nem ismert senkit, és őt sem ismerte senki 

Párizsban. Csak magunknak éltünk. 

Barátomnak volt még egy bogara (mi másnak is 

nevezhetném?): magáért az éjszakáért szerelmes volt az 



 

 

éjszakába; és mint a többi különcségét, a legnagyobb lelki 

nyugalommal, minden meggondolás nélkül követtem ezt a 

fantasztikus szeszélyét is. Az éjsötét istenség nem részesíthetett 

kegyeiben egész nap, de mi magunk köré varázsoltuk jelenlétét. 

A hajnal első sugarainál már bezártuk ódon házunk nehéz 

ablaktábláit: meggyújtottunk egypár erősen beillatosított 

viaszgyertyát, melyekből kísérteties, halavány fény áradt. Így 

álomba ringattuk lelkünket – olvastunk, írtunk, társalogtunk, 

amíg csak az estharang szava nem figyelmeztetett, hogy leszállt 

a valódi éj. Kart karba öltve rögtön az utcára siettünk, tovább 

folytattuk nappal megkezdett vitáinkat, vagy pedig minden cél 

és értelem nélkül kóboroltunk késő éjszakáig, hogy a népes város 

vad fény- és árnyékzuhatagában megtaláljuk azt a végtelen 

szellemi izgalmat, amelyet csak a nyugodt megfigyelés kelthet. 

Így kóborolva önkéntelenül is hányszor kellett tudomásul 

vennem és megcsodálnom (bár ismerve gazdag szellemét, nem 

volt számomra váratlan) Dupin ritka analitikai tehetségét! Ő 

maga sem tagadta, milyen örömet szerez neki ez a játék, és 

milyen nagy kedvét leli, ha nem is éppen kiteregetésében, de 

gyakorlásában. Halk, visszafojtott nevetéssel dicsekedett, hogy a 

legtöbb ember úgy tűnik fel neki, mintha ablakot hordana a 

mellén – és ezt az állítását meglepő és közvetlen tényekkel 

nemegyszer rajtam bizonyította be. Viselkedése ilyenkor hűvös 

és teljesen személytelen volt, szeme üres, máskor oly árnyalt 

tenor hangja fülsértően magas, és ezt csak állításainak meggyőző 

tisztasága és szabatossága enyhítette. Ha ebben a hangulatában 

láttam, el-elgondolkoztam a „kettéhasadt lélek” régi elméletén, 



 

 

és azzal szórakoztam, hogy Dupint két embernek képzeltem el: 

egy alkotónak és egy elemzőnek. 

De mindazok után, amiket itt elmondtam, nehogy azt 

higgyék, hogy holmi rejtélyt akarok boncolgatni vagy regényes 

történetet akarok írni. Amit francia barátomról elmondok, nem 

más, mint egy feszült vagy talán beteg szellem megnyilvánulása. 

De jobb lesz, ha magyarázat helyett példával jellemzem akkori 

észjárását és megjegyzéseit. 

A Palais Royal szomszédságában meghúzódó egyik hosszú 

és piszkos utcában bandukoltunk egy éjszaka. Mindegyikünk 

annyira elmélyedt gondolataiba, hogy legalább tizenöt percig 

egy szót sem szóltunk. De egyszerre csak Dupin azt mondja: 

– Az igaz, hogy nagyon kicsi a fickó, és jobban illenék a 

Théâtre des Variétés-be. 

– Ehhez kétség sem fér! – válaszoltam rá önkéntelenül, és az 

első pillanatban észre sem vettem (annyira elmerültem 

önmagamban), hogy Dupin megjegyzése milyen rendkívüli 

módon vágott egybe gondolataimmal. De észbe kaptam, és 

mélységesen elcsodálkoztam. 

– Dupin – mondtam komoly hangon ez meghaladja 

értelmemet. Nem röstellem kijelenteni, hogy roppantul meg 

vagyok lepve, és alig hiszek a fülemnek. Hogy lehet, hogy úgy 

beleláttál gondolataimba? Hogy tudhattad…? 

Itt egy kis szünetet tartottam, mert kíváncsi voltam, hogy 

valóban tudja-e, mit akartam mondani. 

– …hogy Chantillyről van szó – de mért tartasz szünetet? 

Arra gondoltál, hogy kis termete alkalmatlanná teszi arra, hogy 

tragédiában lépjen fel. 



 

 

Pontosan erre. Chantilly valaha foltozó varga volt a rue St. 

Denis-ben, de magával ragadta a színpad őrülete, és 

próbaképpen fel is lépett Crébillon11 tragédiájának, a Xerxes-nek 

címszerepében. Köztudomás szerint csúfosan megbukott. 

– Az isten szerelmére! – kiáltottam fel. – Áruld el 

módszeredet, ha ugyan van valamilyen módszer erre, amellyel 

képes voltál lelkem mélyébe látni?! 

Valójában még sokkal jobban meghökkentem, mint 

amennyire mutattam. 

– A gyümölcsárus – felelte barátom – adta meg az utolsó 

lökést, hogy azt a következtetést vond le: a varga nem elég 

magas Xerxes et id genus omne12 szerepekre. 

– A gyümölcsárus? Hogy értsem? Semmiféle gyümölcsárust 

nem ismerek! 

– Dehogynem! Nincs egy negyedórája sem, hogy neked 

szaladt, amikor az utcába befordultunk. 

És most eszembe jutott, hogy csakugyan nekem jött egy 

gyümölcsös ember, fején nagy kosár almával, és majdnem 

fellökött, amikor a rue C.-ről ebbe a sikátorba befordultunk – de 

mi köze ennek Chantillyhez?… Sehogy sem értettem. 

Pedig Dupin szavaiban nem volt semmi charlatanerie.13 

– Megmagyarázom – szólt –, hogy világosan megértsd. 

Nyomon követjük visszafelé gondolataid sorát, attól a 

pillanattól, amelyben kiejtettem Chantilly nevét, egészen addig, 

                                                           
11 Crébillon-Prosper Jolyot de Crébillon (1647-1962) francia drámaíró; utalás a 

Xerxész (1714) című tragédiájára 

13 Charlatanerie - Szemfényvesztés, sarlatánság (francia). 

14 Orion - Az égi Egyenlítő környékén látható csillagkép; Órión 



 

 

amikor összeütköztél a gyümölcsös emberrel. A lánc fontosabb 

szemei Chantilly, Orion,14 dr. Nichols, Epikurosz,15 a 

sztereotómia,16 utcakövek, a gyümölcsárus. 

Kevés olyan ember van, aki ne kísérelte volna meg 

néhanapján, hogy visszafordítsa gondolatai menetét, és így 

vizsgálja meg, hogyan jutott bizonyos következtetésekre. Ez 

mulatságos és gyakran igen érdekes játék; és aki először kísérli 

meg, elcsodálkozik, hogy milyen határtalan a távolság és milyen 

laza az összefüggés a kiindulási és a megérkezési pont között. 

Mekkora volt hát ámulatom, midőn hallottam barátom szavait, s 

el kellett ismernem, hogy igazat beszél! Ő tovább folytatta: 

– Ha jól emlékszem, éppen lovakról beszélgettünk, mielőtt 

elhagytuk a rue C.-t. Ez volt az utolsó közös témánk. 

Befordultunk ebbe az utcába, és egy gyümölcsárus, fején jókora 

kosárral, amint elsietett mellettünk, nekilökött egy kupac 

utcakőnek, amelyet járdajavításra készítettek oda. Az egyik 

kövön megbicsaklott a bokád, arcodon bosszús, kicsit fájdalmas 

érzés kifejezésével megfordultál, a kőre néztél, néhány szót 

mormogtál magadban, azután némán továbbmentél. Ne hidd, 

hogy különösképpen ügyeltem volna rád, de az utóbbi időben a 

megfigyelés életszükségletemmé vált. 

Szemedet a földre szegezted – haragos arccal nézted a járdán 

levő lyukakat és gödröket (ebből arra következtettem, hogy még 

                                                           

görög mitológiai alak nevéből. 

15 Epikurosz - Epikurosz (Kr. e. 341-270) görög filozófus; nézetei szerint az 

anyag egységes és oszthatatlan részecskékből, atomokból áll. 

16 Sztereotómia - Építészeti elemeknek pontosan meghatározott méret és 

forma szerinti ki faragása (görög). 



 

 

mindig a kövekre gondolsz), amíg el nem érkeztünk a Lamartine 

közhöz, amelyen most próbálják ki az újfajta, összeragasztott 

fakockákból álló útburkolatot. Itt földerült a tekinteted, és 

ajkadról, ha mindjárt mormolva is – de mégis tisztán, érthetően – 

ez a szó hallatszott: – Sztereotómia! – Ezt az útburkolási 

módszert hívják elég nagyképűen így. Ismerve téged, tudtam, 

hogy a sztereotómiáról az atomokra ugrik gondolatod, s így 

Epikurosz elméletére, amelyről nemrég annyit beszélgettünk. 

Beszélgetésünk kapcsán – emlékezz csak vissza – én azt 

mondtam, milyen furcsa dolog, ha nem is említi senki, hogy a 

nagy görög bizonytalan tapogatózásait mennyire igazolta 

napjainkban a ködfolt-kozmogónia.17 Ha mindez eszedbe jutott, 

lehetetlen volt, hogy ne jusson eszedbe az Orion csillag nagy 

ködfoltja, és biztosra vettem, hogy felnézel az égre. Így is történt. 

Ebből azt láttam, hogy minden pontban helyesen 

következtettem. Emlékszel még, abban az éles kirohanásban, 

amely a Musée tegnapi számában jelent meg Chantilly ellen, a 

szatíra írója néhány kellemetlen célzás után a „foltozó vargára”, 

aki a papucsot felcserélte a kotumusszal,18 egy latin sort idézett, 

amelyet mi is sokszor citálunk. Ez a sor: Perdidit antiquum litera 

príma sonum.19 

                                                           
17  Ködfolt-kozmogónia - Az égitestek kialakulásával és fejlődésével 

foglalkozó tudomány (görög). 

18 Kotumusszal - Az antik görög színészek magasított talpú lábbelije; a görög 

kothornosz szó latin változata. 

19 Perdidit antiquum litera príma sonum – Az első betű elvesztette eredeti 

hangzását (latin). Az Orión,akihez az idézet feltehetően kapcsolódik, görög 

grammatikus volt az V. században;Konstantinápolyban nagy etimológiai 

szótárt szerkesztett, mely csak töredékesen maradt fönn. 



 

 

Említettem már, hogy ez a sor Óriónra vonatkozik, ezt 

régebben Úriónnak írták, és biztosra vettem, hogy nem 

felejtetted el, mert néhány tréfás megjegyzést is fűztem hozzá. 

Most már majdnem természetes volt, hogy gondolatod Orionról 

Chantillyré ugrik. Hogy valóban ez történt, azt az ajkadon 

elsuhanó mosoly árulta el. Szegény foltozó varga csúfos bukása 

jutott eszedbe. Eddig görnyedten mentél, most láttam, hogy 

kihúzod magad, s erről arra következtettem, hogy Chantilly apró 

termetére gondolsz. Ekkor zavartam meg gondolataidat, és 

mondtam, hogy: „Az igaz, hogy nagyon kicsi a fickó, és jobban 

illenék a Théâtre des Variétés-be.” 

Nem sokkal ez után az eset után a Gazette des Tribunaux egyik 

esti kiadásában a következő cikk keltette fel figyelmünket: 

RENDKÍVÜLI KETTŐS GYILKOSSÁG! 

Ma, hajnali három órakor, a Quartier St. Roch lakóit álmukból 

rettenetes ordítozás zaja verte fel. A rémes hangok a Morgue 

utca egy négyemeletes házának legfelső emeletéről hallatszottak. 

A házban tudvalévőén csak Madame L’Espanaye és leánya, 

Mademoiselle Camilla L’Espanaye lakik. A szomszédok közül 

nyolcan-tízen két zsandár kíséretében rögtön fel akartak sietni az 

emeletre, de a kapu el volt reteszelve, és csak miután 

feszítővassal kinyitották, sikerült némi késedelemmel a házba 

behatolni. Időközben az ordítozás és sikoltozás megszűnt, de 

amikor a társaság az első emeletre ért, két vagy több nyers, 

veszekedő hang hallatszott újra, alighanem a ház legfelső 

emeletéről. A második emeletre érve ez a zaj is megszűnt, és a 



 

 

felsiető embereket teljes némaság fogadta. A kis csoport 

szétoszlott, és szobáról szobára sietve keresték, hogy mi történt. 

Így érkeztek a negyedik emelet egy nagy hátsó szobájához, 

amelynek ajtaja belülről kulccsal volt bezárva, és ezért fel kellett 

törni. A szemük elé táruló látvány minden jelenlevőt 

megdöbbenéssel és rémülettel töltött el. 

A szobában borzasztó rendetlenség, a bútorok összetörve, 

szétdobálva. Az ágyból az ágynemű a földre szórva, a szoba 

közepén hevert; egy széken pedig véres borotvát találtak. A 

kandallóhoz két-három, vérrel átitatott, hosszú ősz hajtincs 

tapadt, amelyeket nyilván gyökerestül téptek ki. A padlón 

szétdobálva négy Napóleon-arany, egy topáz fülbevaló, három 

nagy ezüstkanál, három kisebb kanál pakfonból,20 és két zacskó, 

amelyben majdnem négyezer aranyfrank volt. A sarokban álló 

íróasztal fiókjai kiráncigálva és szemmel láthatóan kifosztva, bár 

még sok holmi maradt bennük. Az ágynemű (és nem az ágy) 

alatt egy kis vasládikára bukkantak, a kulcs a zárban, a ládika 

nyitva, de csak néhány régi levelet és más jelentéktelen írást 

találtak benne. 

Madame L’Espanaye-nak sehol semmi nyoma nem volt, de a 

kandalló tűzlapján szokatlanul sok volt a korom. Ez gyanússá 

vált, és arra indította a kutatókat, hogy közelebbről 

megvizsgálják a kéményt. Rettenetes leletre bukkantak! A lány 

holttestét úgy kellett kicibálni, mert fejjel lefelé jó magasra 

begyömöszölték a kandalló szűk keményébe. A hulla még 

egészen meleg volt. A vizsgálat során igen sok horzsolást 

                                                           
20 Pakfonból – Több rezet, kevesebb nikkelt tartalmazó alpakka (német-kínai). 



 

 

találtak rajta, amit nyilván az okozott, hogy erőszakkal 

szorították be a kéménybe, és erőszakkal húzták ki onnan. Az 

áldozat arcán több mélyebb karmolás volt, nyakán, a torok táján, 

sötét foltok és körmök bemélyedt nyoma, ami arra vallott, hogy 

a lányt megfojtották. 

Az egész házat alaposan átkutatták, de sehol másutt nem 

találtak semmit, csak mikor a ház mögötti szűk, kikövezett 

udvarra értek, bukkantak rá Madame L’Espanaye holttestére. 

Teljesen átvágott nyakkal, vértócsában feküdt a kövezeten; 

mikor a testet fel akarták emelni, a fej egyszerűen levált róla. A 

test, akárcsak a fej, annyira össze volt zúzva és nyomorítva, hogy 

szinte elvesztette minden emberi formáját. 

Értesülésünk szerint a szörnyű rejtély megfejtésére mind ez 

ideig semmi nyomot nem találtak. 

Másnap az újság a következőket írta: 

A MORGUE UTCAI TRAGÉDIA 

A Morgue utcai rendkívüli és szörnyű esettel kapcsolatban igen 

sok embert hallgattak ki, de a titok megoldásához egy lépéssel 

sem jutottak közelebb. Az alábbiakban ismertetjük az összes 

fontosabb tanúvallomást: 

Pauline Dubourg, mosónő, kijelenti, hogy három éve ismeri 

mind a két áldozatot. Ennyi ideje mos rájuk. Az öreg hölgy és 

leánya békésen éltek, nagyon szerették egymást. Kitűnően 

fizettek. Életmódjukról, megélhetésükről bővebbet mondani nem 

tud. Azt hiszi, hogy Madame L. jövendőmondással foglalkozott. 



 

 

Azt beszélik róla, hogy megtakarított pénze van. A házban 

sosem találkozott idegennel, akárhányszor járt ott a 

fehérneműért. Annyi bizonyos, hogy szolgálót nem tartottak. A 

negyedik emelet kivételével sehol sem volt bútor a házban. 

Pierre Moreau, trafikos, tanúsítja, hogy Madame L’Espanaye 

körülbelül négy év óta vevője. Kisebb mennyiségben dohányt és 

tubákot vásárolt nála. Tanú ott született a ház szomszédságában, 

és mindig is ott élt. A meggyilkolt asszony és leánya több mint 

hat éve lakott a házban, ahol holttestüket megtalálták. Előttük 

egy ékszerész lakott ott, aki az emeleti szobákat különböző 

személyeknek adta ki. A ház Madame L. tulajdona volt. 

Megelégelte bérlőjének visszaéléseit, és maga hurcolkodott a 

házba, az üresen maradt lakásokat senkinek sem adta ki. Az öreg 

úriasszony különben gyermekes természet volt. Tanú a hat év 

alatt alig ötször-hatszor látta a hölgy leányát. Rendkívül 

visszavonult életet éltek – híre járt, hogy van pénzük. A 

szomszédok azt rebesgették, hogy Madame L. jósolni is szokott – 

ő nem hiszi. Sohasem látta, hogy az öreg hölgyön és leányán 

kívül bárki is járt volna a házba, legfeljebb olykor-olykor egy-egy 

kihordó és nyolc-tíz esetben az orvos. 

Több más tanú, szomszéd is hasonló értelemben 

nyilatkozott. Senki sem tudott olyan emberről, aki a ház gyakori 

vendége lett volna. Nem tudják, hogy Madame L.-nak és 

lányának van-e élő hozzátartozója. Az utcai ablakok fatáblái 

ritkán voltak nyitva, a hátsó ablakok mindig be voltak zárva, a 

negyedik emeleti nagy hátsó szobáénak kivételével. A ház jó 

karban van, nem nagyon régi. 



 

 

Isidore Muset, zsandár, azt vallja, hogy hajnali három óra felé 

hívták a házhoz. A kapun húsz vagy harminc ember próbált 

behatolni. Muset végül szuronnyal és nem feszítővassal nyitotta 

ki. Nem volt nehéz munka, mert szárnyas, kettős kapuról van 

szó, amely sem alul, sem felül nem volt bereteszelve. Míg a 

kaput kifeszítették, bentről állandó sikoltozás hallatszott, de ez 

egyszerre megszűnt. Halálos veszélyben forgó személy (vagy 

személyek) kiáltozása volt ez, hangos és elnyújtott, nem rövid és 

szapora. Amint tanú felsietett a lépcsőn, az első emeletre érve 

hangos és dühös kiáltozás, kétféle hang ütötte meg a fülét. Az 

egyik durva, a másik sokkal rikácsolóbb – különös, idegenszerű 

hang. A durva hangnak néhány szavát meg tudta érteni, 

franciául beszélt. Bizonyos benne, hogy nem volt női hang. A 

sacré és diable21 szavakat tisztán hallotta. A rikácsoló hang idegen 

nyelven beszélt. Nem tudja határozottan, női vagy férfihang 

volt-e. Az értelmét nem tudta kivenni, de azt hiszi, hogy 

spanyolul beszélt az illető. A szoba és a holttestek állapotát a 

tanú ugyanúgy írta le, mint tegnapi cikkünk. 

Henri Duval a szomszédban lakik. Ezüstműves. Az elsők 

között volt, akik a házba hatoltak. Általában megerősíti Muset 

vallomását. Amikor benyomultak a házba, bezárták maguk 

mögött a kaput, hogy kirekesszék a tömeget, amely odakint a 

kora hajnali óra ellenére is összeverődött. A rikácsoló hangról 

azt hiszi, hogy olasz volt. Hogy nem francia, az biztos. Azt nem 

tudja, hogy férfihang volt-e. Lehetett női hang is. Nem tud 

olaszul. A szavakat nem tudta megkülönböztetni, de a 

                                                           
21 Sacré és diable – Átkozott, az ördögbe (francia). 



 

 

hangsúlyról és a kiejtésről biztosra veszi, hogy csak olasz 

lehetett. Ismerte Madame L.-t és leányát. Mindkettőjükkel 

gyakran beszélt. Azt biztosan tudja, hogy a rikácsoló hang nem 

volt egyik áldozat hangja sem. 

Odenheimer, vendéglős. Önként jelentkezett. Nem tud 

franciául, tolmács útján hallgatták ki. Amszterdamban született. 

A sikoltozás idején ment el a ház előtt. A lárma néhány percig – 

talán tíz percig is – tartott. Elnyújtott, hangos kiáltások voltak – 

borzasztó, kétségbeejtő hangok. Ő is bent járt a házban. 

Ugyanazt vallja, mint az előbbiek, egyetlen pont kivételével. 

Biztos benne, hogy a rikácsoló, éles hang férfihang volt – francia 

férfié. Az egyes szavakat nem tudta megkülönböztetni. Gyorsan, 

egyenetlenül hangzottak, egyszerre a félelem és a harag hangjai. 

A hang érdes – nem annyira rikácsoló, mint inkább érdes volt 

Semmi esetre sem rikácsoló. A durva hang azt ismételgette: sacré, 

diable, és egyszer: mon Dieu.22 

Jules Mignaud, bankár, a Mignaud & Fils (rue Deloraine) cég 

tagja. Ő az idősb Mignaud. Madame L’Espanaye-nak van némi 

vagyona. Nyolc évvel ezelőtt, tavasszal, folyószámlát nyittatott 

az ő bankjában. Gyakran helyezett letétbe kisebb összegeket. 

Nem vett ki sohasem pénzt, csak most, halála előtt három 

nappal, személyesen, négyezer frankot. Az összeget aranyban 

fizették ki, és egy bankalkalmazott kíséretében küldték haza. 

Adolphe Le Bon, bankhivatalnok a Mignaud & Fils cégnél. 

Elmondja, hogy a kérdéses napon délben hazakísérte Madame 

L’Espanaye-t a két zacskó arannyal. Mikor az ajtót kinyitották, a 

                                                           
22 Mon Dieu – Istenem (francia). 



 

 

kisasszony lépett ki rajta, és átvette tőle az egyik zacskót. A 

másikat az idősebb hölgy vette el. Tanú köszönt, és elment. Az 

utcán senkit sem látott, senkivel sem találkozott. Mellékutca, 

nagyon elhagyatott. 

William Bird, szabó, szintén egyike azoknak, akik a házba 

hatoltak. Angol. Két éve lakik Párizsban. Az elsők között volt, 

akik a lépcsőn felértek. Hallotta a feleselő hangokat. A durva 

hang francia volt. Több szót megértett, de már nem emlékszik 

rájuk. Egészen biztosan hallotta a sacré és a mon Dieu szavakat. 

Olyan volt a zaj, mintha több ember veszekedett volna – 

dulakodás, taszigálás zaja. A rikácsoló hang nagyon hangos volt 

– sokkal hangosabb, mint a durva. Annyi bizonyos, hogy nem 

volt angol beszéd. Németnek hangzott. Lehet, hogy női hang 

volt. Nem ért németül. 

A fent nevezett tanúk közül négyet újra kihallgattak, és mind 

a négyen azt vallották, hogy mikor felértek, annak a szobának 

ajtaja, amelyben Mademoiselle L. holttestét megtalálták, belülről 

be volt zárva. Odabenn néma csönd – sem nyögés, sem másféle 

zaj. Mikor felfeszítették az ajtót, a szobában semmit sem láttak. 

Az utcai és a hátsó szoba ablakai be voltak húzva és belülről 

gondosan elzárva. A két szoba közt levő ajtó be volt csukva, de 

nem volt bezárva. Az első szobából a folyosóra nyíló ajtó be volt 

zárva, a kulcs benne volt a zárban. A negyedik emeleten a 

folyosó végén van egy kis szoba, amelynek ajtaját félig nyitva 

találták. Ez a szoba az utcára néz. Amolyan lomtárféle lehetett, 

mert régi ágynemű, néhány láda, és más ilyesmi volt benne 

összezsúfolva. Minden egyes darabot gondosan elmozdítottak és 

megvizsgáltak. Egyáltalán, nem volt egy talpalatnyi helye a 



 

 

háznak, amelyet a legnagyobb gonddal át ne kutattak volna. 

Minden kéményt kéménykotró seprűvel végigtisztítottak. A ház 

négyemeletes, padlásszobája is van. A tetőről csapóajtó nyílik, de 

láthatólag évek óta nem nyitották ki, be is volt szögezve. A tanúk 

vallomása arra az időre vonatkozólag, amely a veszekedő 

hangok észlelése és az ajtó feltörése között eltelt, nem egységes. 

Van, aki szerint három perc volt, másik szerint öt perc is lehetett. 

Az ajtót nehéz volt kinyitni. 

Alfonzo Garcio, temetkezési vállalkozó. A Morgue utcában 

lakik. Spanyolországban született. Szintén bent járt a házban, de 

nem ment fel a lépcsőn. Ideges ember, és nem akarta magát 

izgalmaknak kitenni. Mégis hallotta a civakodó hangokat. A 

durva hang francia volt, az egyes szavakat nem értette. A 

rikácsoló beszéd angol volt – egészen bizonyos, hogy angol. Ő 

maga nem tud angolul, de a hangsúly és kiejtés angol volt. 

Alberto Montani, cukrász. Egyike azoknak, akik elsőnek értek 

fel a lépcsőn. Hallotta a kérdéses hangokat. A durva hang 

franciául beszélt. Néhány szót meg is értett. A beszélő feltétlenül 

korholó hangon szólott. A rikácsoló beszédet nem értette meg. 

Gyorsan, hadarva, egyenetlenül hangzott. Azt hiszi, hogy orosz 

lehetett. Különben úgy vall, mint a többiek. Tanú olasz 

születésű, sohasem beszélt orosz emberrel. 

Több tanút újra kihallgattak, és mindegyik azt vallotta, hogy 

a negyedik emelet valamennyi szobájának kéménye oly szűk, 

hogy azon ember nem fér át. Kéménykotró seprűn olyan henger 

alakú kefét értettek, amilyennel a kéményseprő tisztítja a 

kéményeket, a kéményben fel-le húzogatva. Semmiféle hátsó 

lejárat nincs, amelyen valaki elhagyhatta volna a házat, mialatt a 



 

 

tanúk felmentek a lépcsőn. Mademoiselle L’Espanaye teste olyan 

szorosan volt begyömöszölve a kéménybe, hogy négy-öt ember 

megfeszített, egyesült erejébe telt, hogy kihúzhassák. 

Paul Dumas, orvos, azt mondja, napkeltekor hívták át, hogy 

megvizsgálja a holttesteket. Akkor már mind a kettő az ágy 

derékalján feküdt, abban a szobában, amelyben a lányt 

megtalálták. Mademoiselle L. teste zúzódásokkal és 

horzsolásokkal volt tele. Ez magától értetődő, ha meggondoljuk, 

milyen erővel gyömöszölték a kéménybe és húzták ki onnan. A 

torka körül volt legfőként elkínozva. Álla alatt mély karmolások 

éktelenkedtek, meg egy csomó ólmos, kékes folt – kétségtelenül 

fojtogató ujjak nyomai. Az arc szörnyen elszíneződött, a 

szemgolyók kidülledtek üregükből. A nyelv részben át volt 

harapva. Gyomortájon hatalmas zúzódást talált, valószínűleg 

egy térd erőteljes nyomását. Az orvos véleménye szerint 

Mademoiselle L’Espanaye-t egy vagy több ismeretlen tettes 

fojtotta meg. Az anya holtteste szörnyen össze volt zúzva. A jobb 

láb és kar csontjai szinte kivétel nélkül el voltak törve. A bal 

szárcsont szilánkokra zúzódott, ugyanígy valamennyi bal oldali 

borda is. Az egész test rettenetesen összevissza zúzódott. Szinte 

elváltozott. Nem lehet megállapítani, hogy a sérüléseket mivel 

okozták. Egyaránt lehetett nehéz dorong vagy vasrúd, vagy 

súlyos szék, vagy bármilyen más nehéz, nagy tompa fegyver 

valami roppant erős ember kezében. Annyi bizonyos, hogy 

asszonyi erő ilyen ütésekre semmiféle fegyverrel nem képes. 

Madame L. feje, mikor a tanú látta, teljesen levált törzséről, és a 

felismerhetetlenségig össze volt roncsolva. Torkát láthatólag 



 

 

valamilyen rendkívül éles eszköz – lehetséges, hogy borotva 

metszette el. 

Alexandre Etienne sebészt Dumas orvossal együtt hívták a 

holttestekhez. Ugyanazt mondja, amit az orvos, és csatlakozik 

szakvéleményéhez. 

Kihallgattak még más tanúkat is, de más fontos vallomás 

nem hangzott el. Ilyen rejtélyes és minden részletében meglepő 

gyilkosság – ha ugyan egyáltalán gyilkosságról lehet szó – 

Párizsban még sohasem történt. A rendőrség teljesen tehetetlen – 

ami ilyen természetű eseteknél elég szokatlan jelenség. A titok 

nyitjának még csak árnyékát sem látjuk. 

Az újság esti kiadása arról az izgalomról számolt be, amely a 

Quartier St. Roch-t magával ragadja. A házat újra és újra 

átkutatták, minden tanúvallomást a leggondosabban fontolóra 

vettek, a tanúkat keresztkérdések alá vetették, de minden 

fáradság és nyomozás hiábavalónak bizonyult. A legújabb hír 

szerint Adolphe Le Bont, a banktisztviselőt letartóztatták és 

bebörtönözték – bár az ismertetett tényálláson túl semmi terhelő 

bizonyíték nem merült fel ellene. 

Úgy látszik. Dupint rendkívül érdekelte az ügy valamennyi 

mozzanata – legalábbis viselkedéséből erre következtettem, mert 

ő maga nem nyilatkozott, és nem kísérte megjegyzésekkel az 

esetet. Csak miután Le Bon elfogatását is közölte az újság, 

kérdezte meg tőlem, hogy mi a véleményem a kettős 

gyilkosságról. 

Én is csak azt mondhattam neki, amit minden párizsi, hogy 

megoldhatatlan titokkal állunk szemközt. Nem látom, hogyan 

juthatnánk a gyilkos nyomára. 



 

 

– Erről nem szabad véleményt alkotnunk – felelte Dupin –, 

amíg a vizsgálat ilyen mederben folyik. A párizsi rendőrség, 

amelyet annyit dicsőítenek éleslátásáért, ravasz, de semmi több. 

Nincs az eljárásában rendszer, csak azt teszi, amire a pillanat 

ösztönzi. Hatalmas csinnadrattával intézkedik, de intézkedései 

gyakran annyira nincsenek összhangban az esettel, hogy az 

engem egyenesen Monsieur Jourdainre emlékeztet Az úrhatnám 

polgár-ból,23 aki pongyoláját kéri, hogy jobban hallja a zenét. Igaz, 

sokszor meglepő eredményeket ér el rendőrségünk, de ez 

többnyire ernyedetlen szorgalmának és buzgóságának a jutalma. 

Ha ez a két tulajdonság nem elegendő, akkor a gépezet csődöt 

mond. Vidocq24 például jó szimatú és kitartó rendőr volt, de mert 

gondolkodása nem volt iskolázott, akármilyen odaadással 

kutatott is, újra meg újra hamis nyomra tévedt. Túlságosan 

közelről nézte a dolgokat, és ez megzavarta látását. Lehet, hogy 

egy-két részletet rendkívül tisztán látott, de az egészet éppen 

ezért szem elől tévesztette. Ez gyakran megesik azzal, aki 

nagyon is mélyre néz. Az igazság nincs mindig a kút fenekén. 

Sőt, ami a fontos dolgokat illeti, én azt vallom, hogy mindig a 

felszínen lebegnek. A mélység ugyan lent van a völgyben, de a 

hegycsúcsról pillanthatjuk meg. Az ilyesfajta tévedések 

mikéntjét és forrását legjobban egy példa világíthatja meg: az 

égitestek látása. Ha úgy pillantunk rá egy csillagra, a szemünk 

sarkából, hogy sugara recehártyánk külső részét érje (amely 

                                                           
23  – úrhatnám polgár-ból – Moliére (1622-1673) francia drámaíró komédiája 

(1670); utalás az I. felvonás 2. jelenetére 

24 Vidocq – Francois Eugéne Vidocq (1775-1850) bűnözőből lett a párizsi 

rendőrség nyomozóhivatalának ünnepelt főnöke. 



 

 

érzékenyebb a gyenge fényre, mint a belső), akkor a szóban 

forgó égitestet teljes fényében látjuk, ragyogóbbnak, mint amikor 

teljesen feléje fordulunk, és merőn, hosszan nézzük. Csillogása 

annyira és olyan arányban homályosul el, amennyire és amilyen 

erővel tekintetünket reá szegezzük. Így szélesebb kévében hull 

ugyan szemünkbe sugara, de a kép az előbb érzékelhetőbb volt. 

A szükségtelen elmélyedés megzavarja és gyengíti 

gondolatainkat, még maga a Vénusz25 is eltűnik az égboltról, ha 

túlságosan sokáig, túlságosan merőn és aprólékosan figyeljük. 

Visszatekintve a gyilkosságra, vizsgáljuk meg előbb mi 

magunk a tényeket, mielőtt véleményt formálnánk róluk. 

Szórakoztató nyomozás lesz. (Furcsának találtam ezt a 

megállapítást, de szó nélkül vettem tudomásul.) Különben is Le 

Bonnak egy szolgálatáért hálával tartozom, és most fizetni 

akarok. Elmegyünk, és megnézzük magunk is a tett színhelyét. 

G. rendőrfőnököt ismerem, és azt hiszem, minden különösebb 

nehézség nélkül megkapom a szükséges engedélyt. 

Így is történt, és máris a Morgue utcába indultunk. 

Nyomorult sikátor, amely a rue Richelieu-ből a rue St. Roch-ba 

torkollik. Nagyon messze van a lakásunktól, úgyhogy csak a 

késő délutáni órákban értünk oda. A házat könnyen megtaláltuk, 

mert a túlsó járdáról egy csomó ember bámulta céltalan 

kíváncsisággal a behajtott zsalugátereket. Közönséges párizsi 

ház volt, kapualja egyik oldalán tolóablakos kis fülkével, a 

concierge26 odújával. Mielőtt bementünk volna, bekanyarodtunk 
                                                           
25 Vénusz – A Naprendszer második bolygója, a Naptól számított második 

bolygó; a szépség és szerelem római istennőjéről, Venusról. 

26 Concierge – Házmester (francia). 



 

 

egy szomszédos utcácskába, majd befordultunk, és így a ház 

mögé értünk. Dupin ritka, szinte kínos gonddal figyelte nemcsak 

a házat, hanem az egész környéket, aminek, őszintén szólva, 

nem sok célját láttam. 

Azután visszatértünk a ház elé. Becsengettünk, felmutattuk 

engedélyünket, és az őr bebocsátott. Felmentünk a lépcsőn, 

egyenesen abba a szobába, amelyben Mademoiselle L’Espanaye-

t megtalálták, és ahol még ott feküdt a két áldozat. A szobában, 

amint ez már ilyenkor szokás, mindent a helyén hagytak. Nem 

láttam semmi mást, csak azt, amit a Gazette des Tribunaux-ben 

olvastam. Dupin mindent aprólékosan megvizsgált – a két 

holttestet is. Benéztünk a többi szobába, lementünk az udvarra – 

persze mindenüvé elkísért egy zsandár. Késő estig 

vizsgálódtunk, és miután elhagytuk a házat, Dupin útközben 

egy pillanatra benézett az egyik újság kiadóhivatalába. 

Már szóltam barátom szeszélyeiről, és hogy francia 

kifejezéssel élve – je les inénageais27 Most azzal szórakozott, hogy 

másnap délig a gyilkosságról egy szót sem szólt, majd váratlanul 

megkérdezte tőlem, hogy a tett színhelyén nem tűnt-e fel nekem 

valami különös. 

A „különös” szót olyan hangsúllyal ejtette ki. hogy nem 

tudom, miért, megborzongtam. 

– A Gazette nem hangsúlyozta eléggé a gyilkosság 

szokatlanul borzalmas voltát. De talán ne is törődjünk a hírlap 

szokványos véleményével. A jelek szerint ezt a rejtélyt pontosan 

azért tartják megoldhatatlannak, aminek a valóságban meg kéne 

                                                           
27 Je les ménageais – Tiszteletben tartom őket (francia). 



 

 

könnyítenie megoldását: hogy minden részlet annyira túlzott. A 

rendőrséget megzavarja, hogy nem talál semmi indítóokot, nem 

is magára a gyilkosságra, hanem hallatlanul kegyetlen voltára. 

Az is megfoghatatlan (a rendőrség szemében), hogy bár a 

tanúvallomások szerint a meggyilkolt Mademoiselle L’Espanaye 

szobájából ingerült és izgatott hangok párbeszéde hallatszott, a 

szobát mégis üresen találták, és a benyomuló sokaság a lépcsőn 

felmenet senkivel sem találkozott. A szobában levő vad 

rendetlenség, a kéménybe fejjel lefelé begyömöszölt hulla, az 

öregasszony félelmetesen összetört holtteste, azok a jelenségek, 

amelyeket az imént említettem, és ezenkívül sok minden, amit 

fölösleges most felsorolnom, megbénította a rendőrség 

nyomozótehetségét, és tévútra vezette annyiszor megdicsért 

éleslátását. A rendőrség abba az általános és közönséges hibába 

esett, hogy a szokatlant összetévesztette a rejtelmessel, holott 

éppen a szokottól való eltérések fonalát követve találjuk meg az 

igazsághoz vezető utat. Az ilyen esetekben, mint amilyen ez is, 

nem azt kell kérdezni, hogy „mi történt”, hanem azt, hogy „mi 

történt, ami eddig sohasem történt meg”. Az a könnyedség, 

ahogy megtalálom, vagy már meg is találtam e rejtély 

megoldását, egyenes arányban áll megoldhatatlanságának a 

rendőrség által vélt mértékével. 

Néma csodálkozással bámultam Dupinre. 

– Most – folytatta szavait, és szobánk ajtajára nézett –, most 

ide várok valakit, aki ha nem is maga a gyilkos, és nem is 

okozója ennek a mészárlásnak, de bizonyos mértékben részese, 

ha az elkövetett bűn legförtelmesebb részében talán ártatlan is. 

Remélem, nem tévedek ebben a feltevésemben; mert éppen erre 



 

 

építettem az egész talány megoldását. Ide várom – minden 

pillanatban megjöhet –, ebbe a szobába. Megeshet, hogy nem jön, 

de valószínű, hogy igen. Ha eljön, itt kell tartanunk. Pisztolyunk 

van, kezelni tudjuk, ha a helyzet megkövetelné. 

Átvettem a pisztolyt, nem is igen tudva, mit cselekszem, 

miközben hitetlenül hallgattam barátom szavait. Dupin folytatta, 

mintha magában beszélne. Már említettem, hogy ilyen 

hangulatban mennyire személytelen. Látszólag hozzám beszélt, 

de hangja, ha nem volt is hangos, mégis úgy csengett, mintha 

valaki távol lévőhöz szólna. Szeme üresen meredt a falra. 

– A veszekedés, amely a szobából kihallatszott – mondta –, 

semmi esetre sem volt a két nő hangja; ezt valamennyi 

tanúvallomás hangsúlyozta. Ez fölment bennünket az alól a 

feltevés alól, hogy az öregasszony előbb meggyilkolta a lányát, 

azután öngyilkosságot követett el. Ezt a lehetőséget csak a rend 

kedvéért említem, hisz Madame L’Espanaye erejétől nem tellett 

volna ki, hogy lányát a kéménybe gyömöszölje, úgy, ahogy ott 

megtalálták. A testén talált zúzódások és sebek jellege is teljesen 

kizárja az öngyilkosságot. Gyilkosság történt, s a gyilkos 

biztosan harmadik személy volt. A lépcsőkre lehallatszó hangok 

ettől a harmadiktól eredtek. Nézzük most – ha nem is 

terjeszkedem ki a hangokra vonatkozólag az összes 

tanúvallomásokra –, hogy mi volt rendkívüli a tanúk 

kijelentéseiben. Nem vettél észre valami rendkívülit? 

Azt feleltem erre, hogy a tanúk egybehangzóan azt vallották, 

hogy a durva hang francia volt, de arra vonatkozólag. hogy a 

rikácsoló, vagy mint az egyik kifejezte, „érdes” hang milyen 

nemzetiségű volt, mindegyikük véleménye eltért. 



 

 

– Így vallottak a tanúk – felelte Dupin –, de nem ez volt a 

különös a vallomásokban. Úgy látszik, nem vettél észre semmi 

különöset, pedig volt valami egészen rendkívüli. A tanúk, mint te 

is mondtad, egybehangzóan és egyértelműen egyetértettek a 

durva hangra vonatkozólag. De ami a rikácsoló hangot illeti, az 

erről szóló vallomásokban nem az a különös, hogy ellentétesek, 

hanem az, hogy az olasz, az angol, a spanyol, a hollandus és a 

francia, mikor közelebbről meg akarja jelölni, mind azt vallja, 

hogy idegen hangja volt. Mindegyik bizonyos abban, hogy a hang 

nem honfitársáé, mindegyik más nyelvű beszédhez hasonlítja, 

nem a magáéhoz, hanem éppen ellenkezőleg. A francia azt 

mondja, hogy spanyolosan hangzott, és idézni is tudna néhány 

szót, ha véletlenül tudna spanyolul, a hollandus azt mondja, 

hogy franciául hangzott, de ő maga „nem tud franciául, tolmács 

útján hallgatták ki”, az angol azt hiszi, hogy német volt a hang, 

de „nem ért németül”, a spanyol „bizonyos benne”, hogy angol 

beszéd volt, de csak „a hangsúly és kiejtés” alapján, mert „ő 

maga nem tud angolul”, az olasz azt hiszi, hogy orosz beszéd 

volt, de „sohasem beszélt orosz emberrel”. Egy második francia 

azt állítja, és ebben különbözik az első franciától, hogy a hang 

egészen biztosan olasz volt, de mivel „nem tud olaszul” – ő is, 

akár a spanyol tanú, csak „a hangsúlyra és a kiejtésre” alapítja 

véleményét. Mindezt összefoglalva: milyen furcsa, szokatlan 

lehetett az a hang, melyről ennyi tanú ennyifélét állít! Öt nagy 

európai nyelvet beszélő ember mind másképpen hallotta! Persze, 

azt mondhatnád erre, lehetséges, hogy a hang egy ázsiai vagy 

afrikai ember ajkáról hangzott el. Párizsban ilyen ember nincs 



 

 

sok, de anélkül, hogy e lehetőséget tagadnám, néhány dologra 

fel kell hívnom a figyelmedet. 

Az egyik tanú azt mondta, hogy a hang inkább érdes, 

rekedtes volt, mint rikácsoló. Két másik szerint a titokzatos 

idegen hadarva, töredezve, egyenetlenül beszélte azt a nyelvet. 

Egyetlen tanú sem tudott szavakat vagy szavakhoz hasonló 

hangokat megkülönböztetni. 

– Nem tudom – folytatta Dupin –, hogy mit szólsz 

fejtegetésemhez, de nem habozom kijelenteni, hogy a durva és 

rikácsoló hangra vonatkozó tanúvallomások már magukban is 

olyan következtetést tesznek lehetővé, olyan gyanút keltenek, 

amely a rejtély ügyében folytatandó nyomozás irányát a 

továbbiakban megszabja. Azt mondtam most, hogy lehetővé 

tesznek bizonyos következtetést, de ez nem fejezi ki pontosan 

véleményemet. Az a véleményem, hogy ez a következtetés az 

egyetlen helytálló következtetés, és eredményeként óhatatlanul 

felmerül a gyanú. Hogy mi ez a gyanú, azt most még nem 

akarom elmondani. Csak arra akartam figyelmedet felhívni, 

hogy ez a gyanú a helyszínen végzett nyomozásomnak formát és 

határozott irányt szabott. 

Képzeljük most magunkat újra a szobába, ahol a 

gyilkosságot elkövették. Mit keressünk ott először? Az utat és 

módot, ahogy a gyilkosok elmenekültek. Annyi bizonyos, hogy 

sem te, sem én nem hiszünk természetfeletti erőkben. Madame 

és Mademoiselle L’Espanaye-t nem szellemek gyilkolták meg. 

Akik végrehajtották a tettet, hogy így fejezzem ki magam, 

„anyagi lények’' voltak, és menekülésük is csak „anyagi” 

lehetett. De hogyan és merre? Ha helyes következtetést akarunk 



 

 

levonni, szerencsére egyetlen út marad előttünk nyitva, és ez az 

út el kell hogy vezessen bennünket a végkövetkeztetéshez. 

Vizsgáljuk meg tüzetesen a menekülés lehetőségeit, egyiket a 

másik után. Annyi bizonyos, hogy a gyilkosok, amikor a tanúk 

felsiettek a lépcsőn, abban vagy a közvetlenül mellette levő 

szobában voltak, amelyben Mademoiselle L’Espanaye holttestét 

megtalálták. Tehát csakis a két szoba egyikéből menekülhettek 

el. A rendőrség átfésülte a padlót, a mennyezetet, és végigkutatta 

minden irányban a falat. Titkos ajtó vagy más kijárat nem 

kerülhette volna el a figyelmüket. De én nem bíztam meg a 

rendőrök szemében, a magam szemével néztem a dolgok után. 

Titkos kijáratot én sem fedeztem fel. A szobák ajtaja, mely a 

folyosóra nyílik, belülről gondosan kulcsra volt zárva. De 

nézzük a kéményeket! Ezek, bár szélességük a kandalló fölött 

szabály szerint 8-10 láb, annyira összeszűkülnek, hogy egy jól 

megtermett macska sem férne át rajtuk. 

Miután bebizonyítottuk, hogy a menekülés ezen a két úton 

teljesen lehetetlen, maradnak még az ablakok. A ház 

homlokzatán levő ablakokon át nem távozhattak, hiszen rögtön 

észrevette volna őket az utca bámészkodó népe. Így hát a hátsó 

szoba egyik ablakán kellett a gyilkosnak vagy gyilkosoknak 

elmenekülniük. Nos hát, miután elkerülhetetlenül ehhez a 

megoldáshoz értünk, nem szabad elvetnünk ezt csak azért, mert 

látszólag legyőzhetetlen akadályokkal állunk szemközt. Az 

egyetlen út, amely számunkra megmarad, annak bizonyítása, 

hogy ezek az akadályok csak látszólagosak, és nem 

legyőzhetetlenek. 



 

 

A szobának két ablaka van. Az egyiket semmiféle bútor nem 

állja el, teljesen szabad. A másiknak alsó részét az elébe tolt ágy 

ormótlan fejrésze takarja el. Az első ablak belülről be volt zárva. 

Hiába igyekeztek többen is, hogy felhúzzák, nem sikerült. A bal 

oldali ablakkeretbe igen vastag szög volt mélyen beverve, a feje 

is alig látszott ki. A másik ablakba ugyanott hasonló szöget 

vertek, és itt is hiábavalónak bizonyult minden igyekezet, hogy 

az ablakot kinyissák. A rendőrség ennyivel be is érte – erre se 

menekülhetett senki! Fölöslegesnek tartották a szöget kihúzni és 

kinyitni az ablakokat. 

Én valamivel gondosabban néztem utána a dolognak, 

mégpedig a mondott érvek alapján. Erre kellett távozniuk még 

akkor is, ha ez látszólag lehetetlen. Tudtam, hogy a valóságban 

ez a lehetetlenség nem bizonyulhat lehetetlennek. 

Tovább következtettem tehát – a posteriori,28 A gyilkosok 

feltétlenül a két ablak egyikén át menekültek. De ha ez így volt, 

akkor az ablakokat nem hozhatták rendbe belülről, nem 

zárhatták le, pedig a vizsgálat mindkettőt zárva találta. Ez olyan 

körülmény, amelyet tekintetbe véve a rendőrség fölöslegesnek is 

tartotta, hogy ebben az irányban tovább kutasson. Az ablakok 

belülről zárva voltak. Így tehát maguktól kellett záródniuk! 

Ebből a feltevésből nem engedhettem. A szabad ablakhoz 

léptem, némi erőlködés árán kihúztam a szöget, és fel akartam 

emelni a tolóablakot. Hiába, nem sikerült! Ezt így is gondoltam! 

Most már tudtam, hogy valahol egy rejtett rugónak kell lennie, 

és elképzelésem igazolódása meggyőzött alapfeltevésem 

                                                           
28 A posteriori – A tapasztalatokon alapuló; utólagos (latin). 



 

 

helyességéről, bármilyen titokzatosnak látszanak is a szöggel 

kapcsolatos körülmények. Alapos és gondos vizsgálat után meg 

is találtam a rejtett rugót. Megnyomtam, és a felfedezéssel 

elégedetten lemondtam arról, hogy az ablakot is felhúzzam. 

Helyére tettem a szöget, és figyelmesen megvizsgáltam. Ha 

valaki ezen az ablakon menekült volna el, kívülről leszoríthatta 

volna, és a rugó a helyére pattan – de a szöget lehetetlen lett 

volna újra visszatenni a helyére. Ez a megállapítás tiszta, világos 

volt, és szűkebb körre korlátozta vizsgálódásomat. A gyilkosok 

feltétlenül a másik ablakon szöktek meg. S mivel a két ablak 

feltehetően egyforma rugószerkezetre jár, az eltérésnek a szögek 

között vagy legalább megerősítésük módja között kellett 

adódnia. Az ágy szalmazsákjára álltam, úgyhogy beláthattam az 

ágy fejével félig eltakart ablakmélyedésbe. Mélyen benyúltam, és 

rögtön rátaláltam a rugóra. Megnyomtam: ugyanolyan 

szerkezetű volt, mint a másik. Most a szöget vettem szemügyre. 

Vastag volt, mint a másik, és látszólag ugyanúgy is volt beverve 

– majdnem a fejéig. 

Ha azt gondolod, hogy erre megrökönyödtem, teljesen 

félreértetted levezető módszeremet. Hogy sportnyelven szóljak, 

eddig nem volt egyetlen „hibapontom” sem. A nyomot egy 

pillanatra sem veszítettem el. A lánc egyetlen szeme sem lazult 

meg. A legvégső megoldásig követtem a titkot: és ez a megoldás 

a szög volt. Mondtam már, hogy a másik szöggel mind 

nagyságra, mind elhelyezésére nézve azonos volt, de maga ez a 

tény (akármilyen fontosnak látszott is) egyáltalában semmit nem 

nyomott a latban, mihelyt szembeállítottam azzal, hogy ennél a 

pontnál megszakadt a nyom. 



 

 

„Itt valami nincs rendjén a szög körül” – mondtam 

magamban. És megfogva a fejét, kihúztam; körülbelül egy 

negyedhüvelyknyit tartottam a kezemben belőle. A másik vége 

benn maradt a lyukban. A kezemben levő darab a törésnél 

rozsdás volt, tehát a törés régi lehetett, és valószínűleg 

kalapácsütés okozta; ez annál valószínűbbnek látszott, mert a 

szög feje majdnem egészen bemélyedt a fába. Gondosan 

betettem helyére a letört részt, a törés láthatatlanná vált, és senki 

se hitte volna, hogy ott egy törött szög rejtőzik. Megnyomtam a 

rugót, néhány hüvelyknyire felemeltem az ablakkeretet, vele 

együtt a szög feje is felemelkedett, de a tört rész nem ugrott ki a 

fából. Újra becsuktam az ablakot, és a szög ismét egésznek és 

hibátlannak látszott. 

Tehát a rejtélyt idáig kibogoztam. A gyilkos az ágy fejénél 

levő ablakon keresztül menekült el. Lehet, hogy távozása után az 

ablak önmagától csúszott vissza, ha ugyan nem szántszándékkal 

eresztették le kívülről, de annyi bizonyos, hogy a rugó zárta le s 

nem a szög, a rendőrség pedig, a rugó szerepét összetévesztve a 

szögével, minden további nyomozással felhagyott, mert 

feleslegesnek találta. 

A következő kérdés az volt, hogy a gyilkos hogyan 

ereszkedhetett le az ablakból. Erre a kérdésre megtaláltam a 

feleletet, mikor veled körüljártam a házat. A szóban forgó 

ablaktól öt és fél lábnyira villámhárító húzódik. Erről a 

távolságról lehetetlennek látszik, hogy akárki is elérhesse az 

ablakot. De észrevettem, hogy a negyedik emelet ablaktáblái 

abból a különös fajtából valók, amelyet a párizsi ácsok ferrade 

néven ismernek. Ma már ritkán alkalmazzák, de Lyon és 



 

 

Bordeaux öreg házain még gyakran láthatók. Közönséges 

ajtóhoz (nem szárnyas ajtóhoz) hasonlítanak, alsó felük kerti rács 

formájú, úgyhogy a kéz pompásan megkapaszkodhatik benne. A 

szóban forgó fatáblák körülbelül három és fél láb szélesek. 

Emlékszel rá, hogy mikor ott vizsgálódtunk a ház hátsó frontján, 

félig nyitva voltak, körülbelül derékszögben állottak a falnak. 

Lehetséges, hogy a rendőrség, mint jómagam is, megvizsgálta az 

épületnek ezt a részét, talán látta is a ferrade-ot, de nem ötlött 

szemébe nagy szélessége, vagy teljesen elkerülte a figyelmét, és 

nem tette vizsgálat tárgyává. Mivel az volt a meggyőződése, 

hogy erre senki sem menekülhetett, nagyon felületesen nézte a 

dolgokat. De előttem rögtön világos volt, hogy a kérdéses 

ablaktábla kihajtva kétlábnyira megközelíti a villámhárítót. 

Világos tehát az is, hogy egy rendkívül ügyes, bátor ember az 

ablaktábla segítségével a villámhárítóról könnyen a szobába 

mászhatott. Feltéve hogy az ablakszárny egészen ki volt csapva, 

a betörő két és fél láb távolságról erőteljesen 

belekapaszkodhatott az ablaktábla rácsos alsó részébe, így 

megkapaszkodva, és lábát a falnak feszítve, elrugaszkodott a 

villámhárítótól, és az ablaktábla becsukódott; s ha feltételezzük, 

hogy akkor az ablak éppen nyitva volt, máris a szobába 

lendíthette magát. 

Még egyszer figyelmeztetlek, és jól jegyezd meg, hogy 

rendkívül ügyes és mozgékony valakiről beszélek, amikor azt 

bizonyítom, hogy igenis lehetséges ez a vakmerő és kockázatos 

bravúr. Azt akarom bebizonyítani, hogy a dolog 

megtörténhetett, és szeretném, ha megértenéd, hogy a 



 

 

rendkívülinél is rendkívülibb erő és majdnem természetfeletti 

ügyesség kellett a vállalkozás véghezviteléhez. 

Jogászi nyelven szólva nyilván azt mondanád most, hogy 

feltételezésem elfogadtatása érdekében okosabban tenném, ha 

inkább lebecsülném, mintsem hangsúlyoznám a rendkívüli testi 

ügyességet és emberfölötti rugalmasságot. Lehet, hogy ez 

beválik a jogászi gyakorlatban, de nem használható az ész 

elemző munkájában. Az én végcélom pusztán az igazság. 

Közvetlen célom pedig az, hogy szoros összefüggésbe hozzam 

benned az annyiszor hangsúlyozott „rendkívüli, szokatlan 

ügyességet” a „különös, rikácsoló ( vagy érdes) hanggal”, azzal 

az egyenetlenül hangzó beszéddel, amelynek nemzetiségére 

vonatkozólag nem volt két egybehangzó vélemény, és amelynek 

kiejtésében egyetlen érthető szótagot sem lehetett felfedezni. 

E szavakra agyamban hirtelen felbukkant valami bátortalan 

félelképzelés arról, hogy voltaképpen mit is akar mondani 

Dupin. Mintha a megértés határáig jutottam volna, anélkül hogy 

meg is értettem volna; ugyanúgy, ahogy az ember néha érzi, 

hogy majdnem emlékezik valamire, és mégis képtelen 

emlékezni. De barátom tovább folytatta: 

– Látod, hogy a menekülés kérdését a behatolás kérdésére 

fordítottam. Kimenetből bemenet lett! Rá akartalak vezetni, hogy 

a kettő voltaképpen egy! De térjünk vissza a szoba belsejébe, 

nézzünk itt szét. Azt mondták, hogy a kiráncigált 

szekrényfiókokat kirabolták, bár sok tárgy szemmel láthatóan a 

helyén maradt. Ez a megállapítás teljesen képtelen. Puszta 

feltevés, semmi több, de ennek is oktalan. Honnan tudják, hogy a 

fiókokban talált holmi nem egyezett meg a fiókok eredeti 



 

 

tartalmával? Madame L’Espanaye és lánya nagyon visszavonult 

életet élt, társaságot alig fogadott, ritkán hagyta el a házat: 

nemigen volt szükségük változatos ruhatárra. Azok a ruhák, 

amelyek „ott maradtak”, semmivel sem értéktelenebbek, mint 

amilyeneket a hölgyek rendszerint hordtak. Ha tolvaj járt a 

házban, miért nem vitte el a legértékesebbeket, miért nem vitte el 

valamennyit? S főleg: mért hagyott ott négyezer aranyfrankot, 

hogy helyette egy batyu fehérneművel terhelje meg magát? Mert 

az aranyat otthagyták! Monsieur Mignaud, a bankár, négyezer 

frankról beszélt. Ezt az összeget majdnem hiánytalanul 

megtalálták a padlón heverő zacskókban. Jól teszed tehát, ha 

kivered a fejedből azt a megtévesztő indítóokot, amelyhez a 

rendőrség ragaszkodik: hogy itt rablógyilkosság történt, hogy 

pénzért gyilkoltak! Csak mert néhány tanú azt vallotta, hogy az 

ajtóban néhány napja pénzt adtak át! Sok minden történik nap 

mint nap, ami tízszer jobban egybevág, mint az, hogy valakinek 

pénzt adnak át, és az illetőt három napon belül meggyilkolják – 

és ezeknek mégsem tulajdonítanak semmi jelentőséget. 

„Egybevágó események!” – gyakran ez a nagy szikla állja el 

azoknak a gondolkodóknak tiszta látását, akik nem nevelkedtek 

a valószínűség-számítás elméletén,29 azon az elméleten, 

amelynek az emberi kutatás legdicsőbb eredményéit és ezek 

legdicsőbb magyarázatait köszönhetjük. Az adott esetben: ha az 

arany eltűnt volna, akkor az a tény, hogy három nappal ezelőtt 

                                                           
29 Valószínűség-számítás elméletén – A valószínűség-számítás első nyomai 

Fermat és Pascal levelezésében találhatók. Részletes kifejtése és elterjedése 

elsősorban Pierre Simon Laplace (1749-1827) két munkájához kötődik: Théorie 

cinalitique des probabilités (1812); Essai philosophique sur les probabilités (1813). 



 

 

adták át, többet jelentett volna puszta „egybevágás”-nál. Úgy 

szerepelhetett volna, mint a gyilkosság indítóoka. De az adott 

esetben, ha feltesszük, hogy az arany volt a gaztett oka, azt is fel 

kell tételeznünk, hogy a tett elkövetője nem lehetett olyan 

habozó hülye, hogy otthagyja az aranyat, az „indítóok”-ot. 

De mindazt szem előtt tartva, amire felhívtam figyelmedet – 

a különös hang, a rendkívüli ügyesség és ennek a párját ritkítóan 

brutális gyilkosságnak meglepően hiányos indítóoka vessünk 

egy pillantást a mészárosmunkára. 

A lányt megfojtották. Kézzel fojtották meg, és fejjel lefelé 

gyömöszölték a kandalló kéményébe. Közönséges gyilkos nem 

folyamodik ilyen módszerekhez. Nem így bánik el áldozatával. 

Be kell látnod, hogy a módban, ahogy a holttestet a kéménybe 

gyömöszölték, van valami határtalanul szertelen, valami, amit 

nem hozhatunk összhangba az emberi gonoszságról való 

fogalmunkkal, még akkor sem, ha feltesszük is, hogy a gyilkosok 

a legelvetemültebb alakok. És képzeld el, milyen rettenetes 

erőnek kellett annak lenni, amely képes volt annyira felnyomni a 

kéménybe a holttestet, hogy több ember egyesített 

erőfeszítésével lehetett csak lehúzni onnan. 

És még sok másban is megmutatkozik ez a csodálatos, 

rendkívüli erő. A kandallóhoz néhány vastag, nagyon vastag ősz 

hajtincs tapadt. Gyökerestül szakították ki. Tisztában vagy azzal, 

milyen rettenetes erő kell ahhoz, hogy csak húsz vagy harminc 

szál hajat egy csomóban tépjünk ki a fejből? Te láttad ezeket a 

hajcsomókat… Csakúgy, mint én. A gyökerük (rémes látvány!) 

magával tépett húscafatokat a fejbőrrel együtt – rettenetes erő! 

Gondold meg, egyszerre, egy rántással legalább félmillió 



 

 

hajszálat kellett kiszakítania. Az öregasszony nyaka nemcsak 

hogy el volt metszve, hanem a fej egyszerűen elvált a törzstől – 

és mindez egy borotvavágással!. Gondold meg, micsoda vad 

brutalitás kell ehhez! A Madame L’Espanaye testén levő 

sérülésekről nem beszélek… Monsieur Dumas és érdemes 

segítőtársa, Monsieur Etienne már elmondta, hogy valami tompa 

eszköz okozta ezeket – és ebben a két úrnak teljesen igaza van. A 

tompa tárgy kétségtelenül az udvar kövezete volt, amelyre az 

áldozatot ledobták az ágy fejénél levő ablakon át. De a rendőrség 

természetesen erre se gondolt, mint ahogy elkerülte figyelmét az 

ablaktábla széles volta is. A rendőrségnek elég volt az, hogy a 

szögekről tudott, és ezzel agyát is elzárta légmentesen attól a 

lehetőségtől, hogy az ablakokat valaha is kinyitották! 

Most vegyük mindehhez, amit magad is láttál, hogy milyen 

furcsa összevisszaságban volt a szoba, és akkor 

egybefoglalhatjuk mindazt, amit eddig megállapítottunk: 

bámulatos ügyesség, emberfeletti erő, vad brutalitás, az 

indokolatlan mészárosmunka, a szörnyűségnek minden 

emberiességéből kivetkezett, szinte „groteszk” volta, a 

különböző nemzetiségű emberek előtt érthetetlen hangok, 

amelyekből a fül egyetlen szótagot sem tudott kivenni – 

kérdezem tőled, hogy mit gondolsz minderről, merre indul a 

képzeleted? 

Hideg futott végig rajtam, mikor Dupin ezt kérdezte tőlem. 



 

 

– ^Egy őrült… Őrült lehetett a gyilkos – feleltem egy 

dühöngő elmebeteg, aki valamelyik szomszédos Maison de Santé-

ból30 szökött meg. 

– Bizonyos szempontból – felelte – egészen helytálló a 

gondolatod. De az őrültek hangja még legvadabb 

dühöngésükben sem olyan, amilyen az a lépcsőházba 

lehallatszó, különös hang volt. Az őrülteknek is van 

nemzetiségük, valamilyen néphez tartoznak, és ha összefüggés 

nélkül beszélnek is, beszédükben meg lehet különböztetni 

legalább a szótagokat. Ezenkívül az őrülteknek nincs olyan 

hajuk, mint amilyet itt tartok a kezemben. Madame L’Espanaye 

görcsösen összecsukott ujjai közül bontottam ki ezt a kis 

hajcsomót. Milyen haj ez, mit gondolsz? 

– Dupin – mondtam szinte lélegzetemet vesztve ez a haj 

nagyon furcsa – ez nem emberi haj! 

– Nem mondtam, hogy az – válaszolta –, de mielőtt 

véleményünket kimondanánk, kérlek, nézd meg ezt a vázlatot, 

amelyet papírra vetettem. Pontos mása annak, amit a 

tanúvallomások „sötét foltok”-nak és „körmök bemélyedt 

nyomának” neveznek Mademoiselle L’Espanaye nyakán, s amit 

Dumas és Etienne urak szak- véleményükben e szavakkal 

jelöltek meg: „egy csomó ólmos, kékes folt, kétségtelenül 

fojtogató ujjak nyoma”. 

– Azt csak megengeded – folytatta barátom, s elém terítette 

az asztalra a papirost –, hogy ez a rajz kemény és biztos 

szorításnak az érzetét idézi fel. Ebből a kézből kicsúszás nincs! 

                                                           
30 Maison de Santé-ból – Elmegyógyintézet (francia). 



 

 

Minden ujj megtartotta (valószínűleg az áldozat haláláig) 

rettenetes szorítását azon a helyen, amelyet az első pillanatban 

megmarkolt. Tedd most ujjaidat a megfelelő helyekre. 

Megkíséreltem, de nem sikerült. 

– Valószínűleg nem jól végezzük a kísérletet – mondta. – A 

papiros sík felületen van kiterítve, az emberi nyak pedig henger 

alakú. Itt van egy fadarab, alakja körülbelül olyan, mint egy 

nyaké. Tekerjük köré a vázlatot, és tegyünk újabb kísérletet. 

Megtettem, de most is kudarcot vallottam. 

– Ez nem emberi kéz nyoma! – jegyeztem meg végre. 

– Olvasd fel most Cuvier könyvének ezt a bekezdését – 

szólított fel Dupin. 

A kelet-indiai szigetek hatalmas, vörös orangutánjának 

pontos anatómiai leírása volt az olvasmány, amelyet elém tett. 

Mindenki ismeri ennek az emlősnek óriási termetét, emberfölötti 

erejét s mozgékonyságát, vad állatiasságát és utánzó tehetségét. 

Egyszerre megértettem a gyilkosság borzalmainak minden 

részletét. 

– Az ujjak leírása – mondtam, mikor a szakasz végére értem 

– teljesen megegyezik a rajzzal. Ezek a nyomok tökéletesen 

megfelelnek az itt leírt orangutánnak, és a kitépett vöröses 

szőrcsomó is fedi Cuvier leírását. De mégsem értem a félelmetes 

titok minden részletét. Különösen azt nem, hogy két hang 

feleselt, és az egyik kétségtelenül francia volt. 

– Úgy van, és emlékezz vissza, így kiáltott fel: Mon Dieu! Ezt 

a két szót az egyik tanú úgy jellemezte (Montani, a cukrász), 

hogy korholást, feddést fejezett ki. Erre a két szóra építettem fel 

minden reményemet, hogy megoldjam a titkot. Egy francia 



 

 

tudott a gyilkosságról. Lehetséges – sőt majdnem bizonyos –, 

hogy ártatlan volt a véres cselekedetben. Az orangután 

valószínűleg elszabadult tőle, ő egészen a szobáig üldözhette, de 

a bekövetkezett izgalmas körülmények megakadályozták benne, 

hogy elfogja. Az állat még ma is szabadon van. De nem sorolom 

tovább ezeket a feltevéseket (másnak nem nevezhetem, nincs 

jogom hozzá), mert az okoskodás, amelyen alapszanak, oly 

homályos és elégtelen, hogy magam is alig foghatom fel, tehát 

nem tehetem érthetővé mások számára sem. Ezért nevezzük csak 

feltevéseknek, és beszéljünk is így róluk. Ha a szóban forgó 

francia csakugyan ártatlan a gyilkosságban, akkor ez a hirdetés, 

amelyet tegnap este, mikor hazajöttünk, a Le Monde-ban 

közzétettem, feltétlenül hozzánk vezeti. (A Le Monde a hajózás 

dolgaival foglalkozik, és főképpen tengerészek olvassák.) 

Egy papírlapot nyújtott át, és én ezt olvastam rajta: 

„ELFOGTAK a Bois de Boulogne-ban… napján (a gyilkosság 

reggelén), a kora reggeli órákban egy rendkívül nagy, vöröses 

orangutánt a borneói fajtából. Tulajdonosa, egy máltai hajón 

szolgáló matróz, a kellő személyazonosság igazolása mellett, és 

ha megfizeti az orangután elfogatásáért és őrzéséért járó kis 

összeget, sértetlenül visszakapja az állatot. Jelentkezni lehet 

rue… (az utcánk neve és a ház száma), Faubourg St. Germain, au 

troisième”31 

– Hogyan, honnan tudtad meg – kérdeztem –, hogy az 

orangután tulajdonosa matróz, és hogy máltai hajón szolgál? 

                                                           
31 Au troisiéme – A harmadik emeleten (francia). 



 

 

– Nem tudom, barátom, éppenséggel nem tudom – 

legalábbis nem vagyok biztos benne – mosolygott Dupin. 

– De itt van egy szalagdarabka, és annak a szélességéről és zsíros 

mivoltáról arra következtetek, hogy a matrózok szokásos 

hajfonatából való. Ez a csomó meg olyan rajta, amilyet csak 

kevés matróz köt, és főleg máltai. A villámhárító törésén találtam 

ezt a szalagot. A meggyilkoltaké nem lehetett. De ha tévedtem is 

a szalagra vonatkozó következtetéseimben, újsághirdetésem 

nem árt senkinek. Legfeljebb azt fogja hinni a francia, hogy 

valamilyen körülmény folytán tévedtem, de eziránt nem fog 

érdeklődni. Ha viszont igazam van, akkor megütöttem a 

főnyereményt! A francia, aki tud ugyan a gyilkosságról, de 

ártatlan benne, természetesen habozni fog, vajon jelentkezzék-e a 

hirdetésre vagy sem, és visszakérje-e az orangutánt. 

Gondolatmenete a következő lesz: „Ártatlan vagyok, szegény 

vagyok, a majom nagy érték, az én körülményeim között egész 

vagyon. Mért veszítsem el némi kockázatért? Megvan, majdnem 

a kezemben! A Bois de Boulogne-ban találták meg, nagyon 

messze a gyilkosság színhelyétől. Ki gyanakodhatnék arra 

valaha is, hogy egy oktalan állat követte el a gyilkosságot? A 

rendőrség teljesen hamis úton jár, kiejtette kezéből a 

legegyszerűbb nyomokat is. De ha kinyomoznák is az állatot, 

lehetetlen bebizonyítani, hogy én is tudok a gyilkosságról, vagy 

ha már tudok is róla. hogy bűnös vagyok benne. De ami a 

legfontosabb, tudnak rólam! Aki közzétette a hirdetést, tudja, 

hogy az enyém az állat. Arról ugyan fogalmam sincs, hogy mit 

és mennyit tud. De ha nem jelentkezem egy ilyen értékes 

jószágért, amely az enyém, gyanút kelt. Rossz politika, ha 

magamra vagy az orangutánra terelem a gyanút. Jelentkezem, 

visszakapom az orangutánt, és jól elzárom, amíg az egész ügy el 

nem alszik.” 



 

 

E pillanatban léptek hallatszottak a lépeső felől. 

– Vigyázz – mondta Dupin –, készítsd elő a pisztolyt, de ne 

használd, és ne is mutogasd, amíg nem intek. 

A ház kapuját nyitva hagytuk. A látogató csöngetés nélkül 

lépett be, és felfelé igyekezett a lépcsőn. De most megállt; úgy 

tűnt, tétovázik. Egyszerre csak megfordult, és elindult lefelé. 

Dupin az ajtóhoz sietett, de visszahúzódott, amikor 

meghallottuk, hogy újra felfelé jön. Másodszor nem fordult 

vissza, hanem határozott, erős léptekkel feljött, megállt, és 

bekopogott. 

– Tessék! – mondta Dupin derűs, szíves hangon. 

Az ember belépett. Valóban matróz volt, magas, erőteljes, 

izmos alak, arckifejezése vakmerő, de nem ellenszenves. 

Napbarnított arcát félig elborította a bajusz és szakáll. Kezében 

hatalmas tölgyhusáng, de különben fegyvertelen. Félszegen 

meghajlott, francia hangsúllyal „jó estét” kívánt, de bár 

párizsinak látszott, volt a kiejtésében valami svájci íz is. 

– Üljön le, barátom – mondta Dupin. – Ugye az orangutánért 

jött? Szavamra, irigylem érte, olyan remek, kétségtelenül nagy 

értékű példány. Mit gondol, mennyi idős? 

A matróz mélyen fellélegzett, mint akinek nagy kő esett le a 

szívéről, aztán nyugodt hangon válaszolt: 

– Pontosan nem tudnám megmondani, de nem lehet idősebb 

négy-öt évesnél. Itt van? 

– Nem, nem! Itt nincs megfelelő hely a számára. A rue 

Dubourg-on van, a szomszédban, bérelt istállóban. Holnap 

reggel megkaphatja. Azt, hogy a magáé, tudja írással igazolni? 

– Hogyne, uram! 



 

 

– Sajnálom, hogy vissza kell adnom! – mondta Dupin. 

– A világért sem akarnám, hogy potyára tartsa – mondta a 

matróz. – Erre egy percig se gondoltam. Valami méltányos 

összeget ajánlanék a megtalálónak… 

– Rendben van – felelte Dupin –, eddig minden a legnagyobb 

rendben van. Mennyit is, mit is kérjek?… Várjon, ezen 

gondolkoznom kell… Már meg is van. A jutalma legyen az, az… 

hogy minden felvilágosítást megad, amit csak a Morgue utcai 

gyilkosságról tud! 

Dupin ezeket a szavakat nagyon halkan és igen nyugodtan 

ejtette ki. Éppen olyan nyugodtan indult az ajtóhoz, rázárta, és 

zsebébe dugta a kulcsot. Azután elővett egy pisztolyt, és a 

legkisebb izgalom jele nélkül maga elé tette az asztalra. 

A matróz arca lángvörös lett, mintha fojtogatnák. Talpra 

szökkent, megmarkolta a husángját, de a következő pillanatban 

visszahanyatlott a székbe, egész testében remegés fogta el, és a 

homlokán halálos veríték ütött ki. Egy szót sem szólt. Szívem 

mélyéből megsajnáltam. 

– Kedves barátom – szólt Dupin nyájas hangon feleslegesen 

izgatja fel magát… egészen feleslegesen. Mint úriember, és mint 

francia, biztosítom arról, hogy a legkevésbé sem akarunk ártani 

önnek. Biztosan tudom, hogy ártatlan a Morgue utcai 

kegyetlenségben. De tagadhatatlan, hogy van hozzá némi köze. 

Abból, amit mondtam, tisztában lehet azzal, hogy kellőképpen 

értesültem a dolgokról, olyan helyről, amelyről ön nem is 

álmodik. A dolog így áll: ön semmi olyat nem tett, amit 

elkerülhetett volna, egész határozottan semmit, amiért 

megvádolhatnák. Még rablásban sem bűnös, holott büntetlenül 



 

 

rabolhatott volna. Nincs semmi titkolnivalója. Nincs oka, hogy 

titkolózzék… de másrészről a becsület arra kötelezi, hogy 

mindent bevalljon, amit csak tud. Egy ártatlan embert zártak be, 

és azzal a bűnnel vádolják, amelynek a tettesét ön jól ismeri. 

A matróz Dupin szavai alatt csaknem teljesen magához tért, 

de eredeti biztonságát nem nyerte már vissza. 

– Isten engem úgy segéljen – szólalt meg rövid szünet után 

hogy mindent elmondok, amit csak tudok, de attól tartok, hogy a 

felét se hiszik el… ostoba volnék, ha ezt hinném. De ártatlan 

vagyok, és ha belepusztulok, akkor is kiöntöm a szívem! 

Röviden összefoglalva ezeket mondta: 

Legutóbb a kelet-indiai szigetek közt hajóztak. 

Néhányadmagával kiszállt Borneóba, és csak úgy mulatságból 

kirándult a sziget belsejébe. Ott egy társával együtt foglyul 

ejtette az orangutánt. Bajtársa útközben meghalt, és így ő lett az 

állat egyedüli tulajdonosa. A bestia fékezhetetlen vadsága sok 

bajt és kellemetlenséget okozott neki az úton, de végre is sikerült 

Párizsba hoznia és lakásán elzárni úgy, hogy a szomszédok 

kényelmetlen kíváncsiskodását elkerülje. A hajón egy szálka 

fúródott az orangután lábába; csak arra várt, hogy ez a sebe 

begyógyuljon, azután jó pénzért el akarta adni. 

Egy éjszaka, azaz pontosabban a gyilkosság hajnalán, vidám 

matrózmulatságból hazaérve, a majmot hálószobájában találta, 

ahova a szomszédos kamrából tört be. (Pedig a kamra biztos 

zárkának látszott.) Kezében borotva, pofája beszappanozva, így 

ült borotválkozásra készen a tükör előtt, ahogy ezt a kamra 

kulcslyukán át leskelődve gazdájától megtanulta. A matróz a 

szobába belépve, egy pillanatra azt se tudta, mitévő legyen! 



 

 

Meghökkenve látta a vad természetű állat kezében a 

veszedelmes fegyvert, amelyet használni is tudott. Hirtelenében 

nem jutott más eszébe, mint hogy az ostorhoz nyúl, mellyel a 

vadat máskor legféktelenebb kedvében is meg szokta zabolázni. 

Utánakapott, de az orangután, észrevéve szándékát, hirtelen 

felugrott, az ajtónál termett, leszaladt a lépcsőn, s egy nyitva 

felejtett ablakon át kivetette magát az utcára. 

A francia kétségbeesve utána! A majom a borotvával 

hadonászva néha meg-megállt, visszasandított üldözőjére, és 

mikor az a közelébe ért, fürgén újra elinalt. Így fogócskáztak 

hosszú ideig. Még hajnali három óra sem lehetett, az utca 

kísértetiesen üres volt. Egyszerre csak, mikor egy sikátoron a 

Morgue utca mögé értek, a menekülő állat figyelmét világosság 

ragadta meg. A negyedik emeletről, Madame L’Espanaye 

szobájából tört az utcára a fény. A ház felé iramodott, egyenesen 

neki a villámhárítónak, hihetetlen ügyességgel felkúszott rá, 

megkapaszkodott a kitárt, rácsos ferrade-ban, és egy lendülettel 

az ablakon át az ágyon termett. Az egész egy percig sem tartott! 

Az ablaktábla megint kicsapódott a szobába ugró orangután 

lendületétől. 

A matróz meghökkenve, de ugyanolyan örömmel is látta ezt! 

Minden reménye megvolt ahhoz, hogy könnyen elfoghatja, mert 

a csapdából, amelybe beleesett, aligha menekülhet, hacsak nem a 

villámhárítón. De ennek az alján egyenesen a karjába fut! 

Másrészt aggodalom fogta el. Mit művel az állat a házban? És 

sietve elindult ő is a villámhárítón, hogy utolérje a szökevényt. 

Villámhárítón felmászni nem valami nehéz, különösen egy 

matróznak nem, de mikor felért az ablak magasságába, 



 

 

egyszerre ott volt a „nincs tovább”! Csak lógott, és azzal kellett 

beérnie, hogy belessen a szobába. 

S a pillantás, amelyet a szobába vetett, olyan halálos 

rémülettel töltötte el, hogy ijedtében majdnem eleresztette a 

villámhárítót. Ekkor támadt az a rettenetes sikoltozás, amely 

felverte álmukból a Morgue utca lakóit. Madame L’Espanaye és 

lánya hálóöltözetben éppen azzal foglalatoskodott, hogy a 

vasládikóból (melyet a szoba közepén találtak a gyilkosság 

felfedezése után) bizonyos iratokat vegyen ki. (A ládikó nyitva 

volt, tartalma szétszórva hevert a földön.) A két áldozat 

valószínűleg háttal ült az ablaknak, és az orangután 

megjelenését nem vette rögtön észre. Bizonyos időnek kellett 

eltelnie a sikoltozásig. Az ablaktábla csapódását bizonyára a 

szélnek tulajdonították. 

Mikor a matróz benézett, a hatalmas állat éppen az idősebb 

hölgyet ragadta meg hajánál fogva (ki volt bontva, fésülködés 

után), és a borbély mozdulatait utánozva, arca előtt hadonászott. 

A lány ájultan, élettelenül terült el a földön. Az öregasszony 

viaskodott, sikított (ezalatt tépte ki a bestia a haját); ez a 

dulakodás vadította meg az állatot, és változtatta dühvé 

valószínűleg békés szándékát. Izmos karjának egyetlen 

mozdulatával szinte lemetszette a fejet a törzsről. A vér látása 

haragját tombolássá fokozta. Fogát csattogtatva, tüzet lövellő 

szemmel az ájult lánynál termett, borzasztó körmeit a nyakába 

vájta, és ki nem engedte szorításából, míg csak utolsót nem 

lélegzett. Kutató, vad pillantása ekkor az ágy fejére esett, és ott 

az ablakon át megpillantotta gazdáját, akinek arca megdermedt 

a borzalomtól. A rettegett ostor juthatott eszébe, mert dühe 



 

 

legott félelemmé változott. Ludasnak érezte magát, és mert a 

megérdemelt büntetéstől tartott, el akarta tüntetni véres 

cselekedete nyomait, izgatott idegességében fel-alá ugrált a 

szobában, összevissza dobálta és törte a bútorokat, kiráncigálta 

az ágyból a párnákat. Majd megragadta a lány holttestét, 

begyömöszölte a kéménybe, ahol később megtalálták, 

visszaugrált az öreg hölgyhöz, és testét felkapva egyszerűen 

kivágta az ablakon. 

Mikor a majom megcsonkított terhével az ablakhoz ért, a 

matróz rémülten húzódott vissza a villámhárítóhoz, inkább 

csúszott, mint mászott lefelé, hazarohant, és remegve a véres 

gyilkosság következményeitől, még örült, hogy megszabadult, 

és sorsára hagyta az orangutánt. A szavak, melyeket a lépcsőn 

felrohanó emberek hallottak, a francia matróz borzalommal és 

rémülettel telt szavai voltak, amelyek beleszövődtek a vadállat 

ördögi csaholásának érthetetlenségébe. 

Sok mondanivalóm már nincs. Az orangután valószínűleg a 

villámhárítón menekült el, mielőtt betörték az ajtót. Az ablakot 

bizonyára becsapta maga mögött. Gazdája később maga fogta és 

adta el busás áron a Jardin de Plantes-nak.32 Miután a 

körülményeket tisztáztuk a rendőrprefektus előtt (Dupin néhány 

magyarázó megjegyzése kíséretében), Le Bont a rendőrség 

nyomban szabadon bocsátotta. A rendőrprefektus, ha mindjárt 

jóindulattal fogadta is barátomat, nem rejthette el bosszúságát a 

dolgok ilyetén fordulatán, s megengedett magának egy-két 

                                                           
32 Jardin de Plantes-nak – Növénykert (francia). 

 



 

 

gúnyos megjegyzést, hogy jobb volna, ha mindenki a maga 

mesterségénél maradna. 

– Hadd beszéljen! – szólt Dupin, és még csak válaszra sem 

méltatta. – Hadd locsogjon, könnyít vele a lelkiismeretén. Elég 

nekem, hogy saját mesterségében főztem le. Különben pedig 

nem is csodálkozom annyira. mint ő, hogy nem jött rá a titok 

nyitjára. Mert ami igaz, az igaz, prefektus barátunk sokkal 

ravaszabb, mintsem hogy igazán mélyen járó elme lehessen. 

Gyönge alapokon áll a bölcsessége. Csupa fej, de nincs törzse, 

olyan, mint Laverna33 istennő képe. Vagy még inkább: csupa fej 

és váll, akárcsak a tőkehal. De azért rendes fickó! Különösen az a 

mesterfogása tetszik nekem, hogy el tudja hitetni a világgal, 

hogy eredeti! Azt értem ezen, ahogyan ő tudja nier ce qui est, et 

d’expliquer ce qui n’est pas.34 

Pásztor Árpad fordítása 
 

 

                                                           
33 Lavema – A nyereség és a tolvajok istennője a római mitológiában; 

többnyire több fejjel ábrázolták. 

34 Nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas – Tagadni, ami van, és 

megmagyarázni, ami nincs (francia); Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

francia író, filozófus Az új Héloíse (1761) című levél- regényéből. 



 

 

Edgar Allan Poe 

AZ ELLOPOTT LEVÉL 

Nil scipienticie odiosius acumine nimio 

SENECA35 

Párizsban volt (au troisiéme, 33. rue Dunôt, Faubourg Saint-

Germain) az 18.. évben, hogy C. Auguste Dupin barátommal 

lakásának könyvtárfülkéjében ültünk egy korán sötétedő őszi 

nap alkonyán. A tajtékpipa és a meditáció kettős élvezetébe 

merültünk el. Már legalább egy órája egy szót se szóltunk, 

egyikünk se törte meg a mély csendet, és ha valaki, tárgyilagos 

szemlélő így lát bennünket, azt hihette volna, hogy elmélyülten 

és kizárólagosan a szoba levegőjét rontó füstkarikákkal 

foglalkozunk. Ami engem illet, újra sorra vettem magamban és 

megvitattam azokat a témákat, amelyekről az est folyamán 

beszélgettünk, mint például a Morgue utcai gyilkosság és a 

Marie Rogêt meggyilkolását körülvevő titok, így tehát nem ért 

váratlanul, és szinte a dolgok rendjéhez tartozott, mikor a szoba 

ajtaja kinyílt, és régi ismerősünk, Monsieur G., a párizsi 

rendőrfőnök lépett be. 

                                                           
35 Nil sapientiae odiosius acumine nimio - Semmi sem gyűlöletesebb a 

bölcsesség túlságos élességénél (latin). Lucius Anneus Seneca (Kr. e. 4-Kr. u. 

65) római író-filozófusnak tulajdonított idézet. 



 

 

Szívélyesen üdvözöltük, mert majdnem annyira mulatságos, 

mint megvetendő alak volt, és nem láttam már évek óta. 

Sötétben ültünk, és Dupin már fölkelt, hogy lámpát gyújtson, de 

mikor G. előadta, hogy azért keresett föl minket, hogy 

tanácsunkat kérje, azaz, hogy Dupinnel tárgyaljon valami 

hivatalos ügyben, amely neki nagy fejfájást okoz, barátom 

visszaült a helyére, anélkül hogy lámpát gyújtott volna. 

– Ha a kérdésen gondolkozni kell – jegyezte meg Dupin, 

miközben visszatette az üveget a lámpabél fölé –, célszerűbb 

sötétben fontolóra vennünk, 

– Ez is egyike Dupin úr „fura” nézeteinek – mondta a 

rendőrfőnök, aki mindent „furá”-nak tartott, ami meghaladta 

értelmét, és így a fura dolgok valóságos légiója vette körül. 

– Bizony, bizony! – mormolta Dupin, miközben látogatóját 

pipával kínálta, és egy kényelmes karosszéket gördített eléje. 

– Mi a baj? – kérdeztem én. – Remélem, nem újabb 

gyilkosság? 

– Ó, nem. Semmi ilyesmi. Az eset voltaképpen nagyon 

egyszerű, és nem kétlem, hogy a rendőrség maga is megbirkózna 

vele, de azt hiszem, Monsieur Dupin szívesen veszi, ha 

elmondom az ügy részleteit, mivel olyan rendkívül fura. 

– Egyszerű és fura? – kérdezte Dupin. 

– Igen, de nem ez a baj. Nagy zavarban vagyunk, éppen, 

mert olyan egyszerű ügy, és mégsem sikerül a végére járnunk. 

– Talán éppen az a baj, hogy túlságosan egyszerű… önök 

nem látják a fától az erdőt! – mondta barátom. 

– Ugyan!… miket nem beszél össze! – felelte a rendőrfőnök, 

és szívből nevetett. 



 

 

– Mondom: a rejtély talán egy kissé nagyon is világos! – 

ismételte Dupin. 

– Az isten szerelmére, ki hallott valaha ilyet? 

– Egy kissé nagyon is magától értetődő. 

– Ha! ha! ha! ha! ha! ho! ho! ho! – látogatónk teli torokból 

hahotázott. – Dupin, Dupin, megpukkadok! 

– De voltaképpen miről is van szó? – kérdeztem én. 

– Hát jó, elmondom! – És a rendőrfőnök hosszú, kiadós és 

elgondolkozó pöffentés kíséretében kényelmesen elhelyezkedett 

a székben. – Pár szóval elmondom, de előre figyelmeztetem 

önöket, hogy az ügy szigorúan titkos, és állásommal játszom, ha 

valaki megtudja, hogy csak egy szót is szóltam róla. 

– Halljuk – mondtam én. 

– Vagy ne halljuk! – mondta Dupin. 

– Hát… a dolog így áll. Igen befolyásos hely (a legmagasabb 

körökből való!) személyesen adta tudtomra, hogy a királyi 

lakosztályból egy nagyon fontos iratot elloptak. Azt tudják, hogy 

ki lopta el, efelől nincs semmi kétség, látták, mikor ellopta. Azt is 

tudják, hogy az okirat még most is a birtokában van. 

– Honnan tudják? – kérdezte Dupin. 

– Biztos – felelte a rendőrfőnök. – Az okirat jellegéből, és 

főképpen abból, hogy még nem támadtak bizonyos 

következmények, amelyek támadni fognak, ha az okirat kikerül 

a tolvaj kezéből, jobban mondva, ha arra használja, amire azt 

végső soron használni szándékszik. 

– Lesz szíves egy kissé határozottabban… – vetettem közbe. 



 

 

– Jó… hát annyit mondhatok még, hogy az írás annak, 

akinek a kezében van, bizonyos körökben bizonyos hatalmat ad, 

amely hatalom roppant sokat jelent. 

A rendőrfőnök imádta az ilyen diplomatikus fogalmazást. 

– Még most sem értem teljesen – szólt Dupin. 

– Nem? Hát hallgasson ide. Ha ennek az okiratnak a 

tartalmát egy harmadik személlyel, akit most nem nevezhetek 

meg, közölnék, egy igen magas állású személyiség becsületét 

veszélyeztetné, és ez a tény az okirat birtokosának hatalmat 

biztosít ama magas személyiség fölött, akinek nyugalmát és 

becsületét ezáltal veszélyezteti. 

– De ez a hatalom – vetettem közbe – attól is függ, tudja-e a 

tolvaj, hogy az okirat volt tulajdonosa tudja, ki a tolvaj? Mert ki 

merészelné… 

– A tolvaj: D. miniszter, aki a világon mindenre kapható, 

akár méltó, akár méltatlan egy férfihoz. Már maga a lopás módja 

is éppen olyan vakmerő, mint szellemes volt. A kérdéses okiratot 

– megmondhatom: egy levél! – éppen akkor kapta meg az, akitől 

ellopták, amikor egyedül volt a királyi lakosztályban. Az illető 

hölgy még talán nem is futhatta át, amikor belépett a másik 

magas rangú személyiség, akinek a levélről a világért sem volt 

szabad tudnia. Hiába igyekezett nagy sietve egy fiókba elrejteni, 

már késő volt, és így kénytelen volt nyíltan otthagyni az 

asztalon: a levél címzése volt felül, a tartalma tehát rejtve, s így a 

belépőnek fel se tűnt. Most nyitott be a szobába D. miniszter. 

Hiúz-szeme rögtön észrevette a levelet, felismerte a kézírást, 

feltűnt neki a címzett zavara, és kitalálta a hölgy titkát. Miután 

szokásához híven gyorsan elintézte hivatalos ügyeit, előhúzott 



 

 

egy levelet, amely hasonló volt a kérdéses levélhez. Felbontotta, 

olvasást színlelt, s azután a másik mellé tette. Egy negyedóra 

hosszat újra hivatalos ügyekről beszélt, azután, amikor 

elbúcsúzott, elvette az asztalról a másikat, amelyhez semmi joga 

sem volt. Jogos tulajdonosa látta, hogy mi történik, de nem mert 

szólni, hiszen ott volt mellette a harmadik személy, aki előtt a 

levél tartalmának titokban kellett maradnia. A miniszter 

ellebegett – és otthagyta az asztalon a saját jelentéktelen levelét. 

– Íme, itt a pontos felelet a tolvaj hatalmát firtató kérdésre – 

fordult felém Dupin: – „Tudja-e a tolvaj, hogy az okirat volt 

tulajdonosa tudja, ki a tolvaj?” 

– Helyes – mondta rá a rendőrfőnök. – A szóban forgó 

hatalmat már hónapok óta ki is használják nagyon veszedelmes 

politikai célokra. A hölgy, akitől ellopták a levelet, napról napra 

érzékenyebben tapasztalja, hogy okvetlenül vissza kell kapnia 

levelét. Mivel nyíltan persze nem lehet fellépni, végső 

kétségbeesésében engem bízott meg az üggyel. 

Dupin örvénylő füstfelleget fújt a magasba. 

– Keresve sem találhatott volna megfelelőbb, élesebb elméjű 

és rátermettebb embert! 

– Maga hízelgő – szerénykedett a rendőrfőnök habár nem 

lehetetlen, hogy ilyesfajta véleményt táplálnak rólam. 

– Abból, amit hallottam – mondtam én –, világos, hogy a 

levél még a miniszter birtokában van, és inkább a levél 

birtoklása, mint felhasználása biztosítja azt a rendkívüli hatalmat 

a tolvajnak. Amint felhasználja a levelet, megszűnik a hatalom is. 

– Ez igaz – mondta G. –, s ebből a meggyőződésből indultam 

ki én magam is. Első, legfontosabb dolgom volt, hogy 



 

 

átkutassam a miniszter házát, de nagyon kellett vigyázni, hogy a 

miniszternek sejtelme se legyen róla. Ezenkívül több oldalról 

figyelmeztettek, hogy milyen veszedelemnek teszem ki magam, 

ha gyanút fog. 

– A párizsi rendőrség gyakran végzett ilyen munkát – 

szóltam közbe ön bizonyára nagyon járatos a házkutatásban. 

– Ó, igen, ezért bíztam is a sikerben. Előnyömre szolgált a 

miniszternek az a jó szokása is, hogy igen gyakran marad ki 

egész éjszakára, cselédsége sem valami nagy: az inasok messze 

alszanak uruk szobájától, és nápolyiak lévén, könnyen 

lerészegednek. Önök tisztában vannak vele, hogy vannak olyan 

kulcsaim, amelyekkel kinyithatom Párizs bármelyik lakását. 

Három hónap óta alig telt el egy éjszaka, hogy ne tartottam 

volna házkutatást D. házában. Becsület kérdése, hogy jól 

végezzem a rám bízott feladatot, és szó, ami szó (de ez maradjon 

köztünk), óriási a kitűzött jutalom is! Kutattam, kerestem, amíg 

meg nem győződtem róla, hogy a tolvaj még nálam is ravaszabb. 

Pedig dicsekvés nélkül elmondhatom, hogy minden sarkot, a 

ház minden zegét-zugát, ahova csak elrejthette a papirost, a 

leggondosabban átkutattam. 

– De nem történhetett-e meg – vetettem fel –, hogy a levelet, 

ami bizonyos, még mindig a miniszter birtokában van, valahol 

házon kívül rejtette el? 

– Nehezen hinném – szólt közbe Dupin. – Az udvar mostani 

különleges viszonyai, és főképpen azok a cselszövények, 

amelyekben D. tudvalevően nyakig van, szükségessé teszik, 

hogy a levelet rögtön bemutathassák, ha így fordul a kocka. Ez 

majdnem olyan fontos, mint magának a levélnek a birtoklása. 



 

 

– Hogy rögtön bemutathassák? – kérdeztem én. 

– Azaz, hogy rögtön megsemmisíthessék – felelte rá Dupin. 

– Akkor tehát – mondtam megint én –, a levél biztosan 

odahaza van, hiszen nem valószínű, hogy a miniszter mindig 

magával hordja. 

– Nem: erről magam is meggyőződtem – erősítette meg a 

rendőrfőnök. – Embereim, mintha útonállók lettek volna, már 

kétszer megtámadták, és személyes felügyeletem alatt 

megmotozták. Mégpedig alaposan. 

– Ettől megkímélhette volna magát – mondta Dupin. – D. 

bizonyára nem bolond, és számított efféle orvtámadásokra. 

– Nem, nem teljesen bolond – fölényeskedett G. – De költő, 

akit csak egy hajszál választ el a bolondtól. 

– Ez igaz – mondta kedélyesen Dupin, miután 

elgondolkozva bodor füstfelhőt fújt tajtékpipájából –, bár az én 

ifjúságomat is terheli néhány kínrím. 

– Nem részletezhetné, hogyan és mint kutatott? – fordultam 

a rendőrfőnökhöz. 

– Nem kíméltük sem az időt, sem a fáradságot, és mindenütt 

kutattunk, mondom: mindenütt. Nagy tapasztalatom van ezen a 

téren. Átfürkésztem az egész házat, keresztül-kasul kutattam 

minden szobát, mégpedig olyan alaposan, hogy minden egyes 

szobának egy-egy hetet, azaz hét éjszakát szenteltünk. Mindnek 

először a bútorzatát vizsgáltuk át. Kinyitottunk, kihúztunk 

minden lehetséges fiókot; azt hiszem, tudják önök is, hogy a 

kellően gyakorlott rendőrügynök számára nincs titkos fiók. 

Tökfilkó az, akinek figyelmét ilyen kutatásoknál holmi „titkos” 

fiók elkerüli. A dolog olyan egyszerű! Minden szekrény adott 



 

 

térfogatot, meghatározott területet jelent. Nekünk pontos 

módszerünk van erre. Egy milliméter terület sem menekülhet 

meg a kutatás alól. Miután átvizsgáltuk a szekrényeket, 

következtek a székek. Ha kárpitosmunka volt, nekiestünk 

azokkal a finom, hosszú tűkkel, amelyeket már maga is látott 

nálunk. Az asztalok tetejét leemeltük. 

– Ugyan minek? 

– Nagyon gyakran előfordul, hogy ha valaki el akar dugni 

valamit, leemeli az asztal lapját, vagy más hasonló elmozdítható 

felületet, az asztal lábát kivájja, az üregbe rejti el az illető tárgyat, 

és visszateszi helyére a lapot. Sokszor használják fel így az 

ágyfejet is. 

– És az ilyen üregeket nem lehet kikopogni? – kérdeztem. 

– Semmiképpen, ha az elrejtett tárgyat gyapotba pólyázzák, 

és így elfojtják az üregek hangját. De mindettől eltekintve a mi 

esetünkben teljesen zajtalanul kellett dolgozni. 

– De hiszen nem mozdíthattak el, nem szedhettek szét 

részekre minden bútordarabot, amelyben a levelet gyaníthatták! 

Egy levelet vékony tekerccsé lehet sodorni. Olyan lesz, mint egy 

vastagabb kötőtű. Ezt azután igazán nem nehéz elrejteni, tegyük 

fel, egy székláb feszítőlécébe. Csak nem szedtek szét minden 

széket? 

– Nem. Azt nem! A mi eljárásunk sokkal okosabb és 

biztosabb. Nagyítóüveggel megvizsgáltuk a ház minden székét, 

minden lehető és lehetetlen bútordarabot… rendkívüli erejű 

nagyítóüveggel! Ha valahol friss munkának a nyomára 

bukkanunk, bizonyára nem kerüli el a figyelmünket. A legkisebb 

fűrészporszemcse is szemet szúrt volna, mint egy alma. Bármi 



 

 

rendetlenség a ragasztásban, szokatlan rés az eresztékeken – 

elegendő ok lett volna a gyanakvásra. 

– Gondolom, nem felejtették ki a tükröket, átvizsgálták az 

üveg és a fakeret között, sorra vizsgálták az ágyakat, az 

ágyneműt, valamennyi függönyt és szőnyeget? 

– Természetesen! És amikor a berendezés valamennyi 

darabját kívül-belül a leggondosabban áttapogattuk, sor került 

magára a házra. Kis részekre osztottuk felületét, minden egyes 

részt megszámoztunk, úgy vizsgáltuk végig, és nem hagytunk ki 

egy négyzethüvelyk területet sem. Még a két szomszéd házat is 

átkutattuk nagyítóüveggel. 

– A szomszéd házakat is? – kiáltottam fel. – Ugyancsak jól 

megdolgoztak. 

– Dolgoztunk, bizony, de amint mondtam, a jutalomdíj 

óriási… óriási! 

– De az utcát, a ház közvetlen környezetét csak nem 

felejtették ki? 

– A kövezet a ház körül égetett tégla. Ezzel könnyű dolgunk 

volt. Megvizsgáltuk a téglalapok között a mohát. Érintetlen volt. 

– És a miniszter iratai, levelezése, könyvtára? 

– Hát hogy képzeli, hogy valamit is kihagytunk? A 

legaprólékosabban végigböngésztünk minden iratcsomót és 

minden egyes darabot, ami pedig a könyveket illeti, nem 

elégedtünk meg azzal, hogy kinyissunk minden egyes kötetet, 

hanem lapról lapra átlapoztuk mindegyiket, és nem értük be 

azzal, hogy csak megrázzuk az egyes könyveket, mint azt 

némely rendőrtiszt tenni szokta. A könyvek kötését külön 

megmértük, hogy milyen vastag, és figyelmesen végigvizsgáltuk 



 

 

nagyítóval. Ha akármilyen kötést is felbontottak volna újabban, 

azt okvetlenül észre kellett volna vennünk. Öt vagy hat kötetet, 

amelyek mostanában kerültek ki a könyvkötő műhelyéből, 

hosszában végigszurkáltunk tűinkkel. 

– Na és a szőnyegek alatt a padlót? 

– Hát azt is! Azt is! Elmozdítottunk helyéről minden 

szőnyegdarabocskát, és a padlót is végig-nagyítóüvegeztük. 

– És a tapétát? 

– Hát persze! 

– Benéztek a pincékbe? 

– Hogyne! 

– Akkor hát – mondtam én – számításuk nem vált be; a levél 

nincs a házban! 

– Félek, hogy igaza van! – mondta búsan a rendőrfőnök. – És 

most, kedves Dupin, mit tanácsol, mit tegyek? 

– Kutassa át újra meg újra a házat. 

– Ez teljesen szükségtelen és céltalan – válaszolta G. – Olyan 

bizonyos, mint ahogy lélegzem, hogy a levél nincs a házban. 

– Pedig jobb tanácsot nem adhatok – ismételte Dupin. 

– Biztosan megvan önnél a levél pontos leírása? 

– Ó, hogyne. 

És ezzel a rendőrfőnök zsebéből elővette 

jegyzőkönyvecskéjét, és hangosan, bő részletességgel felolvasott 

mindent, ami a levél belsejére és főképpen külalakjára 

vonatkozik. Miután ezzel is végzett, búcsút vett tőlünk. A 

jóember olyan leverten távozott, amilyennek soha azelőtt nem 

láttam. 



 

 

Körülbelül egy hónap múlva újra bekopogott hozzánk. Úgy 

fogadtuk, mint első látogatása idején. Megint előkerült a pipa, a 

szék, és G. egészen közömbös társalgásba kezdett. De én 

kizökkentettem belőle. 

– Nos, Monsieur G., mi van az ellopott levéllel? Ugye, belátta 

már maga is, hogy nem könnyű dolog a miniszter eszén túljárni? 

– Vigye az ördög, úgy látszik, igaza van! Újra átkutattam a 

házat, amint Dupin úr ajánlotta, de mint előre tudtam, hiábavaló 

munka volt. 

– Mit mondott – szólalt meg Dupin –, mekkora jutalomdíjat 

tűztek ki? 

– Nagyot, roppant nagyot! Ritka bőkezűség! – áradozott G. – 

A pontos összeget nem akarom megmondani, de egyet 

mondhatok: ötvenezer frankot adnék én magam is annak, aki 

megszerezné nekem a levelet. Napról napra növekszik a levél 

jelentősége, és éppen ezért a jutalmat megkétszerezték. De ha 

megháromszorozzák is, mégsem tehetek többet, mint amit eddig 

tettem. 

– Én pedig azt hiszem – szólt vontatott hangon Dupin, 

miközben elgondolkozva pöfékelt tajtékpipájából bizony azt 

hiszem, kedves G.-m, ön nem erőltette meg magát túlságosan, 

nem tett meg mindent, amit megtehetett volna. Azt ajánlom, 

hogy feküdjön neki jobban. 

– Jobban?… Hogyhogy? 

– Azt gondolom… Pöff, pöff!… Nem volna rossz… pöff, 

pöff! ha valami okos ember véleményét és tanácsát kémé ki a 



 

 

levélre… pöff, pöff, pöff!… vonatkozólag. Emlékszik még a 

történetre, amelyet Abernethyről36 mesélnek? 

– Fütyülök Abernethyre! 

– Fütyülni fütyülhet, de azért hallgassa meg. Ez az 

Abernethy orvos volt, és egyszer egy zsugori, dúsgazdag ember 

elhatározta, hogy orvosi tanácsot csikar ki tőle. Mindenféle 

közömbös dologról kezdett vele beszélgetni magántársaságban, 

és saját betegségét és baját úgy adta elő, mintha az valamilyen 

idegenre vonatkoznék. „Ez és ez a baja szegénynek – mondta a 

zsugori mit ajánlana neki, doktor úr?” – „Azt ajánlanám – felelte 

Abernethy –, hogy ha meg akar gyógyulni, menjen el orvoshoz, 

és kérjen attól tanácsot.” 

A rendőrfőnök kissé csalódottan felelte: 

– Én szívesen fogadok el tanácsot, és még jól meg is fizetem, 

ötvenezer frankot adok annak, aki ebben a dologban 

segítségemre van. 

– Ha így áll a dolog – válaszolta Dupin, és egy fiókból csekk-

könyvet véve elő, Monsieur G. elé tette –, állítsa ki kérem a 

csekket az összegről, és én odaadom a levelet. 

Megdermedtem az ámulattól. A rendőrfőnököt mintha 

villám sújtotta volna. Néhány percig mozdulatlanul, szótlanul, 

nyitott szájjal és dülledt szemmel, hitetlenül bámult barátom 

arcába, azután kissé magához térve tollat vett kezébe, s némi 

habozás és kábult bámészkodás után a csekket kiállította, aláírta, 

és az asztal fölött odanyújtotta Dupinnek. Dupin gondosan 

megvizsgálta, tárcájába tette, majd kinyitva íróasztalát, elővett 

                                                           
36 Abernethyről – John Abernethy (1754-1831) híres angol sebész. 



 

 

belőle egy levelet, és átadta a rendőrfőnöknek. A hivatalos férfiú 

mámoros örömmel nyúlt a levél után, remegve nyitotta fel, egy 

pillantást vetett a tartalmára, és az ajtó felé rugaszkodva, 

bukdácsolva, köszönés nélkül zuhant ki a szobából, a házból; 

egy hang nem sok, annyit sem szólt azóta, hogy Dupin 

felszólította, töltse ki a csekket. 

Amikor elment, Dupin magyarázni kezdett. 

– A párizsi rendőrség – mondta – rendkívül ügyes a maga 

módján. Kitartó, jó szemű, ravasz és gyakorlott mindabban, ami 

a kötelessége. Amikor G. elmesélte, hogyan kutatta át a 

miniszter lakását, meg voltam győződve arról, hogy jó és pontos 

munkát végzett, legalábbis mindazokon a területeken, 

amelyekre fáradozása kiterjedt. 

– Amelyekre fáradozása kiterjedt? – kérdeztem. 

– Igen – felelte Dupin nemcsak a maguk nemében legjobb 

módszereket alkalmazta, de tökéletes alapossággal is. Ha a levél 

a kutatási körükbe esik, a fickók kétségtelenül meg is találják. 

Elnevettem magam, de Dupin láthatólag komolyan mondta, 

amit mondott. 

– A módszer, amellyel dolgoztak – folytatta a maga nemében 

nagyon jó, kivitele is kifogástalan volt, a baj éppen csak abban 

rejlett, hogy nem volt alkalmas erre az esetre és erre az emberre. 

A legelmésebb és legjobban megalapozott kutatómódszer is 

amolyan Prokrusztész-ággyá37 válik a rendőrfőnök kezén, 

                                                           
37 Prokrusztész-ággyá – Rendszabály, megoldási forma, amelybe a lehetséges, 

valóságos esetek széles köre csak erőszakosan kényszeríthető be. 

Prokrusztész görög mitológiai alak, aki áldozatait ágyba fektette, s aki 



 

 

amelybe erőszakkal nyomorítja bele elgondolásait. Mindig ott 

véti el a dolgot, hogy vagy túlságosan alapos, vagy túlságosan 

felületes; nem egy iskolás gyerek következetesebben 

gondolkozik nála. Ismertem egy nyolcéves fiúcskát, akinek 

jártassága és ügyessége a „páros, páratlan” játékban általános 

bámulatot keltett. Ez nagyon egyszerű játék; golyóval játsszák. 

Az egyik játékos a kezében tart bizonyos számú golyócskát, és 

megkérdezi a másiktól, hogy páros vagy páratlan számú golyó 

van-e a kezében. Ha a kérdezett kitalálja, ő nyer egy golyót, ha 

nem találja ki, a kérdező nyer egyet. A nyolcéves fiúcska, akiről 

beszélek, elnyerte az iskola valamennyi golyóját. Természetesen 

neki is volt valamilyen módszere; megfigyelte és úgyszólván 

„mérlegre tette” ellenfelei ravaszságát. Így például, ha ellenfele 

együgyű fickó, és feléje tartva zárt tenyerét azt kérdezi tőle: 

„páros vagy páratlan?” – a mi iskolás fiúnk azt feleli: „páratlan”, 

és veszít! De másodszor már nyer, mert így döntött magában: 

„Ez az együgyű fickó párost tartott a kezében először, és 

ravaszsága csak annyira terjed, hogy másodszor páratlant 

markoljon, tehát azt fogom mondani, hogy páratlan.” És 

páratlant mond, és nyer. De ha az ellenfele az előbbinél 

valamivel okosabb, akkor a nyolcéves így okoskodik: „Ez a fickó 

megjegyezte, hogy először páratlant mondtam, és ezért első 

ösztöne az, hogy most, mint az együgyű is tette, párosról 

egyszerűen páratlanra térjen át, de hirtelen arra eszmél, hogy ez 

túlságosan egyszerű volna, és ezért a »páros« mellett dönt. Én 

                                                                                                                                           

hosszabb volt, azt megcsonkította, aki rövidebb, azt erőszakosan 

megnyújtotta. 



 

 

így hát párost mondok!” – És párost mondva újra nyer. 

Iskolatársai azt mondják róla, hogy „szerencsés!”, de én azt 

kérdezem tőled, mi hát voltaképpen a módszere? 

– Azonosítás. A fiú belegondolja magát ellenfele észjárásába. 

– Ez az! – felelte Dupin. – És arra a kérdésemre, hogy a 

fiúcska miképpen érte el a tökéletes gondolati azonosítást, az én 

kis barátom a következő válasszal szolgált: 

„Ha ki akarom találni, hogy milyen okos vagy milyen ostoba, 

milyen jó vagy milyen gonosz valaki, vagy mire gondol abban a 

pillanatban, akkor igyekszem arckifejezésemet, amennyire csak 

lehet, az ő arckifejezéséhez igazítani, magamra ölteni vonásait, és 

bevárni, milyen gondolatok támadnak agyamban, milyen 

érzések szívemben, amelyek egybevágnak a magamra öltött 

arckifejezéssel.” – Ennek az iskolás fiúnak a felelete sokat 

megmagyaráz abból, amit hazug szóval a Rochefoucauld-k, La 

Bruyére-ek, Machiavellik és Campanellák38 „mélység”ének hív a 

világ. 

– Ha jól értettelek – folytattam a beszélgetést mindezzel azt 

akartad mondani, hogy valaki annál jobban azonosíthatja magát 

ellenfele gondolatvilágával, érzéseivel, minél pontosabban méri 

föl képességeit? 

                                                           
38 Rochefoucauld-k, La Bruyére-ek, Machiavellik és Campanellák – Francois 

de La Rochefoucauld (1613-1680) francia prózaíró, moralista, leghíresebb 

alkotása a Maximák (1664); Jean de La Bruycre (1645-1696) francia moralista 

író, a Jellemek vagy a század erkölcse (1688) szerzője; Niccolöo Machiavelli (1469-

1527) olasz író-bölcselő, fő műve a hatalom megszerzésének és megtartásának 

elveit és gyakorlatát tartalmazó A fejedelem (1513); Tommaso Campanella 

(1568-1639) olasz filozófus, író, fő műve a Napváros (1623) című utópia. 



 

 

– A gyakorlati siker szempontjából valóban ezen áll a dolog! 

– mondta Dupin. – A rendőrfőnök és fogdmegjei rendszerint 

azon buknak el, hogy – először is – nem azonosítják magukat 

azzal, akivel összeakadtak; másodszor pedig, hogy nem 

mérlegelték kellően (vagy sehogy sem!) annak lelki adottságait. 

Ők csak a maguk eszmekörében élnek, és ha egy elrejtett tárgy 

után kell szaglászniuk, csak az jut eszükbe, hogy ott kutassanak, 

ahova ők rejtették volna. Annyiban igazuk is van, hogy az ő 

képzeletük, éleselméjűségük hű kifejezője a tömeg 

gondolkodásának – de ha a csirkefogó ravaszsága más 

természetű, mint az övék, akkor természetesen túljár az eszükön. 

Ez mindig megesik velük, ha ellenfelük észjárása felettük áll, de 

igen gyakran akkor is, ha alattuk marad. Nyomozásuk 

rendszerében nincs változatosság – és csak ha valamilyen 

rendkívüli eset vagy jutalom sarkallja őket, bővítik ki vagy 

túlozzák el gyakorlatuk rég bevált módszereit de anélkül, hogy 

az alapelven változtatnának. Nézzük meg például, hogy D. 

esetében hogyan módosították vagy változtatták meg eljárásuk 

elveit? Hogy valójában mennyit ért és mit jelent az a sok fúrás-

faragás, méricskélés, nagyítóüveggel való vizsgálgatás, az épület 

felületeinek négyzethüvelykre való bontása – micsoda mindez, 

ha nem pusztán kibővítése a kutatás egy rendszere vagy 

rendszercsoportja alkalmazásának, melyhez a rendőrfőnök 

hosszú pályafutása során hozzászokott? Észrevetted-e, milyen 

biztos volt abban, hogy minden ember, ha el akar rejteni egy 

levelet, ha nem is egy szék kifúrt lábába, de legalábbis 

valamilyen titkos üregbe vagy zugba süllyeszti? Ez a 

„széklábfúró ember” gondolkodása! És észrevetted-e, hogy ilyen 



 

 

körmönfont rejtekhelyekben csak köznapi emberek bíznak meg 

köznapi alkalmakkor? Ez a fajta úgy gondolkodik, hogy valamit 

csak így lehet elrejteni, s az elrejtett tárgyat csak így lehet 

megtalálni. És az, hogy sikerül megtalálni, nem annyira a 

kutatók éles elméjű ravaszságát, mint inkább gondosságát, 

kitartó szorgalmát, elszántságát dicséri. Ehhez járulhat az ügy 

jelentékeny volta vagy a kitűzött óriási jutalom (a kettő egyet 

jelent a rendőrség szemében), és a fent említett tulajdonságok és 

kutatási elvek sohasem mondanak csődöt. Megértheted ebből, 

hogy ha az ellopott levél a rendőrfőnök kutatási rendszerének 

határain belül lett volna – másképpen szólva: ha az elrejtés elve 

azonos lett volna a kutatás elvével –, halálosan biztos, hogy a 

pontos hivatalnok rábukkan a levélre. De a jóember teljesen 

hamis nyomon járt, és kudarcának oka az a feltevés, amellyel 

elámította magát, hogy a miniszter bolond, mert mint költő, jó 

csengésű névre tett szert. Minden bolond költő, ezt érzi a 

rendőrfőnök, és egyszerűen a non distributio medii39 hibáját követi 

el, amikor arra a következtetésre jut, hogy minden költő bolond. 

– De igazán ő a költő? – kérdeztem. – Mert tudtommal ketten 

vannak testvérek, és mindkettő a betűk embere. A miniszter, úgy 

emlékszem, tudós könyvet írt a differenciál- és 

integrálszámításról. Matematikus, és nem költő! 

– Tévedsz, barátom, jól ismerem: mind a kettő. És mint költő 

és matematikus gondolkodott helyesen – mert csak mint 

                                                           
39 Non distributio medii – A fogalom fel nem cserélhetősége: a középfogalom 

egyértelműsége (latin); a formális logika alapelve. 



 

 

matematikus nem tudott volna egyáltalán gondolkodni, és 

kiszolgáltatta volna magát a rendőrfőnök kényére-kedvére. 

– Meglepő vélemény! – feleltem. – Ellentétben állsz az egész 

világgal. Csak nem akarod megcáfolni és megdönteni 

évszázadok helyesnek tartott ítéletét? A matematikus észjárást 

réges-régtől par excellence tiszta észnek tartják. 

Dupin feleletképpen Chamfort-ból40 idézett: 

– Il y a à parier, que toute idée publique, toute convention reçue, est 

une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre41. Biztosítlak, 

hogy a matematikusok mindent elkövetnek, hogy minél 

szélesebb körben elterjedjen az a tévedés, amelyre céloztál, de 

amely mégis tévedés marad, akármennyire igazság hírében áll is. 

Jobb ügyhöz méltó buzgalommal például elérték azt, hogy 

algebra helyett „analízist” mondanak. Micsoda képtelenség! A 

franciák kezdeményezték ezt a sajátos csalást, de ha valamely 

szakkifejezésnek van valami fontossága, ha a szónak értéke 

egyáltalán függ alkalmazhatóságától, akkor az „analízis” 

annyira „algebra”, mint amennyire a latin ambitus42magába rejti 

                                                           
40 Chamfort-ból – Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort (1741-1794) francia 

moralista író 

41 …convenu au plus grand nombre – biztosra vehetjük, hogy minden 

általánosságban elfogadott nézet, minden közhelyszerű megállapítás 

ostobaság: mert a többségvéleménye (francia) 

42 Ambitus - eredeti jelentésében: valaminek gondos és lelkiismeretes 

meggondolása és figyelembevétele; jelenthet, illetve fordítható vallás szóra is 

(latin) 



 

 

az ambíció szót, a religio43 a vallást, a homines honesti44 a tiszteletre 

méltó férfiak gyülekezetét. 

– Alighanem összevesztél néhány párizsi algebratudóssal – 

vetettem közbe tréfálkozva. – De kérlek, folytasd. 

– Vitatom minden olyan gondolkodásmód 

alkalmazhatóságát, következésképpen értékét, amely más irányt 

követ, mint az elvont logikáét. Kiváltképpen azt a 

gondolkodásmódot vitatom, amely matematikai tanulmányokon 

nevelkedett. A matematikusok az alak és mennyiség tudósai, a 

matematika az alak és mennyiség tudománya, a matematikai 

gondolkodás tehát nem más, mint egyszerűen a logikának az 

alakra és a mennyiségre vonatkozó alkalmazása. Az alapvető 

tévedés a dologban az, hogy még az úgynevezett tiszta algebra 

igazságát is elvont és általános igazságnak tekintik. S ez a 

tévedés annyira elterjedt, hogy szinte zavarba ejt általános 

elfogadása. A matematikai axiómák45 nem az általános igazság 

axiómái. Például az, ami igaz alaki és mennyiségi 

összefüggésekre, gyakran ugyancsak hamis, ha erkölcsi térre 

visszük át. Ezen a téren sokszor megdől a matematikának az az 

állítása, hogy az egész egyenlő a részek összegével. Ez a 

matematikai axióma a vegytanban sem áll meg. Az erkölcsi 

indítékokra sem igaz, mert két meghatározott értékű erkölcsi 

                                                           
43 Religio – Eredeti jelentésében: valaminek gondos és lelkiismeretes meggondolása, 

figyelembevétele, jelenthet, illetve fordítható a vallás szóra is (latin) 
44 Homines honesti - Tekintélyt és tiszteletet érdemlő ember(latin). Dupin 

ellenetimológiája mindhárom esetben túlságosan szigorú. 

45 Axiómák – Sarkigazság, külön bizonyítás nélkül elfogadott alap- feltevés 

(görög). 



 

 

indíték összegezve nem szükségszerűen azonos értékű a kettő 

értékének összegével. Sok olyan matematikai igazság van, amely 

csak az adott „viszonylat” határain belül igazság. A 

matematikus persze mindhalálig állítja, már csak puszta 

megszokásból is, hogy az ő „véges igazságai” általános és 

abszolút alkalmazható igazságok – amilyennek a világ 

csakugyan hiszi is őket. Bryant46 sokat forgatott, nagy tudású 

Mitológiá-jában hasonló tévedés forrására mutat rá, amikor azt 

mondja: „Bár a pogány mesékben nem hiszünk, mégis állandóan 

megfeledkezünk magunkról, és olyan következtetéseket vonunk 

le belőlük, mintha csakugyan létező valóságok volnának.” Az 

algebratudósok, pogányok maguk is, hisznek az ő „pogány 

meséik”-ben, és nyakra-főre következtetnek, nem annyira 

emlékezőtehetségük botlása, hanem inkább valami 

megmagyarázhatatlan elmezavar következtében. Röviden 

összefoglalva, még nem találkoztam olyan számtantudóssal, akit 

kimozdíthattam volna a gyökei közül, és aki ne ragaszkodott 

volna görcsösen ahhoz a hitéhez, hogy x2 + px holtbizonyosan és 

megdönthetetlenül q-val egyenlő. Ha tetszik, mondd egy ilyen 

úriembernek, vagy bizonyítsd be neki kísérleti alapon, hogy 

akadhat olyan eset, amikor x2 + px nem egyenlő q-val, de ha ezt 

kellőképpen sikerült megértetned vele, szedd a lábad, és tűnj el, 

amilyen gyorsan csak tudsz, mert biztos lehetsz benne, hogy 

megpróbál leütni. 

                                                           
46 Bryant – Jacob Bryant (1715-1801) angol író. utalás az Új szisztéma avagy az 

antik mitológia elemzése című munkájára. 



 

 

– Meggyőződésem – folytatta Dupin, miközben' nagyot 

mulattam utolsó megjegyzésén hogy ha a miniszter csak 

matematikus lett volna, a rendőrfőnök nem szorul rá, hogy a 

csekket a nevemre kiállítsa. De én tudtam, hogy D. éppen 

annyira költő, mint matematikus, és eljárásomat ehhez 

alkalmaztam, persze, figyelembe véve a körülményeket, 

amelyek között él. Tudtam róla, hogy éppannyira udvari ember, 

mint vakmerő intrikus. Megfontolva a dolgot, arra a 

meggyőződésre kellett jutnom, hogy az ilyen ember kitűnően 

ismeri a rendőrségi nyomozás módjait. Bizonyára el volt 

készülve rá, amint az események be is bizonyították, hogy 

útonállók támadják meg és kutatják ki. Azt is tudta, hogy házára, 

lakására milyen titkos kutatás vár. Az, hogy olyan sokszor 

kimaradt éjszakára, amit a rendőrfőnök a siker zálogának 

tekintett, szerintem szintén csak egyik fogása volt; lehetőséget 

akart adni a tüzetes házkutatásra, hogy ezáltal elérje, amit végül 

el is ért, hogy a rendőrség mihamarabb azt higgye, a levél már 

nincs a házban. Éreztem, hogy a miniszter is alaposan átgondolta 

a rendőrségnek ezt a megváltozhatatlan alapon nyugvó 

gondolatmenetét, azt a gondolatmenetet, amely az elrejtett 

tárgyak felkutatását célzó rendőri eljárást – az imént 

részleteztem – kivétel nélkül irányítja. Mindez végre is arra 

kellett, hogy ne közönséges fogással éljen. Úgy gondoltam, nem 

lehet olyan együgyű, hogy ne tudná: lakása minden zegét-zugát 

át meg át fogják kutatni, s a lakás olyannyira tárva-nyitva áll a 

rendőrség embereinek, mint egy nyitott szekrény. Ő is gondolt a 

széküregekre, a fűrészporra és a rendőrfőnök nagyítóüvegére. 

Így érlelődött meg bennem végül a meggyőződés, hogy a helyzet 



 

 

kényszere a legegyszerűbb megoldásra szorította. Lehet, hogy 

ösztönszerűen, lehet, hogy tudatosan. Talán emlékszel még, a 

rendőrfőnök kezdetben milyen keserűen nevetett, amikor azt 

mondtam, hogy ez a titok talán azért okoz neki annyi gondot, 

mert túlságosan egyszerű. 

– Hogyne emlékeznék. Úgy nevetett, hogy már-már azt 

hittem, megüti a guta. 

– Az anyag világában – folytatta Dupin – sok a szigorú 

analógia az anyagtalanság világával. Így például van némi 

igazság abban a szónoki dogmában is, hogy a metafora vagy a 

hasonlat éppen úgy megerősíthet egy érvet, mint széppé tehet 

egy leírást. És a vis inertiae47 elve ugyanúgy áll a fizikára, mint a 

metafizikára. Az, hogy egy nagyobb testet elmozdítani nehezebb 

egy kisebbnél, és hogy az így előálló mozgásmennyiség a 

nehézséggel arányos, éppúgy igaz az előbbiben, mint ahogy igaz 

az utóbbiban, hogy nagyobb elmék, amelyek többre képesek, 

éppen azért, mert mélyebben szántók, állhatatosabbak és 

mozgásukban eredményesebbek, mint az alacsonyabb rendűek, 

nehezebben is indíthatók meg, és nekiindulásuk sokkal 

zavartabb és habozóbb. Még valamit: megfigyelted-e az utcán, 

hogy melyik cégtábla kelti fel legjobban a járókelők figyelmét? 

– Erre még sohasem gondoltam. 

– Van egy kitalálós játék – folytatta Dupin térképen játsszák. 

Az egyik fél felad a másiknak egy szót, egy folyó, város, állam 

vagy birodalom nevét, hogy keresse meg a térkép tarkabarka, 

zűrzavaros felületén. Aki kezdő ebben a játékban, az rendesen 

                                                           
47 Vis intarniae – tehetetlenségi erő (latin) 



 

 

azzal akarja zavarba ejteni ellenfelét, hogy a legapróbb betűkkel 

nyomott nevet keresi ki, a haladó azonban olyan szavakat 

választ, amelyek nagy betűkkel, a térkép egyik szélétől a másikig 

érnek. Mint a túlságosan nagybetűs cégtáblák és hirdetések az 

utcán, ezek éppen nagyságuk miatt kerülik el a figyelmet, és itt a 

fizikai „meg nem látás” teljesen rokon a pszichikai 

figyelmetlenséggel, amelynek következtében elhaladunk 

túlságosan is látható és magától értetődő dolgok mellett, és 

azoknak semmiféle figyelmet nem szentelünk. De ez túlságosan 

magas vagy túlságosan mély a rendőrfőnök eszének. Soha egy 

pillanatig sem gondolt arra, eleve lehetetlennek tartotta, hogy a 

miniszter az egész világ szeme elé tartja a levelet, s így éri el 

legjobban, hogy a világon senki észre ne vegye. 

Minél tovább gondolkoztam a miniszter vakmerő, elszánt és 

furfangos észjárásán, és azon, hogy a levélnek mindig kéznél kell 

lennie, ha kellő időben fel akarja használni, és minél tovább 

mérlegeltem azt a döntő bizonyítékot, amelyet a rendőrfőnök 

szolgáltatott arra, hogy a levél nincsen a hivatalos vizsgálat 

határain belül, annál inkább megérlelődött bennem a gondolat, 

hogy a miniszter ahhoz az igazán éles elmére és emberismeretre 

valló megoldáshoz folyamodott, hogy a levelet meg sem 

próbálta elrejteni. 

Ilyen gondolatokkal eltelve zöld szemüveget tettem fel, s egy 

szép reggelen, mintha csak véletlenül jártam volna arra, 

beállítottam a miniszterhez. Otthon találtam, ásítozott, 

nyújtózkodott, tett-vett, mint rendesen, azt a látszatot keltve, 

mintha végtelenül unatkoznék. Pedig manapság talán ő a 

legcselekvőbb ember, de csak ha senki sem látja. 



 

 

Hogy én se maradjak adósa, panaszkodni kezdtem, hogy 

milyen rossz a szemem, hogy nem tudok szemüveg nélkül járni, 

pedig az üveg arra volt jó, hogy mögüle gondosan és 

aprólékosan szemügyre vehessem az egész szobát, míg látszólag 

nagy figyelemmel hallgattam vendéglátóm előadását. 

Különösen a nagy íróasztalt, amelynél ült, vizsgáltam meg 

tüzetesen. Nagy rendetlenségben sok irat, néhány levél, egypár 

könyv és egy vagy két hangszer hevert rajta. Hosszas és alapos 

vizsgálódás után sem láttam itt semmi gyanúsat. 

Körüljártattam szemem a szobán, és egy cifra apróságot, egy 

névjegytartót vettem észre. Olcsó papirosholmi volt, piszkos kék 

tartószalagról sárgaréz szögön lógott a kandalló felett. Három-

négy rekeszre oszlott, a rekeszekből öt-hat névjegy és egy levél 

ágaskodott elő. Piszkos, gyűrött levél. Papirosa a közepe tájt 

mintha ketté lett volna szakítva; mint értéktelent, úgy látszott, az 

első pillanatban szét akarta tépni, de azután meggondolta a 

dolgot, és megkegyelmezett neki. Terebélyes, fekete pecsét volt 

rajta, a pecséten igen szembetűnően D. nevének kezdőbetűi; 

apró betűs, D. nevére szóló címzése női kéz írása. Mint valami 

jelentéktelen, lenézett firka, csak úgy odavetve kandikált elő a 

legfelső rekeszből. 

Csak egy szempillantást vetettem rá, és biztosra vettem, 

hogy ez az, amit keresek. Külseje persze egészen más volt, mint 

amilyennek a rendőrfőnök annak idején leírta. Ennek a levélnek 

nagy, fekete pecsétje volt, benne D. névbetűi, amannak kicsiny és 

vörös, az S. hercegi család címerével. Ennek a levélnek a címzése 

a miniszternek szólott, apró betűit női kéz írta, az a levél 

bizonyos királyi személyhez volt intézve, írása jellegzetesen 



 

 

bátor és határozott volt. Csak nagyságban egyezett meg a két 

levél. De éppen ezek a nagyon is feltűnő különbségek, a levél 

piszkos volta, a szennyes, tépett papiros, ami annyira elütött D. 

szokásos rendességétől, az a nagy igyekezet, hogy a szemlélő 

figyelemre se méltassa a jelentéktelen papirost, mindez, és az, 

hogy olyan szembeötlőn tolakodott elő rekeszéből (összhangban 

előbb említett meggondolásaimmal): mindez – mondom – csak 

erősíthette, fokozhatta annak gyanúját, aki már eleve azért jött 

ide, hogy gyanakodjék. 

Amennyire csak lehetett, elnyújtottam látogatásomat. Élénk 

vitába elegyedtünk, mert olyan tárgyra tereltem a beszélgetést, 

amelyről tudtam, hogy a minisztert mindig is érdekelte és 

izgatta. Ezalatt le nem vettem szememet a levélről. Pontosan 

emlékezetembe véstem külsejét, megfigyeltem, hogyan van a 

névjegytartóban elhelyezve, és eközben olyan részleteket is 

felfedeztem rajta, amelyek a legkisebb kételkedésemet is 

eloszlatták. A levél ugyanis sarkainál a kelleténél gyűröttebb 

volt. Töredezettnek látszott, mégpedig attól, hogy először 

rendesen összehajtották, papírnyomóval jó erősen lesimították, 

azután később kifordították, és újra lesimították az eredeti 

hajlások vonalán. Világos volt előttem, hogy a levelet 

kifordították, mint egy kesztyűt, aztán újra összehajtogatták, újra 

címezték, és lepecsételték. 

Elköszöntem a minisztertől, de nem felejtettem el otthagyni 

az asztalán arany burnótszelencémet.48 

                                                           
48 Burnótszelencémet – Szárított és porrá őrölt dohány zsebben tartására 

szolgáló eszköz. 



 

 

Másnap reggel persze, újra beállítottam ottfelejtett 

burnótszelencémért. Az előző napi beszélgetés izgató témájára 

tértünk vissza. Egyszerre csak az utcáról pisztolydörrenés-féle 

hallatszott, közvetlenül ablakunk alatt. Vad lárma és a tömeg 

ordítozása követte. D. az ablakhoz sietett, kinyitotta, hogy lássa, 

mi történt. Abban a pillanatban a névjegytartónál termettem, 

kicsentem a levelet, és (külsőre) tökéletes hasonmását dugtam a 

helyére. Odahaza készítettem nagy gonddal; kenyérbélből gyúrt 

pecsétnyomóval a miniszter D. betűs pecsétjét is rányomtam. 

Az utcai zajt egy karabélyos ember izgága viselkedése 

okozta, aki asszonyok és gyerekek közt elsütötte fegyverét. De 

kiderült, hogy csak vaktöltés volt benne, és a fickó – őrült vagy 

részeg – útjára mehetett. D. is eljött az ablaktól, ahová én rögtön 

követtem, mihelyt biztonságba helyeztem a levelet. Azután 

hamarosan elbúcsúztam. Az állítólagos őrült az én emberem 

volt. 

– De mit akartál – kérdeztem tőle – a levél másolatával? Nem 

lett volna helyesebb mindjárt az első látogatásnál egyszerűen 

elemelni, és elmenni vele? 

– D. mindenre kész, elszánt alak – felelte barátom –, 

azonkívül vannak odahaza emberei, akik rögtön rendelkezésére 

állanak. Ha a botorságot, amit ajánlottál, megkísértem, élve nem 

hagyom el a palotát. Többé nem hallotok rólam. Párizs jó népe 

többé nem lát! De ezenkívül határozott cél érdekében 

cselekedtem. Te ismered politikai nézeteimet. Ezekből kifolyólag 

is cselekednem kellett a hölgy érdekében, hiszen párthíve 

vagyok. Tizennyolc hónapig volt a miniszter hatalmában. Most 

fordult a kocka. D. került a csávába, mert még nem tudja, hogy a 



 

 

levél nincs nála, és úgy cselekszik, mintha nála volna. Politikai 

pályáját maga fogja derékban kettéroppantani. Bukása nemcsak 

gyors, hanem nevetséges zuhanás is lesz! Hiába mondják: facilis 

descensus Averno,49 de hogy Catalanit50 idézzem (amit az énekről 

mond): sokkal könnyebb felkúszni a skálán, mint lépésről 

lépésre lefelé haladni. Jelen esetben sem rokonszenvet, még 

kevésbé sajnálatot nem érzek a leszálló iránt. D., ez a monstrum 

horrendum51 elvtelen lángész. De ami igaz, az igaz, szeretnék ott 

lenni s a gondolataiba látni, amikor az a „magas személyiség” – 

ahogy a rendőrfőnök nevezte – felelősségre vonja, és ő kénytelen 

lesz felbontani a levelet, amelyet én hagytam számára a 

névjegytartóban. 

– Talán még valami furcsát is írtál a levélbe? 

– Bizony írtam. A világért sem tartottam volna helyesnek, 

hogy üres legyen a belseje. Ez sértés lett volna! D. Bécsben egy 

alkalommal csúnyán elbánt velem. Akkor én jó képet vágtam a 

dologhoz, s tréfásan csak annyit mondtam neki, hogy majd 

visszaadom a kölcsönt. Így hát, mivel biztosra veszem, kíváncsi 

rá, hogy ki is követte el vele ezt a „tréfát”, sajnáltam volna a 

homályban maradni. Jól ismeri a kézírásomat, rá fog jönni, ki írta 

a tiszta papírlapnak éppen a közepére. 

                                                           
49 Facilis descensus Averno – „Könnyű leszállni a mélybe’' – ti. az Avemusról; 

idézet Publius Vergilius Maro (Kr. e. 70-19) római költő Aeneis (VI. 126) című 

eposzából; Lakatos István fordítása (latin). Az Averno-tó partján volt az 

Alvilág bejárata a rómaiak hite szerint. 

50 Catalanit – Angelica Catalani (1780-1849) olasz virtuóz koloratúr-énekesnő. 

51 Monstrum horrendum – Iszonyú szörnyeteg (latin); Polüphémoszra, a 

küklopszra való utalás Vergilius Aenesis(III. 685) című eposzában 



 

 

…Un dessein sifuneste 

S’il n ’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste. 

(Ez a két sor Crébillon Atreus-ából való.)52 

Pásztor Árpád fordítása 

                                                           
52 Atreus-ából való - Ily gyászos sors ha Atreuszhoz nem, Thüesztészhez méltó 

(francia). Idézet Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762) francia költő-

drámaíró Atreusz és Thüesztész (1707) című tragédiájából. Atreusz mükénéi 

király feleségét elcsábította bátyja, Thüesztész; Atreusz bosszúból megölte 

annak gyermekeit, majd étkül szolgálta fel neki. 



 

 

Charles Dickens 

WIELD FELÜGYELŐ 

DETEKTÍVANEKDOTÁIBÓL53 

EGY PÁR KESZTYŰ 

– Különös történet ez, uram – kezdte Wield detektívfelügyelő, 

aki Dornton és Mith őrmesterek társaságában fölkeresett egy 

júliusi estén. – Úgy gondoltam, érdekelni fogja önt. 

Az Eliza Grimwood-féle gyilkossági ügyről van szó, ami pár 

évvel ezelőtt történt a Waterloo úton. Általában „grófnőnek” 

hívták a lányt, csinos külseje és választékos modora miatt; és 

amikor láttam szegény grófnőt (eléggé jól ismertem őt, hogy így 

nevezzem) elvágott torokkal, holtan feküdni hálószobája 

padlóján, elhiheti nekem, hogy a fejemben eléggé lehangoló 

gondolatok sokasága kavargott. 

                                                           
53 Charles Dickens: Wield felügyelő detektívanekdotáiból - Charles Dickens (1812-

1870) angol író, aki nemcsak az egyetemes regényirodalom kiemelkedő alakja, 

hanem fontos szerepet játszott a bűnügyi irodalomban is. Az Örökösök (1853) 

című regényének egyik szereplője, Bucket felügyelő az első angol fiktív 

nyomozónak tekinthető, akit az író élő alakról, a Scotland Yard bűnügyi 

osztályának egyik vezetőjéről, Field felügyelőről mintázott, s akinek 

nyomozásait Dickens újságíróként is megörökítette (Bűnügyi rendőrség; Field 

felügyelő). A Wield felügyelő detektívanekdotáiból (Three Detective Anecdotes) 

1850-ben jelent meg. 



 

 

Semmi nyom. A gyilkosság másnapján, jókor reggel léptem 

be a házba, megvizsgáltam a holttestet, alaposan átkutattam a 

hálószobát, ahol a hulla feküdt. Az ágyban, a párnát felhajtva, 

egy pár kesztyűt találtam. Egy pár igen piszkos férfikesztyűt, a 

belsejében T. R. monogrammal és egy kereszttel. 

Nos, uram, magammal vittem a kesztyűt, és a kapitányságon 

megmutattam a rendőrbírónak, akihez az ügy tartozott. A bíró 

így szólt: – Wield, ez kétségtelenül olyan felfedezés, amely 

valami fontos dologhoz vezethet; meg kell találnia a kesztyű 

tulajdonosát, Wield. 

Természetesen nekem is ez volt a véleményem, és legott 

munkához láttam. Gondosan megvizsgáltam a kesztyűt, és 

megállapítottam, hogy tisztítva volt. Kén- és gyantaszag érzett 

rajta, amint – ön is tudja – a tisztított kesztyűkön általában. 

Elvittem Kenningtonba egy barátomhoz, akinek ez a szakmája, 

és elébe tettem a kesztyűt. – Nos, mit szól hozzá? Tisztított 

kesztyű ez? – Tisztított kesztyű – felelte. – Meg tudná-e 

mondani, hogy ki tisztította? – kérdeztem. – Azt nem – mondta –

, de pontosan tudom, hogy ki nem tisztította, ez pedig én voltam. 

Viszont mondok magának valamit, Wield. Londonban nincs 

több, mint nyolc vagy kilenc hivatásos kesztyűtisztító (úgy 

látszik, akkoriban nem voltak többen), megadhatom a címüket, 

és így megtalálhatja azt, aki ezt a pár kesztyűt tisztította. 

Imigyen útbaigazított, és én ide-oda szaladgáltam, 

felkerestem Pétert, felkerestem Pált, de bár valamennyien 

megegyeztek abban, hogy a kesztyűt tisztították, sehogy sem 

leltem meg azt a férfit, asszonyt vagy gyereket, aki a szóban 

forgó kesztyűt tisztította. 



 

 

Méghozzá, mivel az egyik nem volt otthon, a másikat csak 

délutánra várták haza, és így tovább, a nyomozás három 

napomba került. Harmadnap este teljesen leverten, fölöttébb 

bosszankodva és kiábrándultan ballagtam a folyó Surrey-

partjáról jövet a Waterloo hídon át, amikor az az ötletem támadt, 

hogy megér egy shillinget egy kis szórakozás és felfrissülés a 

Lyceum Színházban. Beléptem a nézőtérre, és a hátsó sorban 

leültem egy csöndes, szerény fiatalember mellé. Ez, látva, hogy 

idegen vagyok (azt hiszem, éppen jó, hogy annak látszom), 

megmondta a színészek nevét, és beszélgetni kezdtünk. A darab 

végén együtt jöttünk ki a színházból. – Nagyon kellemes, baráti 

együttlét volt ez – mondtam talán nincs kifogása egy korty ital 

ellen? 

– Ön igazán kedves – felelte nincs ellenvetésem. 

Erre bementünk a színház közelében egy vendéglőbe, 

letelepedtünk az emeleten egy csöndes helyiségben, és 

rendeltünk egy pint szódás bort meg harapni- és füstölnivalót. 

Igen, uram, rágyújtottunk pipánkra, megittuk a boros vizet, 

és barátságosan beszélgetve üldögéltünk, amikor a fiatalember 

így szólt: – Bocsásson meg, nem maradhatok tovább, mert 

időben otthon kell lennem. Dolgozom az éjszaka. – Éjszaka 

dolgozik? – kérdeztem. – Talán csak nem pék? – Nem – felelte 

mosolyogva –, nem vagyok pék. – Nem is gondoltam – 

mondtam –, nem annak látszik. – Nem – felelte –, kesztyűtisztító 

vagyok. 

Soha életemben nem voltam jobban meglepve, mint amikor 

ezeket a szavakat hallottam. – Ön igazán kesztyűtisztító? – 

kérdeztem. – Igen, az vagyok. – Akkor talán – mondtam, 



 

 

zsebemből kivéve a kesztyűt – meg tudja mondani, ki tisztította 

ki ezt a pár kesztyűt?… Furcsa história ez. A minap véletlenül 

egy társasággal a Lambeth vendéglőben ebédeltem, és egy úr 

ottfelejtette a kesztyűjét. Egy másik úr meg én egy aranyba 

fogadtunk, hogy nem tudom megtalálni a kesztyű gazdáját. Már 

több mint hét shillinget költöttem kutatásra, de ha tudna rajtam 

segíteni, nem sajnálnék még hét shillinget, és hálás is lennék érte. 

Látja, T. R. monogram és egy kereszt van a bélésében. – Látom – 

mondta a fiatalember –, ó, nagyon jól ismerem ezeket a 

kesztyűket. Tucatjával láttam már ugyanebből a fajtából. – Csak 

nem? – kérdeztem. – De igen. – Akkor talán tudja, hogy ki 

tisztította ezeket? – De mennyire – felelte. – Az apám. – Hol lakik 

az édesapja? – Itt, ahogy a sarkon befordul – felelte a fiatalember 

az Exeter utcában. Ő mindjárt megmondja, hogy kié a kesztyű. – 

Velem jönne most rögtön? – kértem. – Természetesen – felelte –, 

de ne mondja meg apámnak, hogy a színházban találkoztunk, 

mert ő nem szereti az ilyesmit. – Rendben van. 

Odaérve egy fehér kötényes öregurat találtunk két vagy 

három lánnyal, akik a kesztyűk egész sokaságát dörzsölték és 

tisztították a műhely előterében. – Édesapám – szólt a 

fiatalember –, ez az úr fogadást kötött egy pár kesztyű 

tulajdonosát illetőleg, és én azt mondtam, hogy apám el tudja 

dönteni a kérdést. – Jó estét, uram – köszöntöttem az 

öregembert. – Íme, a kesztyű, amelyről a fia beszélt. Látja, T. R. 

betűk és egy kereszt… 

– Ó, igen, nagyon jól ismerem a kesztyűket, egy tucatot 

tisztítottam belőlük. Ezek Mr. Trinkle kesztyűi, akinek nagy 

kárpitosműhelye van Cheapside-ban. – Bocsássa meg 



 

 

kérdezősködésemet – mondtam közvetlenül Mr. Trinkle-től 

kapta a kesztyűket? – Nem – felelte –, Mr. Trinkle mindig átküldi 

a kesztyűit a vele szemben levő rövidáru-kereskedésbe, Mr. 

Phibbshez, és ő továbbítja aztán hozzám. – Talán nem utasítana 

vissza egy korty italt? – kérdeztem. – A legkevésbé sem – felelte, 

így hát az öregúrral meg a fiával fölkerekedtünk, s egy pohár bor 

fölött kellemesen elbeszélgetvén, mint jó barátok búcsúztunk el. 

Ez szombaton késő éjszaka történt. Hétfő reggel első dolgom 

volt, hogy felkeressem a rövidárust, Trinklevel, a cheapside-i 

nagy kárpitossal szemben. – Beszélhetnék Mr. Phibbsszel? – Én 

vagyok. – Azt hiszem, ön küldte ezt a pár kesztyűt tisztíttatni. – 

Igen, én küldtem, az ifjabb Trinkle úr megbízásából, akinek itt 

van üzlete a túloldalon. – Ó, hát ő az? A zöld kabátban? – Igenis, 

ő. – Nos, Mr. Phibbs, kínos ügy ez; a helyzet az, hogy Wield 

detektívfelügyelő vagyok, és ezt a pár kesztyűt egy nemrégen 

meggyilkolt fiatal hölgy párnája alatt találtam a Waterloo úton. – 

Jóságos ég – mondta Phibbs Mr. Trinkle igen jóravaló 

fiatalember, és ha az atyja ilyet hall róla, belepusztul. – Nagyon 

sajnálom – feleltem de le kell őt tartóztatnom. – Jóságos ég – 

mondta újból Mr. Phibbs –, ezen nem lehet segíteni? – Nem. – 

Megengedi, hogy idehívjam, hogy az apja ne lássa, mi történik? – 

Rendben van – mondtam –, de sajnos, Mr. Phibbs, önök között 

semmi érintkezést nem áll módomban megengedni. Ha ilyesmit 

megkísérelnének, nekem bele kellene avatkoznom. Talán innen 

intene neki? 

Mr. Phibbs az ajtóhoz ment, és jelt adott, a fiatalember pedig 

egyenesen átvágott az utcán; élénk, mozgékony fiatal fickó volt. 

– Jó reggelt, uram – köszöntem. – Jó reggelt – mondta. – 



 

 

Megengedi, hogy érdeklődjem, hallott-e valaha ilyenféle nevet, 

mint Grimwood? – Grimwood, Grimwood! – tűnődött. – Nem! – 

Ismeri a Waterloo utat? – Ó, persze hogy ismerem a Waterloo 

utat. – Nem hallott véletlenül egy fiatal nőről, akit ott 

meggyilkoltak? – Igen, olvastam az újságban, és nagyon 

elszomorított. – Itt egy pár kesztyű, az ön kesztyűje, amelyet a 

hölgy párnája alatt találtam a gyilkosság másnapján. 

A fiatalember borzalmas állapotban volt, uram, borzalmas 

állapotban! – Mr. Wield! – kiáltotta. – Ünnepélyesen esküszöm, 

hogy sohasem jártam ott. Legjobb tudomásom szerint a hölgyet 

soha életemben nem láttam! – Nagyon sajnálom – mondtam –, az 

igazat megvallva nem hiszem, hogy ön a gyilkos, de be kell 

vinnem a kapitányságra. Véleményem szerint ez olyanfajta ügy, 

hogy a rendőrbíró négyszemközt akarja majd kihallgatni. 

A bizalmas kihallgatás megtörtént, és ennek során kiderült, 

hogy a fiatalember ismeretségben volt a szerencsétlen Eliza 

Grimwood unokatestvérével, és a gyilkosság előtt egy vagy két 

nappal meglátogatva őt ottfelejtette kesztyűjét az asztalon. 

Rövidesen ki más jött oda, mint éppen Eliza Grimwood! – Kinek 

a kesztyűje ez? – kérdezte a lány, és felemelte. – Mr. Trinkle-é – 

felelte unokatestvére. – Ó – mondta Eliza –, ez nagyon piszkos, 

biztos vagyok benne, hogy már nem használja. Elviszem a 

szobalányomnak, jó lesz neki kályhatisztításhoz. 

Ezzel zsebre tette a kesztyűt. A szobalány kályhatisztításhoz 

használta, és kétségkívül otthagyta a hálószobában a 

kandallópárkányon vagy a sublódon vagy valahol más helyen; 

amikor úrnője körülnézett, hogy rendben van-e a szoba, fogta és 

a párna alá tette a kesztyűt, ahol én megtaláltam. 



 

 

Eddig tart a történet, uram. 

AZ ÜGYES FOGÁS 

– A legpompásabb história, amely valaha is előfordult – mondta 

Wield felügyelő, erősen hangsúlyozva a jelzőt, hogy mintegy 

előkészítsen arra: inkább ügyességről és leleményességről lesz 

szó, mint szigorú értelemben vett érdekességről –, talán 

Witchem őrmester esete volt. Az volt ám a remek ötlet! 

Egy lóversenynapon Witchem meg én lent voltunk 

Epsomban, és vártuk a frakkos csirkefogókat az állomáson. 

Amint régebben már említettem, mindig készenlétben álltunk az 

állomáson, ha ott nagy volt a tolongás, akár a mezőgazdasági 

kiállítás, akár egy egyetemi rektor beiktatása vagy más efféle 

miatt, és amikor a frakkos csirkefogók megérkeznek, mi a 

legközelebbi vonattal visszairányítjuk őket. De a szóban forgó 

lóverseny alkalmával néhányan a bandából úgy játszottak ki 

bennünket, hogy kocsit, lovat béreltek; Londonból, a 

Whitechapel felől indultak, és vargabetűvel éppen ellenkező 

irányból érkeztek Epsomba, és tüstént működésbe léptek a 

versenypályán, amíg mi a vasútnál vártuk őket. No de nem is 

erről akartam beszélni. 

Mialatt Witchem meg én az állomáson várakoztunk, odajött 

egy bizonyos Mr. Tatt, egy azelőtt közszolgálatban álló 

úriember, a maga nemében kész műkedvelő detektív, aki 

általában köztiszteletnek örvendett. – Halló, Charley Wield – 

mondja mi jóban jár errefelé? Egypár régi ismerőse után 

szimatol? – Igen, a szokásos munka, Mr. Tatt. – Nosza, gyerünk, 



 

 

önnel és Witchemmel megiszunk egy üveg sherryt. – Mi nem 

mozdulhatunk innen, amíg be nem fut a legközelebbi vonat – 

feleltem –, de utána nagyon szívesen. 

Mr. Tatt várt, a vonat megérkezett, azután Witchemmel 

elkísértük a szállodába. Mr. Tatt ez alkalommal a költségekre 

nem tekintve kicsípte magát, ingmellén gyönyörű gyémánt 

ragyogott, tizenöt-húsz fontjába kerülhetett, nagyon csinos tű 

volt, valóban. 

Sherrynket a söntésben ittuk, és már három-négy pohárral 

lehörpintettünk, amikor Witchem hirtelen felkiáltott: – 

Vigyázzon Mr. Wield! Ne mozduljon!… – és a frakkos banda, 

négyen azok közül, akik az említett módon jöttek le Epsomba, 

megrohanta a helyiséget, és Mr. Tatt gyémánttűjének egy 

pillanat alatt nyoma veszett. Witchem az ajtónál feltartóztatta 

őket, én, ahogyan csak tudtam, összevissza vagdalóztam. Mr. 

Tatt is derekasan küzdött, és valamennyien egymás hegyén-

hátán hevertünk a söntés padlóján. Ön, uram, talán még 

sohasem látott ilyen kavarodást! De azért nem engedtük ki a 

kezünk közül embereinket (Mr. Tatt felért akármelyik rendőrrel), 

lefüleltük és az állomásra vezettük őket. Derekas munka volt a 

lefülelésük, mert a vasútállomás tele volt a lóversenypályáról 

jövő közönséggel. Végre sikerült, és megmotoztuk őket, de 

semmit sem találtunk náluk; lakat alá kerültek, de biztosíthatom, 

hogy közben mi is alaposan kimelegedtünk. 

Ami engem illet, nagyon bántott az a gondolat, hogy az 

ékszernek lába kelt; mondtam is Witchemnek, amikor már 

elintéztük a támadókat, és Mr. Tatt-tel együtt lecsillapodtunk: – 

Akárhogy is vesszük, ezzel az üggyel kapcsolatban nem nagyon 



 

 

vágtuk ki a rezet, mivel nem találtunk semmit náluk, és alig 

három hónapra csukathatjuk le őket lopás gyanúja miatt. 

– Hova gondol, Mr. Wield? – mondta Witchem. – Hisz itt a 

gyémánttű!… – és a tenyerében valóban ott volt az ékszer, 

teljesen épségben. – Hogy a csudába került ez magához? – 

kérdeztük Mr. Tatt-tel álmélkodva. – Mindjárt elmondom. 

Láttam, hogy melyik csirkefogó vette el a tűt, és amikor 

valamennyien a padlón tusakodtunk, egymás hegyén-hátán, 

finoman megérintettem a keze fejét, minthogy tudtam, hogy a 

cimborája is így tenne; ő meg azt hitte, hogy a másik gazfickó 

jelez, és a kezembe csúsztatta a tűt. 

A dologban az volt a legjobb, hogy a fickó ellen eljárás volt 

folyamatban a guildfordi bíróságnál. Ön tudja, milyenek ezek a 

bíróságok, uram. Nos, elhiheti nekem, hogy amíg a nehézkes 

bírák a törvényeket böngészték, hogy kiokoskodják, mit tehetnek 

vele, itt süllyedjek el, ha nem ugrott meg a vádlottak padjáról, az 

orruk előtt! Azon nyomban megszökött, uram, átúszott egy 

folyót, és felmászott egy fára, hogy szárítkozzék. A fán csípték el 

– egy öreg néni látta meg, amikor felmászott –, és Witchem 

ügyes fogása elintézte őkelmét. 

A PAMLAG 

– Hogy fiatalemberek néha mit nem követnek el saját 

romlásukra és barátaik megszomorítására! – mondta Dornton 

őrmester. – Volt egy ilyenfajta esetem a Saint Blank Kórházban. 

Valóban szomorú eset, amelynek a vége is szomorú. 



 

 

A Scotland Yardon megjelent a Saint Blank Kórház titkára, a 

sebésze és a pénztárosa, hogy több tolvajlási esetet jelentsenek 

be, amelyeket az egyetemista diákok kárára követtek el. A 

diákok nem tehettek semmit nagykabátjuk zsebébe, mert a 

kabátokat fogasra akasztották a kórházban, és csaknem biztos 

volt, hogy ellopják. A legkülönfélébb dolgok tűntek el állandóan; 

ez az urakat természetesen kellemetlenül érintette, és az 

intézmény jó hírneve érdekében azt kívánták, hogy a tolvajt 

vagy tolvajokat leplezzék le. Az ügyet rám bízták, és én 

elmentem a kórházba. 

– Nos, uraim – mondtam, miután a dolgot megbeszéltük úgy 

látom, az ingóságok rendszerint egy bizonyos szobából tűnnek 

el. 

– Igen – válaszolták –, egyből. 

– Szeretném, ha szíveskednének megmutatni a szobát. 

Nagyméretű, kopár szoba volt az a földszinten, pár asztallal, 

paddal és körös-körül egy sor fogassal a kalapok, kabátok 

számára. 

– Na mármost, uraim – kérdeztem gyanakodnak-e valakire? 

Gyanakodtak. Sajnálták, hogy meg kell mondaniuk, de a 

gyanú az egyik portásra esett. 

– Kérem, mutassák meg azt az embert – mondtam rövidesen 

utánanézek a dolognak. 

A portást megmutatták nekem, kikérdeztem, utána 

visszatértem a kórházba, és így szóltam: 

– Hát, uraim, a tolvaj nem a portás. Egy kissé túlságosan 

szereti az italt, elég baj az neki, de nem rossz ember. Az a 

gyanúm, hogy a lopásokat a diákok közül követi el valaki; ha 



 

 

abba a szobába, ahol a fogasok vannak, betesznek egy pamlagot 

– minthogy szekrény nincs a szobában azt hiszem, 

kinyomozhatom a tolvajt. Szeretném, ha a pamlagot letakarnák 

vászonhuzattal, hogy alatta hasra fekhessem, anélkül hogy 

meglátnának. 

A pamlagról gondoskodtak, és másnap tizenegykor, mielőtt 

egy diák is megérkezett volna, ott voltam ezekkel az urakkal, 

hogy elbújjak. A pamlag afféle régimódi dívány volt, az alján 

vastag keresztléccel, amely ugyancsak feltörte volna a hátamat, 

bármennyi időt töltök is alatta. Alapos munkánk volt, amíg 

idejében kitördeltük, de én is nekifogtam, ők is nekifogtak, és 

végül kényelmes búvóhelyet készítettünk. Bemásztam a pamlag 

alá, hasra feküdtem, és elővéve zsebkésemet, megfelelő lyukat 

vágtam a terítőbe, hogy átláthassak rajta. Aztán megállapodtunk 

az urakkal, hogy amikor a diákok már mind fönt lesznek a 

kórtermekben, egyik közülük belép, és a fogasra akaszt egy 

nagykabátot. A nagykabát zsebében pedig egy pénztárca lesz, 

megjelölt bankjegyekkel. 

Miután egy ideig ott feküdtem, a diákok egyesével, 

kettesével, majd hármasával kezdtek a szobába szállingózni; 

mindenféléről beszélgettek, legkevésbé sem gondoltak arra, 

hogy valaki van a dívány alatt; majd fölmentek az emeletre. 

Végül jött egy, aki kivárta, amíg egészen egyedül nem maradt. 

Magas, jóképű fiatalember volt, huszonegy-huszonkét éves, 

világos bajuszkával. Odalépett egy fogashoz, levett egy szép 

kalapot, és a szép kalapot másik, velem szemben levő fogasra 

tette. Ekkor én már egészen biztos voltam benne, hogy ez a 

tolvaj, és hogy nemsokára visszajön. 



 

 

Amikor már mind fönt voltak, az emeleten, bejött az 

úriember a nagykabáttal. Megmutattam neki, hogy hova 

akassza, hogy jól szemmel tarthassam; ő elment, én meg hason 

fekve várakoztam a dívány alatt talán egy-két óra hosszat. 

Végül lejött az előbbi fiatalember. Keresztülsétált a 

helyiségen, fütyörészett – megállt és fülelt –, újra sétálgatott és 

fütyült – majd megint megtorpant és figyelt –, aztán sorban 

végigjárta a fogasokat, kitapogatva minden kabátzsebet. Amikor 

ahhoz a bizonyos nagykabáthoz ért, és megtapintotta a tárcát, 

mohóságában annyira sietett, hogy kinyitás közben letörte róla a 

kapcsot. Éppen a zsebébe kezdte gyömöszölni a pénzt, midőn én 

kibújtam a pamlag alól, és pillantása találkozott az enyémmel. 

Amint látják, most barna az arcom, de abban az időben 

sápadt volt, mert az egészségem gyenge lábon állt, és megnyúlt, 

mint egy lóé. Amellett a pamlag alatt az ajtó felől erős huzat 

érzett, ezért egy zsebkendőt kötöttem a fejem köré; úgyhogy 

egészben véve nem is tudom, miféle látványt nyújthattam. A 

fiatalember elkékült, a szó szoros értelmében elkékült, amikor 

meglátott, s ezen magam sem lepődtem meg. 

– A detektívtestület tagja vagyok – mondtam –, itt rejtőzöm, 

amióta ön ma reggel először belépett. Sajnálom önt, de nem 

kellett volna ezt tennie. Ez már egy befejezett ügy; kezében van a 

pénztárca, és zsebében van a pénz; le kell önt tartóztatnom. 

Semmit sem hozhatott fel a mentségére, és a tárgyaláson 

bűnösnek vallotta magát. Nem tudom, hogyan és mikor szerezte 

a hozzávalót, de Newgate-ben, ítéletére várva, megmérgezte 

magát. 
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Sir Arthur Conan Doyle 

EZÜSTCSILLAG54 

– Mégiscsak el kell mennem, Watson – mondta Sherlock 

Holmes egy délelőtt, éppen, amikor reggelihez ültünk. 

– Hova? 

– Dartmoorba, pontosabban King’s Pylandbe. 

Nem lepődtem meg. Sőt inkább azon csodálkoztam, miért 

nem keveredett bele már hamarabb is ebbe a különleges ügybe, 

amelyről Anglia-szerte beszéltek az emberek. Társam egy álló 

napig leszegett fejjel, összevont szemöldökkel járt fel-alá a 

szobában, újra meg újra megtömte pipáját a legerősebb fekete 

dohánnyal, és ügyet sem vetett a kérdéseimre és 

megjegyzéseimre. Az újságos minden hírlap friss kiadását 
                                                           
54 Sir Arthur Conan Doyle: Ezüstcsillag – Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) 

angol író teremtménye, Sherlock Holmes, a mesterdetektív először 1887-ben, 

a Bíborvörös dolgozószoba című regényben tűnik fel. 1893-ban jelenik meg a 

tizenkét történetből álló Sherlock Holmes kalandjai, majd a következő évben a 

Sherlock Holmes emlékiratai. A minden detektívek ősatyjának kiváló fizikai 

(súlycsoportjában a legjobb ökölvívók közé tartozik) és intellektuális (több 

tanulmánya jelent meg neves szaklapokban) képességeihez hullámzó 

kedélyállapot társul. Morfiummal kezelt letargiájából egy-egy felkérés rázza 

fel, s ilyenkor felfokozott állapotban, minden percet kihasználva nyomoz. 

Módszerét a természettudományos analízisből meríti. Állandó kísérője, a 

történetek lejegyzője Watson doktor, a jó szándékú kisember, aki a 

hitetlenkedő olvasó kérdéseit teszi fel a detektívnek. 



 

 

felküldte hozzánk, de Holmes csak belenézett, és lecsapta a 

sarokba. Egy szót sem szólt, de én mégis tudtam, mi 

foglalkoztatja. Egyetlen dolog volt, ami izgalomban tarthatta 

elemzőkészségét, mégpedig a Wessex Kupa esélyes lovának 

furcsa eltűnése és idomárjának szörnyű halála. Mikor tehát 

egyszerre csak kijelentette, hogy fel akarja keresni a dráma 

színhelyét, csak azt tette, amit vártam és titkon reméltem. 

– Nagyon szívesen lemennék magával, ha nem zavarom – 

mondtam. 

– Nagy szívességet tenne nekem, kedves Watson, ha velem 

tartana. És nem hiszem, hogy hiába fogja vesztegetni az idejét, 

mert néhány apró részlet azt ígéri, hogy ez az ügy egyedülállóan 

érdekes lesz. Még éppen elérhetjük a vonatot a Paddington 

pályaudvaron, úgyhogy majd az úton mondom el a 

tudnivalókat. Nagyon lekötelezne, ha magához venné kitűnő 

látcsövét. 

Így esett, hogy egy óra múlva már egy első osztályú kocsi 

sarkában ültem, útban Exeter felé. Sherlock Holmes fülvédős 

utazósapkájában üldögélt, hosszú, érdeklődő képét a 

pályaudvaron vásárolt újsághalmazba temette. Már Readingen is 

túl jártunk, amikor az ülése alá csapta az utolsó újságot is, és 

megkínált egy szivarral a tárcájából. 

– Jól haladunk – mondta kinézve az ablakon, és időnként az 

órájára tekintve. – A pillanatnyi sebességünk ötvenhárom és fél 

mérföld óránként. 

– Nem is láttam a negyed mérföldeket jelző táblákat –

 mondtam. 



 

 

– Én sem. De ezen a vonalon egymástól hatvanyardnyira 

vannak a sürgönypóznák, úgyhogy könnyen ki lehet számítani. 

Azt hiszem, hallott már John Straker meggyilkolásáról és 

Ezüstcsillag eltűnéséről. 

– Elolvastam, amit a Telegraph meg a Chronicle írt róla. 

– Olyan ügy, amelyben az embernek inkább a már ismert 

részletek megrostálásával kell foglalkoznia, mint új részletek 

kikutatásával. Annyira szokatlan, annyira végzetes és sok 

embert érintő volt az eset, hogy máris a találgatások és 

feltételezések túltengése fenyeget bennünket. Meg kell tehát 

szabadítani a vázat, a tényeket – a megcáfolhatatlan és bizonyos 

tényeket – az elméletgyártók és újságírók ékítményeitől, és ez 

nem könnyű feladat. Ha megtesszük, ha már biztos talajon 

állunk, megnézhetjük, milyen következtetéseket lehet levonni, 

mik a sarkalatos pontjai az egész rejtélyes esetnek. Kedd este két 

táviratot kaptam, az egyiket Ross ezredestől, a ló tulajdonosától, 

a másikat Gregory felügyelőtől, a nyomozás irányítójától. Mind a 

ketten a segítségemet kérték. 

– Kedd este! – kiáltottam. – De hiszen már csütörtök délelőtt 

van! Miért nem indultunk már tegnap? 

– Mert hibát követtem el, kedves Watson. Attól tartok, hogy 

ez gyakrabban megesik, mint ismerőseim, kiváltképp a maga 

olvasói gondolják. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy Anglia 

leghíresebb lovát hosszabb ideig el lehessen rejteni, méghozzá 

olyan ritkán lakott vidéken, mint Dartmoor északi része. Tegnap 

minden percben azt vártam, hogy megtalálják a lovat, és a 

tolvajról kiderül, hogy ő John Straker gyilkosa. Eltelt az egész 

nap, az éjszaka is, és láttam, hogy semmi sem történt, csak a 



 

 

fiatal Fitzroy Simpsont tartóztatták le. Ideje, hogy tegyek 

valamit, gondoltam. Mégis az az érzésem, hogy nem 

vesztegettem hiába az időt tegnap. 

– Vagyis van valamilyen elmélete? 

– Legalábbis összeállítottam az eset leglényegesebb 

tudnivalóit. Elmondom szépen sorjában, hiszen mi magunk is 

akkor látunk a legtisztábban, ha elmondjuk az esetet valakinek, 

és aligha számíthatok a maga segítségére, ha nem árulom el, 

honnan kell kiindulnunk. 

Pöfékelve hátradőltem az ülésen, Holmes meg előrehajolt, 

hosszú mutatóujjával a bal tenyerébe bökve magyarázni kezdte a 

tudnivalókat, beszámolt az utazásunkat megelőző és kiváltó 

eseményekről. 

– Ezüstcsillag Ibrahimtól származik, és legalább olyan kitűnő 

eredményekkel rendelkezik, mint híres őse. Ötéves, és minden 

elképzelhető díjat megnyert már szerencsés tulajdonosa, Ross 

ezredes számára. A végzetes esemény megtörténtéig ő volt a 

Wessex Kupa esélyese, három az egyhez fogadták. Mindig a 

versenyre járók kedvence volt, sohasem csalódtak benne, és még 

ilyen kedvezőtlen feltételek mellett is hamarosan óriási pénzeket 

tettek rá. Nyilvánvaló tehát, hogy sokaknak érdeke, hogy 

Ezüstcsillag ne lehessen ott jövő kedden reggel az indulók közt. 

Tudták ezt King’s Pylandben, az ezredes istállójában is. Mindent 

megtettek a nagy esélyes védelmére. Az idomár John Straker 

volt, egy hajdani zsoké, aki Ross ezredes színeiben lovagolt 

mindaddig, amíg ki nem hízott a nyeregből. Öt évig volt az 

ezredes zsokéja, utána hét évig az idomárja, becsületes, 

szorgalmas embernek ismerték. Három lovászfiúval dolgozott, 



 

 

mert ez az istálló kicsi, csak négy ló van benne. Egy fiú mindig 

az istállóban virrasztott éjszaka, a másik kettő fönt aludt a 

padláson. Mind a háromnak kitűnő bizonyítványai vannak. John 

Straker nős, az istállótól körülbelül kétszáz yardnyira lakik egy 

kis házban. Jómódú, gyereke nincs, egy cselédlányt tartanak. 

Nagyon kihalt a vidék arrafelé, néhány villa van félmérföldnyire 

északra, egy tavistocki vállalkozó építette betegeknek és a 

dartmoori jó levegő barátainak. Maga Tavistock kétmérföldnyire 

van nyugat felé, és ugyancsak kétmérföldnyire van a 

pusztaságban egy nagyobb istálló, Lord Blackwateré, Capleton. 

Silas Brown az idomárja. Különben mindenfelé pusztaság, nem 

is lakja senki, csak néhány kóbor cigány. Ilyen volt a helyszín 

hétfőn este, a végzetes pillanatban. 

A lovakat aznap este is lelovagolták és megitatták, ahogy 

illik, és kilenc órakor bezárták az istállót. Két-lovászfiú felment 

az idomár házába, a konyhába, vacsorázni. A harmadik, Ned 

Hunter őrt állt. Kilenc után néhány perccel a szolgáló, Edith 

Baxter levitte az ő vacsoráját, currys ürühúst, az istállóba. 

Innivalót nem vitt, mert az istállóban volt vízcsap, és a 

szolgálatos lovászfiúnak nem szabad mást innia. Lámpa is volt a 

lánynál, mert már besötétedett, és a pusztaságban vezetett az 

útja. 

Edith Baxter alig harminc lépésre lehetett az istállótól, 

amikor egy ember bukkant fel a sötétségben, és rászólt, hogy 

álljon meg. Mihelyt a lámpás sárga fénykörébe ért, kiderült, 

hogy úriember, szürke tweedruhában, sapkában. Lábszárvédő 

volt a lábán, a kezében egy nagy, görcsös végű bot. A lányt 

nagyon meglepte, milyen sápadt a képe, és milyen izgatott a 



 

 

viselkedése. Szerinte harmincéves lehetett az az ember, inkább 

egy kicsit több, mint kevesebb. 

„Megmondaná, kérem, hol vagyok? – kérdezte. – Már-már 

azt hittem, hogy az isten szabad ege alatt kell aludnom, de aztán 

megláttam a lámpásának a fényét.” „A King’s Pyland-i gyakorló 

istálló közelében van” – mondta a lány. 

„Igazán? Micsoda szerencse! – kiáltotta az ember. – 

Hallottam, hogy egy lovászfiú itt alszik az istállóban egymaga. 

Talán éppen az ő vacsoráját viszi maga. Ugye, szívesen 

megkeresne egy új ruhára valót? – Egy papírt vett elő a 

mellényzsebéből. – Adja oda a fiúnak, és olyan szép ruhát 

veszek magának, amilyet csak akar.” 

A lány megijedt a férfi komoly hangjától, odaszaladt az 

ablakhoz, ahol a vacsorát be szokta adni. Az ablak nyitva volt, 

Hunter bent ült a kis asztalánál. A lány magyarázni kezdte, mi 

történt, de az idegen is odament. 

„Jó estét – mondta, és benézett az ablakon. – Szeretnék 

beszélgetni magával egy kicsit.” 

A lány megesküdött, hogy látta közben a férfi kezéből 

kikandikálni a papír csücskét. 

„Mit keres itt?” – kérdezte a lovászfiú. 

„Egy kis pénzt szeretnék a zsebébe csúsztatni, ha 

megszolgálja – mondta az idegen. – Két lovuk indul a Wessex 

Kupában, Ezüstcsillag és Bayard. Igaz, hogy a kiírt súllyal 

Bayard száz yard előnyt is adhat a másiknak ötnyolcad 

mérföldön? Igaz, hogy a tulajdonos Bayardra is fogad?” 



 

 

„Bitang szaglászó, majd megmutatom én magának, hogy 

bánunk el mi az ilyenekkel!” – kiáltotta a fiú, és ugrott, hogy 

eleressze a kutyát. 

A lány a ház felé menekült, és hátranézve látta, hogy az 

idegen behajol az ablakon. De mire Hunter kiszaladt a kutyával, 

eltűnt, és a legény nem akadt a nyomára, pedig körül is járta az 

épületeket. 

– Egy pillanat! – szóltam közbe. – És mikor kiszaladt a 

kutyával, nyitva hagyta az istálló ajtaját? 

– Jól van, Watson, nagyon jól van! – mormogta a barátom. – 

Én is olyan fontosnak éreztem ezt a kérdést, hogy tegnap 

táviratoztam miatta Dartmoorba. A fiú bezárta az ajtót, amikor 

kiszaladt. És hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy az ablak kicsi, 

nem lehet bemászni rajta. 

Hunter megvárta, hogy a társai megérkezzenek, aztán az 

idomárért küldött, és elmondta neki, mi történt. Strakert 

izgalomba hozta a beszámoló, bár az igazi célját talán nem 

értette meg. De azért nyugtalan volt, és Mrs. Straker éjjel egy 

órakor arra ébredt, hogy a férje öltözködik. Straker azt mondta, 

hogy nem tud aludni, nyugtalankodik a lovak miatt, lemegy az 

istállóhoz, és megnézi, rendben van-e minden. Az asszony kérte, 

hogy maradjon otthon, hiszen az eső verte az ablakot, de 

hasztalan, Straker magára terítette hatalmas esőköpenyét és 

elment. 

Az asszony reggel hétkor ébredt fel, és látta, hogy az ura még 

nem tért haza. Gyorsan felöltözött, szólt a szolgálónak, és 

kettesben lementek az istállóhoz. Az ajtó nyitva volt Hunter 



 

 

elkábítva aludt egy székben, a híres ló rekesze üres, és az 

idomárnak se híre, se hamva. 

Gyorsan felverték a lószerszámkamra fölötti szecskavágó 

padláson alvó lovászfiúkat. Semmit sem hallottak az éjszaka, 

mélyen aludtak. Hunter szemmel láthatólag valami erős 

altatószer hatása alatt volt, és mivel nem tudták magához 

téríteni, békén hagyták, hadd aludja ki magát. A két nő és a két 

fiú az eltűntek felkutatására indult. Remélték, hogy az idomár 

egy kis korai munkára vitte a lovat, és felkapaszkodtak a ház 

melletti dombra, amelyről az egész pusztaságot beláthatták. A 

lónak nyomát sem látták, de észrevettek valamit, és ez már 

sejtette, hogy baj történt. 

Egy rekettyebokron, negyed mérföldre az istállótól, John 

Straker esőköpenyét lebegtette a szél. Mellette egy teknő alakú 

mélyedés volt, és a mélyedésben megtalálták a szerencsétlen 

idomár holttestét. Valamilyen nehéz tárggyal bezúzták a fejét, és 

a combján is volt egy seb, egy hosszú, finom vágás, nagyon éles 

fegyver okozhatta. Látni lehetett, hogy Straker derekasan 

küszködött a támadói ellen, a jobb kezében szorongatott kés 

markolatig véres volt, a bal kezében pedig egy vörös-fekete 

selyemkendőt tartott – a lány nyomban felismerte, hogy az 

istállónál járt idegen kendője. 

Hunter is magához tért a kábulatból, ő is felismerte a kendőt. 

Biztos volt benne, hogy az idegen szórta az ablakon keresztül az 

altatót a currys ürühúsra – ezzel kábította el az istálló őrét. 

Ami az eltűnt lovat illeti, a teknő alakú mélyedés sáros 

fenekén megtalálták a nyomait, látni lehetett, hogy a gyilkosság 

idején még ott volt. Azóta senki sem látta, és bár nagy jutalmat 



 

 

tűztek ki a nyomravezetőnek, és a dartmoori cigányok mind őt 

keresik, nem hallottak róla. A vegyvizsgálat kiderítette, hogy az 

istállóban levő lovászfiú vacsorájának maradványaiban sok 

ópiumpor volt, pedig ugyanezt az ételt ették a többiek is 

vacsorára a házban, minden kellemetlen következmény nélkül. 

Ezek az esettel kapcsolatos tények, csupaszon, a találgatások 

és feltételezések burkából kihántva. Most pedig azt foglalom 

össze, mit tett a rendőrség az ügyben. 

Gregory felügyelő, akit a nyomozással megbíztak, rendkívül 

ügyes ember. Ha egy kis képzelőtehetséggel is megáldotta volna 

a sors, sokra vihetné a szakmájában. Mihelyt megérkezett, 

egykettőre megtalálta és letartóztatta a gyanús embert. Nem volt 

nehéz megtalálni, mert jól ismerte mindenki a környéken. A 

neve Fitzroy Simpson. Jó családból származik, tanult ember, de 

elverte a vagyonát a lóversenyen, és most a londoni 

sportegyletekben van egy kis fogadóirodája, abból él. 

Megvizsgálták az üzleti könyveit, és kiderült, hogy körülbelül 

ötezer fontot tett az esélyes ló ellen. 

Mikor letartóztatták, azt vallotta, azért jött le Dartmoorba, 

hogy esetleg megtudjon valamit a King’s Pyland-i lovakról és 

Desborough-ról, a titkos esélyesről, aki Silas Brown gondjaira 

bízva a capletoni istállóban készült a versenyre. Nem tagadta, 

hogy mit mondott előző este, de hozzátette, hogy nem voltak 

gonosz szándékai, csak közvetlen és megbízható híreket akart 

szerezni. Mikor a kendőt megmutatták neki, elsápadt, képtelen 

volt megmagyarázni, hogyan került a kendő az áldozat kezébe. 

Nedves ruhája azt bizonyította, hogy éjszaka, a vihar idején a 

szabadban volt, és tüskés pálmából készült ólmos fejű botja 



 

 

olyan fegyver volt, amelynek ismételt csapásával könnyűszerrel 

ő okozhatta az idomár fején látott szörnyű sérülést. Az is igaz 

viszont, hogy rajta egyetlen karcolás sem volt, pedig Straker 

bicskája bizonyította, hogy legalább az egyik támadóját alaposan 

megsebezte. Ez az eset dióhéjban, Watson, és ha van valamilyen 

elgondolása, lekötelezne, ha elmondaná. 

Nagy érdeklődéssel követtem Holmes ezúttal is kristálytiszta 

előadását. A legtöbb részletet én is tudtam már, de nem voltam 

tisztában a fontosságával vagy jelentéktelenségével, sem az 

összefüggésükkel. 

– Elképzelhető-e – kérdeztem –, hogy Straker önnönmagát 

sebesítette meg a késével, talán az agysérüléseket oly sokszor 

követő görcsök során? 

– Nem csak elképzelhető, valószínű is – mondta Holmes. – 

És ebben az esetben a gyanúsított javára szóló legfontosabb érv 

elesik. 

– Még így sem értem – mondtam hogyan magyarázza meg a 

rendőrség a dolgokat. 

– Bármilyen magyarázattal hozakodjanak is elő, alighanem 

sok sebezhető pontja lesz – felelte társam. – A rendőrség, 

gondolom, azt képzeli, hogy Fitzroy Simpson elkábította a 

lovászfiút, a már korábban megszerzett második kulccsal 

kinyitotta az istálló ajtaját, és elvitte a lovat, nyilván azzal a 

céllal, hogy elrabolja. Fel is nyergelte a lovat, mert a nyereg sincs 

meg. Az ajtót nyitva hagyta, de ahogy elvezette a lovat, az 

idomár találkozott vele vagy utolérte. Természetesen 

összeverekedtek. Simpson agyonverte ellenfelét ólmos fejű 

botjával, a védekező Straker pedig azzal a kis bicskával meg sem 



 

 

tudta karcolni. A tolvaj valamilyen rejtekhelyre vitte a lovat, de 

az is lehet, hogy a ló az összecsapás során megugrott, és valahol 

a pusztaságban kószál. A rendőrség így látja az ügyet, és 

bármilyen valószínűtlen legyen is az elképzelése, a többi 

magyarázat még elképzelhetetlenebb. Mihelyt a helyszínen 

leszünk, szemügyre veszem a dolgokat. Addig ezzel kell 

beérnünk, nem nagyon tehetünk semmit. 

Délután értünk Tavistockba, ebbe a kis városba, amely a kör 

alakú nagy dartmoori pusztaság kellős közepén terül el, mint a 

pajzson a dudor. Két férfi várt minket az állomáson, egy 

oroszlánsörényű, szakállas, átható tekintetű, világoskék szemű, 

szőke óriás és egy csinos frakkba és takaros lábszárvédőbe 

bújtatott, nyírott pofaszakállú, monoklis, nyugtalan kis ember. 

Ez az utóbbi Ross ezredes volt, a neves sportember, a másik 

pedig Gregory felügyelő, a fiatal, de híres nyomozó. 

– Örülök, hogy eljött, Mr. Holmes – mondta az ezredes. – A 

felügyelő mindent megtett, amit megtehetett, de én meg akarom 

találni a lovamat, és meg akarom bosszulni Straker halálát, ha 

törik, ha szakad. 

– Van valami újabb fejlemény a dologban? – kérdezte 

Holmes. 

– Sajnos nem sokat haladtunk előbbre – felelte a felügyelő. – 

Kint vár a kocsi, és mert bizonyára még napvilágnál szeretné 

szemügyre venni a helyszínt, útközben fogom elmondani, mi 

történt. 

Egy perc múlva már a kényelmes hintóban ültünk, és a 

furcsa devonshire-i városka utcáin kocogtunk. Gregory felügyelő 

ontotta magából a minden gondolatát betöltő bűnügyre 



 

 

vonatkozó észrevételeket, Holmes néha-néha közbeszólt vagy 

kérdezett valamit. Ross ezredes összekulcsolt karral dőlt hátra az 

ülésen, a kalapját a szemére húzta, én pedig érdeklődve 

figyeltem a két nyomozó párbeszédét. Gregory elő is adta az 

esettel kapcsolatos elképzelését, és az nem sokban különbözött 

attól, amit Holmes megjósolt a vonaton. 

– Szorul a hurok Fitzroy Simpson körül – mondta a 

felügyelő. – Azt hiszem, ő a mi emberünk. De be kell vallanom, 

hogy csak közvetett bizonyítékaink vannak ellene, és hogy 

bármilyen újabb fejlemény felboríthatja az elgondolásainkat. 

– Mi a véleményük Straker bicskájáról? 

– Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy önmagát sebesítette 

meg elestében. 

– A barátom, Watson doktor is ezt mondta nekem a vonaton. 

Ha igazuk van, ez is Simpson ellen szól. 

– Kétségkívül. Neki nincs kése, és sebesülés sincs rajta. A 

bizonyítékok azért éppen elég erősek. Érdeke fűződött hozzá, 

hogy eltüntesse a lovat, joggal gyanúsítható, hogy elkábította a 

lovászfiút, bizonyítható, hogy a vihar idején a szabadban 

tartózkodott, nehéz fütyköse van, és a kendője az áldozat 

kezében volt. Ennyi az esküdtszéknek elég is lesz. 

Holmes a fejét rázta. 

– Egy ügyes ügyvéd darabokra szaggathatja az egészet. 

Miért vitte el a lovat az istállóból? Ha meg akarta sebesíteni, ott 

is megtehette volna. Volt-e kulcsa az istállóhoz? Melyik 

gyógyszerész adta el neki az ópiumport? És végül, hol rejthet el 

valaki, aki nem is ismerős ezen a vidéken, egy lovat, méghozzá 



 

 

éppen ezt a lovat? Mit mond, milyen papír volt a kezében, mit 

akart a szolgálóval a fiúnak eljuttatni? 

– Állítása szerint egy tízfontos bankjegy. Akadt is egy 

tízfontos a tárcájában. De a többi ellenvetés nem ilyen hatásos. 

Ismerős ezen a vidéken, nyáron kétszer is megszállt 

Tavistockban. Az ópiumport valószínűleg Londonból hozta. A 

kulcsot később bizonyára eldobta. A ló pedig valamelyik 

dartmoori homokbánya vagy téglavető mélyén lehet. 

– És mit mond a kendőről? 

– Azt mondja, hogy az övé, de elvesztette. És megtudtunk 

valamit, ami talán megmagyarázza, miért vezette ki a lovat az 

istállóból. 

Holmes hegyezni kezdte a fülét. 

– A nyomok azt mutatják, hogy egy cigánykaraván hétfőn 

este alig egymérföldnyire táborozott a gyilkosság színhelyétől. 

Kedden már nem voltak ott. Feltételezhetjük. hogy Simpson 

megállapodott ezekkel a cigányokkal, tehát valószínűleg 

hozzájuk vitte a lovat, mikor rajtaütöttek, és a ló most is a 

cigányoknál lehet. 

– Elképzelhető. 

– Átkutattuk a környéket a cigányokért. És átkutattunk 

minden istállót és gazdasági épületet Tavistockban és tíz mérföld 

sugarú körzetében. 

– Tudomásom szerint még egy versenyistálló van a közelben. 

– Igen, erről sem feledkeztünk meg. Desborough, az ő lovuk 

a másik esélyes, vagyis érdekükben áll, hogy a nagy esélyest 

eltüntessék. Silas Brown, az idomár maga is nagy összegekben 

játszott, és nem volt jó barátságban szegény Strakerrel. 



 

 

Átvizsgáltuk tehát az istállót, és meggyőződtünk róla, hogy 

Brownnak semmi köze sincs a dologhoz. 

– Arról is, hogy Simpsonnak nem volt-e köze a capletoni 

istállóhoz? 

– Arról is. 

Holmes hátradőlt, a beszélgetés megszakadt. Néhány perc 

múlva megálltunk egy magas tetejű, csinos piros téglaépület 

előtt az út mentén. Nem túl messzire, a bekerített kert végében 

egy hosszú szürke épület volt. Köröskörül a szemhatárig a 

pusztaság hervadó páfrányoktól bronzszínű, szelíd lankáit 

láttuk, csak Tavistock tornyai és nyugat felé a capletoni istálló 

elszórt épületei tarkították a képet. Leszálltunk, csak Holmes ült 

még mindig a hintóban, gondolataiba merülve, hátradőlve, az 

égre szegezett tekintettel. Csak akkor eszmélt fel és szállt ki, 

amikor megérintettem a karját. 

– Talán mindjárt a tett színhelyére mehetnénk, Mr. Holmes – 

mondta Gregory. 

– Ha lehet, inkább itt maradnék egy kicsit, néhány apró 

részlettel szeretnék tisztába jönni. Straker holttestét idehozták? 

– Igen, fent van az emeleten. Holnap lesz a halottszemle. 

– Régóta volt a maga szolgálatában, ezredes? 

– Mindig megbízható emberemnek tartottam. 

– Gondolom, felügyelő úr, összeírták, mi volt a meggyilkolt 

ember zsebében. 

– A nappaliban vannak maguk a tárgyak is, ha meg akarja 

nézni őket. 

– Nagyon szeretném. 



 

 

Átmentünk a nappaliba, leültünk a kerek asztal köré, a 

felügyelő kinyitott egy szögletes fémdobozt, és letette elénk a 

benne levő tárgyakat. Egy doboz viaszgyufa volt benne, egy 

kéthüvelykes faggyúgyertya, egy hangafa pipa, egy fókabőr 

dohányzacskó, egy fél uncia hosszúra vágott Cavendish-

dohánnyal, egy aranyláncon függő ezüstóra, öt font aranyban, 

egy alumínium tollszár, néhány papírlap és egy elefántcsont 

nyelű kés, finom pengéjén ezzel a felírással: Weiss és társa, 

London. 

– Kés ez, és nem bicska – mondta Holmes, felemelte, és jól 

megnézte. – A vérfoltokból azt látom, hogy ez az áldozat 

kezében talált kés. Watson, ehhez maga jobban ért. 

– Az ilyen kést mi hályoghasítónak nevezzük – mondtam. 

– Én is erre gondoltam. Nagyon finom munkára való nagyon 

finom penge. Furcsa, hogy ezt vitte magával éjszakai 

kirándulására, hiszen ezt össze sem lehet csukni. 

– Az áldozat mellett megtaláltuk azt a dugót, ami a kés 

hegyét védte – mondta a felügyelő. – A felesége azt mondja, 

hogy napok óta éjjeliszekrényén volt ez a kés, és mikor éjjel 

útnak indult Straker, felkapta. Nem valami jó fegyver, de úgy 

látszik, csak ez akadt a keze ügyébe. 

– Meglehet. És mi van a papírokkal? 

– Három számla szénaeladásról. Egy levél Ross ezredes 

utasításaival. Egy divatszalon számlája harminchét font tizenöt 

shillingről, Madame Lesurier küldi a Bond Streetről William 

Darbyshire-nek. Mrs. Straker elmondta, hogy Darbyshire a 

férjének jó barátja, néha a leveleit ide küldték. 



 

 

– Darbyshire-nének költséges szenvedélye lehet az 

öltözködés – mondta Holmes a számlára pillantva. – Huszonkét 

guinea55 elég nagy ár egy kosztümért. Úgy látszik, itt már nem 

tudhatunk meg többet, mehetünk a tett színhelyére. 

Amikor kijöttünk a nappaliból, odalépett hozzánk a folyosón 

várakozó asszony, és megérintette a felügyelő karját. Az arca 

sovány volt és beesett, a tekintete türelmetlen, de rémület is 

látszott rajta. 

– Elfogta? Megtalálta? 

– Még nem, Mrs. Straker. Látja, Mr. Holmes is megjött 

Londonból, hogy segítsen nekünk. Mindent megteszünk, amit 

tehetünk. 

– Bocsánat, nem találkoztunk mi a közelmúltban 

Plymouthban egy kerti ünnepségen? – kérdezte Holmes. 

– Nem, uram. Talán összetéveszt valakivel. 

– Pedig meg mertem volna esküdni rá. Galambszürke 

selyemkosztüm volt magán strucctoll díszítéssel. 

– Sosem volt ilyen ruhám, uram – mondta az asszony. 

– Akkor bizonyára tévedtem – szabadkozott Holmes, és 

megindult a felügyelő nyomában. 

Rövid ideig tartó gyaloglás után megérkeztünk ahhoz a 

mélyedéshez, amelyben a holttestet megtalálták. A 

rekettyebokor, amelyre az esőköpenyt terítették, a horpadás 

szélén volt. 

– Úgy tudom, aznap éjjel nem fújt a szél – mondta Holmes. 

                                                           
55 guinea – A forgalomból régen kivont angol aranypénz, számolási 

egységként értéke 21 shilling volt (angol). 



 

 

– Nem, de zuhogott az eső. 

– Ezek szerint a köpenyt nem a szél sodorta ide, hanem 

szántszándékkal idetették. 

– Igen, rá volt terítve a bokorra. 

– Nagyon érdekes. Attól félek, hogy a nyomokat már 

összetaposták. Sokan járhattak erre hétfő este óta. 

– Egy gyékényt tettünk ide oldalra, mindnyájan azon álltunk. 

– Pompás! 

– Ebben a zacskóban van Straker egyik cipője, Fitzroy 

Simpson egyik cipője és Ezüstcsillag patkója. 

– Kedves felügyelő úr, maga mindenre gondol! 

Holmes fogta a zacskót, lement a mélyedésbe, a gyékényt 

középre húzta, lehasalt rá, és állát tenyerébe támasztva 

gondosan vizsgálni kezdte az összetaposott, sáros talajt. 

– Hoppá! – kiáltott fel. – Mi ez? 

Egy félig elégett viaszgyufa volt, olyan sáros, hogy először 

valami kis szálkának nézte volna az ember. 

– Nem tudom, hogy kerülhette el a figyelmemet – mondta a 

felügyelő bosszankodva. 

– Nem is lehetett látni, bele volt taposva a sárba. Én is csak 

azért találtam meg, mert éppen ezt kerestem. 

– Maga tudta, hogy itt valahol egy viaszgyufa van? 

– Nem tudtam, de valószínűnek tartottam. 

Kiszedte a zacskóból a lábbeliket, és elkezdte a lábnyomokba 

illesztgetni őket. Aztán felkapaszkodott a horpadás szegélyére, 

és a páfrányok és bokrok közt nézelődött. 



 

 

– Azt hiszem, nem talál több lábnyomot – mondta a 

felügyelő. – Száz yard sugarú körben a legalaposabban 

végignéztem mindent. 

– Helyes – mondta Holmes, és kiegyenesedett. – Ezek után 

arcátlanság volna tovább kutakodnom. De azért körülnéznék 

egy kicsit a környéken, mielőtt besötétedik, hogy holnap 

könnyebben eligazodjak. Ezt a patkót kinevezem 

szerencsepatkónak, és zsebre vágom. 

Ross ezredesen láttam, hogy türelmetlenül figyeli barátom 

lassú és módszeres munkáját. Most megnézte az óráját. 

– Nem bánnám, ha maga velem jönne, felügyelő úr – 

mondta. – Jó néhány dologban a tanácsát kérem, elsősorban 

hogy nem kell-e töröltetnem a lovam nevét az indulók sorából. 

– Ne töröltesse – mondta Holmes határozottan. – Csak 

legyen ott a neve az indulók közt. 

Az ezredes meghajolt. 

– Köszönöm a tanácsát, uram – mondta. – Straker házában 

megtalál minket, ha visszatér a sétájáról, és majd együtt 

bemegyünk Tavistockba. 

Az ezredes és a felügyelő visszafordult, Holmes meg én 

nekivágtunk a pusztaságnak. A nap most bukott le a capletoni 

istálló mögött, aranyban úszott a szemünk előtt elterülő sík, csak 

ott vált rozsdás vörösesbarnává, ahol a nap sugara hervadó 

páfrányokra, tüskebokrokra esett. Barátom azonban semmit sem 

vett észre a táj szépségéből, elmerült gondolataiban. 

– Jó úton járunk, Watson – mondta végül. – Egy pillanatra ne 

törődjünk vele, ki ölte meg John Strakert, szenteljük minden 

figyelmünket annak, hogy mi lett a lóval. Tételezzük fel, hogy a 



 

 

tragédia pillanatában vagy utána megugrott. Hova mehetett? 

Tudjuk, hogy a ló is társas lény. Ha magára maradt, vagy 

visszament King’s Pylandbe, vagy elment Capletonba. Miért 

rohangászna itt a pusztaságban? Különben is már rég meglátták 

volna. És miért rabolták volna el a cigányok? Ezek az emberek 

nem akarnak rendőrökkel találkozni, ha azt hallják, hogy valahol 

valami baj történt, odábbállnak. Egy ilyen lovat amúgy sem 

adhatnak el. Ha magukkal viszik, sok mindent kockáztatnak, és 

nem nyerhetnek semmit. Ez, azt hiszem, elég világos. 

– De hol van akkor a ló? 

– Mondtam már, hogy vagy King’s Pylandbe, vagy 

Capletonba ment. King’s Pylandben nincs, tehát Capletonban 

van. Fogadjuk el ezt a kiindulópontot, és nézzük meg, hová 

juthatunk el. Ez a rész nagyon száraz és kemény, a felügyelő is 

mondta. De lejt egy kissé Capleton felé, és látja, ott is van egy 

mélyedés. Nagyon nedves lehetett hétfőn este. Ha a 

feltételezésünk helyes, a ló keresztülvágott azon a horpadáson. 

Ott kell tehát a nyomait keresnünk. 

Gyors léptekkel haladtunk beszélgetés közben, és nemsokára 

megérkeztünk az említett horpadáshoz. Holmes kérésére én a 

horpadás szegélyén jobbra indultam meg, ő pedig balra. Alig 

haladhattam ötven lépést, hallottam, hogy Holmes kiabál, és 

láttam, hogy integet. Valóban tisztán látszott egy ló nyoma a 

puha földben, és Ezüstcsillag patkója éppen beleillett a 

nyomokba. 

– Ezt a képzelőerőnek köszönhetjük – mondta Holmes. – 

Gregoryból ez a tulajdonság hiányzik. Elképzeltük, mi 



 

 

történhetett, ezen a nyomon indultunk el, és az eredmény 

minket igazolt. Menjünk tovább. 

Átvágtunk a mocsaras mélyedésen, egy negyed mérföldön át 

száraz, kemény, füves talajon vezetett az utunk. Aztán egy újabb 

mélyedés, és megint megtaláltuk a nyomokat. Egy fél mérföldre 

ismét elvesztettük, de Capleton közvetlen közelében megint 

ráakadtunk. Holmes vette észre, és örömtől sugárzó képpel 

mutatott le rá. A ló nyoma mellett egy ember nyomait is láttuk. 

– Eddig egyedül jött a ló – mondtam. 

– Igen. Eddig jött egyedül. De mi ez? 

A két nyom elkanyarodott, King’s Pyland felé vezetett. 

Holmes füttyentett, és megindultunk a nyomok mentén. Holmes 

a nyomokra szegezte a szemét, de én fel-felnéztem, és egyszerre 

csak meglepetve láttam, hogy nem sokkal messzebb megint 

Capleton felé vezetnek a nyomok. 

– Ez a maga érdeme, Watson – mondta Holmes, mihelyt 

szóltam neki. – Hosszú utat takarítottunk meg, mert a végén 

úgyis ide jutottunk volna. Kövessük a Capleton felé vezető 

nyomokat. 

Nem kellett messzire mennünk. Az istálló kapujához vezető 

aszfaltútnál értek véget. Közelebb mentünk, de egy lovászfiú 

elénk szaladt. 

– Erre nem szabad járni – mondta. 

– Csak kérdezni szeretnék valamit – mondta Holmes, és 

mutató- és hüvelykujját a mellényzsebébe dugta. – Ha mondjuk 

holnap reggel öt óra tájt erre járok, itt van-e már a mester, Mr. 

Silas Brown? 



 

 

– Jaj, uram, biztosan itt lesz már, minden reggel ő kel fel 

legelsőnek. De már jön is, tessék tőle megkérdezni. Nem, uram, 

nem fogadhatom el a pénzét, az állásomba kerülne. Talán majd 

utána. 

Sherlock Holmes visszadugta a zsebébe a félkoronást. Egy 

haragos képű idősebb ember lépett ki a kapun lovaglópálcával a 

kezében. 

– Mit csinál, Dawson? – kiáltotta. – Ne fecsegjen! Menjen a 

dolgára! És maguk mi a csudát keresnek itt? 

– Tíz percig szeretnénk beszélni magával – mondta Holmes 

mézédes hangon. 

– Nincs időm mindenféle jöttment számára. Itt nem szabad 

mászkálni. Menjenek, vagy magukra uszítom a kutyát. 

Holmes előrehajolt, és az idomár fülébe súgott valamit. Az 

idomár összerezzent, és a füle tövéig elvörösödött. 

– Hazugság! – ordította. – Szemérmetlen hazugság! 

– Helyes! Itt beszélgetünk róla, vagy négyszemközt odabent? 

– Jöjjön be. 

Holmes mosolygott. 

– Csak néhány perc, Watson – mondta. – Rendelkezésére 

állok, Mr. Brown. 

Húsz perc telt el, a vörös fényből szürkület lett, mire Holmes 

és az idomár megjelent. Sohasem láttam, hogy ember néhány 

perc alatt ennyire megváltozzon, mint most Silas Brown. Az arca 

hamuszürkére vált, verejték gyöngyözött a homlokán, a keze 

remegett, a lovaglópálca úgy táncolt benne, mint gally a 

viharban. Odavolt a fölényeskedése, a nagy hangja, jámboran 

kullogott a barátom mellett, mint kutya a gazdája oldalán. 



 

 

– Megteszem, amit parancsol. Megteszem – mondta. 

– Nehogy valami félreértés legyen – mondta Holmes, és a 

szeme közé nézett. 

A másik hunyorogni kezdett, mert megérezte Holmes 

pillantásában a fenyegetést. 

– Nem lesz semmi félreértés. Megérkezik. Tisztogassam meg, 

vagy… 

Holmes egypercnyi tűnődés után felnevetett. 

– Inkább ne – mondta. – Majd megírom magának. De ne törje 

rosszban a fejét! 

– Megbízhat bennem, teljesen megbízhat bennem! 

– És úgy bánjon vele egész nap, mintha a magáé volna. 

– Számíthat rám. 

– Meghiszem azt! Holnap írok magának. 

Holmes sarkon fordult, nem fogadta el a feléje nyújtott, 

reszkető kezet. Megindultunk King’s Pyland felé. 

– Ritkán találkoztam az aljasság, gyávaság és szájhősködés 

olyan tökéletes keverékével, mint Silas Brown mester – mondta 

Holmes útközben. 

– Nála van a ló? 

– Megpróbálta letagadni az egészet, de olyan részletesen 

elmondtam neki, mit csinált, hogy meg van győződve róla, hogy 

láttam. Bizonyára maga is észrevette, milyen furcsa, szögletes 

nyomok azok, amelyeket követtünk. Nos, a csizmájának 

éppilyen a formája. Különben is ilyen dolgot egy kis lovászfiú 

meg sem mert volna tenni. Elmondtam neki, hogy szokásához 

híven ő kelt föl leghamarabb. Észrevette, hogy egy gazdátlan ló 

közeledik az istálló felé. Kiment, a csillagos homlokáról látta – 



 

 

hiszen erről kapta a ló a nevét hogy a véletlen szerencse a kezére 

játszotta azt az egyetlen lovat, amely megelőzheti az ő sok 

pénzzel megtett lovát. Azt is elmondtam neki, hogy először 

vissza akarta vinni King’s Pylandbe, de aztán megkísértette az 

ördög, eszébe jutott, hogyan rejtheti el a verseny utánig, 

visszafordult hát, és Capletonba vitte a lovat. Annyira 

részletesen mondtam el neki az egészet, hogy a végén megtört, 

és mindent megtesz, csak hogy mentse a bőrét. 

– De hiszen átkutatták az istállóját! 

– Az ilyen ravasz lótolvaj sok mindent meg tud csinálni. 

– Nem fél otthagyni azt a lovat? Brownnak érdeke, hogy 

tönkretegye. 

– Úgy fog vigyázni rá, kedves barátom, mint a szeme 

fényére. Tudja, hogy csak akkor szabadul ép bőrrel, ha a lónak 

semmi baja sem lesz. 

– Ross ezredes nem az az ember, aki megbocsátja az ilyen 

aljasságot. 

– Ebben a dologban nem Ross ezredes határoz. A magam 

útját járom, annyit mondok el, amennyit akarok. Ez az egyik 

előnye, hogy nem vagyok hivatalos személy. Nem tudom, hogy 

magának mi a véleménye, Watson, de nekem egy kicsit 

fennhéjázónak tetszik az ezredes. Megengedhetünk magunknak 

egy kis mulatságot a számlájára. Ne szóljon neki a lóról egy szót 

sem. 

– Természetesen nem szólok, ha ez a kívánsága. 

– Jelentéktelen ügy ez a másikhoz képest. Hogy ki ölhette 

meg John Strakert. 

– Értem, most ezzel akar foglalkozni. 



 

 

– Szó se róla! Most szépen hazamegyünk Londonba az 

éjszakai vonattal. 

Villámcsapásként értek ezek a szavak. Nem értettem, miért 

hagyja abba ezt a remekül indult nyomozást alig néhány óra 

devonshire-i tartózkodás után. De míg csak meg nem érkeztünk 

az idomár házához, egy szót sem tudtam kihúzni belőle. Az 

ezredes és a felügyelő a fogadószobában vártak ránk. 

– Az éjféli gyorssal hazamegyünk – mondta Holmes. 

– Jól teleszívtuk a tüdőnket ezzel a pompás dartmoori 

levegővel. 

A felügyelőnek fennakadt a szeme, az ezredes szája gúnyos 

vigyorra húzódott. 

– Vagyis nincs módja letartóztatni szegény Straker gyilkosát 

– mondta. 

Holmes megvonta a vállát. 

– Ez csakugyan bizonyos nehézségekbe ütközik – felelte. – 

De majdnem biztos vagyok benne, hogy a lova indulni fog 

kedden. Kérem, hogy a zsoké álljon készenlétben. Kaphatnék 

egy fényképet John Strakerről? 

A felügyelő egy borítékot vett elő a zsebéből, kihúzott belőle 

egy fényképet és átadta. 

– Kedves Gregory, maga a legtitkosabb kívánságaimat is 

teljesíti. Kérem, várjanak egy pillanatig, szeretnék kérdezni 

valamit a szolgálótól. 

– Meg kell mondanom, hogy csalódtam a londoni 

szaktekintélyben – mondta Ross ezredes mogorván, mihelyt a 

barátom kihúzta a lábát a szobából. – Egy lépéssel sem vagyunk 

közelebb a célhoz mint a megérkezése előtt. 



 

 

– De hiszen éppen most adta a szavát, hogy a lova indulni 

fog a versenyen – mondtam. 

– Igen – mondta az ezredes, és a vállát vonogatta de nekem 

nem elég a szó, nekem a ló kell! 

Még valamit akartam mondani a barátom védelmében, de 

már be is lépett a szobába. 

– Uraim – mondta –, indulhatunk Tavistockba. 

Egy lovászfiú nyitotta ki előttünk a hintó ajtaját. Holmesnak 

eszébe juthatott valami, mert odahajolt a fiúhoz, a karjára tette a 

kezét. 

– Látom, hogy a körülkerített legelőn juhok is vannak – 

mondta. – Ki gondozza őket? 

– Én, uram. 

– Nem vett észre rajtuk valami különöset az utóbbi időben? 

– Semmi különöset, uram, csak azt, hogy három is 

megsántult közülük. 

Holmes nagyon meg volt elégedve a válasszal, kuncogott, a 

kezét dörzsölte. 

– Finom húzás volt, Watson, nagyon finom húzás! – mondta, 

és belecsípett a karomba. – Gregory, hadd hívjam fel a figyelmét 

erre a különös járványra. Mehetünk! 

Ross ezredes arcán látszott, hogy nincs valami nagy 

véleménnyel barátom szellemi képességeiről, de a felügyelő 

ábrázata elárulta, hogy szöget ütött fejébe a dolog. 

– Az a véleménye, hogy ez fontos? – kérdezte. 

– A lehető legfontosabb. 

– Van még valami, amire fel akarja hívni a figyelmem? 

– A kutya különös viselkedésére aznap éjszaka. 



 

 

– De hiszen a kutya semmit sem csinált! 

– Éppen ez a különös – mondta Sherlock Holmes. 

Négy nap múlva megint vonatra szálltunk Holmes-szal, és 

Winchesterbe mentünk, a Wessex Kupáért vívott verseny 

megtekintésére. Ross ezredes az állomás előtt várt bennünket, 

ahogy megbeszéltük, az ő batárján mentünk ki a városon túl levő 

lóversenypályára. Az ezredes arca komor volt, a modora a lehető 

legfagyosabb. 

– Nem került elő a lovam – mondta. 

– Ha látná, megismerné? – kérdezte Holmes. 

Az ezredes nagyon mérges volt. 

– Húsz év óta járok versenyekre, de ilyen kérdést még senki 

nem mert feltenni nekem – mondta. – Egy gyerek is felismeri 

Ezüstcsillagot a fehér foltos homlokáról és a foltos jobb mellső 

lábáról. 

– Hogyan állnak a fogadások? 

– Ez a furcsa az egészben. Tegnap még egyre tizenötöt 

kínáltak, de ma megváltozott a helyzet, most már alig adnak 

egyre hármat. 

– Úgy látszik, az emberek mégiscsak tudnak valamit – 

mondta Holmes. 

A batár a lelátó előtti zárt részre kanyarodott. Elolvastam, mi 

van az indulók jegyzékén. 

Wessex Kupa. Négy- és ötéves lovak. Nevezési díj ötven font. A 

fele + 1000 font a győztesnek, 300 font a másodiknak. 200 font a 

harmadiknak. Új pálya. Táv: 1 5/8 mérföld. 



 

 

1. Néger. Tulajdonos: Mr. Heath Newton. (Vörös sapka, 

fahéjszínű test.) 

2. Ökölvívó. Tulajdonos: Wardlaw ezredes. (Rózsaszín sapka, 

kék-fekete test.) 

3. Desborough. Tulajdonos: Lord Blackwater. (Sárga sapka és 

ujjak.) 

4. Ezüstcsillag. Tulajdonos: Ross ezredes. (Fekete sapka, vörös 

test.) 

5. Írisz. Tulajdonos: Balmoral herceg. (Sárga-fekete csíkok.) 

6. Ráspoly. Tulajdonos: Lord Singleford. (Bíbor sapka, fekete 

ujjak.) 

– Levettük a másik lovat, a maga szavában bíztunk – mondta 

az ezredes. – Mi az, mit kiabálnak? Ezüstcsillag az esélyes? 

– Négyre ötöt Ezüstcsillag ellen! – zsongott a fogadóirodák 

környéke. – Négyre ötöt Ezüstcsillag ellen! Ötre tizenötöt 

Desborough ellen! Négyre ötöt a mezőnyre! 

– Már kint vannak a számok – kiáltottam. – Mind a hatan 

indulnak. 

– Mind a hatan indulnak! Az én lovam is indul! – kiabálta az 

ezredes izgatottan. – De nem látom. Még nem látom az én 

színeimet. 

– Még csak öten vonultak el. Most jön. 

Alighogy ezt kimondtam, a mázsálóból egy hatalmas pej ló 

ugrott ki, könnyedén elügetett előttünk. A zsokén az ezredes jól 

ismert vörös és fekete színei ékeskedtek. 

– Ez nem az én lovam! – kiabálta a tulajdonos. – Egyetlen 

szál fehér szőre sincs! Mit csinált, Mr. Holmes? 



 

 

– Nézzük csak, hogy állja meg a helyét – mondta barátom 

rendíthetetlen nyugalommal, és néhány másodpercig szótlanul 

figyelte az eseményeket a messzelátómmal. – Nagyszerű! 

Remekül indult! – kiáltotta hirtelen. – Most jönnek a kanyarban! 

A határból pompásan szemmel tudtuk követni az egyenesbe 

forduló lovakat. Olyan közel voltak egymáshoz, hogy egy 

szőnyegen elfértek volna. Fél távnál a capletoni istálló sárga 

színe villogott elöl. De mire hozzánk értek, Desborough lova 

lelassult, az ezredesé egykettőre faképnél hagyta, és jó hat 

hosszal elsőnek futott be. Írisz volt az alaposan lemaradt 

harmadik. 

– Akárhogy is, de nyertem – mondta az ezredes, és eltakarta 

a szemét. – Bevallom, hogy egy szót sem értek az egészből. Még 

most sem elég a titkolózásból, Mr. Holmes? 

– De igen, ezredes. Ideje, hogy mindent megtudjon. Menjünk 

át a lovakhoz, nézzük meg őket együtt. Itt van – mondta, mikor a 

mázsálóba értünk. 

Ide csak a tulajdonosok és az ismerőseik léphetnek be. 

– Ha tiszta szesszel megmossa a képét meg a lábát, kiderül, 

hogy ez a maga derék Ezüstcsillagja. 

– Nem akarok hinni a szememnek! 

– Egy ügyeskedő embertől szereztem vissza. Elkövettem azt 

a merészséget, hogy úgy indítsam el, ahogy megérkezett. 

– Drága uram, maga csodát tett! A ló egészségesnek látszik. 

Soha ilyen jól nem futott még. Ezerszeresen kérem az elnézését, 

hogy kétségbe mertem vonni a képességeit. Nagy szolgálatot tett 

nekem a ló visszaszerzésével. Még nagyobb szolgálatot tenne, ha 

megtalálná John Straker gyilkosát. 



 

 

– Megtettem – mondta Holmes csendesen. 

Döbbenten néztünk rá. 

– Elfogta? Hol van? 

– Itt. 

– Hogyhogy itt? 

– Ebben a percben is a társaságomban van. 

Az ezredes elvörösödött. 

– Tudom hogy hálával tartozom magának, Mr. Holmes – 

mondta –, de amit most mondott, vagy ostoba tréfa, vagy 

közönséges sértés. 

Sherlock Holmes nevetett. 

– Gondolhatja, ezredes, hogy nem magát gyanúsítom a 

bűntett elkövetésével – mondta. – A gyilkos éppen maga mögött 

áll. 

Az ezredes mögé lépett, és kezét a telivér fényes nyakára 

tette. 

– A ló?! – kiáltotta az ezredes is, én is. 

– Igen, a ló. Mentségére szolgál, hogy önvédelemből 

cselekedett, és hogy John Straker nem volt méltó a maga 

bizalmára. De megszólalt a csengő. A következő futamon én is 

nyerni szeretnék valamit, tehát későbbre halasztom a részletes 

beszámolót. 

A pullmankocsi56 sarkába húzódtunk a London felé száguldó 

vonaton, és soha ilyen rövidnek nem tetszett az utazás Ross 

ezredesnek és jómagamnak, mint most, hogy Holmes 

                                                           
56 Pullmankocsi – étkezőkocsi; George Mortimer Pullman amerikai mérnök-

gyáros 1863-ban építette meg az első étkezőkocsit a vasút számára. 



 

 

beszámolóját hallgattuk arról, mi történt tulajdonképpen a 

dartmoori istálló közelében múlt hétfőn éjjel, és miképp derítette 

ki az igazságot. 

– Be kell vallanom – mondta –, hogy teljesen téves 

elképzeléseim voltak az újságcikkek alapján. Pedig a cikkekben a 

fontos tények is benne voltak, de a lényegtelen részletek teljesen 

elborították őket. Azzal a meggyőződéssel mentem le 

Devonshire-ba, hogy Fitzroy Simpson a bűnös, bár tudtam, hogy 

az ellene szóló bizonyítékok még hiányosak. Csak a hintóban 

láttam át, mikor az idomár házához értünk, hogy miért fontos a 

currys ürühús. Talán emlékeznek rá, hogy szórakozottan ültem a 

kocsiban, mikor maguk leszálltak. Azon csodálkoztam, hogyan 

is kerülhette el a figyelmemet egy ilyen nyilvánvaló nyom. 

– Nekem meg azt kell bevallanom – mondta az ezredes –, 

hogy nem tudom, mi jelentősége van a currys húsnak. 

– Ez volt az első láncszem a gondolatmenetemben. Az 

ópiumpor nem íztelen. Nem kellemetlen az íze, de észrevehető. 

Ha valamilyen megszokott ételbe keverik, nyomban megérezné 

az, aki megkóstolja az ételt, és nem enne belőle. A curry a 

legalkalmasabb fűszer ennek az íznek az elnyomására. De 

Fitzroy Simpson, az idegen, semmiképp sem tudhatta, hogy 

currys húst fognak főzni aznap az idomár házában, és túlzottan 

merész feltételezés volna arra gondolni, hogy véletlenül éppen 

ópiumpor volt nála, amikor az ópiumíz elfojtására alkalmas ételt 

szolgáltak fel. Ez elképzelhetetlen. Simpsonnal tehát nem kellett 

tovább foglalkoznom, figyelmemet Strakerre és a feleségére 

összpontosíthattam, hiszen ők választhatták aznap vacsorára a 

currys ürühúst. Az ópiumport akkor keverték bele a fiú ételébe, 



 

 

amikor külön tányérban volt már, mert a többieknek kutya bajuk 

sem lett a vacsorától. Kinek volt tehát módja észrevétlenül 

ópiumport keverni az ételbe? De még nem is válaszoltam erre a 

kérdésre, mikor eszembe jutott, milyen fontos láncszem az is, 

hogy a kutya nem ugatott aznap éjjel. Egy helyes következtetés 

valósággal vonzza a másikat! Simpson történetéből tudjuk, hogy 

az istállóban kutyát is tartottak, és bár éjszaka valaki bement az 

istállóba, és kivezette a lovat, a kutya mégsem ugatott, hiszen a 

padláson alvó lovászfiúk nem ébredtek fel. Az éjféli látogató 

olyan ember volt tehát, akit a kutya jól ismert. Ekkor már meg 

voltam győződve róla, legalábbis majdnem biztosra vettem, 

hogy John Straker ment le az éjszaka kellős közepén az istállóba, 

és vitte ki Ezüstcsillagot valahova. De miért? Aligha tisztességes 

céllal, hiszen elkábította a lovászfiút. De fogalmam sem volt róla, 

mi lehetett Straker célja. Hallottam olyan esetekről, hogy az 

idomárok úgy jutottak nagy pénzhez, hogy a tulajdon lovuk 

ellen fogadtak, és kimódolták egy kis csalással, hogy ne nyerjen. 

Néha a zsoké fogta vissza kérésükre. De néha ravaszabb és 

alattomosabb eszközökhöz folyamodtak. Melyik esetről volt itt 

szó? Reméltem, hogy Straker zsebe tartalmának megvizsgálása 

segíteni fog a válaszadásban. Segített is. Bizonyára emlékeznek a 

halott kezében talált különleges késre. Józan ember nem 

választotta volna ezt a kést önvédelmi fegyvernek. Watson 

doktortól tudjuk, hogy ezt a kést a legkényesebb műtétek 

elvégzésére használják. Azon a bizonyos éjszakán is kényes 

műtétre akarták használni. Ross ezredes, maga sok mindent tud 

a lóversenyekről, azt is tudja tehát, hogy be lehet vágni egy ló 

combján az inat bőr alatt, úgy, hogy semmi nyoma ne maradjon. 



 

 

De következménye lesz: az ilyen ló sántikálni fog, és mindenki 

azt hiszi majd, hogy túlerőltetés vagy reuma okozta a baját. Nem 

gondolnak erre az aljasságra. 

– A gyalázatos! A gazember! – kiabálta az ezredes. 

– Tudjuk tehát, miért akarta kivinni John Straker a lovat a 

pusztaságba. Ez a tüzes állat a hétalvókat is felébresztette volna 

a tombolásával, mihelyt megérzi a kést. Ezért kellett a műtétet az 

isten szabad ege alatt elvégezni. 

– Milyen vak is voltam! – kiáltotta az ezredes. – Ezért kellett 

neki a gyertya, ezért gyújtott gyufát! 

– Igen. De a zsebe tartalmának átvizsgálásakor szerencsére 

nemcsak azt tudtam meg, mit akart csinálni, hanem azt is, hogy 

miért. Maga társaságot kedvelő ember, ezredes, nyilván maga is 

tapasztalta, hogy az ember nem hordja mások számláit a 

zsebében. Éppen elég a magunkét kifizetni. Arra következtettem, 

hogy Straker kettős életet él, második lakása is van valahol. A 

számla elárulta, hogy nő van a dologban, méghozzá nem is olcsó 

dáma. Maga bizonyára jól fizeti az alkalmazottait, ezredes, de 

azért aligha vehetnek a fizetésükből húszguinea-s kosztümöket a 

kedvesüknek. Megkérdeztem Mrs. Strakertől, tud-e valamit a 

ruháról, elégedetten hallottam, hogy nem, feljegyeztem hát a 

divatszalon címét, zsebre vágtam Straker fényképét, hogy 

leleplezzem a titokzatos Darbyshire urat. Most már minden 

egyszerű volt. Straker kivitte a lovat a mélyedéshez, hogy ne 

lássák meg a gyertyafényt. Simpson menekültében elejtette a 

kendőjét, Straker felszedte, valami célja lehetett vele, talán a ló 

lábát akarta megkötni vele. A horpadásban odaállt a ló mögé, és 

meggyújtotta a gyufát. Az állat kitűnő ösztönével megérezte, 



 

 

hogy itt valami gonoszság készül, kirúgott, és az acélpatkó 

homlokon találta Strakert. Straker nem törődve a zuhogó esővel 

levetette már a köpenyét, hogy könnyebben boldoguljon, és 

estében a kés felhasította a combját. Elég érthető a 

magyarázatom? 

– A napnál is világosabb! – mondta az ezredes. – Csodálatos! 

Mintha végignézte volna! 

– Az utolsó húzásom, be kell ismernem, finom volt, de 

vaktában történt. Az ilyen körültekintő ember, gondoltam, 

először kísérletezik, csak aztán lát neki az inak vagdalásának. De 

mivel kísérletezhetett? Megakadt a szemem a birkákon, meg is 

kérdeztem a dolgot, és kellemes meglepetésemre 

bebizonyosodott, hogy a feltevésem helytálló. 

– Mindent megmagyarázott, Mr. Holmes. 

– Londonban első utam a divatszalonba vezetett. A 

tulajdonosnő nyomban felismerte a kép alapján kedves vevőjét, 

Darbyshire urat, azaz Strakert. Azt mondta, hogy az emberünk 

felesége szép és fiatal, nagyon szereti a drága ruhákat. Biztos 

voltam benne, hogy Straker úszott az adósságban e miatt a nő 

miatt, ezért akarta nyomorult tervét megvalósítani. 

– Csak egy dolgot nem árult még el. Hol volt a ló? – kérdezte 

az ezredes. 

– Megugrott, és az egyik szomszédja gondoskodott róla. Azt 

hiszem, nem érdemel sem büntetést, sem köszönetet. De ha nem 

tévedek, Clapham Junction állomáson vagyunk, tíz perc múlva 

megérkezünk a Victoria pályaudvarra. Ha feljön egy szivarra 

hozzánk, ezredes, szívesen elmondok még egy-két részletet, 

talán érdekelni fogja. 
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Sir Arthur Conan Doyle 

A MUSGRAVE-SZERTARTÁS 

Mindig megütközést keltett bennem barátomnak, Sherlock 

Holmesnak az a rossz tulajdonsága, hogy – bár 

gondolkodásmódja kristálytiszta és a lehető legmódszeresebb 

volt, és öltözködését valamiféle kimért előkelőség jellemezte – 

szokásait tekintve a világ egyik legrendetlenebb embere volt, és 

lakótársait kétségbeesésbe tudta kergetni. Nem mintha én ebből 

a szempontból példamutatóan rendes volnék. Velem született 

nemtörődömségemen még csak rontottak az afganisztáni 

szolgálat szokatlan körülményei, úgyhogy orvoshoz nem illő 

módon hanyagnak vagyok mondható. De az én 

rendetlenségemnek van határa, és ha azt látom, hogy valaki a 

szeneskannában tartja a szivarjait, egy perzsa papucs orrában a 

dohányát és rugós késsel a fa kandallópárkány kellős közepére 

kiszegezve a megválaszolatlan leveleit, szinte hibátlannak érzem 

magam. Azt is mindig úgy éreztem, hogy a pisztolylövészet 

egyértelműen szabadtéri foglalatosság, és amikor Holmes 

egyszer rosszkedvében leült a karosszékébe, fogta gyorstüzelő 

pisztolyát és száz dumdum golyót, és a szemközti falra 

golyónyomokkal írta föl hazafias buzgalmában a királynő 

nevének kezdőbetűit, meg kellett állapítanom, hogy sem a szoba 

látványa, sem a szoba légköre nem lett tőle kellemesebb. 



 

 

Szobáink mindig tele voltak vegyszerekkel és hajdani 

bűnügyek ereklyéivel, és ezek a legváratlanabb pontokon 

bukkantak fel, például a vajtartóból kerültek elő, vagy még ennél 

is kevésbé kívánatos helyekről. De a legnagyobb gyötrelmet az 

iratai jelentették. Reszketett attól a gondolattól, hogy bármiféle 

írást, kivált ha korábbi kalandjaira vonatkozott, 

megsemmisítsen, és legfeljebb egyszer egy évben (vagy két 

évben) szedett össze annyi lelkierőt, hogy rendezze és elrakja 

őket, mert mint már említettem valahol ezekben a rendszertelen 

feljegyzésekben. tetterejének heves fellobbanásait – ilyenkor vitte 

véghez a nevéhez fűződő híres fegyvertényeket – mintegy 

visszahatásként súlyos levertség követte, egész nap heverészett a 

könyvével vagy a hegedűjével, legfeljebb az ágytól az asztalig 

ment el és vissza. Hónapról hónapra gyűltek a papírok, végül 

már a szoba minden sarkát ellepték a kéziratkötegek, amelyeket 

nem volt szabad elégetni, és tulajdonosukon kívül senki más 

nem nyúlhatott hozzájuk. 

Egy téli este a kandalló mellett üldögéltünk, és én 

megkockáztattam azt a megjegyzést, hogy ha már úgyis 

befejezte a kiszemelt iratoknak jegyzőkönyvébe ragasztgatását, 

néhány órát talán a szoba lakhatóvá tételének szentelhetne. 

Kérésem indokolt voltát nem tagadhatta, gyászos ábrázattal a 

hálószobájába ment tehát, majd kisvártatva visszajött, és egy 

jókora bádogdobozt húzott maga mögött a földön. A dobozt a 

szoba közepére tette, ő maga egy zsámolyra kuporodott, és 

kinyitotta a doboz fedelét. Láttam, hogy a doboz már csaknem 

félig van vörös szalaggal átkötött, kisebb csomókba rendezett 

iratkötegekkel. 



 

 

– Elég sok eset iratai vannak benne, Watson – mondta, és 

gonoszkodó pillantást vetett rám. – Ha tudná, mi minden rejlik a 

dobozban, inkább azt kérné, vegyek ki belőle valamit, nem azt, 

hogy tegyek bele valamit. 

– Ezek szerint köztük vannak a korai, az első esetekre 

vonatkozó feljegyzések – mondtam. – Bizony, szerettem volna 

beszámolni ezekről az ügyekről is. 

– Igen, barátom, ez mind akkor történt, amikor még nem 

adott az Isten életrajzírót mellém, hogy dicsőségem megörökítse 

– mondta, és gyengéd szeretettel szedte ki a dobozból egyik 

köteget a másik után. – Korántsem csupa sikeres ügy, Watson, 

de azért akad köztük néhány csinos kis eset. Itt van például a 

tarletoni gyilkosságokról szóló beszámoló, ez itt Vamberrynek, a 

borkereskedőnek az esete, ez az orosz öregasszony története, ez 

az alumíniummankó híres ügye, ez pedig a tuskólábú Ricolettire 

és szörnyű feleségére vonatkozik. És itt van… igen, ez valami 

különleges ínyencfalat! 

Lenyúlt a doboz fenekére, és egy elhúzható fedelű 

fadobozkát vett elő, amilyenben gyerekjátékokat szokás tartani. 

Egy összegyűrt papírt, egy régimódi rézkulcsot, egy cövekhez 

erősített zsineggombolyagot és három rozsdás kis fémkorongot 

horgászott ki belőle. 

– Mit szól ezekhez a tárgyakhoz, barátom? – kérdezte, és 

arckifejezésemet látva elmosolyodott. 

– Furcsa kis gyűjtemény. 

– Nagyon furcsa. És a hozzájuk fűződő történetről azt fogja 

mondani, hogy még furcsább. 

– Szóval ezeknek a tárgyaknak megvan a történetük? 



 

 

– Nem. Ezeknek a tárgyaknak történelmük van. 

– Hogy érti ezt? 

Sherlock Holmes egyenként az asztal szélére rakta a 

tárgyakat. Visszaült karosszékébe, és elégedetten jártatta végig 

rajtuk a szemét. 

– Ez maradt meg nekem – mondta hogy mindörökre 

emlékeztessen a Musgrave-szertartás esetére. 

Nemegyszer hivatkozott már erre a kalandjára, de sohasem 

tudtam kiszedni belőle a részleteket. 

– Nagyon örülnék – mondtam –,ha elmondaná a 

történetüket. 

– És mi lesz a rendetlenséggel? – vágott vissza gonoszkodva. 

– A rendszeretete tiltakozni fog ez ellen az időhúzás ellen, 

Watson! De azért örülnék, ha az évkönyveiben ez az eset is 

szerepelne, mert bizonyos részleteinek jóvoltából nyugodtan 

elmondhatjuk róla, hogy ennek az országnak, sőt talán az egész 

világnak bűnügyi történelmében nem találni párját. Hiányos 

volna a szerény munkásságomról szóló beszámoló, ha erről az 

egyedülálló esetről nem számolna be. 

Emlékezhet rá, hogy az életemet betöltő hivatás útjára a Gloria 

Scott esete indított el, beszélgetésem azzal a szerencsétlen 

emberrel, akinek a történetét elmeséltem. Most már világszerte 

ismert a nevem, és mind a rendőrség, mind a nagyközönség azt 

tartja rólam, hogy megoldhatatlannak látszó ügyek esetében 

végső fokon hozzám lehet fordulni. Már megismerkedésünkkor, 

annak az ügynek az idején, amiről maga „A vörös szoba titka” 

címen számolt be, kiterjedt, ha nem is nagyon jövedelmező 



 

 

nyomozói tevékenységet folytattam. El sem tudja képzelni, 

milyen nehezen indultam meg ezen a pályán, mennyi időbe telt, 

amíg valamire vittem. 

Mikor Londonba jöttem, a British Museum 

tőszomszédságában, a Montague Streeten laktam; eleinte sok 

ráérő időm volt, és mindenféle tudománnyal foglalkoztam, ami 

segítségemre lehetett a munkámban. Néha-néha valóságos 

esetek is kerültek az utamba, rendszerint volt évfolyamtársaim 

kerítették ezeket, mert utolsó egyetemi éveim alatt már elég 

sokat beszéltek rólam és a módszeremről. Életem harmadik ügye 

a Musgrave-szertartás esete volt, és azt, hogy megindulhattam a 

mostani helyzetemhez vezető úton, annak az érdeklődésnek 

köszönhetem, amit a vele kapcsolatos események egyedülálló 

láncolata váltott ki, és annak az értéknek, ami akkor kockán 

forgott. 

Reginald Musgrave ugyanabban az egyetemi kollégiumban 

volt, mint én, futólag ismertem is. Diáktársai nem nagyon 

szerették, de én gondoltam, hogy amit ők gőgnek éreznek, csak 

az eredendő félénkség palástolására szolgáló igyekezet. 

Határozottan arisztokratikus külsejű ember volt, magas, sasorrú, 

nagy szemű, bágyatag, de nagyon udvarias. Valóban az ország 

egyik legősibb családjának sarja volt, bár az ifjabb ágból 

származott, abból, amelyik a tizenhatodik században vált ki az 

északi Musgrave családból, és Sussex grófság nyugati részében 

telepedett le, a hurlstone-i kastélyban, alighanem a környék 

legrégebbi idő óta lakott épületében. Úgy látszik, rá is 

ragadhatott valami szülőházának hangulatából, mert 

valahányszor előkelő tartású koponyájára, sápadt, érdeklődő 



 

 

arcára pillantottam, mindig boltíves, szürke folyosókra, 

kőbordás ablakokra, a középkori várak tiszteletre méltó 

maradványaira kellett gondolnom. Néha beszédbe elegyedtünk, 

és emlékezetem szerint többször is mondta, hogy mennyire 

érdeklik a megfigyeléseim és következtetéseim. 

Aztán négy évig nem láttam; de egy szép napon beállított 

hozzám, a Montague Streetre. Nem sokat változott, most is 

divatosan öltözött – mindig piperkőcnek tartottuk és a modora is 

olyan volt, mint régen, jellegzetesen nyájas és szelíd. 

– Hogy megy a sora, Musgrave? – kérdeztem, és 

barátságosan megszorítottam a kezét. 

– Talán hallotta, hogy meghalt az apám – mondta. – Két 

évvel ezelőtt távozott el közülünk. Azóta nekem kell 

foglalkoznom a hurlstone-i birtok ügyeivel, én vagyok a kerület 

képviselője is, elég sok tehát a munkám. Azt hallottam, Holmes, 

hogy most már a gyakorlatban is hasznosítja különleges 

tudományát, amivel hajdan elkápráztatott minket. 

– Igen – mondtam. – Iparkodom az eszemből megélni. 

– Örömmel hallom, mert nagyon nagy szükségem volna a 

tanácsára. Különös dolgok történtek Hurlstoneban, és a 

rendőrség tudománya csődöt mondott. Az egész dolog valóban 

megmagyarázhatatlan és rendkívüli. 

Gondolhatja, Watson, milyen érdeklődéssel követtem a 

szavait, hiszen végre elérhető közelségbe került valami, amiről 

tétlenséggel töltött hónapjaimban szüntelenül álmodoztam. A 

szívem mélyén meg voltam győződve róla, hogy én meg. tudom 

oldani azt, amit más nem, és most itt volt az alkalom, hogy 

próbára tegyem a képességeimet. 



 

 

– Kérem, mondjon el mindent részletesen – unszoltam. 

Reginald Musgrave leült velem szemben, és rágyújtott a 

cigarettára, amivel megkínáltam. 

– Azzal kell kezdenem, hogy egyedül élek Hurlstoneban, mégis 

nagy személyzetet kell tartanom. Az öreg kastély hatalmas, elég 

sok munka van vele, vadaskertem is van, a fácánvadászat 

hónapjaiban sokan vendégeskednek nálam, szükség van a 

szorgalmas kezekre. Nyolc szobalány dolgozik nálam, két lakáj, 

egy inas, egy komornyik és a szakács. A kertnek meg az 

istállónak külön cselédség viseli gondját. 

Mindnyájuk közül Brunton, a komornyik van legrégebben 

nálunk. Állástalan fiatal tanító volt, amikor az apám felfogadta, 

és a szorgalma, a megbízhatósága egykettőre nélkülözhetetlenné 

tette. Magas, szép, domború homlokú férfi, és bár húsz év óta 

nálunk szolgál, mindössze negyvenéves lehet. Több nyelven 

beszél, minden hangszerhez ért, nem is tudom, hogy ennyi jó 

tulajdonsággal és különleges képességgel hogy maradhatott meg 

ennyi ideig ebben az állásban, de úgy látszik, jól érezte magát, és 

nem volt kedve más munka után nézni. A hurlstone-i 

komornyikot mindenki emlegeti, aki megfordult már nálunk. 

Egyetlen hibája volt ennek az eszményi férfiúnak. Nagy 

szoknyavadász, és ez egy ilyen tekintélyes embernek a mi 

csendes vidékünkön éppen eléggé hálás szerep. 

Amíg a felesége élt, nem volt vele semmi baj, de mióta 

özvegységre jutott, egyik kellemetlenség a másikat érte. Néhány 

hónappal ezelőtt már-már azt hittük, hogy rendbe jön minden, 

mert eljegyezte Rachel Howellst, a második szobalányunkat, de 



 

 

vele is szakított, és Janet Tregellist, a főerdész lányát tüntette ki a 

kegyeivel. Rachel nagyon derék lány, de walesi, forrófejű. 

Ideglázba esett, és most úgy jár-kel a házban – vagy legalábbis 

tegnapig úgy járt-kelt –, mint önmagának karikás szemű 

árnyéka. Ez volt az első dráma Hurlstone-ban, és csakhamar 

követte és elhomályosította a második, aminek Brunton, a 

komornyik szégyenbe kerülése és elbocsátása volt az első 

felvonása. 

Ez a következőképp történt. Mondtam már, hogy Brunton 

nagyon értelmes ember volt, és éppen ez okozta a vesztét, mert 

gyógyíthatatlan kíváncsiságában olyasmibe ütötte az orrát, 

amihez semmi köze. Nem is tudom, mit meg nem engedett 

volna magának, mert én csak véletlenül vettem észre az egészet. 

Említettem, hogy a kastély hatalmas és zegzugos. A múlt hét 

egyik éjszakáján – hogy pontosak legyünk, csütörtökön – nem 

tudtam elaludni, mert bolond fejjel egy csésze erős feketekávét 

ittam vacsora után. Két óráig hánykolódtam az ágyamban, de 

aztán feladtam a reménytelen küzdelmet, felkeltem, 

meggyújtottam a gyertyát, és elhatároztam, hogy tovább 

olvasom azt a regényt, amibe belefogtam. Igen ám, de a könyvet 

a biliárdszobában hagytam, fel kellett vennem a köntösömet, és 

lemenni érte. 

Hogy a biliárdszobába jussak, le kellett mennem egy sor 

lépcsőn, át kellett vágnom a könyvtárba és a fegyvertárba vezető 

folyosón. Legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy a 

folyosó végén a könyvtár nyitott ajtaján fény szűrődik ki. 

Lefekvés előtt én magam oltottam el a lámpát a könyvtárban, és 

az ajtaját is becsuktam. 



 

 

Első gondolatom az volt, hogy tolvajok járnak a házban. A 

kastély folyosóinak falát fegyverek és páncélok díszítik. 

Lekaptam a falról egy csatabárdot, letettem a gyertyát, lábujj 

hegyen végigmentem a folyosón, és bekukucskáltam a nyitott 

ajtón. 

Brunton, a komornyik volt a könyvtárban. Egy karosszékben 

ült, felöltözve, a térdén egy papír, úgy láttam, hogy térkép. 

Mélyen elgondolkozva a tenyerébe támasztotta a homlokát. A 

csodálkozástól mozdulni sem tudtam, csak néztem a sötétből. Az 

asztal szélén álló gyertyácska gyér világosságában láttam, hogy 

rendesen fel van öltözve. Hirtelen felállt, odalépett a mellette 

levő íróasztalhoz, kinyitotta, és kihúzta az egyik fiókot. Láttam, 

hogy egy papírt vesz ki belőle, aztán megint leült, kiterítette a 

papírt az asztal szélére, a gyertya mellé, és gondosan 

tanulmányozni kezdte. Annyira megharagudtam, hogy ilyen 

nyugodtan kotorászik családi okmányaink között, hogy előbbre 

léptem. Brunton felnézett, és meglátott az ajtóban. Felpattant, 

arca a félelemtől halotthalványra vált, és azt a térképre 

emlékeztető papírt, amit eredetileg tanulmányozott, a zsebébe 

gyűrte. 

„Így hálálja meg a bizalmunkat! – mondtam. – Holnap el 

fogja hagyni a kastélyt!” 

Teljesen megtörve hajolt meg előttem, és szó nélkül 

kisurrant. A gyertyát az asztalon felejtette, és én megnézhettem, 

mi volt az az írás, amit az íróasztalból kiszedett. Meglepetésemre 

nem valami fontos okmány volt, csak a Musgrave-szertartás, egy 

furcsa, régi ceremónia kérdéseinek és feleleteinek másolata. Ez a 

szertartás régi családi szokás, minden Musgrave-nek keresztül 



 

 

kell esnie rajta évszázadok óta, a nagykorúsításának napján – 

családi szempontból érdekes lehet, talán a régészt is érdekelheti, 

mint a címerünk vagy a jelmondatunk is, de gyakorlati hasznát 

nem lehet venni. 

– Azért csak térjünk vissza arra a papírra – mondtam. 

– Ha szükségesnek érzi – felelte Musgrave egy kis habozás 

után. – De hogy folytassam a mondókámat, Brunton ottfelejtett 

kulcsával becsuktam az íróasztalt, és már menni készültem, 

amikor döbbenten vettem észre, hogy a komornyik visszatért, és 

ott áll előttem. 

„Musgrave úr, kérem – mondta az izgalomtól rekedten nem 

tudom elviselni a szégyent. Mindig büszke ember voltam, 

büszkébb, mint ami az állásomhoz illik, és a megszégyenítés 

megölne. Ha kétségbeesésbe kerget, uram, a vérem a fejére fog 

szállni, igen, a fejére fog szállni, uram. Ha nem tart meg a 

szolgálatában a történtek után, az isten szerelmére, engedje meg, 

hogy én mondjak fel, és menjek el egy hónap múlva, mintha 

szabad akaratomból távoznék. Ezt elviselném, Musgrave úr, 

kérem, de azt, hogy mindenki szeme láttára kipenderítsenek, azt 

nem.” 

„Nem sok kíméletet érdemel, Brunton – feleltem. – A 

viselkedésére nincs mentség. De mert sok éve áll már családunk 

szolgálatában, nem akarom nyilvánosan megszégyeníteni. Egy 

hónapot nem adhatok. Találjon ki valamilyen okot, és távozzon 

egy héten belül.” 

„Egy héten belül – mondta kétségbeesetten. – Nem lehetne 

két hét? Csak két hét!” 



 

 

„Egy hét – ismételtem. – És tudja meg, hogy még így is 

nagyon elnéző vagyok.” 

Lehorgasztott fejjel elsomfordált, összetörve, én pedig 

eloltottam a gyertyát, és visszamentem a szobámba. 

Brunton két napig a lehető legbuzgóbban látta el a feladatát. 

Egy szóval sem utaltam a történtekre, és némi érdeklődéssel 

vártam, mit fog kitalálni megszégyenülésének elpalástolására. 

Harmadnap nem jelent meg reggeli után, hogy az aznapra szóló 

utasításokat átvegye. Amikor az ebédlőből kijöttem, Rachel 

Howellst, a szobalányt pillantottam meg. Mint már mondtam, 

nemrég épült fel betegségéből, és olyan elképesztően sápadt volt, 

hogy össze kellett szidnom, miért dolgozik. 

„Magának ágyban a helye – mondtam. – Majd akkor 

dolgozzon, ha megerősödik egy kissé.” 

Olyan furcsa tekintetet vetett rám, hogy már-már aggódtam 

az elmeállapota miatt. 

„Éppen elég erős vagyok, Musgrave úr” – mondta. „Várjuk 

csak meg, mit mond az orvos – feleltem. – Ma ne dolgozzon, és 

ha lemegy, mondja meg Bruntonnak, hogy várom.” 

„A komornyik elment” – mondta. 

..Elment? Hova ment?” 

„Elment. Senki se látta. A szobájában sincs. Elment. Igen, 

elment!” 

Nekizuhant a falnak, újra meg újra felnevetett, engem pedig 

annyira megijesztett ez a hisztérikus roham, hogy a csengőhöz 

siettem, és segítséget hívtam. A nevetéstől és zokogástól 

fuldokló lányt a szobájába vitték, én pedig kérdezősködni 

kezdtem Brunton után. Kétségtelennek látszott, hogy elment. Az 



 

 

ágya érintetlen volt; tegnap este óta, amikor a szobájába ment, 

senki sem látta; de reggel minden ajtó és minden ablak zárva 

volt; nem lehetett tudni, hogyan hagyhatta el mégis a házat. A 

ruhái, az órája, de még a pénze is a szobájában voltak – csak a 

szokott fekete ruhája hiányzott. A cipőjét megtaláltuk, de a 

papucsát nem. Hova mehetett Brunton az éjszaka sötétjében, mi 

lehet vele most? 

Pincétől padlásig átkutattuk a házat, de nem akadtunk a 

nyomára. Mint említettem, a ház valóságos útvesztő, különösen 

a régi szárnya, ami most lakatlan, de mi minden szobába, 

minden padlásfülkébe benéztünk. Az emberünk eltűnt, nyoma 

veszett. Lehetetlennek tartottam, hogy minden vagyonát 

hátrahagyva távozzon, de hát akkor hol lehet? Kihívtam a helyi 

rendőrséget. Hiába keresték. Eső esett az éjszaka, végigjártuk az 

ösvényeket, a kertet, de hasztalan. Ez volt a helyzet, amikor 

megint valami váratlan dolog történt, és mi valósággal 

megfeledkeztünk az eredeti rejtélyről. 

Rachel Howells két napig olyan rosszul volt, őrjöngött és 

félrebeszélt, hogy éjszakára ápolónőt kellett fogadnunk mellé. A 

Brunton eltűnése utáni harmadik éjszaka végre nyugodtan aludt 

a lány, és az ápolónő is elszundikált a karosszékében. Mikor 

reggel felébredt, látta, hogy az ablak tárva-nyitva, az ágy üres, a 

betege eltűnt. Azonnal szóltak nekem, és én a lakájokkal keresni 

kezdtem a lányt. Nem volt nehéz kitalálnunk, merre ment, mert 

az ablakától kezdve követhettük a fűben a lábnyomait egészen a 

kerti tó partjáig. Itt, a parkból kivezető kavicsos út szélén véget 

értek a nyomok. A tó nyolc láb mély, és gondolhatja, mit 



 

 

éreztünk, amikor láttuk, hogy a szegény eszelős lány nyomai 

csak idáig vezetnek. 

Azonnal előszedtük a kotróhálókat, hogy megkeressük a 

holttestet, de nem találtuk meg. Helyette valami nem várt holmit 

találtunk – egy vászonzacskót, benne rengeteg rozsdás és 

elszíneződött fémtárgyat, és néhány homályos kavics- vagy 

üvegdarabot. A tóból semmi más nem került elő, és bár tegnap 

mindenfelé kerestük és kerestettük az eltűnteket, semmit sem 

tudtunk meg Rachel Howells és Richard Brunton sorsáról. A 

helyi rendőrség is tanácstalan, ezért fordulok magához, mint 

utolsó mentsváramhoz. 

Elképzelheti, Watson, milyen érdeklődéssel hallgattam végig a 

különös eseményeknek ezt a láncolatát, megpróbáltam valahogy 

rendbe szedni magamban, és megkeresni azt a közös szálat, 

amire minden részletét felfűzhettem. 

A komornyik eltűnt. A szobalány eltűnt. A szobalány 

szerette a komornyikot, de később volt oka, hogy meggyűlölje. 

Walesi volt, forrófejű és szenvedélyes. A komornyik eltűnése 

után rettenetesen nyugtalan volt. Beledobott a tóba egy furcsa 

tárgyakat tartalmazó zsákot. Mindezeket a tényeződet 

figyelembe kellett vennem, de ezek a jelenségek nem vezettek el 

a rejtély szívéhez. Mi lehet tehát az események kiindulópontja? 

Hol kezdjem meg az összegabalyodott szál kibogozását? 

– Látnom kell azt a papírt, Musgrave – mondtam. – Fontos 

lehet, ha a komornyik az állását is kockára tette, csak hogy 

tanulmányozhassa egy kicsit. 



 

 

– Ennek a szertartásnak a szövege elég nevetséges – felelte 

csak annyi szólhat a mentségére, hogy régi. Itt a kérdések és a 

válaszok másolata, ha akarja, fussa át. 

Átadta nekem ezt a papírt, amit most is a kezemben tartok. 

Halljuk tehát azt a furcsa kátét,57 amit minden Musgrave-nek 

ismernie kellett, ha elért a férfikor küszöbére. Felolvasom a 

kérdéseket és feleleteket, sorban, ahogy jönnek: 

„Kié volt?” 

„Aki elment.” 

„Kié lesz?” 

„Aki eljön.” 

„Melyik hónap volt?” 

„Az elsővel kezdve a hatodik.” 

„Hol volt a nap?” 

„A tölgy fölött.” 

„Hol volt az árnyék?” 

„A szilfa alatt.” 

„Hogyan léptek?” 

„Északnak tízet és tízet, keletnek ötöt és ötöt, délnek kettőt és 

kettőt, nyugatnak egyet és egyet, és aztán le.” 

„Mit adjunk oda érte?” 

„Mindenünket.” 

„Miért adjuk oda?” 

„Azért, amit ránk bíztak.” 

                                                           
57 Kátét – Katekizmus; ismereteknek, tanoknak rövid, kérdés-felelet 

formájában való összefoglalása (görög-latin). 



 

 

– Az eredetin nincs évszám, de a helyesírás alapján a 

tizenhetedik század közepéről származik – mondta Musgrave. – 

Attól félek, hogy ez nem visz közelebb a rejtély megoldásához. 

– De van egy újabb rejtélyünk – mondtam –, ami az 

eddigieknél is érdekesebb. Lehet, hogy ha az egyiket megoldjuk, 

megoldjuk vele a másikat is. Ne haragudjon, hogy ezt mondom 

Musgrave, de a maga komornyikja ügyes ember volt, gyorsabb 

volt a felfogása, mint a gazdáinak vagy tíz emberöltő óta. 

– Nem nagyon értem, amit mond – felelte Musgrave. 

– Ennek az írásnak aligha van gyakorlati fontossága. 

– Szerintem nagyon is gyakorlati fontossága van, és azt 

hiszem, hogy Bruntonnak is ez volt a véleménye. Azt hiszem, 

hogy nem aznap éjjel látta először a kátét, amikor tetten érték. 

– Lehet. Hozzáférhetett. 

– Úgy érzem, hogy akkor csak fel akarta frissíteni az 

emlékezetét. Azt mondta, ugye, hogy valami térképféle volt nála, 

azzal hasonlította össze a szertartás szövegét, és mikor maga 

megjelent, a térképet a zsebébe gyűrte? 

– Úgy van. De mi érdekelhette a mi családi szertartásunkban, 

és mi lehet az értelme az egész mondókának? 

– Azt hiszem, hogy ezt könnyűszerrel megállapíthatjuk – 

mondtam. – Ha nincs ellene kifogása, az első vonattal 

lemehetnénk Sussexbe, és a helyszínen tüzetesebben 

megvizsgálhatnánk a dolgot. 

Aznap délután már mind a ketten Hurlstone-ban voltunk. Biztos 

látta már a híres öreg kastély képét, és olvasta a róla szóló 

leírásokat, úgyhogy csak annyit mondok róla, hogy L alakú, az L 



 

 

hosszabb szára az újabb rész, a rövidebb szára pedig a régi 

épület, amelyből az új is kinőtt. 

A régebbi szárny közepén, a vastag szemöldökfájú, alacsony 

kapu fölött az 1607-es évszám van kifaragva, de a szakértők 

megállapították, hogy a kövek és a gerendák ennél sokkal 

régebbiek. A vastag falak és a parányi ablakok miatt a család a 

múlt században kénytelen volt megépíteni az új szárnyat, és 

azóta a régi szárnyat legfeljebb raktárnak és pincének használják, 

ha ugyan egyáltalán használják. A szép parkban pompás öreg 

fák voltak, és az említett tó is ott volt alig kétszáz lépésre az 

épülettől, a kastélyhoz vezető út mentén. 

Szentül meg voltam győződve róla. Watson, hogy nem 

három rejtéllyel állok szemben, hanem csak eggyel, és ha 

helyesen értelmezem a Musgrave-szertartást, olyan nyomra 

bukkanok, ami elvezet majd Bruntonhoz. a komornyikhoz, és 

Howellshez, a szobalányhoz. Ennek a rejtélynek szenteltem 

minden figyelmemet. Miért lehetett olyan fontos a 

komornyiknak, hogy megszerezze ezt a régi szöveget? Nyilván 

látott benne valamit, amit a vidéki urak számos nemzedéke nem 

vett észre, és nyilván valamilyen hasznot remélt belőle. Mit 

láthatott, és utána milyen sors várt rá? 

Napnál világosabb volt számomra, hogy a szertartásban a 

lépések valamilyen helyre utalnak, az írás többi része ezzel a 

hellyel foglalkozik, és hogyha a helyet megtaláljuk, talán az is 

kiderül, milyen titkot kellett a régi Musgrave-eknek ilyen furcsa 

módon továbbhagyományozni. Két kiindulópontom is volt, a 

tölgyfa és a szilfa. A tölgyfát nem kellett keresnem, ott volt a ház 



 

 

előtt, az úttól balra. Életemben kevés olyan csodálatos fát láttam, 

mint ez a tölgymatuzsálem. 

– Ez itt volt már akkor is, amikor a szertartást 

megszövegezték – mondtam, mikor elhaladtunk mellette. 

– Valószínűleg már a normann hódításkor is itt volt – felelte 

Musgrave. – A körmérete huszonhárom láb. 

Az egyik pontot tehát meghatároztam. 

– Öreg szilfa nincs itt? – kérdeztem. 

– Volt egy nagyon öreg fa a túlsó oldalon, de tíz évvel ezelőtt 

belecsapott a villám, és ki kellett vágnunk. 

– Meg tudja mutatni, hol volt? 

– Természetesen. 

– Más öreg szilfa nincs? 

– Öreg nincs, de sok szép bükk van. 

– Megnézném annak a fának a helyét. 

Kétkerekű kocsin érkeztünk a ház elé, be sem mentünk a 

házba, barátom nyomban a szilfa helyére vezetett. Látni lehetett 

a füvön, hogy hol volt: körülbelül félúton a tölgy és a ház között. 

A nyomozás jól haladt. 

– Azt már aligha lehet megmondani, milyen magas lehetett 

az a szilfa – mondtam. 

– Máris meg tudom mondani. Hatvannégy láb magas volt. 

– Honnan tudja? – kérdeztem meglepődve. 

– A házitanítóm mindig magasságot számíttatott velem, 

hogy megtanuljam a trigonometriát. Kamaszkoromban 

kiszámítottam minden fa és minden épület magasságát. 

Ez váratlan szerencse volt. Gyorsabban gyűltek az adatok, 

mint reméltem volna. 



 

 

– Mondja, a komornyik nem kérdezett magától valami ehhez 

hasonlót? – érdeklődtem. 

Reginald Musgrave döbbenten nézett rám. 

– Most, hogy felhívta a figyelmemet rá, eszembe jutott, hogy 

Brunton csakugyan megkérdezte tőlem néhány hónappal ezelőtt, 

milyen magas lehetett az a fa. Azt mondta, hogy a lovásszal 

vitatkoztak rajta – felelte. 

Ez jó hír volt, Watson, azt mutatta, hogy helyes nyomon 

járok. Felnéztem a napra. Már elég alacsonyan járt, úgy 

számítottam, hogy egy óra múlva éppen az öreg tölgy legfölső 

ágai fölött lesz. A szertartásban előírt dolgok közül az első 

megtörténik. Ami a szilfa árnyékát illeti, nyilván az árnyék vége 

számított, nem a töve, hiszen akkor a fa tövét adták volna meg 

kiindulópontnak. Ki kellett számítanom, hova esne a szilfa 

árnyéka abban a pillanatban, amikor a nap a tölgy fölött lesz. 

– Elég nehéz lehetett, Holmes, hiszen a szilfa már nem volt meg 

– szóltam közbe. 

– Abban bíztam, hogyha Brunton ki tudta számítani, én is ki 

tudom. És nem is volt olyan nehéz. Egy cöveket faragtam, aztán 

bementem Musgrave dolgozószobájába, rákötöttem ezt a hosszú 

zsinórt a cövekre, és minden yardot megjelöltem egy csomóval. 

Fogtam egy hosszú horgászbotot, hat láb hosszú volt, és 

kimentem barátommal a szilfa helyére. A nap éppen elérte a 

tölgyfa tetejét. Letűztem a botot, megjelöltem az árnyék irányát, 

és megmértem a hosszát. Kilenc láb volt. 



 

 

Most már egyszerű volt a számítás. Ha a hat láb hosszú bot 

árnyéka kilenc láb, akkor a hatvannégy láb magas fa árnyéka 

kilencvenhat láb, és a kettő iránya természetesen egybeesik. 

Kimértem a távolságot, leszúrtam a földbe egy cöveket. 

Majdnem a ház falánál voltam. Gondolhatja, Watson, mekkora 

örömmel pillantottam meg a földön, alig kéthüvelykre az én 

jelemtől egy kis mélyedést. Tudtam, hogy ez Brunton mérési jele 

volt, és hogy pontosan követem a nyomait. 

Zsebben hordható iránytűmmel meghatároztam az égtájakat, 

és a cövektől elindulva elkezdtem számolni a lépéseket. Tíz-tíz 

lépés, párhuzamosan a ház falával. Ezt a helyet is megjelöltem 

egy cövekkel. Öt-öt keletre, kettő-kettő délre. Az öreg kapu 

küszöbén álltam. Egy-egy nyugatra – ez annyit jelentett, hogy 

kétlépésnyire be kellett mennem a kikövezett folyosóra. Ezt a 

helyet jelölte meg a szertartás szövege. 

Ritkán éreztem ilyen kegyetlen csalódást, Watson. Egy 

pillanatra azt hittem, hogy elvétettem a számítást. A lenyugvó 

nap bevilágított a folyosóra, láttam, hogy a sok láb koptatta 

szürke kövek pontosan illeszkednek egymáshoz, évek óta nem 

bolygathatták őket. Brunton nem nyúlt hozzájuk. 

Megkopogtattam a köveket, de mindenütt ugyanazt a hangot 

hallottam, repedésnek, résnek nem volt nyoma. Musgrave 

sejtette már, miben mesterkedem, és elővette a szertartás 

szövegét, hogy ellenőrizze a számításaimat. 

– „És aztán le” – kiabálta. – Megfeledkeztünk arról, hogy „és 

aztán le”! 

Én mindeddig azt hittem, ez csak annyit jelent, hogy ásni 

kell, de most megértettem, hogy tévedtem. 



 

 

– Van pince alattunk? – kérdeztem. 

– Van bizony, és az is olyan régi, mint a ház. Jöjjön, itt az ajtó. 

Lementünk a kő csigalépcsőn, barátom meggyújtott egy 

gyufát, aztán meggyújtott a sarokban egy hordó tetején álló 

lámpást. Látni lehetett, hogy jó helyen járunk, és hogy a 

közelmúltban rajtunk kívül más is megfordult itt. 

A pincében fát tartottak, de a hasábokat, amik a földön 

heverhettek, a fal mellett szépen felrakta valaki, hogy a pince 

közepe üres maradjon. A középső nagy kövön egy rozsdás 

vaskarika volt, a vaskarikán pedig egy fekete-fehér kockás sál. 

– Brunton sálja! – kiáltotta a barátom. – Láttam a nyakán, 

akár meg is esküszöm rá! Mit keresett itt a gazember? 

Kérésemre néhány rendőrt is odahívtak. Aztán 

megpróbáltam a sálba kapaszkodva megemelni a követ. Alig 

tudtam megmozdítani, de az egyik rendőr segítségével végül is 

félrehúztuk. Egy fekete üreg nyílt meg alattunk, megpróbáltunk 

belenézni, Musgrave pedig letérdelt a nyílás mellé, és ledugta a 

lámpást. 

Az üreg hét láb mély és négy láb széles lehetett. Egyik fala 

mentén egy rézpántos nagy faláda volt, a teteje nyitva, a 

zárjában pedig ez a furcsa, régimódi kulcs. Vastag porréteg 

borította, a nedvesség és a szú kikezdte az oldalát, úgyhogy a 

belsejét egészen elborította a gomba. A láda fenekén néhány 

ilyen fémkorong hevert, régi pénzek lehettek, különben semmi 

sem volt benne. 

De mi nem sokat törődtünk a ládával, mert a mellette 

kuporgó emberi alakot bámultuk. Fekete ruhában volt, 

összeroskadva ült a láda mellett, feje a láda peremén, karja a 



 

 

láda két oldalán. A vér mind a fejébe szállhatott, torz, májszínű 

arca felismerhetetlen volt, de a ruhájáról, a termetéről, a hajáról 

barátom meg tudta mondani, mihelyt kihúztuk a holttestet a 

lyukból, hogy valóban Brunton az, az eltűnt komornyik. Néhány 

nap óta halott volt már, de a testén nem volt seb, nem volt 

zúzódás, nem lehetett megállapítani, hogy mi okozta a halálát. 

Holttestét elvitték a pincéből, és mi még egy rejtéllyel, az 

előzőekkel vetekedő rejtéllyel lettünk gazdagabbak. 

Bevallom, Watson, hogy a nyomozásom csalódást jelentett 

nekem. Azt gondoltam, hogyha megtalálom a szertartásban 

megjelölt helyet, mindenre választ tudok adni; ott voltam, és 

fogalmam sem volt róla, mi lehetett az, amit a család ilyen nagy 

gonddal elrejtett. Megtudtuk, mi történt Bruntonnal, de még azt 

is meg kellett állapítanom, hogy hogyan történt, és hogy milyen 

szerepet játszott a dologban az eltűnt szobalány. Leültem a 

sarokban egy hordóra, és alaposan végiggondoltam az ügyet. 

Maga tudja, Watson, hogyan szoktam dolgozni ilyenkor. A 

másik ember helyébe képzelem magam, felmérem, hogy milyen 

okos, és megpróbálom elképzelni, mit csinálnék az ő helyében az 

adott körülmények között. Egyszerűsítette a dolgot, hogy 

Bruntonnak nagyon jó feje volt, nem kellett a személyes 

kiegyenlítés eszközéhez folyamodnom, ahogy tudományosan 

nevezni szokták. Tudta, hogy valami értékes holmit elrejtettek. 

Megkereste a helyét. Megtalálta a zárókövet, és látta, hogy egy 

ember egyedül nem boldogul vele. Mit tehetett? Külső segítségre 

nem számíthatott, még ha akadt volna is megbízható embere, 

mert ki kellett volna nyitnia a kaput, és könnyen leleplezhették 

volna. Ha tehette, nyilván a házból próbált segítőtársat szerezni. 



 

 

Kit kérhetett meg rá? Azt a lányt, aki szerette. A férfiak nehezen 

hiszik el, hogy valaki, akivel gonoszul bántak, már ne szeresse 

őket. Megpróbált kibékülni ezzel a Howells lánnyal, és aztán 

megkérte, hogy segítsen neki. Együtt lejönnek a pincébe éjjel, 

együttes erővel fel tudják emelni a követ. Eddig világosan 

tudtam követni minden lépésüket, mintha szemem láttára tették 

volna meg. 

De kettejüknek – ráadásul az egyikük lány – elég nehéz 

munka lehetett megemelni a követ. Egy tagbaszakadt sussexi 

rendőr meg jómagam is megszenvedtünk vele. Mit tehettek, 

hogy megkönnyítsék a dolgukat? Azt, amit én is tettem volna. 

Felálltam, és gondosan szemügyre vettem a szerteszét heverő 

fahasábokat. Mindjárt meg is találtam, amit kerestem. Egy 

körülbelül három láb hosszú hasábnak a vége volt összenyomva, 

jó néhány másiknak pedig az oldala, mintha valami nehéz tárgy 

nyugodott volna rajtuk. Ahogy megmozdították a követ, ezekkel 

a fákkal kiékelték, és amikor a nyílás már elég nagy volt hozzá, 

hogy Brunton bemásszon, a hosszú hasábbal támasztották ki. 

Nem csoda, ha benyomódott a vége, hiszen a kő egész súlya 

ránehezedett. Éreztem, hogy még mindig biztos talajon járok. 

De most – hogyan tovább? Hogyan idézzem föl ezt az éjféli 

szomorújátékot? Az egyik nyilván bemászott az üregbe, 

mégpedig Brunton. A lány odafönt várt. Brunton kinyitotta a 

ládát, valószínűleg föladogatta a tartalmát – hiszen nem találtuk 

meg a ládában –, de mi történhetett aztán? 

Milyen bosszúvágy kaphatott lángra ennek a szenvedélyes 

walesi lánynak a szívében, amikor megértette, hogy megrontója 

– isten tudja, mit tehetett vele – a hatalmában van? Véletlenül 



 

 

csúszott-e ki a fa a kő alól, véletlenül zárta-e a kő ebbe a 

sírgödörré vált üregbe? Vajon csak az volt-e a lány bűne, hogy 

hallgatott róla? Vagy az ő keze ütötte ki a fát a kő alól, így 

zuhant-e vissza a kő a helyére? Akárhogy volt is, lelki 

szemeimmel láttam, hogyan rohan föl a lépcsőn a lány a 

kincseket szorongatva – talán még visszhangzott a fülében a 

fojtott kiáltás, a kétségbeesett ököl dörömbölése a kőlapon, 

amely alatt aztán lassan megfulladt hűtlen szerelmese. 

Ez a magyarázata a lány holtra vált arcának, tépett 

idegeinek, másnap reggeli hisztérikus nevetésének. De mi 

lehetett a ládában? Mit csinált a zsákmánnyal? Csakis az a 

rozsdás fémtárgy és homályos kavicstömeg lehetett az, amit 

barátom horgászott ki a tóból. Oda dobta, mihelyt alkalma volt 

rá, hogy bűnének utolsó nyomai is elenyésszenek. 

Húsz percig ültem a pince sarkában, szótlanul töprengve. 

Musgrave sápadt arccal állt mellettem, a lámpát lóbálta, és le-

lenézett az üregbe. 

– I. Károly58 pénzei – mondta, és felém nyújtotta a láda 

fenekén maradt aranyakat. – Helyesen határoztuk meg a 

szertartás szövegének korát. 

– Még valami maradhatott itt I. Károly dolgai közül – 

mondtam, mert eszembe jutott a szertartás első két kérdésének 

megfejtése. – Mutassa meg, mi volt a tóból előkerült zsákban. 

Felmentünk a dolgozószobába, és kiraktuk a roncsokat. Nem 

csodálom, hogy első tekintetre érdektelen romhalmaznak 
                                                           
58 I. Károly -1. Károly (1600-1649) Anglia, Skócia és Írország királya (ur. 1625-

1649); Cromwell prestoni győzelme után az alsóház által kinevezett 150 fős 

törvényszék halálra ítélte, és nyilvánosan lefejezték. 



 

 

tartotta az egészet, hiszen a fém csaknem fekete volt, a kövek 

homályosak és fénytelenek. A kabátom ujjához dörzsöltem az 

egyiket, és máris úgy villogott a tenyeremben, mint a tűz. A 

fémtárgy kettős gyűrű alakú volt, de összevissza horpadt, ki sem 

lehetett venni az eredeti formáját. 

– Ne feledkezzünk meg róla, hogy a királypártiak a király 

kivégzése után is a kezükben tartották Anglia egy részét, és 

mikor végül menekülniük kellett, sok értékes tárgyukat 

elrejtették-elásták itthon, hogy majd nyugalmasabb időkben 

visszatérjenek érte. 

– Ősöm, Sir Ralph Musgrave, a királypártiak egyik vezetője 

volt, és II. Károly59 bizalmasa minden vándorlásában – mondta a 

barátom. 

– Nagyszerű! – feleltem. – Ez volt az utolsó láncszem, amire 

még szükségünk volt. Fogadja szerencsekívánataimat, hogy a 

birtokába került, bár elég gyászos körülmények között, egy 

igazán nagy értékű, de még sokkal nagyobb történelmi 

érdekességű tárgy. 

– Mi az a tárgy? – álmélkodott. 

– Nem más, mint Anglia királyainak ősi koronája. 

– A korona! 

– Igen. Emlékszem rá, mit mond a szertartás. Hogyan is 

kezdődik? „Kié volt?” „Aki elment.” Mert ez I. Károly kivégzése 

után volt már. És aztán? „Kié lesz?” „Aki eljön.” Ez II. Károly60 

volt, akinek a visszatérésében bizakodtak. Semmi kétség, ez a 

                                                           
59 II. Károly – II. Károly, a „Víg Uralkodó” (1630-1685) Anglia, Írország és 

Skócia királya (ur. 1660-1685). 

 



 

 

horpadt és formátlan tárgy hajdan a Stuart-házbeli királyok 

homlokát ékesítette. 

– És hogy került a tóba? 

– Erre a kérdésre elég hosszadalmasan tudok csak válaszolni 

– feleltem, és elmondtam azt a bonyolult következtetéssort, amit 

kiagyaltam, meg a hozzá tartozó bizonyítékokat; közben leszállt 

az alkony, és mire a történetem végére értem, már a hold 

tündökölt az égen. 

– És hogyhogy II. Károly nem kapta vissza a koronát 

hazatérte után? – kérdezte Musgrave, és visszacsúsztatta a 

kincset a vászonzsákba. 

– Olyan kérdést tett fel, amire valószínűleg sohasem tudunk 

választ adni. Úgy látszik, hogy a titkot ismerő Musgrave 

meghalt a király visszajövetele előtt, és óvatosságból csak a 

szertartás szövegét hagyta a fiára, nem magyarázta el a szavak 

jelentését. Azóta is él a szertartás, a szöveg apáról fiúra száll, és 

az az ember, aki meg akarta fejteni a titkot, az életével fizetett 

merész vállalkozásáért. 

Hát ez a Musgrave-szertartás története, Watson. A korona 

most is Hurlstone-ban van. Volt ugyan valami jogi vita, és elég 

sokat kellett fizetniük érte, hogy megtarthassák. Ha megemlíti a 

nevemet, szívesen megmutatják magának. A szobalányról azóta 

sem hallott senki, valószínűleg sikerült kijutnia Angliából, most 

valahol a tengerentúl élhet, és talán él még benne bűnének az 

emléke is. 

Katona Tamás fordítása 



 

 

Gilbert Keith Chesterton 

A PENDRAGONOK PUSZTULÁSA61 

Brown atya nem volt kalandvágyó kedvében. Nemrég 

betegedett bele a túlfeszített munkába, s amikor már lábadozott, 

Flambeau barátja magával vitte jachtkirándulásra; velük volt Sir 

Cecil Fanshaw is, egy fiatal cornwalli földbirtokos, a comwalli 

partvidék lelkes rajongója. Brown azonban még mindig 

gyengélkedett, a tengeri utat sem bírta jól, s bár nem a 

zúgolódók vagy könnyen csüggedők fajtájából való volt, többre, 

mint udvariasságra és türelemre nem telt lelkierejéből. Amikor a 

másik két férfi a szeszélyes, ibolyaszínű naplementét vagy a 

szeszélyes vulkanikus sziklákat dicsérte, ő csak rájuk hagyta. 

Amikor Flambeau rámutatott egy sárkány formájú kőszirtre, 

Brown ránézett, és elismerte, hogy valóban sárkányhoz 

hasonlatos. Ha Fanshaw még izgatottabban mutogatott egy 

sziklát, hogy éppen olyan, mint a varázsló Merlin,62 Brown atya 

                                                           
61 Gilbert Keith Chesterton: A Pendragonok pusztulása – Gilbert Keith 

Chesterton (1874-1936) angol író, költő'. 1911-től adja közre detektívtörténeteit 

(A jámbor Brown atya; Brown atya bölcsessége). A Brown atya-novellák 

címszereplője látszólag gyermeki ártatlansággal tekint a világra, de az 

esetlennek, gyámoltalannak tűnő katolikus pap mélyen ismeri az emberi 

természetet, s tudja, hogy a jó és a gonosz együtt munkálkodik benne. 

Önmagát a végső isteni igazságszolgáltatás kicsiny földi segítőjének tartja. 

62 Merlin – Az Artúr- (Arthus) mondakör jóindulatú varázslója. 



 

 

azt is megnézte és bólogatott. Amikor Flambeau megkérdezte, 

hogy a kanyargós folyócska sziklás szorosa vajon nem 

Tündérország kapuja-e, ő arra is igent mondott. Fontos és 

jelentéktelen dolgokat egyaránt kedvetlen szórakozottsággal 

hallgatott meg. Meghallgatta azt, hogy ez a partvidék csak 

óvatos hajósok számára nem életveszélyes, s azt is, hogy elaludt 

a hajó macskája. Hallotta, hogy Fanshaw sehol sem találja a 

szivarszipkáját, s meghallgatta a kormányos bölcs mondókáját: 

„Két szeme ha csillog, eléred a partot; ha fél szemmel kacsint, 

zúgó ár mélye int.” Hallotta, amint Flambeau odaszól Fanshaw-

nak, hogy ez bizonyára annyit jelent, hogy a kormányos tartsa 

nyitva mindkét szemét, és el ne bóbiskoljon. De azt is hallotta, 

amikor Fanshaw megmagyarázta Flambeaunak, hogy különös 

mód nem ezt jelenti, hanem azt, hogy ameddig két parti 

jelzőfényt látnak, az egyiket közel, a másikat távol, de pontosan 

egymás mellett, addig a hajózható folyómederben vannak, de 

mihelyt az egyik fényt eltakarja a másik, a hajó zátonyra fut. 

Hallotta, amint Fanshaw hozzátette, hogy az ő szűkebb hazája 

tele van ilyen furcsa népmesékkel, mondókákkal, a romantika 

igazi hona ez a vidék. Még előnyben is részesítette Cornwallnak 

ezt a részét Devonshire-rel, mondván: ez az országrész 

jogosabban pályázik az Erzsébet kori tengerészdicsőség 

babérjaira. Szerinte akadnak olyan kapitányok e kis öblök és 

szigetecskék között, akikhez képest Drake63 nem is igazi 

tengerész. Hallotta, hogy Flambeau nagyot kacag, és megkérdi, 

                                                           
63 Drake – Sir Francis Drake (154CM3 k. – 1596) angol tengerész, felfedező; 

Magellán után ő volt a második, aki körbehajózta a Földet. 



 

 

hogy eszerint „Fel, Nyugatnak!” annyit jelent-e, hogy a 

devonshire-i férfiak mind Comwallba vágyódnak. Hallotta, 

amint Fanshaw kijelenti, hogy nincs itt helye a tréfának, és 

nemcsak hogy a múltban voltak hősök a cornwalli 

tengerészkapitányok, de ma is azok. Éppen itt a közelben is él 

egy öreg, nyugdíjas tengernagy, aki izgalmas tengeri kalandok 

sebhelyeit viseli testén, és fiatalkorában felfedezte azt a nyolc 

szigetből álló utolsó csendesóceáni szigetcsoportot, amelyet 

azóta rajzoltak be a világ térképébe. Cecil Fanshaw maga olyan 

ember volt, aki valósággal kierőszakolja másokból az efféle 

nyers, de rokonszenves lelkesedést; nagyon fiatal férfi, világos 

hajú, élénk arcszínű, mohó profillal; volt benne valami fiús 

merészség, amely megcáfolta külsejének, színeinek lányos 

gyengédségét. Kirívó ellentéte volt a széles vállú, fekete szemű, 

katonásan marcona Flambeau-nak. 

Brown hallotta és látta mindezeket a jelentéktelen dolgokat, 

de csak úgy, ahogy a fáradt ember hallja a vonat kerekeinek 

dallamát, vagy a beteg látja a tapéta mintáit. Senki sem 

számíthatja ki a lábadozó beteg hangulatváltozásait, de 

valószínű, hogy Brown atya lehangoltságát nagymértékben 

befolyásolta az is, hogy nem barátkozott még meg a tengerrel. 

Mert mihelyt a folyó öble palacknyakként összeszűkült, a víz 

nyugodtabb lett, s a levegő enyhébb és földszagú, úgy látszott, 

Brown atya fölébred kábultságából, és mint egy csecsemő, lassan 

tudomást vesz a dolgokról. Az a napszak volt ez, éppen 

napnyugta után, amikor a levegő és a víz még ragyog, de 

hozzájuk képest a föld és a növényzet már csaknem feketének 

tűnik. Ebben az estében azonban volt valami kivételes. A 



 

 

sajátságosan ritka atmoszférában mintha homályos üveglapot 

távolítottak volna el a hajó és a természet közül, úgyhogy még a 

sötét színek is jobban pompáztak ezen a napon, mint borús 

időben a világosak. A folyópart letaposott földje és a pocsolyák 

tőzegfoltjainak megszokott szürkesége valósággal felizzott, s a 

szellőtől rezdülő sötét erdők nem elmosódott kéknek látszottak a 

távolban, mint máskor, hanem élénk színű lila virágok szélfútta 

tömegéhez hasonlítottak. Volt valami romantikus, sőt titokzatos 

magában a tájban, ami Brown atya lassan éledő érzékeiben még 

jobban tudatosította a színeknek ezt a varázslatos tisztaságát és 

élénkségét. 

A folyó még elég széles és mély volt ugyan az ő kis 

luxusjachtjuk számára, de a partvidék hajlatai azt mutatták, 

hogy mindkét oldalon keskenyedik a medre: úgy tűnt, hogy az 

erdők szaggatott és röpke hídépítési kísérletekkel próbálkoznak 

– mintha a hajó a völgy romantikájából a katlan romantikájába s 

onnan egy még romantikusabb alagút felé tartana. E 

látnivalókon kívül kevés foglalkoztathatta Brown élénkülő 

fantáziáját; nem látott embert néhány cigányon kívül, akik az 

erdőben vágott fűzfavesszővel és rőzsenyalábbal baktattak a 

folyóparton; s észrevett egy nem éppen különös, de ilyen 

elhagyott vidéken mégis szokatlan látványt: egy fekete hajú 

hölgy hajadonfőtt evezett kis csónakjában. Ha tulajdonított volna 

is fontosságot Brown atya ezeknek a dolgoknak, bizonyos, hogy 

teljesen megfeledkezett róluk a következő folyókanyarulatnál, 

ahol különös tárgy bukkant fel előttük. 

A folyó kiszélesedett és elágazott: egy hal alakú, erdőkkel 

borított szigetecske sötét éke hasította ketté. Saját sebességük 



 

 

ütemében látszólag feléjük úszott a szigetecske, mint egy hajó: 

mint egy olyan hajó, amelynek nagyon magas az orra, vagy 

pontosabb kifejezéssel, nagyon magas a kéménye. Ugyanis a 

feléjük eső végén furcsa építmény állott, amelyhez foghatót még 

sohasem láttak, s amelynek a mibenlétét sem tudták felismerni. 

Nem volt különösen magas, de a szélességéhez képest mégis volt 

annyira magas, hogy másnak, mint toronynak nemigen 

nevezhették. Úgy látszott, kizárólag csak fából építették, de 

valami össze nem illő, furcsa módon. A deszkák és gerendák egy 

része jó száraz tölgyfából készült, másik része frissen vágott 

nyers, nedves fából, némelyik deszka fehér színű fenyőfából, de 

a zömük ugyanebből a fából, szurokkal feketére mázolva. Ezeket 

a fekete gerendákat ferdén vagy összevissza mindenféle szögben 

építették be, ami az egész építménynek furcsa, toldozott-

foldozott külsőt adott. Volt rajta egy vagy két ablak is, régi 

divatú, de választékos stílusú, színes, ólomkarikás üvegekkel. 

Az utasok azzal az ellentmondásos érzéssel nézték, mint amikor 

az embert valami nagyon emlékezteti valamire, és közben 

biztosan tudja, hogy mégsem az, hanem valami egészen más. 

Ha Brown atyát megzavarta valami, nem nyugodott addig, 

amíg ki nem derítette a zavar okát. Azon töprengett, hogy itt a 

furcsaság lényege az, hogy egy sajátos formát nem hozzáillő 

anyagból állítottak elő: mintha bádogból csináltak volna 

cilindert, vagy szalonkabátot kockás skót szövetből. Emlékezett, 

hogy látott már valahol különböző színű fagerendázatot hasonló 

módon összeállítva, de egészen más építészeti arányokban. A 

következő percben egy pillantás a sötét fákon át megmutatta 

mindazt, amit tudni akart, és Brown atya elnevette magát. A 



 

 

lombozat nyílásán keresztül meglátott egy fekete fagerendázatú 

öreg házat, olyat, amilyet még mindig találhatunk itt-ott 

Angliában, de legtöbbször már csak színházban láthatjuk az 

utánzatát, egy Régi London vagy Shakespeare Angliája című 

darabban. Addig mutatkozott csupán a kép, hogy a pap 

megfigyelhesse: régi divatú, de jó karban tartott és kényelmes 

vidéki házat lát, előtte virágágyásokkal. Semmiben sem hasonlít 

ahhoz a tarkabarka bolondos toronyhoz, amelyet, úgy látszik, a 

ház selejtanyagából építettek. 

– Hát ez mi a csoda? – szólt Flambeau, aki még egyre a 

tornyot bámulta. 

Fanshaw szeme ragyogott, és diadalmasan mondta: 

– Aha! Ilyet még nem látott, azt elhiszem, ezért is hoztam 

ide, barátom. Most majd tulajdon szemével láthatja, hogy túlzás-

e, amit a cornwalli tengerészekről állítottam. Ez az öreg 

Pendragon háza, akit mi Tengernagynak hívunk, ámbár 

nyugalomba vonult, mielőtt elnyerhette volna ezt a rangot. 

Raleigh és Hawkins szelleme csak emlékként él a devoni népben, 

de a Pendragonok között élő valóság. Ha Erzsébet királynő64 

felkelne sírjából, és aranyozott bárkáján felbukkanna a folyón, a 

Tengernagy olyan házzal fogadná, amilyet megszokott; itt 

minden szöglet és ablakszárny, minden falburkolat vagy 

asztallap változatlan. És megtalálná a királynő azt az angol 

hajóskapitányt is, aki töretlen lelkesedéssel beszél új földrészek 

                                                           
64 Erzsébet királynő -1. Erzsébet (1533-1603) angol királynő, uralkodása alatt 

(1558-1603) Anglia nagyhatalommá vált Európában. 



 

 

felfedezéséről kis hajókon, éppúgy, mintha még Drake-kel 

vacsorázna. 

– Fura dolgot látna őfelsége a kertben – szólt Brown atya –, 

ami nem tetszene az ő reneszánsz szemének. Az Erzsébet-kori 

lakóház-építészet bájos a maga nemében, de természete ellen 

való, hogy tornyocskákba magasodjék. 

– Pedig – felelte Fanshaw – ez a legromantikusabb és 

hitelesen Erzsébet-kori része az egész épületnek. A spanyol 

háborúk idején építették a Pendragonok, és bár többször is ki 

kellett javítani, sőt más okból újjá is építeni, mindig eredeti 

formájában építették fel. A hagyomány szerint Sir Peter 

Pendragon asszonya építtette erre a helyre és ilyen magasra, 

mert a torony tetejéről éppen arra a kanyarulatra láthatott, ahol a 

hajók befutnak a folyótorkolatba; s ő akarta elsőnek 

megpillantani férje vitorlását, amint megtér a spanyol 

tengerekről. 

– És mi volt a másik ok, amiért újjá kellett építeni a tornyot? – 

kérdezte Brown atya. 

– Ó, ennek is különös története van – mondta élvezettel az 

ifjú földesúr. – Hiszen tudja, hogy a különös történetek 

hazájában vagyunk: Arthur király65 is itt élt, és Merlin varázsló, 

és őelőtte a tündérek is. A történet úgy szól, hogy Sir Peter 

Pendragon, akiben – attól tartok – a kalózok bűnei megfértek a 

tengerészerényekkel, három spanyol nemesembert hozott 

magával hadifogolyként, azzal a szándékkal, hogy Erzsébet 
                                                           
65 Arthur király - Artúr (Arthus, Artus) legendás brit király; 500 körül a 

Britanniába benyomuló angolszászok ellen harcolt; a középkorban kiterjedt 

mondakör alakult ki személye körül. 



 

 

királynő udvarába kíséri őket. De minthogy forróvérű és 

tigrisindulatú férfi volt, összezördülvén az egyikkel, torkon 

ragadta, és véletlenül vagy szándékosan a tengerbe lökte. A 

másik spanyol, aki az elsőnek testvére volt, azonnal kardot 

rántott, és Pendragonra rohant. Rövid, de heves párviadal után, 

amelyben mindketten három sebet kaptak ugyanannyi perc alatt, 

Pendragon kardja átdöfte ellenfele testét, s a másik spanyol 

számlája is kiegyenlíttetett. A hajó éppen befordult a 

folyótorkolatba, és közeledett a sekélyebb parti vizekhez. A 

harmadik spanyol, átugorva a hajó korlátján, a part felé úszott, 

és csakhamar olyan helyre ért, ahol felállva csak derékig lepte el 

a víz. S ekkor szembefordult a hajóval, két karját az égnek emelte 

– mint a bűnös városra átkokat szóró próféta –, s átható, 

rettenetes hangon kiáltotta Pendragon felé, hogy ő még él, és élni 

fog, örökkön-örökké fog élni; hogy sem őt magát, sem övéit a 

Pendragon-ház egymást követő nemzedékei soha viszontlátni 

nem fogják, de biztos jelekből mindig tudni fogják, hogy ő és 

bosszúja él, és el nem múlik soha. E szavak után alámerült, és 

vagy megfulladt, vagy oly sokáig úszott víz alatt, hogy egyetlen 

haja szálát sem pillantotta meg többé senki. 

– Megint itt van az a lány a csónakban – szakította félbe 

Flambeau, mert csinos fiatal nők bármilyen tárgyról el szokták 

vonni a figyelmét. – Úgy látszik, neki is feltűnt ez a furcsa 

torony, nem csak nekünk. 

Valóban, a fekete hajú, fiatal hölgy lassan, csendes siklással a 

különös szigetecske mellé sodródott csónakján, s figyelmesen 

nézett fel a furcsa toronyra; hosszúkás, olajbarna arcán élénk 

kíváncsiság látszott. 



 

 

– Nem érdekelnek a lányok – szólt türelmetlenül Fanshaw –, 

van belőlük elég a világon, de olyasmi, mint a Pendragon-

torony, alig akad. Képzelhetik, hogy a spanyol nemes átka 

mennyi botrány és babonaság forrása volt, és ha bármilyen 

szerencsétlenség érte ezt a cornwalli családot, a falusi 

hiszékenység ezzel az esettel hozta kapcsolatba. Való igaz 

viszont, hogy a torony kétszer vagy háromszor leégett, és a 

család sem mondható szerencsésnek, mert a Tengernagy közeli 

rokonai közül legalább kettő lett hajótörés áldozata, sőt 

tudomásom szerint az egyik éppen azon a helyen, ahol Sir Peter 

a spanyolt a tengerbe dobta. 

– De kár! – kiáltotta Flambeau. – Már el is megy a kislány. 

– Mikor hallotta tengernagy barátjától ezt a családi 

történetet? – kérdezte Brown atya, amikor a fiatal lány elhúzott 

mellettük, anélkül hogy bármilyen jelét adta volna annak, hogy 

érdeklődését a toronyról a jachtra is ki óhajtaná terjeszteni, 

melyet egyébként Fanshaw már szorosan a sziget mellé 

kormányzott. 

– Sok évvel ezelőtt – felelte Fanshaw. – Most már régebben 

nem szállt tengerre, bár éppúgy él-hal a hajózásért, mint valaha. 

Azt hiszem, valami családi szerződés vagy ilyesmi akadályozza 

meg benne. De itt is vagyunk már a kikötőhelynél, menjünk a 

partra, és nézzük meg az öreg harcost. 

Fanshaw nyomában kiléptek a szigetre, éppen a torony alatt; 

és Brown atya talán a szárazföld hatására, vagy esetleg azért, 

mert valami felkeltette figyelmét a folyó másik partján (néhány 

másodpercig erősen arra nézett), mindenesetre rendkívüli 

módon felfrissült. Sűrű fasorba léptek, melynek két oldalán 



 

 

szürke fakerítés futott, amilyet gyakran látni parkok vagy kertek 

szegélyén, fölötte a sötét fák hajladozó lombfái, mint megannyi 

fekete és bíborszínű tolldísz egy óriás halottaskocsin. Ahogy 

mentek a torony mellett, még furábbnak látták, mert az ilyen 

bejáratokat rendszerint két torony fogja közre, ez meg 

féloldalasnak tűnt. De ettől eltekintve a fasor olyan volt, amilyen 

egy úriházhoz vezető feljárat általában lenni szokott, és 

minthogy oly kanyargósan haladt, hogy a ház eltűnt szemük 

elől, a park is nagyobbnak látszott, mint ahogy az egy ilyen kis 

szigeten lehetséges. Brown atyát talán kissé képzelődővé tette a 

kimerültség, de valahogy úgy érezte, hogy az egész hely egyre 

nő, növekszik, mint a lázálmokban. Sétájukat valamiféle 

misztikus egyhangúság jellemezte, mígnem Fanshaw hirtelen 

megállt, rámutatott valamire, ami a szürke kerítésből állt ki – 

első pillantásra egy állat beszorult szarvára emlékeztetett. 

Tüzetesebb vizsgálat után kiderült, hogy meggörbített 

fémpenge, amely gyengén derengett a halványuló fényben. 

Flambeau, aki, mint minden francia, katonaviselt ember volt. 

a fémtárgy fölé hajolt, és megdöbbenve szólt: 

– Hiszen ez kard! Ismerem ezt a fajtát: nehéz és görbe, de 

rövidebb, mint a lovassági kardok: a tüzérségnél használták, és 

a… 

Ebben a pillanatban a penge visszahúzódott a repedésből. 

amit vágott, majd ismét lecsapott még nagyobb erővel, s hasító 

zajjal repesztette végig az osztódással szaporodó palánkot. 

Aztán valaki ismét kihúzta, néhány lábnyival odább emelte a 

kerítés fölé, s egyetlen csapásra újból félig elrepesztette; s miután 

egy darabig ide-oda rángatta, hogy kiszabadítsa (a sötétből 



 

 

idehallatszó káromkodások kíséretében), egy másodperc alatt ott 

is végighasította a sövényt. Ördögi erejű rúgás röpítette ki az út 

közepére a fapalánk meglazult négyszögét, s a tátongó rés 

mögött felbukkant a csalit sötét foltja. 

Fanshaw a sötét nyílásba kukkantott, és meglepetten 

felkiáltott: 

– De kedves tengernagyom! Mindig új ajtót vág magának, ha 

sétálni megy? 

A hang a sötétben megint káromkodott egyet, aztán harsány 

nevetésbe tört ki: – Azt már nem – mondotta –, de 

mindenképpen ki kell vágnom ezt a kerítést, elnyomorítja a 

növényzetet, és senki más nem végzi el helyettem. Csak kivágok 

még egy darabot, és máris megyek üdvözölni önöket. 

És valóban még egyszer felemelte fegyverét, és két helyen 

lecsapva újabb csíkokat vágott ki a palánkból, végül mintegy 

tizennégy láb széles nyílást kanyarítva ki. Aztán e széles erdei 

kapun át kilépett az esti fénybe, kardjának pengéjén egy 

odatapadt szürke faszilánkkal. 

Az első pillantás tökéletesen igazolta Fanshaw meséjét: a 

megtestesült öreg kalóz-tengernagy állott előttük. Később 

kiderült egyes részletekről, hogy pusztán véletlen jelenségek. A 

tengernagy például széles karimájú kalapot viselt a nap ellen, de 

elöl magasan felhajtotta az ég felé, kétoldalt pedig mélyen a 

fülére húzta úgy, hogy félhold alakban állt a homloka fölött, 

mint Nelson admirális66 háromszögletű kalapja. Közönséges 
                                                           
66 Nelson admirális – Horatio Nelson (1758-1805) brit tengernagy, a francia 

forradalom és a napóleoni háborúk idején győzelmeivel biztosította Nagy-

Britannia tengeri fölényét. 



 

 

sötétkék kabátot hordott, egészen egyszerű gombokkal, de a 

fehér vászonnadrággal mégis tengerészöltözet benyomását 

keltette. Magas volt, laza tartású, könnyed mozgása különbözött 

a tengerészek imbolygó járásától, és mégis valahogy 

emlékeztetett rá; a kezében tartott szablya formára szakasztott a 

kurta tengerészkard, de legalább kétszer akkora. Kalapjának 

karimája alól éles vonású sasarc bukkant elő, s nemcsak simára 

borotvált, hanem szemöldök nélküli. Mintha az elemekkel való 

küzdelemben minden szőr lekopott volna arcáról. Szeme kiálló, 

átható pillantású. Arcszíne érdekesen vonzó, majdnemhogy 

trópusi; talán a vérnarancs színére emlékeztetett. Ugyanis 

pirospozsgás volt és vérmes, valami sárgás, de semmiképpen 

sem beteges árnyalattal, melytől arca izzani látszott, mint a 

Hesperidák kertjének67 aranyalmái. Brown atya arra gondolt, 

hogy még sohasem látott arcot, amely ennyire kifejezte volna a 

Nap országának minden romantikáját. 

Fanshaw bemutatta két barátját a házigazdának, majd ismét 

csipkedni kezdte ez utóbbit, a kerítés lerombolása és vad 

káromkodásai miatt. A tengernagy először lefitymálta az 

egészet, unalmas kerti munkának tüntetve fel, azután ismét a 

régi energia csendült fel nevetésében, s kedélyes 

türelmetlenséggel így kiáltott fel: 

– Nos, lehet, hogy kissé vadul mentem neki, és biztos, hogy 

élvezettel török-zúzok bármit is. Maguk is így éreznének, ha 

egyetlen örömük az volna, hogy új kannibál szigetek 

                                                           
67 Hesperidák kertjének - A Heszperidák a görög mitológiában Atlasz és az Éj 

lányai, akik a távoli nyugaton őrzik az aranyalmát termő fát. 



 

 

felfedezéséért járják a tengereket, és itt kellene vesztegelniük 

ebben a sáros kis sziklakertben, egy falusi pocsolya közepén. Ha 

arra gondolok, hogyan vágtam ki másfél mérföldnyi mérgeszöld 

dzsungelt egy félennyire sem éles ócska karddal, s aztán 

eszembe jut, hogy itt kell ülnöm, és tűzifát aprítanom valami 

istenverte régi egyezség miatt, amit valamikor a családi bibliába 

firkáltak, hát legszívesebben… 

Ismét felemelte a súlyos acélt, és ezúttal egy csapásra 

kettészelte a fapalánkot teljes magasságában. 

– Hát így érzek – mondta, és dühös nevetéssel elhajította a 

kardot jó néhány yardnyira az úton. – De most már menjünk fel 

a házba, vacsorázniuk kell. 

A félkör alakú gyepszőnyeget a ház előtt három kerek 

virágágyás törte meg: egyikben piros, másikban sárga tulipán 

nyílt, s a harmadikban különös, ismeretlen, viaszfehér virág, 

amelyet a látogatók holmi egzotikus fajtának tartottak. Egy 

esetlen, szőrös képű és mogorva kertész éppen a kerti fecskendő 

ormótlan tekercsét aggatta fel. A halódó naplemente végső 

sugara, amely még a ház sarkához látszott tapadni, 

megvillantotta itt-ott a távolabbi virágágyak színeit; a ház 

mellett, a folyóra néző tisztáson, magas réz háromlábon nagy 

rézteleszkóp dőlt ferdén előre. A tornác lépcsője melletti kis 

zöldre festett kerti asztalnál mintha valaki épp az imént 

fogyasztotta volna el teáját. A kapubejáratot két durván faragott 

kőtömb szegélyezte, a szemek helyén egy-egy lyukkal, állítólag 

déltengeri bálványkövek, s a kapubolt fölötti barna 

tölgyfagerenda felismerhetetlen faragványai csaknem éppoly 

barbárnak látszottak. 



 

 

Ahogy beléptek, az apró termetű pap hirtelen az asztalra 

ugrott, és felágaskodva, teljes elfogulatlansággal vizsgálta 

szemüvegén keresztül a tölgyfába vésett alakzatokat. Pendragon 

tengernagy elcsodálkozott, bár nem látszott különösen 

bosszúsnak; de Fanshaw-t annyira mulattatta ez a látvány, 

amely kis állványán mutatványait végző törpére emlékeztette, 

hogy nem tudta elfojtani kacagását. Brown atya azonban nem 

vett tudomást sem a csodálkozásról, sem a nevetésről. 

Három faragott alakzatra meredt, melyek ha kopottak és 

elmosódottak voltak is, az ő számára mégis érthetőnek 

látszottak. Az első egy torony vagy valami más építmény 

körvonalait mutatta, melyet kacskaringós-hegyes szalagcsokor 

koronázott. A második világosabb volt: Erzsébet kori gálya, 

alatta dekoratív hullámokkal, azonban a hajó közepét furcsa, 

csipkézett szikla törte meg, amely a faanyag hibája is, de a 

betóduló víz konvencionális ábrázolása is lehetett. A harmadik 

egy emberi alakot mutatott deréktól fölfelé; fűrészes, 

hullámszerű vonalban végződött; az arc elmosódott volt és 

jellegtelen, karját mereven ég felé tartotta. 

– Hát igen – motyogott pislogva Brown atya –, világos, hogy 

ez a spanyol története. Itt áll magasra emelt karokkal, átkozódva 

a tengerben, és itt a két átok: a hajótörés és az égő Pendragon-

torony. 

Pendragon elnéző mosollyal csóválta meg a fejét. 

– És mi minden mást jelenthetne még? – kérdezte. – Nem 

tudja, hogy az ilyen fél emberalak éppoly gyakori a címertanban, 

mint a fél oroszlán vagy fél szarvasbika? Nem lehet a hajót 

elmetsző vonal a címerpajzsot kettéosztó úgynevezett „fogazott” 



 

 

vonal? És bár a harmadik ábra nem éppen heraldikus,68 de 

mindjárt heraldikusabbnak látszik, ha feltételezzük, hogy a 

torony babérral s nem lángokkal van koronázva, ami éppen 

olyan valószínű. 

– De mégiscsak különös – szólt Flambeau –, hogy ezek a 

figurák igazolják a régi legendát. 

– Ugyan – felelte a szkeptikus világjáró –, honnan 

tudhatnánk, hogy a legendából mennyi született épp ezeknek a 

régi faragványoknak nyomán? Aztán nem ez az egyetlen ilyen 

régi legenda. Fanshaw, aki nagy kedvelője az ilyesminek, 

elmondhatja, hogy vannak még e mondának más változatai is, és 

még sokkal rémesebbek. Az egyik történet azt fogja rá 

szerencsétlen ősömre, hogy kettévágta a spanyolt – és ez is 

megfelel ennek a csinos ábrának. A másik azzal tiszteli meg 

családunkat, hogy a birtokában levő toronyban kígyók 

tanyáznak, s így magyarázhatók ezek a kis tekergőző jószágok a 

másik képen. Egy harmadik elmélet szerint az a megtört vonal a 

hajón egy villámcsapás sablonos ábrázolása, és ha ezt a feltevést 

alaposan megvizsgáljuk, már magában véve ez is bizonyítja, 

mennyire nem lehet hitelt adni az ilyesféle véletlen 

egyezéseknek. 

– Hogyan érti ezt? – kérdezte Fanshaw. 

– Úgy áll a dolog – felelte szenvtelenül a házigazda hogy a 

két vagy három hajótörés alkalmával, amelyről családunkban 

tudok, nem volt sem villámlás, sem mennydörgés. 

– Úgy? – szólt Brown atya, és leugrott a kis asztalról. 
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Újra elhallgattak, s a csendben idehallatszott a folyó állandó 

mormolása; aztán Fanshaw szólalt meg kételkedő és kicsit 

csalódott hangon: 

– Így hát nem gondolja, hogy van valami alapja az égő 

toronyról szóló meséknek? 

– Mesék persze vannak – szólt az admirális vállvonogatva és 

nem tagadom, hogy némelyikben akad is némi igazság, már 

amennyi az ilyen történetekben lenni szokott. Előfordult, hogy 

valaki tüzet látott errefelé, amikor az erdőn át hazafelé ment; 

másvalaki, aki juhokat tart a közeli hegyekben, azt képzelte, 

hogy lebegő lángokat lát a Pendragon-torony felett. Pedig hát az 

ilyen sáros, nedves földdarabkán, mint ez az átkozott sziget, 

igazán mindenre inkább gondolhat az ember, mint tűzvészre. 

– Mi az a tűz odaát? – kérdezte Brown atya szelíden és 

váratlanul, a folyó bal partján fekvő erdőre mutatva. 

Mindannyian meghökkentek, és Fanshaw, aki legizgulékonyabb 

volt köztük, meglehetősen nehezen nyerte vissza nyugalmát; 

ugyanis hosszú, vékony füstszalagot pillantottak meg, amely 

csendesen szállt fölfelé a tovatűnő esti fényben. 

Pendragon ismét harsány nevetésbe tört ki. 

– Cigányok! – mondta. – Már egy hete táboroznak itt. Uraim, 

menjünk vacsorázni – és elfordult, hogy belépjen a házba. 

De Fanshaw-ban még ott remegett az ódon babonák 

visszfénye, és izgatottan fordult Pendragonhoz: 

– Admirálisom, miféle sercegő hang hallatszik a sziget felől? 

Egészen olyan, mint a tűz pattogása. 



 

 

– Inkább olyan, mint ami valójában – felelte az admirális, 

miközben az utat mutatta: – Csak egy erre haladó csónak, semmi 

más. 

Alig fejezte be szavait, a komornyik, fekete ruhás sovány 

ember, nagyon fekete hajjal és nagyon hosszú, sárga arccal, 

megállt az ajtóban, és jelentette, hogy a vacsora tálalva van. 

Az ebédlő hajókabinhoz hasonlított, de inkább modern, mint 

Erzsébet-kori tengerészkapitány kabinját idézte. A kandalló 

fölötti fegyverdíszek között volt ugyan három ódon, rövid 

tengerészkard és egy megsárgult, tizenhatodik századi térkép 

tritonokkal69 és apró hajócskákkal a fodros tengeren. Ezek a 

tárgyak azonban kevésbé tűntek fel a fehér falon, mint néhány 

vitrin, tele különös színű, szakszerűen kitömött dél-amerikai 

madarakkal, fantasztikus csendes-óceáni kagylókkal és néhány 

kezdetleges, furcsa formájú szerszámmal, amelyeket a 

vademberek talán ellenfeleik megölésére, de lehetséges, hogy 

megfőzésére használtak. Az egzotikus jelleg azonban abban 

teljesedett ki, hogy a komornyikon kívül a tengernagy csak két 

néger inast tartott, akik különös, feszes, sárga egyenruhát 

viseltek. A kis pap ösztönös önelemző hajlama kiderítette, hogy 

e kétlábúak színe és csinos kis frakkszárnya a „Kanári” szót 

juttatta eszébe, s így ezzel az önkéntelen szójátékkal déltengeri 

utazásokkal hozta kapcsolatba őket. A vacsora vége felé sárga 

kabátjukat és fekete arcukat kivitték a szobából, s csak a 

komornyik fekete kabátja és sárga arca maradt ott. 

                                                           
69 Tritonokkal - Embertörzsű, halfarkú tengeri élőlény; a görög mitológiában 

Triton a tengeristen Poszeidón fia. 



 

 

– Sajnálom, hogy ilyen könnyedén fogja fel ezt a dolgot – 

fordult a házigazdához Fanshaw. – Az igazat megvallva azzal a 

gondolattal hoztam ide barátaimat, hogy segíthetnek önnek, 

mert értenek az ilyesmihez. Valóban egyáltalán nem hisz ebben a 

családi legendában? 

– Semmiben sem hiszek – válaszolta élénken Pendragon, 

csillogó szemével egy vörös trópusi madárra kacsintva. – Én a 

természettudományok híve vagyok. 

Flambeau alaposan elcsodálkozott, amikor pap barátja, aki 

időközben láthatólag teljesen felébredt, elkapva ezt a 

megjegyzést, nagy szóáradattal és meglepő tájékozottsággal 

társalgásba kezdett természettudományi témákról a 

házigazdával, egészen addig, amíg felszolgálták a desszertet és 

az italokat, s az utolsónak maradt komornyik is el nem tűnt. 

Ekkor ugyanazon a hangon így folytatta: 

– Kérem, Pendragon admirális, ne tartson tolakodónak, nem 

is kíváncsiságból kérdezem, de valóban okulásomra és az ön 

érdekében is. Rossz irányban tapogatózom, amikor arra 

gondolok, hogy nem óhajt ezekről a régi dolgokról a komornyik 

előtt beszélni? 

A tengernagy felhúzta szemöldöke helyének csupasz ívét, és 

felkiáltott: 

– Az ördögbe is, nem tudom, honnan vette, de az igazság az, 

hogy ki nem állhatom ezt a fickót! De azt már mégsem tehetem 

meg, hogy egy ilyen régi bútordarabot elbocsássak. Fanshaw, az 

ő regényes hajlamaival, biztosan azt mondaná, hogy a vérem 

nem bírja az ilyen fekete hajú, spanyolos képű embereket. 

Flambeau az asztalra csapott súlyos öklével. 



 

 

– Biz’ isten! – kiáltotta. – Annak a lánynak is épp- ilyen a 

haja! 

– Remélem. minden rendeződik ma este – folytatta a 

tengernagy mihelyt az unokaöcsém hajója szerencsésen 

megérkezik. Csodálkoznak, ugye? Hogy megértsék, el kell 

mondanom az egész történetet. Apámnak két fia volt; én 

agglegény maradtam, de a bátyám megnősült, van egy fia, 

akiből tengerész lett, mint mindannyiunkból, s ő fogja örökölni a 

családi birtokot. Nos, az apám furcsa ember volt; egyesült benne 

Fanshaw babonás hite az én hitetlenségemmel, s ezek állandóan 

küzdöttek a lelkében. Az én első tengeri útjaim után fogamzott 

meg benne az az elképzelés, amely, úgy gondolta, végleg eldönti 

majd, hogy az a bizonyos átok komoly dolog-e, vagy alaptalan 

ostobaság. Ha minden Pendragon egyszerre száll tengerre, 

akkor, úgy gondolta, túlságosan nagy a valószínűsége a 

természeti csapásoknak ahhoz, hogy valami bebizonyosodjék. 

De ha egyszerre csak egy megy közülünk tengerre, mégpedig az 

öröklés pontos sorrendjében, akkor feltevése szerint majd 

kiderül, vajon üldözi-e a családot mint családot, a balszerencse. 

Véleményem szerint esztelen ötlet volt ez, és elég élesen össze is 

szólalkoztam miatta apámmal, mert becsvágyó ember vagyok, és 

utolsónak hagytak, minthogy sorrendben unokaöcsém után én 

öröklöm a birtokot. 

– Apja és bátyja pedig – szólt nagyon szelíden a pap – a 

tengerbe vesztek, ugyebár? 

– Igen – mormogta az admirális –, egy buta véletlen miatt, 

amilyenekre mindig is épültek az emberiség hazug mítoszai, 

mind a ketten hajótörést szenvedtek. Apám az Atlanti-óceánról 



 

 

hajózott partjaink felé, ezekre a cornwalli sziklákra sodorta az ár. 

Bátyám hajója Tasmaniából hazatérőben süllyedt el, senki sem 

tudja, hol. Testét sehol sem találták meg. Újból csak azt 

mondhatom, egyik sem volt rendkívüli eset; igen sokan vesztek 

a tengerbe a Pendragonokon kívül is, és hajósember mindkét 

szerencsétlenséget teljesen normálisnak tartja. De a babona 

lángja elharapózott, és az emberek mindenütt az égő tornyot 

látják azóta is. Ezért mondom, hogy minden rendeződik, mihelyt 

Walter hazaér. Úgy volt, hogy a menyasszonya is idejön ma, de 

attól tartottam, hogy megijeszti valami véletlen késés, s ezért 

táviratoztam neki, hogy addig ne jöjjön, amíg nem értesítem, De 

majdnem biztos, hogy az éjszaka folyamán Walter megérkezik, s 

akkor mindez füstté válik, márminthogy dohányfüstté. 

Megtörjük ezt a régi hazugságot. mihelyt feltörjük a következő 

borospalack pecsétjét. 

– Igen jó a bor – szólt Brown atya, s komoly arccal felemelte 

poharát –, csak a borivó nem méltó hozzá. Igazán bocsánatot kell 

kémem öntől! – Ugyanis egy kis foltot ejtett az abroszra. Ivott, és 

éppen le akarta tenni poharát, de keze megrándult, mert egy 

arcot pillantott meg, amint az admirális háta mögött benéz a 

kerti ablakon – déliesen sötét bőrű, fekete hajú, fekete szemű 

fiatal nő arcát, amely a tragikus maszkokra emlékeztetett. 

Kis szünet után ismét a pap szólalt meg szelíd hangon: 

– Tengernagy úr – kérdezte –, tenne nekem egy szívességet? 

Engedje meg nekem, és ha ők is úgy akarják, a barátaimnak is, 

hogy csak ma éjszaka itt aludjunk az ön tornyában. Talán tudja, 

hogy az én mesterségemben az embernek mindenekelőtt 

ördögűzéshez kell értenie. 



 

 

Pendragon felugrott, és gyors léptekkel járkált fel- alá az 

ablakkal szemben, ahonnét az arc hirtelen eltűnt. 

– Megmondtam már – kiáltotta heves, éles hangon –, hogy 

nincs ebben semmi rendkívüli! Csak ennyit tudok erről a 

dologról. Mondja csak nyugodtan, hogy ateista vagyok. Mert az 

is vagyok! – Hirtelen sarkon fordult, és Brown atyára meresztette 

ijesztő tekintetét. – Ez az ügy teljesen rendben van. Nincsen itt 

semmiféle átok! 

Brown atya mosolygott. 

– Ebben az esetben – mondotta – nem lehet kifogása az ellen, 

hogy elragadó nyári házában alhassak. 

– Nevetséges gondolat! – mordult fel az admirális, idegesen 

dobolva székének támláján. 

– Kérem, bocsásson meg mindenért – szólt Brown atya, 

legnyájasabb modorában beleértve a bor kiöntését. De úgy 

látom, ön mégsem veszi semmibe az égő torony legendáját, mint 

ahogy azt nekünk mutatta. 

Pendragon tengernagy olyan hirtelen ült le ismét, mint 

ahogy az imént felkelt; csendesen ült, s amikor újból megszólalt, 

már halkabban mondta: 

– A saját kockázatára teszi, de vajon nem lenne-e még ön is 

ateista, hogy megőrizze a józan eszét ebben a sok 

ördöngösségben? 

Vagy három óra múlva Fanshaw, Flambeau és a pap még 

mindig a sötét kertben lézengtek, s csak most döbbent rá a másik 

kettő, hogy Brown atya nem szándékozik nyugovóra térni sem a 

toronyban, sem a házban. 



 

 

– Azt hiszem, ki kellene gyomlálni a gyepet – mondta Brown 

atya szórakozottan. – Ha találnék egy kapát, magam is 

megcsinálnám. 

Nevetve és tréfásan tiltakozva követték, de ő rendkívül 

ünnepélyesen válaszolt, bosszantó kis szónoklatban magyarázva 

el nekik, hogy az ember mindig találhat magának holmi apróbb 

elfoglaltságot, mellyel másnak is segítségére lehet. Kapát nem 

lelt sehol, de talált egy ócska vesszőseprőt, mellyel erélyesen 

kezdte seperni a pázsitról a lehullott faleveleket. 

– Mindig akad egy kis munka, amit el kell végezni – szólt 

gyermeteg vidámsággal –, mint ahogy George Herbert70 mondá: 

„Aki egy admirális kertjét kisepri Cornwallban, a Te 

törvényedért teszi, és jó cselekedetet mível.” És most – tette 

hozzá, hirtelen elhajítva a seprűt –, menjünk, és öntözzük meg a 

virágokat. 

A többiek továbbra is vegyes érzelmekkel figyelték, amint 

kigöngyölte a hosszú kerti öntözőcsövet, és csendes 

mérlegeléssel így szólt: – Talán a piros tulipánokat előbb és csak 

azután a sárgákat. Kicsit kiszáradtak, nem gondolják? 

Megforgatta a készülék csapját, s a vízsugár olyan egyenesen 

s oly erővel tört elő, mint egy hosszú acélrúd. 

– Vigyázz, Samson! – kiáltott Flambeau. – Levágtad a tulipán 

fejét! 

Brown atya bánatosan szemlélte a lenyakazott virágot. 

                                                           
70 George Herbert – George Herbert (1593-1633) vallásos érzületű angol 

metafizikus költő. 



 

 

– Az én öntözésem, úgy látszik, a „vagy meghalsz, vagy 

megmaradsz” gyógymódhoz hasonlít – ismerte be, fejét vakarva. 

– Kár, hogy nem találtam kapát. Kapával kellett volna engem 

látniuk! És ha már szerszámokról beszélünk, megvan-e a tőrös 

botod, Flambeau, amit állandóan magadnál hordasz? Akkor jó; 

Sir Cecil pedig keresse meg azt a kardot, amit az admirális 

valahol itt a kerítésnél dobott el. Milyen szürkének látszik 

minden! 

– Köd száll fel a folyóról – szólt Flambeau. 

Ebben a pillanatban a szőrös kertész hatalmas alakja jelent 

meg az árkokkal és teraszokkal tagolt pázsit felső gerincén, s 

gereblyét lóbálva, rémes hangon rájuk rivallt. 

– Tegyék le azt a csövet! – ordította. – Tegyék le a csövet, és 

menjenek a… 

– Nagyon ügyetlen vagyok – mentegetőzött jámborul a 

tisztelendő úr. – Vacsoránál is kiöntöttem egy kis bort. 

– Mintegy bocsánatkérően, bizonytalan mozdulattal fordult a 

kertész felé, kezében a még mindig köpködő öntözőcsővel. A víz 

jéghideg sugara, akár egy ágyúgolyó, egyenesen a kertész arcába 

csapódott, az ember megingott, elcsúszott és elterült, csizmája 

égnek meredt. 

– Ej, de szörnyű! – szólt Brown atya csodálkozva. – 

Leütöttem egy embert! 

Lehajtott fejjel állt egy pillanatig, mintha figyelne vagy 

hallgatózna, aztán ügetni kezdett a torony felé, maga után húzva 

az öntözőcsövet. A torony egészen közel volt már, de körvonalai 

furcsán elmosódtak. 



 

 

– Ennek az itteni ködnek egészen különleges a szaga – 

állapította meg. 

– Istenemre, igaza van! – kiáltott a halálsápadt Fanshaw. – 

De csak nem gondolja… 

– Azt gondolom – válaszolta Brown atya – hogy az admirális 

egyik tudományos jóslata ma éjjel valóra válik. Ez a történet 

füsttel végződik. 

Szavai közben gyönyörű, piros fény szökkent virágba, mint 

egy hatalmas rózsa, ördögök kacajához hasonlatos recsegés és 

pattogás kíséretében. 

– Úristen! Hát ez mi? – kiáltott fel Sir Cecil Fanshaw. 

– Az égő torony jele – felelte Brown atya, s az öntözőcső 

vízsugarát a vörös folt magja felé irányította. 

– Még szerencse, hogy nem feküdtünk le! – bökte ki 

Fanshaw. – Azt hiszem, nem terjedhet át a házra. 

– Hát nem emlékszik – kérdezte csendesen a pap –, hogy a 

fapalánkot, melytől lángra kaphatott volna, kivágták? 

Flambeau felvillanyozva nézett barátjára, de Fanshaw csak 

ennyit mondott szórakozottan: 

– Amúgy sem ölt volna meg senkit. 

– Nagyon furcsa torony ez – jegyezte meg Brown atya –, ha 

emberölésre szánja rá magát, mindig távollevőket öl meg. 

Ebben a szempillantásban ismét felbukkant az óriási kertész 

a magas, zöld gerincen, az égbolt előtt; de most már nem 

gereblyét, hanem görbe tengerészkardot lóbált, s hívta a 

többieket. Jött is már a két néger, ugyancsak a díszfegyvertárból 

kiemelt ócska görbe kardokkal. A vérvörös fényben, fekete 

arcukkal, sárga libériájukban olyanok voltak, mint a 



 

 

kínzóeszközöket cipelő, ördögi hóhérsegédek. Mögöttük a 

homályos kertben távoli hang hallatszott, rövid parancsszavakat 

kiáltva. Amikor a pap ezt a hangot meghallotta, arckifejezése 

ijesztően megváltozott. 

Higgadt maradt azonban, és szemét le nem vette a lángoló 

foltról, amely már terjedni kezdett, de most sziszegve 

összezsugorodott a víz hosszú ezüstlándzsájának támadására. 

Brown atya továbbra is a fecskendő szórófején tartotta az ujját, 

biztosítva a jó irányt, és semmi mással nem törődött, csak a 

lárma meg a szeme sarkából szinte ösztönösen vetett egy-egy 

pillantás tudatta a szigeti kertben lezajló izgalmas eseményekről. 

Mindössze két rövid utasítást adott barátainak. Az egyik: 

– Üssék le valahogy ezeket a fickókat, és kötözzék meg őket, 

bárkik legyenek is; van kötél ott a rőzsenyaláb mellett. El akarják 

venni tőlem ezt a jó fecskendőt. 

S a másik: 

– Mihelyt lehet, szóljanak át annak a csónakoslánynak, odaát 

van a parton a cigányokkal. Kérjék meg, hozzanak át néhány 

csöbröt, s töltsék meg a folyóból vízzel. 

– Aztán elhallgatott, s éppoly kíméletlenül öntözte tovább a tűz 

piros virágát, mint az imént a piros tulipánt. 

Meg sem fordult, oda sem figyelt a különös viadalra, mely 

csakhamar kitört a titokzatos eredetű tűz ellenségei és 

védelmezői között. Érezte, hogy szinte megremeg az egész 

sziget, ahogy Flambeau összecsapott a hatalmas termetű 

kertésszel; elképzelte, hogyan foroghat velük a világ birkózás 

közben. Hallotta a zuhanást s barátjának diadalittas zihálását, 

amint az első négerre vetette magát, s mindkét néger kiáltását, 



 

 

amikor Flambeau és Fanshaw megkötözték őket. Flambeau 

bikaereje az ő javukra billentette az egyenlőtlen küzdelem 

esélyeit, annál is inkább, mert negyedik ellenfelük még mindig a 

ház körül csellengett, egy árnyék s egy hang, semmi más. 

Hallotta a víz locsogását egy csónak evezői alatt, a lány 

parancsosztogató hangját, a válaszoló és közeledő cigányokat, 

üres csöbrök csobbanó és szívó neszét, ahogy megmerülnek a 

folyóban, s végül sok láb topogását a tűz közelében. Mindez 

azonban Brown atya szemében sokkal kevésbé volt fontos, mint 

hogy a vörös hasadék, mely az előbb tágulni látszott, kissé újra 

összezsugorodott. 

De aztán kiáltás hallatszott, s ettől csaknem elvesztette a 

fejét. Flambeau és Fanshaw néhány cigánnyal megerősítve a ház 

körül ólálkodó titokzatos ember üldözésére sietett, s Brown atya 

a kert túlsó végéből meghallotta francia barátjának rémült és 

csodálkozó felkiáltását. Olyan üvöltés követte ezt, amely 

emberinek már nem is volt mondható, amikor az ismeretlen 

kitört üldözői közül, s átrohant a kerten. Vagy háromszor kerülte 

meg a kertet, s oly szörnyű volt ez, mint amikor egy őrültet 

hajszolnak; tébolyodott módjára ordított az üldözött, s akár a 

tébolyda ápolói, kötéllel eredtek utána üldözői. De talán még 

ennél is szörnyűbb volt, hogy a látvány kertben fogócskázó 

gyerekekre is emlékeztetett valahogy. Végül, látva, hogy 

bekerítették, az üldözött felszökött a folyó magas partjára, s nagy 

csobbanással a sötét, örvénylő vízbe vetette magát. 

– Többet nem tehetünk, attól tartok – szólt Brown tompa, 

fájdalmas hangon. – E percben már a sziklákra sodorta a víz, 



 

 

oda, ahová annyi embert küldött. Ő tudta, hogyan kell 

felhasználni egy családi legendát. 

– Ugyan, ne beszélj már rejtvényekben! – kiáltotta 

türelmetlenül Flambeau. – Nem tudod elmondani egyszerű 

mondatokkal? 

– Dehogynem – felelte Brown atya, a fecskendőt figyelve. – 

„Két szeme ha csillog, eléred a partot; ha fél szemmel kacsint, 

zúgó ár mélye int.” 

A tűz, mint akit fojtogatnak, egyre hangosabban sziszegett és 

jajgatott, amint a fecskendő és a csöbrök zuhataga alatt 

mindjobban fogyott és keskenyedett, de Brown atya nem vette le 

róla a szemét, s így folytatta: 

– Arra gondoltam, ha már reggel volna, megkérném azt a 

fiatal hölgyet, vessen egy pillantást a teleszkópon át a 

folyótorkolatra és a folyóra. Láthatna valamit, ami érdekelné: a 

hajó jelzését vagy Mr. Walter Pendragont hazatérőben, vagy 

éppen magát a derékig vízben álló emberalakot, mert bár 

mostanra már biztonságban van, lehet, hogy a vízen át kell 

partra gázolnia. Bizony egy hajszál híja, hogy nem történt újabb 

hajótörés, újabb áldozattal, és csakis azon múlott, hogy a 

menyasszonyának volt annyi esze, hogy gyanúsnak találta az 

öreg tengernagy táviratát, és lejött ide, hogy szemmel tartsa. Ne 

is beszéljünk az öreg tengernagyról. Ne beszéljünk semmiről. 

Elég, ha annyit mondok, hogy valahányszor ez a szurokkal és 

gyantás fával összeeszkábált torony tüzet fogott, a tűz fénye a 

látóhatáron mindig olyan volt, mint a parti világítótorony 

jelzésének ikerfénye. 



 

 

– És így halt meg – tette hozzá Flambeau – az apa és az 

idősebb fiú. A legendák gonosz nagybácsija kis híján 

megkaparintotta az örökséget. 

Brown atya nem válaszolt, sőt udvarias közhelyeken kívül 

nem is mondott semmit, egészen addig, amíg csak mindannyian 

ott nem ültek a jacht kabinjában egy doboz szivar körül. Mikor 

látta, hogy a kudarcot vallott tüzet eloltották, nem akart tovább 

ott időzni, holott még hallotta, amint a fiatal Pendragon s a 

nyomába szegődött lelkes tömeg nagy zajjal vonul fölfelé a 

folyóparton, és – ha éppenséggel holmi regényes kíváncsiságtól 

indíttatva hajlandó lett volna rá – fogadhatta volna a hajózó 

vőlegény és a csónakos menyasszony együttes köszönetét. De 

fáradtsága újból erőt vett rajta, s csak akkor riadt fel egy 

pillanatra, amikor Flambeau hirtelen arra figyelmeztette, hogy 

szivarhamut ejtett a nadrágjára. 

– Ez nem szivarhamu – szólt bágyadtan. – Ez még a tűz 

hamuja, csak erre senki sem gondol, mert maguk mind 

szivaroznak. Hasonló meggondolásból vált számomra gyanússá 

a térkép is. 

– A Pendragon Csendes-óceáni-szigeteiről készült térképre 

gondol, atyám? – kérdezte Fanshaw. 

– Maguk azt hitték, hogy a Csendes-óceáni-szigetek térképe 

– felelte Brown. – Ha egy tollat egy kövülettel s egy darab 

korallal raknak össze, mindenki azt gondolja, múzeumi ritkaság. 

De ha ugyanazt a tollat szalaggal és művirággal párosítják, 

tüstént női kalapdísznek nézik. S ha ez a toll tintatartó, könyv s 

egy halom írópapír közelébe kerül, a legtöbben akár 

megesküsznek rá, hogy lúdtollat láttak. Hasonlóképpen maguk 



 

 

is trópusi madarak és kagylók között látták a térképet, s azt 

hitték, hogy a Csendes-óceáni-szigetek térképe. Pedig ennek a 

folyónak a térképe volt. 

– Ezt honnan tudja? – kérdezte Fanshaw. 

– Láttam a sziklát, amely maga szerint sárkányhoz hasonlít, s 

azt a másikat, mely olyan, mint Merlin, és… 

– Úgy látszik, sok mindent megfigyelt útközben – kiáltotta 

Fanshaw. – Pedig mi azt hittük, hogy se nem lát, se nem hall! 

– Tengeribeteg voltam – mondta egyszerűen Brown atya. – 

Szörnyű rosszul éreztem magam. De ha rosszul érzi is magát az 

ember, ez nem jelenti azt, hogy nem látja meg a dolgokat. – És 

ismét lehunyta szemét. 

– Gondolod, hogy más is meglátta volna mindezt? – kérdezte 

Flambeau. Feleletet azonban már nem kapott: Brown atya 

elbóbiskolt. 

Radnai Márta fordítása 



 

 

Gilbert Keith Chesterton 

A MENNYBÉLI KALAPÁCS 

Bohun Beacon, a csöpp falucska oly meredek hegyoldalon 

kapaszkodott fölfelé, hogy templomtornyának hegye a hegy 

leghegyének is látszott egyben. A magasan ülő templom 

alacsonyan álló kis kovácsműhelyre nézett. A kis műhelyt 

gyakran festette vörösre a tűz fénye, vasdarabok, kalapácsok 

hevertek szanaszét körülötte. Szemben a műhellyel, a 

macskaköves keresztúton túl, a Zöld Disznó búsongott 

egymagában, a helység egyetlen kocsmája. A keresztúton 

történt, ólmos-ezüstös reggelen, hogy két fivér találkozott, egyik 

a napjának kezdetén, másik a napjának végeztével. A tisztelendő 

és nemzetes Wilfred Bohun nagyhitű ember volt, és most éppen 

a templom felé igyekezett, hogy kora reggeli imáit lerója, vagy 

éppen hajnali lelkigyakorlatát végezze. Norman Bohun, ezredes 

és a nemzetes bátyja éppenséggel nem volt nagyhitű ember. 

Estéli öltözetben ült a Zöld Disznó előtt egy padon, és ivott. 

Bölcselkedő hajlamú ember talán eltöprengett volna, vajon az 

utolsó keddi vagy az első szerdai üveget nyakalj a-e, az ezredes 

azonban bölcselkedő hajlamú ember sem volt. 

A Bohunok családfája a középkorban gyökerezett; ma már 

kevés arisztokrata család dicsekedhet azzal, hogy címeres családi 

lobogóját meghordozta a Szentföldön. Persze hiba volna 



 

 

egyszersmind föltételeznünk, hogy az ilyen családok máig is 

magasan lengetik lovagi hagyományok büszke lobogóját. A 

hagyományokat csak a szegény emberek őrizgetik féltőn, sok 

egyéb limlom között. Az arisztokraták divatos életet élnek, nem 

pedig hagyományosat. A Bohun család neve Anna királynő71 

idejében Meheck volt, Viktória királynő72 idejében pedig Masher. 

Mint az igazán ősi családok közül annyi, ők is a léha és részeges 

élet lejtőjén csúsztak lefelé az utóbbi két évszázadban, míg végül 

meglegyintette őket a téboly szele. Az ezredes józan eszére 

mindenesetre rácáfolt farkasétvágyú élethabzsolása, s az az idült 

rögeszme, hogy: „nem-nem-nem, nem-nem-nem, nem megyünk 

mi innen el”, míg a reggeli álmatlanság peckét nem érzi 

szempillái közt, átdorbézolt, rusnya éjszakák után. Szép szál 

állat volt, s noha öregedett már, haja még mindig szalmasárgán 

virított. Egyszerűen szőke oroszlánsörénynek mondhattuk volna 

ezt a hajzatot, ha kék szeme nem süllyedne mélyre gödrében, s, 

nem látszana gyémántos feketének. Meg aztán kissé . közel is állt 

egymáshoz. Szalmasárga bajuszának vége lelógott az álláig, s 

talán ez tette gúnyossá az arcát. Fekete ruhája fölött különleges 

sárga felöltőt hordott, ami inkább látszott házikabátnak, mint 

felöltőnek, feje búbján pedig egy különleges széles karimájú 

almazöld kalapot; nyilván valami gyarmati viselet, a zsibajon 

                                                           
71 Anna királynő – Stuart Anna (1665-1714) angol királynő (ur. 1702-1714), aki 

Anglia, Skócia és Írország egyesülése után, 1707-ben felvette Nagy-Britannia 

királynője címet. 

72 Viktória királynő – Viktória (1819-1901) Nagy Britannia és Írország 

királynője (1837-1901), India császárnője (1876-1901); uralkodása alatt Nagy 

Britannia a világ legnagyobb gyarmatbirodalma volt. 



 

 

vehette. Büszkén feszített ezekben a lehetetlen ruhadarabokban – 

büszkén arra a tényre, hogy mindezek az ő testén válnak 

lehetőséggé. 

Káplán öccse is szalmasárga volt és elegáns, csakhogy állig 

gombolkozott feketébe, finom és ideges arcát pedig mindig 

simára borotválta. Úgy látszott, teljesen vallásának szenteli 

életét, egyesek azonban azt állították (nevezetesen a protestáns 

kovács), hogy inkább a gótikus stílus rajongója, semmint Istené, 

és hogy szüntelen templombújása nem más, mint tisztultabb 

formája annak a beteges szépségszomjnak, amely bátyját a bor s 

a nő után kergeti. A vád azonban nem látszott helytállónak, 

minthogy a káplán valódi áhítatához aligha férhetett kétség. 

Mondhatnék, vádlói durván félreértették magányszeretetét és 

titkos imáit, mert gyakran látták, hogy nemcsak az oltár előtt 

térdel, hanem különleges helyeken is, a templomi sírboltban, a 

karzaton, sőt még a torony lépcsőjén is. Most is a templomba 

igyekezett a kovács udvarán át, de amikor meglátta, hogy bátyja 

beesett szemei is erre a tájékra szegeződnek, megállt, és 

összevonta a szemöldökét. Az a feltevés eleve számításán kívül 

esett, hogy bátyját netán a templom érdekelné. Érdeklődésének 

célpontja nem lehet más, mint a kovácsműhely, és bár a kovács 

protestáns volt, tehát nem számlálhatta a nyájához, Wilfred 

Bohun hallott egyet s mást a híres szép felesége körül zajló 

botrányokról. Gyanakvón nézett bátyjára, az ezredes pedig 

nevetve felállt, s megszólította: 

– Jó reggelt, Wilfred! Jó gazda módjára szemmel hizlalom a 

jószágot. Éppen azon gondolkodom, hogy meg kéne látogatnom 

a kovácsot. 



 

 

Wilfred lesütötte a szemét, s így válaszolt: 

– Nincs itthon a kovács. Átment Greenfordba. 

– Tudom – válaszolta bátyja, s közben rázta a csendes 

nevetés. – Épp azért kell meglátogatnom. 

– Norman – szólt a pap. és szemét a lába előtt heverő 

kavicsra szegezte –, nem rettegsz a villámtól? 

– Hogy érted ezt? – kérdezte az ezredes. – Újabban 

meteorológiával foglalkozol? 

– Úgy értem – válaszolta Wilfred, s föl sem nézett –, hogy az 

Isten fényes nappal agyonsújthat villámával az utcán. 

– Bocsánatot kérek – hajolt meg gúnyosan az ezredes –, 

látom, hogy népmesékkel foglalkozol. 

– Én pedig látom, hogy a te foglalkozásod az istenkáromlás – 

vágott vissza a pap, mert elevenébe hasított az ezredes szava. – 

De ha már Istentől nem félsz, legalább az embertől félhetnél. 

Bátyja érdeklődőn felvonta a szemöldökét. – Az embertől? 

– Barnes kovácsnál egynapi járóföldön nem találsz erősebb 

embert – szólt a pap szigorúan. – Tudom azt is, hogy bátorságod 

nem száll az inadba egyhamar, mégis, csak meglegyint, s 

átrepülsz a kerítésen. 

Ez viszont az ezredes elevenébe talált. Szája lefelé görbedt, és 

szeme még mélyebbre süllyedt üregében. Egy pillanatig gyilkos 

gúny telepedett Bohun ezredes arcára. De aztán fölvidult ismét, 

nagyot nevetett, kivillantva bajusza alól hegyes kutyafogait. 

– Ha már így állunk, drága Wilfredem – szólt könnyedén –, 

bölcsen tette az utolsó Bohun, hogy feje búbjáig páncélba 

öltözött. 



 

 

Azzal lekanyarította fejéről fura zöld kalapját, s belsejét öccse 

felé fordította. Wilfred mindjárt ráismert, hogy ez az a japán 

vagy kínai fémbetétes kalap, amely ott lógott a családi fegyverek 

között a falon. 

– Ez a kalap esett a kezem ügyébe – magyarázta bátyja 

vidáman. – Mindig az a kalap kell, amelyik éppen a kezem 

ügyébe esik, és mindig az a nő. 

– A kovács Greenfordban van – szólt Wilfred csöndesen –, de 

nem tudni, mikor jön meg. 

Többet nem szólt, csak sarkon fordult, és ment be a 

templomba lehajtott fejjel. Még keresztet is vetett, mintha lelkét 

akarta volna megtisztítani. Igyekezett fejéből kiverni bátyja 

bujaságát templomának hajnali fényben derengő árkádjai közt. 

Ezen a reggelen azonban úgy látszott, hogy minden megzavarja 

csöndes áhítatát. Ilyen korai órában a templomot még senki sem 

látogatta, most azonban, hogy belépett, az oltár előtt egy térdelő 

alak emelkedett fel, és kifelé igyekezett. A káplán lába földbe 

gyökerezett a csodálkozástól, mert korán kelő hívője nem volt 

más, mint a falu bolondja, a kovács unokaöccse, akit szegényt se 

templom, se más nem érdekelt soha életében. Bolond Joe-nak 

hívta mindenki, mintha annak keresztelték volna. Lomha, 

nagydarab legény volt, durva arca mindig falfehér, fekete haja 

mindig égnek áll, s a szája mindig tátva. Amint a pap mellett 

elhaladt, bivalyképe meg se rezzent, nem lehetett leolvasni róla, 

mire gondol, miben sántikál. Talán még életében soha nem 

imádkozott. Vajon milyen imát mondott most? Furcsát, annyi 

bizonyos. 



 

 

Wilfred Bohun jó darabig állt ott megkövülten. Látta, amint 

az idióta kiér a napsütésbe, még azt is látta, hogy züllött bátyja 

öreguras kedélyességgel üdvözli. Utoljára azt látta, hogy az 

ezredes rézpennykkel céloz bele Joe tátott szájába, oly 

céltudatosan, mintha legalábbis biliárdozna. 

Ez a napfényes és mégis visszataszító kép végül elfordította 

az aszkétát a földi kegyetlenségtől és butaságtól. Lázas 

fohászában megtisztulásért és új szívért esengett. Majd fölment a 

karzatra kedves térdeplőjéhez, amely ott állt az ónkeretes ablak 

alatt, és mindig megnyugtatta liliomot tartó kék angyalával. Itt 

már kezdett kipárologni fejéből a halszájú bolond és folytonos 

lesben álló gonosz bátyja. Egyre mélyebben merült a liliom ezüst 

színébe, s az ónkeretes azúr ég kékjébe. 

E helyen talált rá vagy fél óra múltán Gibbs, a falu vargája, 

akit is nagy sietségben szalajtottak utána. Hamar talpra állt, mint 

aki tudja, hogy nem apróság az, amiért Gibbs ide a lábát 

egyáltalán beteszi. A varga ugyanis, mint sok más faluban, itt 

sem maradt a kaptafánál, hanem mindenféle bölcsességekre adta 

fejét; megjelenése a templomban, ha lehet, még furcsább volt, 

mint a bolond Joe-é. Teológiai talányok reggele. 

– Mi az? – kérdezte Wilfred Bohun meglehetős kimérten, és 

máris reszketeg kézzel nyúlt a kalapjáért. 

A bölcselkedő varga a tőle telhető legtisztességesebb hangon 

szólalt meg, s szavában némi együgyű részvét csengett. 

– Bocsásson meg, uram – suttogta reszelős hangján –, de nem 

szívesen titkolnánk maga előtt a dolgot. Rettentő dolog történt, 

jó uram. Bizony, jó uram, a bátyja… 



 

 

Wilfred keskeny keze ökölbe szorult. – Mit tett már megint? 

– kiáltotta fékezetten szenvedéllyel. 

– Semmit, jó uram – válaszolt a varga torkát köszörülve. – 

Semmit, jó uram, s már nem is tesz semmit. Neki már betették az 

ajtót. Jöjjön le, jó uram. 

A káplán követte a vargát lefelé a keskeny csigalépcsőn, míg 

végül a kijárathoz nem jutottak, ami jóval felette volt az utca 

szintjének. Bohun egy pillantással átlátta a tragédiát, mint 

valami asztalra terített térképet. A kovácsműhely udvarában öt 

vagy hat ember állt feketében, köztük az orvos is, a protestáns 

lelkipásztor, és egy csöpp pap is, valami távolabbi katolikus 

egyházközségből, ahova a kovács felesége járt. A csöpp pap 

éppen a kovács feleségének mondott valamit igen sietve, súgva, 

mert a csodálatosan szép, vörösesszőke asszony ott ült a padon, 

és vigasztalanul zokogott. Középütt pedig egy fekete ruhás 

ember feküdt az arcán, karját szétvetve. Wilfred még innen 

madártávlatból is el tudta volna sorolni a fekvő férfi 

ruhadarabjait egészen címeres Bohun-gyűrűjéig, hanem a feje 

helyén csak szétloccsant rondaság látszott, feketevörös. 

Wilfred Bohun egy pillantást vetett a véres színtérre, aztán ő 

maga is leszaladt a műhely udvarába. Az orvos, háziorvosuk, 

üdvözölte, de a pap mintha észre sem vette volna. Csak ennyit 

tudott kinyögni: – Meghalt a bátyám. Mi ez? Mi ez a borzalmas 

rejtély? 

Gyászos csend következett, majd a varga, a legnyíltszívűbb a 

jelenlevők közt, így válaszolt: – Borzalomnak bőviben vagyunk, 

jó uram, de rejtélynek nyoma sincs. 

– Mit beszél? – kérdezte Wilfred holtsápadtan. 



 

 

– Világos dolog – felelte Gibbs. – Kétnapi járóföldre egy 

embert találni, akinek ekkora az ütése, s meg is volt minden oka, 

éppen neki, hogy üssön. 

– Nem szabad elhamarkodottan ítélnünk – szólt közbe a 

magas, fekete szakállas orvos idegesen. – Sajnos azonban csak 

megerősíthetem, amit Mr. Gibbs az imént az ütés természetéről 

mondott. Valóban hihetetlen erejű ütés. Mr. Gibbs azt állítja, 

hogy a környéken csak egyetlen ember bír ekkorát ütni. Én 

magam csak annyit mondhatok, hogy ekkorát ütni nem tud 

senki, sem ezen a környéken, sem máson. 

A káplán vézna alakján szent borzalom futott át. – Ezt nem 

egészen értem. 

– Mr. Bohun – kezdte csöndesen az orvos –, sajnos megfelelő 

hasonlatokat e pillanatban nem találok. Bizonyára nem ildomos 

azt mondanom, hogy a koponyát úgy szétlapították, mint a 

palacsintát. Csontszilánkjai belehatoltak a testbe, sőt még a 

földbe is, mint bombaszilánkok a vályogfalba. Csak óriás 

karjában lehet ekkora erő. 

Egy pillanatig hallgatott, és szemüvegén át komoran bámult 

maga elé, majd még hozzátette: – Ennek a fajta gyilkosságnak, ha 

szabad magam így kifejeznem, egyetlenegy előnye van, 

mégpedig az, hogy csaknem mindenkit kizár a gyanúból. Ha 

önt, vagy engem, vagy bárkit a normális felépítésű emberek 

közül e tett elkövetésével vádolnának, éppúgy fel kellene 

mentsenek, akár egy csecsemőt, ha azzal vádolják, hogy 

gőzmozdonyt lopott. 



 

 

– Éppen erről folyik a szó – bölcselkedett a varga. – Egyetlen 

ember bírná ezt megtenni, annak is nyomós oka van, hogy 

megtegye. Merre van Simeon Barnes, a kovács? 

Mindnyájan a szerszámra néztek, a csöpp pap még oda is 

ment, s a nagyobb bizonyosság okáért alaposan szemügyre vette. 

A legkönnyebb kalapácsok közül való volt, vagy inkább olyan se 

kicsi, se nagy. Senkinek szemet nem szúrt volna, ha a többi 

között látja, csak ehhez éppen vér tapadt és egypár szalmasárga 

hajszál. 

Mikor a pap a hosszú, csendes vizsgálódás után végre 

megszólalt, semmitmondó hangja szinte megújhodott a 

hallgatásban. – Mr. Gibbsnek aligha adhatunk igazat abban, 

hogy itt nincs rejtély. Mert bárhogyan fordítsuk is a dolgot, 

mindenképp rejtélyes, miért használ egy nagy ember nagy 

ütéséhez ilyen kis kalapácsot. 

– Sose törődjön vele – kiáltotta Gibbs lázasan. – Inkább azt 

mondja meg, mit tegyünk Simeon Barnesszal? 

– Hagyjuk békében – szólt a pap nyugodtan. – Itt jön úgyis. 

Két társát ismerem. Derék greenfordiak, a kovács hittestvérei. 

Alighogy ezt kimondta, a tagbaszakadt kovács megkerülte a 

templom sarkát, s belépett az udvarra. Megtorpant. A felügyelő, 

nyakig gombolkozva udvariasságában, nyomban eléje lépett. 

– Azt hiszem, nem kell megkérdeznem önt, Mr. Barnes, 

vajon tud-e egyáltalán arról, ami itt történt. Nem is kell tagadnia. 

Remélem, nem tud róla, és abban a szerencsés helyzetben lesz, 

hogy ezt tanúkkal is igazolhatja. Nekem azonban tartanom kell 

magamat a formaságokhoz, és épp ezért Norman Bohun ezredes 



 

 

meggyilkolásának alapos gyanújáért önt a király őfelsége 

nevében letartóztatom. 

– Semmit sem kell tagadnia – kontrázott a varga 

fontoskodón. – Először mindent bizonyítsanak magára. Ott 

kezdődik, hogy azt sem látom még bizonyítva, Bohun ezredes-e 

ez itt, mert a feje olyan, mint egy szétlapított tojás. 

– Ez a kifogás nem sokat ér – súgta oda az orvos a csöpp 

papnak. – Ezt detektívregényekből szedte a suszterész. 

Háziorvosa voltam az ezredesnek, s jobban ismerem a testét, 

mint ő valaha is. Nézze például a kezét; ritka szép, de furcsa kéz. 

A mutatóujja ugyanolyan hosszú, mint a gyűrűs. Az ezredes ez, 

afelől nyugodtak lehetnek. 

Amint az orvos a szétlapított fejű hullára nézett, a kovács 

acélos tekintete követte, s szintúgy a hullán állapodott meg. 

– Bohun ezredes meghalt? – kérdezte a kovács teljes lelki 

nyugalommal. – Pokolra vele! 

– Egy szót se szóljon! Jaj, nehogy egy szót szóljon! – kiáltotta 

az okos varga. 

A kovács rápillantott, arcán a fanatikusok méltósága. 

– Lapuljatok csak, hitetlenek, akár a rókák. Nektek a világ 

törvénye kedves. De Isten kézen vezeti az övéit, amint ezen a 

napon nyilvánvaló lett. 

Az ezredesre mutatott, és megkérdezte: – Mikor dögölt bele 

ez a kutya a vétkeibe? 

– Válogassa meg a szavait – figyelmeztette az orvos. 

– Válogassa meg előbb a Biblia a szavait, akkor majd én is 

megválogatom a magamét. Azt kérdem, mikor? 



 

 

– Ma reggel hatkor még élve láttam – nyögte ki Wilfred 

Bohun. 

– Jó az Isten – szólt a kovács. – Nincs a letartóztatás ellen a 

legkisebb kifogásom sem, felügyelő uram. Ez ellen egyedül 

önnek lehetne kifogása. Nem bánom, ha makulátlan becsülettel 

hagyom el a tárgyalótermet. Ön bánja, ha a tárgyalóterem 

elhagyása után hivatali minősítése nem lesz makulátlan. 

A derék felügyelő most vette először jobban szemügyre a 

kovácsot, aminthogy mindenki más is, kivéve a furcsa kis papot, 

mert ő még mindig a végzetet hozó könnyű kalapácsot 

vizsgálgatta. 

– Két ember áll kinn az üzletem előtt – folytatta a kovács 

zavartalanul –, tisztes greenfordi iparosok, mint tudják. Ha kell, 

megesküsznek, hogy éjféltől napkeltéig velem voltak a 

Megújhodás misszióban. Mindeddig üléseztünk, a lelkek 

megmentésén fáradozva. Csak greenfordi vagy húsz tehet esküt 

mellettem. Ha pogány volnék, felügyelő uram, megjárathatnám 

magával az utat egészen bukásáig, de minthogy keresztény 

vagyok, úgy érzem, meg kell kérdenem: itt bizonyítsak alibit 

vagy a bíróság előtt? 

A felügyelő látta, hogy vétett. – Természetesen örülnék, ha 

most nyomban tisztázhatná magát – mondta. 

A kovács kimért, nyugodt léptekkel elhagyta az udvart, majd 

két greenfordi barátjával tért vissza. A jelenlevők csakugyan 

majd mind ismerték őket. Valótlan beszédet nem hallottak még 

egyiktől sem. Mikor a magukét elmondták, Simeon kovács 

ártatlansága oly hatalmasan tornyosodott elébük, akár a 

szomszédos templom. 



 

 

A társaságra az a fajta hallgatás nehezedett, ami 

elviselhetetlenebb még a beszédnél is. Végül a káplán törte meg 

a csendet; így szólt a csöpp paphoz: – Úgy látom, nagyon érdekli 

a kalapács, Brown atya. 

– Csakugyan, nagyon. Vajon miért ilyen kis kalapáccsal…? 

Az orvos sarkon fordult, s rábámult a papra. 

– Jól mondja – kiáltott –, ki használ ilyen kis kalapácsot, 

mikor tízszer ekkorák közül válogathat? 

Aztán lehalkította a hangját, s már csak a káplánhoz intézte 

szavait: – Csakis olyan valaki, aki nem bírja megemelni a nagyot. 

Nemre való tekintet nélkül hiányozhatott az ereje s a bátorsága 

hozzá. De itt nem a váll izomerejéről van szó. Egy elszánt 

asszony tíz gyilkosságot elkövethet ilyen kalapáccsal, míg nagy 

kalapáccsal még egy darazsat sem bírna agyonütni. 

Wilfred Bohun delejes rémülettel meredt rá. Brown atya 

pedig félrehajtott fejjel figyelte, mint az okos kisdiákok. Az orvos 

most már nem is titkolta gyanúját. 

– Miért hiszi minden hülye, hogy aki a feleség szeretőjét 

gyűlöli, az egyedül a férj lehet? Tíz közül kilenc esetben az 

asszony maga is gyűlöli a szeretőjét. Ki tudja, hogyan sértegette, 

és mit vétett ellene… Nézzenek csak oda! 

A padon ülő vörös hajú asszony felé intett, aki most emelte 

fel először vörös koronás fejét; gyönyörű arcáról felszáradtak 

már a könnyek. Hanem a szemét le nem vette volna a hulláról, 

csak nézte, nézte, a rögeszmések makacsságával. 

Bohun tisztelendő félszegen ingatta fejét, mintha ezt a 

feltételezést akarta volna elhessenteni magától. Brown atya a 



 

 

reverendájára hullott pernyét porolgatva, színtelen hangján így 

válaszolt: 

– Éppolyan ön is, akár a többi orvos. Lelki dolgokban 

megvesztegetően nagy a tudománya, hanem mikor a testhez kell 

mindezt viszonyítania, lehetetlenségek derülnek ki belőle. 

Megengedem, hogy az asszony szívesebben pusztítaná el 

szeretőjét, mint a férj az ellenlábasát. Továbbá egyetértek önnel 

abban is, hogy egy asszony hamarabb ragad kis kalapácsot, mint 

nagyot. A baj csak az, hogy ez az elmélet a jelen esetre nem 

alkalmazható. Olyan asszonyt még nem hordott a föld a hátán, 

aki egy koponyát így szétlapít. – Aztán egy pillanatnyi 

gondolkodás után hozzátette: – Az egybegyűltek itt nem is sejtik, 

mekkora erejű ütés volt ez. Az áldozat vaskalapot viselt, 

méghozzá a szó szoros értelmében, és az ütés azt is darabokra 

törte, akár az üveget. Nézze meg ezt az asszonyt. Nézze a karját. 

Ismét nagy hallgatás következett, majd az orvos szólalt meg 

rosszkedvűen: – Lehet, hogy nincs igazam, teljes igazság talán 

nincs is. De a mondottak lényegét változatlanul fenntartom. 

Csak a bolond használ kis kalapácsot akkor, ha nagy is akad a 

keze ügyébe. 

Wilfred Bohun fejéhez kapott keskeny, reszketeg kezével. 

Látszott rajta, hogy küszködik, mielőtt kimondja: 

– Igaza van, ez az igazság! – Majd izgatottságát leküzdve így 

folytatta: – Mert ezt mondta: „Csak a bolond használ kis 

kalapácsot.” 

– Igen – helyeselt az orvos. – Na és? 

– Nem is tette más, mint a bolond. – És az érdeklődő 

tekintetek kereszttüzében lázas izgalommal mondta tovább a 



 

 

magáét. – Pap vagyok – jelentette ki meglehetős bizonytalanul –, 

és pap sohase legyen vér kiontója. Úgy értem, hogy akasztófára 

senkit ne juttasson. Hálát adok az Istennek, hogy a bűnöst 

világosan látom lelki szemeimmel, és hogy a bűnös nem juthat 

akasztófára. 

– Miért, ön nem vall rá? – érdeklődött az orvos. 

– Ha rá vallok, sem jut akasztófára – felelte Wilfred, zavart és 

mégis furcsán boldog mosollyal. – Mikor ma reggel a templomba 

beléptem, egy bolondot láttam ottan imádkozni, szegény Joe-t, 

szegény ütődött Joe-t. Az Isten a megmondhatója, miért 

imádkozott, de nagyon lehetséges, hogy a bolond imádkozik, 

mielőtt gyilkolna. Mikor a templomból kiment, még láttam, hogy 

a bátyám gúnyolta. 

– A teremtésit! – kiáltotta az orvos. – Ez már beszéd! Csak 

épp hogyan magyarázza… 

Wilfred tisztelendő remegett a megtalált igazság izgalmában. 

– Hát nem értik? Hát nem értik? – kiáltozta lázasan. – Ez az 

egyetlen elmélet, amely mindkét rejtély kulcsa. A két rejtély: a 

kis kalapács és a nagy ütés. A kovács üthetne nagyot, de nem 

választja hozzá a kis kalapácsot. A felesége viszont a kis 

kalapácsot választaná, de nem tudna nagyot ütni. A bolond 

azonban mindkettőre képes. Ami a kis kalapácsot illeti… nos 

hát, a bolond azért bolond, hogy azt kapja föl, ami a keze ügyébe 

esik. Mármost a nagy ütést nézve, doktor úr bizonyára hallotta, 

hogy dührohamában a bolond tíz erős emberrel fölér. 

A doktor mélyet lélegzett, majd kijelentette: – Én azt hiszem, 

helyben vagyunk. 



 

 

Brown atya szemét a beszélőre szegezte; a káplán észrevette, 

hogy ezek a szürke, vizenyős tehénszemek többet mondanak, 

mint a csöpp pap bamba arca. Mikor végre minden figyelem 

ráirányult, Brown atya megszólalt, és hangjából kiérzett a 

tisztelet: 

– Mr. Bohun, az eddig kifejtett elméletek közül öné az 

egyetlen, amelyik víz-víz-víz, elejétől a végéig. Épp ezért 

kötelességemnek érzem, hogy a magam bizonyosságaira 

támaszkodva közöljem önnel: ez nem az igazi. – Ennyivel be is 

érte a furcsa kis ember; odasétált a kalapácshoz, és bámulni 

kezdte. 

– A kettéfűrészelt óriás okosabb mindenkinél – súgta az 

orvos Wilfrednek, gonoszul. – Ravaszok ezek a pápisták. kérem 

szeretettel, nagyon ravaszok. 

– Nem, nem – tiltakozott Bohun, makacsul ragaszkodva 

elgondolásához. – Mindenképp a bolond volt. Mindenképp a 

bolond. 

A két pap s az orvos távolabb állt a társaságtól, aminek a 

felügyelő és a letartóztatott személy hatósági színezetet adott. 

Most, hogy hármasuk felbomlott, meghallották, mit beszélnek 

odább a többiek. A csöpp pap fölnézett, aztán megint lenézett, 

mikor a kovács ércesen dörgő hangján így szólt: 

– Remélem, sikerült meggyőznöm önt, felügyelő uram. 

Amint mondja, erős ember vagyok, de a kalapácsot mégsem 

bírnám ide dobni Greenfordból. Mint látható, kalapácsomnak 

nincs szárnya, máskülönben pedig aligha repülhetett volna idáig 

árkon-bokron át. 



 

 

A felügyelő jóakaratúlag nevetgélt: 

– Nem, csakugyan nem. Akár úgy is tekintheti, hogy 

hivatalosan semmi köze az ügyhöz, habár mondhatom, hogy a 

körülményeknek ilyen gyanús egybeesését még sohasem 

tapasztaltam gyakorlatom során. Most már csak arra kérem, 

legyen segítségünkre, hogy azt az önhöz hasonlóan 

tagbaszakadt és erős embert megtalálhassuk. Igaz is, a kiskésit! 

Ha mást nem, hát annyit tehet majd, hogy lefogja. Talán sejti is 

már, ki az az ember. 

– Sejteni sejtek valamit – felelte sápadtan a kovács. 

– Csak éppen nem ember, akit a dolog mögött sejtek. – Mikor 

pedig látta, hogy a zavart pillantások most a padon ülő feleségét 

keresik, az asszony vállára tette hatalmas kezét. – Nem is 

asszony. 

– Hogy érti ezt? Azt hiszi, hogy a tehenek a mezőn 

kalapáccsal hadakoznak? – tréfálkozott a felügyelő. 

– Én csak azt hiszem, hogy semmiféle hús-vér lény nem ütött 

azzal a kalapáccsal – felelte a kovács komoran. – Halálos 

komolyan gondolom, hogy senki ehhez az emberhez nem nyúlt, 

Wilfred hirtelen előrelépett, és égő szemét rászegezte a 

kovácsra. 

– Azt akarja mondani, Barnes – kérdezte éles hangon a varga 

–, hogy ez a kalapács csak úgy felpattant a többi közül, s fejbe 

sújtotta az áldozatot? 

– Hiába bámulnak itt az urak, meg hiába heherésznek – 

kiáltotta Barnes. – Különösen önök, pap urak, akik 

vasárnaponként elmondják nekünk, milyen csöndességben 



 

 

sújtotta agyon az Úr Sénakheribet.73 Ő járta az én házamat is 

láthatatlanul, és megrontóját küszöböm elé fektette. Hiszem, 

hogy ez a halálos csapás fölért a földrengések erejével, és hogy 

annak a kezétől származik, aki a földrengést támasztja. 

– Magam is intettem Normant, hogy őrizkedjék a menny 

villámától – mondta Wilfred megtört hangon. 

– Arra a kézre pedig nem verhetem rá a bilincset – szólt a 

felügyelő, és könnyedén elmosolyodott. 

– Nem, mert ön is abban a kézben van – felelte a kovács, 

azzal hátat fordított a társaságnak, és bement a házába. 

A megtört Wilfredet Brown atya vezette el. Mint régi 

barátjához beszélt hozzá. – Menjünk erről a rettenetes helyről, 

Mr. Bohun. Megnézhetném templomának belsejét? Hallom, 

hogy Anglia legrégibb műemlékei közé tartozik. A régi angol 

templomok – jegyezte meg, s arcán furcsa mosoly suhant át – 

igen érdekelnek. 

Wilfred Bohun nem mosolygott; sohasem volt erős oldala a-

könnyed tréfa. Annál készségesebben bólintott, mert végre akadt 

valaki, akinek áradozhatott temploma gótikus csodáiról. 

– Hát akkor gyerünk – szólt –, kezdjük erről az oldaláról. – 

És fölvezette a lépcsőn Brown atyát a magasan fekvő oldalsó 

bejárathoz. Azaz éppen csak hogy nekiindultak, mert Brown 

atya mindjárt az első lépcsőfokon egy kezet érzett a vállára 

nehezedni. Mikor megfordult, látta, hogy a vékony, fekete 

                                                           
73 Sénakheribet – Szancherib (Sénahérib) asszír uralkodó (Kr. e. 705-681) 

megtámadta Judát, de az Úr Hiszkija király könyörgésére, Izajás próféta 

közbenjárására megsemmisítette a sereget; Szancheribet fiai ölték meg (2Kir 

18,13; Zsolt 76; Náh 1,11). 



 

 

doktor állította meg, s hogy arcán azóta még sötétebb fellegekbe 

gyűlt a gyanakvás. 

– Uram – szólította meg nyers egyszerűséggel –, ön, úgy 

látom, némileg belelát ebbe a homályos ügybe. Megtartja 

magának, amit tud? 

– Kedves doktor úr – válaszolta a pap, és udvariasan 

elmosolyodott –, az én szakmámban nyomós oka van az 

embernek, ha az olyan dolgokat, amelyekről nem tud biztosat, 

megtartja magának. Az ok pedig: olyan dolgokat is megtartok 

magamnak, amelyek felől teljes bizonyosságban vagyok. Mégis, 

hogy azt ne higgye, udvariatlanul titkolózom, elmegyek a végső 

határig. Két dolgot megsúgok magának. 

– Nos? – kérdezte a doktor rosszkedvűen. 

– Először is, hogy az egész ügy az ön szakmájába vág. Fizikai 

kérdés. A kovács téved, nem az ütés isteni erejében, hanem 

abban, hogy itt csodával van dolgunk. Mert ez nem csoda, 

kedves doktor úr, csak amennyire az ember maga is csoda, 

gonosz és félig-meddig hősies szívével együtt. A koponyát 

szétlapító ütés eredetét jól ismerik a tudósok. A természet egyik 

legtöbbet vitatott törvénye játszott közre benne. 

Az orvos várakozóan sürgette: – És a másik? 

– A másik: emlékszik még, mit mondott a kovács? Inkább a 

csodában hitt, mintsem hogy elfogadja azt a tündérmesébe illő 

tréfás magyarázatot, hogy a kalapács szárnyat eresztett és árkon-

bokron át ideszállt. 

– Igen – helyeselt az orvos –, emlékszem. 

– Akkor mindent tud – szólt Brown atya, és szélesen 

elmosolyodott. – Mert a való igazsághoz esetünkben a 



 

 

tündérmese jár a legközelebb. – Azzal megfordult, és a káplán 

után indult. 

Wilfred tisztelendő már várta, sápadtan és türelmetlenül, 

mintha ez a pillanatnyi várakozás végső próbára tette volna 

idegeit. Egyenesen templomának kedvenc sarkába vezette 

Brown atyát, a karzat rejtett zugába, ahol a kék angyal ragyogott 

az imazsámoly felett. A csöpp pap rendre megnézett és 

megcsodált mindent, és halkan, de vidáman csevegett. Addig 

nézelődött, míg megtalálta azt a rejtett csigalépcsőt, melyen 

Wilfred leszaladt, mikor bátyja halálának hírét meghallotta. 

Brown atya azonban nem lefelé, hanem fölfelé szaladt rajta, 

méghozzá majomi ügyességgel, és hangja most már kívülről 

hallatszott be a templomba. 

– Idejöjjön fel, Mr. Bohun – kiabált. – A friss levegő jót tesz 

majd. 

Bohun követte a külső kőkarzatra. Messzire ellátni innen, 

végestelen-végéig a hegyet körülfogó síkságnak. Sőt a hegyoldalt 

is láthatták, falucskák és gazdaságok pöttyeivel, és a csöppnyi 

négyszöget is alant, a kovács udvarát; a felügyelő ott 

jegyezgetett még, s a hulla is ott hevert, akár egy falon szétkent 

légy. 

– Akár a világ térképét látnánk – jegyezte meg Brown atya. 

– Igen – bólintott Bohun komolyan. 

Körülöttük és alattuk a gótikus építmény vonalai a semmibe 

szöktek, s ők ketten úgy álltak ott, mint az öngyilkosok, akik a 

világ széléről az űrbe vetik magukat. Titáni erő jellemzi a 

középkor építészetét; néha rohanó, kötőfékjét vesztett, rémült 

paripára emlékezteti az embert. Hallgatag, szürke kőtömbök 



 

 

halma, itt-ott darázsfészkek szakállát eresztve, másutt 

madárfészkektől borzas. Ha alulról nézték az épületet, mint 

szökőkút vize csapott az ég felé, ha pedig felülről, mint most, a 

rengeteg szürke vízesés feneketlen mélységekbe zuhogott. A 

toronyerkélyen álló két pap elé a messzi részleteket mintha 

nagyítóüveggel hozták volna közel, a közeli részleteket tehát 

pokoli aránytalanságban látták. Mintha kalapban összerázták 

volna: ami az előbb nagy volt, az kicsi lett. S ami kicsi, az nagy. 

A gyűjtőlencsében óriásira vált kőtömeg feloldódott a messzi 

házacskák, földek pepita hátterében. Egy-egy kiszögellésen álló 

kőmadár vagy kőszörnyeteg mintha csak az alant meglapuló 

falvakra és legelőkre készülne lecsapni. Mintha még a levegő is 

veszélyeket rejtett volna ide- fönn. Az egész régi templom, 

amely nagyságában és gazdagságában katedrálisnak is beillett, 

szinte rátelepedett a napsütötte vidékre, akár egy évszázadokra 

horgonyt vetett viharfelleg. 

– Úgy hiszem, veszélyes még imádkozni is ilyen magas 

kilátókon – szólt Brown atya. – A magasságokba felnéznünk kell, 

nem pedig lenéznünk róluk. 

– Úgy gondolja, ugyebár, hogy az ember leeshet – kérdezte 

Wilfred. 

– Úgy gondolom, ha a test nem is, de a lélek leeshet – felelte 

Brown atya. 

– Ezt nem nagyon értem – jegyezte meg Bohun akaratlanul. 

– Nézze csak, mondjuk, a kovácsot – folytatta Brown atya 

zavartalanul. – Jó ember, csak éppen nem keresztény: kemény, 

hatalmas és senkinek meg nem bocsátó. Az ő skót vallását 

hegyeken s kiugró sziklaszirteken imádkozó emberek alkották, s 



 

 

abban nevelték őt is, hogy inkább a világra nézzen le, mintsem 

föl a mennybe. Pedig alázat szüli az óriásokat. Nagy dolgokat 

csak a völgyek mélyéről láthatunk, hegycsúcsokról minden 

aprónak látszik. 

– De hát… de hát nem ő tette – vacogott Bohun. 

– Nem – felelte Brown atya furcsán csengő hangon. 

– Mi tudjuk, hogy nem ő tette. 

Lenézett a messzi síkságra, aztán folytatta: 

– Ismertem egy embert, aki kezdetben az oltár előtt 

imádkozott, a gyülekezettel, de aztán később magányos helyekre 

húzódott, rejtett zugolyokba, bemélyedésekbe, karzatra, 

erkélyre. Egyszer aztán tébolyító magányában úgy látszott: egyet 

fordul alatta a föld, pedig csak az agya fordult egyet, és azt hitte, 

ő az Isten. Így történt, hogy bár jó ember volt, nagy bűnt követett 

el. 

Wilfred elfordult, és csontos keze elkékülten kapaszkodott a 

kőkorlátba. 

– Azt hitte, az ő kezébe tétetett le a világ sorsa, s az ő joga, 

hogy a bűnöst agyonsújtsa. Ilyen eszméje sosem támadt volna, 

ha a gyülekezet elé térdelve imádkozik, így azonban olyannak 

látta az embereket, mint a földön csúszó-mászó mindenféle 

férget. Különösen egy csúszott-mászott szemtelenül a lába alatt, 

nyilván az is almazöld kalapot hordott, a kártékony féreg. 

Varjak károgtak a kőerkély körül, de más hang nem 

hallatszott addig, míg Brown atya újból föl nem vette a beszéd 

fonalát. 

– Az is kísértette, hogy kezében volt a természet 

legkönyörtelenebb eszköze, a nehézkedés, s az a vad, egyre 



 

 

gyorsuló szívás, mellyel a föld magához rántja szökni készülő 

teremtményeit. Lám, a felügyelő, akár a fába szorult féreg, ott 

tipródik alattunk a kovács udvarában. Ha most innen a korláton 

át egy kaviccsal megcéloznám, úgy érné őt az apró kődarab, akár 

a puskagolyóbis. Ha pedig kalapácsot dobnék… akár egy kis 

kalapácsot… 

Wilfred Bohun átvetette egyik lábát a korláton, de Brown 

atya abban a pillanatban már fogta is a gallérjánál. 

– Nem ezen a kapun – szólt türelmesen. – Ezen a kapun át a 

pokolba visz az út. 

Bohun visszazökkent az erkélyre, s rémült tekintettel meredt 

a csöpp papra. 

– Honnan tudja mindezt? – kiáltott. – Ördög maga? 

– Ember vagyok – felelte Brown atya. – Épp ezért minden 

ördög a szívemben fészkel. Figyeljen rám – folytatta pillanatnyi 

szünet után. – Tudom, mit tett, legalábbis sejtem a történet 

néhány részletét. Találkozása bátyjával jogos dühvel töltötte el, 

úgyannyira, hogy az udvaron heverő kalapácsok közül 

felragadott egyet, azzal, hogy szentségtörő szavát megtorolja. De 

aztán higgadtabbik eszére hallgatva becsúsztatta a kalapácsot 

ruhája alá, s besietett a templomba. Önnek szokása, hogy sokfelé 

imádkozik, az angyalos ablaknál, a karzaton, még idefent is. 

Innen felülről meglátta az ezredes keleti kalapját, mint egy 

kövér, zöld mezei poloskát. 

Akkor valami megpattant a lelkében, és útjára bocsátotta az 

Isten csapását. 



 

 

Wilfred megtörten tenyerébe hajtotta fejét, és elhaló hangon 

megkérdezte: – Honnan tudta meg, hogy kalapja olyan volt, 

mint a zöld mezei poloska háta? 

– Ugyan – legyintett a csöpp pap, és mosoly suhant át az 

arcán ez paraszti ész dolga. De még nem fejeztem be. 

Elmondtam, amit tudok, csak még azt nem mondtam el, hogy 

minderről továbbra is csak én tudok. A következő lépést önnek 

kell megtennie, én nem teszek további lépéseket. Mindezekre 

rányomtam a gyónást őrző pecsétet. Ha a miértjét kérdezné: sok 

oka van ennek, de ezek közül önt csak egy érdekelheti. Azért 

bízom önre a továbbiakat, mert ön még nem jutott olyan 

messzire, mint a közönséges gyilkosok. Nem igyekezett a 

kovácsra kenni a gyilkosságot, pedig egyszerűnek látszott, sem a 

kovács feleségére, pedig az sem lett volna nehéz. A bolondra 

igyekezett rábizonyítani, akit úgysem büntethetnek érte. Ilyen 

apró fények vezetnek engem a bűn kutatásában. Most pedig 

jöjjön le, útjára bocsátom: legyen szabad, mint a madár. Ez az 

utolsó szavam. 

Halálos csendességben haladtak lefelé a csigalépcsőn, s végül 

kijutottak a kovács napfényes udvarára. Wilfred Bohun óvatosan 

elhúzta a kertkapu reteszét, aztán odament a felügyelőhöz, és 

így szólt: – Feladom magamat. Én öltem meg bátyámat. 

Bartos Tibor fordítása 



 

 

Raymond Chandler 

A CERUZA74 

MEGJEGYZÉS 

Húsz éve ez az első Marlowe-novellám, és kifejezetten az angol olvasók 

számára írtam. Az utóbbi időben már makacsul ellenálltam minden 

unszolásnak, hogy novellákat írjak, mert meggyőződésem, hogy nekem 

a regény a természetes műfajom, és most is csak azért hagytam magam 

rábeszélni erre az írásra, mert általam nagyra tartott emberek kértek rá, 

és mert már régóta terveztem, hogy egyszer megírom a 

maffiagyilkosságok módszertanát. 

1959 

Raymond Chandler 

                                                           
74 Raymond Chandler: A ceruza - Raymond Chandler (1888-1959) amerikai író; 

feszes szerkezetű, gyors sodrású, cselekményes detektívtörténeteivel a 

„kemény iskola” legjelentősebb képviselője. Regényeinek (A magas ablak; 

Asszony a lóban; A kicsi nővér; Hosszú álom; Elkéstél, Terry) állandó figurája 

Philip Marlowe magándetektív, aki az élet perifériájához közel tengeti életét. 

Magányos és magába forduló alkat, belefáradt a világot átszövő mocsokba és 

bűnbe. Véletlenszerű megbízásai révén nyomozásai többnyire a felső tízezer 

világába vezetnek. Módszereiben nem válogat, nem is válogathat, hiszen az 

élet könyörtelen küzdelem, melyben a pénz hatalma eltipor mindenkit. 
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Kövérkés férfi volt. Sunyi mosolyától szélesre húzódott a szája, 

de közben vastag ajkát szorosan zárva tartotta, és a szeme 

ridegen kifejezéstélen volt. Ahhoz képest, hogy milyen kövérkés 

volt, lassú volt a járása. Pedig az ilyen testes emberek általában 

fürgék szoktak lenni, és szaporán lépkednek. Szürke, halszálkás 

öltönyt viselt, kézi festésű nyakkendőt, melyen egy búvárlány 

volt látható, legalábbis részben. Tiszta ing volt rajta, ami némileg 

megnyugtatott, és barna papucscipője, mely éppúgy nem illett az 

öltönyéhez, mint a nyakkendője, és csillogott a cipőpasztától. 

Oldalvást sasszézott el mellettem, ahogy kinyitottam neki a 

várószoba és a gondolkodószalonom közötti ajtót. Amint belül 

került az ajtón, gyorsan körülpillantott a szobában. Középsúlyú 

gengszter, mondtam volna rá, ha valaki megkérdez. És most az 

egyszer igazam is lett volna. Ha volt nála fegyver, alighanem a 

nadrágjába dugva viselte. A zakója szűkebb volt, semhogy ne 

dudorodott volna ki rajta, ha revolvertok van a hóna alatt. 

Óvatosan helyet foglalt, én pedig leültem vele szemben, 

aztán egy darabig csak néztük egymást. Volt valami rókaszerűen 

ravasz az arcában. Egy kicsit izzadt. Én igyekeztem érdeklődő, 

de ugyanakkor cseppet sem baráti képet vágni. Elvettem az 

asztalról a pipámat, meg a szattyánbőr zacskót, amiben a 

pipadohányomat tartottam. Az ügyfelet cigarettával kínáltam. 

– Nem dohányzom. – Rekedtes hangja volt, semmivel sem 

rokonszenvesebb, mint az öltözéke vagy az ábrázata. Mialatt én 

a pipámat tömködtem, benyúlt a zakójába, turkált egy kicsit a 

belső zsebében, és előhúzott egy bankjegyet. Megnézte, aztán 



 

 

odadobta elém az asztalra. Ropogós, vadonatúj bankjegy volt. 

Egy ezerdolláros. 

– Mondja, mentette meg már maga valakinek az életét? 

– Előfordult. 

– Akkor most mentse meg az én életemet is. 

– Miről van szó? 

– Azt hallottam, hogy maga tisztességes az ügyfeleivel. 

– Azért vagyok ilyen szegény legény. 

– Még mindig van két barátom. Ha maga beáll harmadiknak, 

megszedheti magát. Öt ezres üti a markát, ha kihúz a szarból. 

– Milyen szarból? 

– Nem nagyon beszédes ma reggel, Mr. Marlowe. Nem is 

sejti, hogy ki vagyok? 

– Nem. 

– Maga sose járt még Keleten, igaz? 

– De, jártam már. Csak nem a maga köreiben forgolódtam. 

– Maga szerint milyen köreim vannak nekem? 

Kezdtem unni a dolgot. – Ne legyen már olyan mimóza, 

vagy fogja az ezresét, és tűnjön innen. 

– Ikky Rosenstein vagyok. És örökre eltűnök, ha maga ki 

nem talál nekem valamit. És most találgathat. 

– Nem fogok találgatni. Mondja el értelmesen, hogy mit akar, 

mégpedig sürgősen. Nem érek rá, hogy a maga süket dumáját 

hallgassam napestig. 

– Ki akarok szállni a Cégből. És a nagyfőnökök nem szeretik 

az ilyesmit. Mindjárt arra gondolnak, hogy az ember tud 

valamit, amit megpróbál majd pénzzé tenni, vagy önállósítani 

akarja magát, vagy egyszerűen kiment belőle a szufla. Hát, 



 

 

belőlem kiment. Idáig lettem az egésszel. – Kinyújtott 

mutatóujját az ádámcsutkájához tartotta. – Csináltam én 

mindenféle gazemberséget. Megfélemlítettem meg 

bántalmaztam embereket. De sosem öltem. A Céget ez mind 

nem érdekli. Csak az, hogy kitáncoltam a sorból. Fogják a 

plajbászt, és húznak egy vastag vonalat. Meg is üzenték, hogy 

kihúzták a nevemet. És hogy a fiúk már úton vannak. Én meg 

közben elkövettem egy nagy hibát. Las Vegasban próbáltam 

elbújni. Arra gondoltam, eszükbe se jut, hogy éppen a saját 

barlangjukban keressenek. De nekik több eszük volt, mint 

nekem. Kiderült, hogy más is megpróbálta már ezt a trükköt, 

csak én nem tudtam róla. Amikor felültem a gépre, hogy Los 

Angelesbe repüljek, nyilván valaki más is volt a gépen. Úgyhogy 

most tudják, hol dekkolok. 

– Akkor költözzön el. 

– Már késő. Követnek. – Tudtam, hogy igazat beszél. 

– És miért nem intézték már el magát? 

– Mert nem így intézik a dolgokat. Mindig specialistákkal 

dolgoztatnak. Maga nem tudja, hogy működik a Cég? 

– De. Nagyjából tudom. Ül egy ember, mondjuk, valahol 

Buffalóban, akinek van egy tisztes kis vaskereskedése. Valaki 

más meg esetleg Kansas Cityben, akinek például tejcsarnoka 

van. Mindenkinek van valami jó kis fedőfoglalkozása. És mind 

jelentenek. New Yorkba vagy talán valahova máshova. Amikor 

aztán néha felülnek egy gépre, és elrepülnek Nyugatra, vagy 

máshová, ahová kell, már fegyver is van náluk, az 

aktatáskájukban. Mind csendes, jól öltözött úriemberek, és a 

gépen sose ülnek egymás mellé. A megjelenésükből ítélve 



 

 

lehetnének akár ügyvédek is, vagy adószakértők, vagy bármi 

más… a lényeg, hogy jó modorú urak legyenek, akiken nincs 

semmi feltűnő. Aktatáskája meg akárkinek lehet. Manapság már 

nők is hordanak aktatáskát. 

– Ahogy mondja. És amikor kiszállnak a gépből, már várják 

őket, és elvezetik őket hozzám. De nem ám egyenesen a 

repülőtérről. Hanem kerülő utakon. Megvannak a módszereik. 

Ha én most esetleg elmennék a rendőrségre, azt is mindjárt 

tudnák, mert lesz ott valaki, aki jelenti. Talán még a városi 

tanácsban is ott ül az emberük. Volt már rá példa. A rendőrség 

azt mondaná, hogy kapok huszonnégy órát, ami alatt el kell 

hagynom a várost. De hova menjek? Mexikóba? Ott még 

rosszabb a helyzet, mint itt. Vagy Kanadába? Az egy kicsit jobb, 

de szintén nem biztonságos. Ott is megvannak a kapcsolataik. 

– És Ausztráliába? 

– Nincs útlevelem. Huszonöt éve vagyok az Államokban… 

de illegálisan. Kiutasítani nem tudnak, csak ha rám bizonyítanak 

valami bűncselekményt. A Cég majd gondoskodik róla, hogy ne 

találjanak ellenem semmit. Ha netán mégis letartóztatnának, lesz 

majd egy bíró, aki huszonnégy órán belül szabadlábra helyeztet. 

És néhány kedves barátom ott fog várni rám a kapuban egy 

kocsival, hogy hazafuvarozzanak… csak oda sose fogok 

megérkezni. 

Rágyújtottam. A pipám jól szelelt. Homlokráncolva 

lepillantottam a bankjegyre. Kétségkívül jól jött volna az ezres. A 

bankszámlám már a béka seggét csókolgatta. 



 

 

– Hagyjuk a dumát – mondtam. – Tegyük fel – de ez csak 

feltevés! – hogy ki tudok találni magának valamit. Akkor 

magának mi a következő lépése? 

– Tudok egy jó helyet… csak nem tudom, el tudok-e jutni 

oda anélkül, hogy követnének. Ott letenném a kocsimat, és 

átülnék egy bérelt kocsiba. Azt leadnám a megyehatáron. és 

vennék egy használt kocsit. Aztán a cél felé félúton lecserélném 

egy új kocsira, valami kifutó modellre. Ennek most van a 

szezonja. Ilyenkor nagy árengedmények vannak a régi 

modellekre, mert mindjárt kijönnek az új típusok. Nem spórolni 

akarok… csak egy tavalyi modell kevésbé feltűnő. Valami 

közepes méretű városba mennék, amit még nem szálltak meg a 

fiúk. 

– Értem – mondtam. – A legutóbb valaki Wichitát emlegette. 

De lehet, hogy azóta már megváltozott a helyzet. 

Dühösen nézett rám. – Maga csak ne akarjon okosabb lenni 

nálam, Marlowe. 

– Azt maga ne írja elő nekem. Ha elvállalom ezt a melót, 

akkor nem fogadok el semmiféle játékszabályt. 

Legyen ez az ezres az előleg, a többit meg majd a végén 

fizeti. És maga se akarjon okosabb lenni nálam. Lehet, hogy 

kénytelen leszek kiszivárogtatni egyet s mást. Ha fűbe harapok, 

hozzon egy szál rózsát a síromra. Egyébként nem szeretem a 

vágott virágot. Szeretem nézni, ahogy nőnek. De magától 

elfogadom azt az egy szálat, mert olyan rokonszenves ember. 

Mikorra várja a gépet? 

– A nap folyamán. New Yorktól idáig kilenc óra az út, 

úgyhogy körülbelül öt harminckor fog landolni. 



 

 

– Hacsak nem San Diegó-i átszállással jönnek, vagy San 

Franciscón keresztül. Dagóból és Friscóból már rengeteg gép 

van. Szükségem lesz egy segítségre. 

– Az istenit magának, Marlowe… 

– Nyugalom. Ismerek egy fiatal nőt, aki alkalmas rá. Egy 

hajdani rendőrfőnök lánya, akinek az apja abba ment tönkre, 

hogy olyan becsületes volt. Ha megkínozzák, se szednek ki 

belőle semmit. 

– Nincs joga kockára tenni a lány életét – mondta Ikky 

dühösen. 

Ezen annyira meglepődtem, hogy leesett az állam, és nagyot 

koppant az asztalon. Lassan becsuktam a számat, és nagyot 

nyeltem. 

– Te jó isten! Ennek az embernek szíve van! 

– A trógerolás nem női munka – mondta mogorván. 

Felvettem az asztalról az ezrest, és megropogtattam az ujjaim 

közt. – Sajnálom, nyugta nincs – mondtam. – Nem szeretném, ha 

egy cetlin magával, hordaná a nevemet. Ha egy kis szerencsém 

van, nem fog eldurvulni a dolog. Nem hagyom magam 

leiskolázni tőlük. Számomra csak egy út van. Most pedig adja 

meg a címét, és mondjon el mindent, ami csak az eszébe jut. 

Neveket kérek, személyleírást a fiúkról, akiket látott már 

életnagyságban. 

Megtette, amit kértem tőle. Elég jó megfigyelőnek bizonyult. 

Csak az volt a baj, hogy a Cég is pontosan tudta, hogy Ikky mit 

tud. Nyilván olyanokat fognak küldeni, akiket nem ismer. 

Szótanul felállt, és kezet nyújtott. Kénytelen voltam kezet 

fogni vele, habár az a megjegyzése a nőkről egy kicsit 



 

 

megkönnyítette a dolgomat. Nyirkos volt a tenyere. Ha az ő 

helyében vagyok, az enyém is az lett volna. Biccentett, és búcsú 

nélkül távozott. 

2 

Csöndes kis Bay City-i utca volt, ha vannak még egyáltalában 

csöndes utcák ebben a mai beatnik világban, ahol az ember már 

egy ebédet sem ehet végig nyugodtan anélkül, hogy valami hím- 

vagy nőnemű hasbeszélő oda ne böfögjön az orra alá egy 

szerelmes nyávogást, ami közben legalább olyan ódivatú, mint a 

turnűr, vagy mint amikor egy Hammond-orgonával próbálnak 

kedvet csinálni a vendégnek a leveshez. 

A kis egyszintes ház olyan takaros volt, mint egy frissen 

vasalt kötény. Szép zöld volt a fű, melyet láthatólag nagy 

szeretettel gondoztak. A terméskövekkel kirakott kocsifelhajtó 

nem volt olajfoltos, és a mellette húzódó sövény úgy festett, 

mintha naponta stuccolná a borbély. 

A fehér ajtón tigrisfejes kopogtató díszlett, fölötte 

kukucskálóablak, mellette pedig valami sűrű szitaszerű dolog, 

amin úgy is ki lehetett szólni bentről, ha a kukucskálóablakot se 

nyitották ki. 

Hajlandó lettem volna jelzálogkölcsönt felvenni a bal 

lábamra, hogy egy ilyen házban lakhassam. De nem hittem, 

hogy erre valaha is sor fog kerülni. 

Hallottam, ahogy odabenn megszólal a csengő harangjátéka, 

aztán kisvártatva kinyílt az ajtó. A fiatal nő halványkék 

sportinget viselt, s hozzá fehér sortot, amely szerintem rövidebb 



 

 

is lehetett volna. Szürkéskék szeme volt, mélyvörös haja, és 

nagyon szép arcvonásai. Általában volt valami kis keserűség 

abban a szürkéskék szempárban, mert nem tudta elfelejteni az 

apja szomorú sorsát, akinek az életét tönkretették a korrupt 

hivatalnokok, meg egy kaszinóhajó tulajdonosa, egy gátlástalan 

gengszter. És azt se felejtette el, hogy bánatában az anyja is utána 

halt az apjának. Csak azzal tudta elfojtani magában a 

keserűségét, hogy szerelmes ifjakról és lánykákról irkált 

mindenféle hülyeséget különféle színes képes újságokba, de nem 

ez volt az élete. Igazság szerint nem is volt igazi élete. 

Tulajdonképpen csak vegetált, de volt annyi jövedelme az 

olajból, hogy ne legyenek gondjai. Pedig valójában olyan éles 

eszű és leleményes volt, mint egy jó zsaru. Anne Riordannak 

hívták. 

Félreállt, hogy beengedjen, én pedig szinte súroltam, ahogy 

beléptem az ajtón. De persze én mindig tudtam, hol a határ. 

Anne becsukta utánam az ajtót, letette magát a kanapéra, majd 

következett a cigaretta-szertartás, de benne legalább volt annyi 

kurázsi, hogy maga gyújtson rá. 

Megálltam a szobában, és körülnéztem. Volt néhány 

változás, bár nem sok. 

– Szükségem van a segítségedre – mondtam. 

– Mindig csak ilyenkor jössz. 

– Van egy ügyfelem, egy kiugrott gengszter; azelőtt 

mindenes volt a Cégnél, vagy a Szindikátusnál, vagy a maffiánál, 

vagy nevezd ahogy akarod. Te is tudod, hogy a Cég nagyon is 



 

 

létezik, és annyi a pénze, mint a Rockefellernek75. És azt is, hogy 

legyőzhetetlen, mert csak kevesen vannak, akik le akarják 

győzni, és mert az ügyvédeik milliókat keresnek, az ügyvédi 

kamarát meg jobban érdekli a többi ügyvéd megvédése, mint 

Amerika érdekeinek a védelme. 

– Te jó isten, Marlowe, valami hivatalra pályázol, és a 

választási beszédedet gyakorlod? Még sose hallottam tőled ilyen 

hazafias szöveget. 

Keresztbe tette a lábát. Egyáltalában nem kihívón – mert nem 

az a fajta volt nekem azonban így is kissé megnehezítette a 

koncentrálást. 

– Ne kalimpálj a lábaddal – mondtam. – Vagy vegyél fel egy 

hosszúnadrágot. 

– A fene egyen meg, Marlowe. Te másra se tudsz gondolni? 

– Jó, majd megpróbálom. Örülök, hogy legalább egy 

nőismerősöm van, aki nemcsak szép és bájos, de erényes is. – 

Nyeltem egyet, és folytattam. – Az ügyfelemet Ikky 

Rosensteinnek hívják. Nem mondhatnám, hogy nagyon daliás 

fiú, és semmi olyan nincs rajta, amit én rokonszenvesnek 

találnék… egyvalami kivételével. A fülem hallatára kijelentette, 

hogy szerinte a trógerolás nem női munka. Ezért a mondatáért 

vállaltam el a megbízást. Mert egy igazi gengszternek egy nő is 

csak annyi, mint egy zsák liszt. Használják a nőket, mint más, de 

ha úgy látják, hogy egy nőtől tanácsos megszabadulni, nem 

csinálnak belőle maguknak nagy gondot. 
                                                           
75 Rockefeller – John Davison Rockefeller (1839-1937) amerikai üzletember; a 

hatalmas családi vagyont olajkitermeléssel, az első amerikai tröszt (Standard 

Oil Company, 1870) létrehozásával alapozta meg. 



 

 

– Amit eddig mondtál, az csak a nagy semmi. Ne hozzak egy 

kávét, vagy egy italt, vagy valamit? 

– Nagyon kedves vagy, de délelőtt nem iszom… bizonyos 

alkalmak kivételével, de ez most nem olyan alkalom. Kávét 

pedig majd csak később kérek. Ikky nevét kihúzták a listáról. 

– Ezt meg hogyan értsem? 

– Van egy lista. Valaki fog egy ceruzát, és kihúz róla egy 

nevet. Az a pasas halott ember. Persze, annak oka van. ha 

valakinek kihúzzák a nevét. Nem szórakozásból teszik. A Cég 

nem szórakozik. A számukra ez egyszerűen könyvviteli kérdés. 

– És én mit tehetnék? De azt is kérdezhetném, hogy te mit 

tehetsz? 

– Próbálkozhatok. Te meg abban segíthetsz, hogy 

megfigyeled, mikor szállnak le a gépről, és aztán hová mennek, 

mármint a fiúk, akikre rábízták a végrehajtást. 

– Értem, de mit tudsz csinálni? 

– Mondtam már. Próbálkozhatok. Ha egy éjszakai géppel 

jöttek, akkor már itt vannak a városban. Ha egy reggeli géppel, 

akkor csak öt óra tájt érkeznek. Vagyis bőven van még időnk. 

Ugye, tudod, hogy néznek ki? 

– Hogyne tudnám. Naponta vendégeskednek nálam 

bérgyilkosok. Mindig whiskyvel kínálom őket, meg kaviáros 

szendviccsel. – Elmosolyodott. Erre én négy hosszú lépéssel 

átvágtam a barna mintás szőnyegen, felemeltem Anne-t a 

kanapéról, és egy csókot nyomtam az ajkára. Nem tiltakozott, de 

nem is fogta el a remegés. Visszaeresztettem a kanapéra, aztán 

leültem egy fotelbe. 



 

 

– Úgy fognak kinézni, mint akármelyik rendes üzletember. 

Nem lesz rajtuk semmi feltűnő, nagyon szolidan lesznek öltözve, 

és nagyon jól nevelten fognak viselkedni… amíg meg nem 

gondolják magukat. Aktatáska lesz náluk, mert abban hozzák 

majd a fegyvert, amely annyi kézen ment már át, hogy 

kinyomozhatatlan lesz a tulajdonos. Amikor elvégzik a 

feladatukat, a fegyvert majd egyszerűen eldobják. Valószínűleg 

revolvert használnak majd, de az sem elképzelhetetlen, hogy 

automatát. Hangtompítót nem fognak használni, mert attól néha 

beragad a fegyver, és a súlya megnehezíti a célzást. A gépen nem 

egymás mellett fognak ülni, de leszállás után úgy tesznek majd, 

mintha régi ismerősök lennének, csak épp a gépen nem vették 

észre egymást. Mosolyogva kezet ráznak, aztán kisétálnak a 

repülőtérről, és ugyanabba a taxiba szállnak. Azt hiszem, 

egyenesen egy szállodába fognak menni. De aztán nemsokára 

tovább fognak állni, és valami olyan helyet keresnek maguknak, 

ahonnan megfigyelhetik Ikky mozgását, és kitanulhatják a 

szokásait. Nem fogják elsietni a dolgot, hacsak Ikky nem tesz 

valami olyasmit, amire kénytelenek lesznek lépni. Ebből 

mindjárt tudni fogják, hogy Ikkyt figyelmeztette valaki. 

Mivelhogy még maradt egypár barátja, legalábbis ezt állítja. 

– Az ablakból fogják lelőni, az utca túloldaláról, mármint, ha 

lesz ott valami utca? 

– Nem. Három lépésről fogják lelőni. Egy darabig követik, 

aztán hátulról megszólítják, hogy „Helló, Ikky”. Erre vagy 

megdermed, vagy megfordul. Ezek meg szitává lövik, eldobják a 

revolvereket, és beugranak egy kocsiba, amely ott vár majd 

rájuk. Egy másik kocsi pedig elvezeti őket a helyszínről. 



 

 

– Annak a kocsinak ki lesz a sofőrje? 

– Egy feddhetetlen honpolgár, aki büntetlen előéletű. A saját 

kocsijával. Az a feladata, hogy megtisztítsa az utat, és ha kell, 

ütközni is fog, véletlenül vagy akár szándékosan, még 

rendőrautóval is. Aztán annyira el lesz majd keseredve, hogy 

potyogni fognak a könnyei, és eláztatja azt a szép monogramos 

ingét. A gyilkosok azonban addigra már messze járnak. 

– Te jó isten – mondta Anne. – Hogy lehet ezek után 

normálisan élni? Ha sikerül a trükk, és megússza, őt is meg 

fogják öletni. 

– Nem hinném. Civilt nem ölnek. Ha rosszul sül el, mindig a 

fiúk viszik el a balhét. Ne felejtsd el, hogy ezek a 

csúcsgengszterek üzletemberek. Egyet akarnak: sok-sok pénzt. 

Csak akkor ölnek, ha úgy gondolják, hogy valaki az útjukban 

van, és egyáltalában nem élvezetből. És mindig van rá egy esély, 

hogy elszúrják. Nem nagyon valószínű, de előfordulhat. Alvilági 

gyilkosságot még soha senkinek sem sikerült kinyomozni. Én 

legfeljebb ha két-három kivételt tudok. Lepke Buchalter például 

villamosszékben végezte. De emlékszel Anastasiára? Ő aztán 

igazán nagyon nagy főnök volt, és olyan, mint a kőszikla. Még 

nagyobb is, mint kellett volna. Ceruza. 

Anne megborzongott. – Azt hiszem, nekem most jót tenne 

egy ital. 

Rámosolyogtam. – Látom, kezdesz svungba jönni. Ami az 

italt illeti, én is megadom magam. 

Behozott két pohár szódás whiskyt. Ittunk egy kortyot, aztán 

így szóltam: – Ha kiszúrod őket, vagy legalábbis azt hiszed, 

hogy kiszúrtad, kövesd őket, de ne kockáztass. Ha szállodába 



 

 

mennek – és tíz az egyhez, hogy szállodába fognak menni te is 

jelentkezz be, és aztán hívj fel. Addig hívogass, amíg el nem érsz. 

Anne tudta az irodai számomat, és azt is tudta, hogy még 

mindig a Yucca Avenue-n lakom. 

– Elképesztő pasas vagy – mondta. – Mindent elérsz a 

nőknél, amit csak akarsz. Hogy lehet az, hogy én még mindig 

szűz vagyok huszonnyolc éves koromra? 

– Kár, hogy nincs belőled több. Miért nem mész férjhez? 

– Kihez? Valami cinikus szoknyavadászhoz, aki már teljesen 

kiégett, és csak a régi trükkökből él? Egyetlen rendes embert sem 

ismerek… téged kivéve. Engem nem lehet levenni a lábamról 

egy csábmosollyal. 

Odaléptem hozzá, felhúztam a kanapéról, és megcsókoltam. 

– Én legalább becsületes vagyok – mondtam szinte suttogva. – 

Az is valami. Csak sajnos már nagyon elhasználódtam, nem 

vagyok én való egy olyan lányhoz, mint te. Sokat gondoltam rád, 

nagyon kívántalak, de a pillantásodból mindig tudtam, hogy 

jobb lesz, ha lelépek. 

– Szakíts le – mondta halkan. – Nekem is vannak álmaim. 

– Nem tehetem. Nem ez az első eset nálam. Túl sok nőm volt 

ahhoz, hogy téged megérdemeljelek. Na, meg kell mentenünk 

egy ember életét. Megyek. 

Felállt, és komor arccal nézte, ahogy távozom. 

A nők, akiket a magáévá tesz az ember, és a nők, akiket 

sosem kap meg – két külön világ. Egyiket sem nézem le. Én 

mind a két világban otthon vagyok. 
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A Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren nem engedik az embert 

a gépek közelébe, hacsak nem utazni készül. Végig lehet nézni, 

ahogy leszállnak, legalábbis ha az ember jó helyen áll, de aki az 

utasokra is kíváncsi, annak egy korlátnál kell várakoznia. És a 

repülőtéri épületek se könnyítik meg az ember dolgát. Innentől 

Jeruzsálemig tartanak, és tyúkszem nő a lábán, mire eljut a 

TWA-tól az American épületéig. 

A tábláról leírtam magamnak az érkezési időket, aztán föl s 

alá járkáltam a repülőtéren, mint egy kutya, amely elfelejtette, 

hogy hol kaparta el a csontját. Közben gépek érkeztek, gépek 

indultak, hordárok cipekedtek, utasok izzadtak, rohantak a 

gépükhöz, gyerekek nyivákoltak, és a hangosbeszélő bömbölése 

minden más hangot elnyomott. 

Többször is elmentem Anne mellett. Ügyet sem vetett rám. 

Alighanem 5.45-kor érkeztek. Anne-nek nyoma veszett. 

Adtam neki egy fél órát, hogy előkerüljön, ha esetleg valami más 

okból tűnt el a szemem elől. De nem került elő. Végleg nyoma 

veszett. Kimentem a kocsimhoz, és a hosszú, zsúfolt úton 

beautóztam Hollywoodba. Amikor megérkeztem az irodába, 

ittam egy pohár whiskyt, és leültem az íróasztalomhoz. 6.45-kor 

megszólalt a telefon. 

– Azt hiszem, megvannak – mondta Anne. – Beverly-

Western Hotel, 410-es szoba. A neveket nem tudtam 

megszerezni. Manapság már a portások nem hagyják szanaszét a 

bejelentő lapokat. Kérdezősködni meg nem akartam. De együtt 

mentem fel velük a liften, és megfigyeltem, hogy melyik szobába 



 

 

mennek be. Éppen akkor mentem el mellettük, amikor a 

londiner kinyitotta nekik az ajtót, aztán lementem a lépcsőn a 

félemeletre, ahol éppen akkor jött ki egy csomó nő a 

teaszalonból. Velük együtt távoztam. Szobát nem vettem ki. 

– Hogy néznek ki? 

– Együtt jöttek le a gépről, de nem beszélgettek, vagy csak én 

nem hallottam. Mind a kettőnél volt aktatáska. Mind a ketten 

szolid, sötét öltönyben vannak, semmi feltűnő. Keményített, 

fehér ing, az egyiken kék nyakkendő, a másikon fekete, szürke 

csíkos. Fekete cipő. Két üzletember a keleti partról. Akárkik 

lehetnek, könyvkiadók, ügyvédek, orvosok vagy könyvelők, bár 

ahhoz túlságosan is jó volt a modoruk. Mindenesetre olyanok, 

hogy senki se fordulna meg utánuk. 

– De azért te csak jól nézd meg őket magadnak. Az arcuk? 

– Mind a kettő középmagas, barna hajú, az egyik kissé 

sötétebb a másiknál. Az arcuk borotvált, a tekintetük 

kifejezéstelen. Az egyiknek szürke szeme van, a másiknak, a 

világosabb hajúnak kék. Elég érdekes volt a szemük. Nagyon 

mozgékony és éber, minden apróságra felfigyeltek. Ez lehet, 

hogy hiba volt tőlük. Talán helyesebb lett volna, ha úgy tesznek, 

mintha az üzleti ügyeikkel lennének elfoglalva, vagy a 

kaliforniai nevezetességekkel. Őket azonban láthatólag főleg az 

arcok érdekelték. Jó ötlet volt, hogy engem küldtél, és nem te 

lestél rájuk. Nem nézel ki zsarunak, de úgy se, mint akiről fel 

sem tételezhető, hogy mégis az. Feltűntél volna nekik. 

– Persze, mert olyan jóképű szívtipró vagyok. 

– Teljesen szabványos arcuk van. Egyik se nézett ki olasznak. 

Mind a kettőnek légi bőröndje volt. Az egyik szürke, két vörös-



 

 

fehér csíkkal az oldalán, körülbelül hat-hét ujjnyira a szélétől, a 

másik kék-fehér tartánmintás. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen 

tartán. 

– Létezik, de elfelejtettem, hogy mi a neve. 

– Pedig én azt hittem, hogy te mindent tudsz. 

– Csak majdnem mindent. Most menj szépen haza. 

– Meghívsz vacsorára? És puszit is kapok? 

– Később, drágám, és ha nem vigyázol magadra, talán meg 

se úszod annyival. 

– Nemi erőszakra készülsz? Te is vigyázz, mert fegyver lesz 

nálam. Akkor most átveszed őket? 

– Ha tényleg ők azok, akiket keresünk, akkor ők fognak 

követni engem, és nem én őket. Már kivettem egy lakást Ikkyvel 

szemközt, a Poynter Street túloldalán. Abban a háztömbben meg 

a két szomszédosban egyenként legalább hat alvilági 

apartmanház van. És szerintem annyi pipi van a környéken, 

hogy egymás sarkát tapossák. 

– Manapság mindenhol. 

– Akkor viszlát, Anne. Még találkozunk. 

– Tudom. Majd ha megint szükséged lesz rám. 

Letette a kagylót. Én is. Nem tudtam eligazodni ezen a 

lányon. Hogy lehet egy ilyen okos lány ennyire kedves? Hacsak 

nem minden okos lány egyben kedves is. Felhívtam Ikkyt. Nem 

volt otthon. Ittam egy kortyot az irodai ellátmányból, elszívtam 

egy cigarettát, aztán fél óra múlva újra felhívtam. Ezúttal felvette 

a kagylót. 

Beszámoltam neki a fejleményekről, és hozzátettem, hogy 

remélem, Anne nem tévedett. A lakásról is beszámoltam neki. 



 

 

– Fedezi a költségeimet? – kérdeztem. 

– Az az ötezer legyen elég mindenre. 

– De azt még előbb meg is kell keresni. Egyébként, azt 

hallottam, magának legalább negyedmilliója van. – Ezt csak úgy 

vaktában mondtam, mert kíváncsi voltam, mit szól hozzá. 

– Az lehet – mondta – csak nem tudom, hogy férjek hozzá. A 

fejesek tudják, hol tartom. Még nagyon sokáig pihentetni kell azt 

a pénzecskét. 

Erre azt feleltem, rendben van. Éppen eleget pihentem már 

én is. Egyáltalában nem számítottam rá, hogy meg fogom kapni 

azt a négyezret, még ha teljesítem is, amit vállaltam. Az ilyenek, 

mint Ikky Rosenstein, az anyjuk szájából is kilopnák az 

aranykoronát. Mindazonáltal volt benne talán valami kis jó is, 

valahol a lelke mélyén – de a hangsúly mindenképp a „kis”-en 

volt. 

A következő fél órát azzal töltöttem, hogy megpróbáltam 

kifőzni valami tervet. De semmi olyasmi nem jutott az eszembe, 

ami sikerrel kecsegtetett volna. Közben már nyolc óra felé járt az 

idő, és én megéheztem. Nem feltételeztem, hogy a fiúk már 

aznap akcióba lépnek. Úgy véltem, hogy majd holnap reggel 

kocsiba ülnek, elautóznak Ikky lakása előtt, és felderítik a 

terepet. 

Már épp távozni akartam, amikor a várószobában megszólalt 

a berregő. Kinyitottam az ajtót. Keménykötésű, alacsony kis 

ember állt a szoba közepén, előre – hátra ringatva magát, 

hátratett kézzel. 

– Maga az a Marlowe? 

– Ki más lennék? Mit parancsol? 



 

 

Közben nagyon közel lépett hozzám. Gyorsan előkapta a 

jobb kezét a háta mögül, és pisztolyt fogott rám. A csövét a 

hasamba nyomta. 

– Kopjon le Ikky Rosensteinről – mondta olyan hangon, 

amely nagyon jól illett a megjelenéséhez –, ha nem akarja, hogy 

kilukasszam a bőrét. 
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Amatőr volt. Ha megáll tőlem, mondjuk, kétlépésnyire, többre 

ment volna. Kivettem a számból a cigarettát, és hanyagul 

eltartottam magamtól. 

– Miből gondolja, hogy én ismerem ezt a maga Ikky 

Rosensteinjét? 

Nyerítve felnevetett, és megbökdöste a hasamat a pisztoly 

csövével. 

– Szeretné tudni, mi? – Elégedett vigyor jelent meg az arcán. 

Az olcsó kis diadal vigyora, az a szánalmas, önelégült fölény, 

hogy fegyvert foghat valakire, aki fegyvertelen. 

– Úgy lenne becsületes, ha megmondaná. 

Már nyílt a szája, hogy újra felröhögjön, amikor eldobtam a 

cigarettát, és lecsaptam rá. Nagyon gyors tudok lenni, ha muszáj. 

Vannak nálam gyorsabbak is, de azoknak nem jut az eszükbe 

olyan hülyeség, hogy a hasamba nyomják a fegyver csövét. A 

hüvelykujjamat becsúsztattam a ravasz alá, és a kezemmel 

megfogtam a kezét. Közben meg a térdemmel ágyékon rúgtam. 

Erre vinnyogva összegörnyedt. Jobbra csavartam a karját, és 

elvettem tőle a pisztolyt. Beakasztottam a lábamat a lába mögé, 



 

 

és a kis ember elterült a padlón. Ott feküdt előttem, fájdalmában 

és a meglepetéstől pislogva, felhúzott térddel. Nyögve 

hempergett jobbra-balra a szőnyegen. Lehajoltam hozzá, 

megragadtam a bal kezét, és fölrántottam. Hat hüvelyk és 

negyven font előnyöm volt vele szemben. Talán termetesebb és 

gyakorlottabb fullajtárt kellett volna küldeni. 

– Menjünk át a gondolkodószalonba – mondtam. – Egy kicsit 

elbeszélgetünk, maga meg közben iszik egy kortyot, hogy 

magához térjen. Legközelebb ne menjen olyan közel a 

pácienshez, hogy az elkaphassa a fegyverét. Engedje meg, hogy 

megnézzem, nincs-e magánál még egy csúzli. 

Nem volt nála. Bekormányoztam a belső szobába, és 

lenyomtam egy székre. Akkor már egy kicsit könnyebben szedte 

a levegőt. Elővett egy zsebkendőt, és megtörölgette vele az arcát. 

– Na, majd legközelebb – mondta a foga közt sziszegve. – 

Majd legközelebb. 

– Ne legyen olyan optimista. Ez nem a maga műfaja. 

Kis whiskyt töltöttem egy papírpohárba, és letettem eléje. 

Aztán kibillentettem a .38-asa forgódobját, és a lőszert beszórtam 

az íróasztalom fiókjába. Visszakattintottam a dobot a helyére, és 

a pisztolyt letettem az asztalra. 

– Ezt magával viheti, ha majd elmegy… ha megy, és nem 

viszik. 

– Az nem volt fair, ahogy maga nekem jött – mondta, még 

mindig zihálva. 

– Lelőni valakit, az persze fair. És most mondja el, hogyan 

került ide. 

– Nyalja ki a seggemet. 



 

 

– Ne gorombáskodjon. Nekem is vannak barátaim. Nem sok, 

de azért egy-kettő akad. Bevitethetem fegyveres támadásért, és 

maga nagyon jól tudja, hogy akkor mi lesz. Lehet, hogy a bíró 

szabadlábra helyezteti, vagy valaki leteszi magáért az óvadékot, 

de aztán többet nem hallunk majd magáról. A fejesek nem 

szeretik a bukfenceket. Hadd hallom, ki küldte magát, és honnan 

tudta, hogy hova kell jönni? 

– Ikkyt követték – mondta mogorván. – Nagyon hülyén 

viselkedett. Gyerekjáték volt idáig követni. Mit kereshetett Ikky 

egy magánnyomozónál? Ki ne lenne rá kíváncsi? 

– Tovább. 

– Le van maga szarva. 

– Gondolja meg, jóember. Nem kell nekem bevitetni magát 

fegyveres rablásért. Itt, helyben is kiverhetem magából. 

Felkeltem a székemről, mire a kis ember maga elé kapta a 

kezét. 

– Ha maga engem összever, olyan gorillákat küldök magára, 

amilyeneket maga még nem látott. És ha nem jelentkezem, 

ugyanaz lesz. Ne higgye, hogy olyan jó lapjai vannak. Csak hiszi, 

hogy magánál van az adu – mondta. 

– Úgy látom, magának nincs mondanivalója. Ha ez az Ikky 

nevű szivar járt is nálam, magának fogalma sincs róla, hogy mit 

akart, és hogy én szóba álltam-e vele. De ha ez az illető netán 

gengszter, akkor úgyis hiába jött, az ilyen ügyfél nem az esetem. 

– Azért jött, hogy megpróbálja megmenteni az irháját. 

– Kitől? 

– Azt ne kérdezze. 



 

 

– Folytassa. Úgy látom, semmi baja a szájának. És mondja 

meg a fiúknak, hogy én soha nem falaznék egy gengszternek. 

Az én szakmámban néha hazudni is kell az embernek egy 

kicsit. Vagyis hazudtam egy kicsit. – Mit művelt ez az Ikky, hogy 

így kirúgnak rá? Vagy azt már ne kérdezzem? 

– Maga nagyon sokat képzel magáról – mondta fölényesen, 

miközben a nadrágját tapogatta, ahol az előbb beletérdepeltem. – 

Nálunk maga labdaszedő se lehetne. 

Belenevettem az arcába. Aztán megragadtam a jobb 

csuklóját, és hátracsavartam a karját. Azonnal nyivákolni 

kezdett. A bal kezemmel benyúltam a belső zsebébe, és 

kihalásztam a tárcáját. Eleresztettem a csuklóját. Mindjárt a 

pisztolyáért nyúlt, mire a tenyerem élével keményen rávágtam a 

bicepszére. Felnyögött, és visszaroskadt az ügyfélszékbe. 

– Elteheti a fegyverét – mondtam. – De majd csak ha 

megengedem. Addig pedig legyen jó kisfiú, mert másképpen 

kénytelen leszek beverni a pofáját. 

A tárcában csak egy jogosítvány volt, bizonyos Charles 

Hickon nevére kiállítva. Ezzel nem sokra mentem. Minden 

utolsó vagánynak van valami álneve. A kocsmákban 

valószínűleg Picinek vagy Hosszúnak vagy Csövesnek hívják – 

vagy még annak se. Odadobtam neki a tárcát. Leesett a földre. 

Arra se volt képes, hogy elkapja. 

– Nagy córesz lehet – mondtam –, ha magát nem csak 

csikkszedőnek használják. 

– Le van maga szarva. 

– Jól van, kisöreg. Mehet vissza a vackára. Fogja, itt a 

pisztolya. 



 

 

Elvette, és látványos mozdulattal bedugta a nadrágja 

derekába. Felkelt, vetett rám egy sunyi pillantást, aztán olyan 

hanyagul, mint egy kurva, aki most kapott egy új nercstólát, az 

ajtóhoz andalgott. Az ajtóban visszafordult, és mélyen a 

szemembe nézett. 

– Jó lesz vigyázni. Mert könnyen ráfázhat. 

Miután kivágta ezt a lélegzetelállító riposztot, kinyitotta az 

ajtót, és kislattyogott. 

Egy kicsit vártam még, aztán kulcsra zártam a belső iroda 

ajtaját, kikapcsoltam a berregőt, eloltottam a villanyokat, és 

távoztam. Az utcán nem láttam semmi fenyegetőt. Hazamentem, 

becsomagoltam magamnak egy bőröndbe, aztán elhajtottam egy 

szervizhez, ahol szinte már a szívükbe zártak, leállítottam a 

kocsimat, és átültem egy bérelt Chevroletbe. Elmentem a 

Poynter Streetre, fölvittem a bőröndömet a lerobbant, ócska 

szobába, amit aznap délután vettem ki, aztán elmentem a 

Victorba vacsorázni. Kilenc óra volt, és már késő lett volna 

kiautózni Bay Citybe, és elvinni Anne-t vacsorázni. Nyilván már 

réges-régen megfőzte és elfogyasztotta a vacsoráját. 

Egy dupla Gibsont rendeltem, friss citrommal, és azonnal 

megittam. Olyan éhes lettem tőle, mint egy kamasz. 

Jobbra-balra csalinkázva mentem vissza a Poynter Streetre. 

Háztömböket kerülgettem és meg-megálltam, miközben végig 

mellettem volt a pisztolyom a szomszéd ülésen. Amennyire meg 

tudtam állapítani, senki sem próbált meg követni. 

Aztán megálltam a Sunseten egy benzinkútnál telefonálni. 

Először Bernie Ohlst tárcsáztam. Éppen készült, hogy elmenjen 

hazulról. 



 

 

– Helló, Bernie. Marlowe vagyok. Évek óta nem 

pofozkodtunk már. Kezdem unni magam. 

– Akkor ideje, hogy megnősülj. Én most már vezető 

nyomozó vagyok a seriff hivatalában, és egyelőre tiszteletbeli 

kapitány, amíg le nem teszem a vizsgákat. Nem is igen szoktam 

már magánnyomozókkal beszélni. 

– Azért velem most tegyél kivételt, jó? Lehet, hogy segítségre 

lesz szükségem. Elvállaltam egy nagyon csiklandós munkát, és 

előfordulhat, hogy fűbe harapok. 

– És tőlem most azt várod, hogy gátat vessek a dolgok 

természetes folyásának? 

– Ne hülyéskedj, Bernie. Nem csináltam semmi disznóságot. 

Csak megpróbálok megmenteni egy exgengsztert az ítélet-

végrehajtóktól. 

– Pedig minél kevesebben vannak, annál jobb. 

– Persze. De tedd meg a kedvemért, hogy ha felhívlak, gyere 

azonnal, vagy küldj egypár belevaló gyereket. Mostanra már 

biztosan kitanítottad őket. 

Még egy kicsit sértegettük egymást a régi barátság jegyében, 

aztán letettük a kagylót. Ezután Ikky Rosenstein számát 

tárcsáztam. – Halló, beszéljen – szólt bele a telefonba azon a 

kellemetlen hangján. 

– Itt Marlowe. Készüljön fel rá, hogy körülbelül éjféltájt le 

kell lépnie. Megtaláltuk a barátait. A Beverly-Westernben 

dekkolnak. Ma este már nem fogják keresni magát. Nem tudják, 

hogy magát figyelmeztették. 

– Kicsit rázósnak hangzik. 



 

 

– Maga talán azt hitte, hogy sétagalopp lesz? Különben is, 

maga nagyon vigyázatlan volt. Valaki követte, amikor feljött 

hozzám az irodámba. Vagyis nagyon szűk az idő. 

Egy darabig hallgatott a telefonba. Hallottam a szuszogását. 

– Ki követett? – kérdezte. 

– Egy kis seggdugasz pali, aki fegyvert fogott rám, úgyhogy 

kénytelen voltam elvenni tőle. Csak arra tudok gondolni, hogy 

azért küldtek egy ilyen mitugrászt, mert nem akarták, hogy 

megtudjak valamit, ha netán még nem tudnám. 

– Akkor maga szarban van, öregem. 

– Megszoktam már. Körülbelül éjfélkor elmegyek magáért. 

Legyen készen. Hol van a kocsija? 

– A ház előtt. 

– Vigye át egy mellékutcába, és ne felejtse el bezárni. Hol van 

a hátsó kijárat? 

– Hol lenne? Hátul. Egy kis közben. 

– Ott tegye le a bőröndjét. Együtt fogunk kijönni a házból, és 

egyenesen a kocsijához megyünk. Beülünk a kocsiba, és 

elmegyünk a bőröndjéért vagy bőröndjeiért. 

– És mi lesz, ha addigra valaki ellopja? 

– És akkor mi lesz, ha magát meg lelövi valaki? Válasszon. 

– Oké – dörmögte. – Várni fogom. De szerintem nagyon nagy 

kockázatot vállalunk. 

– Akárcsak az autóversenyzők. Mégse tartja vissza őket. 

Csak az segít, ha gyorsan lépünk. Körülbelül tízkor oltsa el a 

lámpát, és túrja szét az ágyat. Jó lenne, ha valamit ott hagyna a 

szobában. Valami poggyászt. Akkor nem tűnne olyan 

kiterveltnek a dolog. 



 

 

Megint belemorgott a telefonba, hogy oké, én pedig letettem 

a kagylót. A telefonfülke kívül-belül ki volt világítva, mint a 

benzinkutak telefonfülkéi általában. Hosszan és alaposan 

körülnéztem, mialatt a pult mellé kirakott ingyenes térképek 

között válogattam. Nem láttam semmi gyanúsat. Végül is egy 

San Diegó-i térképpel távoztam, és beültem a bérelt kocsimba. 

A Poynter Street sarkán parkoltam le a kocsit, fölmentem az 

első emeleti lerobbant lakásba, letelepedtem a sötét szobába, és 

az ablakból figyeltem az utcát. Nem láttam semmi gyanúsat. 

Egypár középkategóriájú tyúk jött ki Ikky házának kapuján, és 

beszálltak egy viszonylag új típusú kocsiba. Aztán egy férfit 

láttam bemenni, aki körülbelül olyan magas lehetett, mint Ikky, 

és az alkata is hasonlított rá. Különféle emberek jöttek és mentek. 

Elég csendes volt az utca. Amióta megnyitották a hollywoodi 

gyorsforgalmi utat, senki se használja az ilyen mellékutcákat, 

hacsak nem valahol a környéken lakik. 

Szép őszi este volt – már amennyire szép tud lenni egy őszi 

este Los Angelesben –, tiszta volt a levegő, de még csak nem is 

csípős. El sem tudom képzelni, mi történt az időjárással ebben a 

túlzsúfolt városban, de egészen megváltozott, amióta 

ideköltöztem. 

Messze volt még az éjfél. Senkit se láttam az utcán őrködni, 

és szolidan öltözött férfiakat se bekopogtatni az utca hat 

apartmanháza egyikének az ajtaján sem. Nagyjából biztosra 

vettem, hogy először az én házam ajtaján fognak kopogtatni, ha 

ugyan tényleg itt vannak a városban, és ha Anne nem tévedett, 

és ha a kis mitugrász jelentett a főnökeinek, a főnökei pedig ettől 

a szívükbe zártak. Bár Anne ezer- és egyféleképpen tévedhetett, 



 

 

nekem mégis az volt az érzésem, hogy nem tévedett. A 

gyilkosoknak semmi okuk sincs óvatoskodni, ha egyszer nem 

tudják, hogy Ikkyt figyelmeztette valaki. Legfeljebb egy okuk 

lehet csak. Az, hogy Ikky eljött hozzám, amit tudtak, mert 

követték. De a Cég, amilyen öntelt és fölényes, valószínűleg csak 

kacag azon az eshetőségen, hogy Ikkyt talán figyelmeztette 

valaki, és persze azon is, hogy a szerencsétlen hozzám fordul 

segítségért. Én olyan kis pont voltam, hogy talán észre sem 

vettek. 

Éjfélkor eljöttem a lakásból, elsétáltam a második sarkig, és 

közben lestem, nem követnek-e, aztán átmentem az utca 

túloldalára, és bementem Ikky házába. A bejárati ajtó nem volt 

bezárva. Lift nem volt a házban. Fölgyalogoltam a másodikra, és 

megkerestem Ikky lakásának ajtaját. Halkan bekopogtattam 

rajta. Fegyverrel a kézben nyitott ajtót. Úgy láttam az arcán, 

hogy fél. 

Két bőrönd állt az ajtó mellett, és egy harmadik a szemközti 

falnál. Odamentem hozzá, és megemeltem. Elég nehéz volt. Nem 

volt bezárva. Kinyitottam. 

– Nyugalom – mondta. – Van benne minden, amire egy két-

három napos kiruccanáson szüksége lehet valakinek, de egy-két 

ruhadarab kivételével semmi olyasmi, amit ne árulnának 

minden konfekcióüzletben. 

Fogtam a másik két bőrönd közül az egyiket, és így szóltam: 

– Akkor ezt tegyük le a hátsó kijáratnál. 

– Mi is inkább hátul menjünk ki. 

– Mi a bejárati ajtón megyünk ki. Ha netán figyelnének 

minket, bár ezt nem hiszem, hadd higgyék, hogy két jó barát 



 

 

vagyunk, akik mulatni mennek. Még valami. Mind a két kezét 

tartsa a zsebében, és a pisztoly legyen a kezében. Ha valaki 

hátulról a nevén szólítja, gyorsan forduljon meg és azonnal lőjön. 

Biztos, hogy a gyilkos lesz az. Én is lőni fogok. 

– Félek – mondta rekedten. 

– Én is, ha ez megvigasztalja. De akkor sincs más 

választásunk. Szedje össze magát, mert fegyver lesz náluk. Ne 

tegyen fel nekik kérdéseket. Úgyse fognak válaszolni. Legalábbis 

nem szóban. Ha viszont csak a kis barátom lesz az, aki a délután 

nálam járt, neki elég lesz befogni a száját, aztán majd letesszük a 

lépcsőházban, hadd aludja ki magát. Világos? 

Bólintott, és közben megnedvesítette a szája szélét. 

Lecipeltük a bőröndöket, és letettük őket a hátsó kijárat ajtaja 

előtt. Jobbra-balra végignéztem a sikátoron. Nem láttam senkit, 

és az ajtótól csak egy-két lépés volt a mellékutcáig. 

Visszamentünk a házba, aztán a folyosón előrementünk a 

bejárati ajtóhoz. Kiléptünk a Poynter Streetre – olyan lezseren, 

mint egy feleség, aki nyakkendőt megy vásárolni a férjének a 

születésnapjára. 

Az utca néptelen volt. Megkerültük a sarkot, odamentünk 

Ikky bérelt kocsijához. Ikky kinyitotta az ajtaját. Beültem melléje, 

és visszamentünk a bőröndökért. Nem láttunk mozgást. 

Beraktuk a bőröndöket a kocsiba, és az első utcán elfordultunk. 

A közlekedési lámpa nem működött, áthajtottunk a 

sugárúton, és máris ott voltunk a gyorsforgalmi út elején. Itt 

éjfélkor is nagy volt még a forgalom. Kalifornia tele van olyan 

emberekkel, akik mindig épp mennek valahová, és nagyon 

sürgős nekik, hogy eljussanak oda, ahová épp tartanak. Ha az 



 

 

ember nem legalább nyolcvannal repeszt, mindenki lehagyja. Ha 

viszont nem akar lemaradni, akkor jól teszi, ha rajta tartja a 

szemét a visszapillantó tükrön, hogy nem jön-e mögötte a 

rendőr. 

Ikky gyenge hetvennel hajtott. Elértük a 66-os út Elágazását, 

és Ikky ráfordult. Idáig minden rendben ment. Vele tartottam 

egészen Pomonáig. 

– Én most kiszállnék – mondtam. – Felülök egy buszra, ha jár 

még ilyenkor, vagy keresek egy motelt. Álljon meg egy 

benzinkútnál, ahol megkérdezhetem, hol van a buszállomás. Itt 

kell lennie valahol, nem messze a gyorsforgalmitól. Menjünk a 

belváros felé. 

Ikky elfordult a belváros felé, aztán egy sarok után megállt a 

járdánál. Elővette a pénztárcáját, és odanyújtott négy 

ezerdollárost. 

– Nem tudom, hogy tényleg megszolgáltam-e ezt a sok 

pénzt. Nem volt ez olyan nagy ügy. 

Fanyarul felnevetett. – Ne legyen már ilyen élhetetlen. Maga 

azt se tudta, mibe mászik bele. Ráadásul magának még hátravan 

a neheze. A Cégnek mindenhol van szeme és füle. Én lehet, hogy 

most már biztonságban vagyok… ha elég óvatos leszek. Bár 

talán nem annyira, mint képzelem. Maga mindenesetre megtette, 

amire kértem. Tegye csak el ezt a dohányt. Nekem van még 

bőven. 

Elvettem a pénzt, és eltettem, Ikky elvitt egy éjjelnappal 

nyitva tartó benzinkúthoz, ahol megmondták, hogy hol van a 

buszállomás. – 2.25-kor indul egy távolsági járat – mondta a 



 

 

benzinkutas a menetrendre pillantva. – Ha van üres hely a 

buszon, még felveszik. 

Ikky elvitt a buszállomáshoz. Kezet ráztunk, aztán gázt 

adott, és elrobogott a gyorsforgalmi út irányába. Az órámra 

pillantottam. Találtam egy üzletet, amely még nyitva volt, és 

vettem egy lapos üveg whiskyt. Aztán beültem egy bárba, és 

rendeltem egy dupla whiskyt vízzel. 

Még csak most jön a neheze, mondta Ikky. Mennyire igaza 

volt! 

A hollywoodi buszállomáson leszálltam, fogtam egy taxit, és 

az irodába vitettem magam. Megkértem a taxist, hogy várjon 

meg, mindjárt jövök. Éjszaka szívesen megteszik. A néger éjjeliőr 

engedett be a házba. 

– Ilyenkor is dolgozik még, Mr. Marlowe? De hát máskor is 

ilyen későig szokott, igaz? 

– Ez egy ilyen szakma, Jasper – feleltem. 

Amikor becsuktam magam mögött az iroda ajtaját, 

lehajoltam, hogy felszedjem a földről a postát. Csak egy 

hosszúkás, lapos dobozt találtam. Ajánlott küldemény volt, 

glendale-i postabélyegzővel. 

Nem volt benne más, csak egy frissen kihegyezett ceruza – a 

halál jele. 
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Nem vettem nagyon komolyan a dolgot. Ha meg akarnak ölni, 

nem küldenek ceruzát. Úgy gondoltam, ez az utolsó 

figyelmeztetés, hogy kopjak le. Vagy talán majd megveretnek. 



 

 

Náluk ez a fenyítés. „Ha mi egyszer valakinek kihúzzuk a nevét, 

mindenki megkapja a magáét, aki megpróbál segíteni neki.” Ez 

lehetett az üzenet értelme. 

Először arra gondoltam, hogy hazamegyek a Yucca Avenue-

ra. De ott nagyon magányos lettem volna. Aztán az jutott az 

eszembe, hogy kimegyek Anne-hez, Bay Citybe. Ez még 

rosszabb ötlet volt. Ha ezek megtudják, hogy valami közöm van 

hozzá, semeddig se tart nekik, hogy megerőszakolják, és aztán 

véresre verjék. 

Úgy döntöttem, hogy a Poynter Streetre megyek. Most ez 

volt messze a legbiztonságosabb hely. Lementem a várakozó 

taxihoz, aztán három sarokra attól az úgynevezett 

apartmanháztól kiszálltam. Felmentem a lakásba, levetkőztem, 

és pucéran befeküdtem az ágyba. Csak egy törött rugó zavart, 

mert bökte a hátamat. 3.30-ig ébren hevertem az ágyon, és a 

helyzetemet latolgattam azzal a nagy eszemmel. Aztán 

elaludtam. A pisztolyt a párnám alá tettem, ami nem épp a 

legjobb hely egy pisztolynak, főleg ha az a párna olyan vékony, 

mint egy írógépalátét. Nagyon nyomott, ezért áttettem a 

pisztolyt a jobb kezembe. Arra már megtanított a gyakorlat, 

hogy pisztollyal a kézben is tudjak aludni. 

Arra ébredtem, hogy a hasamra süt a nap. Úgy éreztem 

magam, mint egy darab romlott hús. Kitámotyogtam a 

fürdőszobába, vettem egy hideg zuhanyt, aztán megpróbáltam 

megtörülközni, bár a törülköző olyan vékony volt, hogy ha az 

ember oldalt tartotta, szinte nem is látszott. Remek kis lakás volt. 

Csak a koloniál garnitúra hiányzott belőle, hogy igazi 

nyomortanya legyen. 



 

 

Semmi ennivaló nem volt a háznál, de ha lemegyek az 

utcára, esetleg lemaradok valamiről. Volt nálam egy lapos üveg 

whisky, szemügyre vettem és beleszagoltam, de reggelire nem 

esett volna jól üres gyomorra, még ha el tudom is kapni a 

gyomromat, amely valahol a csillár körül lebegett. Végignéztem 

a szekrényeket, hátha egy sietősen távozó korábbi lakó ott 

felejtett egy kis száraz kenyeret. Nem találtam semmit. De úgyse 

lett volna kedvem megenni, még whiskybe áztatva se. Nem volt 

mit tenni, leültem az ablak elé. Egy óra múlva már olyan éhes 

voltam, hogy egy pincért is befaltam volna. 

Felöltöztem, és lementem a sarokra, ahol a bérelt kocsim 

parkolt, beültem, és kerestem valami étkezdét. A pincérnő is 

ugyanolyan rosszkedvű volt, mint én. Egy piszkos ronggyal 

letörölte előttem a pultot, és előzékenyen a nadrágomra söpörte 

az előző vendég után ott maradt morzsákat. 

– Azért ne vigye túlzásba, aranyom – mondtam. – Spóroljon 

egy kicsit azzal a morzsával, mert jól jön az még máskor is. 

Nekem elég lesz két háromperces tojás is, egy szelet pirítós, meg 

egy nagy pohár paradicsomlé, egy-két csepp Worcester-szósszal, 

meg egy barátságos mosollyal, kávét pedig mostantól ne 

szolgáljon fel senkinek, mert én akarom meginni az egészet. 

– Meg vagyok fázva – mondta a nő. – És legyen szíves, ne 

szórakozzon velem, mert az lesz a vége, hogy szájon vágom. 

– Béküljünk ki – mondtam. – Nekem is rossz éjszakám volt. 

Erre kaptam tőle egy fél mosolyt, aztán oldalazva kiment a 

lengőajtón, miközben szemrevételezhettem az idomait, melyek 

igen jelentékenyek voltak, sőt, mondhatnám, tetemesek. A tojás 



 

 

viszont éppen olyan lett, amilyennek szeretem. A pirítóst langy 

vajréteg borította, bár a vaj már kissé avas volt. 

– Worcesterünk nincs – mondta, amikor letette elém a 

paradicsomlevet. –Egy kis Tabasco-szósz nem lesz jó helyette? 

Sajnos az arzén is elfogyott. 

Két csepp Tabascót csöppentettem a paradicsomlébe, 

kihörpintettem a két lágy tojást, és megittam két csésze kávét. 

Arra gondoltam, hogy a pirítóst hagyom ott borravalónak, de 

aztán megenyhültem, és letettem egy negyeddollárost a pultra, 

mire a nő egyszerre kivirult. Legfeljebb tíz centhez lehetett 

szokva – de leginkább a nagy semmihez. 

A Poynter Streeten közben semmi sem változott. 

Visszaültem az ablak elé nézelődni. Körülbelül 8.30-kor kilépett 

az utcára az a férfi, akit korábban bemenni láttam a szemközti 

apartmanházba – ugyanaz, aki termetre és növésére nézve is 

annyira hasonlított Ikkyre. Kis aktatáska volt nála, és keleti 

irányba tartott. Ugyanekkor kiszállt két férfi egy ott parkoló 

sötétkék szedánból. Körülbelül egyforma magasak voltak, 

egyforma szolidan voltak öltözve, és mindketten mélyen a 

szemükbe húzták az egyforma puhakalapjukat. Egyszerre 

rántottak fegyvert. 

– Helló, Ikky! – kiáltott rá a férfira az egyik. 

A férfi megfordult. – Viszlát, Ikky – mondta a másik. 

Lövések visszhangoztak az utcában. A férfi összeroskadt, és 

mozdulatlanul elterült a kövön. A két egyforma öltözetű férfi 

beugrott a sötétkék autóba, és elhajtott nyugati irányba. Aztán 

láttam, hogy nem sokkal a kereszteződés előtt elindul a járdától 

egy Cadillac, és eléje kanyarodik a kék szedánnak. 



 

 

Egy perc alatt eltűntek a helyszínről. 

Szép, tiszta munka volt. Csak abban hibáztak, hogy nem 

voltak elég körültekintők. 

Nem azt lőtték le, akit akartak. 
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Sürgősen távoztam a helyszínről – majdnem olyan szélsebesen, 

mint a két ítélet-végrehajtó. Akkor már kis csődület vette körül a 

halott férfit. Oda se pillantottam rá, anélkül is tudtam, hogy 

halott – ezek a fiúk profik voltak. De nem is láttam oda a járdára, 

ahol hevert, mert elállták előlem az emberek. Úgyis tudtam, 

milyen lehet, és közben már szirénákat is hallottam a távolból. 

Lehetett volna akár a Sunseten folyvást vijjogó riasztók hangja is. 

De nem az volt. Vagyis valaki beszólt az őrszobára. Mivel ahhoz 

még korán volt, hogy a rendőrök ebédelni induljanak. 

A bőrönddel a kezemben megkerültem a sarkot, beraktam a 

bőröndöt a bérelt kocsiba, és elhajtottam. Semmi jóra nem 

számíthattam ezen a környéken. Szinte már hallottam a 

kérdéseket. 

– Mondja, Marlowe, mi a fenét csinált maga ott? Nincs 

magának saját kéglije? 

– Van egy ügyfelem, aki azelőtt gengszter volt, de 

összebalhézott a Céggel, és bérgyilkosokat küldtek rá. 

– Csak nem azt akarja mondani, hogy az ügyfele jó útra akart 

térni? 

– Azt nem tudom. De fizetni elég jól fizetett. 

– Maga viszont nem nagyon dolgozott meg a pénzéért, mi? 



 

 

– Éppen csak kiszöktettem a városból. Tegnap este. Azt nem 

tudom, hogy most hol van. És nem is akarom tudni. 

– Szóval maga kiszöktette a pasast a városból? 

– Ki. 

– Értem… csak közben most ott fekszik a hullaházban, lőtt 

sebekkel. Találjon ki valami jobbat, Marlowe. Mert valaki 

mindenesetre ott van a hullaházban. 

És így tovább, és így tovább. A szokásos rendőrségi kérdezz-

felelek. Mindig ugyanaz a régi nóta. Süket duma, az is, amit 

mondanak, meg az is, amit kérdeznek. Addig kurkásznak, amíg 

az ember teljesen ki nem merül, és a végén megbotlik valami 

részletben. Akkor aztán boldogan elvigyorodnak, és a 

tenyerüket dörzsölve így szólnak: – Itt valami nem stimmel. 

Kezdjük elölről. 

Ehhez igazán nem sok kedvem volt. Leparkoltam a szokott 

helyemre, és felmentem az irodába. Áporodott szag fogadott. 

Ahányszor csak betettem ide a lábam, mindig egyre jobban 

utáltam. Miért nem voltam képes beülni valami jó kis nyugdíjas 

állásba tíz évvel ezelőtt már? Vagy még inkább tizenöt évvel 

ezelőtt? Annyi eszem nekem is lett volna, hogy utánvéttel 

megrendeljek egy jogi diplomát. Az ország tele van olyan 

jogászokkal, akik egy panaszlevelet nem tudnak megírni puska 

nélkül. 

Így aztán csak ültem az íróasztalomnál, és csöndben utáltam 

magamat. Aztán kisvártatva eszembe jutott az a ceruza, amit 

kaptam. Erre úgy döntöttem, teszek bizonyos előkészületeket 

egy negyvenötössel – pedig nem szokásom, hogy 

negyvenötössel közlekedjem. Ahhoz ugyanis túlságosan nehéz. 



 

 

Végül is felhívtam a seriff hivatalát, és Bernie Ohlst kértem. 

Kapcsolták. Ingerülten szólt bele a telefonba. 

– Itt Marlowe. Szarban vagyok… nagy szarban. 

– És nekem mi közöm hozzá? – kérdezte mérgesen. 

– Hozzászokhattál már. 

– De ez most olyan, amihez nem lehet hozzászokni. 

Szeretnék odamenni hozzád, és elmondani. 

– Megvan még a régi irodád? 

– Meg. 

– Akkor mindjárt felugrom hozzád. 

Letette a kagylót. Kinyitottam két ablakot. Az enyhe szellő 

kávészagot hozott, és avas sütőolaj szagát a földszinti 

étkezdéből. Undorodtam ettől a szagtól. Undorodtam magamtól 

is. Az egész világtól undorodtam. 

Ohls nem fecsérelte az idejét az én előkelő várószobámra. 

Egyenesen a belső iroda ajtaján kopogtatott. Beeresztettem. 

Mogorván helyet foglalt az ügyfelek számára odakészített 

székben. 

– Oké-zsoké. Mesélj. 

– Hallottál már egy bizonyos Ikky Rosensteinről? 

– Kellett volna? Priuszos? 

– Kiugrott gengszter, akire most ki van rúgva a Cég. 

Kihúzták a nevét a listáról, és szokás szerint ideküldtek utána 

két nehéz vagányt. Őt azonban valaki figyelmeztette, ő meg 

eljött hozzám, hogy segítsek neki lelépni. 

– Szép, tiszta munka. 

– Ne gyere most nekem ezzel, Bernie. – Rágyújtottam egy 

cigarettára, és az arcába fújtam a füstöt. Erre megtorlásul Bernie 



 

 

is ráharapott egy cigarettára. Sose gyújtott rá, mindig csak 

elrágta a cigarettákat. 

– Nézd – folytattam. – Lehet, hogy a pasas ki akar szállni, és 

az is lehet, hogy nem. De akár így, akár úgy, joga van élni, amíg 

maga nem ölt. És nekem azt mondta, hogy még sosem ölt. 

– És te hittél is neki, mi? Mondd, mikor tartod az első órádat 

a vasárnapi iskolában? 

– Hittem is neki, meg nem is. Mindenesetre elvállaltam tőle a 

megbízást. Semmi okom nem volt rá, hogy ne vállaljam el. Egy 

lány, aki jó ismerősöm, meg én, ketten figyeltük tegnap az 

érkező gépeket. Ő vette észre a fiúkat, és követte őket a 

szállodába. Azonnal látta rajtuk, hogy kicsodák. Tökéletesen 

illett rájuk a leírás, egészen a kisuvickolt fekete cipőjükig 

lemenően. Külön szálltak ki a gépből, de aztán úgy tettek, mint 

akik ismerősök, csak a gépen nem vették észre egymást. Ez a 

lány… 

– Neve is van? 

– Csak ha megtartod magadnak. 

– Rendben van, de csak ha nincs semmi a rovásán. 

– Anne Riordannak hívják. Bay Cityben lakik. Az apja 

valamikor ott volt rendőrfőnök. De ne mondd, hogy akkor 

biztosan nagy gazember volt, mert nem így van. 

– Értem. Halljuk a többit. Egy kicsit tempósabban, ha lehetne. 

– Kivettem egy lakást Ikkyvel szemközt. A fiúk akkor még a 

szállodában voltak. Éjfélkor kihoztam Ikkyt az apartmanházból, 

és elkísértem egészen Pomonáig. Ő továbbment a bérelt 

kocsijával, én meg visszajöttem a távolsági busszal. De nem 



 

 

hazamentem, hanem a Poynter Street-i lakásba, ami pont 

szemben volt Ikky kéglijével. 

– Miért oda mentél… ha egyszer a pasas már nem volt ott? 

Kihúztam az íróasztalom középső fiókját, és elővettem belőle 

a szép hegyes ceruzát. Leírtam a nevemet egy papírlapra, aztán 

áthúztam a ceruzával. 

– Mert közben ezt kaptam. Nem gondoltam, hogy meg 

akarnak ölni, de azt igen, hogy majd jól megveretnek, hogy 

elvegyék a kedvemet a sündörgéstől. 

– Tudták, hogy te dolgozol az ügyön? 

– Ikkyre ráállítottak egy embert, aki követte, és ez a kis, 

seggdugasz később beállított hozzám, és pisztolyt fogott rám. 

Kapott két egyforma frászt, aztán futni hagytam. Ezért 

gondoltam úgy, hogy a Poynter Street-i apartman 

biztonságosabb lesz, mint a lakásom. Mint tudod, egyedül 

lakom. 

– Az ember jön-megy, és hall mindenfélét – mondta Bernie 

Ohls. – Tehát szerinted nem azt lőtték le, akit akartak. 

– Ugyanolyan magas volt, a termete is ugyanolyan. 

Ránézésre nem volt köztük semmi különbség. Azt nem tudom, 

hogy tényleg az a két pasas lőtte-e le, akik a Beverly-Westernben 

szálltak meg. Mindenesetre sötét öltönyt viseltek, és mélyen a 

szemükbe volt húzva a kalapjuk. Beugrottak egy körülbelül 

kétéves, sötétkék Pontiac szedánba, és elhúztak. Egy nagy 

Cadillac ment előttük, hogy megtisztítsa nekik az utat. 

Bernie felkelt és hosszan nézett rám. – Szerintem most már 

nem érdekled őket – mondta. – A lényeg az, hogy elszúrták az 

akciót, és azt hiszem, most egy darabig csendben lesznek. Az az 



 

 

igazság, hogy ez a város is kezd már majdnem olyan rothadt 

lenni, mint New York, Brooklyn vagy Chicago. Nemsokára mi is 

ugyanolyan korruptak leszünk. 

– Ami azt illeti, elég jó startot vettünk. 

– Semmi olyant nem mondtál Phil, amitől úgy érezném, hogy 

lépnem kell. De beszélek a gyilkosságiakkal. Nem hiszem, hogy 

bajban vagy. Viszont szemtanúja voltál a gyilkosságnak. Ez 

érdekelni fogja őket. 

– Senkit se tudnék azonosítani. És nem is ismertem azt az 

embert, akit lelőttek. Mondd csak, te honnan tudtad, hogy nem 

őt akarták lelőni? 

– Tőled, te hülye. 

– Azt hittem, hogy talán a városi kollégák már tudják is, 

hogy ki volt az. 

– Nekem akkor se mondanák meg, ha tudnák. Mellesleg ma 

annyi idejük se volt még, hogy kiugorjanak megreggelizni. 

Nekik ez a hulla is ugyanolyan, mint a többi, amíg az 

ujjlenyomatosok elő nem állnak valamivel. De azért biztosan 

szeretnének majd beszélni veled. Örülnek, ha bekapcsolhatják a 

magnetofonjukat, amit most kaptak. 

Aztán sietősen távozott, és az ajtó becsukódott mögötte. Én 

meg csak ültem leforrázva, és azon töprengtem, nem volt-e 

hülyeség tőlem, hogy egyáltalában elmondtam neki a dolgot. 

Arról már nem is szólva, hogy a nyakamba vettem Ikky baját. 

Ötezer zöldhasú vitéz kardoskodott amellett, hogy ez nem így 

van. De még ők is tévedhetnek. 



 

 

Ekkor valaki bedörömbölt az ajtómon. Egy egyenruha állt 

velem szemben a folyosón, a kezében egy távirattal. Átvettem 

tőíe, és feltéptem a borítékot. 

Ez állt benne: „Úton vagyok Flagstaff felé. Mirador Motel. 

Azt hiszem, lebuktam. Jöjjön sürgősen.” 

Apró darabokra tépdestem a táviratot, és a papírfecniket 

elégettem a nagy hamutartómban. 
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Felhívtam Anne Riordant. 

– Képzeld, valami furcsa dolog történt – kezdtem, aztán 

elmondtam, hogy mi történt. 

– Nem tetszik nekem ez a ceruza – mondta Anne. – És az 

sem, hogy mást lőttek le a barátod helyett. Nyilván valami 

szerencsétlen kisember lehetett, ha csak annyira telt neki, hogy 

azon a környéken lakjon. Nem lett volna szabad belemásznod 

ebbe a dologba, Phil. 

– Tudom. Ikkynek azelőtt volt egy másik élete. De lehet, 

hogy most az új helyen, ahová megy, majd rendes ember lesz 

belőle. Megváltoztathatja a nevét. Nyilván jó vastag, különben 

nem fizetett volna meg olyan jól. 

– Jó, de itt van ez a ceruza. Azt hiszem, okosabb lenne, ha 

egy kis időre leköltöznél ide, hozzám. A postádat is 

átirányíttathatod… mármint ha szoktál leveleket kapni. Most 

épp úgysem vagy rászorulva, hogy dolgozzál. Los Angelesben 

nélküled is van még éppen elég magánnyomozó. 



 

 

– Félreérted a helyzetet. Egyáltalában nem végeztem még 

ezzel a melóval. A városi zsarukkal közölnöm kell, hogy hol 

tartózkodom, és ha ők tudják, akkor tudni fogja minden bűnügyi 

riporter is. Még az is előfordulhat, hogy a zsaruk gyanúsítottat 

csinálnak belőlem. Egyetlen szemtanútól sem fognak 

használható személyleírást kapni az elkövetőkről. Amerikában 

mindenki tisztában van vele, hogy ha gengszterek gyilkolják 

egymást, nem tanácsos tanúskodni. 

– Értem. De attól még az ajánlatom áll. 

Ekkor a külső szobában megszólalt a berregő. Mondtam 

Anne-nek, hogy most le kell tennem, és kinyitottam az irodám 

ajtaját. Egy jól öltözött – mondhatnám, elegánsan öltözött – 

középkorú férfi állt a várószobában. Gyanúsan megnyerő 

mosolya volt. Fehér cowboykalapot viselt, nyakkendő gyanánt 

pedig egy díszes csaton áthúzott vékony madzagot. Remekbe 

szabott krémszínű öltönyben volt. 

Arany öngyújtójával rágyújtott egy cigarettára, és a kifújt 

füstön át rám nézett. 

– Mr. Marlowe? 

Bólintottam. 

– Foster Grimes vagyok, Las Vegasból. Én vezetem a Rancho 

Esperanzát. Hallom, hogy magának valami dolga akadt egy Ikky 

Rosenstein nevű emberrel. 

– Nem óhajt befáradni? 

Besétált mellettem az irodába. A megjelenése nem mondott 

semmit. Csak azt tudtam leolvasni róla, hogy jómódú ember, aki 

szeret egy kicsit cowboyosan öltözni, vagy legalábbis úgy 

gondolja, hogy ez üzletileg kifizetődő lehet a számára. Palm 



 

 

Springsben, a téli szezonban, egymás sarkát tapossák az ilyen 

fazonok. A beszéde elárulta, hogy a keleti partról származhat, 

jóllehet nem New Englandből. Inkább New York-i lehetett, vagy 

baltimore-i, de a leginkább talán Long Island-i, esetleg berkshire-

i – bár ahhoz túlságosan is városias volt a kiejtése. 

Kurta kézmozdulattal hellyel kínáltam az ügyfelek számára 

odakészített széken, aztán letelepedtem a magam antik 

forgószékére, és vártam. 

– Nem tudja véletlenül, hogy most hol lehet Ikky? 

– Nem, Mr. Grimes. Nem tudom. 

– Hogy került vele kapcsolatba? 

– Anyagilag. 

– Nyomós indok – mondta mosolyogva. – És miből állt ez a 

kapcsolat? 

– Segítettem neki kijutni a városból. Közlöm, hogy én ezt 

most csak azért mondom el magának, bár fogalmam sincs róla, 

hogy ki az ördög lehet maga, mert ugyanezt előadtam már egy 

régi rosszbarátomnak, aki most fejes a seriff hivatalában. 

– Mit ért azon, hogy „rosszbarát”? 

– Azt nem mondhatnám, hogy puszipajtása vagyok a testület 

tagjainak, de vele történetesen olyan régóta ismerjük egymást, 

hogy szinte már barátok vagyunk… már amennyire egy 

magánnyomozó barátságban lehet egy rendőri közeggel. 

– Már megmondtam magának, hogy ki vagyok. Nálunk, Las 

Vegasban egészen egyedi helyzet van. Az egész város a 

zsebünkben van, kivéve egy tetves kis újság főszerkesztőjét, aki 

folyton a képünkbe mászik, és zaklatja a barátainkat. Csak azért 



 

 

hagyjuk élni, mert az jobban mutat, mintha egyszerűen 

elintéznénk. A gyilkosság ma már nem kifizetődő. 

– És Ikky Rosenstein? 

– Az nem gyilkosság. Hanem kivégzés. Ikky kitáncolt a 

sorból. 

– Úgyhogy a fiúk kénytelenek voltak valaki mást kinyírni 

helyette. Igazán várhattak volna egy kicsit, hogy biztosak 

legyenek a dolgukban. 

– Nem lett volna semmi baj, ha maga nem üti bele az orrát. 

Elsiették a dolgot. Amit mi nem díjazunk. Mi csak a tiszta 

munkát szeretjük. 

– Elárulná, hogy ki ez a „mi”, akit emleget? 

– Ne legyen gyerek, Marlowe. 

– Oké. Tegyük fel, hogy tudom, miről beszél. 

– Az ajánlatunk a következő. – Benyúlt a zakója zsebébe, 

előhúzott egy bankjegyet, és letette maga elé az asztalra. – 

Keresse meg Ikkyt, és mondja meg neki, hogy álljon vissza a 

sorba, és hogy a részünkről minden rendben van. Azok után, 

hogy helyette egy ártatlan járókelőt nyírtak ki, nem akarunk több 

balhét és további fölösleges reklámot. Ilyen egyszerű. Most 

ennyit kap – mondta, a bankjegy felé biccentve. Egy ezres volt 

az. Valószínűleg nem volt kisebb címletük. – És még egyszer 

ennyit, ha átadta Ikkynek az üzenetet. Ha Ikky makacskodik… 

akkor függöny. 

– És mi van, ha én erre azt felelem, hogy vigye innen a szaros 

pénzét, és törölje ki vele a seggét? 

– Az nagy butaság lenne magától. – Váratlanul előkapott egy 

hosszú csövű Colt Woodsmant – rövid kis hangtompítóval a 



 

 

csövén. Ez a típus nem szokott beragadni a hangtompítótól. 

Mondhatom, nagyon gyors keze volt. Közben ugyanolyan 

megnyerően mosolygott, mint addig. 

– Mellesleg én most is Vegasban vagyok – mondta 

csendesen. – Amit bizonyítani is tudok. Magát holtan találják az 

íróasztalánál, de senki nem tud semmit. Egyszerű eset lesz. Egy 

magánnyomozó, aki túl sokat képzelt magáról. Most tegye ki 

szépen a kezét az asztalra, és gondolkozzon el ezen egy kicsit. 

Egyébként közlöm magával, hogy nagyon jól lövök, még ezzel a 

rohadt hangtompítóval is. 

– Csak hogy maga se képzeljen magáról túl sokat, Mr. 

Grimes, én nem fogom kitenni a kezemet az asztalra. Viszont 

szeretném, ha mesélne nekem erről egy kicsit. 

Odadobtam neki a szépen kihegyezett ceruzát. Grimes egy 

gyors – félelmetesen gyors mozdulattal – áttette a pisztolyt a bal 

kezébe, és még a levegőben elkapta a ceruzát. Feltartotta, és 

megnézegette, de úgy, hogy közben rólam se vette le a szemét. 

– Ajánlott küldeményként érkezett – mondtam. – De nem 

volt rajta feladó, és kísérőlevél se volt hozzá. Gondolja, Mr. 

Grimes, hogy én még nem hallottam a híres kihegyezett 

ceruzákról? 

Összevonta a szemöldökét, és ledobta az asztalra a ceruzát. 

Aztán mielőtt még újra áttehette volna a jobb kezébe a fegyverét, 

gyorsan benyúltam az íróasztal alá, megragadtam a 45-ösöm 

agyát, és az ujjamat a ravaszra tettem. 

– Nézzen csak be egy pillanatra az asztal alá, Mr. Grimes. 

Egy .45-öst fog látni, lukas végű tokban, az asztalhoz erősítve. 

Pontosan a maga hasára céloz. Ha maga szíven találna is, az 



 

 

ujjam még akkor is meghúzná a ravaszt, ahogy görcsbe rándul. 

És akkor magának kifordul a bele, és hanyatt vágódik a székkel 

együtt. Egy 45-ösnek akkora ereje van, hogy magát a falhoz 

vágja. Ezt végre már a filmesek is megtanulták. 

– Ezt hívják patthelyzetnek, igaz? – mondta csendesen, és 

visszatette a pisztolyt a tokjába. Elvigyorodott. – Ez szép, tiszta 

munka volt, Marlowe. Mi is tudnánk használni magát. 

Mindenesetre keresse meg Ikkyt, és jó lesz, ha siet. Ikky be fogja 

látni, hogy nincs más választása. Nem hiszem, hogy az élete 

végéig bujkálni akarna. És a végén úgyis megtalálnánk. 

– Kérdeznék valamit, Mr. Grimes. Miért utaznak maguk 

rám? Ikkytől eltekintve, mi olyat tettem én, amiért 

megharagudtak rám? 

Kissé elgondolkodott – vagy legalábbis úgy tett. – Nem 

emlékszik a Larsen-ügyre? Maga a gázkamrába juttatta egy 

emberünket. Amit mi nem felejtettünk el. 

Rajta tartottuk magán a szemüket. Sejtettük, hogy Ikky 

magához fog menni. Éppen ilyen balek kellett neki, mint maga. 

Maga mindig balek lesz, Marlowe, hacsak nem hallgat ránk. 

Aztán egyszer csak elüti majd egy autó, amikor a legkevésbé 

számít rá. 

– Az én szakmámban, Mr. Grimes, az ember nem lehet más, 

mint balek. Fogja azt az ezrest, és szép csöndben húzzon el 

innen. Még az is lehet, hogy a végén hallgatni fogok magukra, de 

még meg kell gondolnom, hogy mit teszek. Ami a Larsen-ügyet 

illeti, közölhetem magával, hogy a zsaruk nyomozták ki. Nekem 

csak annyi volt a szerepem, hogy történetesen tudtam róla, hol 



 

 

van. Egyébként, nem hiszem, hogy maguk olyan nagyon 

megsiratták volna. 

– Mi azt nem szeretjük, ha valaki beleavatkozik az ügyeinkbe 

– mondta, és felkelt. Közönyösen zsebre gyűrte az ezrest. Én 

ezalatt eleresztettem a .45-ös agyát, és előkaptam a .38-as Smith 

& Wessont. 

Megvetően nézett rá. – Én most visszamegyek Vegasba, 

Marlowe. Sőt tulajdonképpen el se jöttem Vegasból. Az 

Esperanzában megtalál. Larsen természetesen nem számít. Az 

ilyenekből tizenkettő egy tucat. Tömegcikk. Az viszont nagyon is 

számít, hogy egy semmi kis magánnyomozó le tudta buktatni. 

Búcsúzóul odabiccentett, és kiment az ajtón. 

Ezután egy kicsit eltöprengtem. Tudtam, hogy Ikky nem fog 

visszaállni a sorba. Nem bízna meg bennük. Most azonban már 

nem csak erről volt szó. Felhívtam Anne Riordant. 

– Elmegyek, hogy megkeressem Ikkyt. Muszáj. Ha három 

napon belül nem hívlak, menj el Bernie Ohlshoz. Arizonába 

megyek, Flagstaffba. Ikky azt üzente, ott lesz. 

– Te nem vagy észnél. Biztos, hogy valami csapda lesz. 

– Most járt nálam egy bizonyos Mr. Grimes Las Vegasból. 

Hangtompítós pisztoly volt nála. Sikerült sarokba szorítanom, 

de nem lesz mindig ilyen szerencsém. Ha megtalálom Ikkyt, és 

jelentem Grimesnak, hogy hol van, békén fog hagyni a Cég. 

– Te képes lennél halálra ítélni egy embert? – kérdezte 

felcsattanva s egyben hitetlenkedve. 

– Nem. Ikky addigra már nem lesz ott. Felugrik az első 

gépre, átrepül Montrealba, szerez magának hamis papírokat – 

Montreal majdnem ugyanolyan korrupt, mint mi vagyunk –, 



 

 

aztán irány Európa. Ott talán biztonságban lesz. De a Cég keze 

mindenhová elér, és Ikkynek elég unalmas élete lesz, ha életben 

akar maradni. Nincs más választása. Vagy elbújik, vagy jön a 

ceruza. 

– Nagyon okos vagy, drágám. De mi van a te ceruzáddal? 

– Ha komolyan gondolták volna, nem küldik el. Csak rám 

akartak ijeszteni. 

– De téged nem lehet megfélemlíteni, mert te egy 

rettenthetetlen hős vagy. 

– Dehogyisnem. De attól még nem fogok kővé válni. Viszlát, 

Anne. Ne keress magadnak új szeretőt, mert visszajövök. 

– A fene egyen meg, Marlowe! 

Lecsapta a kagylót. Erre én is letettem. 

Mindig tudok valami olyat mondani, amit nem kellene. Ez az 

egyik specialitásom. 

Sürgősen elszeleltem a városból, még mielőtt megtalálhattak 

volna a gyilkossági fiúk. Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolguk. 

Benie Ohlstól valószínűleg egy lukas zoknit se kaptak, nemhogy 

információt. A seriff emberei és a városi rendőrség között 

körülbelül olyan szívélyes volt a viszony, mint két kan macska 

közt, amikor szembetalálkoznak a kerítés tetején. 

Estére Phoenixbe értem, és egy városszéli motelben tettem le 

magam. Phoenixben iszonyú hőség volt. A motelnek étterme is 

volt, így hát megvacsoráztam. A pénztárosnőtől szereztem egy 

marék tízcentest meg negyeddollárost, és bezárkóztam egy 

telefonfülkébe. Elkezdtem hívogatni a flagstaffi Miradort. De 

közben rájöttem, hogy tiszta hülye vagyok. Ki tudja, milyen 

néven jelentkezett be Ikky? Cohen vagy Cordileone? Esetleg 



 

 

Watson vagy Woichehovski? Azért mégis végigtárcsáztam a 

számot, de csak egy barátságos mosolyt kaptam – már 

amennyire a telefonba mosolyogni lehet. Gondoltam, legalább 

rendelek magamnak egy szobát másnapra. Sajnos minden szoba 

foglalt holnapra is, hacsak valaki ki nem jelentkezik addig, 

mindenesetre felírják a nevemet. Hátha. Flagstaff túlságosan is 

közel van a Grand Canyonhoz. Ikky nyilván jó előre lefoglalta a 

szobát. Ez szöget ütött a fejembe. 

Vettem egy könyvet, és belemerültem az olvasásba. 6.30-ra 

állítottam be a karórám ébresztőjét. A regénytől olyan szorongás 

fogott el, hogy két pisztolyt tettem a párnám alá. Egy pasasról 

szólt, aki szembeszállt a milwaukee-i alvilág vezérével, és tizenöt 

percenként szétverték a pofáját. Arra gondoltam, véres péppé 

verhették már a képét, de a következő fejezetben újra olyan üde 

és friss volt, mint a pacsirta a réten. Erre azt kérdeztem 

magamtól, minek olvasom én ezt az ócska ponyvát, amikor 

ehelyett megtanulhatnám kívülről például A Karamazov testvérek-

et76 is? Nem tudtam, mit válaszoljak magamnak. Eloltottam a 

lámpát, és elnyomott az álom. 6.30-kor megborotválkoztam, 

lezuhanyoztam és megreggeliztem, aztán beültem a kocsiba, és 

elindultam Flagstaff felé. Ebédidőben érkeztem. Ikky ott ült az 

étteremben, és pisztrángot evett. Leültem vele szemközt. Kicsit 

meglepettnek látszott, hogy ott vagyok. 

                                                           
76 Karamazov testvéreket – Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881) 

orosz író regénye (1880). 



 

 

Én is pisztrángot rendeltem. Kívülről befelé haladva 

fogyasztottam el, ahogy kell. Ha az ember előre kifilézi, az 

elrontja az ízét. 

– Mi van? – kérdezte Ikky teli szájjal, mint egy született úr. 

– Olvasta az újságokat? 

– Csak a sportrovatot. 

– Menjünk át a szobájába, és beszéljük meg a dolgot. Más 

olvasnivaló is van a lapokban. 

Fizettünk, és átsétáltunk egy szép kétágyas szobába. Ezek a 

motelek manapság már olyan színvonalasak, hogy némelyik 

szálloda kifejezetten szegényesnek tűnik hozzájuk képest. 

Letelepedtünk, és rágyújtottunk. 

– A fiúk jó korán keltek, és egyenesen a Poynter Streetre 

hajtottak. A maga apartmanháza előtt parkoltak le. De nem volt 

pontos az eligazítás, amit kaptak. Valaki mást lőttek le maga 

helyett, aki egy kicsit hasonlított magára. 

– Ez nagyon kellemetlen – mondta vigyorogva. – De a zsaruk 

ki fogják nyomozni, hogy mi történt, és a Cég is tudni fogja. 

Vagyis a vadászat folytatódik. 

– Maga biztosan hülyének néz engem – mondtam. – És igaza 

is van. 

– Miért nézném én magát hülyének? Sőt, maga nagyon is 

profi munkát végzett. 

– Milyen munkáról beszél? 

– Simán kihozott a városból. 

– Nélkülem nem is tudott volna lelépni? 

– De igen… egy kis szerencsével. Azért mégiscsak jól jön a 

segítség. 



 

 

– Úgy érti, hogy egy balek? 

Megkeményedett az arca. Rám mordult azon a rekedt 

hangján. – Nem értem, miket beszél. És most adjon vissza 

valamit abból az ötezerből, mert kezdek kifogyni a pénzből. 

– Majd ha fagy. 

– Ne hülyéskedjen, Marlowe – mondta, szinte sóhajtva, és 

előrántotta a pisztolyát. Nekem nem kellett előrántanom az 

enyémet. Végig ott szorongattam a zakóm zsebében, az ujjam a 

ravaszon. 

– Nem lett volna szabad bedőlnöm magának – mondtam. – 

Tegye el azt a mordályt. Annyit se nyer vele, mint egy Las 

Vegas-i automatán. 

– Téved. Az automaták úgy vannak beállítva, hogy időnként 

nyerni is lehet rajtuk. Másképp nem lenne kuncsaft. 

– Nem időnként, csak nagy néha. Most pedig figyeljen rám, 

de jól nyissa ki a fülét. 

Széles vigyorra húzódott a szája. Úgy láttam, nem volt 

türelme kivárni a fogorvost, amíg végez az előző pácienssel. 

– Ez az egész olyan jól volt kitalálva, hogy én ettől 

gondolkodóba estem – folytattam, olyan nyájasan, mint Milo 

Vance77, a híres mesterdetektív, de közben úgy vágott az eszem, 

mint a borotva. – Első kérdés: egyáltalán kivitelezhető-e a terv? 

Második kérdés: ha kivitelezhető, mi az én szerepem? Aztán 

minél tovább törtem a fejemet, annál inkább előbukkantak 

bizonyos részletek, melyek némileg lerontották az összképet. 

Például az, hogy miért jött el maga egyáltalán énhozzám? A Cég 

                                                           
77 Milo Vance – Népszem amerikai detektívfigura a két világháború között. 



 

 

nem lehet ilyen naiv, hogy ezzel hagyja magát átejteni. És miért 

küldtek oda nekem egy ilyen kis vakarcsot, mint ez a Charles 

Hickon, vagy minek is hívatja magát csütörtökönként? És aztán 

egy olyan dörzsölt régi motoros, mint maga, miért hagyja, hogy 

kövessék, amikor egy fontos kapcsolatát megy felkeresni? 

– Mindjárt kifekszem magától, Marlowe. Vigyázzon, mert 

még kigyullad az a lángesze. Maga olyan hülye, hogy egy piros 

pöttyös zsiráfot se venne észre. Lefogadom, hogy mostanáig ott 

ült az odújában, és az öt ezrese közt hempergett, mint a kiscica 

egy zacskó macskatápban. És egyenként végigcsókolgatta a 

pénzeket. 

– Amiket maga összefogdosott a piszkos mancsával? Végül 

pedig miért küldték nekem azt a ceruzát? Ami a legnagyobb 

fenyegetés maguknál. Ez se illett bele a képbe. De, mint annak a 

Las Vegas-i zsúrfiúnak is említettem, csak olyankor szokták 

elküldeni, ha nem gondolják komolyan. Mellesleg nála is volt 

fegyver. Egy hosszú csövű, .22-es Colt, hangtompítóval. Őt is 

kénytelen voltam megkérni, hogy tegye el. Nagyon készséges 

volt. Közben ezreseket lobogtatott az orrom előtt, hogy keressem 

meg magát, aztán mondjam el neki, hogy maga hol van. Egy jól 

öltözött, jómodorú stróman, aki egy mocskos patkánybandának 

falaz. Akiket a Női Antialkoholista Liga meg egypár talpnyaló 

politikus pénzelt, de aztán kitanulták, hogy mire való a pénz, és 

jól megforgatták. Mostanra már annyira megszedték magukat, 

hogy megállíthatatlanok. De attól még ugyanolyan mocskos 

patkányok maradtak, mint voltak. Mindig csak tutira mennek. 

Pedig mindenkinek joga van hibázni egyszer-kétszer. Mármint 

az embereknek. Csak a patkányok nem engedhetik meg 



 

 

maguknak. Nekik muszáj tutira menni. Mert ha hibáznak, az 

lesz a vége, hogy a nyakukon marad egy olyan pali, mint maga. 

– Egy büdös szót se értek abból, amit maga itt összehord 

nekem, de már kezdem unni a dumáját. 

– Akkor hadd mondom el érthetőbben is. Volt egyszer egy 

csóró East Side-i gyerek, aki valahogy összeismerkedett egypár 

alvilági figurával. Piti kis bűnözőkkel. Alacsony sarzsikkal. 

Tudja, mi az a sarzsi, Ikky? 

– Voltam katona – röffentette. 

– Ez a gyerek az alvilágban nőtt fel, de azért nem volt a 

velejéig romlott. Legalábbis nem volt elég romlott. Úgyhogy 

végül is megpróbált kiszállni. Fogta magát, átjött Kaliforniába, 

elhelyezkedett valami vacak kis állásban, megváltoztatta a nevét, 

aztán szép csöndben éldegélt egy olcsó apartmanházban. De az 

alvilágnak mindenfelé vannak ügynökei. Valaki véletlenül 

meglátja az utcán, és felismeri. Talán egy kábítószerügynök, egy 

zugbukméker felhajtója, egy rosszlány, vagy épp egy zsaru, akit 

lefizettek. Erre aztán az alvilág – vagy mondjuk úgy, hogy a Cég 

– kimondja rá az ítéletet egy szivarfüstös szobában: „Nem 

hagyhatjuk, hogy ez az Ikky hülyét csináljon belőlünk. Nem 

nagy eset, mert Ikky kis hal. De bosszantó. És rontja a fegyelmet. 

Szóljatok egy pár fiúnak, hogy Ikkyt ejtettük. Ceruza.” No de kik 

azok a fiúk, akiknek szólnak? Olyanok, akik már egy kicsit 

elhasználódtak. Túlságosan régen kinn vannak már a piacon. 

Akik talán már könnyen hibáznak, vagy esetleg elfogja őket a 

majré. Vagy nagyon is szeretnek ölni. Mert az se jó. Az ilyenek 

vigyázatlanok szoktak lenni. Azok a fiúk a legjobbak, akiknek 

mindegy, akár így, akár úgy. Elég az hozzá, hogy olyan fiúknak 



 

 

szólnak, akiknek, bár maguk nem tudják, már kifele áll a szekere 

rúdja. De közben a fejeseknek az eszébe jut, milyen jópofa dolog 

lenne, ha egyúttal bemártanának egy figurát, akire amúgy is 

régen haragszanak már, amiért befújta egy Larsen nevű 

emberüket. A Cég szeret eldicsekedni az ilyen kis tréfákkal. 

„Látjátok, még arra is futja az időnkből, hogy megtáncoltassunk 

egy magánnyomozót. Olyan nagyok vagyunk, hogy azt 

csinálunk, amit akarunk.” És aztán átküldenék egy pancsert. 

– A Torsi testvérek nem pancserek, hanem igazi, nehézsúlyú 

profik. Sokszor bebizonyították már… még ha most hibáztak is. 

– Nem hibáztak. Ikky Rosensteint lőtték le. Maga pedig csak 

egy kabalababa ebben a játékban. És ettől a perctől fogva le van 

tartóztatva gyilkosságért. De nem ússza meg ennyivel. A Cég 

bírói határozattal szabadlábra fogja helyeztetni magát, aztán 

majd kinyírja. Magára nincs többé szükség… nem tudta rám 

húzni a vizes lepedőt. 

Megfeszült az ujja a ravaszon. Kilőttem a fegyvert a kezéből. 

A zakózsebemben tartott pisztoly kicsi volt, de azért ilyen kis 

távolságból elég pontos. És különben is olyan napom volt, hogy 

nem tudtam hibázni. 

Halkan felnyögött, a szájához kapta a kezét, és szopni kezdte 

a sebet. Odaléptem hozzá, és mellbe rúgtam. Gyilkosokkal nem 

szoktam udvariaskodni. Hanyatt zuhant a székkel, aztán oldalt 

hengeredett. Felkaptam a pisztolyát a padlóról, ráfogtam, és 

végigtapogattam, nemcsak a zsebeit meg a hóna alját, hanem 

mindenhol, ahol egy férfi eldughat egy pisztolyt. Tiszta volt – 

legalábbis ebben a tekintetben. 



 

 

– Mit akar csinálni velem? – kérdezte sírós hangon. – 

Megkapta a pénzét. És megúszta. Nagyon jó pénzt fizettem 

magának. 

Ez az én problémám. A magáé meg az, hogy hogyan lehetne 

életben maradni, – Elővettem a zsebemből egy bilincset, 

hátracsavartam a kezét, és rákattintottam. Egy kicsit vérzett a 

keze. Bekötöttem a sebet a díszzsebkendőjével. Aztán 

odamentem a telefonhoz. 

Flagstaff elég nagy hely volt ahhoz, hogy saját rendőrsége 

legyen. Talán még a kerületi ügyész hivatala is itt van. Továbbá 

Arizonában voltunk, egy viszonylag szegény államban. Még az 

is elképzelhető volt, hogy itt még becsületesek a rendőrök. 

10 

Ott kellett rostokolnom egypár napig, de csöppet sem bántam, 

mert mindennap hegyi patakokban fogott pisztrángot ettem. 

Felhívtam Anne-t és Bernie Ohlst. Meg az üzenetközvetítőmet. A 

kerületi ügyész egy szúrós szemű fiatalember volt, a 

rendőrfőnök meg olyan óriás termetű, hogy hasonlót se láttam 

még soha életemben. 

Még éppen időben értem vissza Los Angelesbe, hogy Anne-t 

elvigyem vacsorázni a Romanoffba. 

– Azt az egyet sehogyan sem értem – mondta Anne a 

harmadik pohár pezsgő fölött –, hogy téged miért kellett 

belerángatni nekik ebbe az egészbe, és hogy mi szükség volt az 

ál-Ikky Rosensteinre? Miért nem hagyták, hogy a két ítélet-

végrehajtó egyszerűen tegye a dolgát? 



 

 

– Tulajdonképpen nem tudom a választ. Hacsak nem arról 

van szó, hogy a fejesek már annyira biztonságban érzik 

magukat, hogy tréfákat is megengednek maguknak. Vagy arról, 

hogy ez a Larsen, aki a gázkamrában végezte, a valóságban 

sokkal nagyobb fiú volt, mint hittem. Összesen csak három vagy 

négy alvilági főnök került villamosszékbe, akasztófára vagy 

gázkamrába. És tudtommal az életfogytos államokban, mint 

Michigan, se ül egy se. De ha Larsen tényleg nagyobb fiú volt, 

mint bárki hitte volna, akkor könnyen lehet, hogy rajta vagyok a 

várólistán. 

– De mért várnak? – tette fel a kérdést Anne. – Miért nem 

intéznek el most mindjárt? 

– Mert ráérnek. Mi sürgetné őket? Talán Kefauver szenátor 

úr vizsgálóbizottsága? Az öregúr megtett minden tőle telhetőt, 

de én nem sok változást tapasztalok a szervezett bűnözésben… 

kivéve, ha ők csinálják a változást. 

– Costello? 

– Adócsalás… mint Al Capone78 esetében. Capone több száz 

embert megöletett, és személyesen is megölt jó párat. De csak az 

adóhivatali nyomozók tudták bevarrni. Ilyen hibát azonban csak 

ritkán követ el a Cég. 

– Tudod, én azt szeretem benned, eltekintve a belőled áradó 

ellenállhatatlan bájtól, hogy akkor is válaszolsz, ha valamire nem 

tudod a választ. 

                                                           
78 Caponénál - Al(phonse) Capone (1899-1947) amerikai gengszter, a chicagói 

maffia hírhedt vezére; erőszakos tetteit nem tudták rábizonyítani, de 1931-39 

között adócsalásért börtönben ült. 



 

 

– Viszont az a pénz idegesít egy kicsit – mondtam. – Ötezer 

dollár piszkos pénz. Mi a fenét kezdjek vele? 

– Legyen már egy kis eszed. Te megdolgoztál azért a pénzért. 

Az életedet kockáztattad. Vegyél rajta kincstárjegyet. Azzal 

tisztára moshatod a pénzt. Én meg majd egy jót nevetek. 

– Mondd csak, nincs valami tipped, hogy mire volt jó nekik 

ez a cserebere? 

– Talán mert sokkal híresebb vagy, mint hinnéd. Vagy az is 

lehet, hogy az ál-Ikky találta ki a csereberét. Szerintem az a fajta 

okoskodó alak lehet, aki mindent túlbonyolít. 

– Ki fogják nyírni, amiért önállósította magát… ha úgy van, 

ahogy gondolod. 

– Ha már az ügyész ki nem tekeri a nyakát. De engem 

egyáltalában nem érdekel, hogy mi lesz vele. Kérek még egy kis 

pezsgőt. 

Bart István fordítása 



 

 

Agatha Christie 

GYILKOSSÁG A VADÁSZLAKBAN 

– Végül is elképzelhetőnek tartom, kedves Hastingsom – 

mormogta Poirot mester –, hogy ezúttal még nem halok meg… 

Mindenesetre biztató, sőt egyenesen bizakodó kijelentésnek 

éreztem ezt egy olyan betegtől, aki tegnap még az influenza 

szörnyű poklában vergődött. Először én dőltem ágynak, és 

Poirot ápolt, de ő is megkapta tőlem. Valósággal egy 

párnahegynek támaszkodva pihegett az ágyában, nyakát óriási 

gyapjúsállal bugyolálta be, és éppen forró hársfateáját 

kortyolgatta, melyet saját receptje szerint kellett elkészítenem. 

– Igen, igen – folytatta barátom –, ha talpra állok, ismét az 

leszek, aki eddig is voltam; a nagy Hercule Poirot, a gonosztevők 

réme! 

– Szerencsére, Poirot, egyetlen különlegesen érdekes ügyről 

sem csúszott le közben! 

– Ez az egy igaz… – tüsszentett egy nagyot Poirot. 

– Látja, hogy igazam volt – nevettem el magam. 

Ebben a pillanatban háziasszonyunk dugta be a fejét, szokása 

szerint kopogás nélkül, az ajtón. 

– Egy úr van lent. Haladéktalanul beszélni szeretne monsieur 

Poirot-val vagy a kapitány úrral. Rendkívül finom és előkelő 

férfinak látszik… 



 

 

Átadta a névjegyét. – Mr. Roger Havering – olvastam 

hangosan. 

Poirot a könyvszekrény felé biccentett a fejével. Leemeltem a 

polcról egy lexikont. Poirot valósággal kikapta a kezemből. 

„Az ötödik Windsor báró kisebbik fia, 1913-ban feleségül 

vette Zoét, William Crabb lányát.” 

– Hm – mondtam tűnődve – Zoé, azt hiszem, ő az, aki a 

Frivolity revüszínházban lépett fel a háború előtt. Csakhogy 

akkor Zoé Carrisbrooknak hívták. 

– Nem kérdezné meg tőle, hogy miért jött? Egyben mentsen 

ki, kedves Hastings, hogy betegségem miatt személyesen nem 

fogadhatom. 

Roger Havering negyven év körüli, nyúlánk és valóban 

nagyon jó megjelenésű férfi volt. De arca komor volt, és a 

tekintete riadt. 

– Hastings kapitány, ha nem csalódom? Ugyebár ön 

monsieur Poirot közvetlen munkatársa? Poirot úrnak feltétlenül 

le kell jönnie velem még ma Derbyshire-be! 

– Rendkívül sajnálom, de Poirot ágyban fekvő beteg. Súlyos 

influenzája van. Napokig nem szabad még fölkelnie. 

– Atyaúristen! – komorult el még jobban. – Ez rettentő csapás 

számunkra! 

– Mégis miről van szó? 

– Nagybátyámat, aki egyben a legjobb barátunk volt, múlt 

éjjel meggyilkolták. 

– Itt Londonban történt a bűntény? 

– Nem, Derbyshire-ben. Én ugyan Londonban voltam, de ma 

reggel feleségem megtáviratozta részletesen a történteket. 



 

 

Haladéktalanul idejöttem, hogy monsieur Poirot segítségét 

kérjem. Szeretném, ha ő venné kézbe a nyomozást. 

– Bocsásson meg egy pillanatra – kértem meg –, fölszaladok 

Poirot mesterhez. Közben ugyanis pompás ötletem támadt! 

Néhány szóval közöltem barátommal a tényeket és a 

szándékomat. 

– Értem… értem… nem is rossz ötlet! Tehát maga akar 

lemenni helyettem? Miért ne! Azt hiszem, hogy most már 

teljesen tisztában van a módszeremmel. Rendben van, utazzon le 

Mr. Haveringgel Derbyshire-be. Arra kérem csupán, hogy 

részletesen tájékoztasson mindennap az ügyről, és hogy szó 

szerint kövesse az utasításaimat. Ezeket táviratban fogom 

közölni. 

Feltételébe – mondanom se kell talán – készségesen 

beleegyeztem. 

Egy órával később kigördült velünk a gyorsvonat Londonból. 

Egy első osztályú fülkében ültünk kettesben Mr. Haveringgel. 

– Azzal kell kezdenem, Hastings kapitány, hogy Hunter’s 

Lodge, ahol ez a szörnyű dráma történt, egy kis vadászkastély – 

sőt inkább csak vadászlak – a derbyshire-i mocsaras, lápos 

vidéken. Állandó lakásunk New Market közelében van, de 

Londonban is van egy szobánk, ha fel kell szaladnunk valamiért 

a fővárosba. Hunter’s Lodge-ban csak egy házvezetőnő 

tartózkodik állandóan, mert a hétvégeket általában ott töltjük. 

Nagybátyám, Harrington Pace három év óta együtt lakik velünk. 

Sem apámmal, sem a bátyámmal nem jött ki soha, minket 

viszont a feleségemmel rendkívül szeretett. Én nem vagyok 



 

 

túlzottan jó anyagi körülmények között, ő azonban igen gazdag, 

úgyhogy háztartásunk költségeit magára vállalta. Igen kellemes 

ember volt, úgyhogy nagyon jól kijöttünk egymással. Két nappal 

ezelőtt nagybátyám – aki belefáradt a nagyvárosi élet zajába – 

azt javasolta, hogy menjünk le néhány napra Hunter’s Lodge-ba. 

Feleségem táviratozott Mrs. Middletonnak, a házvezetőnőnknek, 

és azonnal leutaztunk. Nekem tegnap vissza kellett jönnöm 

Londonba, de a feleségem és a nagybátyám lent maradtak. 

Tessék, itt van a távirat, amit a feleségemtől kaptam: 

„Azonnal gyere Harrington bácsit este meggyilkolták hozzál 

jó detektívet és te is gyere mindenképp – Zoé” 

– Semmi közelebbit nem tud arról, hogyan történt a 

gyilkosság? – próbáltam elkezdeni a nyomozást. 

– Nem. Gondolom, az esti lapokban már benne lesz. És a 

rendőrség is biztos munkához látott. 

Három órakor érkeztünk meg Elmer’s Dale-ba, ahonnan autó 

vitt ki bennünket Hunter’s Lodge-ba. A vadászlak öt 

kilométernyire volt az állomástól. A szürke kőtömbökből épült 

komor ház magányosan állt a sivár tájon. 

– Milyen elhagyatott épület! – állapítottam meg borzongva. 

– Igyekszem is minél előbb megszabadulni tőle! Képtelen 

volnék itt egyetlen napot is eltölteni – mondotta Havering 

mogorván. 

Kinyitotta a kaput, és elindultunk egy keskeny ösvényen a 

ház felé, amikor egy ismerős alak integetését vettem észre. 

– Japp! – kiáltottam lel meglepetésemben. 

Poirot régi ismerőse és ellenfele, a Scotland Yard felügyelője 

barátságosan biccentett felem, majd utitársamhoz fordult. 



 

 

– Mr. Havering, ha nem tévedek? Engem küldtek le 

Londonból, hogy foglalkozzam az üggyel. Néhány 

felvilágosítást szeretnék kérni, uram. 

– De hiszen a feleségem volt itt… 

– Vele már beszeltem és a házvezetőnőjükkel is, Mrs. 

Middletonnal. Csak rövid ideig tartom fel; még ma vissza kell 

mennem Londonba. Különben is mindent láttam már, amit csak 

láthattam. 

– Csakhogy én nem voltam itt… nem tudok semmiről… – 

szabadkozott Havering. 

– Ezt tudom – bólintott Japp felügyelő. – Egy-két dologban 

azonban szeretném kikérni a véleményét. Addig Hastings 

kapitány fölmegy a házba, és megmondja a feleségének, hogy én 

tartottam fel egy pillanatra. 

Megnyomtam a csengőt. Feketébe öltözött, ötven év körüli, 

egyszerű asszony nyitott ajtót. 

– Hastings kapitány vagyok. Mr. Havering is azonnal itt lesz 

– magyaráztam. – Azért jöttem le vele Londonból, hogy segítsek 

neki a nyomozásban. Elmondaná addig nekem, hogy mi is 

történt itt az elmúlt éjszaka? 

– Természetesen, kapitány úr. Parancsoljon beljebb fáradni. 

Becsukta mögöttem az ajtót, és bevezetett a hallba, ahol 

meglehetősen rossz volt a világítás. 

– Tegnap este vacsora után csöngettek. Egy férfi állt a 

kapuban. Azt mondta, Mr. Pace-szel kell beszélnie 

haladéktalanul. Bevezettem abba a szobába, ahol Mr. Havering a 

vadászfelszereléseit tartja. Mi magunk között csak 



 

 

fegyverteremnek hívjuk. Az illető nem mondta meg a nevét, bár 

kétszer is megkérdeztem tőle. Semmi jelentőséget nem 

tulajdonítottam ennek akkor, de utólag meglehetősen furcsának 

találom. Bejelentettem Mr. Pace-nek, hogy keresik. Valósággal 

megdöbbent, hogy vajon ki lehet ez a késői, ismeretlen látogató. 

Még odaszólt a nagyságos asszonynak: „Bocsáss meg, Zoé 

drágám, rögtön visszajövök.” Láttam, amikor belépett a 

fegyverterembe, én pedig visszamentem a konyhába. Néhány 

perc múlva hangos szóváltás ütötte meg. a fülemet, mintha 

többen hevesen vitatkoztak volna. Bevallom, kicsit kíváncsi 

természetű vagyok, így kijöttem ide, a hallba. Ebben a 

pillanatban ért le a nagyságos asszony is az emeletről. A 

következő másodpercben óriási detonáció reszkettette meg a 

házat, majd csönd lett, halálos csönd. A fegyverterem felé 

rohantunk mindketten, de az ajtó kulcsra volt zárva belülről. 

Kiszaladtunk a kertbe, és a nyitott ablakon át bemásztunk a 

fegyverterembe. A szőnyegen egy nagy vértócsában ott feküdt 

Mr. Pace, szétvetett karokkal, élettelenül. 

– És a késői látogató? – érdeklődtem dobogó szívvel. 

– Már nem volt a szobában. Feltehetően az ablakon át 

menekült el, amíg mi megkerültük a házat. 

– Értem – mondtam tűnődve. Pedig bevallom, hogy 

egyáltalán nem értettem. – És maguk? Maguk mit csináltak? 

– Mrs. Havering azonnal beküldött a rendőrségre, minthogy, 

sajnos, a házban nincs telefon. Gyalog kellett mennem: jó öt 

kilométernyire van ide. A rendőrökkel jöttem vissza, az őrmester 

úr itt is töltötte az éjszakát. A felügyelő úr pedig kora reggel 

érkezett meg Londonból. 



 

 

– Milyen volt az a férfi, aki Mr. Pace-szel akart beszélni? Le 

tudná írni nekem? 

A házvezetőnő elgondolkozva simított végig a homlokán. 

– Negyven-ötven közt lehetett. Világos felöltőt viselt. A 

kiejtése jellegzetesen amerikai volt. Ja, és hogy el ne felejtsem: 

fekete szakálla majdnem a melléig ért. 

– Nagyon köszönöm az értékes felvilágosítást. Ha lehetne, 

Mrs. Haveringgel is szeretnék beszélni. 

– Fönt van a szobájában. Azonnal lehívom. 

– Addig is közölje vele, hogy Mr. Havering is itt van. A 

kertben beszélget Japp felügyelővel. 

Mrs. Havering nem váratott túl sokáig magára. Ellentmondó 

gondolataimból és következtetéseimből könnyű léptei 

riasztottak fel. Amint felemeltem a fejem, egy csinos 

fiatalasszonyt pillantottam meg, amint jött lefelé a lépcsőn. 

Meggypiros pulóver volt rajta és hasonló színű kalap; pompásan 

illett viruló arcához. Úgy látszik, a szinte szeme előtt lejátszódott 

tragédia sem tudta megtörni. 

– Hastings kapitány – mutatkoztam be neki. 

– Ó, hírből már jól ismerem! Sokat hallottam már önről és 

monsieur Poirot-ról! Hány nagyszerű nyomozás fűződik a 

nevükhöz! Köszönöm, hogy lefáradt ide. Gondolom, ki akar 

hallgatni. Parancsoljon velem, essünk túl rajta mielőbb! 

– Köszönöm, hogy így megkönnyíti a dolgomat, asszonyom. 

Meg tudná mondani, hány óra lehetett, amikor becsöngetett az a 

férfi? 

– Kilenc óra körül lehetett. Vacsora után, a kávé mellett 

ültünk, beszélgetve. 



 

 

– A férje akkor már nem volt itt? 

– Nem. Ő még a 6 óra 15 perces vonattal fölutazott 

Londonba. 

– Gyalog vagy autón ment be az állomásra? 

– Az Elmer’s Dale-i garázsmester jött érte a kocsijával. Előre 

megbeszélték, mert tudta, hogy föl kell mennie egy napra 

Londonba. 

– Mr. Pace gondterhelt volt aznap? 

– Ellenkezőleg! Pompás hangulatban volt egész este! 

– Le tudná írni nekem, asszonyom, a látogatójukat? 

– Sajnos nem. Én nem is láttam. Mrs. Middleton, a 

házvezetőnőnk egyenest bevezette a fegyverterembe. Utána 

jelentette csak be a bácsikámnak. 

– És mondott valamit Mr. Pace, mikor megtudta, hogy 

keresik? 

– Csak annyit, hogy rögtön visszajön. De meglehetősen 

bosszúsnak látszott. Nem szerette a váratlan látogatókat. 

Néhány perc múlva hirtelen felcsattanó éles hangokra lettem 

figyelmes. Lesiettem a hallba. Szinte összeütköztem Mrs. 

Middletonnal, aki szintén abban a pillanatban lépett ki a 

konyhából. Ekkor dördült el a lövés. A fegyverterem ajtaja 

kulcsra volt zárva belülről, úgyhogy ki kellett szaladnunk a 

kertbe. Sőt a házat is megkerültük. A gyilkos közben 

elmenekült… Szegény bácsikám – csuklott meg a hangja – a 

földön feküdt. Azonnal láttam, hogy halott. Mrs. Middletont 

beküldtem a rendőrségre. Nem nyúltunk semmihez, hogy 

megkönnyítsük a nyomozást. 



 

 

– Ezt nagyon helyesen tette – dicsértem meg érte. – És… a 

fegyvert is megtalálták? 

– A férjemnek két revolvere lógott a falon. Az egyik 

hiányzott. Ezt azonnal közöltem a rendőrökkel. A másikat ők 

vitték el. Remélem, ha kiszedik a golyót a sebből, meg tudják 

majd állapítani, hogy melyikből adták le a lövést. 

– Szétnézhetnék egy kicsit a fegyverteremben? 

– Hogyne. A rendőrség már elvégezte a szükséges 

vizsgálatokat. Azonban a holttestet már elszállították. 

Bevezetett a bűntény színhelyére. Mrs. Havering bocsánatot 

kért, hogy magamra kell hagynia, de beszélnie kell a férjével, 

úgyhogy nekiláthattam a nyomozásnak. 

Bevallom, igen-igen csalódtam. A detektívregények tele 

vannak mindenféle nyomokkal, én viszont nem találtam semmit, 

pedig mindent körültekintően megvizsgáltam. Két felvételt 

csináltam a teremről meg a vérfoltos szőnyegről, mert 

szerencsére a fényképezőgépem is ott volt nálam. Az ablak alatti 

térséget is alaposan átkutattam a kertben, de annyi lábnyom 

tarkította-keresztezte már egymást, hogy képtelen voltam 

eligazodni rajtuk. 

Mindent láttam tehát én is Hunter’s Lodge-ban. Amikor 

elbúcsúztam Haveringéktól, Elmer’s Dale-ba hajtattam, hogy 

megkeressem Japp felügyelőt. 

A hullaházban akadtam rá. Harrington Pace alacsony növésű 

férfi volt, simára borotvált; jellegzetesen amerikai típus. A golyó 

hátulról hatolt a fejébe, minden valószínűség szerint egész 

közelről adták le rá a lövést. 



 

 

– Egy pillanatra félrefordulhatott – összegezte Japp a 

véleményét –, látogatója ezalatt lekapta az egyik revolvert a 

falról, és máris lőtt. Az a revolver, amit Mrs. Haveringtől 

kaptunk, élesre volt töltve, feltételezem tehát, hogy a másikkal is 

ez volt a helyzet. Egyenesen elképesztő, hogy mire képesek az 

emberek! Hogy mennyire lelkiismeretlenek! Hogyan lehet 

golyókkal teli revolvereket csak úgy a falon tartani?! 

– Mégis milyen következtetésekre jutott, felügyelő úr? – 

kérdeztem tőle, amikor kiléptünk a szabadba. 

– Mindenesetre szemmel fogom tartani Haveringet – közölte 

velem, legnagyobb meglepetésemre. – Egy-két dolog nem 

egészen stimmel a múltjában. Egyszer Oxfordban például 

ráhamisította apja nevét egy csekkre. Jelenleg is tele van 

adóssággal – ezt gondosan eltitkolta a nagybátyja elől. Többek 

közt ezért akartam vele négyszemközt beszélni, mielőtt 

találkozhatott volna a feleségével. De mindkettőjük vallomása 

hajszálpontosan megegyezik: az állomáson már utána is 

érdeklődtem. Valóban a 6 óra 15 perces vonattal utazott el 

tegnap, ez este fél tíz tájt érkezik Londonba. Az állomásról 

egyenesen a klubjába hajtatott, s ha valóban így van, akkor este 

kilenckor nem ölhette meg itt a nagybátyját, fekete szakállas 

férfinak álcázva magát. 

– Éppen meg akartam kérdezni, felügyelő úr, hogy mi a 

véleménye erről a szakállról? – fogtam halkabbra a hangom. 

– Szerintem vészes gyorsasággal nőtt meg – vonta össze Japp 

felügyelő a szemöldökét. – Az alatt az öt kilométer alatt serkent 

ki, mely az állomástól a vadászlakba vezet. Feltétlenül Mr. Pace 

amerikai ismerősei, esetleg barátai között kell keresnünk a 



 

 

gyilkost. Kihallgattam a házvezetőnőt, majd utána Mrs. 

Haveringet is, tanúvallomásukban semmi ellentmondást nem 

fedeztem fel. Csak az a kár, hogy Mrs. Havering nem látta a 

látogatót, talán ő részletesebben le tudná írni, mint a 

házvezetőnője. 

Mindezt a lehető legaprólékosabban megírtam egy expressz 

levélben Poirot barátomnak. Mielőtt feladtam volna, még 

néhány újabb eredményt is közölhettem vele. 1. A golyót azonos 

kaliberű revolverből lőtték ki, mint amit elvittek a vadászlakból. 

2. Mr. Havering este fél tízkor valóban megérkezett Londonba, 

és arra is vannak tanúk, hogy azonnal a klubjába hajtatott. 3. Egy 

férfi ma reggel egy kis csomagot talált a sínek között Ealing 

közelében. Beszolgáltatta a rendőrségnek. Annak a revolvernek a 

párja volt, ami a fegyverteremben lógott a falon. Egy golyó is 

hiányzott belőle. 

Másnap éppen reggeliztem, amikor megkaptam Poirot 

táviratát. 

„Természetes hogy a fekete szakállas férfi nem Havering volt 

csak magának vagy Jappnak juthat ilyesmi az eszébe táviratozza 

meg a házvezetőnő pontos személyleírását milyen ruha volt rajta 

tegnap és milyet viselt Mrs. Havering felesleges tovább 

fényképeznie mindkettő nagyon rosszul sikerült fogalma sincs a 

fotózás művészetéről kedves barátom” 

Meglehetősen ironikus hangúnak tűnt Poirot mester távirata! 

Persze, hiszen annyira hiú volt! Bántotta eredményesnek tűnő 

nyomozásom. Azt meg egyenesen nevetségesnek tartottam, 

hogy az egész borzalmas bűnügyben a két nő ruházatára volt a 

legkíváncsibb! Nem is tudtam eddig, hogy ennyire érdekli a női 



 

 

divat! De – mert előzetesen megígértem neki – megtáviratoztam 

lelkiismeretes részletességgel. 

Tizenegykor már meg is érkezett Poirot válasza: „Tanácsolja 

Jappnak hogy tartóztassa le a házvezetőnőt mielőtt késő lesz” 

Valóban késő volt már! Mire Japp felügyelővel kihajtattunk 

Hunter’s Lodge-ba, Mrs. Middletonnak nyoma veszett! Helyette 

csupán a bőröndjét találtuk meg, néhány jelentéktelen kacattal. 

Mrs. Havering mindent, amit csak tudott róla, készségesen 

elmondott nekünk. 

– Egy közvetítőiroda révén jutottam hozzá. Mrs. Selbourne 

küldte; egyébként az összes alkalmazottamat ő szokta 

közvetíteni. Mrs. Middletont első látásra nagyon szimpatikusnak 

találtam, különben kitűnő bizonyítványokkal is rendelkezett, 

úgyhogy nyomban alkalmaztam, és erről a közvetítőirodát is 

értesítettem. Olyan kedvesnek, megnyerőnek és szerénynek tűnt, 

hogy eszembe sem jutott gyanakodni. Hiszen maguk is láthatták! 

A rejtély egyre fokozódott! Az az egy biztos, hogy ő nem 

követhette el a gyilkosságot, ugyanis Mrs. Havering közvetlenül 

mellette állt, amikor a gyilkos lövés eldördült. De akkor meg 

miért tűnt el, mint a kámfor? 

Mindezt megtáviratoztam Poirot-nak, azzal a kéréssel, hogy 

érdeklődjön utána a közvetítőirodán is. 

Haladéktalanul megjött rá a válasz: 

„Teljesen felesleges úgyse tudnának róla nyomozza ki 

milyen jármű vitte ki Hunter’s Lodge-ba megérkezése napján” 

Az Elmer’s Dale-i garázsban nem bérelt autót, annyi 

bizonyos. Mrs. Havering szerint máshonnan is jöhetett kocsival. 

Japp közben felhívta a közvetítőirodát, valóban Poirot-nak volt 



 

 

igaza: senki sem tudott Mrs. Middletonról. Annyi derült ki 

csupán, hogy több nőt elküldtek Mrs. Havering kérésére, egyet 

alkalmazott is, de hogy kit, azt elfelejtette közölni a 

közvetítőirodával. 

Mondanom sem kell talán, hogy kissé elkedvetlenedve 

érkeztem meg Londonba. Poirot mester egy karosszékben 

üldögélt, újságot olvasva. 

– Rendkívül örülök, kedves Hastings kapitány, hogy újra 

láthatom. Hogy érezte magát? Jól eldetektíveskedett, remélem! 

– Poirot! – kiáltottam fel sértődötten. – Miért tréfál? Itt olyan 

rejtéllyel állunk szemben, amit talán sohase fogunk tudni 

megoldani! 

– Ugyan, ne vicceljen! Én nagyon is jól tudom, hogy ki ölte 

meg Mr. Harrington Pace-t! 

– Micsoda? – kérdeztem megdöbbenten. – És hogy jött rá? 

– A maga rendkívül tanulságos beszámolóiból és 

távirataiból. Várjon csak, Hastings, vizsgáljuk meg együtt 

módszeresen a tényeket! Először is: Mr. Pace roppant nagy 

vagyonnal rendelkezik, ami halála esetén minden valószínűség 

szerint az unokaöccsére száll. Másodszor köztudomású, hogy 

öccse szánalmasan áll anyagilag. Harmadszor: az is mindenki 

előtt világos, hogy unokaöccse nem éppen a leggáncsnélkülibb 

lovag. 

– De hiszen egészen biztos, hogy Roger Havering a bűntény 

estéjén Londonban volt! – kiáltottam fel. 

– Ez igaz. Mr. Havering Elmers Dale-t a negyedhetes 

vonattal hagyta el, és az orvos szerint a gyilkosság nem 

történhetett este nyolc előtt. Így könnyen arra a következtetésre 



 

 

juthatunk, hogy Roger Havering nem ölhette meg a nagybátyját. 

Igen ám, de nem szabad megfeledkeznünk Mrs. Haveringről 

sem, Hastings barátom! 

– Ugyan, ne mondjon ilyet! Hiszen a házvezetőnő ott volt 

vele, amikor a lövés eldördült! 

– No persze, a házvezetőnő! Csakhogy a házvezetőnő azóta 

eltűnt! 

– Előbb-utóbb megtalálják – érveltem dühösen. 

– Ebben erősen kételkedem. Tudja, hogy ez az asszony 

keltette fel azonnal a gyanúmat, Hastings? 

Gondolom, valamilyen szerepet ő is játszhatott a bűntényben 

– mondtam eltűnődve. 

– És maga szerint milyen szerepet? 

– Valószínűleg a fekete szakállas férfi cinkosa lehetett – 

válaszoltam. 

– Nem, nem, Hastings! Szó sincs róla! A szerepe mindössze 

annyi volt, hogy megerősítse Mrs. Havering alibijét! Hogy ott állt 

mellette, amikor a lövés eldördült! 

És senki sem fogja megtalálni, kedves barátom, soha, mert 

Mrs. Middleton egyszerűen nem létezik! 

– Mit akar ezzel mondani, Poirot? – néztem rá hitetlenkedve. 

– Egyszerűen azt, hogy Zoé Havering, mielőtt férjhez ment, 

színésznő volt. És maga is, meg Japp felügyelő is csupán a 

meglehetősen rosszul világított hallban látták a házvezetőnőt! És 

sem maga, sem Japp nem látta együtt egyazon időben a 

házvezetőnőt és Mrs. Haveringet! Az egész gyerekjáték volt egy 

hajdan sikeres színésznőnek! Azzal az ürüggyel, hogy bejelenti 

magát az úrnőjének, fölmegy az emeletre és fölvesz egy 



 

 

meggyszínű pulóvert meg egy hasonló színű kalapot, melyhez 

barna hajtincsek vannak erősítve. Az a festék, amely öreggé tette 

mint házvezetőnőt, egy pillanat alatt eltűnik az arcáról; egy kis 

pirosító, egy kis púderezés, és a ragyogó Zoé Havering máris jön 

le a lépcsőn… ezúttal nem elváltoztatott hangon, hanem tiszta és 

zenélő hangján beszél… és eljátszik egy másik szerepet… ezúttal 

a saját szerepét. Kit érdekelne különösebben a házvezetőnő? 

Hiszen ő nem lehetett a gyilkos, amikor mellette állt az úrnője! 

Kell-e ennél tökéletesebb alibi? 

– De hát az a revolver, amit Ealingben találtak meg? Mrs. 

Havering hogy tudta volna a sínek közé rejteni, amikor a 

vadászlakban volt? – kérdeztem Poirot-tól. 

– Nem, nem ő rejtette el, hanem Roger Havering. De itt 

követte el azt a hibát, ami engem tüstént nyomra vezetett! Egy 

ember, aki a helyszínen talált fegyverrel elkövet egy 

gyilkosságot, nem viszi magával London egyik elővárosába, 

hiszen bárhol eldobhatja útközben. Nyilvánvaló, hogy az igazi 

bűnösök minél jobban el akarták terelni a rendőrség figyelmét 

Hunter’s Lodgeról. Arról is meg vagyok győződve, hogy nem 

azzal a revolverrel ölték meg Mr. Pace-t, amit Ealingben találtak! 

Roger Havering kilőtt egy golyót belőle, hogy tévútra vezesse a 

rendőrséget, majd magával vitte Londonba. Az állomásról 

valóban egyenesen a klubjába hajtatott, hogy meglegyen a kellő 

és megcáfolhatatlan alibije. Később azonban kiment Ealingbe egy 

helyiérdekűvel, és ledobta a papírba csomagolt revolvert a sínek 

közé: ott, ahol később meg is találták. Bájos felesége pedig 

eközben vacsora után hidegvérűen lelőtte a bácsikáját. Ugye 

emlékszik még rá, hogy közvetlenül hátulról lőtték le? Nagyon 



 

 

figyelemreméltó szempont ez is! Utána a revolvert megtöltötte, 

visszaakasztotta a falra, és mint Mrs. Havering házvezetőnője 

bement a rendőrségre. A többit már maga is tudja, hiszen ott volt 

a helyszínen. 

– Hihetetlen – mormogtam –, hihetetlen, és mégis… 

– És mégis igaz – bólintott Poirot. – Igen, ez az igazság. 

barátom! Így játszódott le a bűntény a vadászlakban. De hogy 

bíróság elé lehet-e állítani ezeket a jómadarakat – az egészen más 

kérdés! Jappnak mindezt megírtam részletesen, gondolom, 

minden tőle telhetőt megtesz. De attól félek, kedves Hastings 

barátom, hogy a bűnösöket csak a Végzet tudja megbüntetni, 

vagy az Isten, ha ez így jobban tetszik magának. 

Poirot sejtelmei valóban bebizonyosodtak. Japp felügyelő 

képtelen volt kellő bizonyítékokkal alátámasztani a gyilkosságot, 

és így Haveringék elkerülték a letartóztatást. 

Mr. Pace hatalmas vagyona így tehát gyilkosai kezébe került. 

De nem sokáig élvezhették. Nem sokkal később Poirot-val együtt 

olvastuk az újságban, hogy a tiszteletre méltó Roger Havering és 

felesége a La Manche csatorna fölött viharba került, és a lezuhant 

repülőgép utasai között voltak. 

Az „igazságszolgáltatás” tehát mégiscsak bekövetkezett! 

Végh György fordítása 



 

 

Agatha Christie 

A SZEDERTORTA79 

Hercule Poirot barátjával, Henry Bonningtonnal vacsorázott a 

Gallant Endeavour vendéglőben, Chelsea-ben, a King’s Roadon. 

Mr. Bonnington törzshelye volt ez a vendéglő. Szerette 

kellemes légkörét, az ételt, ami szerinte „egyszerű” és „angol” 

volt, nem pedig „mindenféle kotyvalék”. Vacsorapartnereinek 

mindig megmutatta, hol szokott volt a művész Augustus John 

üldögélni, és felhívta figyelmüket a vendégkönyvre, amely neves 

művészek autogramjával volt teli. Mr. Bonnington maga a 

legkevésbé sem volt művészember – de büszke volt mások 

művészi tevékenységére. 

                                                           
79 Agatha Christie: A szedertorta – Agatha Christie (1891-1976) angol 

regényírónő, a „krimi királynője”. Mesterdetektívje. Hercule Poirot Sherlock 

Holmes leszármazottja, s ezt az is bizonyítja, hogy a korai történetekben az 

írónő még szerepelteti a watsoni famulust, Hastings doktort. Poirot belga, 

azaz kívülálló a többnyire angol környezetben, társaságban. Szinte 

mániákusan pedáns, külsejére, öltözetére és bajszára rendkívül hiú. 

Mondandóját gyakran francia kifejezésekkel tarkítja. Tisztában van azzal, 

hogy ő a világ legjobb nyomozója, s a hódolatot el is várja ügyfeleitől. 

Módszerére „a kicsi szürke agysejtek használata” és legfőképpen a 

pszichológia a jellemző. 



 

 

Molly, a rokonszenves pincérnő régi barátként üdvözölte Mr. 

Bonningtont. Nagyon büszke volt rá, hogy pontosan emlékezett 

törzsvendégei ízlésére. 

– Jó estét, uram – mondta, amikor a két férfi leült egy 

sarokasztalhoz. – Ma szerencséje van, hozhatok gesztenyével 

töltött pulykát, ugye, az a kedvence? És pompás Stilton sajtunk 

van! Mi legyen az első fogás: leves vagy hal? 

Mr. Bonnington fontolóra vette, és figyelmeztette az étlapot 

tanulmányozó Poirot-t: – Itt szó se lehet francia nyalánkságokról, 

csak egyszerű, jóízű angol ételekről. 

– Kedves barátom – gesztikulált Poirot –, nem is vágyom 

jobbra! Mindenestül a maga kezébe teszem magam. 

– Ah, hm, üm – krákogott az étlapot tanulmányozó Mr. 

Bonnington. 

Azután, hogy eldöntötték az étel-ital súlyos kérdéseit, Mr. 

Bonnington sóhajtva hátradőlt, kibontotta szalvétáját. Molly 

elsietett. 

– Rendes lány – nézett utána elismerően Bonnington. – 

Valaha igazi szépség volt, nem egy művész lefestette. S ami 

sokkal fontosabb – ért az ételekhez. Az ételek terén a nők 

általában meglehetősen bizonytalanok. Sok az olyan, aki elmegy 

vacsorázni a lovagjával – és észre sem veszi, hogy mit eszik. Azt 

rendeli, amit az étlapon elsőnek meglát. 

Hercule Poirot rosszallóan rázta a fejét. 

– C'est terrible.80 

                                                           
80 C'est terrible – Ez szörnyű (francia) 



 

 

– A férfiak, hál’ istennek, nem ilyenek! – mondta elégedetten 

Mr. Bonnington. 

– Sohasem? – csillant fel ravaszkásan Hercule Poirot szeme. 

– Hát, talán amikor nagyon fiatalok – ismerte el Mr. 

Bonnington. – Kölyökkorukban. Manapság a fiatal fickók mind 

egyformák: se kurázsi, se kitartás. Nem tudok mihez kezdeni a 

fiatalokkal, és ők – fűzte hozzá szigorú tárgyilagossággal – nem 

tudnak mihez kezdeni velem. Lehet, hogy igazuk van. 

Némelyiket hallgatva az embernek az az érzése támad, hogy 

senkinek nincs joga túlélni a hatvanadik évét. Viselkedésük 

töprengésre késztet: vajon néhányan nem tették-e el láb alól 

idősebb rokonaikat. 

– Lehetséges, hogy megtették – mondta Hercule Poirot. 

– Csinos kis gondolat, mondhatom. Ez a rendőri munka 

megrontja magát. 

Hercule Poirot mosolygott. 

– Tout de même81 – mondta. – Érdekes lenne táblázatot 

összeállítani a hatvanon felüliek véletlen baleset okozta 

haláláról. Biztosíthatom, hogy magát is alaposan 

elgondolkoztatná. 

– Magával az a baj, hogy mindenütt bűntényt keres, ahelyett 

hogy kivárná, hogy a bűntény keresse meg magát. 

– Elnézést – mondta Poirot –, hogy a szakmáról beszélek. 

Meséljen, barátom, a saját dolgairól. Maga hogy él? 

– Zűrzavarban! Ez a baja a mai világnak. Túl sok zűrzavar. 

És túl sok a finom beszéd. A finom beszéd, amely arra szolgál, 
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hogy elfedje a zűrzavart. Mint az erősen fűszerezett öntet, amely 

arra szolgál, hogy elleplezze, hogy az alatta lévő hal büdös. Ide 

nekem egy tisztességes szelet nyelvhalat, minden öntet nélkül! 

Molly e pillanatban érkezett a hallal, és Bonnington 

elégedettem dörmögött. 

– Pontosan tudja, lányom, hogy mit szeretek – mondta. 

– Hát, ugyebár, ön törzsvendég, nem igaz, uram? Tudnom 

illik, hogy mit szeret. 

Hercule Poirot így szólt: 

– Az állandó vendégek mindig ugyanazt kérik? Nem 

változtatnak időnként? 

– Az urak nem. A hölgyek szeretik a változatosságot… az 

urak mindig ugyanazt rendelik. 

– Na, mit mondtam? – morgott Bonnington. – A nők az 

ételek terén alapjában véve bizonytalanok! 

Körülnézett az étteremben. 

– A világ fura hely. Látja azt a szakállas különcöt ott a 

sarokban? Molly megerősítheti, hogy minden kedd és csütörtök 

este itt vacsorázik. Közel tíz éve jár ide – egyfajta nevezetessége 

ennek az étteremnek. De senki sem tudja, hogy hogy hívják, hol 

lakik vagy mi a foglalkozása. Elgondolkodtató… 

Amikor a pincérnő kihozta a pulykaszeleteket, Bonnington 

megszólalt. 

– Látom, hogy Öreg Időapó változatlanul itt üldögél. 

– Így van, uram. Kedd és csütörtök – ezek az ő napjai. És 

képzelje, múlt héten hétfőn jött! Egészen összezavart. Azt hittem, 

én kevertem össze a napokat, és tudtomon kívül kedd van. De 



 

 

másnap este ismét megjelent – szóval, hogy úgy mondjam, a 

hétfő valami kivételes eset volt. 

– Érdekes eltérés a megszokástól – mormolta Poirot. 

– Vajon mi lehetett az oka? 

– Ha engem kérdez, uram, azt hiszem, valami gondja-baja 

lehetett. 

– Miből gondolja? A viselkedéséből? 

– Nem, uram, nem egészen a viselkedéséből. Ugyanolyan 

csendes volt, mint mindig. Jövet-menet köszönt, ez minden. 

Nem, hanem abból, amit rendelt. 

– Amit rendelt? 

– Tudom, hogy az urak kinevetnek – pirult el Molly de ha 

egy úriember tíz éve idejár, tudni lehet, hogy mit szeret és mit 

nem. A vesefelfújtra vagy a szedertortára rá sem bírt nézni, és 

soha nem evett sűrű levest – de azon a hétfőn sűrű 

paradicsomlevest rendelt, sült marhát vesefelfújttal és 

szedertortát! Úgy tűnt, észre sem veszi, hogy mit rendelt! 

– Rendkívül érdekes – mondta Hercule Poirot. 

Molly elégedetten távozott. 

– Nos, Poirot – kuncogott Henry Bonnington hadd halljam, 

milyen következtetésekre jutott. Vegye elő az eszét. 

– Szeretném előbb a maga véleményét hallani. 

– Én legyek Watson a maga Sherlock Holmesja mellett? Nos, 

az öreg fiú orvoshoz ment, és az orvos másfajta diétát írt elő. 

– Sűrű paradicsomlevest, marhasültet vesefelfújttal és 

szedertortát? Elképzelhetetlen, hogy van olyan orvos, aki ilyen 

diétát írna elő. 



 

 

– Hát akkor ne higgye, öregem. Az orvosok mindenre 

képesek. 

– Más megoldás nem jut eszébe? 

Henry Bonnington így válaszolt: 

– Komolyra fordítva a szót, azt hiszem, egyetlen lehetséges 

magyarázat adódik. Ismeretlen barátunk súlyos érzelmi 

válságban volt. Ez annyira megzavarta, hogy észre sem vette, 

hogy mit rendel vagy mit eszik. 

Egy pillanatig hallgatott, majd így folytatta: 

– Erre maga azt mondja, hogy pontosan tudja, mi járt akkor 

az eszében. Azt fogja mondani, hogy akkor határozta el: valakit 

meg fog ölni. 

Jóízűt nevetett a saját tréfáján. 

Hercule Poirot nem nevetett. 

Később bevallotta, hogy abban a pillanatban igenis erősen 

aggódott. Azt állította – bár barátai fantasztikusnak tartották az 

ötletet –, hogy már akkor sejtenie kellett volna, hogy mi fog 

történni. 

Bonnington és Hercule Poirot úgy három héttel később 

találkozott, ezúttal a földalattin. 

Egymás melletti kapaszkodókba fogózva, dülöngélve 

köszöntötték egymást. Jött a Piccadilly Circus, ahol a tömeg nagy 

része leszállt, és ők ketten a kocsi végében találtak ülőhelyet; egy 

békés sarokban, ahol senki sem szállt ki vagy be. 

– Így már jobb – mondta Mr. Bonnington. – Micsoda önző 

népség az emberi faj, be nem mennének a kocsi belsejébe, 

akármilyen szépen kérik is őket. 



 

 

Hercule Poirot vállat vont. 

– Mit vár tőlük? Az élet olyan bizonytalan. 

– Ez az. Ma élünk, holnap meghalunk – mondta borongva 

Mr. Bonnington. – És ha már itt tartunk, emlékszik-e az 

öregfiúra, akire a Gallant Endeavourban felfigyeltünk? Nem 

csodálkoznék, ha átsétált volna a túlvilágra. Már egy hete nem 

járt a vendéglőben. Molly egészen odáig van. 

Hercule Poirot kihúzta magát ültében. Zöld szeme villogott. 

– Igazán? – kérdezte. – Valóban? 

Bonnington így folytatta: 

– Emlékszik, hogy azt mondtam, bizonyára orvosnál járt, és 

az orvos diétát rendelt? A diéta persze ostobaság, de lehet, hogy 

kivizsgáltatta magát, és megrendült attól, amit megtudott. Ez 

indokolná, hogy mást rendelt, mint amit szokott, anélkül hogy 

észrevenné, mit csinál. A megrázkódtatás hozzásegítette, hogy 

időnek előtte távozzék az árnyékvilágból. Az orvosoknak 

vigyázniuk kellene arra, hogy mit mondanak a páciensnek. 

– Általában vigyáznak – vélte Hercule Poirot. 

– Én itt kiszállok – mondta Mr. Bonnington. – Viszlát. Azt 

hiszem, sose tudjuk meg, ki volt az az öregfiú, még a nevét sem 

ismerjük. Fura egy világ! 

Kisietett a kocsiból. 

Hercule Poirot gondolatokba merülve ült, úgy tűnt: nem a 

világ furcsaságán mereng. 

Hazament, és határozott utasításokat adott hűséges inasának, 

Georgetnak. 



 

 

Hercule Poirot mutatóujja végigszaladt a jegyzéken. Az 

elhalálozottak névsorát tartalmazta egy adott körzetben. 

Poirot ujja megállt. 

– Henry Gascoigne. Hatvankilenc éves. Ezzel lehetne 

kezdeni. 

Hercule Poirot még aznap ott állt dr. MacAndrew 

rendelőjében, a King’s Road egyik mellékutcájában. MacAndrew 

magas, vörös, intelligens arcú skót férfi volt. 

– Gascoigne? Igen, emlékszem. Bogaras öreg fickó volt. 

Egyedül lakott az egyik olyan régi házban, amely lebontásra 

ítéltetett, hogy a helyébe modern, többemeletes lakóházat 

építsenek. Nem én kezeltem, de láttam errefelé járkálni, és 

tudtam, hogy kicsoda. Először a tejesember fogott gyanút. Mind 

több tejesüveg gyűlt össze az ajtaja előtt. Végül a szomszédok 

értesítették a rendőrséget, azok betörték az ajtót, így találtak rá. 

Lezuhant a lépcsőn, és a nyakát szegte. Ócska köpenyben volt, 

rongyos övvel, könnyen lehet, hogy abban botlott el. 

– Értem – mondta Poirot –, egyszerű baleset. 

– Így igaz. 

– Voltak-e rokonai? 

– Van egy unokaöccse. Úgy havonta egyszer kereste fel a 

nagybátyját. Lorrimernek hívják, George Lorrimernek. Ő is 

orvos. Wimbledonban lakik. 

– Erősen lesújtotta az öregember halála? 

– Nem mondhatnám. Úgy értem, jóindulattal volt iránta, de 

nem igazán ismerte. 

– Mennyi ideje volt halott Mr. Gascoigne, amikor maga 

megvizsgálta? 



 

 

– Ah! – mondta dr. MacAndrew. – Szóval áttérünk a 

hivatalos kérdésekre. Nem kevesebb, mint negyvennyolc órája, 

és nem több, mint hetvenkettő. Hatodikán reggel találtak rá. Ami 

azt illeti, ennél közelebbi időpont is van. Köpenyének zsebében 

találtak egy levelet. Harmadikán írták, aznap délután adták 

postára Wimbledonban – ezek szerint este 9.30-kor kaphatta 

meg. Tehát a halál harmadikán este 9.30 után következhetett be. 

Ez összhangban van a gyomor- és béltartalommal. Körülbelül 

két órával a halála előtt evett utoljára. Hatodikán reggel 

boncoltam fel, és állapota teljesen egybevágott azzal az 

elmélettel, hogy a halál körülbelül hatvan órával korábban, 

harmadikán, tíz óra körül állt be. 

– Nagyon ésszerűen hangzik. Mondja csak, mikor látták 

utoljára élve? 

– Harmadikán, csütörtök este, hét óra körül a King’s Roadon. 

Fél nyolckor a Gallant Endeavour étteremben vacsorázott. Úgy 

tűnik, csütörtökönként mindig ott vacsorázott. Tudja, olyan 

művészféle volt. Rendkívül rossz művész. 

– Nem volt más rokona? Csak ez az unokaöcs? 

– Volt egy ikertestvére. Az egész történet meglehetősen 

furcsa. Évek óta nem találkoztak. A szóbeszéd szerint a másik 

testvér, Anthony Gascoigne nagyon gazdag nőt vett feleségül, 

felhagyott a művészettel – és a fivérek ezen összevesztek. Úgy 

tudom, azóta nem is látták egymást. De különös módon 

ugyanazon a napon haltak meg, Anthony is harmadikán, 

délután háromkor. Egyetlenegyszer hallottam hasonló esetről, 

akkor is egyazon napon halt meg egy ikerpár – a világ két 

különböző részén! Lehet, hogy puszta véletlen – de így történt. 



 

 

– Él a másik fivér felesége? 

– Nem, néhány éve meghalt. 

– Anthony hol lakott? 

– Kingston Hillen volt háza. Dr. Lorrimer elmondása szerint 

nagyon visszavonultan élt. 

Hércule Poirot töprengve bólogatott. 

Az orvos áthatón nézte. 

– Mi jár a fejében, monsieur Poirot? – kérdezte kereken. – Én 

megválaszoltam a maga kérdéseit, ajánlólevelei alapján ez 

kötelességem volt. De nem értem, hogy mi ez az egész. 

Poirot habozva mondta: 

– Maga azt mondja: egyszerű eset, véletlen balesetből 

származó halál. Szerintem is egyszerű – egyszerűen lelökték. 

Dr. MacAndrew megdöbbent. 

– Más szóval gyilkosság! Van valami alapja ennek a 

feltételezésnek? 

– Nincs – mondta Poirot puszta feltevés. 

– Valaminek lennie kell – makacskodott a másik. 

Poirot hallgatott. MacAndrew így szólt: 

– Ha az unokaöcsöt, Lorrimert gyanúsítja, hamis nyomon jár. 

A halottszemlén kiderült, hogy Lorrimer fél kilenctől éjfélig 

Wimbledonban bridzselt. 

– És valószínűleg így igaz. A rendőrség nagyon alapos – 

mormolta Poirot. 

Az orvos ismét megszólalt: 

– Talán tud valamit, ami ellene szól? 

– Amíg nem említette, azt sem tudtam, hogy a világon van. 

– Akkor valaki mást gyanúsít? 



 

 

– Nem, nem. Egyáltalán nem erről van szó. Ez az eset az 

emberi állat megrögzött szokásairól szól. Ez pedig nagyon 

fontos. És a halott Mr. Gascoigne valahogy nem illik bele. Tudja, 

valahogy téves az egész. 

– Egy szót sem értek. 

Hercule Poirot dörmögött: 

– Az a baj, hogy a romlott halon túl sok az öntet. 

– De uram! 

Hercule Poirot mosolygott. 

– Maga mielőbb bolondokházába záratna, Monsieur le 

docteur82. De ne higgye, hogy elment az eszem. Egyszerűen az a 

fajta vagyok, aki a rendet és a rendszerességet szereti, és 

aggódik, ha olyasmire bukkan, ami nem illik bele a dolgok 

menetébe. Elnézést kérek a zavarásért. 

Poirot felállt, és felkelt az orvos is. 

– Tudja – mondta MacAndrew –, őszintén mondom, hogy 

Henry Gascoigne halálában semmi gyanúsat nem látok. Én azt 

mondom: leesett, maga meg azt, hogy valaki lelökte. Mindez 

nagyon megalapozatlan. 

Hercule Poirot sóhajtott. 

– Igen. Nagyon szakszerű munka volt! 

– Változatlanul azt gondolja… 

A kis ember széttárta a karját. 

– Makacs ember vagyok… apró ötletekkel… minden alap 

nélkül. Mellesleg, Henry Gascoigne műfogsort viselt? 
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– Nem, saját, igen jó állapotban lévő fogai voltak. Meglepően 

jó fogak az ő korában. 

– Tehát gondosan ápolta… tiszta fehér fogsor volt. 

– Igen, erre külön felfigyeltem. Idősebb korban a fogak 

megsárgulnak, de az ő fogai jó állapotban voltak. 

– Nem színeződtek el? 

– Nem. Azt hiszem, nem dohányzott, ha erre gondol. 

– Nem egészen erre, csak találgatok… lehet, hogy 

fölöslegesen. Isten vele, doktor, és köszönöm a kedvességét. 

Kezet ráztak, és Poirot távozott. 

És most lássuk a medvét – mondta magában. 

A Gallant Endeavour étteremben ugyanahhoz az asztalhoz 

ült, mint annak idején Bonningtonnal. A felszolgáló nem Molly 

volt, mint kiderült, Molly szabadságra ment. 

Alig volt még hét óra, a lány ráért, és Poirot megpendítette 

az öreg Mr. Gascoigne ügyét. 

– Igen – mondta a lány. – Évekig járt ide, de egyikünk se 

tudta a nevét. A halottkémszemléről az újságból értesültünk, és 

ott láttuk a fényképét is. Nézd csak, szóltam Mollynak. Akármi 

legyek, ha ez nem a mi Öreg Időapónk. 

– Ugye, a halála estéjén is itt vacsorázott? 

– Igen, harmadikán, csütörtökön. Azon a napon mindig itt 

volt. Kedden és csütörtökön – óraműpontossággal. 

– Nem emlékszik véletlenül, hogy mit vacsorázott? 

– Lássuk csak: erősen fűszerezett indiai levest, igen, és 

marhasültfelfújtat vagy bárányt? – nem, felfújtat, igen, és szeder- 

meg almatortát és sajtot. És ha elgondolom, hogy ugyanazon 

este hazament és leesett a lépcsőn! Azt mondják, a köpenye 



 

 

rojtos öve okozta. Az öltözéke persze mindig rémes volt, 

régimódi, és mintha vasvillával hányták volna rá. És mégis, volt 

benne valami, valami nem mindennapi. Ó, hozzánk mindenféle 

érdekes vendég jár. 

A lány elment. 

Hercule Poirot megette a halfilét. Szemében zöld fények 

gyúltak. 

– Különös – mondta magában –, hogy a legokosabb ember is 

elcsúszhat egy banánhéjon. Bonningtont érdekelni fogja. 

De még nem jött el az ideje, hogy hosszabban elcseverésszen 

Bonningtonnal. 

Bizonyos befolyásos körök segítségével Hercule Poirot 

minden nehézség nélkül felvehette a kapcsolatot a körzeti 

halottkémmel. 

– Érdekes alak ez a néhai Gascoigne – jegyezte meg. 

– Magányos, bogaras öregúr. De a halála szokatlan nagy 

érdeklődést kelt – mondta a halottkém, kíváncsian vizsgálgatva 

látogatóját. 

Hercule Poirot gondosan megválogatott szavakkal válaszolt. 

– Olyan körülmények merültek fel, monsieur, amelyek 

kívánatossá teszik a behatóbb vizsgálódást. 

– Nos, miben lehetek szolgálatára? 

– Ha jól tudom, önnek jogában áll – tetszése szerint – a 

bíróságon bemutatott iratokat megsemmisíttetni vagy zár alá 

helyezni. Henry Gascoigne köpenyének zsebében ugyebár 

találtak egy bizonyos levelet? 

– Így van. 



 

 

– Az unokaöccsétől, dr. George Lorrimertől származó 

levelet? 

– Pontosan. A levelet a szemlén bemutatták a halál 

időpontjának megállapítása céljából. 

– És ezt erősítette meg az orvos tanúskodása? 

– Pontosan. 

– Az a levél megvan még? 

Hercule Poirot aggódva várta a választ. Amikor megtudta, 

hogy a levél megvan, megkönnyebbülten sóhajtott. 

Kézbe vette, és gondosan tanulmányozta. Töltőtollal íródott, 

meglehetősen görcsös kézírással. Szövege a következő: 

Kedves Henry bácsi, 

sajnálattal tudatom, hogy sikertelenül jártam Anthony bácsinál. Nem 

lelkesedett a gondolatért, hogy te meglátogasd, és arra a kérésre, hogy 

borítsatok fátylat a múltra, nem is válaszolt. Igaz, nagyon beteg, elméje 

nem egészen tiszta. Attól tartok, hamarosan jobblétre szenderül. A jelek 

szerint alig emlékezik rád. 

Sajnálom, hogy nem sikerült, de biztosíthatlak, hogy én mindent 

megtettem. 

Szerető unokaöcséd 

George Lorrimer 

A levél keltezése: november 3. Poirot a borítékon lévő bélyegzőt 

nézte: nov. 3. du. 4.30. 

– Gyönyörűen elrendezte, nem igaz? – mormolta Poirot. 



 

 

Poirot következő célpontja Kingston Hill volt. Némi nehézségek 

árán és derűs kitartással sikerült szóra bírnia Amelia Hillt, a 

néhai Anthony Gascoigne szakácsnő-házvezetőnőjét. 

Mrs. Hill eleinte merev és gyanakvó volt, de a fura külföldi 

derűs kedélye egy követ is megindított volna. Mrs. Amelia Hill 

kezdett felengedni. 

Mint előtte annyi más nő, ő is azon kapta magát, örül, hogy 

kiöntheti szívét egy valóban rokonszenvező hallgatónak. 

Tizennégy éve vezette az úr háztartását – nem volt könnyű! 

Egyáltalán nem. Nagyon sok asszony megroppant volna a teher 

alatt, amit neki kellett elviselnie! Kár tagadni, hogy a szegény úr 

igencsak különc volt. Szörnyű zsugori – a takarékosság 

valósággal mániája volt –, holott káprázatosan gazdag. Mrs. Hill 

hűségesen szolgálta, tűrte a szekatúráját, és természetesen 

elvárta volna, hogy legalább valami csekélyke összeg maradjon 

rá. De semmi – a világon semmi! Csupán az a régi végrendelet, 

amiben minden pénzét a feleségére testálja, és ha az előbb halna 

meg, mint ő, akkor a fivérére, Henryre. Egy évekkel ezelőtt 

készített végrendelet. Ez nem fair!83 

Hercule Poirot fokozatosan elterelte legfőbb témájától, a 

kielégítetlen kapzsiságtól. Valóban szívtelen igazságtalanság 

volt! Mrs. Hill nem hibáztatható azért, mert megbántódott és 

meglepődött. Közismert, hogy Mr. Gascoigne szűkmarkú volt. 

Azt mondják, hogy a halott még a saját ikertestvérén sem volt 

hajlandó segíteni. Mrs. Hill valószínűleg tud róla. 

                                                           
83 Fair - Tisztességes, becsületes (angol). 



 

 

– Ezért jött ide dr. Lorrimer? – kérdezte Mrs. Hill. – Tudtam, 

hogy a fivéréről van szó, de azt hittem, hogy Henry úr ki akar 

békülni. Évekkel ezelőtt vesztek össze. 

– Ha jól éltem – mondta Poirot-, Anthony úr visszautasította? 

– Így van – bólintott Mrs. Hill. – „Henry? – mondta elhaló 

hangon. – Mit akar ez a Henry? Évek óta nem láttam, és nem is 

akarom látni. Házsártos alak ez a Henry.” Ennyit mondott. 

A társalgás ezután visszakanyarodott Mrs. Hill saját 

panaszára és a néhai Mr. Anthony érzéketlen ügyvédjére. 

Hercule Poirot némi nehézségek árán – anélkül, hogy a 

beszélgetés fonalát túl gorombán megszakította volna – búcsút 

vett. 

Vacsoraidő után Poirot Wimbledonba, dr. George 

Lorrimerhez látogatott. 

Az orvos odahaza tartózkodott. Hercule Poirot-t a rendelőbe 

kísérték, és csakhamar belépett dr. George Lorrimer, akit 

szemmel láthatóan a vacsoraasztal mellől hívtak ki. 

– Doktor úr, én nem páciens vagyok – mondta Hercule 

Poirot. – Idejövetelem talán arcátlanságnak tűnik, de öreg ember 

vagyok, aki a nyílt, közvetlen tárgyalások híve. Nincsenek 

ínyemre az ügyvédek és az ő hosszadalmas, cirkalmas 

módszereik. 

Kétségtelenül felkeltette Lorrimer érdeklődését. Az orvos 

simára borotvált, középmagas férfi volt, haja barna, de a 

szempillája majdnem fehér, amitől szeme fakónak, bágyadtnak 

látszott. Élénk, derűs ember benyomását keltette. 



 

 

– Ügyvédek? – szaladt fel a szemöldöke. – Utálom őket. 

Drága uram, ön felkeltette a kíváncsiságomat. Kérem, foglaljon 

helyet. 

Poirot leült, és átnyújtotta névjegyét. George Lorrimer 

szempillája megrebbent. 

Poirot bizalmasan előrehajolt – Klienseim nagyobbik része 

nőkből áll – mondta. 

– Természetesen – kacsintott Lorrimer. 

– Ahogy mondja, természetesen – értett egyet Poirot. –A nők 

nem bíznak a hivatalos rendőrségben. Előnyben részesítik a 

magánnyomozókat. Nem szeretnék, ha a problémáik 

nyilvánosságra kerülnének. Néhány nappal ezelőtt egy idősebb 

hölgy keresett fel, és tanácsot kért tőlem. Gondjai voltak a férje 

miatt, akivel sok évvel ezelőtt összeveszett. Ez a férj a maga 

nagybátyja, a néhai Mr. Gascoigne. 

George Lorrimer arca lilás színt öltött. 

– A nagybátyám? Képtelenség! A felesége jó néhány évvel 

ezelőtt elhunyt! 

– Nem Mr. Anthony, hanem Mr. Henry Gascoigne. 

– Henry bácsi? De hiszen ő nőtlen volt! 

– Dehogyis – hazudott szemrebbenés nélkül Hercule Poirot. 

– Semmi kétség. A hölgy még a házasságlevelet is bemutatta. 

– Hazugság! – kiáltotta George Lorrimer. Arca most már 

szilvakék volt. – Nem hiszem el. Maga szemérmetlen hazudozó! 

– Nagy kár, mi? Értelmetlen gyilkosság volt. 

– Gyilkosság? – csuklott el Lorrimer hangja. Sápadt szeme 

kidülledt a rettegéstől. 



 

 

– Mellesleg – mondta Poirot – látom, hogy már megint 

szedertortát evett. Nem valami bölcs szokás. Lehet, hogy a 

szeder tele van vitaminnal, de halálos méreg is lehet. Adott 

esetben bitófa alá juttathat egy embert… magát, dr. Lorrimer. 

– Látja, mon ami84 a maga alapvető kiindulópontja volt helytelen 

– mosolygott Bonningtonra a vacsoraasztalnál Hercule Poirot. – 

A súlyos szellemi feszültségben lévő ember éppenséggel nem 

akkor tesz olyat, amit korábban sose tett, amikor fel van dúlva. 

Reflexei a legkisebb ellenállás vonalán haladnak. Meglehet, hogy 

izgatott állapotban valaki pizsamában jön vacsorázni – de az a 

saját pizsamája lesz, és nem valaki másé. 

Egy férfi, aki nem szereti a sűrű levest, a vesefelfújtat és a 

szedertortát, egy este hirtelen e hármat rendeli. Maga azt 

mondja: azért, mert másra gondolt. De én azt mondom, hogy az 

a férfi, aki töri a fejét valamin, önkéntelenül azt rendeli, amit 

mindig szokott. 

Eh bien.85 akkor mi más magyarázat marad? Egyszerűen nem 

találtam ésszerű magyarázatot. És aggódtam! Az eset valahogy 

nem stimmelt. Rendszereié' ember lévén nem kedvelem, ha 

valami nem stimmel. Mr. Gascoigne vacsorája aggályokat keltett 

bennem. 

Később maga elmondta, hogy a férfi eltűnt. Évek óta először 

mulasztotta el a keddi és a csütörtöki vacsorát. Ez még kevésbé 

tetszett nekem. Érdekes hipotézist állítottam fel. Ha igazam van: 
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a férfi halott. Utánajártam. Valóban meghalt. Annak rendje és 

módja szerint. Más szóval: a romlott halat elfedte az öntet! 

Hét órakor látták a King’s Roadon. Fél nyolckor itt 

vacsorázott – két órával a halála előtt. Minden összeillett – a 

gyomor tartalma, a levél. Túlzottan is bőséges öntet! Teljesen 

elfedte a halat! 

Odaadó Unokaöcs írta a levelet, és Odaadó Unokaöcsnek 

csodás alibije van a halál időpontjában. A halál oka rém egyszerű 

– az öreg leesik a lépcsőn. Egyszerű baleset? Egyszerű 

gyilkosság? Mindenki az előzőre esküszik. 

Odaadó Unokaöcs az egyetlen túlélő rokon. Odaadó 

Unokaöcs az örökös – de van-e mit örökölni? A nagybácsi 

hírhedetten szegény ember. 

De van egy fivére. És ez a fivér annak idején gazdagon 

nősült. A fivér nagy, fényűző házban lakik 

Kingston Hillen, tehát úgy tűnik: a gazdag feleség minden 

vagyonát rá hagyta. Látja most már az összefüggést: a gazdag 

feleség pénze Anthonyra marad, Anthony pénze Henryre, 

Henry pénze meg George-ra – és a kör bezárul. 

– Elméletben mindez nagyon szép – mondta Bonnington. – 

De maga mit csinált? 

– Ha az ember már tudja, hol keresse, általában meg is találja. 

Henry két órával egy étkezés után halt meg – a boncolás csupán 

ennyit derített ki. De tételezzük fel, hogy az az étkezés nem 

vacsora, hanem ebéd volt. Képzelje magát George helyébe. 

George nagyon ácsingózik a pénzre. Anthony Gascoigne 

haldoklik – de halálával George mit sem nyer. Vagyona Henryre 

száll, és Henry sok évig elélhet még. Tehát Henrynek is minél 



 

 

hamarabb meg kell halnia. De a halálának Anthony halála után 

kell bekövetkeznie, ugyanakkor George-nak szilárd alibiről kell 

gondoskodnia. Henry szokása, hogy hetente kétszer ugyanabban 

az étteremben vacsorázik, kiváló ötletet sugall George-nak. 

Óvatos fickó lévén, először próbát tesz. Hétfő este 

megszemélyesíti nagybátyját az adott étteremben. Simán sikerül. 

Mindenki Henrynek nézi. George megnyugszik. Most már csak 

meg kell várnia, amíg Anthony az utolsókat rúgja. Eljön az idő. 

November másodikán délután levelet ír nagybátyjának 

harmadiki keltezéssel. Harmadikán délután feljön Londonba, 

meglátogatja az öregurat, és végrehajtja a tervét. Egy erős lökés, 

és Henry bácsi legurul a lépcsőn. George megkeresi és 

nagybátyja köpenyének zsebébe dugja a levelet. Fél nyolckor 

belép az étterembe – szakáll, bozontos szemöldök, minden úgy, 

ahogy kell. Senki sem kétli majd, hogy Mr. Henry Gascoigne fél 

nyolckor életben volt. Utána gyors átalakulás a mosdóban, teljes 

sebességgel hazavágtat Wimbledonba, és leül bridzselni. 

Tökéletes alibi. 

Mr. Bonnington rámeredt. 

– És a postabélyegző a levélen? 

– Ó, az nagyon egyszerű. A bélyeg maszatos volt. Miért? 

Átjavította a dátumot. Csak az veszi észre, aki tudja, hogy mit 

keressen. 

És ne feledkezzünk meg a szedertortáról. George végül is 

nem volt igazán jó színész. Emlékszik arra a színészre, aki tetőtől 



 

 

talpig feketére festette magát, hogy Otellót86 eljátszhassa. A 

bűnözéshez is effajta színészi tehetségre van szükség. George 

úgy nézett ki, mint a nagybátyja, úgy járt, mint ő, úgy beszélt, 

mint ő, ugyanolyan szakállt és szemöldököt viselt – de nem úgy 

evett, mint a nagybátyja. Olyan ételeket rendelt, amiket ő 

szeretett. A szeder elszínezi a fogakat – a hulla fogazata nem 

színeződött el, jóllehet az állítólagos Henry Gascoigne 

szedertortát vacsorázott aznap este az étteremben; egyébként a 

hulla gyomrában sem találtak szedernyomokat. Ma reggel 

néztem utána. És George volt olyan ostoba, hogy megtartotta az 

álszakállt és a többi kelléket. Ó! Ha az ember utánanéz, rengeteg 

bizonyítékot talál. Ma felkerestem, és zavarba hoztam. Ez 

kikészítette. Mellesleg: megint szedertortát evett. Mohó egy 

pasas. Nagyon szeret enni. Eh bien, hacsak nem tévedek, a 

mohósága juttatja akasztófára. 

A pincérnő két adag szeder- és almatortát helyezett eléjük. 

– Vigye innen – szólt Mr. Bonnington –, az ember nem lehet 

eléggé óvatos. Hozzon egy kis adag vaníliapudingot. 

Sarlós Zsuzsa fordítása 

                                                           
86 Otellót – William Shakespeare(1564-1616) angol drámaíró Othello (1604 

című tragédiájának mór szereplője 



 

 

Agatha Christie 

A TÖKÉLETES SZOBALÁNY ESETE87 

– Nagysága, kérem, beszélhetnék a nagyságával egy pillanatra? 

Bárki úgy vélhetné, ez a kérdés képtelenség, hiszen Edna, 

Miss Marple kis szolgálója, valójában épp beszélt úrnőjével. Miss 

Marple azonban, jól ismervén ezt a nyelvet, nyomban válaszolt: 

– Természetesen, Edna. Jöjjön be, és csukja be az ajtót. Mi a 

baj? 

Edna engedelmesen becsukta az ajtót, beljebb lépett a 

szobába, aztán köténye sarkát gyűrögetve megállt, és nagyokat 

nyelt. 

– Nos, Edna? – biztatta Miss Marple. 

– Jaj, nagysága, kérem, az unokanővéremről van szó, 

Gladysről… Felmondtak neki! 

– Ejnye, igazán sajnálom. Az udvarházban volt 

alkalmazásban, ugye, a… hogy is hívják őket?... a Skinner 

kisasszonyoknál? 

                                                           
87 Agatha Christie: A tökéletes szobalány esete - Agatha Christie (1891-1976) 

angol írónő hősnője, a mindig ápolt külsejű vénkisasszony, Jane Marple St. 

Mary Meadben él, kötöget, virágait gondozza és figyeli a falu eseményéit. Itt 

szerzi meg azokat a tapasztalatokat, amelyeket nyomozásai során majd 

hasznosít. Bárhová téved is a világban, mindenhol a falujában megismert 

emberi magatartásformákkal és szituációkkal találkozik. 



 

 

– Igen, nagysága, kérem. És Gladdie nagyon odavan… 

borzasztóan odavan. 

– Gladys eddig is eléggé gyakran változtatta a helyét, nem? 

– De igen, nagysága, kérem. Gladdie szereti a 

változatosságot. Nem szívesen marad sokáig egy helyben, ha 

tetszik érteni, hogy gondolom. De mindig ő szokott felmondani! 

– És most fordítva történt? – kérdezte szárazon Miss Marple. 

– Igen, nagysága, kérem, és szegény Gladys szörnyen ki van 

borulva. 

Miss Marple kissé meglepődött. Emlékezete szerint Gladys, 

aki néha az ő konyhájában uzsonnázott, amikor kimenője volt, 

jól megtermett, vihogó leány, és semmi sem hozza ki a sodrából. 

– Mert ugyanis… – folytatta Edna –, mert ugyanis Skinner 

kisasszony úgy nézett rá… 

– Hogyan nézett rá Skinner kisasszony? – firtatta türelmesen 

Miss Marple. 

Ezúttal Edna folyamatosan adta elő a híranyagot. 

– Jaj. nagysága, kérem, hát az valami iszonyú, hogy szegény 

Gladysnek miben volt része. Tetszik tudni, Miss Emilynek eltűnt 

egy brosstűje. Hát olyan felfordulást még nem látott a világ, és 

persze senki se szereti, ha ilyesmi történik; tisztára kiborítja az 

embert, ha tetszik érteni, hogy gondolom. Persze Gladys is 

kereste mindenhol, és a végén Miss Lavinia azt mondta, elmegy 

a rendőrségre, és akkor egyszer csak előkerült a brosstű! Az 

öltözködőasztal fiókjában volt, egész mélyen beszorulva, és 

Gladys nagyon boldog volt. 

Másnap aztán véletlenül kicsúszott a kezéből egy tányér, és 

Lavinia kisasszony egyszer csak rátámad Gladdie-re, hogy 



 

 

elsején távozhat! És Gladdie szentül hiszi, hogy annak a 

tányérnak semmi köze nem volt az egészhez, és hogy Lavinia 

kisasszony csak kifogást keresett, mert biztosan a brosstű miatt 

volt az egész, mert azt gondolják, ő vette el, aztán megijedt, hogy 

elmennek a rendőrségre, és gyorsan visszatette, pedig Gladdie 

sose tenne ilyet, igazán nem, és most azt gondolja, híre terjed az 

esetnek, és ellene szól majd, márpedig az ilyesmi igen komoly 

dolog egy lányra nézve, hiszen tetszik tudni, nagysága, kérem. 

Miss Marple bólogatott. Nem kedvelte ugyan az öntelt, 

hetyke Gladyst, de tudta, hogy ízig-vérig becsületes teremtés, és 

sejtette, milyen keserves lehet a számára ez a megpróbáltatás. 

– Nem tudna a nagysága valahogyan segíteni a nénémen? – 

kérdezte esengve Edna. 

– Mondja meg neki, hogy ne legyen csacsi – mondta élesen 

Miss Marple. – Ha nem ő vette el azt a brosstűt – és én meg 

vagyok róla győződve, hogy nem ő volt akkor semmi oka a 

kétségbeesésre. 

– De mit mondanak majd az emberek… – sóhajtott Edna. 

– Ma délután… khm… úgyis arra járok – mondta Miss 

Marple. – Majd elbeszélgetek a Skinner kisasszonyokkal. 

– Jaj, köszönöm, nagysága! – hálálkodott Edna. 

Az udvarház hatalmas erdő és park közepén álló, múlt 

századbeli nagy épület volt. Mivel sem kibérelni, sem megvenni 

nem volt hajlandó senki, egy vállalkozó négy lakásra osztotta, 

bevezette a központi fűtést, a „területet” pedig a négy lakó 

közösen használhatta. A kísérlet sikeresnek bizonyult. Az egyik 

lakásban egy különc természetű, gazdag öreg hölgy lakott a 



 

 

szolgálójával. A hölgy szenvedélyes madárbolond volt, naponta 

százával keresték fel az éhes madarak. A második lakást egy 

Indiából hazatért nyugalmazott bíró meg a felesége bérelte. A 

harmadik lakásba egy nagyon ifjú házaspár költözött, a 

negyedikbe – alig két hónappal történetünk kezdete előtt – két 

öregkisasszony: a Skinner hölgyek. Az udvarház lakói nemigen 

érintkeztek; nem volt közös érdeklődési területük. A háziúr 

ennek állítólag nagyon örült. Rettegett a lakók barátkozásától, 

amelyet rendszerint elhidegülés követ, s akkor aztán hozzá 

járkálnak panaszkodni. 

Miss Marple ismerte valamennyi lakót, de mindet csak 

futólag. Az idősebbik Skinner kisasszony, Miss Lavinia volt, 

mondhatni, a cég aktív tagja. A fiatalabbik, Miss Emily, szinte 

mindig ágyban feküdt; különféle bántalmakban szenvedett, 

amelyeknek, St. Mary Mead falu közvéleménye szerint, nagy 

része képzelt betegség volt. Csak Miss Lavinia hitt szentül húga 

türelmes mártíromságában, szívesen járt-kelt a faluban, hogy 

beszerezze mindazt, amihez „a húgomnak éppen kedve 

támadt”. 

St. Mary Mead falu abban is egyetértett, hogy ha Miss Emily 

csak feleolyan súlyos beteg volna, mint amilyennek mondja 

magát, bizonyára rég igénybe vette volna dr. Haydock 

szolgálatait. Amikor azonban valaki ilyesféle célzást ejtett el 

Miss Emily füle hallatára, a hölgy fensőbbségesen lehunyta 

szemét, és olyasmit mormogott, hogy az ő esete sajnos 

egyáltalán nem egyszerű… London legnevesebb specialistái is 

értetlenül állnak előtte… és hogy egy fantasztikus új orvos 

forradalmi gyógymódot ajánlott, amely remélhetőleg 



 

 

helyreállítja majd egészségét. Holmi csip-csup kis körorvos nem 

is értheti az ő baját. 

– Szerintem nagyon jól teszi, hogy nem hívatja Haydockot – 

jelentette ki a szókimondó Miss Hartnell. – Mert a doki az ő 

kedélyes modorában nyomban kijelentené, hogy Miss Emilynek 

kutya baja, keljen csak fel, és ne foglalkozzék annyit magával! 

Nem is ártana neki! 

Miss Emily azonban az efféle kurta-furcsa gyógykezelés 

híján továbbra is naphosszat hevert a szófán, töméntelen fura kis 

gyógyszeres doboz közepette, jóformán minden ételt 

visszautasított, amit csak főztek neki, és mindig valami mást kért 

– amit rendszerint csak nehezen és körülményesen lehetett 

előteremteni. 

Miss Marple csöngetésére „Gladdie” nyitott ajtót. Miss 

Marple sosem hitte volna, hogy ennyire lehangoltnak láthatja. A 

nappaliban – a hajdani szalon egynegyedében, abból ugyanis 

ebédlőt, nappalit, fürdőszobát és kamrát alakítottak – Miss 

Lavinia fogadta Miss Marple-t. 

Lavinia Skinner magas, szikár, csontos, ötven év körüli nő 

volt, a hangja nyers, modora katonás. 

– Rendes, hogy eljött. Emily fekszik – nem érzi jól magát ma, 

szegényke. Azért remélhetőleg fogadja majd – talán kegyed még 

fel is vidítja –, de legtöbbször olyan gyenge, hogy mindenki a 

terhére van. Szegénykém, csodálatosan türelmes! 

Miss Marple udvariasan válaszolt. Mivel St. Mary Meadben 

a szolgálókról folyik javarészt a beszélgetés, nem volt nehéz a 

szót erre a témára terelni. Hallja, mondta Miss Marple, hogy az a 

derék Gladys Holmes felmondásban van. 



 

 

Miss Lavinia bólintott. 

– Jövő szerdán megy. Töri az edényt. Nem engedhetjük meg 

magunknak. 

Miss Marple sóhajtott, és olyasmit rebegett, hogy manapság 

mindannyiunknak el kell viselnünk egyet-mást. Ide, falura nehéz 

alkalmazottat kapni. Gondolja,Miss Skinner, hogy okos dolog 

megválni Gladystól? 

– Tudom, nem könnyű személyzetet szerezni – ismerte be 

Miss Lavinia. – A Devereux házaspárnál sincs senki. Nem is 

csoda: folyton megy a veszekedés, egész este bőgetik a dzsesszt, 

akkor esznek, amikor eszükbe jut – a fiatalasszonynak fogalma 

sincs a háztartásról. Én csak a férjét sajnálom! Larkinséktól épp 

most ment el a lány. Persze a bíró roppant hirtelen haragú 

ember, reggel hatra kell neki a reggeli – ő Chota Hazri-nak88 

mondja –, és a felesége szörnyen szekánt. Hát nem csoda. Az 

öreg Mrs. Carmichael Janetje hűséges vén bútor, de ott meg ő az 

úr a házban, ő diktál az asszonyának. 

– Nem kellene talán mégis meggondolnia magát Gladysszel 

kapcsolatban? Igazán rendes teremtés, ismerem a családját. 

Végtelenül becsületes, derék emberek. 

Miss Lavinia a fejét rázta. 

– Megvan az okom! – jelentette ki ellentmondást nem tűrő 

hangon. 

– Azt hallom, nem találtak egy brosstűt… – mormolta Miss 

Marple. 

                                                           
88 Chota Hazrinak - Kora reggeli tea; reggeli (hindi). 



 

 

– Ezt vajon kitől hallotta? Bizonyára a lány terjeszti. Őszintén 

szólva, esküdni mernék rá, hogy ő lopta el. Aztán megijedt, és 

visszatette – de persze az ember nem akar vádaskodni. – Miss 

Lavinia másra terelte a szót. – Jöjjön. Miss Marple, nézzen be 

Emilyhez. Bizonyára jót tesz neki. 

Miss Marple jámboran követte Miss Laviniát; az bekopogott 

egy ajtón; amikor bentről kiszóltak, hogy szabad, betessékelte 

vendégét a lakás legszebb szobájába, melyet azonban gondosan 

elfüggönyöztek, és jóformán nem hatolt be semmi fény. Miss 

Emily ágyban feküdt; nyilvánvalóan élvezte a félhomályt és a 

végtelen szenvedést. 

A homályos szobában is látszott, hogy igen vékony, fakó 

teremtés; őszülő szőke haját rendetlen fonatban a feje köré 

tekerte, imitt-amott azonban kócos tincsek szabadultak el. Az 

egész frizura ugyancsak emlékeztetett egy felettébb rendetlen 

madár fészkére. A szobában kölnivíz, áporodott keksz és 

kámforcseppek szaga érzett. 

Emily Skinner félig lehunyt szemmel, halk, gyenge hangon 

elmagyarázta, hogy „ma rossz napja van”. 

– Az a legnagyobb baj a betegségben – mondta mélabúsan 

Miss Emily –, hogy az ember mindenkinek terhére van… Lavinia 

olyan jó hozzám! Lavvie, drágám, tudod, hogy a világért sem 

akarnálak fárasztani, de ha újratöltenéd a melegítő 

gumipalackot, úgy, ahogy szeretem… tudod, ne legyen egészen 

tele, mert akkor nagyon súlyos; de persze ha nagyon kevés 

benne a víz, akkor meg rögtön kihűl! 

– Ne haragudj, drágám. Add csak ide. Kiöntök belőle egy 

keveset. 



 

 

– Akkor már talán tölts bele friss vizet. Ugye nincs itthon 

hársfatea? Nem számít, igazán megvagyok anélkül is. Jó lesz egy 

kis gyenge zöld tea egy szelet citrommal… Nincs citrom? Nem, 

hát citrom nélkül igazán nem tudom meginni a teát. A tej mintha 

savanyú lett volna reggel. Gondolni sem tudok rá, hogy tejjel 

igyam a teámat. De nem számít. Megleszek tea nélkül. Csak ne 

volnék annyira gyenge! Ha ehetném egy kis osztrigát… az 

állítólag igen tápláló… No de ilyenkor már aligha kapni. 

Holnapig igazán kibírom étlen-szomjan… 

Lavinia magában motyogott valamit, hogy lebiciklizik a 

faluba, és távozott. 

Miss Emily elhaló mosolyt vetett a vendégre, és megjegyezte, 

hogy ő igazán igyekszik, hogy senkinek se okozzon 

kényelmetlenséget. 

Miss Marple este elmondta Ednának, hogy küldetése sajnos nem 

járt sikerrel. 

Nagy szomorúságára Gladys botlásáról már elterjedt a 

pletyka a faluban. 

– Drága Jane – szólította meg Miss Marple-t a postán Miss 

Wetherby. – Képzeld csak el, a bizonyítványában, amit a Skinner 

kisasszonyok adtak, az áll, hogy készséges, tiszta és igyekvő – de 

egyetlen szóval sem mondják, hogy becsületes! Emögött biztosan 

van valami! Hallom, probléma volt egy brosstű körül… 

Alighanem lehet a dologban valami, mert manapság igazán csak 

az küldi el az alkalmazottját, akinek komoly oka van rá. Igen 

nehezen fognak másikat találni. A lányok nem hajlandók 

elszegődni az udvarházba. Félnek a visszafelé vezető úton, a 



 

 

kimenőjük után. Hidd el, Skinnerék nem találnak senkit. Akkor 

aztán az a szörnyű hipochonder89 teremtés is kénytelen lesz 

felkelni és megmozgatni magát! 

Nagy volt aztán a falu bosszúsága, amikor kiderült, hogy a 

Skinner kisasszonyok egy állásközvetítő ügynökség útján új 

szobalányt szerződtettek, aki a hírek szerint valóságos kincs! 

– Hároméves bizonyítványa van, pompás ajánlólevelei, 

szívesebben szegődik el vidékre, és kevesebbet kér, mint Gladys! 

Igazán szerencsések vagyunk – mondta Miss Lavinia, amikor a 

halkereskedőnél találkozott Miss Marple-lal. 

– Valóban! – bólintott Miss Marple. – Szinte olyan szép, hogy 

nem is lehet igaz! 

St. Mary Mead közvéleménye egyöntetűen úgy vélte, a kincs 

az utolsó percben lemond. A jóslat azonban nem teljesült, és a 

kincs, név szerint Mary Híggins, az egész falu szeme láttára 

hajtott végig az állomásról a falu taxiján az udvarházig. Meg kell 

hagyni: igen megnyugtató külsejű, tisztes, takarosan öltözött nő 

volt. 

Amikor Miss Marple legközelebb ellátogatott az udvarházba, 

Mary Higgins nyitott ajtót. Látszott, hogy ad magára. 

Negyvenéves lehetett, fekete haja takarosan hátrasimítva, arca 

pirospozsgás, telt alakján illedelmes fekete ruha, fehér kötény, a 

fején fityula. – Hamisítatlan régimódi szobalány – mesélte 

később Miss Marple. – Még a hangja is: halk, személytelen, 

tiszteletteljes – egészen más, mint Gladys hangos, orrhangú 

stílusa. 
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Miss Lavinia sokkal kevésbé volt űzött, mint máskor; Miss 

Marple meg is jegyezte, hogy milyen remek színben van. 

– Mindez Mary műve. Igazán annyira örülök, hogy 

elhatároztam magam, hogy elküldöm azt a lányt. Mary 

valóságos kincs! Remekül főz, kifogástalanul tálal, 

patyolattisztán tartja a mi kis lakásunkat – a matracokat naponta 

megforgatja. És Emilyvel egyenesen csodálatos! 

Miss Marple sietősen érdeklődött Emily hogyléte felől. 

– Ó, szegénykém nagyon megérzi ezt a sok időváltozást. 

Persze nem tehet róla, de néha bizony nagyon nehéz… Ezt enne, 

azt enne, aztán amikor elkészül az étel, már nincs is étvágya, de 

fél óra múlva megint megéhezik, addigra persze elpang az étel, 

lehet frisset főzni… Természetesen sok munkával jár, no de 

szerencsére Mary nem panaszkodik. Hozzászokott a betegekhez, 

azt mondja, tud velük bánni. Olyan nagy segítség!… 

– Igazán nagy szerencse – bólogatott Miss Marple. 

– Valóban. Kívánni sem tudtam volna különbet! 

– Néha már-már úgy érzem – mondta Miss Marple –, ez 

olyan szép, hogy nem is lehet igaz. Én a kegyed helyében… nos, 

kicsit óvatosabb lennék. 

Lavinia Skinner nem értette a célzást. 

– Ó, igazán igyekszem, hogy Mary semmiben se lásson 

hiányt. Nem is tudom, mit csinálnék, ha itt hagyna minket. 

– Márpedig minden csoda három napig tart – jelentette ki 

Miss Marple, és jelentőségteljes pillantást vetett Miss Laviniára. 

– Olyan nagy könnyebbség, ha az embernek nincsenek 

háztartási gondjai! Hogy fejlődik a kegyed kis Ednája? 



 

 

– Egész szépen. Persze a nyomába sem ér a kegyedék 

Maryjének. No de Ednáról mindent tudok, hisz idevaló lány. 

Amikor Miss Marple kifelé tartott, meghallotta a beteg 

nyűgös hangját: 

– Ez a borogatás már egészen száraz… Dr. Allerton 

szigorúan meghagyta, hogy a priznic90 nedvességtartalma 

mindig egyenletes legyen! Nem baj, nem baj, hagyja csak. 

Hozzon egy csésze teát meg egy lágy tojást – három és fél perces 

lágy tojást, el ne felejtse –, és küldje be Miss Laviniát. 

Az utolérhetetlen Mary kilépett a betegszobából, és Miss 

Laviniához fordult: – Miss Emily kéreti a kisasszonyt majd 

indult, hogy ajtót nyisson Miss Marplenak, felsegítette a kabátját, 

és kifogástalan modorban nyújtotta az esernyőjét. 

Miss Marple elvette az ernyőt, elejtette, megpróbálta 

felemelni, és eközben elejtette a retiküljét, aminek tartalma 

százfelé gurult. Mary udvariasan felszedegette a holmit – 

zsebkendőt, noteszt, a régimódi pénztárcát, két elgurult 

egyshillingest, három egypennyst meg egy darab árpacukrot. 

Miss Marple kissé zavartan vette át az utóbbi tárgyat. 

– Ejnye, ejnye, ez alighanem Mrs. Clement fiacskájának a 

műve… Ezt szopogatta, emlékszem, aztán elkezdett turkálni a 

táskámban. Biztosan ő dugta bele. Szörnyen ragad, igaz? 

– Dobjam ki, kisasszony? 

– Ó, igen, legyen szíves! Nagyon köszönöm. 

                                                           
90 Priznic – Állott vizes borogatás; Priessnitz XIX. Századi osztrák orvos 

nevéről. 



 

 

Mary lehajolt, és felvette az utolsó darabot: egy kis 

zsebtükröt, amelynek láttán Miss Marple felsikoltott: 

– Micsoda szerencse, hogy nem tört el! 

Ezek után távozott, Mary pedig udvariasan állt az ajtóban, 

kezében a félig elszopogatott ragadós árpacukorral – és 

tökéletesen mozdulatlan arccal, és Miss Emily kincsének 

dicsőítését. 

A tizenegyedik napon pedig látott a falu nagy csodát! 

Mary, a kincs, nyomtalanul eltűnt! Ágya érintetlen volt, a 

bejárati ajtó tárva-nyitva. Mary az éj leple alatt csendesen 

meglépett. 

De nem csak Marynek üthették bottal a nyomát! Vele együtt 

eltűnt Miss Lavinia két brosstűje és öt gyűrűje, valamint Miss 

Emily három gyűrűje, medalionja, karkötője és négy melltűje! 

És ezzel kezdődött a katasztrófák sorozata, 

A fiatal Mrs. Devereux-nek egy záratlan fiókból eltűntek a 

gyémántjai meg a nászajándékba kapott értékes 

szőrmegarnitúra. A bíró és felesége is szegényebb lett néhány 

ékszerrel meg egy jó csomó pénzzel. A legnagyobb veszteség 

azonban az idős Mrs. Carmichaelt érte. Nemcsak értékes 

ékszereit tartotta a lakásban, hanem tömérdek készpénzt is – és 

most mindnek nyoma veszett. Janet aznap volt kimenős, és 

úrnője, mint rendesen, alkonyatkor körbejárta a kertet, 

madárkáit hívogatta, és morzsát szórt nekik. Nem fért hozzá 

kétség: Marynek, a tökéletes szobalánynak kulcsa volt 

valamennyi lakáshoz! 

Mi tagadás, St. Mary Meadben támadt egy kis káröröm. Miss 

Lavinia annyit dicsekedett a csudálatos Maryjével… 



 

 

– Képzeld csak, drágám, kö-zön-sé-ges tolvaj! 

Érdekes dolog derült ki. Mary olyannyira nyomtalanul tűnt 

el, hogy az ügynökség, amely Maryt a Skinner kisasszonyokhoz 

közvetítette, és szavatolt a megbízhatóságáért, kiderítette, önnön 

legnagyobb megdöbbenésére, hogy az a Mary Higgins, aki 

állásért fordult hozzájuk, és akinek az ajánlóleveleit elfogadták – 

a jelek szerint sosem létezett! Volt ugyan egy Mary Higgins nevű 

szolgálója egy esperes nővérének, de az illető békésen éldegélt 

Cornwall egy távoli csücskében. 

– Ügyes dolog – volt kénytelen elismerni Slack 

rendőrfelügyelő. – Akármi legyek, ha ez a nő nem egy banda 

tagja. Tavaly nagyon hasonló dolog történt Northumberlandben. 

Az ellopott holminak sosem jutottak nyomára, és a tettest sem 

sikerült kézre keríteni. No de mi itt Much Benhamben majd 

megmutatjuk nekik! 

Slack felügyelő mindig is derűlátó volt. 

Teltek-múltak azonban a hetek, és Mary Higginsnek nem 

akadt nyomára a rendőrség. 

Miss Lavinia könnyezett. Miss Emily annyira kétségbeesett, 

és annyira aggasztotta tulajdon állapota, hogy mégiscsak 

elhívatta Haydock doktort. 

Az egész falu kíváncsian leste, hogyan vélekedik a doktor 

Miss Emily állítólagos betegségéről, de természetesen senki sem 

kérdezte meg egyenesen. Mr. Meek, a patikussegéd nyugtatta 

meg a kíváncsi közvéleményt, szívszerelmének, Clarának 

közvetítésével, aki Mrs. Price-Ridley szobalánya volt. Ilyen úton-

módon tudódott ki, hogy dr. Haydock ördöggyökér-kivonatot 



 

 

rendelt valeriáncseppekkel vegyítve, amellyel, Mr. Meek 

véleménye szerint, a katonaságnál gyógyítják a szimulánsokat! 

Hamarosan kiderült, hogy Miss Emily nincs megelégedve a 

gyógymóddal, és kijelentette: egészségi állapotára való 

tekintettel nem engedheti meg magának, hogy távol legyen a 

londoni specialistától, aki egyedüli ismerője az ő betegségének. 

Lavinia számára is ez lesz megnyugtató, mondta Emily 

kisasszony. 

És a lakásra kitették a „Kiadó” táblát. 

Néhány nappal ezután Miss Marple zavartan, kipirultan 

beállított a Much Benham-i rendőrőrsre, és Slack felügyelőt 

kereste. 

Slack felügyelő nem rajongott Miss Marple-ért. Tudta 

azonban, hogy a megyei rendőrfőnök, Melchett ezredes nem 

osztozik a véleményében. Ezért aztán kénytelen-kelletlen 

fogadta a hölgyet. 

– Jó napot kívánok, Miss Marple. Miben lehetek szolgálatára? 

– Jaj, istenkém – mondta Miss Marple –, látom, rosszkor 

jöttem, rengeteg a dolga! 

– Nem mondom, van épp elég – bólintott Slack felügyelő –, 

de néhány percet szívesen szakítok az ön számára. 

– Jaj, istenkém, remélem, el tudom valahogy mondani, amit 

szeretnék. Néha igazán nehéz megmagyarázni, mit gondol az 

ember, nem? Bár magának, felügyelő úr, bizonyára nincsenek 

ilyenfajta problémái – maga már modern neveltetésben részesült, 

de hát ugye az én időmben, pláne egy leányka, mit tanult a 

nevelőnőjétől? Hogy mikor uralkodtak a királyok, meg általános 



 

 

ismereteket, meg hogy hogyan készítik a tűket, meg ilyesmiket. 

Csupa tanulságos dolog, de azt nem tanították meg, hogyan kell 

egy tárgynál maradni. Pedig nekem éppen ez a szándékom. 

Tudniillik Miss Skinner szobaleányáról, Gladysről van szó. 

– Mármint Mary Higginsről – helyesbített Slack felügyelő. 

– Igen, igen, az volt a következő szobalány. De én Gladys 

Holmesról beszélek – meglehetősen orcátlan teremtés, és nagyon 

is magabiztos, de a szíve mélyéig becsületes, és annyira, de 

annyira fontos volna, hogy ezt mindenki tudomásul is vegye! 

– Nem áll fenn ellene vád, tudtommal – jelentette ki a 

felügyelő. 

– Nem, nem, tudom, vád nincs… de így csak még rosszabb. 

Mert ugyebár az emberek mindenfélét gondolnak. Jaj, 

istenkém… tudtam, hogy nem fogom jól elmagyarázni! Igazából 

természetesen az volna a legfontosabb, hogy megtaláljuk Mary 

Higginset! 

– Természetesen – bólintott a felügyelő. – Van valami 

elgondolása a tárgyról? 

– Nos, ami azt illeti, éppenséggel van – jelentette ki Miss 

Marple. – Kérdezhetnék valamit? Ujjlenyomatokat használhatna, 

felügyelő úr? 

– Igen ám, csakhogy ebben túljárt az eszünkön az a nő. 

Többnyire gumikesztyűben dolgozott, házi munkához való 

kesztyűben. És nagyon óvatos volt – letörölgetett mindent a 

szobájában meg a konyhában. Az egész házban egyetlen 

ujjlenyomatát sem találtuk meg! 

– És ha találtak volna, az segítene? 



 

 

– Talán. Lehet, hogy ismerik az ujjlenyomatát a Scotland 

Yardon. Lefogadom, hogy ez nem az első munkája! 

Miss Marple szaporán bólogatott. Kinyitotta táskáját, és 

hosszas kotorászás után kihalászott egy kis kartondobozt. 

Vattába ágyazva kis zsebtükör volt benne. 

– A táskámba való – magyarázta Miss Marple. – Rajta van a 

szobalány ujjlenyomata. Azt hiszem, használható ujjlenyomat… 

előzőleg ugyanis egy rendkívül ragadós tárgy volt a kezében. 

Slack felügyelő tátott szájjal bámult. 

– Miss Marple, szándékosan szerezte meg az ujjlenyomatát? 

– Természetesen. 

– Hát gyanakodott rá? 

– Nos, ugyebár, egy kissé túlságosan is tökéletes volt… 

Mondtam is Miss Laviniának, hogy ez az egész olyan szép, hogy 

nem is lehet igaz. De ő egyszerűen elengedte a füle mellett a 

célzást! Tudja, felügyelő úr, én sajnos nem hiszek a tökéletes 

lényekben. Mindannyiunknak van hibája – és a háztartási 

munkában ez nagyon hamar kiderül! 

– Hát… – hümmögött Slack felügyelő, aki némiképp 

visszanyerte lelki egyensúlyát – igazán nagyon köszönöm. Ezt 

felküldjük a Scotland Yardra, és majd meglátjuk, mit szólnak 

hozzá. 

Elhallgatott. Miss Marple félrebillentette fejét, és 

jelentőségteljes pillantást vetett a felügyelőre. 

– Nem kellene egy kicsikét közelebb is körülnézni, felügyelő 

úr? 

– Hogy tetszik ezt érteni? 



 

 

– Istenkém, olyan nagyon nehéz ezt elmagyarázni… de 

tudja, ha az ember valami furcsasággal találkozik, azt észreveszi. 

Még ha az a furcsaság egészen jelentéktelen dolog is. Énnekem 

egész idő alatt olyan különös érzésem volt, mármint Gladysszel 

meg a brosstűvel kapcsolatban. Gladys becsületes lány; ő nem 

vette el azt a tűt. Akkor pedig miért gondolta Miss Skinner, hogy 

Gladys tette? Miss Skinner nem ostoba, egyáltalán nem! Miért 

akart mindenáron szabadulni attól a lánytól, aki pedig rendes, 

tisztességes teremtés? Amikor ráadásul olyan nehéz rendes 

szobalányt találni? Ez bizony nagyon különös volt. És én csak 

törtem a fejemet, törtem a fejemet, és aztán észrevettem még 

valami különöset! Miss Emily nagybetegnek képzeli magát, és 

mégsem hívatott azonnal orvost. Márpedig a képzelt betegek 

imádják az orvosokat! És Miss Emily mégsem! 

– Mire céloz, Miss Marple? 

– Nos, arra, hogy Miss Lavinia meg Miss Emily különös 

teremtések. Miss Emily az ideje java részét elsötétített szobában 

tölti, és ha a haja nem paróka, hát… hát én megeszem a 

kalapomat! Véleményem szerint egy sovány, sápadt, őszülő, 

siránkozó hangú nő nagyon könnyen lehet azonos egy fekete 

hajú, pirospozsgás, tenyeres-talpas nővel! És soha senki nem 

látta egyidejűleg Miss Emilyt és Mary Higginset! 

Bőségesen volt ideje megszerezni a ház valamennyi 

kulcsának lenyomatát, bőségesen volt ideje mindent megtudni a 

többi lakóról, aztán – meg kellett szabadulni a helybeli 

szolgálótól. Miss Emily egy este gyalogszerrel kerül egyet, és 

másnap megérkezik az állomásra mint Mary Higgins. Aztán, a 

megfelelő pillanatban, Mary Higgins nyomtalanul eltűnik, és 



 

 

bottal üthetik a nyomát. Én megmondom, hol találhatják meg, 

felügyelő úr. Miss Emily Skinner heverőjén! Ha nem hisz nekem, 

szerezzék meg Emily kisasszony ujjlenyomatát – rá fognak jönni, 

hogy igazam van! Ügyes tolvajok a Skinner kisasszonyok – és 

kétségtelenül tartozik még egy ügyes orgazda is a bandához. De 

ezúttal nem menekülnek! Én, kérem, nem hagyom, hogy egy 

tisztességes falubeli leány hírnevén folt essen! Gladys Holmes 

becsületes teremtés, és ezt igenis tudja meg ország-világ! Jó 

napot! 

És Miss Marple peckesen távozott, mielőtt Slack felügyelő 

kinyithatta volna a száját. 

– Hűha! – motyogta nagy sokára a felügyelő. – Vajon igaza 

van-e az öreglánynak? 

Hamarosan kiderült, hogy Miss Marple-nak megint igaza 

volt. 

Melchett ezredes személyesen gratulált Slack felügyelőnek 

az ügyes nyomozáshoz, Miss Marple pedig meghívta uzsonnára 

Gladyst, és komoly előadást tartott neki, hogy ha jó állást talál, 

becsülje meg magát. 

Borbás Mária fordítása 



 

 

Agatha Christie 

GYÜMÖLCSÖZŐ VASÁRNAP 

– Nahát, igazán, ez valami isteni! – kiáltott fel (ezúttal 

negyedszer) Dorothy Pratt kisasszony. – Bárcsak a vén macsek 

most látna! Ő meg a Jane-jei! 

A „vén macsek”, akire ily tiszteletlen utalás történt, Pratt 

kisasszony tiszteletre méltó munkaadója volt, Mrs. Mackenzie 

Jones, akinek rendíthetetlen előítéletei voltak szobalányok 

számára megfelelő keresztnevek tekintetében: a Dorothy nevet 

száműzte, a helyébe pedig Pratt kisasszony gyűlölt második 

neve, a „Jane” lépett. 

Pratt kisasszony útitársa nem felelt azonnal – amire nagyon 

is jó oka volt. Ha az ember a legközelebbi múltban lett húsz font 

ellenében egy Austin Mini tulajdonosa (negyedkézből), és 

mindössze másodízben ül a volánja mögött, szentelje figyelmét 

ama bonyolult feladatnak, hogyan kell szükség esetén 

valamennyi kezét és lábát egyidejűleg használnia. 

– Hű… ha! – kiáltott fel Mr. Edward Palgrove, miután egy 

felettébb kényes helyzetet olyan fékcsikorgással sikerült 

megúsznia, hogy abba egy vérbeli autósnak is belecsikordult 

volna a foga. 

– Nem vagy ma valami beszédes hangulatban! – 

panaszkodott Dorothy. 



 

 

Mr. Palgrove-ot a sors megkímélte attól, hogy erre 

válaszolnia kelljen, a mellette elhaladó autóbusz sofőrje ugyanis 

válogatott szitkokat szórt rá. 

– Nahát, milyen szemtelen! – vetette fel a fejét Pratt 

kisasszony. 

– Nem tudom, mit csinálna, ha neki kellene ilyen fékkel 

dolgoznia – borongott a lovagja. 

– Mért, valami baja van a féknek?! 

– Taposhatod ítéletnapig, nem történik semmi – közölte Mr. 

Palgrove. 

– Ejnye, Ted, hát mit vársz húsz fontért? Végtére is itt ülünk 

egy valódi autóban, vasárnap délután, és kifele gurulunk a 

városból, mint mindenki más! 

Újabb csikorgás, nyikorgás. 

– Haha! – kiáltott fel diadalmasan Ted. – Így kell sebességet 

váltani! 

– Istenien vezetsz! – nézett rá csodálattal Dorothy. 

E női csodálattól felbátorodva Mr. Palgrove megpróbálta 

rohammal bevenni a következő kereszteződést, ahol azonban 

szigorú szavakat intézett hozzá az ott posztoló rendőr. 

– Nahát! – sápítozott Dorothy, amikor kissé megjuhászodva 

közeledtek a hídhoz. – Nem is tudom, mit képzelnek magukról 

manapság ezek a rendőrök. Legalább egy kis udvariasságot 

tanulhatnának, ha már másra nem használhatók. 

– Különben is, eszem ágában sem volt azon az úton menni – 

mondta Edward búbánatosan. – Ki akartam menni a nyugati 

országútra, hogy egy kicsit megfuttassam a kocsit. 



 

 

– És csapdába esni – bölcselkedett Dorothy. – Mint a múltkor 

a gazdám, Mr. Jones. Öt fontjába került. 

– Van azért a rendőröknek jó oldaluk is – ismerte el 

lovagiasan Edward. – Nem kivételeznek. Nem kímélik a 

gazdagokat. Tisztára begurulok, ha arra gondolok, hogy 

némelyik ürge csak úgy besétál az autószalonba, és a 

mellényzsebéből kifizet két Rolls-Royce-ot. Egyszerűen 

pimaszság. Mitől különb az ilyen ember, mint én? 

– És azok az ékszerek… – sóhajtott Dorothy. – Azok a fényes 

üzletek a Bond Streeten… Csupa briliáns meg gyöngyök, meg az 

ég tudja, mi minden! És nekem csak erre a vacak áruházi 

üveggyöngyre telik. 

Bánatosan elmélázott a témán. Edward megint egyszer a 

vezetésnek szentelhette teljes figyelmét. Sikerült baleset nélkül 

kikeveredniük Richmondból is. A rendőrrel történt nézeteltérés 

megrendítette Edward önbizalmát. A legkisebb ellenállást 

választotta, és vakon követte az előtte haladó kocsit, akármerre 

ment is. 

Így aztán hamarosan árnyas vidéki ösvényen gurultak, 

ahova bizony nem talált volna el egykönnyen holmi kocavezető. 

– Ügyesen kanyarodtam le az útról – dicsérte magát Edward. 

– Jaj de cuki hely! – kiáltott fel Miss Pratt. – S odanézz! Ott 

egy ember, gyümölcsöt árul! 

És valóban, a következő fordulónál kis fonott asztal állt, rajta 

kosárszám a gyümölcs, és egy nagybetűs felirat: EGYÜNK TÖBB 

GYÜMÖLCSÖT! 

– Hogy a gyümölcs? – kérdezte mogorván Edward, amikor a 

kézifék vad rángatása végre elérte a kívánt eredményt. 



 

 

– Nézze ezt a gyönyörű epret, uram – mondta a 

gyümölcsárus. Toprongyos alak volt, arcán gyanús vigyor. – 

Ilyet vegyen a kis hölgynek. Gyönyörű, válogatott gyümölcs, 

kézzel szedett! Cseresznyém is van. Finom, ropogós cseresznye! 

Kér egy kosárral, kisasszony? 

– Nagyon szép… – mondta Dorothy. 

– Gyönyörű gyümölcs! – károgta a férfi. – A kosár meg 

szerencsét hoz, kisasszony, meglássa. – Végül nagy kegyesen 

Edwardnak is válaszolt. – Két shilling, uram, higgye el, nekem is 

többe van. Nagyon megéri, majd meglátja, csak nézze meg, mi 

van a kosárban. 

– Igazán nagyon szép… – mondta Dorothy. 

Edward sóhajtott, és kiguberálta a két shillinget. 

Közben vadul számolt magában. Uzsonna, benzin – ez a 

vasárnapi autós kirándulás nem olcsó mulatság! Ezért 

kockázatos dolog lányokat meghívni! Amit csak meglátnak, 

megkívánják! 

– Köszönöm, uram – hálálkodott a toprongyos. – Meglátja, 

többet ér az a kosár gyümölcs, mint amennyit adott érte! 

Edward vadul belelépett az egyik pedálba, és az Austin Mini 

nekiugrott a gyümölcsárusnak, mint egy megvadult kopó. 

– Elnézést – mentegetőzött Edward. – Elfelejtettem, hogy 

sebességben van. 

– Vigyázhatnál, drágám – mondta Dorothy. – Majdnem 

elütötted! 

Edward nem felelt. Megtettek fél mérföldet, és gyönyörű 

helyre értek a folyóparton. Az Austint ott hagyták az út mentén, 



 

 

ők pedig letelepedtek a parton, enyelegtek, és cseresznyét 

majszoltak. A vasárnapi újság ott hevert mellettük. 

– Van valami érdekes az újságban? – kérdezte végül Edward, 

amikor jóllakottan hanyatt heveredett, és a szemére húzta a 

kalapját, hogy ne süsse a nap. 

Dorothy végigfutott a nagybetűs címeken. 

– A víg özvegy víkendje. Huszonnyolc ember fúlt vízbe az 

elmúlt héten. Lezuhant egy sportrepülőgép. Szenzációs 

ékszerrablás. Eltűnt egy ötvenezer font értékű rubin nyaklánc. 

Jaj, Ted! Hallod? Ötvenezer font! – Dorothy tovább olvasta a hírt. 

– A rubin nyaklánc huszonegy kőből áll, platinafoglalatban. 

Ajánlott csomagban küldték Párizsból. Amikor megérkezett, 

kibontották, és a csomagban csak néhány kavics volt – a 

drágakövek eltűntek! 

– A postán lopták el – vélekedett Edward. – A francia posta 

hírhedten megbízhatatlan. 

– Jaj de szeretnék egyszer egy olyan nyakláncot látni… – 

sóhajtott Dorothy. – Mint megannyi vércsepp… istenkém, 

micsoda érzés lehet, ha az embernek ilyen drágaköves lánc van a 

nyakán! 

– Hát az biztos, hogy te sose fogod megtudni – tréfálkozott 

Edward. 

Dorothy felvetette fejét. 

– Szeretném tudni, miért nem. Manapság igazán nem nehéz 

egy lánynak karriert csinálni! Például ha színésznő lesz. 

– Tisztességes lány nem csinál karriert – jelentette ki 

lehengerlő modorban Edward. 



 

 

Dorothy épp válaszra nyitotta száját, de aztán meggondolta. 

Inkább így szólt: 

– Kérek még egy kis cseresznyét! 

Aztán megállapította: – Én már sokkal többet ettem belőle, 

mint te. A maradékot elosztjuk, aztán… Nézd csak! Mi van itt a 

kosár alján?! 

És már ki is emelte a valamit – hosszú lánc, csupa- csupa 

villogó, vérvörös kőből! 

Döbbenten, szótlanul meredtek rá. 

– A kosárban volt?… – nyögte ki végül Edward. 

Dorothy bólintott. 

– Az alján… a gyümölcs alatt. 

Némán bámultak egymásra. 

– Mit gondolsz, hogy került oda?! 

– Fogalmam sincs. Jaj de fura, Ted, épp mikor azt a cikket 

olvastuk… tudod, a rubinokról! 

Edward nevetett. 

– Azt képzeled talán, hogy ötvenezer fontot tartasz a 

kezedben?! 

– Én csak azt mondtam, fura. Rubinok, platinafoglalatban. A 

platina olyan tompa, ezüstszínű fém, ugye? Pont mint ez itt. 

Nézd csak, hogy ragyognak a kövek! És milyen gyönyörű a 

színük! Vajon hány szem van a láncon? – Dorothy megszámlálta 

a köveket. – Ted! Éppen huszonegy!!! 

– Nem lehet! 

– De igenis. Pont amennyi az újságban van! Jaj, Ted, nem 

gondolod… 



 

 

– Képtelenség. – De a hangja nem hangzott valami 

határozottan. – Az ilyesmit meg lehet állapítani… üveget kell 

vele megkarcolni… 

– Az a gyémánt. Hanem tudod-e, Ted, olyan fura volt az a 

gyümölcsárus… még a szeme se jól állt. És olyan furákat 

mondott – hogy ez a kosár gyümölcs többet ér, mint amennyit 

adtál érte! 

– Igen, igen, de figyelj csak, Dorothy, mért ajándékozott 

volna nekünk csak úgy ötvenezer fontot? 

Pratt kisasszony bánatosan ingatta a fejét. 

– Ezt én sem értem – vallotta be. – Habár lehetséges, hogy 

nyomában van a rendőrség! 

– A rendőrség?! – Edward kissé elsápadt. 

– Bizony. Azt írja az újság: „…a rendőrség nyomon van.” 

Edward megborzongott. 

– Nem tetszik ez nekem, Dorothy. Mi lesz, ha a rendőrség 

már a mi nyomunkon van?! 

Dorothy tátott szájjal bámult rá. 

– De hiszen mi nem csináltunk semmit, Ted! A kosárban 

találtuk. 

– Majd el is hiszik! Ostoba, kitalált történet, és kész. 

– Hát igen… – ismerte el Dorothy. – Jaj, Ted, gondolod, hogy 

ez az? Tisztára mint a mesében! 

– Szerintem egyáltalán nem valami szép mese – vélte 

Edward. – Inkább olyanfajta, amelyikben a hőst igazságtalanul 

tömlöcbe vetik, ahonnan csak tizennégy év múlva szabadul. 

Dorothy azonban nem hallgatott rá. Nyakára csatolta a 

láncot, és kis zsebtükrében nézegette magát. 



 

 

– Szakasztott, mint a nagyhercegnők… – suttogta 

elragadtatva. 

– Nem hiszem, nem és nem – jelentette ki Edward dühödten. 

– Utánzat. Nem lehet más! Egyszerűen utánzat! 

– Igen, drágám – mondta álmodozva Dorothy, de nem tudott 

elszakadni képmásától. – Biztosan igazad van. 

– Ilyen véletlen egyszerűen nincs! Képtelenség. Hidd el. 

Lehetetlen. Ide figyelj, Dorothy, hallod, amit mondok, vagy nem 

hallod? 

Dorothy eltette a tükröt. Edward felé fordult, de keze még 

akkor is a rubinokat simogatta a nyakán. 

– Hogy tetszem? – kérdezte. 

Edward rábámult; feledte iménti dühét. Még sohasem látta 

ilyennek Dorothyt. Mint egy diadalmas királynő, úgy pillantott 

rá. Merőben új nőt látott maga előtt. Az ötvenezer fontot érő 

nyaklánc puszta tudata valósággal elvarázsolta Dorothy Prattot. 

Fensőbbséges gőggel pillantott le Edwardra, mint Kleopátra, 

Szemirámisz és Zenobia91 császárnő egy személyben. 

– Hogy… hogy tetszel?! – dadogta Edward. – Felséges vagy! 

Dorothy felkacagott: de még a nevetése is más volt, mint 

rendesen. 

– Ide figyelj – tért magához Edward. – Tennünk kell valamit. 

El kell vinni a rendőrségre, vagy valami. 

                                                           
91 Kleopátra, Szemiramisz és Zenóbia császárnő – VII. Kleopátra (Kr.e. 69-30) 

Egyiptom uralkodója (úr. Kr. e. 51-30); Szemiramisz (Kr.e.IX. sz. vége) 

Asszíria királynője; Septima Zenobia (240 k.-272) palmürai uralkodónő (úr. 

267-272) 



 

 

– Marhaság – jelentette ki Dorothy. – Épp magad mondtad, 

hogy úgyse hinnék el a mesét. Biztos, hogy börtönbe csuknának, 

mert rád fognák, hogy loptad. 

– De hát… de hát mi mást tehetnénk? 

– Megtartjuk – jelentette ki az új Dorothy Pratt. 

Edward rámeredt: 

– Meg-tart-juk?! Te megvesztél. 

– Úgy találtuk, nem? Mért kell nekünk tudni, hogy értékes? 

Megtartjuk, és én viselni fogom. 

– És a rendőrség szépen elkap. 

Ezen már Dorothy is elgondolkodott. 

– Na jó – jelentette ki végül. – Eladjuk. Te vehetsz magadnak 

egy Rolls-Royce-ot, vagy ha akarod, kettőt. Én meg veszek egy 

gyémánt fejdíszt meg egypár gyűrűt. 

De Edward csak bámult. Dorothy elveszítette türelmét. 

– Itt a nagy lehetőség! Csak meg kell ragadni. Hisz nem 

loptuk ezt a bigyót – abba már én se mennék bele. Úgy pottyant 

az ölünkbe, és egész biztos, hogy soha életünkben még egyszer 

ilyen szerencsénk nem lesz! Hát ilyen nyámnyila alak vagy, 

Edward Palgrove? 

Edward végre megtalálta a hangját. 

– Hogy adjuk el?! Mit gondolsz, az olyan egyszerű? Ha 

beviszed egy ékszerészhez, holtbiztos, hogy az lesz az első 

kérdése: honnan szereztük a nyavalyás vackot. 

– Dehogyis visszük ékszerészhez! Nem olvastál még 

detektívregényt, Ted? Hát mire jó az orgazda? 

– És honnan akasszak le egy orgazdát? Engem tisztességben 

neveltek. 



 

 

– Ha férfi vagy, légy férfi – jelentette ki Dorothy. – Férfiak 

tudják az ilyesmit. 

Edward hosszan ránézett. Dorothy fenséges volt és 

kérlelhetetlen. 

– Sose hittem volna rólad… – rebegte Edward. 

– Azt hittem, van benned egy kis kurázsi. 

Csend támadt. Azután Dorothy felállt. 

– Na, akkor induljunk hazafelé – mondta könnyedén. 

– Magadon hagyod ezt az izét? 

Dorothy levette a nyakláncot, hódolattal nézte, aztán a 

táskájába dugta. 

– Ide figyelj – mondta Edward. – Add csak nekem. 

– Dehogy adom. 

– De igenis ideadod. Én becsületes ember vagyok, ha nem 

tudnád. 

– Hát csak légy becsületes. Nem kell hogy beszennyezd vele 

a kezed. 

– Ejnye, adod már ide?! – rivallt rá Edward. – Bízd csak rám. 

Majd találok orgazdát, légy nyugodt. Igazad van: soha az életben 

nem lesz többet ilyen szerencsénk. Becsületes úton jutottunk 

hozzá – két shillingért vettük. Végtére az úriemberek is csak ezt 

teszik, régiségkereskedésekben, és még büszkék is rá. 

– Ez az! – kiáltott fel Dorothy. – Így már egészen más vagy, 

Edward! 

Átnyújtotta a nyakláncot, és Edward zsebre vágta. Izgatott 

volt, lelkes; nem fél ő senki emberfiától! Ebben a hangulatban 

indította el az Austint. Izgalmukban még az uzsonnáról is 

elfeledkeztek. Némán hajtottak vissza Londonba. Egy 



 

 

kereszteződésnél egy rendőr megindult feléjük. Edwardnak 

megállt a szívverése. De csodával határos módon baj nélkül 

hazaértek. 

Edward kalandra kész hangulatban búcsúzott Dorothytól. 

– Megcsináljuk! Ötvenezer font! Megéri! 

Éjszaka Rolls-Royce-okról és csíkos rabruháról álmodott, és 

kimerülten ébredt. Nyakába kell vennie a várost, hogy orgazdát 

keressen – csak azt nem tudta, hogyan fogjon hozzá. 

A hivatalban álmosan tologatta az aktákat, és ebédig kétszer 

is magára vonta főnöke haragját. 

Hogy talál az ember orgazdát? Ki kell menni valamelyik 

külvárosba – de melyikkel kezdje? 

Ebéd után visszatért a hivatalba, és telefon várta. Dorothy 

hangja csupa könny volt; tragédiát sugallt. 

– Te vagy, Ted? Mindjárt jön az asszonyom, akkor muszáj 

letennem a kagylót. Ted, csináltál már valamit? 

Edward bevallotta, hogy még nem. 

– Ide figyelj, Ted, ne is csinálj semmit. Egész éjjel egy 

szemhunyást nem aludtam. Rémes volt! Folyton arra gondoltam, 

hogy a Bibliában az áll: „Ne lopj!” Igazán nem tudom, mi ütött 

belém tegnap – tisztára megzavarodtam. Ugye nem csinálsz 

semmit, Ted, drágám, ugye nem? 

Lehetséges, hogy Mr. Palgrave-ot – megkönnyebbülés fogta 

el?! Ha úgy volt is, nem vallotta be. 

– Ha azt mondom, megcsinálok valamit, akkor meg is 

csinálom – jelentette ki az acélos tekintetű, rettenthetetlen 

szuperférfi hangján. 



 

 

– Jaj, Ted, drágám, nem szabad! Úristen, itt jön a hárpia. Ide 

figyelj, Ted, este vacsorára van meghíva. El tudok lógni, és 

találkozhatunk. Addig ne csinálj semmit! Nyolckor, jó? Várj itt a 

sarkon. – Dorothy hangja angyali suttogássá halkult. – Igen, 

asszonyom. Téves számot hívtak. 

Amikor Edward este hatkor kilépett a hivatalból, nagybetűs 

újságcím hívta fel a figyelmét: 

NAGYSZABÁSÚ ÉKSZERLOPÁS. 

LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK 

Sietősen előszedett egy pennyt. Aztán a földalatti egy 

biztonságos zugába húzódott, ahol sikerült ülőhelyhez jutnia, és 

belemélyedt az újságba. Hamar megtalálta, amit keresett. 

Alig állta meg, hogy el ne füttyentse magát. 

– Nahát! Még hogy… 

Aztán újabb hír vonta magára a figyelmét. Azt is elolvasta. 

Végül kicsúszott a kezéből az újság, de észre sem vette. 

Pontosan nyolc órakor ott állt a megbeszélt helyen. Dorothy 

sápadtan, lélekszakadva, de csinosan jelent meg. 

– Ugye nem csináltál semmit, Ted?! 

– Nem csináltam semmit. – Zsebéből elővette a rubin 

nyakláncot. – Felveheted. 

– De Ted… 

– A rubin nyaklánc már a rendőrség kezében van. Az is, aki 

ellopta. Most pedig olvasd! – És Dorothy orra elé tartott egy 

újsághírt. A lány a következőket olvasta: 



 

 

RAGYOGÓ REKLÁMFOGÁS! 

„Új, szenzációs reklámötletet vezetett be a Brit Bazárok 

Szövetsége, hogy ezzel is bebizonyítsa: túltesz a Woolworth 

Áruházon. Tegnap – és ezt követően majd a hónap valamennyi 

vasárnapján – gyümölcskosarakat hozott forgalomba; minden 

ötvenedik kosárban más-más színű kövekből álló nyakláncot 

talál a szerencsés vevő. A nyakláncok értéke sokszorosa a kosár 

gyümölcs árának! Már tegnap nagy feltűnést keltettek, és az 

EGYÜNK TÖBB GYÜMÖLCSÖT jelszó nagy sikerre számíthat jövő 

vasárnap. Gratulálunk a Brit Bazárok Szövetségének a ragyogó 

ötlethez, és sok szerencsét kívánunk a »Védd a Hazai Ipart!« 

mozgalomhoz.” 

– Nahát… – mondta Dorothy. Majd, egy kis szünet után: – 

Nahát! 

– Bizony – bólintott Edward. – Nekem is szakasztott ez volt a 

véleményem. 

Egy arra haladó férfi egy röplapot nyomott Edward kezébe: 

– Olvasd, testvérem. 

„Derék asszonynak ára sokkal felülhaladja az. rubinokat!” 

– Tessék! – nyújtotta Edward a röplapot Dorothynak. 

– Ettől mindjárt jobb lesz a kedved. 

– Nem is tudom – mondta kétkedő hangon Dorothy. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy derék asszonynak 

szeretnék… látszani. 

– Nem is látszol annak – nyugtatta meg Edward. – Éppen 

ezért nyomta a kezembe ezt a papírt a jóember. A nyakadon 



 

 

ezzel a rubin nyaklánccal egy picit se látszol derék asszonynak! 

Sőt… 

Dorothy nevetett. 

– Azért te aranyos is tudsz lenni, Ted. Na gyere, menjünk 

moziba. 

Borbás Mária fordítása 



 

 

Georges Simenon 

MAIGRET HABOZIK92 

ELSŐ FEJEZET 

– Jó reggelt, Janvier. 

– Jó reggelt, főnök. 

– Jó reggelt, Lucas, jó reggelt, Lapointe… 

Maigret, ahogy ránézett Lapointe-re, nem bírta visszafojtani 

mosolyát. Nem csak azért, mert a fiatal Lapointe halványszürke, 

vékony, piros szálakkal csíkozott, vadonatúj öltönyben feszített. 

Ezen a reggelen az utcán, az autóbuszon, a boltokban mindenki 

mosolygott. 

                                                           
92 George Simenon: Maigret habozik – George Simenon (1903- 1989) belga 

származású francia regényíró 1930 óta publikálta Maigret- történeteit. A 

későbbi legendás felügyelő – vidéki fiatalemberként – huszonkét éves 

korában lépett a rendőrség kötelékébe. Huszonhat évesen – amikor öt 

hónapos házas volt 1913 áprilisában nyomozott először önállóan. Ekkor 

alakul ki majdani munkamódszere; egyedül járni a bún nyomában, látszólag 

céltalanul figyelni, várakozni, egészen addig, míg „egy kattanás” be nem 

ugrik. A regények, elbeszélések legfőbb erénye a hangulat, a miliőrajz. 

Valójában nem is Maigret a főhős, hanem Párizs, amely mindig új és új arcát 

mutatja az olvasónak és a nyomozónak. 



 

 

Az előző nap szürke és szeles volt, a telet idéző hideg 

záporokkal terhes vasárnap, és ma reggel, hirtelen, bár csak 

március 4-ikét írtak, beköszöntött a tavasz. 

Igaz, a nap még fanyarul sütött, és az ég kékje se volt tömör, 

de a levegőben vidámság, a kora reggeli Párizs zamatos illata 

lengett, és az újra felfedezett életöröm cinkossága csillogott a 

járókelők tekintetében. 

Maigret kiskabátban indult el hazulról, és az út nagy részét 

gyalog tette meg. Hivatali szobájába érve kitárta az ablakot, a 

Szajna is színt változtatott, a vontatók kéményének piros csíkjai 

élénkebbek lettek, az uszályok is megújhodtak. Kinyitotta a 

nyomozók szobájába vezető ajtót. 

– Gyertek be, fiúk! 

Ilyenkor kezdődött az úgynevezett „kis raport”,93 mert az 

igazi jelentéstételre kilenckor mentek a csoportvezető felügyelők 

a nagyfőnök szobájába. Maigret legközelebbi munkatársai között 

találta magát. 

– Hogy telt a vasárnap? – kérdezte Janvier-tól. 

– Az anyósomnál voltunk Vaucresson-ban, a gyerekekkel. 

Lapointe-et feszélyezte az évadhoz korai öltönye, behúzódott 

a sarokba. 

Maigret az íróasztalához ült, megtömte pipáját, és 

hozzáfogott a postabontáshoz. 

– Ez a tied, Lucas… A Lebourg-üggyel kapcsolatos… 

Néhány iratot Lapointe-nek nyújtott. 

                                                           
93 „Kis raport” – Beszámoló, jelentés a feljebbvalónak, elöljárónak (francia-

német). 



 

 

– Át kell vinni az ügyészségre… 

Lombról még nem lehetett beszélni, de már volt valami 

halványzöld derengés a rakpartot szegélyező fákon. 

Semmilyen nagy ügy folyamatban, semmi olyasmi, ami 

újságírókkal meg fényképészekkel tölti meg a bűnügyi 

rendőrség folyosóit, és magas helyről jövő erélyes 

telefonhívásokat vált ki. Csupa rutinmunka. Folyó ügyek… 

– Egy őrült – jelentette ki Maigret, megragadva az egyik 

borítékot, amelyre a neve meg a rendőrség címe nyomtatott 

betűkkel volt ráírva. 

Jó minőségű, fehér boríték volt. A bélyegző után ítélve a 

levelet a Miromesnil utcai postahivatal közelében adták fel. 

Amikor Maigret felbontotta a levelet, legelőször a szokatlan 

formájú, vastag, ropogós velin94 levélpapír tűnt fel neki. A felső 

szélét bizonyára levágták, hogy a fejlécet eltüntessék, és ezt a 

munkát gondosan egy vonalzó meg egy nagyon éles penge 

segítségével végezhették. 

A levél szövegét, akárcsak a címet, egyenletes nyomtatott 

betűkkel írták. 

– Talán nem is őrült – dünnyögte. 

Csoportvezető úr, 

Önt személyesen nem ismerem, de amit a nyomozásairól meg a 

bűnözőkkel szemben tanúsított magatartásáról olvastam, bizalmat 

keltett bennem. Ez a levél bizonyára meglepi. Ne dobja be mindjárt a 

papírkosárba. Nem rossz tréfa, s nem is egy őrült műve. 

                                                           
94 Velin – Selymes tapintású, különlegesen finom papír (francia). 



 

 

Ön nálam is jobban tudja, hogy a valóság nem mindig valószínű. A 

közeljövőben, néhány napon belül, egészen biztosan elkövetnek egy 

gyilkosságot. Talán egy általam ismert személy lesz a tettes, talán 

jómagam. 

Nem azért írok önnek, hogy megakadályozzam a dráma 

bekövetkezését. Ez amúgy is elkerülhetetlen. Csak azt szeretném, hogy 

tudjon róla, amikor az esemény megtörténik. 

Ha komolyan vesz, szíveskedjék a Figaró-ban, vagy a Le Monde-

ban a következő apróhirdetést közzétenni: „K. R. Várom a második 

levelet.” 

Még nem tudom, megírom-e. Roppant zaklatott vagyok. Bizonyos 

döntéseket nehezen hoz meg az ember. Meglehet, hogy egy szép napon 

találkozom Önnel a hivatalában, de akkor nem egy oldalon állunk majd. 

Őszinte híve. 

Maigret már nem mosolygott. Összevonta szemöldökét, 

elmerengve nézte a levelet, majd munkatársaira emelte szemét. 

– Nem, nem hiszem, hogy őrültről lenne szó – ismételte. – 

Hallgassátok meg. 

Lassan, egyes szavakat hangsúlyozva, felolvasta a levelet. 

Sokszor kapott már ilyenfajta levelet, de a legtöbb nem ilyen 

választékos stílusban íródott, egyes mondatok alá voltak húzva. 

Gyakran piros vagy zöld tintával, és sok helyesírási hibával 

írtak. 

Aki ezt írta, annak nem remegett a keze. Határozott, 

cirkalmazásmentes vonalak, sehol egy törlés. 

A levelet a fény felé emelte, és a víznyomáson ezt olvasta: 

Morvani Velin. 



 

 

Évente több száz névtelen levelet kapott, de azokat ritka 

kivétellel a kis vegyeskereskedésekben található olcsó papírra 

írták, olykor a betűket újságból vágták ki. 

– Nem konkrét veszély… – mormolta. – Valami 

meghatározhatatlan szorongás… A Figaro meg a Le Monde főleg 

a polgári értelmiség által olvasott napilapok… – Ismét három 

beosztottjára nézett. – Foglalkoznál ezzel, Lapointe? Elsősorban a 

papírgyárral kell kapcsolatba lépni, a Morvan vidéken lehet… 

– Értettem, főnök… 

Így kezdődött az ügy, amely az újságok első oldalát elfoglaló 

bűnügyeknél is több gondot okozott Maigretnek. 

– Add fel a hirdetést… 

– A Figaró-ba? 

– Mind a két újságba. 

Megszólalt az igazi jelentéstételt jelző csengő, s Maigret egy 

dossziéval a kezében elindult a főnök irodája felé. A kitárt 

ablakon itt is beszüremlett a város zaja. Az egyik felügyelő 

gomblyukában egy szál mimóza díszelgett, és a rendőrtiszt úgy 

érezte, magyarázattal tartozik: 

– Jótékony célra árulják az utcán… 

Maigret nem tett említést a levélről. Élvezettel szívta a 

pipáját, és lagymatagon figyelte kollégái arcát, amint egymás 

után beszámolnak kis ügyeikről, magában meg azt számolta, 

hányszor vett részt hasonló szertartáson. Több ezerszer. 

De még többször irigyelte annak idején azt a mindenkori 

csoportvezetőjét, aki minden reggel bement a szentélyek 

szentélyébe. Milyen csodálatos lehet a bűnügyi csoport 

vezetőjének lenni! Akkoriban erről még álmodni sem mert, még 



 

 

annyira sem, mint ma Lapointe vagy Janvier, vagy akár a derék 

Lucas. 

És aztán egyszer csak mégis az lett, és már eszébe se jutott, 

hogy milyen régóta, legfeljebb ilyenkor, ilyen illatos 

délelőttökön, mikor az ember, ahelyett hogy a zajos gépkocsikat 

szidná, csak mosolyog. 

Egy félórával később, a szobájába érve, meglepődve pillantotta 

meg az ablak mellett álló Lapointe-t. Új divatú öltönyében 

sokkal vékonyabbnak, fiatalabbnak látszott. Húsz évvel ezelőtt 

nem tűrték volna, hogy egy nyomozó így öltözködjék. 

– Szinte túl könnyű volt, főnök. 

– Megtaláltad a papírgyárost? 

– Géron és fia, már három vagy négy nemzedék óta 

tulajdonosai a cégnek. A Morvan vidéki Autunben… Nem is 

gyár, amolyan kisipari kallómalom… Főleg díszkiadások, 

elsősorban költemények nyomásához, no meg levélpapírhoz 

gyártanak különleges formátumú papírt… Alig tíz munkással 

dolgoznak… Azt mondják, azon a vidéken még működik 

egynéhány hasonló kis papírgyár… 

– Megtudtad a párizsi ügynökük nevét? 

– Nincs ügynökük… Közvetlen kapcsolatban állnak 

művészeti könyvek kiadóival meg két papírkereskedéssel, az 

egyik a Faubourg Saint-Honoré utcában van, a másik az Opéra 

úton… 

– Nem az, amelyik ott van a Faubourg Saint-Honoré utca 

végén, balra? 



 

 

– A házszámból ítélve az lehet… A Roman-féle 

papírkereskedés… 

Maigret ismerte, arra jártában gyakran megállt a kirakata 

előtt. Meghívók meg névjegyek voltak kitéve, és ma már ritkán 

hallható neveket olvasott rajtuk az ember: 

De Vaudry gróf és grófné 

szerencséjének tartja… 

De Grand-Lussac bárónő 

örömmel értesíti… 

Valódi meg álhercegek és grófok, akikről azt sem tudjuk, 

léteznek-e még. Vacsorákra, vadászatokra szóló meghívókat 

küldözgetnek egymásnak, meg értesítéseket lányuk esküvőjéről, 

egy kisbaba születéséről, s mindezt pazar, fényűző papíron. 

A másik kirakatban címeres írómappákat, a napi 

feljegyzésekre szolgáló, szattyánbőrbe kötött füzeteket 

csodálhattak meg. 

– Legjobb lenne, ha odamennél. 

– Romanhoz? 

– Azt hiszem, hogy inkább az a negyed lesz az… 

Az Opéra úti papírkereskedés is előkelő volt, de töltőtollakat 

meg egyszerű papírárut is kínált. 

– Már szaladok is, főnök… 

Szerencsés fickó! Maigret úgy nézett utána, mint 

gyerekkorában arra az osztálytársára, akit a tanító valamilyen 

megbízatással elküldött. Neki csak a szokásos munka maradt. – 

Papírok, mindig csak papírok, teljesen érdektelen jelentés egy 



 

 

vizsgálóbírónak, aki lerakja, anélkül hogy elolvasná, mert az 

ügyet eltemették. 

A pipa kékes füstje lassacskán sűrűsödött a szoba 

levegőjében, és a Szajna felől beáradó enyhe szellő meg- 

rezegtette a papírokat. Tizenegy órakor Lapointe ragyogó arccal, 

túláradó életkedvvel lépett be az irodába. 

– Ez is túl könnyű volt. 

– Mit akarsz ezzel mondani? 

– Azt, hogy mintha készakarva választották volna ezt a 

levélpapírt. Közbevetőleg, Roman tíz évvel ezelőtt meghalt, s az 

üzlet tulajdonosa egy bizonyos Laubier-né, egy ötven körüli 

özvegyasszony, aki szívesen ott marasztalt volna… Öt éve 

rendelt utoljára ilyen papírt, nincs rá vevő… Nemcsak a magas 

ár miatt, hanem mert írógépbe se nagyon alkalmas… Három 

vevője maradt… Az egyik egy normandiai kastély meg egy 

versenyistálló tulajdonosa volt, de tavaly meghalt… Az özvegye 

Cannes-ban lakik, és azóta se rendelt… Aztán egy nagykövetség, 

de új nagykövet érkezett, aki másfajta papírt rendelt. 

– Most már egy sincs? 

De, egy megmaradt, s azért mondtam, hogy túl könnyű ez az 

eset. Emilé Parendon ügyvédről van szó, a Marigny úton lakik, s 

már tizenöt éve kizárólag ezt a papírt használja, más fajtáról 

hallani se akar… Ismeri a nevét? 

– Sohase hallottam… A közelmúltban is rendelt belőle? 

– Legutóbb tavaly októberben… 

– Fejléccel? 

– Igen. Egész apróbetűs cégjelzéssel. Ezer levélpapírt és ezer 

borítékot, mindig ennyit szokott… 



 

 

Maigret felvette a telefonkagylót. 

– Hívja fel, legyen szíves, Bouvier ügyvéd urat… Az 

idősebbet… 

Az ügyvédet, akinek a fia is tagja volt az ügyvédi 

kamarának, Maigret már több mint húsz éve ismerte. 

– Halló, Bouvier? Itt Maigret. Nem zavarom? 

– Maga sose zavar. 

– Egy felvilágosítást szeretnék kérni. 

– Persze, bizalmas… 

– Valóban, maradjon köztünk… Ismer egy Émile Parendon 

nevű ügyvédet? 

– Mi a csodát akarhat a bűnügyi rendőrség Parendontól? – 

kérdezte kissé meglepődve. 

– Nem tudom. Valószínűleg semmit. 

– Én is azt hiszem… Életemben legfeljebb öt-hat ízben 

találkoztam Parendonnal… Jószerivel be se teszi a lábát az 

Igazságügyi Palotába, s ha igen, akkor is csak polgári 

ügyekben… 

– Hány éves? 

– Nincs kora. Mondhatnám, hogy negyven-, de azt is, hogy 

ötvenéves… 

Bouvier bizonyára a titkárnőjéhez fordult. 

– Kedvesem, keresse csak ki Parendon adatait a Kamara 

évkönyvében… Émile… Különben is csak egy Parendon van… 

Majd Maigret-hez szólt: 

– Bizonyára hallott az apjáról, aki, azt hiszem, még él, vagy a 

közelmúltban halhatott meg… Parendon, a Laénnec Kórház 

sebészprofesszora… Az Orvostudományi Társaságnak meg a 



 

 

Szellemi és Államtudományok Akadémiájának és még sok 

egyébnek a tagja… Személyiség! Ha legközelebb találkozunk, 

majd mesélek róla… Egész fiatalon került fel vidékről… 

Alacsony volt, zömök, olyan, mint egy fiatal bika, de nem csak 

külsőleg… 

– És a fia? 

– Az inkább jogászember. A nemzetközi jogra specializálta 

magát, és különösen a tengeri jogra… Azt állítják, ezen a 

területen nincsen párja… A világ minden részéből felkeresik 

tanácsért, és gyakran hívják meg döntőbírónak olyan ügyekben, 

amelyekben nagy érdekek forognak kockán… 

– Miféle ember? 

– Jelentéktelen… Nem hiszem, hogy megismerném az 

utcán… 

– Nős? 

– Köszönöm, kedves… Itt van… Megvan a kora… 

Negyvenhat éves… Hogy nős-e? Majdnem azt mondtam, hogy 

nem emlékszem rá, de eszembe jutott… Persze hogy nős… 

Méghozzá igen jól nősült!… Gassin de Beaulieu egyik lányát 

vette el… Hiszen ismeri… A felszabadulás után ő volt az egyik 

legirgalmatlanabb bíró… Majd a Semmítőszék elnökévé 

nevezték ki… Most már visszavonult vendée-i kastélyába… A 

család dúsgazdag… 

– Mást nem tud? 

– Mit tudhatnék még ezenfelül… Hisz sose védtem ezeket se 

a Büntetőbíróság, se az Esküdtszék előtt… 

– Sokat járnak társaságba? 

– Parendonék? Hát ahova én, oda semmiképpen sem… 



 

 

– Köszönöm, öregem… 

– A viszonzás reményében… 

Maigret ismét elolvasta a levelet, amit Lapointe letett az 

íróasztalára. Elolvasta kétszer, háromszor, és homloka egyre 

jobban elborult. 

– Tudjátok, hogy mit jelent ez? 

– Igen, főnök. Egy nagy rakás… bosszúságot. Bocsánat, 

majdnem másképp fejeztem ki magam… 

– Az erősebb kifejezés is bizonyára gyenge lenne. Egy kiváló 

sebész, egy tanácselnök, egy tengerijogszakértő, aki a Marigny 

úton lakik, és a legdrágább levélpapírt használja… 

Az a fajta ügyfél, akitől Maigret a legjobban irtózott. Most 

már úgy érezte, hogy tojástáncot jár. 

– Azt hiszi, az ügyvéd írta ezt a levelet? 

– Vagy ő, vagy a háza népéből valaki, mindenesetre valaki, 

aki hozzáférhet a levélpapírhoz… 

– Hát nem furcsa? 

Maigret kinézett az ablakon, és nem válaszolt. A névtelen 

levélírók általában nem szokták a saját levélpapírjukat használni, 

főleg ha ilyen ritka fajta… 

– Hát mit csináljak! El kell mennem hozzá. 

Kikereste a számot a telefonkönyvből, és a közvetlen vonalán 

feltárcsázta. Egy női hang szólt bele: 

– Parendon ügyvéd úr titkárnője… 

– Jó napot, kisasszony… Itt Maigret felügyelő, a bűnügyi 

rendőrségtől. Beszélhetnék Parendon ügyvéd úrral, persze ha 

nem zavarom? 

– Egy pillanat, kérem… Megnézem… 



 

 

Mindez a lehető legtermészetesebben zajlott le. Szinte 

azonnal egy férfihang: 

– Itt Parendon… 

Hangja kérdőn csengett. 

– Meg szeretném kérni, ügyvéd úr… 

– Kivel beszélek? A titkárnőm nem jól értette a nevét… 

– Maigret felügyelő… 

– Aha, most már értem a titkárnőm meglepetését… 

Bizonyára jól értette, de el se tudja képzelni, hogy valóban maga 

az… Roppant boldog vagyok, hogy hallhatom a hangját, Maigret 

úr… Gyakran gondoltam magára… Sőt nemegyszer azon 

voltam, hogy írok magának, kikérem véleményét bizonyos 

kérdésekben… De tudván, hogy mennyire el van foglalva, nem 

mertem… 

Parendon hangja bátortalanul csengett, de kettőjük közül 

Maigret volt feszélyezettebb. Nevetségesnek érezte magát azzal 

az értelmetlen levéllel. 

– Amint látja, én zavarom magát, ügyvéd úr… Méghozzá 

egy semmiségért… Jobb szeretném, ha élőszóban mondhatnám 

el, mert meg kellene mutatnom egy iratot… 

– Mikor óhajtja? 

– Van egy kis ideje a délután folyamán? 

– Fél négy megfelelne?… Bevallom, ebéd után rövid sziesztát 

tartok, s ha kihagyom, rosszul érzem magam… 

– Rendben van, fél négykor… Odamegyek… És köszönöm a 

kedves segítőkészségét… 

– Én örülök a látogatásának… 



 

 

Mikor letette a kagylót, úgy nézett Lapointe-re, mint aki 

álmából ébredt. 

– Nem is lepődött meg? 

– Egyáltalán nem… Nem kérdezett semmit… Úgy látszik, 

boldog, hogy megismerkedhet velem… Csak egyvalamit 

furcsállok… Azt állítja, már több ízben írni akart nekem, s a 

véleményemet akarta kikérni… Viszont ő bűnügyeket nem 

vállal, csak polgári perekkel foglalkozik… A tengeri jog 

specialistája, amihez én édeskeveset konyítok… Miről kérhetné 

ki az én véleményemet? 

Ezen a napon Maigret egy kicsit léháskodott. Hazatelefonált 

a feleségének, hogy a munkája visszatartja. Ezt a tavaszi 

verőfényt a Dauphine sörözőben elfogyasztott ebéddel kívánta 

megünnepelni, sőt a bárpultnál még egy pohárka ánizslikőrt is 

megengedett magának. 

Ha, Lapointe kifejezése szerint, egy rakás bosszúság vár rá, 

legalább kellemesen induljon az ügy. 

Maigret autóbusszal ment a Köröndig, onnan gyalog, s míg azt a 

száz métert megtette a Marigny úton, legalább három ismerős 

arcot látott. Elfelejtette, hogy az Elnöki Palota kertje mellett 

halad, és ezt a környéket éjjel-nappal éberen őrzik. Az 

őrangyalok is megismerték őt, és diszkrét, de tiszteletteljes 

biccentéssel üdvözölték. 

Parendon lakása egy hatalmas, megbízhatóan megépített, 

évszázadok viszontagságait is kibíró házban volt. A tágas kaput 

bronz karoslámpák díszítették. A kapualjban a portásfülke 



 

 

inkább szalonra emlékeztetett, s az asztal, akár egy 

minisztériumban, zöld bársonyterítővel volt letakarva. 

A felügyelő itt is ismerős arccal találta magát szembe, egy 

bizonyos Lamule-lel vagy Lamure-rel, aki sok éven át dolgozott 

a rendőrfőkapitányság kötelékében. 

Most szürke, ezüstgombos portásegyenruhát viselt, és 

meglepődött, amikor Maigret oda állt elébe. 

– Kihez jött, főnök? 

– Parendon ügyvédhez. 

– Lift, vagy a bal oldali lépcső. Az első emeleten lakik… 

Az udvar végében gépkocsik, garázsok, és bizonyára valaha 

istállóknak használt, alacsony épületek látszottak. Maigret 

gépiesen a sarkához ütögette, kiürítette pipáját, mielőtt 

megindult felfelé a márványlépcsőn. 

Mikor az egyetlen ajtón becsöngetett, egy fehér kabátos 

komornyik, mintha leste volna, azonnal ajtót nyitott. 

– Parendon ügyvéd úrhoz… Vár rám… 

– Erre tessék, felügyelő úr… 

A komornyik elvette a kalapját, bevezette egy 

könyvtárszobába, amilyet a felügyelő még sohasem látott. A 

hosszú, magas helyiség falait a padlótól a mennyezetig könyvek 

borították, csak a márványkandalló látszott ki közülük, amelyen 

egy középkori férfi mellszobra állt. A könyvek mind bekötve, 

nagy részük piros bőrbe. A bútorzat mindössze egy hosszú 

asztalból, két székből és egy karosszékből állt. 

Maigret szerette volna nézegetni a könyvek címét, de már 

jött is feléje a szemüveges, fiatal titkárnő. 

– Jöjjön velem, csoportvezető úr. 



 

 

A több mint három méter magas ablakokon beáradó napfény 

ott csillogott a szőnyegeken, a bútorokon, a képeken. Már az 

előszobától kezdve mindenütt régi konzolok, antik bútorok, 

mellszobrok, különböző korok divatjának megfelelő öltözetben 

ábrázolt urak arcképei sorakoztak. 

A fiatal titkárnő kinyitott egy világos tölgyfa ajtót, odabenn 

egy férfi állt fel az íróasztal mellől, és a látogató elé ment. A 

házigazda is sokdioptriás szemüveget hordott. 

– Köszönöm, Vague kisasszony… 

Az ajtótól az íróasztalig hosszú utat kellett megtenni, mivel 

ez a tágas helyiség fogadóteremnek is beillett volna. A falakat itt 

is könyvek borították, meg néhány arckép, és a napfény ferde 

négyszögekben hullott be a szobába. 

– Ha tudná, milyen boldog vagyok, hogy láthatom, Maigret 

úr… 

S az ügyvéd már nyújtotta is apró, fehér, csonttalannak 

látszó kezét. Az alacsony, törékeny, hihetetlen könnyűnek látszó 

férfi ebben a környezetben még kisebbnek hatott, mint amilyen 

valójában volt. 

Pedig nem is volt sovány. Körvonalai inkább gömbölydedek 

voltak, az összbenyomás mégis valahogy az volt, hogy nincs 

súlya, tömörsége. 

– Kérem, erre parancsoljon… Lássuk csak… Hová ülne le 

szívesebben? – S egy vörösesbarna bőr karosszékre mutatott, 

amely az íróasztala közelében állt. 

– Azt hiszem, itt lesz a legkényelmesebb… Egy kissé 

nagyothallok… 



 

 

Bouvier barátjának igaza volt, amikor azt mondta, hogy 

Parendonnak nincs kora. Arckifejezésében, világoskék szemében 

szinte gyermeki vonásokat őrzött, és valami csodálatfélével 

bámulta a felügyelőt. 

– El sem tudja képzelni, mily sokat gondoltam magára… 

Mikor valamilyen ügyben maga vezette a vizsgálatot, csak úgy 

faltam az újságokat, nehogy valamit elmulasszak… Majdnem azt 

mondhatnám, lestem minden lépését… 

Maigret feszélyezve érezte magát. Már régen megszokta a 

közönség kíváncsiságát, de egy Parendon-féle ember lelkesedése 

zavarba hozta. 

– Hát, mindenki csak ugyanazt tenné, ha az én helyemben 

lenne… 

– Lehet… Csakhogy a „mindenki” nem létezik… Az 

megfoghatatlan… Ami viszont megfogható, az a büntető' 

törvénykönyv, a bírák, az esküdtek. És az esküdtek, akik tegnap 

még „mindenki” voltak, azonnal más személyiséggé válnak, 

amint belépnek az esküdtszéki tárgyalóterembe… 

Sötétszürke öltönyt viselt, és az íróasztal, amire rákönyökölt, 

túl nagy volt számára. De mégsem volt nevetséges. Talán nem is 

a naivitás tágította oly nagyra a pupilláit a vastag szemüveg 

mögött. 

Meglehet, iskoláskorában szenvedett tőle, hogy vakarcsnak 

csúfolták, de hát a végén beletörődött, és most egy jóindulatú, 

túlfűtöttségét fékezni igyekvő gnóm benyomását keltette. 

– Megenged egy indiszkrét kérdést? Hány éves korában 

kezdte megérteni az embereket? Úgy értem, azokat, akiket 

bűnözőnek neveznek? 



 

 

Maigret elpirult, s szinte suttogva mondta: 

– Nem tudom… Abban sem vagyok biztos, hogy megértem 

őket… 

– Ó, dehogynem… És ők is jól megérzik azt… Részben ezzel 

magyarázható, hogy megkönnyebbülnek, amint beismerő 

vallomásra szánják rá magukat. 

– Ugyanez vonatkozik a kollégáimra is… 

– Bebizonyíthatnám az ellenkezőjét, ha emlékeztetném 

egynéhány esetre, de nem óhajtom ezzel untatni… Orvosnak 

készült, ugye? 

– Csak négy félévem van… 

– Azt olvastam, hogy apja halála után nem folytathatta a 

tanulmányait, és belépett a rendőrséghez… 

Maigret helyzete egyre kényesebb lett, már-már nevetségessé 

vált. Azért jött, hogy kérdéseket tegyen fel, és íme, őt faggatják. 

– Ebben a változásban nem kettős hivatást, hanem 

ugyanannak a személyiségnek különböző megvalósulását 

látom… Bocsásson meg… Szinte megrohantam, ahogy 

belépett… Türelmetlenül vártam… Amikor becsöngetett, magam 

mentem volna ajtót nyitni, de hát a feleségemnek ez nem 

tetszene, mert ragaszkodik bizonyos külsőségekhez… 

Ez utóbbi szavaknál hangja erősen lehalkult, és egy 

nagyméretű képre mutatott, amely egy hermelinpalástos bírót 

ábrázolt majdnem életnagyságban. 

– Az apósom – suttogta. 

– Cassin de Beaulieu, a Semmítőszék elnöke… 

– Ismeri? 



 

 

Néhány pillanat óta Parendon annyira kisfiúnak látszott, 

hogy Maigret jobbnak látta bevallani: 

– Tájékozódtam, mielőtt idejöttem… 

– Sok rosszat mondtak róla? 

– Azt mondták, nagy bíró volt… 

– Ez az! Nagy bíró! Ismeri Henri Ey műveit? 

– Átfutottam a pszichiátriáról szóló kézikönyvét… 

– Hát Sengés… Levy-Valensi… Maxwell könyveit? 

Messziről az egyik könyvespolcra mutatott, könyvekre, 

amelyekre ezek a nevek voltak ráírva. Ezek mind pszichiáterek 

voltak, akik sose foglalkoztak a tengeri joggal. Maigret közben 

néhány más nevet is meglátott, amelyek közül többel találkozott 

a Nemzetközi Kriminológiai Társaság kiadványaiban, s voltak, 

akiknek műveit olvasta is, mint Lagache, Ruyssen, Genil-

Perrin… 

– Hát nem dohányzik? – kérdezte hirtelen meglepődve az 

ügyvéd. – Azt hittem, ki se jön a szájából a pipa. 

– Ha megengedi… 

– Mivel kínálhatom meg? A konyakom nem valami 

különleges, de van egy üveg negyvenéves armagnacom… 

Odatipegett a falhoz, ahol a tömör faburkolat egy 

bárszekrényt rejtett a könyvespolcok között. Vagy húsz üveg és 

különböző' alakú poharak sorakoztak benne… 

– Csak egy keveset, kérem… 

– A feleségem csak egy kortyot engedélyez, azt is csak 

kivételesen. Úgy véli, érzékeny a májam… Szerinte mindenem 

érzékeny, és nincs egyetlen egészséges szervem se… 

Ez mulattatta. Keserűség nélkül beszélt róla. 



 

 

– Egészségére!… Csak azért zaklattam ezekkel a tapintatlan 

kérdésekkel, mert szenvedélyem a büntető törvénykönyv 64. 

paragrafusa, amelyet maga bizonyára jobban ismer nálam. 

Valóban, Maigret kívülről tudta ezt a paragrafust. Elég 

gyakran tépelődött rajta: 

A büntethetőséget kizáró okok 

Nem büntethető, aki cselekményét olyan elmebeteg állapotban, 

gyengeelméjűségben, vagy olyan erő kényszerítő hatására követte el, 

amely képtelenné tette cselekménye következményeinek felismerésére, 

vagy arra, hogy a felismerésnek megfelelően cselekedjék. 

– Mit gondol erről? – kérdezte a gnóm Maigret felé hajolva. 

– Örülök, hogy nem vagyok bíró. Így nem nekem kell 

ítélkeznem… 

– Ezt örömmel hallom magától… Mondja, mikor egy bűnöst 

vagy egy gyanúsítottat maga elé vezetnek, képes-e az illető 

felelőssége mértékének a megállapítására? 

– Ritkán… Azt a pszichiáterek… 

– Ez a könyvtár tele van pszichiáterek műveivel… Az 

idősebbek zömükben kijelentik: beszámítható, felelős, s nyugodt 

lelkiismerettel távoznak… De olvassa csak el például Henri 

Eyt… 

– Ismerem… 

– Tud angolul? 

– Nagyon gyengén. 

– Tudja, mit neveznek hobbinak? 



 

 

– Igen… Amolyan időtöltést… Szórakoztató elfoglaltságot… 

Hóbortot… 

– Hát, kedves Maigret úr, az én hobbim, vagy ahogy sokan 

nevezik, az én hóbortom, a 64. paragrafus… S ezzel nem állok 

egyedül… Ezt a híres paragrafust nem csak a francia 

törvénykönyvben találjuk meg… Többé-kevésbé azonos 

megfogalmazásban az Egyesült Államokban, Angliában, 

Németországban, Olaszországban is fellelhetjük… 

Az ügyvéd felélénkült. Az imént még sápadt arcát pír öntötte 

el, és váratlan eréllyel hadonászott kis, dundi kezével. 

– Több ezren, mit mondok, több tízezren vagyunk szerte a 

világban, akik feladatul tűztük magunk elé ennek a régmúlt idők 

maradványaként itt rekedt szégyenteljes 64. paragrafusnak a 

megváltoztatását. Nem valami titkos társaságról van szó. A 

legtöbb országban hivatalos csoportok működnek, folyóiratok, 

újságok… Tudja, mit válaszolnak nekünk?… – S egy pillantást 

vetett apósa arcképére, mintha ezeket a válaszadókat akarná 

megszemélyesíteni. 

– Azt mondják nekünk: a büntető törvénykönyv egységes 

egész. Ha épületéből csak egyetlen téglát is kivesznek, az egész 

összeomolhat… Ellenvetésként felhozzák még ezt is: ha magukra 

hallgatnánk, a végén nem a bírákra, hanem pszichiáterekre 

kellene bíznunk az ítélkezést… Órák hosszat beszélhetnénk 

erről. 

Nagyon sok cikket írtam erről a tárgyról, és ha nem tartja 

tolakodásnak részemről, elküldetem magának a cikkeimet a 

titkárnőmmel… Mondhatnám, maga első kézből ismeri a 



 

 

bűnözőket… A bírák számára a bűnöző majdhogynem eleve 

beskatulyázott lény. Ért engem? 

– Hogyne… 

– Egészségére… – Nagy lélegzetet vett, maga is meglepődött, 

hogy ennyire elragadtatta magát. – Jóformán senkivel sem 

beszélgethetek ily nyíltan… Nem botránkoztattam meg? 

– Egyáltalán nem. 

– Nocsak, meg sem kérdeztem, miért óhajtott beszélni 

velem… Annyira elbűvölt ez a váratlan találkozás, hogy a kérdés 

teljesen kiment a fejemből… – Majd egy kis iróniával így 

folytatta: – Remélem, nem a tengeri jogról van szó? 

Maigret elővette a levelet a zsebéből. 

– Ma reggel ezt az üzenetet hozta a posta. Nincs aláírva… 

Semmi bizonyosságom arról, hogy innen származik… Csupán 

arra kérem, szíveskedjék jól megnézni… 

Furcsa módon, mintha a tapintása lenne a legérzékenyebb, az 

ügyvéd tapogatni kezdte a levélpapírt. 

– Mintha az enyém lenne… Ilyet nem egykönnyen találni… 

Legutóbb is külön kellett rendelnem a papírgyártól a 

nyomdászom útján… 

– Éppen ez az, ami idevezetett. 

Parendon más szemüveget vett fel, keresztbe rakta kurta 

lábait, és ajkát mozgatva, olykor egy-egy mondatot elmotyogva, 

olvasni kezdett: 

– …A közeljövőben… elkövetnek egy gyilkosságot… Talán egy 

általam ismert személy lesz a tettes, talán jómagam… 

Figyelmesen még egyszer elolvasta ezt a bekezdést. 

– Mintha minden szót gondosan megválogatott volna. ugye? 



 

 

– Ez a levél bennem is ezt a benyomást keltette. 

– …Ez amúgy is elkerülhetetlen… 

– Ez a mondat már kevésbé tetszik nekem, egy kissé 

dagályos… – Visszaadta a levelet Maigret-nek, visszavette a 

másik szemüveget: – Érdekes… 

Nem a fellengzős, nagy szavak embere volt. Érdekes. Ennyi 

volt az egész megjegyzése. 

– Egy apróság meghökkentett – magyarázta Maigret. 

– Ennek a levélnek a szerzője nem felügyelő úrnak nevez, mint 

általában mindenki, hanem hivatalosan rangomon: 

csoportvezető úrnak szólít… 

– Erre én is felfigyeltem. Közzétette a hirdetést? 

– Ma este megjelenik a Le Monde-ban, és holnap reggel a 

Figaró-ban. 

A legfurcsább az volt, hogy Parendon nem lepődött meg, 

vagy ha mégis, nem mutatta. Az ablakon át egy gesztenyefa 

göcsörtös törzsét nézegette, amikor figyelmét egy halk nesz 

vonta magára. Ekkor sem lepődött meg. Félrefordította fejét, és 

halkan megszólalt: 

– Gyere be, kedvesem… 

Felállt: 

– Bemutatom neked Maigret felügyelőt, személyesen… 

Az elegáns, roppant élénk, rendkívül mozgékony tekintetű 

negyven év körüli asszonynak néhány pillanat elegendő volt, 

hogy tetőtől talpig felmérje a felügyelőt. Ha egy mákszemnyi 

sárfolt lett volna a bal cipőjén, talán azt is észreveszi. 



 

 

– Örvendek, felügyelő úr… Remélem, nem azért jött, hogy 

letartóztassa a férjemet? Amilyen gyenge lábon áll az egészsége, 

egyenesen a rabkórházba szállíthatná… 

Pedig nem volt harapós kedvében. Gonoszkodás nélkül, a 

legnyájasabb mosolygással mondta, de mégis mondta. 

– Valamelyik cselédünkről van szó? 

– Semmiféle panasz nem érkezett hozzám, de ez amúgy is a 

kerületi kapitányságra tartozna… 

Az asszony láthatólag égett a vágytól, hogy megtudja, mi 

hozta ide Maigret-t. A férje ezt éppúgy érezte, mint Maigret, de 

mintegy cinkosan összejátszva, egyikük sem tett rá a legkisebb 

célzást sem. 

– Mit szól a mi armagnacunkhoz? – kérdezte az asszony 

megpillantva a poharakat. – Remélem, kedvesem, csak egy 

kortyot ittál? 

Az asszonyon világos tavaszi kosztüm volt. 

– Nos, uraim, itt hagyom magukat, folytassák a 

munkájukat… Csak azt akartam mondani, kedvesem, hogy 

nyolcig nem leszek itthon… De hét óra után megtalálhatsz 

Hortense-nál… 

Nem ment ki mindjárt, s miközben a két férfi szótlanul 

álldogált, módját ejtette, hogy körbejárja a szobát, megigazított 

egy hamutartót, egy kis asztalkán, beljebb tolt egy könyvet a 

polcon. 

– Viszontlátásra, Maigret úr… Igazán, roppant örülök, hogy 

találkozhattam magával… Maga rendkívül érdekes ember… 



 

 

Az ajtó bezárult. Parendon visszaült a helyére. Egy ideig 

hallgatott, mintha azt várná, hogy ismét kinyílik az ajtó. Végül 

kisfiúsan felnevetett. 

– Hallotta? 

Maigret nem tudta, mit feleljen. 

– Maga rendkívül érdekes ember… Most dühöng, mert semmit 

sem mondott neki… Nemcsak azt nem tudja, miért jött ide, 

hanem maga egy szót sem ejtett a ruhájáról, no meg a fiatalos 

külsejéről… A legnagyobb örömet akkor szerezte volna neki, ha 

a lányomnak véli… 

– Van lánya? 

– Igen, tizennyolc éves. Tavaly érettségizett, s régészetet 

tanul az egyetemen… Amíg meg nem unja. Tavaly még laboráns 

akart lenni… Csak az étkezések idején látom olykor, amikor 

éppen kedve tartja velünk étkezni… Van egy fiam is, Jacques, 

tizenöt éves, most jár ötödikbe a Racine Gimnáziumban… Ennyit 

a családomról… 

Könnyedén beszélt, mintha a szavaknak nem is lenne 

értelmük, vagy mintha önmagán gúnyolódna. 

– Most veszem észre, elrabolom az idejét, ideje lenne 

visszatérni a levélre… Tessék… Itt van egy olyan levélpapír… A 

szakértői majd megállapítják, hogy ugyanolyan-e, de én már 

eleve biztos vagyok az eredményben… 

Megnyomott egy csengőt, s az ajtó felé fordulva várakozott: 

– Vague kisasszony, hozzon be, legyen szíves, egy olyan 

borítékot, amilyet a szállítóinknak szoktunk küldeni. – S 

magyarázatul Maigret-nek hozzátette: – A szállítóinknak csekkel 

fizetünk minden hó végén… Túlzott előkelőségnek hatna, ha a 



 

 

számlák kiegyenlítésére cégjelzéses borítékot használnánk… 

Erre a célra egyszerű fehér borítékot tartunk… 

A titkárnő be is hozott egyet. 

– A borítékot is összehasonlíthatja. Ha a boríték, akárcsak a 

levélpapír, egyezik, akkor szinte bizonyos lehet benne, hogy a 

levél innen származik… 

Nem látszott rajta, hogy ez túlságosan nyugtalanítaná. 

– Nem lát semmi olyan okot, amely valakit ennek a levélnek 

a megírására ösztökélhetett? 

Az ügyvéd előbb elképedve, majd egy kissé kiábrándultan 

nézett Maigret-re. 

– Okot? Ezt a szót nem vártam volna, Maigret úr… 

Megértem, hogy köteles kérdéseket feltenni… De hogy ok? Akár 

tudatosan, akár nem, oka mindenkinek lehet… 

– Sokan laknak ebben a lakásban? 

– Állandóan, azaz éjjel-nappal, nem sokan… A feleségem 

meg én természetesen… 

– Külön hálószobájuk van? 

Az ügyvéd szeme élesen felvillant, mintha Maigret érzékeny 

pontra tapintott volna. 

– Ezt hogyan találta ki? 

– Nem tudom… Gondolkodás nélkül tettem fel a kérdést… 

– Igaz, külön hálószobánk van… A feleségem későn fekszik, 

és reggel sokáig szeret heverészni az ágyban, én viszont korán 

kelő vagyok… Egyébként, kedvére bejárhatja az egész lakást… 

Mindjárt azt is megmondom, hogy ezt a lakást nem én 

választottam, s nem is én rendeztem be… Amikor az apósom (s 

egy pillantást vetett az Elnök arcképére) nyugalomba vonult, és 



 

 

a Vendée-ba ment lakni, összeült a családi tanács… Négyen 

vannak nővérek, mind férjes asszony… Még időnek előtte, 

valahogy felosztották az örökséget, és feleségemnek jutott ez a 

lakás mindennel, ami benne van, a képeket meg a mellszobrokat 

is beleértve… 

Nem nevetett, nem is mosolygott. Ez annál kényesebb kérdés 

volt. 

– Az egyik nővér örökli a vendée-i nemesi kúriát a Vouvant 

erdőségben, a másik kettő megosztozik az értékpapírokon… 

Gassin de Beaulieu-ék régi nagy vagyon urai, s jut elég 

mindenkinek… így hát, ez nem is annyira az én otthonom, 

inkább az apósomé, csupán a könyveket, a szobámnak meg 

ennek a dolgozószobának a bútorait mondhatom magaménak… 

– Ugye, a maga édesapja is él még? 

– Itt lakik, majdnem szemben, a Miromesnil utcában, ott 

rendezett be egy lakást öreg napjaira… Már harminc éve 

özvegy… Sebész volt… 

– Híres sebész… 

– Látom, ezt is tudja… Akkor hát az se titok maga előtt, hogy 

az ő szenvedélye nem a 64. paragrafus volt, hanem a nők… 

Ugyanilyen nagy, de ennél modernebb lakásunk volt az 

Aguesseau utcában… Most az öcsém, aki ideggyógyász, lakik 

benne a feleségével… Ennyit a családomról… Már említettem 

Paulette lányomat, meg az öccsét, Jacques-ot… Mindenesetre, ha 

jó pontot akar szerezni nála, jegyezze meg, a lányom azt szereti, 

ha Bambinak nevezik, az öccsét meg makacsul Gusnek hívja… 

Feltehetően majd megunják… De ha nem, az se nagy baj… 



 

 

– A cselédfronton, hogy a feleségem kifejezésével éljek, már 

látta Ferdinand-t, a komornyikot… Családi nevén Fauchois… 

Akár a családom, a Berry vidékről való… Nőtlen… A szobája az 

udvar végében, a garázsok fölött van… Lise, a szobalány itt 

alszik a lakásban, és egy bizonyos Marchand-né asszony, egy 

cukrász felesége jár ide naponta takarítani, és ragaszkodik 

hozzá, hogy este hazamehessen… Jegyzeteket nem készít? 

Maigret csak mosolygott, majd felállt, és egy nagyobb 

hamutartó felé indult, hogy kiürítse pipáját. 

– Most pedig az én frontomat illetően, ha szabad így 

mondanom… Látta Vague kisasszonyt… A titkárnőmet mindig 

vezetéknevén szólítom… Sohase beszél a magánéletéről, és 

utána kellene néznem, ha a címét kérdeznék tőlem… Csak 

annyit tudok, hogy metrón jár haza, és bármikor itt tarthatom 

túlórázni, nem zsörtölődik… Huszonnégy-huszonöt éves lehet, 

és ritkán láttam rosszkedvűnek… Az irodámban egy roppant 

törekvő gyakornok van a segítségemre, a neve René Tortu, az ő 

szobája a folyosó végén van. Végül még hátravan, akit írnoknak 

nevezünk, egy húsz év körüli, Svájcból frissen érkezett 

fiatalember, akinek, azt hiszem, drámaírói ambíciói vannak… Ő 

itt a mindenes… Amolyan hivatalsegéd-féle… Ha rám bíznak 

egy ügyet, akkor majdnem mindig igen nagy összegek, milliók, 

sőt százmilliók forognak kockán, s ilyenkor egy vagy több héten 

át éjjel-nappal dolgoznom kell… Utána jönnek a rutinmunkák, 

és marad időm rá… – elpirult, elmosolyodott –, hogy 

foglalkozzam a mi 64. paragrafusunkkal… Szeretném, ha 

egyszer majd megmondaná, mit gondol róla, Maigret úr… 

Addig is mindenkinek kiadom az utasítást, hogy szabadon 



 

 

mozoghasson a lakásban, és mindenki teljes őszinteséggel 

válaszoljon a kérdéseire… 

Maigret egy kissé zavartan nézett az ügyvédre, s magában 

azon töprengett, vajon furfangos színésszel vagy egy szánni 

való, beteges emberrel áll szemben, aki finom humorral 

vigasztalja magát. 

– Holnap, a délelőtt folyamán minden bizonnyal eljövök, de 

nem zavarom magát. 

– Akkor valószínűleg én fogom magát zavarni. 

Kezet fogtak, a felügyelő egy gyermekkezet tartott a 

magáéban. 

– Köszönöm a szíves fogadtatást, Parendon úr. 

– Köszönöm a látogatását, Maigret úr. 

Az ügyvéd, tipegve, egészen a felvonóig kísérte. 

MÁSODIK FEJEZET 

Az utcán ismét napfény fogadta, az első tavaszi napok illata, 

amelybe egy kevés porszag keveredett, az Elnöki Palota 

őrangyalai ott sétálgattak közömbös arccal, és egy diszkrét 

fejbiccentéssel jelezték, hogy felismerték. 

A Körönd sarkán egy öregasszony a külvárosi kertek illatát 

árasztó-orgonacsokrokat árult, és Maigret alig tudta megállni, 

hogy ne vegyen belőle. Hogy nézne ki egy nagy csokor virággal 

a Rendőr-főkapitányságon? 

Könnyűnek érezte magát, valami különös könnyedséget 

érzett. Egy ismeretlen világból lépett ki, ahol kevésbé érezte 

magát idegennek, mint gondolta. Ahogy ott ment a járdán a 



 

 

járókelők tömegében, ismét maga előtt látta a díszes lakást, 

amelyben ott lebegett egy nagy bíró árnyéka, aki bizonyára 

fényűző estélyeket rendezett ott. 

Parendon, hogy vendége otthonosan érezze magát, már 

eleve mintegy ráhunyorított: 

– Ne essen bele a csapdába. Mindez csak díszlet. Még a 

tengeri jog is csak játék, csak látszat… 

S mint valami játékot, elővette a 64. paragrafust, ami a 

világon mindennél jobban érdekelte. 

Vagy ennyire ravasz lenne? Mindenesetre Maigret vonzódott 

ehhez a szökdécselő gnómhoz, aki úgy falta a szemével, mintha 

még sose látott volna rendőrfelügyelőt. 

Kihasználta a szép időt, végigsétált a Champs-Élysées-n 

egész a Concorde térig, ahol végül is autóbuszra ült. Mivel nem 

akadt peronos kocsi, kénytelen volt eloltani a pipáját, és bent 

foglalni helyet. 

Éppen a hivatalos aláírások idejére érkezett meg a bűnügyi 

rendőrségre, és vagy húsz percébe telt, amíg megszabadult a 

postától. A felesége meglepődött, amikor már hat óra előtt, jó 

hangulatban, megjött. 

– Mi van vacsorára? 

– Azt gondoltam, készítek… 

– Semmit se készíts. Vendéglőben vacsorázunk… 

Bárhol, csak ne itthon. Hisz ez a nap más volt, mint a többi, 

és Maigret ragaszkodott hozzá, hogy az is maradjon. 

Már hosszabbodtak a napok. A Diák-negyedben találtak egy 

vendéglőt, beüvegezett terasszal, egy parázstartó kellemes 

meleget terjesztett. A vendéglő specialitása mindenféle tengeri 



 

 

állat volt, és Maigret majdnem mindegyik fajtából evett, 

beleértve az aznap reggel repülőgéppel Dél-Franciaországból 

érkezett tengerisünt is. 

Az asszony mosolyogva nézte. 

– Úgy látszik, hogy ma jó napod volt. 

– Megismerkedtem egy furcsa alakkal… meg egy furcsa 

házzal, furcsa emberekkel… 

– Bűnügy? 

– Nem tudom… Még nem követtek el bűnt, de bármikor 

elkövethetik… És akkor elég pocsék helyzetben lennék… 

Ritkán esett meg, hogy szóba hozta a folyamatban levő 

ügyeit, és a felesége rendszerint sokkal többet tudott meg az 

újságokból és a rádióból, mint a férjétől. Most azonban a 

felügyelő nem tudott ellenállni a vágynak, hogy megmutassa a 

levelet feleségének. 

– Olvasd el… 

Már a desszertnél tartottak. A roston sült tengeri márnához 

zamatos poullyi bort ittak, amelynek illata még most is ott 

lebegett körülöttük. Maigret-né meglepődve nézett a férjére, 

ahogy visszaadta neki a levelet. 

– Egy kamasz? – kérdezte. 

– A házban tényleg van egy kamasz. Még nem láttam. De 

vannak koravén kamaszok is. No meg érett korú emberek, akik 

kamaszok maradtak… 

– Te hiszel az egészben? 

– Valaki azt akarta, hogy bekerüljek a házba. Különben nem 

használt volna olyan levélpapírt, amilyen csak két 

papírkereskedésben található Párizsban. 



 

 

– S ha azt tervezi, hogy bűnt követ el… 

– Arról nem tesz említést, hogy ő követi el a bűnt… 

Egyszerűen bejelenti nekem, hogy bűncselekmény készül, de 

mintha ő maga se tudná, ki lesz a tettes… 

Ez egyszer Maigret-né nem vette komolyan a dolgot. 

– Meglátod, tréfa az egész… 

Maigret fizetett, és az enyhe időt kihasználva, kerülővel a 

Szent Lajos szigetén át gyalog sétáltak haza. 

A Saint-Antoine utca sarkán orgonát árultak, s így mégis 

jutott orgona a lakásba ezen az estén. 

Másnap reggel a nap éppolyan verőfényes, a levegő 

éppolyan tiszta volt, de már nem figyeltek fel rá annyira. Lucas, 

Janvier és Lapointe már vártak a kis raportra, s Maigret az 

aznapi postában a levelet kereste. 

Nem volt bizonyos benne, hogy ott lesz, mivel a hirdetés 

csak az előző napi Le Monde késő délutáni kiadásában jelent meg, 

és a Figaro csak aznap reggel közölte. 

– Itt van! – kiáltotta a levelet lobogtatva. 

Ugyanaz a boríték, ugyanaz a rendes nyomtatott betűs írás, 

ugyanaz a levágott fejlécű levélpapír. 

Ezúttal elmaradt a „Csoportvezető Úr” megszólítás, és a 

hangnem is megváltozott. 

Hibát követett el, Maigret úr, hogy eljött második levelem vétele előtt, 

most már mindenki résen van, és ez rohamosan meggyorsíthatja az 

eseményeket. A bűntett – részben az ön hibájából – egyik óráról a 

másikra megtörténhet. 



 

 

Sokkal türelmesebbnek és megfontoltabbnak hittem Önt. Azt hiszi 

talán, hogy egyetlen délután leforgása alatt képes felfedni egy ház 

titkát? 

Ön sokkal hiszékenyebb, és meglehet, sokkal hiúbb, mintsem 

gondoltam. Nem segíthetek Önnek többé. Az egyetlen, amit 

tanácsolhatok: folytassa a nyomozást anélkül, hogy hitelt adna bárki 

szavainak. 

Üdvözlöm, és mindennek ellenére továbbra is csodálattal adózom 

Önnek. 

A társaságban levő három férfi érezte, hogy főnökük zavarban 

van, és nem szívesen adja oda nekik a levelet. Őket még nagyobb 

zavarba ejtette az a fölényes hang, amellyel a névtelen levélíró 

kezelte a főnöküket. 

– Nem gondolja, hogy egy kamasz szórakozik? 

– A feleségem is ugyanezt mondta tegnap este. 

– S a maga benyomása? 

– Nem… 

Nem, a rossz tréfában nem hitt. Pedig a Marigny úti 

légkörben semmi drámait nem érzett. A lakásban minden 

világos, rendezett volt. A komornyik nyugodt méltósággal 

fogadta… A furcsa nevű titkárnőt élénknek és rokonszenvesnek 

találta. Ami Parendon ügyvédet illeti, igaz, különös a külseje, de 

nyájas vendéglátó gazdának mutatkozott. 

Parendon sem gondolta, hogy tréfáról lenne szó, nem 

tiltakozott az ellen sem, hogy így betörnek a magánéletébe. Sok 

mindenről beszélt, főleg a 64. paragrafusról, de egész idő alatt 

mintha valami szorongás lappangott volna benne. 



 

 

A beszámolón Maigret nem említette az esetet. Tudta, 

kollégái vállvonogatással fogadnák, hogy belemászott egy ilyen 

furcsán zavaros históriába. 

– Magánál semmi újság, Maigret? 

– Janvier hamarosan ráteszi a kezét a postásnő gyilkosára… 

A tettest majdnem teljes bizonyossággal ismerjük, de helyesebb 

várni, talán kiderül, volt-e cinkosa… Közös háztartásban él egy 

terhes nővel… 

Rutinmunka. Banális ügyek. Hétköznapok. Egy órával 

később kilépett a hétköznapokból, amint betette a lábát a 

Marigny úti épületbe, ahol az egyenruhás portás üdvözölte a 

fülke üvegajtaja mögül. 

Ferdinand, a komornyik, miközben elvette a kalapját, 

megkérdezte: 

– Óhajtja, hogy bejelentsem az ügyvéd úrnak? 

– Nem. Vezessen a titkárnő szobájába… 

Vague kisasszony! Igen! Eszébe jutott a neve. A lány zöldre 

festett dossziétartókkal körülvett kis irodahelyiséget foglalt el, és 

egy legújabb típusú villanyírógépen kopogott. 

– Velem óhajt beszélni? – kérdezte teljesen nyugodtan. 

Felállt, szétnézett, s az udvarra néző, ablak melletti székre 

mutatott. 

– Sajnos itt nincs karosszék, amit felajánlhatnék. Ha óhajtja, 

átmehetünk a könyvtárszobába vagy a szalonba… 

– Nem, inkább itt maradnék… 

Egy porszívó duruzsolása hallatszott valahonnan. Valahol 

még egy írógép kopogott. Egy férfihang, nem Parendoné, beszélt 

a telefonba: 



 

 

– Igen, igen… Tökéletesen megértem magát, kedves 

barátom, de a törvény az törvény, még ha néha beleütközik is a 

józan észbe… Persze, megemlítettem neki a dolgot… Nem, nem 

fogadhatja se ma, se holnap, és egyébként is ennek semmi 

haszna sem lenne… 

– Tortu úr? – kérdezte Maigret. 

A lány bólintott. Az ügyvédbojtár hangja hallatszott át így a 

szomszéd szobából. Vague kisasszony az ajtóhoz ment, 

becsukta, s ezzel úgy elvágta a hangot, mint a rádióét szokták 

egy gombnyomással. Az ablak nyitva maradt, odakinn egy kék 

overallos sofőr egy Rolls-Royce-t mosott locsolótömlővel. 

– Parendon úr kocsija? 

– Nem, a második emeleti lakóké, peruiak. 

– Parendon úrnak van sofőrje? 

– Kénytelen tartani, rossz a szeme, nem vezethet. 

– Milyen márkájú a kocsija? 

– Cadillac… Legtöbbnyire a felesége használja, bár neki van 

egy angol kiskocsija… Nem zavarja a zaj? Ne csukjam be az 

ablakot? 

Nem. A vízcsobogás hozzátartozott a hangulathoz, a 

tavaszhoz, egy ilyen házhoz, amilyenben most tartózkodik. 

– Tudja, miért vagyok itt? 

– Csak annyit tudok, hogy mindnyájan a rendelkezésére 

állunk, és válaszolnunk kell minden kérdésére, még 

indiszkrétekre is… 

Maigret ismét elővette zsebéből az első levelet. Ha visszatér a 

Főkapitányságra, fotókópiát készíttet róla, mert a végén egészen 

elrongyolódik. 



 

 

Amíg a titkárnő olvasott, Maigret fürkészve nézte az arcát, 

amelyet a csontkeretes szemüveg sem csúfított el. 

A lány nem volt szép a szó megszokott értelmében, inkább 

megnyerő'. Főleg húsos, mosolygó, a szájszögletében kissé felfelé 

ívelő ajka vonta magára a figyelmet. 

– Nos? – mondta, amint visszaadta a levelet. 

– Mit gondol erről? 

– Mit gondol Parendon úr? 

– Ugyanazt, amit maga. 

– Hogyhogy? 

– Úgy, hogy ő sem volt jobban meglepve, mint maga most. 

A titkárnő erőltetetten elmosolyodott, de érezhető volt, hogy 

elevenére tapintottak. 

– Meg kellett volna hökkennem? 

– Ha bejelentik, hogy gyilkosság készül a házban… 

– Ez előfordulhat bármelyik házban, nem? Egy ember, 

mielőtt bűnözővé válna, azt hiszem, éppúgy viselkedik, mint 

bárki más, olyan, mint mindenki, mert ha nem… 

– Mert ha nem, hát eleve letartóztatnánk a jövendő 

bűnözőket, ez biztos. 

A legérdekesebb az, hogy ez eszébe jutott a titkárnőnek: 

Maigret hosszú pályafutása alatt alig akadt ember, aki ilyen 

egyszerűen és józanul okoskodott volna. 

– Feladtam a hirdetést. Ma reggel megkaptam a második 

levelet. 

Odanyújtotta, a lány éppoly figyelmesen, de most már 

bizonyos nyugtalansággal olvasta el. 

– Kezdem érteni – suttogta. 



 

 

– Mit? 

– Hogy maga nyugtalan, és személyesen vállalta a 

nyomozást… 

– Megengedi, hogy rágyújtsak? 

– Kérem, itt nekem is szabad dohányoznom, pedig kevés 

irodában engedik meg… 

A legtöbb nőtől eltérően, egyszerű mozdulattal, pózolás 

nélkül gyújtott rá egy cigarettára. Azért dohányzott, hogy egy 

kissé lazítson, hátradőlt a gépírói forgószéken. Az iroda nem 

hasonlított a kereskedelmi iroda- helyiségekhez. A gépíróasztal 

ugyan fémből készült, de egy XVIII. Lajos95 korabeli szép 

íróasztal is volt. 

– Az ifjú Parendon tréfás kedvű fickó? 

– Gus? Mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy valami 

nagy tréfacsináló. A gimnáziumban mindig osztály első, bár sose 

tanul. 

– Mi a szenvedélye? 

– A zene és az elektronika… A szobáját egy tökéletes 

sztereorendszerrel szerelte fel, és isten tudja, hány tudományos 

folyóiratot járat… Nézze, éppen itt van egy, a reggeli postával 

érkezett… Én szoktam a szobájába vinni… A Holnap 

Elektronikája. 

– Sokat jár el szórakozni? 

– Este nem vagyok itt. Nem hiszem. 

– Vannak barátai? 

                                                           
95 XVIII. Lajos – XVIII. Lajos (1755-1824) francia király (ur. 1814-24). 



 

 

– Néha eljön egy barátja zenét hallgatni, vagy közösen 

kísérleteznek… 

– Milyen viszonyban van az apjával? 

Úgy látszott, a titkárnőt meglepte a kérdés. Gondolkodott, 

egy mosollyal kért elnézést. 

– Nem tudom, mit válaszoljak. Öt éve dolgozom Parendon 

úrnál. Ez a második állásom Párizsban. 

– Melyik volt az első? 

– Egy kereskedő irodájában dolgoztam a Réaumur utcában. 

Szerencsétlennek éreztem magamat, mert nem érdekelt a munka. 

– Ezt az állást ki szerezte magának? 

– René… Azaz Tortu úr… említette nekem ezt a helyet… 

– Jó ismerősök voltak? 

– Esténként ugyanabban a vendéglőben vacsoráztunk, a 

Caulaincourt utcában. 

– A Montmartre-on lakik? 

– A Constantin-Pecqueur téren… 

– Tortu a barátja volt? 

– Egy alkalmat kivéve, nem volt köztünk semmi… 

– Egy alkalmat kivéve? 

– Azt az utasítást kaptam, hogy legyek teljesen őszinte, 

ugye? Nem sokkal azelőtt, hogy ide beléptem, egy este együtt 

jöttünk ki a Maurice-ból, és a Clichy téren bementünk egy 

moziba… Maurice, az a Caulaincourt utcai vendéglő… 

– Mindig ott vacsorázik? 

– Majdnem minden este… Szinte már hozzátartozom a 

berendezéshez… 

– És Tortu? 



 

 

– Ritkábban, amióta vőlegény. 

– Nos, a mozi után… 

– Engedélyt kért, hogy feljöhessen hozzám még egy pohár 

italra… Már egynéhány pohárral megittunk, és egy kissé 

becsíptem… Elutasítottam, mert irtóztam tőle, hogy egy férfi 

belépjen a lakásomba… Inkább én mentem fel hozzá a Saules 

utcába… 

– S hogyhogy többé nem ment el hozzá? 

– Mert nem ment a dolog, ezt mindketten éreztük… Nem 

feleltünk meg egymásnak, ez előfordul… De jó pajtások 

maradtunk… 

– Hamar meglesz az esküvője? 

– Nem hinném, hogy sürgős lenne neki… 

– A menyasszonya is titkárnő? 

– A főnököm fivérének, Parendon doktornak az 

asszisztensnője… 

Maigret lassan pöfékelt, s közben megpróbálta beleélni 

magát ezeknek az embereknek a világába, akiket tegnap még 

nem ismert, és akik hirtelen felbukkantak az életében. 

– Ha már ilyesmiről beszélünk, felteszek egy másik 

indiszkrét kérdést: le szokott feküdni Parendon úrral? 

Úgy látszik, ilyen volt ez a lány, figyelmesen, komoly arccal 

meghallgatta a kérdést, várt egy kicsit, s mikor válaszra nyílt a 

szája, mosolyogni kezdett, önkéntelen és gúnyos mosollyal, s 

közben szeme felcsillant a szemüveg mögött. 

– Bizonyos értelemben igen. Előfordul, hogy szeretkezünk, 

de mindig suttyomban, a lefekvés szó nem illik ide, mivel sose 

feküdtünk egymás mellett… 



 

 

– Tortu tud róla? 

– Erről kettőnk közt sosem esett szó, de bizonyára sejti. 

– Miből? 

– Majd ha jobban megismeri a lakást, akkor megérti. Nézzük 

csak, hány személy jár-kel itt napjában? Parendon úr és a 

felesége, meg a két gyermekük, ez már négy… Hárman az 

irodában, az hét… Ferdinand, a szakácsnő, a szobalány meg a 

bejárónő, ez már tizenegy… Parendonné masszírozójáról nem is 

beszélve, aki hetenként négyszer jár ide, meg a nővéreiről, meg a 

kisasszony barátnőiről… Hiába van sok szoba, a végén 

mégiscsak összetalálkozunk egymással… Főleg itt, nálam… 

– Miért éppen itt? 

– Mert mindenki ebben az irodahelyiségben szerzi be papír- 

és bélyegszükségletét. Ha Gusnek egy darab zsineg kell, az én 

fiókjaimban turkál… Bambinak állandóan bélyeg meg 

ragasztószalag kell… Ami pedig Parendonnét illeti… 

Maigret a lányra nézett, kíváncsian várta a folytatást. 

– Ez az asszony mindenütt ott van… Igaz, sokat jár el 

hazulról, de az ember sohasem tudja, hogy házon kívül van-e 

vagy sem… Észrevehette, hogy a folyosók és a legtöbb szoba 

vastag mokettszőnyeggel96 van borítva… Nem hallani a 

lépéseket… Kinyílik az ajtó, és váratlanul felbukkan valaki… 

Megesik például, hogy Parendonné felrántja az ajtóm, és 

suttogva így szól: „Ó! Bocsánat!”, mintha tévedésből nyitott 

volna be. 

– Kíváncsi természetű? 
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– Vagy álmatag… Hacsak nem valami hóbort ez nála… 

– Sose kapta rajta magát a férjével? 

– Ebben nem vagyok bizonyos… Egy ízben, karácsony előtt, 

amikor azt hittük, hogy fodrásznál van, egy elég kényes 

pillanatban lépett be… Még volt annyi időnk, hogy úgy tegyünk, 

mintha mi sem történt volna, legalábbis azt hiszem, sikerült, de 

semmi sem bizonyos… Igen természetesnek mutatkozott, és 

férjének arról kezdett beszélni, hogy milyen ajándékot vett 

Gusnek… 

– A magatartása nem változott meg magával szemben? 

– Nem. Parendonné mindenkihez kedves, a rá jellemző 

kedvességgel, mintha egy kissé felettünk lebegne, hogy 

megóvjon minket… Magamban néha angyalnak nevezem… 

– Nem szereti őt? 

– Nem fogadnám el barátnőmnek, ha ezt akarta tudni. 

Megszólalt egy csengő, és a titkárnő már talpon is volt. 

– Bocsásson meg. Hív a főnök… 

Már ott volt az ajtónál, de menet közben még felkapott egy 

gyorsírótömböt meg egy ceruzát. 

Maigret magára maradt, s szétnézett az udvaron, ahová még 

nem ért el a nap, a sofőr most már szarvasbőrrel fényesítette a 

Rollsot, s egy elcsépelt dallamot fütyörészett. 

Vague kisasszony csak nem jött vissza, Maigret pedig 

továbbra is ott üldögélt az ablak mellett, türelmesen, ő, aki utált 

várakozni. Kimehetett volna, hogy szétnézzen a folyosó végén 

Tortu és Julien Beud által elfoglalt irodahelyiségben, de mintha 

egész teste elzsibbadt volna, és félig lehunyt szeme hol egyik, hol 

másik tárgyra siklott. 



 

 

Az ízlésesen faragott, nehéz tölgyfa lábakon nyugvó asztal 

valaha egy másik szobában állhatott. A lapját az idő simára 

csiszolta. Egy négy sarkán bőrrel védett itatóspapír szolgált 

írómappaként. A műanyag tolltartóban töltőtollak, ceruzák, egy 

radír és egy kaparókés. Az írógépasztal közelében egy szótár 

volt. 

Aztán egyszer csak összeráncolta a szemöldökét, szinte 

kelletlenül felállt, és közelebb ment az asztalhoz, hogy 

megnézze. Nem tévedett. Jól látható volt egy friss karcolás, 

amelyet egy papírlapot vágó kaparókés hegye okozhatott. 

A tolltartó mellett egy fémvonalzó. 

– Maga is észrevette? 

Maigret összerezzent. Vague kisasszony jött vissza az 

irodába, kezében a gyorsírótömbbel. 

– Miről beszél? 

– A karcolásról… Hát nem kár így tönkretenni egy ilyen szép 

asztalt? 

– Nem tudja, ki tette? 

– Mindenki megtehette, aki bejáratos ide, vagyis bárki. Már 

mondtam, hogy boldog-boldogtalan úgy jár be ide, mintha 

otthon lenne… 

Így hát nem kell keresnie. Még az előző napon elhatározta, 

hogy megvizsgálja a házban található asztalokat, mert 

észrevette, hogy a levélpapírt oly egyenesen vágták el, mintha 

papírvágógéppel vágták volna. 

– Parendon úr szeretne találkozni magával, ha nincs 

ellenére… 

Maigret észrevette, hogy a gyorsírótömbön nincs semmi. 



 

 

– Elmondta neki a beszélgetésünket? 

A lány egy csöppet se jött zavarba, s így válaszolt: 

– Igen. 

– Azt is, ami a kettőjük kapcsolatát illeti? 

– Természetesen. 

– Ezért hívta be? 

– Nem. Egy felvilágosítást kért tőlem, azzal az üggyel 

kapcsolatban, amelyen most dolgozik… 

– Hamarosan visszajövök magához. Gondolom, nem kell 

bejelentenie. 

A titkárnő elmosolyodott. 

– Hát nem mondta, hogy úgy járhat-kelhet itt, mint otthon? 

Maigret bekopogott a magas tölgyfa ajtón, benyitott, és az 

apró embert ott találta a láthatólag hivatalos aktákkal telezsúfolt 

íróasztalánál. 

– Jöjjön csak be, Maigret úr… Bocsánatot kérek, amiért 

megzavartam… Egyébként nem is tudtam, hogy a titkárnőmnél 

van… így hát kezd egy kissé többet tudni a házunkról… 

Megkérhetem, hogy engedjen egy pillantást vetnem a második 

levélre? 

Maigret készségesen átnyújtotta a levelet, és úgy látta, hogy 

az eddig is színtelen arc viaszsápadt lett. A kék szempár nem 

csillogott már a vastag szemüveg mögött, hanem kérdő 

szorongással szegeződött Maigret-re. 

– A bűntett egyik óráról a másikra megtörténhet… Maga ezt 

komolyan veszi? 

Maigret szintén mereven nézte az ügyvédet, és csak annyit 

kérdezett: 



 

 

– És maga? 

– Nem tudom. Most már semmit sem tudok. Tegnap még 

elég könnyedén vettem a dolgot. Bár azt nem hittem, hogy rossz 

tréfa, inkább valami naiv, de álnok bosszúra gondoltam… 

– De kin akarnak bosszút állni? 

– Rajtam, a feleségemen, bárkin a házban… Ügyes módja 

annak, hogy idecsődüljön a rendőrség, és kérdésekkel zaklasson 

bennünket… 

– Szólt a dologról a feleségének? 

– Kénytelen voltam, hiszen találkozott magával a 

dolgozószobámban. 

– Mondhatta volna, hogy egy szakmai kérdés miatt jöttem… 

Parendon arca enyhe csodálkozást fejezett ki: 

– A maga felesége beérte volna ezzel a magyarázattal? 

– Az én feleségem sose tesz fel nekem kérdéseket. 

– Bezzeg az enyém igen. És akárcsak maguk a 

kihallgatásokon, ha hinni lehet az újságoknak, ő is addig 

ismételgeti a kérdéseit, amíg úgy nem érzi, hogy a végére járt a 

dolognak. Aztán látszólag ártatlan apróbb mondatokra bontja, s 

ezeket odaveti Ferdinand-nak, a szakácsnőnek, a titkárnőmnek, 

a gyerekeknek… 

Parendon nem panaszkodott. Hangjából egy csepp keserűség 

sem csendült ki. Inkább valami csodálat. Mint amikor egy 

jelenségről beszélünk, tulajdonságait méltatva. 

– S mit mondott? 

– Hogy valamelyik cseléd bosszújáról van szó… 

– Van okuk panaszra a cselédeknek? 



 

 

– Azoknak mindig van rá okuk. Például Vaquinné, a 

szakácsnő, elég későig itt marad, ha vendégeink vannak 

vacsorára, viszont a takarítónő, történjék bármi, már este hatkor 

elmegy. Persze a takarítónő kétszáz frankkal kevesebb fizetést 

kap. Ugye, érti? 

– És Ferdinand? 

– Tudja-e, hogy Ferdinand volt légiós, és részt vett megtorló 

műveletekben? Senki sem néz utána, mit csinál esténként a 

garázs fölött, kit fogad, hová jár… 

– Maga is hajlik rá, hogy ezt higgye? 

Az ügyvéd egy pillanatig habozott, s úgy döntött, hogy 

őszinte lesz. 

– Nem. 

– Miért? 

– Egyikőjük sem írta volna le ezekben a levelekben található 

mondatokat, nem használt volna bizonyos szavakat… 

– Van fegyver a házban? 

– A feleségemnek van két vadászpuskája, mivel gyakran 

hívják meg vadászatokra. Én nem lövöldözöm. 

– Azért, mert rossz a szeme? 

– Azért, mert irtózom tőle, hogy állatokat öljek. 

– Van pisztolya? 

– Egy ócska browning, az éjjeliszekrényem fiókjában. Azt 

hiszem, ez elterjedt szokás. Az ember azt gondolja, ha betörők 

jönnek… – Halkan felnevetett. – Legföljebb rájuk ijeszthetnénk 

vele. Nézze… – Kihúzta az íróasztala egyik fiókját, és egy doboz 

töltényt vett elő. – A pisztoly a szobámban, a lakás másik végén 

van, és a töltények pedig itt vannak, ezt a szokást még akkor 



 

 

vettem fel, amikor a gyerekek fiatalabbak voltak, s féltem, hogy 

baleset történik. Erről eszembe jut, hogy most már megvan a 

magukhoz való eszük, és megtölthetem a browningomat. 

Tovább kutatott a fiókban, és egy boxert vett elő. 

– Tudja, honnan származik ez a kis játék? Három évvel 

ezelőtt legnagyobb meglepetésemre beidéztek a kerületi 

kapitányságra. Mikor megjelentem, megkérdezték, van-e egy 

Jacques nevű fiam. Akkoriban tizenkét éves volt. Iskolából 

kijövet összeverekedtek a gyerekek, és az utcai rendőr ezt a 

bokszert találta Gusnél… Mikor hazajött, faggatni kezdtem, és 

megtudtam, hogy egy barátjától kapta hat csomag rágógumiért 

cserében! 

Elmosolyodott, mulattatta az emlék. 

– A fia heves természetű? 

– Volt egy elég nehéz szakasza úgy tizenkét és tizenhárom 

éves kora között. Előfordultak nála heves, de rövid 

dühkitörések, főleg ha a nővére tett rá megjegyzéseket. Azóta ez 

elmúlt. Inkább túl nyugodtnak találom, túl magányosnak, az én 

ízlésem szerint… 

– Nincsenek barátai? 

– Tudtommal csak egy van, aki elég gyakran eljön zenét 

hallgatni, egy bizonyos Génuvier, az apjának cukrászdája van a 

Faubourg Saint-Honoré utcában… A név bizonyára ismerős 

magának… Az előkelő háziasszonyok messzi környékről 

odajárnak vásárolni… 

– Ha megengedi, visszamegyek a titkárnőjéhez… 

– Milyennek találja? 

– Intelligens, gyorsan reagál, és mégis megfontolt… 



 

 

Úgy látszott, ez a vélemény kellemesen érintette. 

Parendont, s így dünnyögött: 

– Ez a lány roppant becses számomra… 

Az ügyvéd ismét elmerült aktáiba, Maigret pedig visszatért 

Vague kisasszonyhoz, aki nem is igyekezett azt a látszatot 

kelteni, mintha dolgoznék, nyilvánvalóan csak rá várt. 

– Engedjen meg egy, talán nevetségesnek látszó kérdést, 

kisasszony… a Parendon fiú nem… 

– Mindenki Gusnek hívja… 

– Jó! Tehát Gus udvarolgatott magának? 

– Hisz csak tizenöt éves. 

– Tudom. De pontosan ebben a korban jelentkeznek 

bizonyos érdeklődések vagy bizonyos érzelmi viharok. 

A lány elgondolkodott. Akárcsak Parendon, ő is várt, mielőtt 

válaszolt volna, mintha a főnöke megtanította volna a 

pontosságra. 

– Nem – mondta végül. – Mikor megismertem, egészen 

kisfiú volt, bélyeget kért tőlem a gyűjteménye számára, és 

hihetetlen mennyiségű ceruzát és ragasztószalagot csent el 

tőlem. Néha megkért, hogy segítsek elkészíteni a házi feladatát. 

Ott ült, ahol most maga, és komoly arccal nézte, hogyan 

dolgozom… 

– És most? 

– Most egy fél fejjel magasabb nálam, és egy éve 

borotválkozik. Most csak cigarettát csen tőlem néha, ha éppen 

elfelejt venni. 

Erre rá is gyújtott, miközben Maigret lassan megtömte 

pipáját. 



 

 

– Nem lettek gyakoribbak a látogatásai? 

– Ellenkezőleg. Azt hiszem, már mondtam, hogy az 

étkezéseket kivéve, a fiú éli a maga életét, kívül a családon. Ha 

vendégek vannak, nem hajlandó megjelenni az asztalnál, és 

inkább a konyhában eszik. 

– Jó viszonyban van a személyzettel? 

– Nem tesz különbséget az emberek között. Akkor sem 

hajlandó a sofőrrel vitetni magát az iskolába, ha elkésik, nem 

szeretné, ha iskolatársai luxuskocsiban látnák… 

– Lényegében szégyelli, hogy ilyen előkelő házban lakik? 

– Valahogy így van, igen. 

– Javult a viszonya a nővérével? 

– Ne felejtse el, hogy az étkezéseknél nem vagyok jelen, és 

csak ritkán látom őket együtt. Véleményem szerint Gus úgy 

tekint a nővérére, mint valami furcsa lényre, mint valami 

rovarra, amelynek szeretné megérteni a felépítését… 

– És az anyja? 

– Az anyja egy kissé hangos az ő számára… Azt akarom 

ezzel mondani, hogy Parendonné állandóan jön-megy, folyton 

egy csomó emberről beszél… 

– Értem… És a kisasszony? Paulette, ha jól emlékszem… 

– Itt mindenki Bambinak hívja… Minden gyereknek van 

beceneve… Gus és Bambi… Fogalmam sincs róla, hogy engem 

hogy neveznek maguk között, mulatságos lehet… 

– Bambi hogyan jön ki az anyjával? 

– Rosszul. 

– Veszekszenek? 

– Még csak azt sem. Alig beszélnek egymással. 



 

 

– Ki kezdeményezte az ellenségeskedést? 

– Bambi… Majd megismeri… Fiatal kora ellenére megbírálja 

a környezetében levő embereket, és a tekintetéből ítélve 

kíméletlenül bírálja őket… 

– Igazságtalanul? 

– Nem mindig. 

– Milyen a viszonya magával? 

– Elfogad. 

– Bejön néha magához ide az irodába? 

– Ha le akar gépeltetni egy egyetemi jegyzetet, vagy 

valamiféle okmányról fotókópiát akar velem készíttetni. 

– Sohase beszél magának a barátairól vagy barátnőiről? 

– Soha. 

– Nem gondolja, hogy tud a maga meg az apja viszonyáról? 

– Már magam is eltöprengtem ezen néhányszor. Nem 

tudom. Bárki megláthatott bennünket anélkül, hogy észrevettük 

volna… 

– Bambi szereti az apját? 

– Gyámkodik az apja felett… Bizonyára úgy gondolja, hogy 

az apja anyjának az áldozata, és talán azért neheztel, mert úgy 

érzi, hogy anyja túlságosan nagy helyet követel magának. 

– Egyszóval, Parendon úr nem nagy szerepet játszik a 

családban? 

– Nem kiemelkedő szerepet… 

– S nem is próbált ezen változtatni? 

– Talán, régebben, amikor még nem dolgoztam itt. Aztán 

rájöhetett, hogy a csatát már eleve elvesztette és… 

– …és begubódzott. 



 

 

A lány felnevetett. 

– Nem olyan nagymértékben, ahogy hiszi. Ő is pontosan 

tudja, mi történik itt… Anélkül hogy kérdezősködne, mint a 

felesége… Neki elég, ha fülel, figyel, és levonja a 

következtetéseket… Roppant okos ember… 

– Nekem is az volt a benyomásom… 

Maigret látta, mennyire örül a véleményének. Olyan 

barátságosan nézett rá, mint akit meghódítottak. S Maigret 

megértette, hogy a lány nem azért lett Parendoné, mert a főnöke, 

hanem mert igazi szenvedély fűzi hozzá. 

– Lefogadnám, hogy magának nincs szeretője… 

– Igaz, nem is akarok… 

– Nem gyötri a magány? 

– Ellenkezőleg. Az lenne elviselhetetlen, ha valaki 

körülöttem sürgölődne… Még inkább, ha valakivel meg kellene 

osztanom az ágyam… 

– Soha egy futó kaland? 

Ismét az enyhe habozás az igazság meg a hazugság között. 

– Néha, elég ritkán… 

Majd, mintha valami hitvallást tenne, komikus büszkeséggel 

hozzátette: 

– De sohasem az én lakásomban… 

– 'Milyen a viszony Gus és az apja között? Már az előbb is 

feltettem a kérdést, de valahogy eltértünk a tárgytól… 

– Gus csodálja az apját. De távolról csodálja, valami 

alázatfélével, és nem mutatja… Tudja, hogy megértse őket, 

ismernie kellene az egész családot, és akkor a nyomozása sose 



 

 

érne véget… Amint tudja, a lakás Gassin de Beaulieu úré volt, és 

most is tele van az ő emlékével… 

A volt tanácselnök már három éve rokkant, és nem hagyja el 

a vendée-i kúriáját… Azeló'tt fellátogatott ide egy-két hétre, a 

szobája még mindig megvan, és alighogy betette ide a lábát, újra 

ő lett a ház ura… 

– Ismeri? 

– Igen jól. Nekem diktálta a leveleit. 

– Miféle ember? Az arcképe után ítélve… 

– Arra céloz, amelyik Parendon úr irodájában van? Ha látta 

az arcképét, akkor őt is látta… Az, akit megvesztegethetetlen és 

művelt bírónak neveznek… Érti, mit akarok mondani?… Egy 

személyiség, aki életnagyságnál nagyobb alakban járt-kelt az 

életben, mintha a saját talapzatáról lépett volna le… Itt-

tartózkodása alatt a legcsekélyebb zajt sem lehetett csapni a 

lakásban… Mindenki lábujjhegyen járt… Suttogva beszéltek. A 

gyerekek, akik akkor még kisebbek voltak, egy rettegésben 

éltek… Viszont Parendon úr apja, a sebész… 

– Jár még ide? 

– Ritkán. Éppen erről akartam beszélni. Mint mindenki, 

nyilván maga is ismeri a legendáját. Berry vidéki parasztivadék, 

máig megőrizte parasztos modorát, még előadásaiban is 

előszeretettel használta a nyers és képekben gazdag nyelvet. – 

Még néhány esztendeje csak úgy buzgott benne a természetes 

őserő. Mivel kétlépésnyire innen, a Miromesnil utcában lakik, 

gyakran benézett ide, a gyerekek imádták… Ez nem 

mindenkinek tetszett… 

– Különösen Parendonnénak nem… 



 

 

– Az bizonyos, hogy egyáltalán nem rokonszenveztek 

egymással… Persze semmi bizonyosat nem tudok… A cselédek 

célozgattak rá, hogy valami viharos jelenet zajlott le köztük… 

Mindenesetre, már nem jár ide, a fia látogat el hozzá két-három 

naponként… 

– Egyszóval, a Gassinek győzték le a Parendonokat. 

– Sokkal nagyobb mértékben, mint hinné. 

Maigret pipája és Vague kisasszony cigarettája bodros, kékes 

füstfelhővel töltötte meg a szobát. A titkárnő az ablakhoz ment, 

és egészen kitárta, hogy felfrissítse a levegőt. 

– Mert – folytatta kedélyes hangon – a gyerekeknek még itt 

vannak a nagynénik, a nagybácsik, az unokatestvérek… Gassin 

de Beaulieu úrnak négy lánya van. A másik három is Párizsban 

lakik… Vannak gyerekeik is, a legfiatalabb tíz-, a legidősebb 

huszonkét éves… Az egyik lány tavaly tavasszal ment férjhez 

egy katonatiszthez, aki a Tengerészeti Minisztériumban 

szolgál… Ez tehát a Gassin de Beaulieu-klán… Ha óhajtja, 

készíthetek egy jegyzéket, a férjek nevének felsorolásával… 

– Nem hiszem, hogy erre szükség lenne a dolgok jelenlegi 

állásánál. A nővérek gyakran járnak ide? 

– Hol az egyik, hol a másik van itt… Bár, ahogy mondani 

szokás, mindegyik jó partit csinált, továbbra is közös családi 

otthonnak tekintik ezt a házat… 

– Viszont… 

– Már tudja, miről akarok beszélni, még mielőtt belekezdtem 

volna… Parendon úr öccse, Germain, gyermekideggyógyász 

szakorvos. Egy volt színésznőt vett el feleségül, aki még ma is 

fiatalos, temperamentumos… 



 

 

– Az orvos hasonlít a… 

Maigret egy kissé feszengve tette fel ezt a kérdést, és a lány 

ezt megértette. 

– Nem. Éppoly széles vállú és erős, akár az apja, de sokkal 

magasabb. Nagyon szép férfi, de meglepő, hogy mennyire 

szelíd. Gyerekük nincs. Alig járnak társaságba, és csak néhány 

közeli barátjukat fogadják… 

– De ide nemigen látogatnak el… – sóhajtott Maigret, aki 

előtt már elég pontos kép bontakozott ki a családról. 

– Parendon úr jár el hozzájuk esténként, amikor a 

feleségének bridzspartija van. A főnököm utálja a kártyát. Néha 

Germain úr benéz hozzá, és elbeszélgetnek az irodában. Ezt 

onnan tudom, hogy olyankor reggelenként, ha megjövök, érzem 

a szivarszagot az irodában… 

Hirtelen mintha Maigret hangot változtatott volna. Nem vált 

sem fenyegetővé, sem szigorúbbá, de hangjában és tekintetében 

nyoma sem maradt a tréfás könnyedségnek. 

– Ide figyeljen, Vague kisasszony, meggyőződésem, hogy 

maga teljes őszinteséggel válaszolt, sőt többet is mondott, mint 

amennyit kérdeztem. Van még egy kérdésem magához, és arra 

kérem, legyen most is őszinte. Gondolja, hogy ezek a levelek 

amolyan tréfák? 

A lány habozás nélkül így válaszolt: 

– Nem. 

– Mielőtt a levelek megérkeztek volna, volt-e olyan előérzete, 

hogy valami tragédia van készülőben a házban? 

A titkárnő ezúttal egy ideig várt, rágyújtott ismét egy 

cigarettára. 



 

 

– Talán… 

– Mikor? 

– Nem is tudom… Gondolkodom rajta… Talán a szünidő 

után… Mindenképpen ez idő tájt… 

– Mit vett észre? 

– Semmi különöset… Ez valahogy a levegőben volt… Azt 

mondhatnám, valami szorongásféle… 

– A maga véleménye szerint ki a fenyegetett személy? 

A titkárnő hirtelen elpirult, és elhallgatott. 

– Miért nem válaszol? 

– Mert úgyis tudja, mit mondanék: Parendon úr. 

Maigret nagyot sóhajtott, és felállt. 

– Köszönöm. Azt hiszem, eleget gyötörtem ma délelőtt. 

Valószínűleg hamarosan ismét eljövök magához. 

– A többieket is ki akarja kérdezni? 

– Ebéd előtt már nem. Mindjárt dél van. Majd később, 

feltétlenül… 

A lány elnézte, amint a nagy, tagbaszakadt ember esetlen 

mozdulatokkal eltávozik, majd mikor az ajtó bezárult mögötte, 

hirtelen sírva fakadt. 

HARMADIK FEJEZET 

A Miromesnil utcában a régi időkből megmaradt egy kis sötét 

vendéglő, ahol az étlapot még palatáblára írták, és ahol egy 

üveges ajtón keresztül látni lehetett a tűzhely előtt sürgölődő, 

oszloplábakon mozgó, nagydarab, kövér tulajdonosnőt. 



 

 

A törzsvendégek külön rekeszben tartották a szalvétájukat, 

összevonták a szemöldöküket, ha ült valaki a megszokott 

helyükön. Ez ritkán fordult elő, mert Emma, a felszolgálólány 

nem szeretett új arcokat látni. A Saussaies utcai rendőrség 

néhány idősebb nyomozója járt ide, no meg azok a ma már oly 

ritka hivatalnokfélék, akiket az ember csak úgy tud elképzelni, 

hogy klott97 könyökvédőben ülnek régi, fekete íróasztaluknál. 

A pult mögött álló tulaj felismerte a felügyelőt, és eléje ment 

üdvözölni. 

– Jó ideje már, hogy nem láttuk itt a környéken… 

Mindenesetre dicsérem a szimatát… Ma éppen disznótoros ebéd 

van… 

Maigret időnként szeretett így, magányosan ebédelni, 

elnézegetni az ódon berendezést meg a vendégeket, akik 

legtöbbnyire hátsó udvarokban eldugott, elképzelhetetlenül kicsi 

irodákban, zugügyvédeknél, zálogházakban, ortopédistáknál, 

bélyegkereskedőknél dolgoztak… 

Ahogyan mondani szokta, ilyenkor csak kérődzött. Nem 

gondolkodott. Gondolatai egyik tárgyról a másikra, egyik képről 

a másikra csapongtak, és a régi meg a folyó ügyek olykor 

összekeveredtek. 

De most folyton Parendonra kellett gondolnia. Miközben a 

zamatos, ropogósra sült hasábburgonyával körített hurkát 

ízlelgette, a gnóm hol megindító, hol elrettentő alakban jelent 

meg előtte. 

                                                           
97 Klott – Egyik oldalán fényes, főleg bélésnek használt pamutszövet (német-

angol). 



 

 

– A 64. paragrafus, Maigret úr! Ne felejtse el a 64. 

paragrafust! 

Valóban annyira foglalkoztatná ez a gondolat az ügyvédet? 

Hogy lehet az, hogy egy ilyen tekintélyes ügyvédet, akinek a 

tanácsait a tengeri ügyekben a világ minden részéről kikérik, és 

igen jól megfizetik, a törvénykönyv tulajdonképpen egyetlen, 

emberi felelősséget tárgyaló paragrafusa bűvölt meg ennyire? 

Csak óvatosan! Nem szabad megpróbálni meghatározni az 

elmebajt. És csakis a tett pillanatára, vagyis a bűn elkövetésének 

pillanatára korlátozva szabad vizsgálni! 

Maigret ismert egynéhány öreg, tapasztalt elmegyógyászt, 

akit a bírák szívesen hívtak meg szakértőnek, mivel nem 

merültek el finom elemzésekben. 

Ezek a bűnös felelősségének korlátaként csupán a 

veleszületett vagy szerzett sérüléseit ismerik el, no meg az 

epilepsziát, mivel a törvénykönyv következő paragrafusa ezt is 

megemlíti. 

De hogyan lehet megállapítani, hogy egy ember abban a 

pillanatban, amikor megöl egy másik embert, a gyilkos mozdulat 

pillanatában, teljesen birtokában volt-e szellemi képességeinek? 

De különösen azt hogyan lehet megállapítani, hogy vajon képes 

lett volna-e legyőzni heves felindulását? 

A 64. paragrafus, igen… Maigret sokat vitatkozott rajta, 

különösen öreg barátjával, Parendonnal. Vitatkoztak rajta a 

Nemzetközi Kriminológiai Társaság szinte valamennyi 

kongresszusán, és sok, vaskos kötetet szenteltek ennek a 

kérdésnek, Parendon könyvtárának nagy része velük van tele. 

– No? Finom? 



 

 

A nyájas vendéglős talán nem túl régi, de igen zamatos 

beaujaulais bort töltött Maigret poharába. 

– Még mindig remekül főz a felesége… 

– Örülne, ha ezt neki magának is megmondaná, mielőtt 

elmegy. 

…A lakás olyan volt, mint a hermelinpalásthoz szokott 

Gassin de Beaulieu, a Becsületrend Parancsnoka, aki sohasem 

kételkedett a törvénykönyvben, a jogban, sem pedig 

önmagában… 

Maigret körül kövér meg sovány, harminc- meg ötvenéves 

emberek ültek az asztaloknál. Legtöbbjük magányosan étkezett: 

üres tekintettel meredtek a semmibe vagy egy újság hasábjaira, 

és mindegyiken rajta volt a szerény, egyhangú élet jellegzetes 

máza. 

Többnyire úgy képzeljük el az embereket, amilyennek 

szeretnénk őket. De hát itt az egyiknek az orra volt görbe, a 

másiknak a válla ferde, a harmadiknak az álla hegyes, a 

negyedik meg kövér volt. A társaság fele kopasz, a túlnyomó 

többsége szemüveges. 

Miért éppen erre gondolt Maigret? Csak úgy. Mert Parendon 

olyan volt a tágas irodájában, mint egy gnóm, vagy ahogy 

egyesek kíméletlenül mondanák, mint egy majom. 

Parendonné pedig… Maigret alig látta. Csak egy pillanatra 

tűnt fel a színen, mintha ragyogó személyiségét óhajtotta volna 

mutatóban felcsillantani. Hogyan került össze ez a házaspár? 

Véletlen találkozás vagy valami családi egyezség 

eredményeként? 



 

 

Kettőjük között ott van Gus, aki a cukrász fiának 

társaságában sztereozenével és elektronikával foglalkozik… 

Szerencsére magasabb és erősebb az apjánál, és ha hinni lehet 

Vague kisasszonynak, kiegyensúlyozott fiú… 

Aztán a nővére, Bambi, aki régészetet tanul. Valóban 

szándékában van kutatásokat végezni a Közel-Kelet 

sivatagaiban, vagy tanulmányai csupán alibiül szolgálnak? 

Vague kisasszony ádázul védelmezte főnökét, akivel pedig 

csak suttyomban, az íróasztal sarkán volt alkalma szeretkezni. 

Mi a csodáért nem találkoznak máshol? Vajon annyira félnek 

Parendonnétól? Vagy talán bűntudatból? …ragaszkodnak 

viszonyuk röpke és rögtönzött jellegéhez? 

És ott a komornyikká vedlett légiós, a szakácsné meg a 

takarítónő, akik a munkabeosztás meg a fizetés miatt 

gyűlölködnek. Meg egy Lise nevű szobalány, akit Maigret nem 

ismert, és akiről alig esett szó. 

Aztán René Tortu, aki egyetlenegyszer feküdt le a 

titkárnővel, és jelenleg halogatja a házasságát egy másik nővel, s 

végül a svájci Julien Baud, aki körmölgetve tölti inaséveit 

Párizsban, mielőtt belevetné magát a-drámaírásba. 

Ki kinek a pártján van? Ki a Gassinékén? Ki a Parendonékén? 

Ezek közül valaki meg akar ölni valakit. 

És a sors iróniájaként, a földszinten a közbiztonsági osztály 

egyik volt nyomozója tölti be a portás tisztjét. 

Szemben a Köztársasági Elnök kertje, és a korán zöldülő fák 

közül odalátszik a híres márványterasz, ahol az elnököt gyakorta 

fényképezik, amint éppen kezet szorít előkelő vendégeivel. 



 

 

Valahogy mintha nem illenének össze az elemek… A 

vendéglő Maigret körül sokkal valóságosabb, sokkal 

kézzelfoghatóbb. Ez a mindennapi élet. Kisemberek, igaz, de 

belőlük van a legtöbb, bár kevésbé feltűnőek, szürkébb ruhában 

járnak, halkabban beszélnek, a falhoz húzódva mennek az utcán, 

vagy a metróba zsúfolódva utaznak… 

Anélkül, hogy kérte volna, tejszínhabbal bőségesen leöntött 

rumos süteményt tettek eléje, a vendéglősné egyik specialitását, 

és Maigret szokás szerint be is ment a konyhába, hogy kezet 

szorítson az asszonnyal. S a hagyományhoz híven, jobbról-balról 

megcsókolta. 

– Remélem, nem marad el megint ilyen sokáig? 

Ha a gyilkos sokáig húzza-halasztja a dolgot, akkor Maigret-

nek gyakran el kell jönnie ide… 

Mert gondolatai visszatérnek a gyilkosra. A gyilkosra, aki 

még nem gyilkos. A lehetséges gyilkosra. 

Vajon Párizsban nincsen-e sok-sok ezer lehetséges gyilkos? 

Miért éppen ez tartotta szükségesnek, hogy már előre riassza 

Maigret-t? Romantikából? Hogy érdekesebbé tegye magát? 

Hogy egy szép napon az ő tanúságára hivatkozhasson? Vagy 

talán azért, hogy megakadályozzák a tett elkövetésében? 

Hogyan lehetne megakadályozni? 

Maigret a verőfényben felsétált a Saint-Philippe-du-Roule 

utcáig, majd befordult balra, meg-megállt egy-egy kirakat előtt, 

többnyire haszontalan, méregdrága holmik, de mégis kelendők. 

Elhaladt a Roman-féle papírkereskedés előtt, és elszórakozott 

vele, hogy a névjegyeken meg a meghívókon a gothai 



 

 

almanachból98 ismert neveket olvasgathatja. Innen származott a 

levélpapír, amely a kiindulópontja lett az egésznek. Ha azok a 

névtelen levelek nincsenek, Maigret azt se tudná, hogy ezek a 

Parendonok, Gassin de Beaulieuk, a nagynénik, a nagybácsik, az 

unokafivérek meg az unokanővérek a világon vannak… 

Akárcsak ő, mások is lassan rótták a járdát, hogy 

hunyoroghassanak a napfényben, és szívják a langyos 

hullámokban terjengő levegőt. Kedve lett volna vállat vonni, és 

felugrani az első nyitott autóbuszra, és visszamenni a Quai des 

Orfévres-re. 

– Le vannak ejtve Parendonék! 

A Főkapitányságon esetleg ott találna egy nyomorult fickót, 

aki valóban gyilkolt, mert nem volt más megoldása, vagy egy 

Pigalle téri fiatal stricit, aki nemrég jött fel Marseille-ből vagy 

Bastiából, és a másvilágra küldte egyik vetélytársát, mert be 

akarta bizonyítani magának, hogy férfi. 

Leült egy kávéház teraszára, közel a parázstartóhoz, egy 

feketére. Majd bement, és bezárkózott a telefon- fülkébe. 

– Itt Maigret… Kérem, kapcsoljon nekem valakit a 

csoportomból… Akárkit… Janvier-t, Lucas-t vagy leginkább 

Lapointe-t… 

Lapointe vette fel a kagylót. 

– Semmi újság, fiacskám? 

                                                           
98 Gothai almanachból – Egy gothai könyvkiadónál 1763-ban megindult 

családtörténeti évkönyv az uralkodóházakról és a főnemesekről. 



 

 

– Parendonné telefonált. Személyesen akart magával 

beszélni, és alig bírtam megértetni vele, hogy maga is ebédel, 

mint mindenki… 

– Mit akart? 

– Hogy minél hamarabb keresse fel… 

– A lakásán? 

– Igen… Négy óráig várja… Aztán valami fontos 

megbeszélése van… 

– Bizonyára a fodrászával… Más nincs… 

– De van… De ez talán csak tréfa… Egy félórával ezelőtt a 

háziközpontos kisasszonyt felhívta valaki, hogy férfi vagy nő, 

pontosan nem tudja, valami furcsa hang, lehetett gyereké is… 

Annyi bizonyos, hogy az illető talán a sietségtől vagy 

izgalmában lihegett, és kapkodva csak ennyit mondott: „Mondja 

meg Maigret felügyelőnek, hogy siessen…” A telefonos-

kisasszony meg se kérdezhette, hogy ki beszél, mert a telefonáló 

rögtön letette a kagylót. Ez most már nem egyszerűen csak egy 

levél, és azon töprengek… 

Maigret majdnem azt mondta: „Te csak ne töprengj 

semmin.” 

Ő maga nem is töprengett. Meg se kísérelte, hogy találós 

kérdések megfejtésébe bocsátkozzon, de nagyon nyugtalan lett. 

– Köszönöm, fiam. Éppen indulóban vagyok vissza a 

Marigny útra. Ha van valami újság, ott megtaláltok. 

A két levélen talált ujjlenyomatok sehová se vezettek. A 

leplező ujjlenyomatok már évek óta egyre ritkábbak, hiszen az 

újságokban, a regényekben meg a televízióban annyit emlegetik, 



 

 

hogy még a legkorlátoltabb gonosztevők is megteszik az 

óvintézkedéseket. 

Elhaladt a portásfülke előtt, ahol a volt rendőrnyomozó 

meghitt tisztelettel üdvözölte. A Rolls-Royce kigördült a kapun, 

a sofőrön kívül senki sem ült benne. Maigret felment az első 

emeletre, és becsöngetett. 

– Jó napot, Ferdinand… 

Hiszen már szinte otthon volt ebben a házban… 

– Bevezetem a nagyságos asszonyhoz… 

Ferdinand-nak már szóltak. Az asszony semmit sem bízott a 

véletlenre. Mint egy jobb vendéglőben, elvették tőle a kalapját, s 

most először haladt át a hatalmas szalonon, amely akár egy 

minisztériumnak is díszére vált volna. Sehol egy személyes 

holmi, egy sál, egy szipka, egy nyitott könyv. A hamutartókban 

sehol egy csikk. Három magas, nyitott ablak nézett a napfényben 

fürdő csendes udvarra, ahol most nem mostak kocsit. 

Egy folyosó. Egy kanyar. Akárcsak a régi kastélyok, ez a 

lakás is, láthatólag egy központi és két szárnyrészből állt. A fehér 

márványkockákból kirakott padlón végig vörös mokettszőnyeg. 

A magas mennyezet alatt olyan kicsinek érzi magát az ember. 

Ferdinand halkan bekopogott egy kétszárnyú ajtón, majd 

választ sem várva benyitott, és jelentette: 

– Maigret felügyelő… 

Maigret egy üres budoárban99 találta magát, de Parendonné 

egy pillanat múlva feltűnt a szomszédos szobából. Karját 

                                                           
99 Budoárban – Kis női szalon, női öltözőszoba (francia). 



 

 

előrenyújtva sietett a felügyelőhöz, és erősen megszorította a 

kezét. 

– Ne haragudjon, felügyelő úr, hogy telefonáltam magának, 

azaz egyik beosztottjának… 

A budoárban minden kék volt: a falat meg a XV. Lajos100 

stílusú karosszékeket borító ripszselyem,101 a mokett, sőt még a 

kínai szőnyeg sárga mintái is kék alapon díszlettek. 

Véletlen lett volna, hogy délután kettőkor az asszony még 

pongyolában, türkizkék pongyolában volt? 

– Bocsásson meg, hogy ebben a lukban fogadom, de ez az 

egyetlen hely, ahol zavartalanul beszélgethetünk… 

Az ajtó, amelyen bejött, nyitva maradt, és Maigret egy 

szintén XV. Lajos stílusú toalettasztalkát pillantott meg, amely a 

hálószoba tartozéka lehetett. 

– Kérem, foglaljon helyet… 

Egy törékeny karosszékre mutatott, a felügyelő óvatosan 

leült, s magában megfogadta, hogy nem fog fészkelődni benne. 

– Gyújtson csak rá a pipájára… 

Akkor is, ha most épp nem kívánja! Az asszony úgy akarta 

látni, mint az újságokban közölt fényképeken. A fényképészek se 

felejtették el állandóan figyelmeztetni: 

– A pipáját, felügyelő úr… 

Mintha reggeltől estig a pipáját szopogatná! És ha egy 

cigarettára szeretne rágyújtani? Vagy egy szivarra? Vagy 

egyáltalán nem óhajt dohányozni? 

                                                           
100 XV. Lajos – XV. Lajos (1710-1774) francia király (ur. 1715-74).  

101 ripszselyem – Bordázott bútorselyem (angol). 



 

 

Nem érezte jól magát a karosszékben, attól tartott, hogy 

bármely pillanatban összeroppanhat alatta. Nem volt ínyére ez a 

csupa kék budoár sem, ez a kék pongyolás asszony, aki fátyolos 

mosolyt küldött felé. 

Parendonné egy nagy fotelban ült, és egy arany öngyújtóval, 

amilyen csak Cartier ékszerész kirakatában látható, cigarettára 

gyújtott. A cigarettásdoboz is aranyból készült. Ezekben a 

szobákban sok minden lehet aranyból. 

– Egy kissé féltékeny vagyok, hogy először ezzel a kis Vague-

gal kezdett foglalkozni, ahelyett hogy velem kezdte volna… 

– Nem mertem olyan korán zavarni a nagyságos asszonyt… 

A végén Maigret még nagyvilági modort vesz fel? 

Haragudott magára a túlzott kedvességéért. 

– Bizonyára mondták, hogy későn kelek, és délig csak 

ténfergek a lakásban… Ez igaz is, meg nem is… Én sokat 

dolgozom, s valójában már kora reggel elkezdem a napot… 

Először is, itt van ez a nagy háztartás. Ha nem személyesen 

telefonálnék a szállítóimnak, nem tudom, mit ennénk, és 

mekkora számlánk lenne a hó végén… Vauquinné kitűnő 

szakácsnő, de még a mai napig is fél a telefontól, és csak 

dadog… A gyerekek is sok időmet elveszik… Bár már nagyok, 

nekem kell gondoskodnom a ruhájukról, a foglalkoztatásukról… 

Ha én nem lennék, Gus egész évben farmernadrágban, 

pulóverben és teniszcipőben járna. No de nem fontos… Azokról 

a jótékonysági intézményekről, amelyeknek annyi időt szentelek, 

nem is beszélek… Mások küldenek egy csekket, elmennek egy 

jótékony célú koktélpartira, de amikor csakugyan dolgozni 

kellene, egyszerre senkit se találunk. 



 

 

Maigret türelmesen, udvariasan hallgatta, olyan türelmesen 

és olyan udvariasan, hogy nem ismert magára. 

– Elképzelem, hogy magának is zaklatott élete lehet… 

– Tudja, asszonyom, én csak egyszerű köztisztviselő 

vagyok… 

Parendonné elnevette magát, kivillant fogsora és rózsaszín 

nyelvének hegye. Maigret-nek feltűnt, milyen hegyes nyelve 

van. Az asszony vörhenyesszőke volt, a szeme olyan, amire azt 

mondják, hogy zöld, de valójában többnyire zavarosszürke. 

Hány éves? Negyven? Vagy valamivel több? Vagy valamivel 

kevesebb? Negyvenöt? A kozmetikai szalon jól érzékelhető 

munkája miatt lehetetlen volt korát megállapítani. 

– Ezt a mondást elmesélem Jacqueline-nak… A 

belügyminiszter felesége, jó barátnőm… 

Helyben vagyunk! Hadd tudja Maigret, mihez tartsa magát. 

Az asszony elég hamar kijátszotta az első aduját. 

– Úgy látszik, mintha én mindig tréfálkoznék… Tréfálkozom 

is… De higgye el, ez csupán külső máz… A valóságban, Maigret 

úr, nekem gyötrelem ez az élet, sőt több mint gyötrelem… 

És váratlanul nekiszegezte a kérdést: 

– Milyennek találta a férjemet? 

– Roppant rokonszenvesnek… 

– Hát persze… Mindenki azt mondja… De arról beszélek… 

– Nagyon intelligens, feltűnően intelligens, és… 

Az asszony türelmetlenkedett. Tudatosan egy cél felé tört, és 

félbeszakította Maigret-t, aki közben az asszony kezét nézte, és 

megállapította, hogy idősebbnek mutatja az arcánál. 

– Úgy hiszem, érzékeny lelkületű… 



 

 

– Ha teljesen őszinte lenne, nem azt mondaná, hogy túlzottan 

érzékeny lelkületű? 

Maigret már szóra nyitotta száját, de az asszony megelőzte, 

és így folytatta: 

– Olykor szinte megijeszt, annyira magába zárkózik. Ez az 

ember szenved. Ezt mindig is tudtam. Amikor hozzámentem 

feleségül, a szerelmen kívül egy adag szánalom is élt bennem 

iránta… 

Maigret úgy tett, mintha nem értené. 

– Miért? 

Az asszonyt ez egy pillanatra kizökkentette: 

– De… De hiszen látta… Bizonyára gyermekkora óta 

szégyenkezik a külseje miatt… 

– Elég kis termetű… De hát vannak még a világon… 

– Ide figyeljen, felügyelő úr, játsszunk nyílt kártyákkal… 

Nem tudom, milyen örökség átkát viseli, azaz nagyon is jól 

tudom… Az anyja fiatal ápolónő, helyesebben takarítónő volt a 

Laénnec Kórházban, és tizenhat éves se volt, amikor Parendon 

tanár teherbe ejtette… Sebész létére vajon miért nem avatkozott 

be?… A lány talán botránnyal fenyegette?… Nem tudom… Csak 

annyit tudok, hogy Émile hét hónapra született. Koraszülött… 

– A koraszülöttek legtöbbnyire normális gyermekekké 

fejlődnek… 

– Maga normálisnak találja a férjemet? 

– Milyen értelemben? 

Parendonné idegesen elnyomta a cigarettáját, de tüstént 

rágyújtott a következőre. 



 

 

– Bocsásson meg. Az a benyomásom, hogy kerüli a lényeget, 

nem akarja megérteni… 

– Mit? 

Az asszony nem bírt magával, felpattant, és róni kezdte a 

kínai szőnyeget. 

– Azt, hogy miért vagyok nyugtalan, vagy ahogy 

közönségesen mondják, miért eszem magam! Idestova húsz 

esztendeje igyekszem óvni, boldoggá tenni, normális életet 

biztosítani számára… 

Maigret némán szívta a pipáját, de szemét le nem vette az 

asszonyról. Lábán igen elegáns, bizonyára csináltatott papucsot 

viselt. 

– Ezek a levelek, amelyekről beszélt… Fogalmam sincs, ki 

írhatta őket, de kifejezik a szorongásomat… 

– És mióta tart ez a szorongás? 

– Hetek óta… Hónapok óta… Azt már nem is merem 

mondani, hogy évek óta… A házasságunk első éveiben eljárt 

velem társaságba, színházba, gyakran vacsoráztunk 

vendéglőben… 

– És akkor vidámabb volt? 

– Mindenesetre kikapcsolódott… Az a gyanúm, hogy most 

nem találja a helyét, szégyenkezik, hogy nem olyan, mint mások, 

és hogy ilyen, amióta él… Nézze! Már az is, hogy a tengeri jogra 

specializálta magát… Meg tudná mondani, hogy egy olyan 

ember, mint ő, miért éppen a tengeri jogot választotta? Ez 

amolyan kihívás volt… Mivel esküdtszéki tárgyalásokon nem 

védhetett… 

– Miért? 



 

 

Az asszony csüggedten nézett Maigret-re. 

– De hát, Maigret úr, maga is éppen olyan jól tudja, akárcsak 

én… El tudja képzelni ezt az apró, sápadt és törékeny embert, 

amint az esküdtszék tágas tárgyalótermében kiáll, hogy 

megmentse egy bűnös fejét? 

Maigret jobbnak vélte, ha nem vág vissza azzal, hogy a múlt 

század egyik híres védőügyvédje csak egy méter ötvenöt centi 

magas volt. 

– Emészti magát. Ahogy múlnak az évek, ahogy öregszik, 

egyre jobban elzárkózik, ha estélyt adunk, alig bírom rábeszélni, 

hogy jelen legyen… 

Maigret azt sem kérdezte meg, ki állítja össze a meghívottak 

névsorát. 

Csak hallgatta és nézte. 

Nézte, és igyekezett nem zavartatni magát, mert az a kép, 

amit ez a pattanásig feszült idegzetű, forró energiával telített 

asszony a férjéről felvázolt, igaz is volt, meg nem is. 

Miben volt igaz? 

Miben volt hamis? 

Ezt szerette volna kibogozni. Émile Parendon képe mint egy 

elmozdult fénykép jelent meg előtte. A körvonalak elmosódtak. 

A vonások úgy változtatták az arckifejezést, amilyen szögből 

nézték a képet. 

Igaz, bezárkózott a maga világába, mondhatnánk, a 64. 

paragrafus világába. Felelős-e az ember a tetteiért? Nem felelős 

az ember a tetteiért? Nem csak őt, másokat is izgatott ez az 

alapvető kérdés, és már a középkorban a zsinatok is vitatkoztak 

rajta. 



 

 

Nem vált-e rögeszmévé ez a gondolat az ügyvédnél? Maigret 

visszaemlékezett rá, hogy előző nap milyen tekintetet vetett rá 

Parendon, amikor az irodájába lépett, mintha a felügyelő 

testesítené meg a törvénykönyv ama nevezetes paragrafusát, 

vagy képes lenne a megoldást jelentő válasz megadására. 

Az ügyvéd azt sem kérdezte, miért jött, mit óhajt. A 

szenvedélytől szinte remegő ajakkal azonnal a 64. paragrafusról 

kezdett beszélni. 

Az is igaz, hogy… 

Igen, majdnem teljesen magányos életet folytatott ebben a 

házban, amely olyan nagy volt neki, mintha egy óriás kabátját 

adták volna rá. 

Csenevész testével, a fejében forgó gondolatok tömegével 

hogy bírta elviselni ennek az izgága, örökösen mozgó nőnek a 

szüntelen jelenlétét, aki egész környezetét izgágasága körébe 

vonta? 

Az is igaz, hogy… 

Jó, hát vakarcs! Vagy éppen gnóm. 

De olykor-olykor, amikor úgy gondolta, hogy nincs senki a 

szomszédos helyiségekben, amikor alkalom kínálkozott, Vague 

kisasszonnyal szeretkezett. 

Mi az igaz? Mi a hamis? Vajon Bambi nem anyja elől 

menekült a régészetbe? 

– Ide figyeljen, Maigret úr, nem vagyok olyan léha teremtés, 

amilyennek bizonyára leírtak. Sokféle felelősség van rajtam, és 

igyekszem hasznos lenni. Apánk így nevelt bennünket, engem 

meg a nővéreimet. Kötelességtudó ember volt. 



 

 

Jaj!… A felügyelőnek nemigen voltak ínyére ezek a szavak: a 

feddhetetlen bíró, az igazságszolgáltatás talpig becsületes 

képviselője, aki kötelességtudatra neveli lányait… 

Pedig az asszony szájából mindez nem is hangzott olyan 

hamisan. Időt sem adott rá, hogy egy mondatán eltöprengjen az 

ember, mert arca állandóan mozgott, mozgott minden porcikája, 

és a szavakat szavak, a gondolatokat gondolatok, a képeket 

képek követték gyors egymásutánban. 

– A félelem befészkelte magát ebbe a házba, az igaz… És én 

félek a legjobban… Nem! Nehogy azt higgye, hogy én írtam a 

leveleket. Én egyenesebb természetű vagyok annál, semhogy 

ilyen kerülő utakat válasszak… Ha beszélni akartam volna 

magával, akkor felhívom telefonon, mint ma reggel… 

Rettegek… Nem annyira magamért, inkább őérte… Fogalmam 

sincs, mire készül, de érzem, hogy tenni fog valamit, érzem, 

hogy zsákutcába került, s a benne mocorgó démon drámai tettre 

ösztökéli… 

– Miből jutott erre a gondolatra? 

– Hiszen találkozott vele, nem? 

– Igen nyugodtnak találtam, kiegyensúlyozottnak, és úgy 

látom, jó adag humorérzékkel van megáldva… 

– Ez amolyan csikorgó, mondhatnám, akasztófahumor… Ez 

az ember emészti magát… Az ügyei legfeljebb heti két-három 

napot vesznek igénybe, és az utánjárásokat többnyire René Tortu 

végzi… Ő pedig folyóiratokat olvasgat, leveleket írogat a világ 

minden tájára olyanoknak, akiket sose látott, csupán cikkeiket 

olvasta… Megesik, hogy napokig ki se teszi a lábát a lakásból, 

megelégszik azzal, hogy az ablakból szemlélje a világot… 



 

 

Mindig ugyanazok a gesztenyefák, az Élysées-palota kertjét 

övező falak, majdnem azt mondtam: ugyanazok a járókelők… 

Maga kétszer járt már itt, és engem egyszer sem keresett meg… 

Pedig, sajnos, én vagyok a legérdekeltebb… Ne felejtse el, hogy 

én vagyok a felesége, még akkor is, ha ő ezt néha elfelejteni 

látszik… Két gyermekünk van, akik még gyámolításra 

szorulnak… 

Az asszony rágyújtott, s ez egy kis lélegzethez juttatta 

Maigret-t. A negyedik cigaretta. Mohón cigarettázott, de a 

szóáradata azért nem lassult, és a budoárban már sűrűn lebegett 

a füst. 

– Nem hinném, hogy maga jobban tudja, mint én, hogy mire 

készül a férjem… Saját magára emelne kezet?… Ez is lehetséges, 

s ez roppant lesújtana, hiszen hosszú éveken át igyekeztem 

boldoggá tenni… Vajon tehetek róla, hogy nem sikerült? Vagy 

talán én lennék a kiszemelt áldozat, s ez a legvalószínűbb, mert 

hát lassan már gyűlölni kezdett… Hát érti ezt?… Talán az 

ideggyógyász öccse meg tudná magyarázni… Szüksége van rá, 

hogy kiábrándulásait, a gyűlöletét, a megaláztatásait valakire 

áthárítsa… 

– Bocsásson meg, de… 

– Kérem, engedje, hogy befejezzem… Holnap, holnapután, 

isten tudja, mikor, talán idehívják magát, hogy nézzen meg egy 

halottat, aki én leszek… Eleve megbocsátom neki, mert tudom, 

hogy beszámíthatatlan, és bármilyen fejlett az orvostudomány… 

– Maga orvosi esetnek tekinti a férjét? 

Az asszony kihívóan Maigret-re nézett. 

– Igen. 



 

 

– Elmezavar? 

– Talán. 

– Beszélt erről orvosokkal? 

– Igen. 

– Olyanokkal, akik ismerik őt? 

– Baráti körünkben több orvos van. 

– S pontosan mit mondtak? 

– Vigyázni kell… 

– Mire? 

– A részletekbe nem mentünk bele. Hiszen vizsgálatra nem 

került sor, csupán társasági beszélgetés közben volt szó… 

– S mindegyik orvos azonos véleményen volt? 

– Többen… 

– Megmondhatná a nevüket? 

Maigret szándékosan elővette zsebéből fekete jegyzetfüzetét. 

Ez a mozdulat elég volt hozzá, hogy az asszony visszakozzon. 

– Nem lenne korrekt, ha megmondanám a nevüket, de ha 

meg akarja vizsgáltatni egy szakértővel… 

Maigret arcáról eltűnt a türelmes és jámbor kifejezés. Vonásai 

megmerevedtek, mert most már kezdett elfajulni a dolog. 

– Amikor betelefonált az irodámba, és kérte, hogy 

látogassam meg, már akkor is ez a gondolat járt a fejében? 

– Milyen gondolat? 

– Hogy burkoltan vagy nyíltan megkérjen rá, hogy 

vizsgáltassam meg a férjét elmeorvossal… 

– Ezt mondtam volna? Hisz ezt a szót ki se ejtettem… 

– De egész mondanivalójából félreérthetetlenül ez derült ki… 



 

 

– Akkor félreértett, vagy én fejeztem ki magamat rosszul… 

Talán túl őszinte vagyok, túl közvetlen… Nem nagyon 

mérlegelem a szavaimat… Azt mondtam, és megismétlem, hogy 

félek, s a félelem itt lebeg a házban… 

– Én pedig megismétlem: mitől fél? 

Parendonné mintha kimerült volna, ismét leült, és 

csüggedten nézett Maigret-re. 

– Azt sem tudom, mit mondjak, felügyelő úr… Azt hittem, 

nincs szüksége pontos magyarázatra, úgyis megért… Féltem 

magamat, féltem őt… 

– Más szóval attól fél, hogy vagy magát öli meg, vagy 

öngyilkos lesz? 

– Tudom én, hogy így megfogalmazva nevetséges, hiszen 

körülöttünk minden olyan békésnek látszik… 

– Bocsánatot kérek az indiszkrét kérdésért. Van még nemi 

kapcsolata a férjével? 

– Egy évvel ezelőttig volt… 

– Mi történt egy évvel ezelőtt, ami megváltoztatta a 

helyzetet? 

– Megleptem ezzel a lánnyal… 

– Vague kisasszonnyal? 

– Igen. 

– Az irodában? 

– Ocsmány ügy volt… 

– És azóta bezárja előtte az ajtaját? Ő többször megpróbált 

bemenni magához? 

– Egyetlenegyszer. Megmondtam neki, mi bánt, megértette. 

– Nem erősködött? 



 

 

– Még csak bocsánatot sem kért. Úgy távozott, mint aki 

eltévesztette a házszámot. 

– Magának voltak szeretői, asszonyom? 

– Tessék? 

Az asszony tekintete fagyos lett, szúrós, ellenséges. 

– Azt kérdem – ismételte meg Maigret békésen –, voltak-e 

szeretői. Előfordult már ilyesmi, nem igaz? 

– De nem az én családomban, felügyelő úr, és ha az apám itt 

lenne… 

– Az édesapja, mint bíró, tudná, hogy kötelességem feltenni 

ezt a kérdést… Az előbb a környezetében levő félelemről meg a 

magát vagy a férjét fenyegető veszélyről beszélt… Burkoltan arra 

szeretne rávenni, hogy férjét elmeorvosi vizsgálatnak vetessem 

alá… így hát egészen természetes… 

– Bocsánatot kérek… Elragadtattam magam… Nem voltak és 

nem lesznek szeretőim… 

– Van fegyvere? 

Az asszony felállt, szapora léptekkel a szomszéd szobába 

ment, s egy pillanat múlva egy kis gyöngyház markolatú 

pisztolyt nyújtott oda Maigret-nek. 

– Vigyázzon… Töltve van… 

– Régóta megvan? 

– Az egyik barátnőm, akiben valóban túltengett a fekete 

humor iránti érzék, ezt adta nekem nászajándékul. 

– Nem fél, hogy a gyerekek játékból… 

– Ó, ők oly ritkán jönnek be a szobámba, és amikor még 

kisebbek voltak, a pisztolyt egy fiókban tartottam bezárva. 

– És a puskái? 



 

 

– Azok tokba zárva a kocsiszínben vannak a bőröndjeinkkel 

meg a golffelszereléseinkkel együtt. 

– A férje golfozik? 

– Megpróbáltam bevonni a játékba, de már a harmadik ütés 

után teljesen kifulladt… 

– Gyakran betegeskedik? 

– Súlyos betegségen alig esett át… Ha jól emlékszem, a 

legsúlyosabb egy mellhártyagyulladás volt… Viszont mindig 

tele van apróbb nyavalyákkal, torok- gyulladás, influenza, 

nátha… 

– Ilyenkor hívatja az orvosát? 

– Persze. 

– Az is a barátjuk? 

– Nem. Martin doktort hívom, aki itt lakik mögöttünk, a 

Cirque utcában… 

– Martin doktor sose vonta magát félre bizalmas 

beszélgetésre? 

– Nem, ő nem, de megesett, hogy én vártam meg kint, s 

megkérdeztem, nincs-e komolyabb baja a férjemnek… 

– S mit válaszolt? 

– Hogy nincs… Hogy a hozzá hasonló emberek élnek a 

legtovább… Felhozta Voltaire102 esetét, aki… 

– Ismerem Voltaire esetét… Sohasem javasolta, hogy 

forduljanak szakorvoshoz? 

– Nem… Csak… 

                                                           
102 Voltaire – François-Marie Voltaire (1694-1778) francia író, filozófus, a 

felvilágosodás egyik legnagyobb hatású alakja. 



 

 

– Csak?… 

– Ugyan, minek mondjam? Megint csak félremagyarázná a 

szavaimat. 

– Azért csak mondja. 

– Érzem a viselkedéséből, hogy férjem igen jó benyomást tett 

magára, ezt különben tudtam előre. Azt nem merném állítani, 

hogy tudatosan szerepet játszik. – Idegenek jelenlétében mindig 

jókedvű, teljesen kiegyensúlyozottnak látszik. Martin doktorral 

éppúgy beszél, viselkedik, mint magával… 

– És a személyzettel? 

– A háztartással neki nem kell törődnie… 

– Ami azt jelenti… 

– Hogy nem neki kell ráncba szedni a cselédséget… Ezt rám 

hagyta, úgyhogy én játszom a gonosz szerepét… 

Maigret már szinte fuldoklott a túl puha karosszékben, 

ebben a budoárban, amelynek csupa kéksége kezdett 

elviselhetetlenné válni számára. Felállt, majdnem nyújtózkodott 

egyet, ahogyan az irodájában tette volna. 

– Van még valami mondanivalója a számomra? 

Az asszony is felállt, s mint egyenrangút mérte végig 

Maigret-t. 

– Semmi értelme. 

– Óhajtja, hogy ideküldjek egy detektívet, aki állandóan 

vigyázna itt a lakásban? 

– Ez teljesen nevetséges ötlet. 

– Nem is olyan nevetséges, ha az előérzeteire gondolok… 

– Nem előérzetekről van szó… 

– Viszont tényekről sincs… 



 

 

– Egyelőre… 

– Foglaljuk össze… A férje egy bizonyos idő óta elmezavar 

tüneteit mutatja… 

– De ragaszkodik ehhez! 

– Magába zárkózik, és a viselkedése nyugtalanítja magát… 

– Ez már közelebb jár az igazsághoz. 

– Attól fél, hogy férje élete vagy a maga élete veszélyben 

forog… 

– Bevallom, igen. 

– Melyikükre gondol inkább? 

– Nagy megkönnyebbülés lenne számomra, ha tudnám. 

– Valaki, aki ebben a házban lakik, vagy aki bejáratos ide, két 

levelet küldött a Quai des Orfévres-re, amelyekben egy 

közeljövőben várható tragédiát jelzett… Most már azt is 

hozzátehetem, hogy távollétemben telefonált valaki… 

– Erről miért nem tett nekem említést? 

– Mert magát hallgattam, asszonyom… Ez a rövid bejelentés 

csupán az előzőeket erősítette meg. Az ismeretlen férfi vagy nő 

lényegében ennyit mondott: „Közölje Maigret felügyelővel, hogy 

hamarosan bekövetkezik.” 

Maigret látta, hogy az asszony elsápad. Ez nem volt 

komédia. Arca hirtelen egészen fakó lett, csak a kendőzőszerek 

foltjai ütköztek ki rajta. A szája sarka legörbedt. 

–  Ó!  

Parendonné lehorgasztotta a fejét, és vékony testét mintha 

elhagyta volna az a csodálatos energiája. 

Maigret megfeledkezett a bosszúságáról, és megsajnálta. 

– Még most se kívánja, hogy ideküldjek valakit? 



 

 

– Mi értelme lenne? 

– Hogyhogy? 

– Ha történnie kell valaminek, hogyan akadályozhatná meg 

egy detektív, aki, isten tudja, hol lenne éppen… 

– Tudja, hogy a férjének revolvere van? 

– Tudom. 

– S ő tudja, hogy magának is van pisztolya? 

– Persze. 

– És a gyerekei? 

Az asszony idegességében már majdnem sírva kiáltott fel: 

– A gyerekeimnek semmi közük az egészhez, hát nem érti? 

Ők magukkal és nem velünk vannak elfoglalva. A saját életüket 

kell kialakítaniuk. A miénkre, arra, ami még hátravan, 

fütyülnek… 

Ismét heves indulattal beszélt, mintha bizonyos témáktól 

automatikusan lázba jönne. 

– Menjen! Bocsásson meg, de nem kísérem ki… Nem is 

tudom, miben reménykedtem… Jöjjön, aminek jönnie kell? 

Menjen vissza a férjemhez vagy ahhoz a lányhoz… Minden jót, 

Maigret úr… 

Az asszony kinyitotta az ajtót, megvárta, míg Maigret 

kimegy, aztán becsukta. A folyosón Maigretnek úgy rémlett, 

mintha egy más világból lépett volna ki, a mögötte maradt kék 

környezet még mindig kísértette. 

Egy ablakon át az udvarra pillantott, ahol egy másik sofőr, 

nem a reggeli, egy másik kocsit tisztogatott. A nap még sütött, s 

enyhe szellő fújdogált. 



 

 

Már-már azon volt, hogy veszi a kalapját, és szó nélkül 

elmegy. Aztán, szinte akarata ellenére, ismét Vague kisasszony 

szobájában találta magát. 

A lány, fehér munkaköpenyben a ruhája felett, ügyiratokról 

fotókópiákat készített. A zárt ablakzsaluk résein vékony 

fénycsíkok szűrődtek a szobába. 

– Parendon úrral óhajt beszélni? 

– Nem. 

– Jobb is, mert éppen két fontos ügyféllel tárgyal, az egyik 

Amszterdamból, a másik meg Athénből érkezett. Mindkettő 

tengerhajózási vállalkozó, akik… 

Maigret oda se figyelt, a lány pedig kinyitotta a zsalukat, és a 

keskeny szobát elöntötte a napfény. 

– Fáradtnak látszik… 

– Egy órát töltöttem Parendonnéval. 

– Tudom. 

Maigret szeme a házi telefonközpontra tévedt. 

– Maga hívta fel neki a főkapitányságot? 

– Nem. Azt sem tudtam, hogy odatelefonált. Lise lehetett, 

amikor bejött hozzám egy bélyegért… 

– Ki az a Lise? 

– A szobalány. 

– Azt tudom. Azt szeretném tudni, miféle teremtés… 

– Egyszerű lány, akárcsak én… Mindketten vidékről jöttünk, 

én egy kisvárosból, ő pedig faluról… Mivel nekem volt bizonyos 

iskolázottságom, neki meg nem, én titkárnő lettem, ő pedig 

szobalány… 

– Hány éves? 



 

 

– Huszonhárom… Én itt tudom mindenkinek a korát, mert 

én intézem a társadalombiztosítási ügyeket… 

– Lelkiismeretesen dolgozik? 

– Gondosan elvégez mindent, amit rábíznak, és nem hinném, 

hogy szívesen elmenne innen… 

– Vannak szeretői? 

– Kimenőnapján, szombatonként… 

– Elég értelmes ahhoz, hogy olyan leveleket írjon, 

amilyeneket látott? 

– Dehogyis… 

– Maga tudta, hogy Parendonné körülbelül egy évvel ezelőtt 

meglepte magát a férjével? 

– Említettem már, hogy egyszer előfordult ilyesmi, de 

máskor is megeshetett, hogy zajtalanul ránk nyitott, s utána 

becsukta az ajtót… 

– Parendon bevallotta magának, hogy a felesége azóta 

megtagad vele mindenfajta nemi érintkezést? 

– Hisz azelőtt is oly ritkán fordult elő! 

– Miért? 

– Mert nem szereti az asszonyt. 

– Nem szereti, vagy már nem szereti? 

– Ez attól függ, hogyan értelmezik a szeretni szót. A 

főnököm bizonyára hálás volt az asszonynak, amiért hozzáment, 

és hosszú éveken át igyekezett tanúsítani is a háláját… 

Maigret elmosolyodott, mert hirtelen arra gondolt, hogy a fal 

mögött Európa két ellenkező pontjáról érkezett tekintélyes 

tankhajó-tulajdonosok anyagi biztonságukat annak a kis 



 

 

embernek a kezére bízzák, akiről ilyen hangnemben 

beszélgetnek Vague kisasszonnyal. 

A hajótulajdonosok szemében Parendon nem az a magába 

vonuló, beteges gondolatokon kérődző, félig tehetetlen, 

ügyefogyott gnóm volt, hanem a tengeri jog egyik ragyogó 

szakértője. Azok ott hárman százmilliókkal dobálóztak, 

miközben a dühös vagy csüggedt, de mindenképpen 

elkeseredett Parendonné asszony a négyórás programjára 

öltözködik. 

– Nem óhajt leülni? 

– Azt hiszem, inkább szétnézek itt a szomszéd szobában. 

– Csak Julien Baud van ott, mert Tortu az Igazságügyi 

Palotába ment. 

Maigret határozatlan mozdulatot tett. 

– Jó lesz Julien Baud is! 

NEGYEDIK FEJEZET 

Maigret mintha egy másik lakásba lépett volna be. Amennyire 

rendezett volt a Gassin de Beaulieu tanácselnök által elrendelt 

ünnepélyességbe dermedt ház többi része, már első pillantásra 

annyira szembeszökő volt a rendetlenség és a hanyagság ebben a 

szobában, amelyen René Tortu és az ifjú Julien Baud osztozott. 

Az ablak mellett közönséges, a kereskedelmi irodákból 

ismerős íróasztal, zsúfolva aktákkal, fenyődeszka polcokon zöld 

irattartók egymás hegyén-hátán, ahogy munka közben szükség 

volt rájuk. A padlón, a fényes parkettán is irattartók hevertek. 



 

 

Julien Baud asztala viszont rajzszögekkel odaerősített 

csomagolópapírral bevont régi konyhaasztal volt, a falakra 

képeslapokból kivágott, meztelen nőket ábrázoló fényképek 

voltak felragasztva. Mikor a felügyelő benyitott, Baud éppen a 

leveleket mérte és bélyeget ragasztott rájuk. A csodálkozás vagy 

izgalom legkisebb jele nélkül emelte fel a fejét, mintha azt 

kérdezné: mit keres ez itt? 

– Tortut keresi? 

– Nem. Tudom, hogy az Igazságügyi Palotában van. 

– Hamarosan itt lesz. 

– Nem őt keresem. 

– Hát kit? 

– Senkit. 

Jól megtermett, vörös hajú, szeplős fickó volt. Porcelánkék 

szeme a tökéletes nyugalmat fejezte ki. 

– Nem akar leülni? 

– Nem… 

– Ahogy óhajtja… 

Tovább méricskélte a leveleket, köztük több, nagy alakú, 

miniszterpapírra írt küldeményt, s utána a nemzetközi postai 

díjszabásokat tartalmazó könyvecskébe nézett. 

– Kedveli ezt a munkát? – kérdezte Maigret. 

– Tudja, ha egyszer Párizsban lehetek… 

Zamatos tájszólással beszélt, elnyújtva egyes szótagokat. 

– Hova való? 

– Morges-i vagyok… A Genfi-tó partján van… Ismeri? 

– Jártam arra… 

– Ugye, szép vidék? 



 

 

A szép szé-é-é-p-nek és a vidék szó is dallamosan hangzott. 

– Igen szép… Mit gondol erről a házról? 

Baud félreértette a ház szó értelmét. 

– Nagy ház… 

– Jól megvan Parendon úrral? 

– Alig látom… Én itt csak bélyegeket ragasztok, elmegyek a 

postára, csomagolok… Nem vagyok valami fontos személy… A 

főnök néha bejön ide, megveregeti a vállam, és megkérdezi: „Jól 

van, fiatalember?” A cselédék csak úgy hívnak „a kis svájci”, 

hiába vagyok egy méter nyolcvan centi… 

– Jól megértik egymást Vague kisasszonnyal? 

– Kedves lány… 

– Mi a véleménye róla? 

– Tudja, ő is a másik oldalon van, a főnök oldalán… 

– Mit akar ezzel mondani? 

– Azt, amit mondok… Nekik itt megvan a maguk munkája, 

nekünk meg itt a miénk… Ha a főnöknek szüksége van valakire, 

az nem én vagyok, hanem a kisasszony… 

A fiú arcán naivság tükröződött, de Maigret nem mert volna 

megesküdni rá, hogy nem megjátszott naivság. 

– Úgy hallottam, drámaírónak készül. 

– Próbálkozom színdarab írással… Eddig kettőt írtam, de 

rosszak… Ha valaki Vaud kantonból kerül elő, előbb hozzá kell 

szoknia Párizshoz… 

– Tortu segít magának? 

– Miben? 

– Hogy megismerje Párizst… Például elviszi-e néha 

valahova? 



 

 

– Sose vitt el sehová… Egyéb dolga van… 

– Micsoda? 

– A menyasszonya, a cimborái… Amikor leszálltam a Lyoni 

pályaudvaron, abban a pillanatban megértettem… Itt mindenki 

csak magával törődik… 

– Gyakran találkozik Parendonnéval? 

– Elég gyakran, főleg reggelenként… Ha elfelejt telefonálni 

valamelyik szállítónak, ideszalad hozzám. „Kedves kis Baud, 

legyen szíves, rendeljen egy ürücombot, és kérje meg őket, hogy 

azonnal küldjék el… Ha nincs kivel elküldjék, ugorjon át a 

mészároshoz, ugye, megteszi?” Ilyenkor aztán megyek a 

mészárszékbe, a halkereskedésbe, a fűszereshez… Ha a cipőjén 

egy kis karcolás támad, megyek a cipészhez… S mindig a kedves 

kis Baud vagyok… Hát nem mindegy, hogy ezt csinálom, vagy 

bélyeget ragasztok… 

– Mi a véleménye róla? 

– Talán beveszem valamelyik darabomba… 

– Mert olyan különös egyéniség? 

– Itt mindenki különös… Ezek itt mind dilinósok… 

– A főnöke is? 

– Okos ember, az biztos, különben nem folytathatná ezt a 

mesterséget, de hóbortos, nem?… Aki ennyi rengeteg pénzt 

keres, megtehetné, hogy ne csak az íróasztala mellett vagy egy 

karosszékben üldögéljen… Nem túl erős ember, az igaz, de ez 

nem gátolná meg… 

– Tudja, milyen viszonyban van Vague kisasszonnyal? 

– Ezt mindenki tudja… De a pénzéért tarthatna magának 

akár tíz, akár száz nőt is, hisz érti, mit akarok mondani… 



 

 

– És milyen a kapcsolata a feleségével? 

– A kapcsolata?… Egy lakásban élnek, de úgy mennek el 

egymás mellett a folyosón, mint az utcán a járókelők… Egyszer 

délben egyedül voltam az irodában, és sürgős távirat érkezett, 

hát bementem az ebédlőbe… Tudja, mindnyájan úgy ültek ott, 

mint a vendéglőben a vendégek, akik nem ismerik egymást… 

– Úgy látszik, nem túlságosan szíveli őket… 

– Egész jó helyet fogtam ki… Róluk mintázhatom majd 

hőseimet… 

– A komikus hőseit? 

– Komikusak és egyszersmind tragikusak… Akár az élet… 

– Hallott a levelekről? 

– Persze… 

– Van valami elképzelése róla, hogy ki írhatta? 

– Bárki megtehette… Lehettem volna én is… 

– Maga tette? 

– Nem… Nem jutott eszembe… 

– A házikisasszonnyal jól megvannak? 

– Bambi kisasszonnyal? – Baud vállat vont. – Nem tudom, 

megismerne-e, ha az utcán találkoznánk. Ha szüksége van 

valamire, papírra, ollóra vagy bármire, bejön, és szó nélkül 

elveszi, s éppúgy távozik… 

– Gőgös? 

– Talán nem is az… Talán csak ilyen a természete… 

– Maga is hiszi, hogy itt valami tragédia történhet? 

Baud nagy, kék szemét Maigret-re emelte. 

– Tragédia bárhol történhet… Tudja, tavaly, egy ilyen 

verőfényes napon, mint a mai, egy derék kis öregasszony 



 

 

hazafelé tipegett, és épp itt a ház előtt elütötte egy autóbusz… 

Néhány pillanattal előbb nem is sejthette a nénike. 

A folyosón szapora léptek zaja hallatszott. Egy barna, 

középtermetű, harminc év körüli fiatalember torpant meg az 

ajtónyílásban. 

– Tessék csak, Tortu úr… 

Az ügyvédbojtár kezében aktatáska volt, tekintélyesnek 

látszott. 

– Maigret felügyelő, ha nem tévedek. 

– Nem téved. 

– Velem akar beszélni? Régen vár rám? 

– Tulajdonképpen senkire sem várok… 

Tortu elég szép férfi volt, sötétbarna haj, szabályos vonások, 

merész tekintet. Látszott, eltökélte, hogy megcsinálja a 

szerencséjét az életben. 

– Nem ül le? – kérdezte az íróasztalához lépve, és letette az 

aktatáskáját. 

– Jóformán egész nap ültem. Éppen fiatal kollégájával 

beszélgettünk… 

A kolléga szó láthatólag megütközést keltett Tortuben, és 

sötét pillantást vetett a svájci felé. 

– Fontos tárgyalásom volt a törvényszéken… 

– Tudom… Gyakran véd? 

– Ha az egyezkedés teljesen lehetetlen… Parendon úr igen 

ritkán jelenik meg személyesen a bíróságon… Az ügyet közösen 

előkészítjük, és aztán én viszem a bíróság elé. 

– Értem… 

A fiatalember tisztában volt fontosságával. 



 

 

– Mi a véleménye Parendon ügyvéd úrról? 

– Mint emberről, vagy mint jogászról? 

– Erről is, arról is. 

– Mint jogász, messze kimagaslik a kortársai közül, és nincs 

senki, aki olyan ügyesen tudna rátapintani az ellenfél 

érvelésének gyenge pontjaira, mint ő… 

– És mint ember? 

– Mivel neki dolgozom, s úgyszólván én vagyok az egyetlen 

munkatársa, nem az én dolgom, hogy e téren ítéletet mondjak… 

– Sebezhetőnek találja? 

– Ez a szó nem jutott volna eszembe… Mondjuk, az ő 

helyében én sokkal mozgékonyabb életet élnék… 

– Úgy, hogy részt venne a felesége által rendezett 

fogadásokon, eljárna vele színházba, vagy előkelő éttermekbe 

vacsorázni? 

– Esetleg… Nem lehet kizárólag könyvek meg akták között 

élni… 

– Olvasta a leveleket? 

– Parendon ügyvéd úr megmutatta a fotókópiákat. 

– Gondolja, hogy az egész csak rossz tréfa? 

– Talán… Bevallom, hogy nem nagyon töprengtem rajta… 

– Pedig azt jelzik, hogy itt a házban hamarosan egy drámai 

esemény várható… 

Tortu nem szólt semmit. Az aktatáskájából kiszedte az 

iratokat, és dossziékba rakta. 

– Feleségül venne egy olyan nőt, mint Parendonné, persze 

fiatalabb kivitelben? 

Tortu csodálkozva nézett rá. 



 

 

– Vőlegény vagyok, nem említették? Így hát szóba se jöhet… 

– Ilyen formában akartam megtudni, mit gondol róla… 

– Tevékeny, intelligens asszony, ért a kapcsolatok 

ápolásához… 

Hirtelen az ajtó felé pillantott: az ajtóban feltűnt az, akiről 

éppen beszéltek. Fekete selyemruha és leopárdbunda volt rajta. 

Most indult, vagy most érkezett haza. 

– Még mindig itt van? – csodálkozott az asszony, hideg és 

nyugodt tekintetet vetve a felügyelőre. 

– Amint látja. 

Nehéz lenne megállapítani, mióta tartózkodott a folyosón, és 

mennyit hallott meg a beszélgetésből. Maigret megértette, mit 

akart mondani vele Vague kisasszony, hogy ebben a házban 

sohasem tudhatja az ember, mikor leselkednek utána. 

– Kedves kis Baud, lenne szíves telefonálni de Prange 

grófnénak, hogy egy jó negyedórát kések, mert valami közbejött 

az utolsó pillanatban? Vague kisasszony a férjemmel és azokkal 

az urakkal van elfoglalva… 

Az asszony még egy kemény pillantást vetett Maigretre, 

mielőtt kiment volna, Julien Baud pedig felvette a kagylót. Tortu 

meg lehetett elégedve, hiszen ha Parendonné meghallotta az 

utolsó szavait, csak hálás lehet neki… 

– Halló! Prange grófnő lakása? 

Maigret vállat vont, és kiment a szobából. Julien Baud 

mulattatta, és könnyen lehet, hogy a fiú drámaírói karriert fut be. 

Tortu viszont, bár semmi oka nem volt rá, nem tetszett neki. 



 

 

Vague kisasszony ajtaja nyitva volt, de a szobában nem volt 

senki. Parendon irodája előtt elhaladva hangokat hallott 

kiszűrődni. 

Mikor a fogashoz ért, hogy levegye a kalapját, mintegy 

véletlenül Ferdinand bukkant fel: 

– Egész nap itt áll az ajtó közelében? 

– Nem, felügyelő úr… De azt gondoltam, hamarosan el 

tetszik távozni… Őnagysága egypár perce ment el… 

– Tudom… Ült maga börtönben, Ferdinand? 

– Csak katonai börtönben, Afrikában… 

– Maga francia? 

– Aubagne-i vagyok… 

– Hogy lehet, hogy mégis az idegenlégióba lépett be? 

– Fiatal voltam… Elkövettem egynéhány apró ostobaságot… 

– Aubagne-ban? 

– Nem, Toulonban… A rossz társaság… Mikor éreztem, 

hogy hamarosan baj lesz, jelentkeztem az idegenlégióba, s 

belgának adtam ki magam… 

– Azóta nem voltak kellemetlenségei? 

– Immár nyolc éve vagyok Parendon úr szolgálatában, és 

egyetlen panaszszava sem volt rám… 

– Szereti ezt a helyet? 

– Vannak ennél sokkal rosszabbak… 

– Parendon úr kedves magához? 

– A világ legkedvesebb embere… 

– És a felesége? 

– Megmondom, de köztünk maradjon, gonosz asszony… 

– Sanyargatja magát? 



 

 

– Az mindenkit sanyargat… Mindenütt ott van, mindenbe 

beleavatkozik, és semmivel sincs megelégedve… Szerencsémre a 

szobám a garázs fölött van… 

– Ott legalább fogadhatja a barátnőit? 

– Ha megtenném, és az asszony megtudná, azonnal 

felmondana… Szerinte a cselédek legyenek heréltek… Nem, de 

ott legalább könnyebben lélegzem… És lehetőségem van rá, 

hogy akkor menjek el, amikor kedvem tartja, bár a szobámat 

csengő köti össze a lakással, és ahogyan az asszony mondja, 

naponta huszonnégy órán át készenlétben kell lennem… 

– Megtörtént, hogy éjjel is hívta? 

– Három vagy négy ízben… Bizonyára csak azért, hogy 

meggyőződjön róla, itthon vagyok-e… 

– Milyen ürüggyel hívta? 

– Egyszer valami gyanús zajt hallott, és végigjárta velem a 

szobákat betörőt keresve… 

– Macska volt? 

– A házban nincs se macska, se kutya… Az asszony nem 

tűrné… Gus úr, még kisgyerekkorában kutyakölyköt kért 

karácsonyra, de helyette villanyvonatot kapott… Ilyen 

dühkitörést még sosem láttam gyereknél. 

– És a többi esetben? 

– Máskor meg égésszagot érzett… Harmadszor pedig… 

Várjon csak… Igen! Hallgatódzott az úr ajtaja előtt, és nem 

hallotta a lélegzését… Beküldött hozzá, hogy nincs-e valami 

baj… 

– Ő maga nem mehetett be? 



 

 

– Feltehetően megvan rá az oka, hogy ne menjen be… De ne 

gondolja, hogy panaszkodom… Mivel az asszony minden 

délután és legtöbbnyire este is elmegy hazulról, jó sok nyugodt 

percem marad… 

– Jól megértik egymást Lise-zel? 

– Elég jól… Csinos lány… Egy ideig… Hiszen érti, mit 

akarok mondani… De neki szüksége van változatosságra… 

Majdnem minden szombat este más… S mivel én nem szeretek 

osztozkodni… 

– És Vauquinné? 

– Vén dög! 

– Miért, nem szereti magát? 

– Olyan szűken méri az ételt nekünk, mintha kosztosok 

lennénk, és ami a bort illeti, azzal még fukarabb, bizonyára a 

részeges férje miatt, aki hetenként legalább kétszer 

elagyabugyálja… Ezért aztán minden férfira haragszik… 

– Hát Marchand-né? 

– Csak azt látom, hogy tologatja a porszívót… Ez az asszony 

nem született beszélgetésre, csak akkor mozog a szája, ha 

egyedül van. Talán imádkozik… 

– A kisasszony? 

– Ő aztán nem büszke, nem játssza meg magát… Kár, hogy 

mindig olyan szomorú. 

– Mit gondol, szerelmi bánata lehet? 

– Nem tudom. Talán a ház légköre… 

– Hallott a levelekről? 

Ferdinand zavartnak látszott. 



 

 

– Jobb, ha megmondom az igazat… Igen… De nem olvastam 

őket… 

– Kitől hallott róluk? 

Még zavartabb lett, s úgy tett, mintha emlékezetében 

keresgélne. 

– Nem tudom… De hát jövök, megyek, egy szót váltok ezzel, 

egy szót azzal… 

– Vague kisasszonytól hallotta? 

– Nem. Ő sohasem beszél az úr dolgairól. 

– Tortu úrtól? 

– Az úgy bánik velem, mintha ő lenne a második gazda itt a 

házban. 

– Julien Baud-tól? 

– Meglehet… Igazán nem tudom már… Talán a 

konyhában… 

– Tud róla, hogy vannak fegyverek a házban? 

– Az úrnak van egy 38-as pisztolya az éjjeliszekrény fiókban, 

de töltényeket nem láttam a szobában… 

– A szobát maga takarítja? 

– Ez hozzátartozik a munkakörömhöz. S természetesen én 

szolgálok fel az asztalnál is. 

– Más fegyverről nem tud? 

– Az asszony kis játékszere, egy belga gyártmányú 6.33-as… 

Csak akkor tehet kárt, ha egy lépésről lőnek vele… 

– Az utóbbi időben érzett valamilyen változást a ház 

légkörében? 

A komornyik mintha eltöprengett volna. 



 

 

– Lehetséges. Az asztalnál azelőtt sem igen beszélgettek, de 

az utóbbi időben egészen megnémultak… Nagy ritkán egy-egy 

mondat Gus úr meg a kisasszony között… 

– Hisz ezeknek a leveleknek? 

– Körülbelül annyira, mint a csillagjóslásban… Az 

újságokban közölt horoszkópok szerint hetente legalább egyszer 

nagy összegnek kellene ütni a markomat… 

– Így hát nem hiszi, hogy valami történhet? 

– De, de nem a levelek miatt. 

– Mi miatt? 

– Nem tudom… 

– Furcsának találja Parendon urat? 

– Az attól függ, mit neveznek furcsának… Mindenki a maga 

elképzelése szerint rendezi be az életét… Ha neki így jó… 

Mindenesetre, nem őrült… Azt is mondhatnám: ellenkezőleg… 

– Az asszony lenne őrült? 

– Az sem az! Ó, dehogyis!… Az a nő ravasz, mint a róka. 

– Köszönöm, Ferdinand… 

– Megtettem, ami tőlem telt, felügyelő úr… Megtanultam, 

hogy jobb, ha az ember őszinte a rendőrséggel… 

Maigret mögött bezárult az ajtó, s a felügyelő megindult 

lefelé a kovácsoltvas korláttal szegélyezett széles lépcsőn. Egy 

kézmozdulattal üdvözölte a házfelügyelőt, aki olyan szép 

ruhában parádézott, mint a luxusszállók portása, és 

megkönnyebbült sóhajjal lépett ki a friss levegőre. 

Eszébe jutott a Marigny út és a Cirque utca sarkán levő 

kellemes kis bisztró, és hamarosan már ott könyökölt a 

bárpulton. Habozott, mit is igyon, s végül egy korsó sört rendelt. 



 

 

Parendonék légköre még odatapadt a testéhez. De vajon nem 

ugyanígy érezné-e magát, ha bármely más családnál töltött volna 

el ennyi időt? 

Talán nem érezni ennyire intenzíven. Kétségkívül 

ugyanilyen gyűlölködéseket, kicsinyességeket, hasonló 

félelmeket, de mindenesetre ugyanilyen zűrzavart talált volna. 

Ne filozofálj, Maigret! 

Hát nem tiltotta meg magának elvből, hogy gondolkodjék? 

No jó! Nem találkozott a két gyerekkel, se a szakácsnővel, se a 

bejárónővel. A fekete ruhás, fehér kötényes, hímzett bóbitás 

szobalányt is épp csak hogy látta. 

Mivel épp a Cirque sarkán volt, eszébe jutott Martin doktor, 

Parendon háziorvosa. 

– Fizetek! 

Megpillantotta a névtáblát a kapun, felment a harmadik 

emeletre, bevezették a várószobába, ahol már hárman ültek, ez 

kedvét szegte, és eltávozott. 

– Nem várja meg a doktort? 

– Nem a rendelésre jöttem… Majd telefonálok… 

– Szabad a nevét? 

– Maigret felügyelő… 

– Ha kívánja, értesítem a doktort, hogy itt van. 

– Nem szeretném megváratni a betegeit… 

Ott volt még a másik Parendon, az öcs, az is orvos, s Maigret, 

Parendon barátja révén, jól ismerte a párizsi orvosok életét. 

Nem volt kedve autóbuszra ülni, se metróra. Ernyedtnek, 

elcsigázottnak érezte magát, s beült egy taxiba. 

– A Quai des Orfévres-re… 



 

 

– Igenis, Maigret úr… 

Azelőtt büszke volt rá, ha felismerték, de most már nem örült 

neki, már évek óta inkább csak bosszantotta. 

A beszámolókon a leveleket meg sem említette. És ha a 

Marigny úton nem történne semmi, mit gondolnának róla? Két 

napja az irodáját is elhanyagolta, ideje javát olyan emberek 

lakásán tölti, akiknek életéhez tulajdonképpen semmi köze. 

Voltak folyó ügyek, szerencsére nem túl fontosak, de azért 

azokkal is foglalkoznia kellett. 

A levelek meg a déli telefonhívás torzította volna el az 

emberekről való elképzeléseit? Parendonnéban már képtelen 

volt csak egy hétköznapi nőt látni, akivel az utcán találkozhat az 

ember. Maga előtt látta a kék budoárban és a kék pongyolában, 

amint izzó szenvedéllyel a tragika szerepét játssza. 

Parendon se volt már olyan, mint mások. Csak nézett rá a 

gnóm világos szeme, amelyet megnagyított a vastag szemüveg. 

Maigret hiába próbálta kiolvasni belőle a gondolatait. 

A többiek… Vague kisasszony… Az a nagydarab, vörös hajú 

Julien Baud… Hirtelen Tortu az ajtó felé pillantott, ahol, mintegy 

varázsütésre, Parendonné bukkant fel… 

Vállat vont, és mivel a taxi megállt a Bűnügyi Rendőrség 

kapuja előtt, pénz után kezdett kotorászni a zsebében. 

Egy csomó nyomozó kereste fel egymás után, mindegyiknek volt 

valami problémája, amit vele akart megbeszélni. Felbontotta a 

távollétében érkezett leveleket, aláírt egy csomó iratot, s 

miközben irodája aranyló csöndjében dolgozott, a Marigny úti 

ház ott lebegett a háttérben. 



 

 

Képtelen volt eloszlatni rossz érzését. Pedig eddig megtett 

mindent, amit csak lehetett. Nem követtek el se bűnt, se vétséget. 

A rendőrséghez senki sem fordult hivatalosan valami konkrét 

ténnyel. Nem érkezett se panasz, se feljelentés. 

Mégis órákat szentelt az Émile Parendon vonzáskörében 

mozgó kis világnak. 

Hiába kutatott emlékezetében, nem talált hasonló esetet, 

pedig pályáján a legváltozatosabb helyzetekkel találkozott. 

Negyed hatkor egy csőpostán frissen érkezett levelet hoztak 

be, és azonnal ráismert a nyomtatott betűs írásra. 

A bélyegzőről megállapíthatta, hogy a levelet délután négy 

óra harminckor adták fel a Miromesnil utcai postahivatalban. 

Vagyis egy negyedórával Parendonéktól való távozása után. 

Feltépte a levél perforált szegélyét. A levélpapír kisebb 

mérete miatt a betűk is jóval kisebbek voltak, mint az előző 

levelekben, és az összehasonlításnál Maigret azt is 

megállapította, hogy ez utóbbit kissé kapkodva, kevésbé 

gondosan, s mintha izgatottan írták volna. 

Csoportvezető Úr, 

Amikor első levelemet írtam, és arra kértem, hogy apróhirdetés útján 

válaszoljon nekem, nem gondoltam, hogy Maga hanyatt-homlok 

beleveti magát ebbe az ügybe, még mielőtt a nélkülözhetetlen 

felvilágosításokat megadhattam volna. 

A sietsége mindent elrontott, és most be kell látnia, hogy egy 

helyben topog. Ma szinte provokálta a gyilkost, és meg vagyok 

győződve róla, hogy úgy érzi, most már kénytelen lesújtani. 



 

 

Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, ez a közeli órákban megtörténik. 

Most már nem lehetek a segítségére. Sajnálom. Nem neheztelek magára. 

Maigret komor ábrázattal többször elolvasta a levelet, majd az 

ajtóhoz lépett, és behívta Janvier-t meg Lapointe-t. Lucas házon 

kívül volt… 

– Ezt olvassátok el, fiúk… 

Szorongva figyelte őket, mintha azt akarná megtudni, hogy 

ők is hozzá hasonlóan reagálnak-e. Őket nem mérgezték meg a 

Parendon-lakásban töltött órák. Valahogy tárgyilagosabban 

ítélhettek. 

Mindketten a levél fölé hajoltak, s fokozódó érdeklődéssel és 

egyre gondterheltebben olvasták. 

– Úgy látom, kezd kialakulni a dolog – dünnyögte Janvier, s 

az íróasztalra tette a levelet. 

Lapointe pedig azt kérdezte: 

– Miféle emberek ezek? 

– Olyanok, mint a többi, és mégis mások… Azt szeretném 

tudni, mit tehetünk… Nem hagyhatok egy embert állandóan a 

lakásban, ez egyébként se sokat használna… Akkora a lakás, 

hogy bármi történhet az egyik végében, a másikban észre se 

veszik… Küldjek oda valakit a házba? Ma éjjelre, a 

lelkiismeretem megnyugtatására, ezt meg is teszem, de ha a 

levélíró nem tréfál, akkor úgysem kívülről jön a baj… Ráérsz, 

Lapointe? 

– Nincs semmi különös dolgom, főnök. 

– Nos, te mész oda. A portásfülkében egy bizonyos Lamure-t 

találsz, aki valaha a rendőrségen dolgozott. Éjszakára ott 



 

 

maradsz, és időnként felmész az első emeletre. Lamure-től kérd 

el a ház lakóinak a névsorát, a személyzetet is beleértve, és 

jegyezd fel, mikor érkeznek, mikor távoznak… 

– Értettem. 

– Mit értettél? 

– Hogy ha mégis történne valami, legalább lesz 

kiindulópontunk… 

Ez igaz is volt, de a felügyelő viszolygott attól, hogy ilyen 

szemszögből tekintse a helyzetet. Ha történne valami… Nos! 

Mivel nem lopásról volt szó. Így hát csakis gyilkosság jöhet 

számításba… 

Kit gyilkolnak meg? És ki lesz a gyilkos? 

Emberek beszéltek vele, válaszoltak a kérdéseire, mintha 

gyóntak volna. Hát a teremtését neki, döntse el, hogy ki 

hazudott, vagy ki mondott igazat, vagy azt, hogy ki bolond 

ebben az egész históriában? 

Dühös léptekkel rótta a szobáját, s mintha magában beszélt 

volna, s közben Janvier meg Lapointe egymásra nézegettek. 

– Roppant egyszerű, felügyelő úr… Megírták, hogy valakit 

meggyilkolnak… Csupán azt nem tudták előre közölni, ki kit öl 

meg, s azt sem, mikor és hogyan… Miért fordultak magához? 

Miért értesítették előre? Csak úgy… Játékból… 

Maigret felkapta a pipáját, s hüvelykujjával idegesen 

tömködni kezdte. 

– Hát mit gondolnak, ki vagyok én? Ha történik valami, 

ahogyan jelzik, majd azt mondják, hogy én tehetek róla… A 

csőpostán érkezett levél máris azt állítja… Úgy vélik, túlságosan 

elsiettem a dolgot… Mit kellett volna tennem? Megvárni a 



 

 

gyászjelentést? Nos! És ha semmi sem történik, akkor én leszek 

az a hólyag, aki két napon át hasztalan fecsérelte az adófizetők 

pénzét… 

Janvier megőrizte a komolyságát, de Lapointe nem bírta 

megállni mosolygás nélkül, és Maigret észrevette. Dühe egy 

pillanatra megenyhült, és maga is elmosolyodva megveregette 

beosztottja vállát. 

– Bocsássatok meg, fiúk. Ez az ügy teljesen kihozott a 

sodromból. Ott mindenki lábujjhegyen jár, és a végén én is 

lábujjhegyen járok, mintha tojáson táncolnék… 

A tojástáncot járó Maigret képe most már Janvier-t is 

nevetésre fakasztotta. 

– Itt legalább kitombolhatom magamat… Ez megtörtént… 

Fordítsuk komolyra a szót… Te, Lapointe, indulhatsz, egyél 

valamit, és aztán foglald el a Marigny úti posztodat… Ha bármi 

gyanúsat észlelsz, habozás nélkül, akár az éjszaka kellős közepén 

hívjál fel a lakásomon… Jó éjszakát, öregem… Viszlát holnap… 

Reggel nyolc óra felé felváltanak… 

Odament az ablakhoz, tekintete követte a Szajna folyását, 

miközben szavait Janvier-hez intézte: 

– Van valami ügyed jelenleg? 

– Ma reggel letartóztattam a két fiatal fickót, két tizenhat 

éves gyerek… igaza volt, felügyelő úr… 

– Nem váltanád fel Lapointe-t holnap reggel? Tudom, hogy 

hülyeségnek látszik, éppen ezért dühöngök, de köteles vagyok 

megtenni az elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek 

egyébként nem sok eredménnyel kecsegtetnek… Meglátod, ha 

valami történik, mindenki rám acsarkodik majd… 



 

 

Miközben ezt mondta, szeme megakadt a Saint-Michel híd 

egyik lámpaoszlopán. 

– Add csak ide azt a levelet… 

Egy szó motoszkált a fejében, amire az imént nem figyelt fel, 

és azon tűnődött, nem csalja-e meg az emlékezete. 

…meg vagyok győződve róla. hogy úgy érzi, most már kénytelen 

lesújtani. 

A lesújtani szó valóban ott volt. Természetesen, ez jelenthetett 

bármilyen eszközt. De a névtelen levélíró mindhárom írásában 

bizonyos aprólékos pontosságra törekedett a szavak 

kiválasztásában. 

– Lesújtani, érted? A férfinak is meg az asszonynak is van 

pisztolya. Éppen meg akartam kérni őket, adják át nekünk, mint 

ahogy a gyerekektől elveszik a gyufát. De nem szedhetem el 

tőlük valamennyi konyha- meg papírvágó kést… Egy 

piszkavassal is le lehet sújtani, s van ott elég kandalló… Meg 

gyertyatartó… Meg szobor… 

Hirtelen hangot változtatva, így szólt: 

– Próbáld csak felhívni Germain Parendont… Ideggyógyász, 

az én Parendonom öccse, az Auguesseau utcában lakik… 

A várakozást felhasználta, hogy pipára gyújtson. 

Janvier, az íróasztal sarkára ülve, feltárcsázta a számot. 

– Halló!… Parendon doktor lakása? Itt a bűnügyi rendőrség, 

kisasszony… Maigret felügyelő irodája… A felügyelő szeretne 

néhány szót váltani a doktorral… Hogyan? Nizzában van? 

Igen… Egy pillanat… 



 

 

Maigret közben integetett neki. 

– Kérdezd meg, hol szállt meg… 

– Hallja, amit mondok, kérem? Meg tudná mondani, hol 

szállt meg a doktor úr? A Negrescóban? Köszönöm… Igen, 

bizonyára… Mégis megpróbálom… 

– Konzultációra hívták oda? 

– Nem! Gyermek-ideggyógyászati kongresszus. Azt mondja, 

zsúfolt a program, és a doktor holnap tart előadást… 

– Hívd fel a Negresco szállodát… Hat óra… Az ülésnek 

bizonyára vége van… Nyolckor valahol fogadással egybekötött 

vacsora lesz, talán a megyeházán… Ha csak nem koktélpartit 

rendeznek… 

Jó tíz percet kellett várniuk, a Negresco állandóan foglalt 

volt. 

– Halló! Kisasszony, itt a bűnügyi rendőrség, Párizsból… 

Kapcsolja, kérem, Parendon doktor urat… Igen, Parendon… 

Egyik kongresszusi vendég… 

Janvier kezével letakarta a telefon tölcsért. 

– Megtudakolja, hogy a szobájában van-e, vagy a földszinti 

nagyszalonban most folyó koktélpartin… 

– Halló! Igen, doktor úr… Bocsánat… Adom Maigret 

felügyelőt… 

Maigret habozva nyúlt a kagyló után, mert azt sem tudta, 

mit is mondjon. 

– Bocsásson meg, doktor úr, a zavarásért… 

– Az előadásom szövegét akartam még egyszer átnézni… 

– Gondoltam erre… Ma meg tegnap hosszabb időt töltöttem 

a fivérével… 



 

 

– Hogyan kerültek össze? 

A hang vidáman, rokonszenvesen csengett, és sokkal 

fiatalosabban, mintsem Maigret várta volna. 

– Elég bonyolult történet, és ezért vettem a bátorságot, hogy 

felhívjam… 

– A bátyámnak kellemetlenségei vannak? 

– Semmi esetre sem olyanok, amelyek ránk tartoznának… 

– Talán beteg? 

– Mi a véleménye az egészségéről? 

– Sokkal törékenyebbnek és sokkal gyengébbnek látszik, 

mint amilyen a valóságban. Én fizikailag képtelen lennék 

elviselni annyi munkát, amennyit ő néhány nap alatt elvégez… 

Sietni kellett. 

– A lehető legrövidebben megmagyarázom a helyzetet. 

Tegnap reggel levelet kaptam, amelyben értesítettek, hogy 

valószínűleg bűncselekményt követnek el… 

– Émile-nél? 

A hang vidáman csengett. 

– Nem. Túlságosan hosszú lenne elmondani, hogyan 

jutottunk el a bátyja lakásáig. Tény az, hogy a levél meg az azt 

követő is az ő házából származik, mindkettőt az ő levélpapírján 

írták, amelyről előzőleg gondosan eltávolították a fejlécet… 

– Feltehető, hogy a bátyám megnyugtatta önt… Gus tréfája 

lehet, nem? 

– Amennyire én tudom, az ön unokaöccse nem szokott 

tréfálkozni… 



 

 

– Ez igaz… Egyébként Bambi sem… Mit tudom én… Talán 

az a fiatal svájci, akit írnoknak alkalmazott… vagy valamelyik 

szobalány… 

– Most kaptam kézhez a harmadik figyelmeztetést, ez 

alkalommal csőpostán. Arról értesít, hogy az esemény 

küszöbönáll… 

Az orvos hangja megváltozott. 

– Maga komolyan veszi? 

– Csak tegnap óta ismerem a házat… 

– S mit szól ehhez Émile? Gondolom, csak vonogatja a vállát? 

– Éppen ez az, hogy nem veszi annyira könnyedén a dolgot. 

Ellenkezőleg, az a benyomásom, azt gondolja, hogy ez nem üres 

fenyegetés… 

– S ki ellen irányul? 

– Talán őellene… 

– Kinek jutna eszébe kezet emelni rá? És miért? A 64. 

paragrafus revíziójával kapcsolatos szenvedélyétől eltekintve a 

világ legártalmatlanabb és legszeretetreméltóbb teremtése… 

– Engem is meghódított… Az imént a szenvedélyt említette, 

doktor úr… Maga, mint ideggyógyász, merné ezt hóbortnak 

nevezni? 

– A szó orvosi értelmében semmiképpen sem… 

Hangja szárazabb lett, mivel megértette a felügyelő hátsó 

gondolatát. 

– Egyszóval azt kérdi tőlem, épelméjűnek tartom-e a 

bátyámat?… 

– Ezt azért nem kérdeztem… 

– Őrizteti a házat? 



 

 

– Már odaküldtem egyik emberemet… 

– Vajon nem tárgyalt-e a bátyám kétes elemekkel az utóbbi 

időben? Nem ütközött össze túlzottan nagy érdekekkel? 

– Az ügyeiről nem beszélt nekem, de tudom, hogy ma 

délután egy görög meg egy holland hajótulajdonos járt az 

irodájában… 

– Jönnek hozzá még Japánból is… Reméljük, hogy az egész 

csak tréfa… Egyéb kérdése nincs hozzám? 

Maigret kénytelen volt valamit rögtönözni, mialatt a vonal 

túlsó végén az ideggyógyász tekintete bizonyára az Angyalok 

Öblének kék hullámait meg a tengerparti sétányt pásztázta. 

– Kiegyensúlyozottnak tartja a sógornőjét? 

– Köztünk maradjon, s ezt természetesen nem ismételném 

meg a bíróság előtt, ha minden nő olyan lenne, mint ő, még ma is 

agglegény lennék… 

– Én a lelki egyensúlyáról beszéltem… 

– Megértettem… Mondjuk így: minden vonatkozásban 

szélsőséges… S hogy igazságosak legyünk, azt is 

megállapíthatjuk, hogy ennek elsősorban ő maga a szenvedő 

alanya… 

– Olyasfajta nő, akinek rögeszméi vannak? 

– Feltétlenül, de úgy csinálja, hogy ezeknek a rögeszméknek 

konkrét alapjuk legyen, és elfogadhatók legyenek… 

Biztosíthatom, hogy ha hazudott is, azt is olyan tökéletesen tette, 

hogy észre sem vehette… 

– Maga szerint alkalmazható-e rá a hisztérikus szó? 

Hosszabb csönd következett. 



 

 

– Azt azért nem állítanám, bár többször láttam olyan 

állapotban, amelyet hisztérikusnak minősíthetnénk… 

Bármennyire ideges, valami csoda révén mégis van ereje 

fegyelmezni magát… 

– Tud róla, hogy fegyvert tart a szobájában? 

– Egy ízben tett róla említést nekem… Sőt meg is mutatta… 

Inkább játékszer az… 

– Játékszer, amely ölhet… Maga nyugodtan ott hagyná a 

fiókjában? 

– Tudja, ha egyszer a fejébe venné, hogy gyilkol, akkor 

feltétlen megtenné, akár tűzfegyverrel, akár anélkül… 

– A bátyjának is van fegyvere… 

– Tudom… 

– Róla is azt mondaná? 

– Nem… Nemcsak mint ember, hanem mint orvos is 

állíthatom, hogy a bátyám sohasem gyilkolna… Az egyetlen, ami 

megtörténhet, hogy egy elkeseredett pillanatában véget vet az 

életének… 

Az orvos hangja megtört. 

– Nagyon szereti a bátyját, ugye? 

– Csak ketten vagyunk… 

Ezek a szavak meglepték Maigret-t. Hiszen még élt az apjuk, 

és Germain Parendon is nős volt. S az orvos mégis azt mondta: 

„Csak ketten vagyunk…” 

Mintha más se lenne rajtuk kívül számukra a világon. Talán 

az orvos házassága is félresikerült? 

Parendon, ott Nizzában, egy kissé összeszedte magát, és az 

órájára nézett: 



 

 

– Nos! Reméljük, nem történik semmi. Jó éjszakát, Maigret 

úr… 

A felügyelő a maga megnyugtatására telefonált. S éppen az 

ellenkezőjét érte el. Jóval nyugtalanabb lett azután, hogy az 

ügyvéd öccsével beszélt. 

– …Az egyetlen, ami megtörténhet, hogy egy elkeseredett 

pillanatában véget vet az életének… 

Lehet, hogy éppen ilyesmi van készülőben? Hátha Parendon 

írta a névtelen leveleket? Hogy önmagát megakadályozza a 

cselekvésében? Hogy gátat vessen az indulatnak és a kísértő 

cselekedetnek? 

Maigret elfelejtkezett az ablak mellett álló Janvier-ről. 

– Hallottad? 

– Csak azt, amit maga mondott… 

– Nem szereti a sógornőjét… Meg van győződve róla, hogy a 

bátyja sohasem gyilkolna meg senkit, de arról már kevésbé van 

meggyőződve, hogy nem követne-e el öngyilkosságot… 

A nap eltűnt, és mintha hirtelen valami hiányzott volna a 

világból. Még nem sötétedett be egészen. Nem kellett még 

lámpát gyújtani. De a felügyelő mégis meggyújtotta a villanyt, 

mintha a rémeket akarná elhessegetni. 

– Holnap te is meglátod a házat, és akkor majd jobban 

megérted… Semmi akadálya, hogy becsöngess, s megmondd 

Ferdinand-nak, hogy ki vagy, és aztán kedvedre járhatsz-

kelhetsz a lakásban, az irodákban… Meg van beszélve… Nem 

éri őket váratlanul. 

Maigret behívta a hivatalsegédet, átadta neki az aláírt 

aktákat és az elküldendő postát. 



 

 

– Nincs semmi újság? Senki se vár rám? 

– Senki, csoportvezető úr… 

Maigret nem is várt látogatókat. Mégis meghökkentette, 

hogy se Gus, se a nővére egyetlenegyszer sem jelentkezett. 

Akárcsak a háznép többi tagja, mindketten jól tudják, hogy mi 

történik már több mint huszonnégy órája. Bizonyára hallottak 

Maigret kérdezősködéseiről. Talán látták is a folyosókanyarban? 

Ha Maigret tizenöt éves korában azt hallotta volna, hogy… 

Rohant volna faggatni a rendőrfelügyelőt, megkockáztatva 

azt is, hogy rendreutasítják. 

Rádöbbent, mennyire, megváltoztak az idők, hogy más 

világban élünk. 

– Beugorjunk egy pohárra a Dauphine sörözőbe, s utána 

mindenki hazamegy vacsorázni? 

Így is tettek. Maigret egy jó darabig gyalog ment, majd taxiba 

ült, s mikor a felesége, a lépteit hallva, ajtót nyitott, nem találta 

túlságosan gondterheltnek az arcát. 

– Mi van vacsorára? 

– Megmelegítettem, ami ebédről maradt… 

– S mi volt ebédre? 

– Sólet… 

Mindketten mosolyogtak, de az asszony mégis megsejtette, 

milyen lelkiállapotban van férje. 

– Ne emészd magad, Maigret… 

A feleségének nem beszélt az ügyről, amely most 

foglalkoztatta. Hiszen végül is minden ügy egyforma… 



 

 

– Nem te tehetsz róla… – Majd rövid szünet után hozzátette: 

– Ilyenkor hirtelen hűl le a levegő… Jobb lenne, ha becsuknám 

az ablakot… 

ÖTÖDIK FEJEZET 

Mint minden reggel, ma is a kávéillat volt az első benyomása az 

életről, majd feleségének vállához érő keze, s végül a virágos 

mintájú pongyolás üde és élénk Maigret-né képe, amint feléje 

nyújtja a csészét. 

Maigret megdörzsölte a szemét, s feltette az oktondi kérdést: 

– Nem telefonált senki? 

Ha szólt volna a telefon, ő is felébredt volna rá. A függönyök 

szét voltak húzva. A korai tavasz nem bizonyult tünékenynek. A 

nap felkelt már, behallatszott az utca zaja. 

Maigret megkönnyebbülten felsóhajtott. Lapointe nem 

telefonált. Így hát semmi sem történt a Marigny úton. Megivott 

egy fél csésze kávét, felkelt, és vidáman bevonult a 

fürdőszobába. Kár volt annyira nyugtalankodnia. Már az első 

levél vétele után be kellett volna látnia, hogy nem komoly az 

ügy. Most szégyenkezett egy kicsit, hogy annyira szívére vette a 

dolgot, akár egy gyermek, aki hisz a kísértetekben. 

– Jól aludtál? 

– Kitűnően. 

– Mit gondolsz, hazajössz ebédre? 

– Most úgy vélem, hogy igen. 

– Mit szólnál valami halételhez? 

– Egy kis vajban sült rája nem lenne rossz, ha találsz. 



 

 

Egy félórával később, amikor benyitott a hivatali szobájába, 

némileg zavarba jött, amint megpillantotta Lapointe-t egy 

karosszékben. A szegény fiú egy kissé sápadtnak és álmosnak 

látszott. Mivel előző nap annyira nyugtalannak látta a főnökét, 

ahelyett hogy írásos jelentés hátrahagyása után elment volna 

aludni, jobbnak látta megvárni. 

– Nos, kedves Lapointe-em? 

A nyomozó felkelt, Maigret pedig helyet foglalt a levelekkel 

teli íróasztala mellett. 

– Egy pillanat, jó? – Előbb meg akart győződni róla, nem jött-

e újabb névtelen levél. – No, hát beszélj! 

– Valamivel hat óra előtt érkeztem oda, és érintkezésbe 

léptem Lamure-rel, a házfelügyelővel, aki ragaszkodott hozzá, 

hogy vele meg a feleségével vacsorázzak. Az első személy, aki 

utánam, hat óra tíz perckor az épületbe lépett, a fiatal Parendon 

volt, az, akit Gusnek hívnak… 

Lapointe egy füzetet vett elő a zsebéből, hogy a feljegyzéseire 

támaszkodhasson. 

– Egyedül volt? 

– Igen… Néhány tankönyvet vitt a hóna alatt… Pár perccel 

később egy nőies alkatú férfi jött, bőrtáskával a kezében… 

Lamure-től megtudtam, hogy a perui nő fodrásza… Bizonyára 

gálaest vagy nagyobb fogadás lehet valahol… – jegyezte meg 

Lamure nyugodtan, s kiürítette vörösborral teli poharát. – 

Mellékesen megjegyzem, egymaga egy egész üveg bort 

elfogyasztott, és meglepődött, sőt bosszankodott, hogy én nem 

követem a példáját… Nézzük csak… Háromnegyed nyolckor 

egy nő érkezett, Hortense asszony, ahogy a portás nevezte, 



 

 

autóját sofőr vezette… Parendonné egyik nővére, vele jár el 

leginkább. Egy bizonyos gazdag és tekintélyes Benoit-Biguet-hez 

ment feleségül, a sofőrjük spanyol… 

Lapointe elmosolyodott. 

– Bocsánatot kérek ezekért a jelentéktelen részletekért, de 

mivel egyéb dolgom nemigen volt, hát mindent feljegyeztem… 

Fél nyolckor a peruiak kocsija megállt a kapu alatt, és a 

házaspár, a férfi frakkban, az asszony nagyestélyiben, 

csincsillastólával a vállán, kilépett a liftből… Ilyesmit nem 

gyakran láthat az ember… Kilenc előtt öt perccel Parendonné és 

Hortense asszony távozott el… Később megtudtam, hová 

mentek… A sofőrök, ha megjönnek, rendszerint betérnek egy 

pohár borra Lamure-höz a portásfülkébe, akinek mindig van egy 

üveg vörösbora a keze ügyében… A Crillon szálló 

különtermében jótékonysági bridzspartit rendeztek, és a két nő 

ott járt… Valamivel éjfél után jöttek meg… A nővér is felment a 

lakásba, és ott elidőzött egy félórát… Ezalatt jött be a sofőr egy 

pohárra… Rám ügyet sem vetettek, azt hitték, valami barátja 

vagyok Lamure-nek. A legnehezebb számomra az állandóan 

elém tolt borospoharak visszautasítása volt… Parendon 

kisasszony, akit Bambinak becéznek, fél egy felé ért haza… 

– Hány órakor ment el? 

– Nem tudom. Nem láttam elmenni. Eszerint házon kívül 

vacsorázott… Egy fiatalember kísérte, aztán a lépcső alján 

csókolóztak… A lány is látta, hogy ott vagyunk, de nem 

zavartatta magát… 

Lamure-től megkérdeztem, hogy gyakran tesz-e így… Azt 

felelte, hogy igen, és mindig ugyanaz a fiatalember kíséri, de 



 

 

hogy kicsoda, azt nem tudja. A fiú dzsekit és eléggé elnyűtt cipőt 

viselt, no meg hosszú hajat… 

Lapointe láthatólag küzdött az álmosság ellen, s hadart, 

mintha leckét mondana fel a jegyzetfüzetéből. 

– Azt nem mondtad, mikor távozott Vague kisasszony, Tortu 

meg Julien Baud… 

– Valóban ezt nem jegyeztem fel, mert úgy gondoltam, ez a 

napirend megszokott része. Hat órakor jöttek le a lépcsőn, és a 

kapu előtt elváltak… 

– Aztán? 

– Két vagy három ízben felmentem a negyedik emeletig, de 

semmit se láttam. Mintha egy templomban bolyongtam volna 

éjnek idején… A peruiak reggel három óra tájt jöttek meg, a 

Maxim’sban vacsoráztak. Előzőleg egy film bemutatóján vettek 

részt a Champs-Élysées egyik mozijában… Lamure szerint a 

házaspár Párizs felső köreihez tartozik… Ez történt éjjel… S 

elmondhatom, a kutya se járt ott, a szó szoros értelmében, mert a 

peruiak papagáján kívül más állat nincs is a házban… Azt még 

nem mondtam, hogy Ferdinand, a komornyik, tíz óra felé ment 

lefeküdni? Meg hogy a szakácsnő este kilenckor távozott? 

Reggel elsőnek Ferdinand bukkant fel az udvaron, hét órakor. 

Kiment a házból, szokása szerint a Cirque utca sarkán levő 

presszóban issza meg az első kávéját, egy kiflivel… Félóráig 

maradt el… Közben megérkezett a szakácsnő meg Marchand-né, 

a takarítónő… A sofőr lejött a szobájából, amely a Ferdinand-é 

mellett van, és felment a lakásba reggelizni… Mivel nem 

jegyeztem fel mindent azonnal, a feljegyzéseimben van egy kis 

összevisszaság. Az éjszaka folyamán vagy tíz alkalommal 



 

 

felmentem Parendonék ajtaja elé hallgatózni, de semmit sem 

hallottam… 

Lapointe zsebébe tette a jegyzetfüzetét. 

– Ennyi az egész, főnök. Aztán megjött Janvier. Bemutattani 

Lamure-nek, de kiderült, már régebbről ismerik egymást… Én 

meg eljöttem… 

– Most meg gyorsan menj aludni, fiacskám… 

Néhány perc múlva megszólal a jelentéstételre hívó csengő a 

folyosón. Maigret megtömte a pipáját, felkapta a papírvágó kést, 

és gyorsan átfutotta a postát. 

Megkönnyebbült. Meg is volt rá minden oka. Mégis nyomást 

érzett a gyomra körül, és egy meghatározhatatlan rossz 

előérzetet. 

A bűnügyi rendőrség főnökénél főleg egy miniszter fiáról 

volt szó, aki reggel négykor az I. Ferenc utca sarkán kínos 

autókarambolt okozott. Nemcsak hogy ő tökrészeg volt, hanem a 

társaságában levő fiatal nő nevét se lehet botrány nélkül 

nyilvánosságra hozni, akit súlyos sérüléssel kórházba kellett 

szállítani. A másik autó vezetője szörnyethalt. 

– Mi a véleménye, Maigret? 

– Nekem? Semmi, kapitány úr… 

Ha politikáról vagy bármilyen politikát érintő kérdésről volt 

szó, Maigret mintha ott se lett volna. Mesterien tudott ilyenkor 

révedező, szinte bamba képet vágni. 

– Valami megoldást mégis kell találni… Az újságok még 

semmit sem tudnak, de egy-két óra múlva már értesülnek az 

esetről… 



 

 

Tíz óra volt. A nagyfőnök asztalán megszólalt a telefon, 

idegesen felvette a kagylót. 

– Igen, itt van… 

S odanyújtotta a kagylót Maigret-nek: 

– Magát keresik… 

Rossz sejtelmekkel nyúlt a kagyló után, s még mielőtt a 

füléhez emelte volna, már tudta, hogy valami történt a Marigny 

úton. S valóban Janvier hangja hallatszott a vonal másik végéről. 

Halkan, mintegy elfogódottan szólt: 

– Maga az, főnök? 

– Én vagyok, igen… Nos, kit? 

Janvier tüstént megértette a kérdés értelmét. 

– A fiatal titkárnőt… 

– Meghalt? 

– Sajnos. 

– Pisztolylövés? 

– Nem… Zajtalanul történt… Senki se vett észre semmit… 

Az orvos még nem érkezett meg… Felhívtam magát, még 

mielőtt részletesebben megtudtam volna, mi történt, mert lent 

tartózkodtam… Parendon úr itt van mellettem, teljesen össze 

van törve… Várjuk Martin doktort, bármelyik percben itt lehet… 

– Leszúrták? 

– Mondjuk, elvágták a torkát… 

– Megyek… 

Az igazgató meg a kollégái meglepődve nézték, mennyire 

elsápadt és felindult. Hiszen a főkapitányságon főleg a bűnügyi 

osztályon napról napra gyilkosságokkal van dolguk. 

– Kit? – kérdezte az igazgató. 



 

 

– Parendon titkárnőjét. 

– Az ideggyógyász Parendon? 

– Nem. A fivére, az ügyvéd… Kaptam névtelen leveleket… 

Rohant kifelé, nem bocsátkozott részletes magyarázatokba, s 

ment egyenesen a nyomozók szobájába. 

– Lucas! 

– Jelen, főnök… 

Még valakit keresett maga körül. 

– Te is, Torrence… Jól van… Mindketten gyertek be a 

szobámba… 

Lucas, aki tudott a levelekről, megkérdezte: 

– Megtörtént a gyilkosság? 

– Igen. 

– Parendon? 

– A titkárnő… Telefonálj Moersnek, menjen oda a 

szakértőkkel… Én felhívom az ügyészséget… 

Mindig ugyanaz a komédia. Ahelyett, hogy nyugodtan 

dolgozhatna, egy jó órán keresztül felvilágosítást kell adnia az 

ügyésznek, a kijelölt vizsgálóbírónak. 

– Indulás, fiúk… 

Az eset annyira lesújtotta, mintha egy családtagjáról volna 

szó. Az egész háznépből a legkevésbé Vague kisasszonyra 

gondolt, mint áldozatra. 

Rokonszenvet érzett iránta. Tetszett neki, hogy olyan 

merészen és egyszerűen beszélt a főnökével való viszonyáról. 

Érezte, hogy a nagy korkülönbség ellenére a lány a lelke mélyén 

szenvedélyes hűséggel ragaszkodik Parendonhoz, és talán ez a 

szerelem egyik legigazibb fajtája. 



 

 

Miért éppen őt ölték meg? 

Bevágta magát a kis fekete kocsiba, Lucas a volánhoz ült. a 

kövér Torrance meg hátul foglalt helyet. 

– Miről van szó? – kérdezte, mikor elindultak. 

– Majd meglátod – vetette oda Lucas, aki megértette Maigret 

lelkiállapotát. 

A felügyelő nem látta az utcát, sem a járókelőket, sem a 

zöldellő fákat, s a kocsijukat veszélyesen súroló nagy 

autóbuszokat sem. 

Képzeletben már a helyszínen volt. Látta maga előtt Vague 

kisasszony kis irodahelyiségét, ahol előző nap, épp ilyenkor, ott 

ült az ablak mellett. A lány egyenesen szembenézett vele, 

mintegy a tekintetével kínálva fel őszinteségét. S egy-egy kérdés 

után néha csak azért habozott, mert kereste a pontos szavakat. 

A kapu előtt már állt egy kocsi, a kerületi kapitányé, akit 

Janvier kénytelen volt értesíteni. Mert bármi történik, a szolgálati 

utat be kell tartani. 

Lamure gyászos képpel álldogált a fényűző portásfülke 

küszöbén. 

– Ki hitte volna… – kezdte. 

Maigret válasz nélkül ment tovább, s mivel a lift valahol fent 

volt az emeleten, rohant fel a lépcsőn. A lakás előtt Janvier várta. 

Egy szót sem szólt. Ő is beleélte magát a főnöke lelkiállapotába. 

Maigret észre se vette Ferdinand-t, aki mintha mi sem történt 

volna, ott állt a helyén, és elvette a felügyelő kalapját. 

Végigszáguldott a folyosón, elhaladt Parendon szobája 

mellett, s máris ott állt Vague kisasszony nyitott ajtaja előtt. Első 

pillantásra csak két férfit látott, a Lambilliote nevű kerületi 



 

 

rendőrkapitányt, akivel gyakran találkozott, meg annak egyik 

munkatársát. 

Le kellett néznie a padlóra, majdnem a XVIII. Lajos korabeli 

íróasztal alá. 

A titkárnőn mandulazöld tavaszi ruha volt, bizonyára 

először vette fel az idén: az előző két nap mindig sötétkék 

szoknya és fehér blúz volt rajta. Maigret magában el is 

könyvelte, hogy a lánynak ez lehet az egyenruhája. 

A gyilkos döfés után nyilván lecsúszott a székéről, és furcsán 

torzan, összekucorodott. A torkán seb tátongott, rengeteg vért 

vesztett, amely még ki sem hűlhetett. 

Beletelt egy kis idő, míg Maigret észrevette, hogy Labilliote 

szorongatja a kezét. 

A kerületi kapitány elképedt, hogy Maigret-t ennyire 

megrendíti egy holttest látványa. 

– Ismerte a lányt? 

– Ismertem… igen… – mondta Maigret rekedten. 

És már rohant is a folyosó végén levő irodahelyiségbe, ahol a 

kisírt szemű Baud-val találta magát szembe. Leheletén érezni 

lehetett a szeszt. Egy üveg konyak állt az asztalon. René Tortu 

homlokát két tenyerébe támasztva gubbasztott a másik 

sarokban. 

– Te találtál rá? – kérdezte Maigret, s a tegezés természetesen 

jött, mivel a nagydarab svájci hirtelen egész kisfiúnak látszott. 

– Igen, uram… 

– Hallottál valamit? Kiabált? Nyöszörgött? 

– Még azt sem… 



 

 

A svájci alig bírta kinyögni a szavakat. Torka összeszorult, és 

kék szeméből patakzottak a könnyek. 

– Bocsásson meg… Életemben először… 

Mintha csak erre a pillanatra várt volna, hirtelen zokogás 

rázta meg egész testét, és elővette a zsebkendőjét a zsebéből. 

– Én… Egy pillanat… Bocsánat… 

És sírt, ahogy csak a részegek tudnak, ahogy ott állt a szoba 

közepén, száznyolcvan centinél is jóval magasabbnak látszott. 

Roppanás hallatszott. Maigret állkapcsának erős szorítása 

összemorzsolta a pipája szopókáját. A pipa kiesett a szájából, 

lehajolt érte, és zsebre dugta. 

– Bocsánatot kérek… Nem tehetek róla… – hüppögött Baud. 

Lassacskán lecsillapult, megtörölte a szemét, sóvár pillantást 

vetett az asztalon álló konyakosüvegre, de nem mert 

hozzányúlni. 

– Kilenc óra körül bejött hozzám az iratokkal, hogy 

egyeztessem őket… Most jut eszembe, azt se tudom, hová 

tettem… A tegnapi megbeszélés jegyzőkönyve volt, meg a vele 

kapcsolatos feljegyzések és hivatkozások… Azt hiszem, 

otthagytam nála… Nem… Nézze! Itt vannak az asztalomon… 

Összegyűrve egy kéz görcsös szorításától. 

– Megkért, azonnal vigyem be hozzá, amint végeztem 

velük… Bementem… 

– Hány óra volt? 

– Nem tudom… Körülbelül félórát dolgozhattam… Igen 

vidám, elégedett hangulatban voltam… Szerettem neki 

dolgozni… Szétnézek… Sehol sem látom… Majd ahogy 

lenéztem… 



 

 

Maigret gyorsan konyakot töltött neki egy pohárba, amelyet 

biztosan Ferdinand vitt oda. 

– Még lélegzett? 

Baud tagadólag megrázta a fejét. 

– Az ügyészség, főnök… 

– Maga se hallott semmit, Tortu úr? 

– Semmit… 

– Itt volt egész idő alatt? 

– Nem… Bementem Parendon úrhoz, akivel egy tízperces 

megbeszélésem volt a tegnapi törvényszéki tárgyalásom 

ügyében… 

– Hány óra volt? 

– Nem néztem meg az órám… Körülbelül fél tíz… 

– A főnökét milyennek találta? 

– Amilyennek máskor… 

– Egyedül volt? 

– Vague kisasszony volt nála… 

– Azonnal kiment, amikor maga belépett? 

– Egy pár pillanattal később… 

Maigret is szívesen megivott volna egy-két korty konyakot, 

de nem mert. 

Vártak rá a hivatalos formaságok. Bosszankodott, de 

alapjában véve nem is volt ez olyan rossz, hiszen kizökkentette 

ebből a lidércnyomásos lelkiállapotból. 

Az ügyészség Daumas bírót jelölte ki, egy rokonszenves, 

kissé félénk embert, akinek egyetlen hibája az aprólékosság volt, 

s akivel Maigret több ízben dolgozott már együtt. A vizsgálóbíró 

olyan negyvenéves lehetett, vele volt De Claes 



 

 

főügyészhelyettes, egy roppant sovány, magas, szőke férfi. 

Elegáns volt, mintha skatulyából húzták volna ki, s télen, nyáron 

világos kesztyűt szorongatott a kezében. 

– Mi a véleménye az ügyről, Maigret? Úgy hallottam, egy 

nyomozója itt volt a házban. Talán számított valami drámára? 

Maigret vállat vont, és határozatlan mozdulatot tett. 

– Hosszú lenne ezt most elmagyarázni… Tegnap meg 

tegnapelőtt, névtelen levelek nyomán, gyakorlatilag egész 

időmet ebben a házban töltöttem… 

– A levelek közölték az áldozat nevét is? 

– Éppen ez az, hogy nem. Ezért volt lehetetlen 

megakadályozni a gyilkosságot. A ház minden egyes lakója 

mögé rendőrt kellett volna állítanom, hogy lépésről lépésre 

kövesse a lakásban. Lapointe az éjszakát odalenn töltötte, a 

házban… Ma reggel Janvier váltotta fel… 

Janvier a sarokban kuporgott lehorgasztott fejjel. Az 

udvarról behallatszott a vízsugár csobogása, a peruiak sofőrje 

mosta a Rollsot. 

– Mondd csak, Janvier, téged ki értesített? 

– Ferdinand… Tudta, hogy lent vagyok… Beszéltem vele… 

A folyosóról nehéz léptek zaja hallatszott. A rendőrségi 

szakértők jöttek meg a műszereikkel. Egy alacsony, kövér ember 

is volt köztük, valahogy közéjük keveredett, végignézett a 

szobában összegyűlteken, mintha kérdezné, kihez is forduljon. 

– Martin doktor vagyok… – mormolta végül. – Bocsánatot 

kérek, hogy ilyen későn jöttem, de egy nőbetegemet vizsgáltam, 

és amíg az felöltözött… 



 

 

Megpillantotta a holttestet, kinyitotta a táskáját, letérdelt a 

padlóra. Mindnyájuk közül ő volt a legkevésbé megrendülve. 

– Meghalt, természetesen. 

– Azonnal? 

– Talán néhány, mondjuk harminc, negyven másodperccel 

élte túl, de nyitott gégével semmiképpen sem kiálthatott… 

Egy tárgyra mutatott, amelyet az asztal félig eltakart, a 

hegyes és éles kaparókés volt, amelyre Maigret előző nap 

felfigyelt. Most elmerült a megalvadt vértócsában. 

A felügyelő önkéntelenül is az áldozat arcát nézte, a 

félrecsúszott szemüveget, a merev kék szemet. 

– Nem csukná le a szemét, doktor? 

Ritkán esett meg vele, talán a pályája kezdetét kivéve, hogy 

ennyire megrázza egy holttest látványa. 

Mikor az orvos engedelmeskedni akart, Moers meghúzta a 

kabátujját. 

– A fényképezés… – figyelmeztette. 

– Persze… Nem… Ne nyúljon hozzá… 

Inkább ő fordította el a tekintetét a lányról. Meg kellett várni 

a törvényszéki orvosszakértőt. A pocakja ellenére is mozgékony 

Martin doktor megkérdezte: 

– Elmehetek, uraim? – Majd körülnézett, s végül Maigret-hez 

fordult. – Ugye, Maigret felügyelő? Nem tudom, nem lenne-e 

helyes, ha bemennénk Parendon úrhoz… Tudja, hol van? 

– Feltehetően a szobájában… 

– Tudja, mi történt? Látta? 

– Valószínűleg… 



 

 

Valójában senki sem tudott semmi pontosat. Az egész légkör 

zavaros volt. A fényképész egy óriás készüléket szerelt fel egy 

háromlábú állványra, közben egy deres hajú férfi méréseket 

végzett a padlón, és a vizsgálóbíró írnoka egy füzetbe 

jegyezgetett valamit. 

Lucas meg Torrence még nem kaptak semmiféle utasítást, és 

kihúzódtak a folyosóra. 

– Mit gondol, mit tegyek? 

– Menjen be hozzá, ha azt hiszi, hogy szüksége lehet 

magára… 

Martin doktor már az ajtónál volt, amikor Maigret 

utánaszólt: 

– Bizonyára fel kell tennem magának néhány kérdést a nap 

folyamán, doktor úr… Otthon lesz? 

– Kivéve délelőtt tizenegy és egy óra között… A kórházban 

vizitelek… 

Elővett egy nagy zsebórát, s mintha megrémült volna, gyors 

léptekkel eltávozott. 

Daumas vizsgálóbíró köhécselni kezdett. 

– Azt hiszem, Maigret, szívesebben veszi, ha hagyom 

dolgozni? Csupán annyit szeretnék tudni, gyanakszik-e 

valakire… 

– Nem… Igen… Őszintén szólva, bíró úr, nem tudom… Ez 

az ügy nem hasonlít semmi másra… S pillanatnyilag fogalmam 

sincs… 

– Rám már nincs szükségük? – kérdezte Lambilliote 

kapitány. 

– Nincs… – mondta szórakozottan Maigret. 



 

 

Alig várta, hogy elmenjenek. Az irodahelyiség lassacskán 

kiürült. A világos szobában néha felvillant a fényképész 

villanólámpája. Két férfi, akik úgy végezték a munkájukat, mint 

az asztalosok vagy a lakatosok, ujjlenyomatokat vett az 

áldozatról. 

Maigret diszkréten kisurrant a szobából, intett Lucas-nak 

meg Lapointe-nek, várjanak rá, és bement a folyosó végén levő 

helyiségbe, ahol Tortu éppen telefonált, amíg Baud az asztalra 

könyökölve révetegen bámult maga elé. 

Részeg volt. Az üvegben a konyak jó háromujjnyit csökkent. 

Maigret felkapta az üveget, és mivel valóban szüksége volt rá, 

fesztelenül töltött magának a svájci poharába. 

Úgy dolgozott, mint egy alvajáró, merev tekintettel, s állandóan 

attól félt, hogy elfelejt valami lényegeset. Lagymatag 

kézszorítással búcsúzott el a törvényszéki orvosszakértőtől, 

akinek az igazi munkája a törvényszéki bonctani intézetben 

kezdődik csak el. 

A hullaszállító kocsi emberei már ott voltak a hordággyal, és 

Maigret még egy utolsó pillantást vetett a mandulazöld ruhára, 

amely egy vidám tavaszi napot jelezhetett volna. 

– Jahvier, te kutasd fel a rokonait… A címük bizonyára 

megvan a folyosó végén levő irodában… Nézd át a táskáját is… 

Szóval, tedd, amit kell… 

A másik két munkatársát magával vitte az előszoba felé. 

– Ti ketten térképezzétek fel nekem a lakást, hallgassátok ki a 

személyzetet, jegyezzétek fel, ki hol tartózkodott negyed tíz és 



 

 

tíz óra között… írjátok fel azt is, ki mit látott, s minden jövést-

menést… 

Ferdinand keresztbe font karral ott várakozott. 

– Ő majd segít nektek a feltérképezésben… Mondja csak, 

Ferdinand, úgy gondolom, Parendonné a szobájában van, ugye? 

– Igen, Maigret úr. 

– Ő hogy reagált? 

– Sehogyan, uram, mert még nem tud a dologról. Amennyire 

én tudom, még alszik, és Lise nem merte vállalni, hogy felkelti. 

– Parendon úr sem ment be hozzá? 

– Parendon el sem hagyta az irodáját… 

– A holttestet sem látta? 

– Bocsánatot kérek. Egy pillanatra valóban kiment, miután 

Tortu úr értesítette az eseményről. Egy pillantást vetett Vague 

kisasszony szobájába, és utána visszatért a sajátjába… 

Előző nap Maigret tévedett, mert hitt a pontos 

megfogalmazású névtelen levélnek, és a „lesújt” szót szó szerint 

vette. 

Nem sújtottak le. Nem is lőttek. A torkát metszették el. 

Félrehúzódott, hogy helyet adjon a hordágyvivőknek, és néhány 

pillanattal később bekopogott Parendon irodájának 

monumentális ajtaján. Semmi válasz. Igaz, az ajtó tömör 

tölgyfából készült. Megfordította a kilincsgombot, benyomta az 

egyik ajtószárnyat, és megpillantotta az ügyvédet az egyik bőr 

karosszékben. 

Egy rövid pillanatig azt hitte, hogy az ügyvédet is valami baj 

érte, annyira magába volt roskadva. Álla a mellére süppedt, és 

egyik keze ernyedten súrolta a szőnyeget. 



 

 

Beljebb ment, és leült a szemben levő karosszékbe, úgyhogy 

egészen közel kerültek egymáshoz, akár első találkozásuk 

alkalmával. A könyvespolcokon Lagache, Henry Ey, De Ruyssen 

és más pszichiáterek neve aranybetűkkel a kötések gerincén. 

Maigret meglepődve kapta fel a fejét a suttogó hangra: 

– Mi a véleménye, Maigret úr? 

A hang távolinak, elhalónak tűnt. Egy megsemmisült ember 

hangja. Az ügyvéd gyenge kísérletet tett, hogy kiegyenesedjék, 

hogy felemelje a fejét. Közben leesett a szemüveg, és a vastag 

üveg nélkül a szeme olyan volt, akár egy ijedt gyermeké. 

Erőlködve lehajolt, felvette a szemüveget, és feltette. 

Az ügyvéd tovább kérdezett: 

– Most mit csinálnak? 

És fehér keze a titkárnő szobája felé mutatott; 

– A formalitásokat már befejezték… 

– És a… a holttest?… 

– A holttestet elszállították… 

– Ne törődjön velem… Összeszedem magamat… 

Jobb kezével gépiesen a szíve táját kezdte tapogatni, míg a 

felügyelő mereven nézte, akár az első napon. 

Valóban kihúzta magát, elővette a zsebkendőjét, és 

megtörölte az arcát. 

– Iszik valamit? 

Tekintete a kis bárszekrényt rejtő faborítású fal felé fordult. 

– Maga is? 

Maigret örült, hogy felállhat, elővette a poharakat meg a már 

ismert armagnacos üveget. 

– Látja… nem volt tréfa… – mondta vontatottan az ügyvéd. 



 

 

Bár hangja megszilárdult, furcsán, gépiesen, 

hang9súlytalanul csengett. 

– Most aztán nyakába zúdult a sok kellemetlenség, ugye? 

S mivel Maigret továbbra is csak nézte, de nem válaszolt, 

hozzátette: 

– Most aztán mit fog tenni? 

– Két emberem ellenőrzi, hogy mit csináltak az itteniek 

negyed tíz és tíz óra között… 

– Tíz óra előtt történt… 

– Tudom… 

– Tíz perccel tíz óra előtt… Pont tíz óra előtt tíz perccel jött be 

Tortu a hírrel… 

Maigret egy pillantást vetett a bronz állóórára, amely 

tizenegy óra harmincöt percet mutatott. 

– S azóta itt ül, ebben a karosszékben? 

– Végigmentem a folyosón Tortu után, de csak néhány 

pillanatig bírtam elviselni a látványt… Visszajöttem ide… Úgy 

van… Ki se mozdultam a karosszékből… Homályosan 

emlékszem, hogy Martin doktor, a háziorvosom itt járt, beszélt 

hozzám, én csak bólogattam, megfogta a pulzusomat, és aztán 

elment, mint akinek sietős a dolga… 

– Valóban, a kórházba kellett mennie… 

– Azt hitte, hogy kábítószert vettem be… 

– Előfordult ilyesmi? 

– Soha… De el tudom képzelni, mit nyújthat… 

Kint a fák enyhén susogtak, a Beauvais térről idehallatszott 

az autóbuszok zaja. 

– Sose hittem volna… 



 

 

Határozatlanul beszélt, a mondatokat be se fejezte. Maigret le 

nem vette róla a szemét. Mindig két pipa volt nála, s most 

elővette azt, amelyik épen maradt, megtömte, nagyokat szívott 

rajta, mintha ezzel akarná megszilárdítani a talajt a talpa alatt. 

– Mit nem hitt volna? 

– Hogy ennyire… Hogy így… Hogy nekem ilyen fontos… 

Igen, ez a helyes szó, hogy ilyen fontos volt ez a kapcsolat… 

S karjával a titkárnő szobája felé intett. 

– Ez annyira váratlan! 

Vajon magabiztosabbnak érezné-e magát Maigret, ha 

megemésztette volna a könyvespolcokon sorakozó valamennyi 

pszichiátriai és lélektani művet? 

Nem emlékszik, hogy valaha is nagyobb figyelemmel nézett 

volna valakit, mint e pillanatban az ügyvédet. 

Egyetlen mozdulatát, arcizmának egyetlen rezdülését sem 

hagyta figyelmen kívül. 

– Gondolta volna, hogy ő lesz? 

A felügyelő bevallotta: 

– Nem. 

– Rám gondolt? 

– Magára vagy a feleségére… 

– Ő hol van? 

– Azt mondják, alszik, még nem tud semmit… 

Parendon összeráncolta szemöldökét. Nagy erőfeszítést tett 

gondolatai összpontosítására. 

– Nem hagyta el a szobáját? 

– Ferdinand szerint nem… 

– Az a rész nem Ferdinand reszortja… 



 

 

– Tudom… Egyik emberem bizonyára most kérdezi ki Lise-

t… 

Parendon fészkelődni kezdett, mintha egy hirtelen támadt 

gondolat kínozná. 

– De hát akkor most letartóztat? Ha a feleségem nem hagyta 

el a szobáját… 

Annyira nyilvánvaló a számára, hogy csakis a felesége lehet 

a gyilkos? 

– Letartóztat, mondja? 

– Még korai lenne bárkit is letartóztatni… 

Felállt, ivott egy korty armagnacot, s keze fejével 

végigsimította homlokát. 

– Most már semmit sem értek, Maigret… – összeszedte 

magát. – Bocsánatot kérek, Maigret úr… Kívülálló személy nem 

jött be a lakásba? 

Lassan ura lett magának. Szemében újra élet csillogott. 

– Nem, egyik emberem a házban töltötte az éjszakát, és egy 

másik felváltotta reggel nyolc óra körül… 

– Újra el kellene olvasni azokat a leveleket… – dünnyögte az 

ügyvéd. 

– Tegnap estefelé többször is újra elolvastam őket… 

– Az egész ügy annyira zavaros. Mintha az események 

hirtelen váratlan irányba terelődtek volna… 

Az ügyvéd visszaült a helyére, Maigret pedig eltöprengett a 

szavain. Mikor megtudta, hogy Vague kisasszony meghalt, neki 

is az volt a benyomása, hogy tévedés történt. 

– Tudja, ő nagyon, nagyon… hűséges munkatárs volt… 

– Több annál – tette hozzá a felügyelő. 



 

 

– Gondolja? 

– Tegnap igaz szenvedéllyel beszélt nekem magáról… 

A kis ember szeme hitetlenül tágra nyílt, mintha el se hinné, 

hogy ő ilyen mély érzéseket ébreszthetett. 

– Hosszasan elbeszélgettem vele, amíg maga a 

hajótulajdonosokkal tárgyalt. 

– Tudom… Elmondta nekem… Hová lettek az iratok? 

– Julien Baud kezében voltak, amikor felfedezte a holttestet, 

és ahogy eszeveszetten berohant az irodába, egy kissé 

összegyűrte őket… 

– Ezek fontos okmányok… Azok az emberek nem 

károsodhatnak, mert az én házamban történik valami… 

– Feltehetek egy kérdést, Parendon úr? 

– Hisz erre várok, amióta belépett… A maga kötelessége, 

hogy feltegye, s persze, az is, hogy szavaimat ne vegye 

készpénznek. Nem, Vague kisasszonyt nem én öltem meg… 

Vannak szavak, amelyeket csak ritkán ejtettem ki életemben, sőt 

szinte kitöröltem a szótáramból… De ma kiejtek egyet, mivel 

nincs más szó annak az igazságnak a kifejezésére, amire most 

jöttem rá: szerettem őt, Maigret úr… 

Mindezt higgadtan mondta, és ez annál nyomatékosabban 

hangzott. A folytatás már könnyebben ment. 

– Eleinte azt hittem, hogy a testi vágyon kívül csak egy 

bizonyos ragaszkodás fűz hozzá… Egy kissé szégyelltem is a 

dolgot, hiszen a lányom majdnem egyidős vele… De Antoinette-

ben volt valami… 

Maigret most hallotta először Vague kisasszony 

keresztnevét. 



 

 

– …volt valami… várjon csak… valami ösztönösség, ami 

felüdített… Hát ebben a házban, tudja, nemigen találkozik az 

ember a természetes közvetlenséggel… Ő ezt úgy hozta 

magával, mint a friss virágot… 

– Tudja, milyen fegyverrel követték el a bűnt? 

– Egy késsel, feltehetőleg? 

– Nem… Egy kaparókéssel, tegnap ott láttam a titkárnője 

asztalán… Felfigyeltem rá, mert nem hasonlított a szokásos 

papírvágó késekhez… A pengéje jóval hosszabb, jóval élesebb 

volt… 

– Ez is, akárcsak a többi irodakellék, a Roman 

papírkereskedésből származott… 

– Maga vásárolta? 

– Dehogy. Biztosan a titkárnőm maga… 

– Vague kisasszony bizonyára az íróasztalánál ült, és az 

iratok átnézésével volt elfoglalva… Egy részét oda is adta 

Juliennek, hogy egyeztesse őket… 

Parendonon nem látszott, hogy résen lenne, nem úgy 

viselkedett, mint aki azt várja, hogy csapdát állítanak neki. 

Figyelmesen hallgatott, egy kissé csodálkozva talán, hogy 

Maigret milyen fontosságot tulajdonít az ilyen apró részleteknek. 

– A gyilkos jól tudhatta, hogy a kaparókés a tolltartóban van, 

mert különben hozott volna magával valami gyilkos 

szerszámot… 

– Honnan tudja, hogy nem volt nála fegyver, s hogy nem ott 

helyben döntött másképp? 

– Vague kisasszony látta, hogy elveszi a kaparókést, de 

eszébe se jutott óvakodni, s fel sem állt… 



 

 

Parendon elgondolkodott, fejében, a kitűnő jogász pontosan 

elemző fejében lejátszódott a Maigret által leírt jelenet. 

Magatartásában semmi lagymatagság. Lehet, hogy gnóm, ha 

gúny tárgya lehet egy ember kis termete, de figyelemre méltóan 

okos gnóm. 

– Azt hiszem, estére kénytelen lesz letartóztatni – mondta 

hirtelen. 

Semmi gunyorosság nem érzett a viselkedésén. Úgy beszélt, 

mint aki az érvek és ellenérvek mérlegelése után levonta a 

következtetést. 

– S ez jó alkalom lesz a védőügyvédemnek – tette hozzá 

immár iróniával –, hogy eljátszadozzon a 64. paragrafussal… 

Maigret ismét tanácstalannak érezte magát. De még 

tanácstalanabb lett, amikor kinyílt a nagyszalonba vezető ajtó, és 

meglátta Parendonnét. Fésületlen volt, arca kendőzetlen. A 

tegnapi pongyola volt rajta. Egyenesen állt, de koránál mégis 

jóval idősebbnek látszott. 

– Bocsássanak meg, ha zavarok… 

Úgy beszélt, mintha semmi sem történt volna a lakásban. 

– Feltehetően, felügyelő, nem beszélhetek négyszemközt a 

férjemmel? Ez amúgy is ritkán esik meg köztünk, de tekintettel a 

körülményekre… 

– Jelenleg csak az én jelenlétemben beszélhetnek… 

Az asszony nem ment beljebb, ott állt az ajtóban a fényben 

úszó szalonnal a háttérben. A két férfi felállt. 

– Rendben van. Maga csak a mesterségét folytatja. 

Mélyet szippantott a kezében levő cigarettából, és tétován 

előbb az egyik, majd a másik férfira nézett. 



 

 

– Először is, megkérdezhetem-e magától, Maigret úr, 

döntött-e már? 

– Mivel kapcsolatban? 

– Hát a ma reggeli eseménnyel kapcsolatban… Csak most 

értesültem, s feltehetően letartóztat valakit… 

– Még nem döntöttem… 

– Jó… A gyerekek hamarosan hazajönnek, és addigra jó 

lenne tiszta vizet önteni a pohárba… Mondd, Emilé, te ölted 

meg? 

Maigret alig hitt a szemének meg a fülének. A házaspár ott 

állt háromméternyire egymástól, kemény tekintettel és 

megfeszült arcizmokkal. 

– Te azt mered kérdezni, hogy én… 

Parendon szinte fuldoklott dühében, kis ökle görcsösen 

összeszorult. 

– Ne komédiázz. Válaszolj, igen, vagy nem… 

Ekkor Parendon váratlanul kirobbant, ami nem gyakran 

eshetett meg vele élete folyamán, a két karját magasba lendítve, 

mintha az eget hívná tanúnak, felkiáltott: 

– Jól tudod, hogy nem, az istenit neki! 

Toporzékolt. Talán képes lett volna rárohanni az asszonyra. 

– Csak ezt akartam hallani… Köszönöm… 

S a legtermészetesebb mozdulattal visszavonult a szalonba, 

bezárta maga mögött az ajtót. 



 

 

HATODIK FEJEZET 

– Bocsásson meg, hogy kijöttem a sodromból, Maigret úr. Ez 

ritkán esik meg velem… 

– Tudom… 

Mivel tudta, éppen azért gondolkodtatta el. 

A kis ember lassan megnyugodott, és visszanyerte 

önuralmát, újra megtörülte arcát, amely nem piros, hanem 

sárgás volt. 

– Gyűlöli a feleségét? 

– Senkit sem gyűlölök… Mert nem hiszem, hogy bárki 

valaha is teljesen beszámítható legyen… 

– A 64. paragrafus! 

– Igen, a 64. paragrafus… Azt se bánom, ha hóbortosnak 

tartanak… akkor is fenntartom a véleményem. 

– Akkor is, ha a feleségéről van szó? 

– Akkor is… 

– Akkor is, ha ő ölte meg Vague kisasszonyt? 

Egy pillanatra mintha szétesett volna az arca, szembogara 

kitágult… 

– Akkor is! 

– Képesnek tartaná rá a feleségét? 

– Én nem vádolok senkit… 

– Az előbb feltettem egy kérdést… Most felteszek még egyet, 

válaszolhat igennel vagy nemmel… A névtelen levélíró nem 

szükségszerűen maga a gyilkos… Valaki, aki érezte, hogy 

tragédia van készülőben, azt hihette, elkerülhető lesz, ha a 

rendőrséget behozza a házba… 



 

 

– Tudom, mit akar kérdezni… Nem én írtam a leveleket… 

– Lehetséges, hogy az áldozat? 

Parendon gondolkozott egy pillanatig. 

– Nem lehetetlen… De ez nemigen fér össze a jellemével… 

Egyenesebb volt… Épp az előbb beszéltem róla, mennyire 

ösztönös volt… Tényleg, talán azért nem szólt nekem, mert jól 

tudta… – az ajkát harapdálta. 

– Mit? 

– Ha azt hinném, a fenyegetés nekem szól, semmit se 

tennék… 

– Miért? 

Parendon habozva nézett Maigret-re. 

– Nehéz ezt megmagyarázni… Annak idején én már mindent 

eldöntöttem… 

– Amikor megházasodott? 

– Amikor erre a pályára léptem… Amikor megházasodtam… 

Amikor egy bizonyos életmódot választottam… Ennek a 

következményeit tehát nekem kell elviselni… 

– Ez nem mond ellent az emberi felelősségről vallott 

nézeteinek? 

– Lehet… Látszólag mindenesetre igen… 

Fáradtnak, tanácstalannak látszott. Sejteni lehetett, hogy 

domború homloka mögött igyekszik rendezni viharos 

gondolatait. 

– Parendon úr, maga szerint a levélíró sejtette, hogy a maga 

titkárnője lesz az áldozat? 

– Nem… 

A szalon zárt ajtaja mögül hirtelen kiáltást hallottak: 



 

 

– Hol az apám? 

Aztán majdnem ugyanabban a pillanatban kicsapódott az 

ajtó, és egy nagyon magas, borzas fiatalember két vagy három 

lépést tett a helyiségben, majd megállt a két férfi előtt. 

Tekintete az egyikről a másikra ugrott, végül, szinte 

fenyegetően a felügyelőn állapodott meg. 

– Le akarja tartóztatni az apámat? 

– Nyugodj meg, Gus… Maigret felügyelő és én… 

– Maga Maigret? 

Erre már kíváncsibban tekintett a felügyelőre. 

– Kit akar letartóztatni? 

– Egyelőre senkit… 

– Mindenesetre megesküdhetek, hogy nem az apám… 

– Kitől értesült az esetről? 

– Először a portástól, de a részletekről nem beszélt, aztán 

Ferdinand-tól… 

– Talán nem is érte olyan váratlanul? 

Parendon közben visszaült az asztalához, a megszokott 

helyére, ahol otthonosabban érezte magát. 

– Ez kihallgatás? 

És a fiú, mintegy tanácsot kérve, az apja felé fordult. 

– Az én feladatom, Gus… 

– Ki mondta magának, hogy Gusnek hívnak? 

– Mindenki a házban… Magának is kérdéseket teszek fel, 

mint mindenkinek, de ez nem hivatalos kihallgatás… Azt 

kérdeztem: ugye, nem érte egészen váratlanul? 

– Mi? 

– Az, ami ma reggel történt… 



 

 

– Ha arra gondol, hogy Antoinette-et meggyilkolják, hát 

nem. 

– Antoinette-nek hívta? 

– Régóta haverok voltunk… 

– Mire volt elkészülve? 

A fiú füle hirtelen elvörösödött. 

– Konkrétan semmire… 

– De valamilyen tragédiára? 

– Nem tudom… 

Maigret megállapította, hogy az ügyvéd figyelmesen 

vizsgálja a fiát, mintha ő maga is kérdezne valamit magában, 

vagy mintha valami felfedezést tett volna. 

– Maga tizenöt éves, Gus? 

– Tizenhat leszek júniusban… 

– Mit szeretne jobban, az édesapja előtt beszéljek magával, 

vagy négyszemközt a szobájában, esetleg egy másik 

helyiségben? 

A fiú habozott. Bár izgatottsága alábbhagyott, az idegessége 

nem szűnt meg. Újra az ügyvéd felé fordult. 

– Mit kívánsz, apám? 

– Azt hiszem, mindkettőtöknek kényelmesebb lesz a te 

szobádban… Egy pillanat, fiam… Mindjárt megjön a nővéred, ha 

ugyan már nincs itt… Ebédeljetek meg, mint rendesen, velem ne 

törődjetek… Én nem ülök asztalhoz… 

– Te nem ebédelsz? 

– Nem tudom… Talán majd behozatok egy szendvicset… 

Egy kis nyugalomra van szükségem… 



 

 

A fiún látszott, szeretne odarohanni az apjához, hogy 

megölelje, és nem Maigret jelenléte akadályozta meg benne, 

hanem valami szemérmesség, ami bizonyára mindig fennállt 

Parendon és a fia között… 

Egyikük sem volt hajlamos az érzelgős ömlengésekre, és 

Maigret jól el tudta képzelni, hogy Gus gyermekkorában bejött 

ide az irodába, leült, és csendesen, mozdulatlanul nézte, hogyan 

olvas vagy dolgozik az apja. 

– Hát akkor tessék, menjünk a szobámba… 

A szalonban, amelyen át kellett menniük, ott várt Maigret-re 

Lucas és Torrence – láthatólag roppant feszélyezte őket a 

hatalmas és fényűző helyiség. 

– Végeztetek, fiúk? 

– Igen, főnök… Akarja látni a rajzot, ki hol s merre járt? 

– Majd később… Az időpont? 

– Fél tíz és háromnegyed tíz között… Hozzávetőleges 

pontossággal kilenc óra harminchét perckor… 

Maigret a szélesre tárt ablakok felé fordult. 

– Reggel is nyitva voltak? – kérdezte. 

– Negyed kilenc óta… 

A garázsok fölött a Cirque utca egy hatemeletes bérháza 

hátsó frontjának ablakai látszottak. Egy asszony, serpenyővel a 

kezében, átment egy konyhán. A harmadik emeleten csecsemőt 

pólyázott egy másik nő. 

– Először harapjatok valamit mind a ketten. Janvier hol van? 

– Megtalálta az anyát egy berryi faluban… Az asszonynak 

nincs telefonja, Janvier megbízott valakit, hogy hívja oda a 

telefonfülkéhez… A hátsó irodahelyiségben várja a hívást… 



 

 

– Utána ő is menjen enni… A Miromesnil utcában találtok 

egy elég jó éttermet… „A kis bográcshoz” a neve… Azután 

emeletenként osszátok fel a Cirque utcai ház innen látható 

lakásait… Kihallgatjátok mindazokat, akiknek az ablakai erre az 

oldalra nyílnak… Láttak-e valakit fél tíz és háromnegyed tíz 

között átmenni a szalonon… Valószínűleg más helyiségekbe is 

belátnak… 

– Hol találkozunk? 

– A főkapitányságon, ha végeztetek… Hacsak valami fontos 

felfedezést nem tesztek… Talán itt leszek még… 

Gus érdeklődéssel várakozott. A tragédia nem oltotta ki 

benne a kissé gyerekes kíváncsiságot a rendőrség iránt. 

– Mehetünk, Gus. 

Befordultak a bal szárnyénál szűkebb folyosóra, elhaladtak a 

konyha előtt. Az üveges ajtón át egy sötét ruhás, terebélyes 

asszonyságot pillantottak meg. 

– A második ajtó… 

A szoba nagy volt, és hangulata különbözött a lakás többi 

részétől. Az antik bútorokat itt csakugyan használták, de Gus 

megváltoztatta a jellegüket: elárasztotta őket mindenféle 

tárggyal, polcokkal meg deszkalapokkal egészítette ki. 

Volt ott négy hangszóró, két vagy három lemezjátszó, egy 

fehér faasztalon mikroszkóp, egy másik asztalra rögzítve 

bonyolult vezetékrendszert alkotó vörösrézhuzal-tekercsek. 

Egyetlen karosszék az ablak mellett, piros pamutszövettel 

hanyagul letakarva. Piros pamutszövet borította az ágyat is, s 

ettől díványnak látszott. 



 

 

– Megőrizte? – mutatott Maigret az egyik polcon levő nagy 

plüssmackóra. 

– Miért szégyellném? Az apámtól kaptam az első 

születésnapomra… 

Az apa szót büszkén, szinte kihívóan ejtette ki. Érződött, ha 

kell, kész elkeseredetten védelmezni. 

– Szerette Vague kisasszonyt, Gus? 

– Már mondtam… Haverok voltunk… 

Bizonyára hízelgő volt számára, hogy egy huszonöt éves 

lány barátként kezelte. 

– Gyakran bement a szobájába? 

– Legalább egyszer naponta… 

– Előfordult, hogy elment vele? 

A fiú csodálkozva nézett rá. Maigret a pipáját tömte. 

– El, hová? 

– Moziba például vagy táncolni… 

– Nem táncolok… Soha nem mentem el vele sehova… 

– Nála sem járt soha? 

Megint piros lett a fiú füle. 

– Mit akar belőlem kiszedni? Mi motoszkál a fejében? 

– Tudott Antoinette és az édesapja kapcsolatáról? 

– Na és aztán? – vágott vissza Gus, felkapva a fejét, mint a 

kakas. – Maga lát ebben valami kivetnivalót? 

– Nem rólam, hanem magáról van szó… 

– Az apám szabad, nem? 

– És az édesanyja? 

– Ehhez neki semmi köze… 

– Hogy érti ezt pontosan? 



 

 

– Hogy minden embernek igenis megvan a joga… Nem 

fejezte be a mondatot, de az eleje eléggé világos volt. 

– Gondolja, hogy ez az oka annak, ami ma reggel történt? 

– Nem tudom… 

– Várt valamilyen tragédiára? 

Maigret leült a piros karosszékbe, lassan szívta a pipáját, és 

nézte a növésben levő kamaszt, a karja túl hosszúnak, a keze túl 

nagynak látszott. 

– Vártam is, meg nem is… 

– Beszéljen világosabban… Ilyen választ a tanára sem 

fogadna el a Racine Gimnáziumban… 

– Nem ilyennek képzeltem magát… 

– Nyersnek talál? 

– Az ember azt hinné, ellenszenves vagyok magának, hogy 

ki tudja, mivel gyanúsít… 

– Ez igaz… 

– Remélem, nem Antoinette meggyilkolásával? Először is 

iskolában voltam… 

– Tudom… Azt is tudom, hogy nagyon tiszteli az 

édesapját… 

– Ez baj? 

– Egyáltalán nem… De azonkívül olyan embernek tartja, aki 

nem tudja megvédeni magát… 

– Mit akar ezzel mondani? 

– Semmi rosszat, Gus.., A maga édesapja, talán a munkáját 

kivéve, hajlamos a lemondásra… Úgy véli, hogy minden, ami 

vele történik, csak az ő hibájából történhet… 

– Intelligens és lelkiismeretes ember… 



 

 

– Antoinette szintén védtelen volt a maga módján… 

Egyszóval, ketten voltak, Antoinette és maga, akik vigyáztak az 

édesapjára… így valami cinkosságféle született maguk között… 

– Nem beszéltünk soha semmiről… 

– Készségesen elhiszem… De mindentől függetlenül maga 

érezte, hogy mindketten ugyanazon az oldalon állnak… Ezért 

anélkül, hogy bármit is mondott volna neki, igyekezett vele 

fenntartani az állandó kontaktust… 

– Hova akar kilyukadni? 

A fiatalember egy rézhuzalt babrált, és most először 

elfordította a fejét. 

– Mindjárt megmondom. Maga küldte nekem, Gus, a 

leveleket, és tegnap maga telefonált a bűnügyi rendőrségnek… 

Maigret már csak Gus hátát látta. Hosszú szünet következett. 

Végül a fiú szembefordult vele, feldúlt arccal. 

– Én voltam, igen… Úgyis rájött volna, ugye? 

Már nem nézett olyan bizalmatlanul Maigret-re. 

Ellenkezőleg, a felügyelő lassan visszanyerte a megbecsülését. 

– Hogyan jött rá, hogy én voltam? 

– A leveleket nem írhatta más, csak a gyilkos, vagy olyan 

valaki, aki közvetett módon meg akarta védeni a maga apját… 

– Antoinette is lehetett volna… 

Maigret jobbnak látta, ha nem vág vissza azzal, hogy a lány 

idősebb volt, és nem járt volna el ilyen bonyolult és gyerekes 

módon. 

– Csalódott bennem, Gus? 

– Azt hittem, másképpen fog hozzá… 

– Például hogyan? 



 

 

– Nem tudom… Olvastam a nyomozásairól szóló 

beszámolókat… Az én szememben maga volt az az ember, aki 

mindent meg tud érteni… 

– És most? 

Gus vállat vont. 

– Már nincs véleményem… 

– Maga szerint kit kellett volna letartóztatnom? 

– Nem akartam, hogy bárkit is letartóztasson… 

– Hát akkor? Mit kellett volna tennem? 

– Nem én vezetem a bűnügyi nyomozó csoportot, hanem 

maga… 

– Tegnap, vagy akár még ma reggel kilenc órakor történt-e 

bűncselekmény? 

– Természetesen nem… 

– Mitől akarta megvédeni az apját? 

Újabb szünet következett. 

– Úgy éreztem, hogy veszély fenyegeti… 

– Milyen veszély? 

Maigret meg volt győződve róla, hogy Gus felfogta a kérdés 

értelmét. A fiú meg akarta védeni az apját. Ki ellen? Talán 

önmaga ellen akarta volna megvédeni az apját? 

– Több kérdésre nem akarok válaszolni. 

– Miért? 

– Csak. – Nagyon határozottan hozzátette: – Bevihet a Quai 

des Orfévres-re, ha akar… Felteheti órákig ugyanezeket a 

kérdéseket… Lehet, hogy a maga szemében én csak gyerek 

vagyok, de esküszöm, hogy többet semmit nem fogok mondani 

magának… 



 

 

– Egyéb kérdésem úgysincs magához… Ideje, hogy asztalhoz 

üljön, Gus… 

– Ma az se számít, ha elkésem az iskolából… 

– Hol van a nővére szobája? 

– Két ajtóval arrébb, ugyanezen a folyosón… 

– Nem haragszik? 

– Maga csak a mesterségét gyakorolja… 

És a fiú hevesen becsapta az ajtaját. Valamivel később 

Maigret bekopogtatott a Bambi szobájába, ahonnan porszívógép 

zaját hallotta. Egy egyenruhás, nagyon világos szőke és selymes 

hajú lány nyitott ajtót. 

– Engem keres? 

– Lise-nek hívják? 

– Igen. Én vagyok a szobalány… Már találkoztunk a 

folyosókon… 

– Hol van a kisasszony? 

– Talán az ebédlőben… Talán az édesapjánál vagy az 

édesanyjánál… Az a másik szárnyon lakik… 

– Tudom… Tegnap voltam Parendonnénál… 

Egy nyitott ajtón át be lehetett látni az ebédlőbe, amelynek 

falait a padlótól a mennyezetig faburkolat fedte. Két teríték volt 

az asztalon, amely mellett húsz személy is kényelmesen elfért 

volna. Bambi és az öccse nemsokára itt lesznek, köztük a 

hatalmas abrosz, a kimért modorú, fehér kesztyűs Ferdinand 

szolgálja ki őket. 

Maigret az átjáróban egy kissé kinyitotta az ügyvéd 

dolgozószobájának az ajtaját. Parendon ugyanabban a 

karosszékben ült, mint reggel. Egy szétnyitható asztalon egy 



 

 

üveg bor volt, egy pohár, néhány szendvics. Az ügyvéd nem 

mozdult. Lehet, hogy semmit sem hallott? A nap fényes foltot 

rajzolt a koponyájára, amely így nézve kopasznak látszott. 

A felügyelő becsukta az ajtót. Rátalált a folyosóra, melyen 

előző nap ment a budoárba. Az ajtó mögül heves, tragikus hang 

ütötte meg a fülét, amit nem ismert. A szavakat nem értette, de a 

hangból érezni lehetett a tomboló szenvedélyt. 

Nagyon erősen kopogott. A hang hirtelen elnémult, egy 

pillanattal később kinyílt az ajtó, és egy ziháló fiatal lány állt 

előtte, csillogó szemmel, kapkodó lélegzettel. 

– Mit akar? 

Mögötte Parendonné állt, ugyanabban a kék pongyolában, az 

ablak felé fordult, s így arca rejtve maradt. 

– Maigret felügyelő vagyok… 

– Sejtem… És aztán? Már a saját otthonunkban sem lehet 

nyugtunk? 

Nem volt szép, de arca kellemes, és alakja arányos. Egyszerű 

kosztümöt viselt, és a divattal ellentétben, haját szalag fogta át. 

– Mielőtt ebédelni menne, szeretnék röviden elbeszélgetni 

magával, kisasszony… 

– Itt? 

Maigret habozott. Látta, hogy az anya válla remeg. 

– Nem feltétlenül… Ahol óhajtja… 

Bambi kilépett a szobából anélkül, hogy hátranézett volna, 

becsukta az ajtót, és megkérdezte: 

– Hova menjünk? 

– Talán a szobájába? – javasolta Maigret. 

– Lise takarít… 



 

 

– Valamelyik irodahelyiségbe? 

– Nekem mindegy… 

Ellenséges magatartása nem Maigret-nek szólt. Inkább egy 

lelkiállapotot fejezett ki. Most, hogy heves mondókáját 

félbeszakították, idegei elernyedtek, csüggedten követte 

Maigret-t. 

– Ne oda… – kezdte. 

Ne Vague kisasszonyhoz, természetesen. Tortu és Julien 

Baud irodájába mentek, akik ebédelni voltak… 

– Találkozott az édesapjával? Foglaljon helyet… 

– Inkább állok… 

Olyan izgatott volt, hogy nem tudott volna megülni egy 

széken. 

– Ahogy óhajtja… 

Maigret sem ült le, nekitámaszkodott Tortu asztalának. 

– Azt kérdeztem, hogy találkozott-e az édesapjával? 

– Mióta hazajöttem, nem… 

– Mikor jött haza? 

– Negyed egykor… 

– Kitől tudta meg?… 

– A házmestertől… 

Úgy látszik, Lamure leste mindkettőjüket, Gust is és a 

nővérét is, hogy elsőnek tudassa velük a hírt. 

– Azután? 

– Azután micsoda? 

– Mit csinált? 

– Ferdinand beszélni akart velem: nem hallgattam meg, és 

mentem egyenesen a szobámba… 



 

 

– Ott találta Lise-t? 

– Igen. A fürdőszobát takarította. Az eset miatt minden 

későbbre tolódott… 

– Sírt? 

– Nem. 

– Nem jutott eszébe, hogy megkeresse az apját? 

– De talán… Nem emlékszem… Nem mentem be hozzá… 

– Sokáig maradt a szobájában? 

– Nem néztem az órát… Öt percig vagy egy kicsit tovább… 

– Mi célból? 

Habozva nézett Maigret-re. Ez már itt meghonosodott szokás 

lehetett. Mindenki, mielőtt beszélt volna, igyekezett megfontolni 

a szavait. 

– Hogy megnézzem magam a tükörben… 

Ez kihívás volt. Ez is amolyan családi szokás. 

– Miért? 

– Azt akarja, hogy őszinte legyek, ugye… Nos, az leszek… 

Meg akartam tudni, hogy kire hasonlítok… 

– Az édesapjára vagy az édesanyjára? 

– Igen. 

– S mi az eredmény? 

Elsötétült arccal dühösen vetette oda: 

– Az anyámra… 

– Maga gyűlöli az anyját, Parendon kisasszony? 

– Nem gyűlölöm. Szeretnék segíteni neki. Már sokszor 

megpróbáltam. 

– Miben? 

– Gondolja, hogy van értelme ennek az egésznek? 



 

 

– Miről beszél? 

– A maga kérdéseiről meg az én válaszaimról… 

– Talán így jobban megértem… 

– Maga eltölt egynéhány órát egy-egy családban, és azt 

képzeli, hogy sikerül megértenie? Ne higgye, hogy bizalmatlan 

vagyok maga iránt. Tudom, hogy hétfő óta itt ólálkodik a 

házban… 

– Azt is tudja, hogy ki küldte nekem a leveleket? 

– Igen. 

– Hogyan tudta meg? 

– Megleptem, amikor vágta a levélpapírt… 

– Gus megmondta, hogy minek vágja? 

– Nem… Aztán rájöttem, amikor elkezdtek róla beszélni a 

házban… 

– Ki említette magának? 

– Nem tudom már… Talán Julien Baud… őt igen 

kedvelem… Kelekótyának látszik, de rendes fiú… 

– Egy apróság izgat engem… Ugye maga választotta a Bambi 

becenevet, és maga nevezte el az öccsét is Gusnek? 

A lány halvány mosollyal nézett Maigret-re. 

– Csodálkozik? 

– Tiltakozásból? 

– Kitalálta. Tiltakozásul ez ellen a pompás nagy kégli ellen, 

az életmódunk ellen, az emberek ellen, akik hozzánk járnak… 

Jobban szerettem volna valami szerény családban születni, 

harcolni azért, hogy boldoguljak az életben… 

– Hiszen maga harcol a maga módján… 



 

 

– A régészet, tudja… Nem akartam olyan pályára lépni, ahol 

elvettem volna valakinek a helyét… 

– Különösen az édesanyja ingerli, ugye? 

– Jobb szeretném, ha nem beszélnénk róla… 

– Sajnos, ő az… aki fontos most, nem? 

– Lehet, nem tudom… 

Fél szemmel Maigret-re figyelt. 

– Maga bűnösnek tartja őt? – erősködött a felügyelő. 

– Miből gondolja? 

– Amikor a budoárba mentem, hallottam, milyen 

indulatosan beszélt… 

– Ez még nem jelenti azt, hogy bűnösnek tartom… Nem 

szeretem, ahogyan viselkedik… Nem szeretem azt az életet, amit 

él, és amit ránk kényszerít… Nem szeretem… 

Kevésbé uralkodott magán, mint az öccse, bár látszólag 

nyugodtabb volt. 

– Azt veti a szemére, hogy nem teszi boldoggá az apját? 

– Nem lehet boldoggá tenni az embereket akaratuk 

ellenére… Viszont ami a boldogtalanná tevést illeti… 

– Kedvelte annyira Vague kisasszonyt, mint ahogy Julien 

Baud-t kedveli? 

A lány habozás nélkül válaszolta: 

– Nem! 

– Miért? 

– Mert egy kis cselszövő volt, aki elhitette az apámmal, hogy 

szereti… 

– Hallotta őket szerelemről beszélni? 



 

 

– Természetesen nem. Nem kezdett el turbékolni előttem. De 

csak rá kellett nézni, ha benn volt az apámnál. Mindenről 

tudtam, ami a zárt ajtó mögött történt. 

– Ezt az erkölcs nevében… 

– Fütyülök az erkölcsre… És először is, milyen erkölcs? 

Melyik köré? Gondolja, hogy ennek a városrésznek az erkölcse 

ugyanolyan, mint egy vidéki kisvárosé vagy mint egy proli 

kerületé? 

– Maga szerint Vague kisasszony szenvedést okozott az 

apjának? 

– Inkább talán elszigetelte… 

– Azt akarja mondani, hogy eltávolította maguktól? 

– Ezek olyan kérdések, amelyeken még nem gondolkoztam, 

amelyeken még senki sem gondolkozott… Mondjuk, ha ő nincs, 

talán lett volna esély… 

– Mire? Mindent rendbe hozni? 

– Semmit nem kellett itt rendbe hozni… A szüleim sohasem 

szerették egymást, és én amúgy sem hiszek a szerelemben… De 

azért mégis van lehetőség rá, hogy az ember békében éljen, 

valami harmóniában… 

– Ez az, amit megpróbált elérni? 

– Én megpróbáltam lecsillapítani az anyám féktelenségét, 

elegyengetni egy kicsit az egyenetlenségeit… 

– Az édesapja nem segített magának? 

Az eszméi nem voltak azonosak az öccséivel, de itt- ott 

találkoztak… 

– Apám már mindenről lemondott. 

– A titkárnője miatt? 



 

 

– Inkább nem válaszolok, nem beszélek többet… Képelje 

magát a helyembe… Hazajövök a Sorbonne-ról, és mit találok… 

– Igaza van… Amit teszek, higgye el, azért van, hogy minél 

kevesebb kellemetlenségük legyen… Képzeljen el egy hetekig 

tartó vizsgálatot, a bizonytalanságot, az idézéseket a bűnügyi 

rendőrségre meg a vizsgálóbíró irodájába… 

– Erre nem is gondoltam… Mit fog csinálni? 

– Még nem tudom… 

– Ebédelt már? 

– De maga sem, és az öccse már bizonyára várja az 

ebédlőben. 

– Apám nem ebédel velünk? 

– Egyedül kíván maradni a szobájában… 

– Hát maga, maga sem ebédel? 

– Pillanatnyilag nem vagyok éhes, de bevallom, hogy majd’ 

szomjan halok… 

– Mit inna? Sört? Bort? 

– Bármit, csak jó nagy legyen a pohár… 

Bambi nem tudta megállni mosolygás nélkül. 

– Várjon egy pillanatig… 

Maigret megértette a mosolyát. A lány nem tudta elképzelni, 

hogy Maigret, mint valami kifutófiú, bemegy a konyhába vagy 

egy cselédszobába egy pohár italra. Az is elképzelhetetlennek 

látszott, hogy Maigret vele meg Gusszel beül az ebédlőbe, és 

csendben ebédelnek. 

Jött is vissza, tálcacipeléssel nem is fáradt, egyik kezében egy 

üveg hatéves Saint-Émiliont tartott, a másikban egy 

kristálypoharat. 



 

 

– Ne haragudjon rám, ha egy kissé nyersen válaszoltam, és 

ha nem tehettem eléggé a hasznára… 

– Maguk mindnyájan nagy hasznomra vannak… Menjen 

gyorsan ebédelni, Bambi kisasszony… 

Furcsa érzés volt ott ülni a lakás egyik zugában, Tortu és a 

fiatal svájci szobájában, egyedül egy palackkal meg egy pohárral. 

Mivel nagy pohárról beszélt, Bambi vizespoharat választott, és 

Maigret nem restellte teletölteni. 

Valóban szomjas volt, meg aztán serkenteni is akarta magát, 

hiszen pályafutásának ez volt egyik legkimerítőbb délelőttje. 

Pedig bizonyos volt benne, hogy Parendonné várja, és jól tudja, 

hogy már az egész háznépet kihallgatta, kivéve őt, és magában 

morfondírozik, hogy mikor jön már végre Maigret. 

Vajon ő is bevitetett valami ennivalót a szobájába, mint a 

férje? 

Ott állt az ablaknál, lassan kortyolgatta a borát, egy-egy 

pillantást vetett az udvarra, amit most látott először üresen, 

kocsik nélkül; csak egy vörös macska sütkérezett a napfényben. 

Minthogy Lamure szerint egy papagájon kívül egyetlen állat 

sincs a házban, ez a macska a szomszédból kerülhetett ide, 

biztosan nyugodt helyet keresett magának. 

Habozott, hogy igyon-e még egy pohárral, végül csak félig 

töltött magának, de mielőtt megitta volna, megtömte a pipáját. 

Aztán sóhajtott egyet, és az ismert folyosókon elindult a 

budoár felé. 

Nem kellett kopognia. Hiába fogta fel a mokett a léptei zaját, 

kinyílt az ajtó, mihelyt odaért. A változatlanul kék 

selyempongyolás Parendonnénak volt rá ideje, hogy kifesse 



 

 

magát, megfésülködjön: az arca nagyjából olyan volt, mint az 

előző napon. 

Izgatottabb volt, vagy csüggedtebb? Maigret nehezen tudta 

volna megmondani. Érzékelt valami különbséget, valami törést, 

de a lényegét képtelen lett volna pontosan meghatározni. 

– Vártam magát. 

– Amint látja, el is jöttem… 

– Miért tartotta fontosnak, hogy velem beszéljen legutoljára? 

– És ha azért, hogy legyen ideje gondolkodni? 

– Nincs szükségem gondolkodási időre… Mit kellene 

átgondolnom? 

– Ami történt… És aminek végzetszerűen történnie kell… 

– Miről beszél? 

– Ha elkövetnek egy gyilkosságot, azt előbb vagy utóbb 

letartóztatás követi, bűnügyi vizsgálat, pör… 

– Mennyiben érint ez engem? 

– Maga gyűlölte Antoinette-et, ugye? 

– Maga is a keresztnevén szólította? 

– Ki más még? 

– Például Gus… Ami a férjemet illeti… azt nem tudom… Ő 

arra is képes, hogy szeretkezés közben is szertartásosan 

kisasszonyt mondjon… 

– Vague kisasszony meghalt… 

– Na és? Azért, mert meghalt valaki, akkor már fel kell 

ruházni minden jó tulajdonsággal? 

– Mit csinált az éjjel, amikor a nővére eltávozott, miután 

visszakísérte magát a Crillonból? 



 

 

Az asszony összeráncolta a szemöldökét, majd gúnyosan 

felkacagott: 

– Elfelejtettem, hogy telerakta a házat rendőrökkel… 

Rendben van… Képzelje el, fájt a fejem, bevettem egy aszpirint, 

és megpróbáltam olvasni, amíg hatni kezdett… Nézze, a könyv 

még mindig ott van, talál egy jelzést is a tizedik vagy 

tizenkettedik oldalon… Nem jutottam nagyon messzire… 

Lefeküdtem, de került az álom… Ez gyakran előfordul velem, az 

orvosom is tud róla… 

– Martin doktor? 

– Martin doktor a férjem és a gyerekek orvosa… Az én 

orvosom Pommeroy doktor, az Haussmann körúton lakik… 

Nem vagyok beteg, hál’ istennek! – Energikusan ejtette ezeket a 

szavakat, odavágta, mint egy kihívást. – Nincs szükségem 

semmiféle gyógykezelésre, semmiféle diétára… 

Maigret hallani vélte, amint magában megjegyzi: „Nem úgy, 

mint a férjemnek…” 

De hangosan nem mondta, folytatta: 

– Az egyetlen dolog, amire panaszkodhatom, az 

álmatlanság… Megtörténik, hogy még hajnali háromkor is ébren 

vagyok… Ez kimerítő és kínos is… 

– S ez történt az éjjel is? 

– Igen… 

– Zaklatott volt? 

– A maga látogatása miatt – vágott vissza nyomban az 

asszony. 

– Nem, lehetett a névtelen levelek miatt is, a légkör miatt, 

amit előidéztek… 



 

 

– Évek óta álmatlanságban szenvedek, nem névtelen 

levelekről van itt szó… Végül is felkeltem, és bevettem egy 

altatót, amit Pommeroy doktor írt fel… Ha akarja látni a 

dobozt… 

– Miért kellene látnom? 

– Nem tudom… A tegnap nekem feltett kérdésekből ítélve 

mindenre el lehetek készülve… De még úgy is egy jó félórába 

telt, míg végre sikerült elaludnom, és amikor felébredtem, 

elképedve láttam, hogy már fél tizenkettő. 

– Úgy tudom, gyakran előfordul, hogy későn kel… 

– Ilyen későn azért nem… Csöngettem Lise-nek… Hozta a 

tálcát a teával és a pirítóssal… S amikor elhúzta a függönyt, 

észrevettem, hogy vörös a szeme… Megkérdeztem tőle, hogy 

miért sírt… S akkor zokogva elmondta, hogy szerencsétlenség 

történt a házban, és én először a férjemre gondoltam… 

– Mit gondolt, mi történt vele? 

– Azt hiszi talán, a férjem egészséges ember? Bizonyára el se 

hinné, hogy a szíve bármelyik pillanatban felmondhatja a 

szolgálatot, akárcsak bármelyik más szerve… 

Maigret nem tett megjegyzést az „akárcsak bármelyik más 

szervé”-re, ezt későbbre tartogatta. 

– Végül Lise közölte, hogy Vague kisasszonyt megölték, és a 

ház tele van rendőrökkel… 

– Mi volt az első reakciója? 

– Annyira megdöbbentem, hogy először is megittam a 

teámat… Aztán rohantam a férjem szobájába… Mi lesz vele? 

Maigret játszotta az értetlent. 

– Kivel? 



 

 

– A férjemmel… Csak nem csukatja börtönbe? Az ő 

egészségével… 

– Miért csukatnám börtönbe a férjét? Először is ez nem az én 

feladatom, hanem a vizsgálóbíróé… Meg aztán a jelen 

pillanatban semmilyen okot nem látok a férje letartóztatására… 

– Hát akkor kit gyanúsít? 

Maigret nem felelt. Lassan járkált a sárga mintás kék 

szőnyegen, miközben Parendonné, úgy, mint előző nap, a nagy 

karosszékben ült. 

– Mondja, asszonyom – kérdezte Maigret, nagyon érthetően 

ejtve ki minden szótagot –, miért ölte volna meg a férje a 

titkárnőjét? 

– Feltétlenül kell valami okának lennie? 

– Általában az ember nem gyilkol ok nélkül… 

– Némely ember kiagyalhat magának valami képzelt 

ürügyet, nem gondolja? 

– Mi lenne ez a jelen esetben? 

– Hátha terhes volt a kisasszony? 

– Van valami alapja rá, hogy ezt gondolja? 

– Semmi… 

– A férje vallásos? 

– Nem… 

– Ha feltételezzük, hogy a kisasszony terhes volt, nagyon 

valószínű, hogy a férje örült volna neki… 

– Csak bonyodalmakat okozott volna az életében… 

– Elfelejti, hogy már nem olyan időket élünk, amikor a 

leányanyákra ujjal mutogatnak… Az idő halad, asszonyom… És 



 

 

sokan habozás nélkül igénybe veszik egy nagyvonalú és megértő 

nőgyógyász szolgálatait… 

– Ezt csak úgy, példaként említettem… 

– Próbáljon valami más indokot találni… 

– A lány esetleg zsarolta… 

– Mivel? Talán a férje kétes ügyeket vállal? Képesnek tartja 

olyan súlyos szabálytalanságok elkövetésére, amelyek foltot 

ejtenek az ügyvédi becsületén? 

Az asszony megadóan, kiszáradt ajakkal így válaszolt: 

– Semmi esetre sem… 

Rágyújtott egy cigarettára. 

– Az ilyen lányoknak egyetlen céljuk, hogy elvetessék 

magukat… 

– Beszélt a férje válásról? 

– Eddig még nem. 

– Mit tenne, ha szóba hozná? 

– Kénytelen lennék belenyugodni, és abba is, hogy azután 

már nem vigyázhatnék rá… 

– Úgy gondolom, magának van magánvagyona, asszonyom. 

– Jóval jelentékenyebb, mint a férjemé… Enyém a ház, 

amelyben lakunk… 

– Így hát nem látok semmi okot a zsarolásra… 

– Talán belefáradt ebbe az álszerelembe? 

– Miért volt ez álszerelem? 

– A korkülönbség, a származás, az életmód miatt, minden 

miatt… 

– A maga szeretete őszintébb? 

– Én két gyerekkel ajándékoztam meg a férjemet… 



 

 

– Úgy érti, hogy a menyasszonyi hozománnyal hozta őket? 

– Sérteget? 

Ismét dühös pillantást vetett Maigret-re, aki ellenkezőleg, 

igyekezett túlozni a nyugodtságát. 

– Eszem ágában sincs, asszonyom, de általában ketten 

kellenek ahhoz, hogy gyerek szülessen… Fogalmazzon tehát 

egyszerűbben, úgy, hogy a férjének meg magának két 

gyermekük van… 

– Hova akar kilyukadni? 

– Szeretném, ha egyszerűen és őszintén elmondaná, mit 

csinált ma délelőtt. 

– Már elmondtam. 

– Csakhogy se nem egyszerűen, se nem őszintén. Elmesélt 

nekem egy hosszú történetet az álmatlanságáról, hogy ezzel, 

azután elintézettnek tekintsük az egész délelőttöt… 

– Aludtam… 

– Szeretnék biztos lenni benne… valószínűleg rövid időn 

belül meg is tudom… Az embereim feljegyezték, hogy ki mivel 

töltötte az idejét, hol s merre járt negyed tíz és tíz között… Jól 

tudom, hogy az irodahelyiségekbe többféleképp is be lehet 

jutni… 

– Hazugsággal vádol? 

– Azzal mindenesetre, hogy nem mondta el a teljes igazságot. 

– Ártatlannak tartja a férjemet? 

– Eleve senkit sem tartok ártatlannak, mint ahogy senkit sem 

tartok bűnösnek… 

– Pedig, ahogy engem faggat… 



 

 

– Mit hánytorgatott fel magának a lánya, amikor ide jöttem 

érte? 

– Nem mondta? 

– Nem kérdeztem. 

Az asszony újra gúnyosan felnevetett. Ajka szögletében 

keserű ránc jelent meg, a gúnyt kegyetlennek és megvetőnek 

szánta. 

– Neki nagyobb szerencséje van, mint nekem. 

– Azt kérdeztem, hogy mit vetett a szemére? 

– Ha mindenképpen tudni akarja, azt, hogy miért nem 

vagyok az apja mellett ebben a nehéz pillanatban. 

– A lánya bűnösnek gondolja az apját? 

– És ha igen? 

– Bizonyára Gus is. 

– Gus még abban a korban van, amikor az apát valamiféle 

istennek, az anyát meg boszorkánynak képzelik… 

– Az előbb, amikor betoppant a férje szobájába, tudta, hogy 

én is ott vagyok? 

– Nem szükségszerű, hogy maga mindenütt jelen legyen, 

Maigret úr, reméltem, hogy egyedül találom a férjem… 

– Maga feltett neki egy kérdést… 

– Egy teljesen egyszerű, teljesen természetes kérdést, amit 

hasonló körülmények között minden feleség feltenne az én 

helyemben… Látta, hogyan reagált? Normálisnak tartja ezt a 

reakciót? Maga szerint normális ember az, aki hebegve 

szitkozódik és toporzékol? 



 

 

Az asszony úgy érezte, hogy most előnyt szerzett, megint 

rágyújtott, miután az előző cigarettát elnyomta egy kék márvány 

hamutartóban. 

– Várom a további kérdéseit, ha van még mit kérdeznie 

tőlem… 

– Ebédelt már? 

– Emiatt ne nyugtalankodjon… De ha maga éhes… 

Arca, egész magatartása meg tudott változni egyik 

pillanatról a másikra. Újra nagyvilági hölgy lett. Könnyedén 

hátradőlt, és félig lehunyt szemmel, kihívó gúnnyal nézett végig 

Maigret-n. 

A Parendonnéval folytatott beszélgetés alatt Maigret 

kezdettől fogva uralkodott magán. De lassan fel is váltotta 

ingerültségét a szomorúság. Nehézkesnek, ügyetlennek érezte 

magát, s rádöbbent, mennyi ismeretre lenne még szüksége, hogy 

egy ilyen kihallgatást eredményesen zárjon. 

Végül, kezében kialudt pipáját szorongatva, leült a számára 

oly törékeny karosszékek egyikébe, és nyugodt, de fátyolozott 

hangon így szólt: 

– Figyeljen ide, asszonyom. Hiedelmével ellentétben, én nem 

táplálok semmiféle ellenséges érzést maga iránt. Én csak 

köztisztviselő vagyok, akinek az a foglalkozása, hogy a 

rendelkezésére álló eszközökkel felderítse az igazságot. 

Ismételten felteszem magának az előbbi kérdést. Arra kérem, 

gondolkodjon, mielőtt válaszol, fontolja meg jól a szavait. 

Figyelmeztetem, hogy ha a későbbiekben kiderül, hogy 

hazudott, levonom a következtetéseket, és felkérem a 

vizsgálóbírót, adja ki az előállítási parancsot. 



 

 

Maigret főleg az asszony kezét figyelte, amely belső 

feszültségről árulkodott. 

– Elhagyta-e a szobáját vagy a budoárját ma reggel kilenc óra 

után, és járt-e, bármilyen oknál fogva, az irodahelyiségek körül? 

Parendonnénak a szeme se rebbent, tekintetét se fordította el. 

Maigret kérésének eleget téve, egy jó ideig hallgatott, de mivel 

álláspontja egyszer s mindenkorra kialakult, nyilvánvalóan nem 

gondolkodott. Végül kibökte: 

– Nem. 

– A folyosókon sem járt? 

– Nem. 

– Nem ment keresztül a szalonon? 

– Nem. 

– Nem ment be, csak úgy, előre megfontolt szándék nélkül, 

Vague kisasszony irodájába? 

– Nem. S hozzáteszem, hogy ezeket a kérdéseket sértőnek 

találom. 

– Nekem kötelességem feltenni őket. 

– Elfelejti, hogy apám még él… 

– Ez fenyegetés? 

– Csupán emlékeztetni akarom, hogy nem a Quai des 

Orfevres-en, a saját irodájában van… 

– Jobb szeretné, ha odavinném? 

– Azt próbálja meg… 

A felügyelő jobbnak látta nem szaván fogni. Néha eljárt 

horgászni Meung-sur-Loire-ba, és egy ízben egy angolnát fogott, 

amelyet alig bírt leszedni a horogról. A hal állandóan kisiklott a 



 

 

keze közül, s végül a part menti fűbe pottyant, onnan pedig 

visszasiklott a folyóba. 

De itt nem kedvtelésből volt. Itt nem horgászott. 

– Tehát tagadja, hogy maga ölte meg Vague kisasszonyt? 

Mindig ugyanazok a szavak, ugyanaz az emberi tekintet, 

amely kétségbeesetten igyekszik megérteni egy másik emberi 

lényt. 

– Hiszen jól tudja. 

– Mit tudok? 

– Azt, hogy szegény férjem ölte meg a lányt… 

– Mi okból? 

– Már mondtam… Az ő állapotában nincs szükség pontosan 

meghatározott okra… Bizalmasan elmondok egy dolgot, amit 

csak egyedül én tudok, mert a házasságkötésünk előtt bevallotta 

nekem… Ó félt ettől a házasságtól… Állandóan halogatta… 

Akkor azt nem tudtam, hogy közben különböző orvosokkal 

tanácskozott… Tudja-e, hogy tizenhét éves korában, attól való 

félelmében, hogy nem normális férfi, öngyilkossági kísérletet 

követett el? Felvágta az ereit… Amikor a vér kibuggyant, 

megijedt, és segítségért kiabált, azt állítván, hogy véletlen baleset 

történt… Tudja, hogy mit jelent az öngyilkosságra való hajlam? 

Maigret sajnálta, hogy nem hozta magával az üveg bort. 

Tortu meg a fiatal Julien Baud az irodába visszajövet bizonyára 

meglepődve fedezték fel, és azóta valószínűleg ki is ürítették. 

– Aggályai voltak… Attól félt, hogy gyermekeink nem 

lesznek normálisak… Amikor Bambi nőni meg beszélni kezdett, 

szorongva figyelte… 



 

 

Talán ez igaz is volt. Valami igazság lehetett abban, amit 

mondott, de Maigret nem bírta legyűrni azt az érzését, hogy a 

szavak, a mondatok meg a valóság között valami eltolódás, törés 

van. 

– Állandóan kísérti a betegségtől meg a haláltól való 

félelem… Martin doktor beszélhetne erről… 

– Találkoztam a doktorral ma reggel… 

Úgy látszott, ez meghökkentette az asszonyt, de hamar 

visszanyerte magabiztosságát. 

– És erről nem beszélt? 

– Nem… Sőt egy pillanatig sem merült fel benne az a 

gondolat, hogy a maga férje lehet a gyilkos… 

– Elfelejtkezik a hivatali titoktartásról, felügyelő… 

Maigret előtt már felvillant egy fénysugár, de még nagyon 

bizonytalan és távoli maradt. 

– Az öccsével is beszéltem telefonon… Nizzában van, egy 

kongresszuson vesz részt… 

– Már az eset után beszéltek? 

– Előtte. 

– Nem volt megdöbbenve? 

– Nem tanácsolta, hogy figyeltessem a férjét… 

– Pedig neki tudnia kellene… 

Az asszony ismét cigarettára gyújtott. Mélyeket szippantott, 

egyiket a másik után szívta. 

– Még sohasem találkozott olyan emberekkel, akik minden 

kapcsolatot elvesztettek az élettel, a valósággal, akik úgy 

kifordítják önmagukat, mint egy kesztyűt? Hallgassa csak meg a 

barátainkat… Kérdezze meg tőlük, érdeklik-e még a férjemet az 



 

 

emberek… Ha erősködöm, néha emberek közt vacsorázik, de 

alig veszi észre őket, és jó, ha egy-két szót vált velük… Oda se 

figyel, teljesen magába zárkózik… 

– Ő választja meg a szóban forgó barátokat? 

– Ezek normális életmódot folytató, normális emberek, olyan 

emberek, akikkel a mi társadalmi helyzetünkben össze kell 

jönnünk… 

A felügyelő nem kérdezte meg tőle, mit tart normális 

életmódnak, inkább hagyta beszélni. Az asszony monológja 

egyre tanulságosabbá vált. 

– Gondolja, hogy a múlt nyáron egyszer is látták a strandon 

vagy az uszodában? Egész idejét a kertben, egy fa alatt töltötte… 

Lánykoromban, ha hirtelen nem figyelt rám, csak 

szórakozottságnak véltem azt, ami nála az emberi együttélésre 

való teljes képtelenség… Ezért zárkózik be az irodájába, és ha 

nagy ritkán mégis kijön, olyan szemekkel néz ránk, mint a 

hirtelen fénytől megriadt bagoly… Túlságosan elsietve ítélkezett, 

Maigret úr… 

– Volna egy kérdésem… – Már eleve tudta a választ. 

– Hozzányúlt a pisztolyához tegnap óta? 

– Miért nyúltam volna hozzá? 

– Nem kérdést, hanem választ vártam… 

– A válasz: nem. 

– Mióta nem nyúlt hozzá? 

– Hónapok óta… isten tudja, mikor csináltam utoljára rendet 

a fiókban… 

– Tegnap is hozzányúlt, amikor megmutatta nekem… 

– Elfelejtettem… 



 

 

– De mivel én is megfogtam, az én ujjlenyomataim rajta 

lehetnek az előzőkön… 

– Ez az egész? 

S úgy nézett rá, mintha csalódottan fedezné fel, hogy Maigret 

ennyire esetlen, ennyire ügyefogyott. 

– Nagy előszeretettel beszélt nekem a férje elszigeteltségéről, 

hogy mennyire elvesztette kapcsolatát a valósággal. Nos, tegnap 

még roppant nagy fontosságú ügyet tárgyalt az irodájában olyan 

emberekkel, akik két lábbal állnak a földön… 

– Mit gondol, miért éppen a tengeri jogot választotta? 

Életében nem ült hajón… Semmi kapcsolata a tengerészekkel… 

Minden csak papíron történik… Minden elvont, hát nem érti? Ez 

is egyik bizonyítéka annak, amit itt ismételgetek, s aminek a 

lehetőségét maga makacsul elutasítja… 

Az asszony felállt, és járkálni kezdett, mintha gondolkodna. 

– Még a híres 64. paragrafussal kapcsolatos bolondériája is… 

Hát nem az is annak a bizonyítéka, hogy fél, retteg önmagától, és 

igyekszik megnyugtatni saját magát?… Tudja, hogy most maga 

itt van nálam, hogy faggat engem… Ebben a házban mindenki 

tud mindenkinek minden lépéséről… Megmondjam, hogy a 

férjem most mire gondol? Azt kívánja, hogy veszítsem el a 

türelmemet, hogy idegeskedjem, hogy haragra gerjedjek, s 

ezáltal őhelyette én legyek a gyanús… Ha én börtönbe kerülök, ő 

szabad lesz… 

– Egy pillanat, nem értem. Miféle újabb szabadságot élvezne? 

– A teljes szabadságát… 

– Mire kell ez neki, most, hogy Vague kisasszony meghalt? 

– Akad elég Vague kisasszony… 



 

 

– Azt állítja, hogy a férje a maga távollétét arra használná ki, 

hogy szeretőket tartson? 

– Miért ne? Ez is egy módja az önbizalom biztosításának… 

– Hogy aztán egymás után megölje őket? 

– Nem biztos, hogy a többit is megölné… 

– Az előbb még azt mondta, hogy képtelen emberi 

kapcsolatokra… 

– Normális emberekkel, a mi körünkhöz tartozókkal. 

– Mert akik nem az önök köreihez tartoznak, azok nem 

normálisak? 

– Jól tudja, mit akartam mondani… A szavaim azt jelentik, 

nem normális az, hogy olyanokkal jön össze… 

– Miért? 

Kopogtak az ajtón, s az ajtónyílásban a fehér kabátos 

Ferdinand tűnt fel. 

– Az egyik úr beszélni óhajt magával, Maigret úr… 

– Hol van? 

– Itt, a folyosón… Azt mondta, rendkívül sürgős, és 

bátorkodtam idevezetni… 

A felügyelő a homályos folyosón megpillantotta Lucas 

alakját. 

– Egy pillanatra megbocsát, asszonyom? 

Ferdinand eltávozott, a felügyelő pedig becsukta maga után 

az ajtót, az ügyvéd felesége magára maradt a lakosztályában. 

– Mi van, Lucas? 

– Az asszony ma reggel kétszer is keresztülment a szalonon. 

– Biztos vagy benne? 



 

 

– Innen nem láthatja, de a szalonból nagyon jól látható… Egy 

nyomorék ember jóformán el sem mozdul a Cirque utca egyik 

ablaka mellől… 

– Nagyon öreg? 

– Nem… Baleseti rokkantság… Ötvenes… Kíváncsian figyel 

a házban minden jövést-menést, és a kocsik mosásában, főleg a 

Rollséban szeret elgyönyörködni… A mellékesen feltett 

kérdéseimre adott válaszaiból ítélve teljesen meg lehet bízni a 

tanúvallomásában… Montagnénak hívják… A lánya 

szülésznő… 

– Hány órakor látta az asszonyt először? 

– Valamivel fél tíz után… 

– Az irodahelyiségek felé tartott az asszony? 

– Igen… A rokkant sokkal jobban ismeri a helyiséget, mint 

mi… Tudott például Parendon meg a titkárnő viszonyáról is… 

– Hogyan volt öltözve az ügyvédné? 

– Kék pongyolában… 

– És a második alkalommal? 

– Alig öt perccel később az ellenkező irányból jött át a 

szalonon… Egy apróság felkeltette a rokkant figyelmét… A 

szobalány a szalon túlsó sarkában törülgette a port, és az 

asszony nem vette észre… 

– Parendonné nem látta a szobalányt? 

– Nem. 

– Kihallgattad Lise-t? 

– Igen, ma reggel. 

– Nem tett neked említést erről a körülményről? 

– Azt állítja, semmit sem látott… 



 

 

– Köszönöm, öregem… 

– Most mit tegyek? 

– Mindketten várjatok rám. Van, aki megerősítheti a nevezett 

Montagné szavait? 

– Csak egy kis mindenes az ötödikről, akinek úgy rémlett, 

mintha valami kéket látott volna ugyanabban az időben. 

Maigret bekopogott a budoár ajtaján, s abban a pillanatban 

Parendonné kijött a szobájából. A felügyelő, mielőtt megszólalt 

volna, megtömte a pipáját. 

– Lenne olyan szíves behívni a szobalányt? 

– Szüksége van valamire? 

– Igen. 

– Ahogy óhajtja. 

Megnyomott, egy gombot. Néma csendben eltelt egy- pár 

pillanat, és Maigret-nek önkéntelenül is összeszorult a szíve, 

ahogy elnézte az asszonyt, akit itt gyötör. 

Magában elmondta a 64. paragrafus szövegét, amelyről 

annyi szó esett ebben a házban az elmúlt három napban: 

Nem büntethető, aki cselekményét olyan elmebeteg állapotban, 

gyengeelméjűségében vagy olyan kényszerítő erő hatására követte el, 

amely képtelenné tette cselekménye következményeinek a 

felismerésére… 

Az az ember, akit Parendonné lefestett neki, vagyis a férje, képes 

lenne-e egy pillanatnyi téboly hatása alatt cselekedni? Az 

asszony is olvasta volna az elmegyógyászati műveket? Vagy 

pedig… 



 

 

Lise megszeppenve lépett be. 

– Hívott, asszonyom? 

– A felügyelő úr óhajt beszélni magával. 

– Csukja be az ajtót, Lise… Ne féljen semmitől… Ma reggel, 

amikor válaszolt a nyomozóim kérdéseire, még a megrendülés 

hatása alatt volt, és bizonyára nem mérte fel a kérdések 

fontosságát. 

A szegény lány hol a felügyelőre, hol az asszonyra nézett, aki 

lábát keresztbe téve hátradőlt a párnás karosszékben, olyan 

közömbös arckifejezéssel, mintha ez őt nem is érintené. 

– Nagyon valószínű, hogy eskü alatt tanúvallomást kell 

tennie a törvényszék előtt… Ott magának felteszik ugyanazokat 

a kérdéseket… Ha kiderül, hogy hazudik, börtönbüntetés vár 

magára… 

– Nem értem, miről tetszik beszélni… 

– Pontosan megállapították, hogy mit csinált a személyzet 

negyed tíz és tíz óra között… Egy kevéssel fél tíz után, mondjuk, 

kilenc óra harmincöt perckor, maga a szalonban port 

törölgetett… így van? 

A lány ismét Parendonnéra pillantott, aki elkerülte a 

tekintetét, majd gyenge hangon így válaszolt: 

– Igen, így van… 

– Hány órakor ment be a szalonba? 

– Fél tíz felé… Egy kissé később… 

– Így hát nem látta Parendonné asszonyt az iroda felé menni? 

– Nem… 



 

 

– De nem sokkal ezután, mikor már maga a szobában 

tartózkodott, látta, hogy visszafelé jön az ellenkező irányból, 

vagyis ide, a lakosztálya felé… 

– Mit kell mondanom, asszonyom? 

– Ez magára tartozik, lányom. Válaszoljon a kérdésre, amit 

feltettek magának… 

Lise szeméből csorogtak a könnyek, és a köténye zsebéből 

előhúzott zsebkendőjét csomóba gyűrögette a kezében. 

– Mondtak önnek valamit? – kérdezte a lány naivul. 

– Válaszoljon a kérdésemre, ahogy az imént tanácsolták… 

– Ezt fel lehet használni asszonyom ellen? 

– Ezt fel lehet használni egy másik tanúvallomás, a Cirque 

utca egyik lakója tanúvallomásának a megerősítésére, aki 

mindkettőjüket látta… 

– Akkor hát nem érdemes hazudnom… Ez igaz… Bocsásson 

meg, asszonyom… 

Már azon a ponton volt. hogy asszonyához rohan, s talán 

térdre borul előtte, de Parendonné szárazon rászólt: 

– Ha a felügyelő végzett magával, elmehet. 

Lise kiment, s a folyosón kitört belőle a zokogás. 

– Mit bizonyít ez? – kérdezte az ügyvéd felesége, már ismét 

állva, szájában remegett a cigaretta, kezét a pongyolája zsebébe 

süllyesztette. 

– Azt, hogy legalább egyszer hazudott. 

– Én itthon vagyok, és nem vagyok köteles beszámolni 

minden lépésemről… 

– De ha gyilkosság történik, akkor igen. Figyelmeztettem, 

amikor a kérdéseimet feltettem… 



 

 

– Ez azt jelenti, hogy letartóztat? 

– Megkérem, hogy jöjjön velem a főkapitányságra. 

– Van előállítási parancsa? 

– Van, kitöltetlen. Csak a nevét kell ráírnom. 

– Aztán? 

– A többi már nem rám tartozik. 

– Hát kire? 

– A vizsgálóbíróra… Meg majd bizonyára az orvosokra… 

– Azt hiszi, őrült vagyok? 

Maigret meglátta a rémületet az asszony szemében. 

– Válaszoljon… Azt hiszi, őrült vagyok? 

– Nem én vagyok hivatott erre válaszolni… 

– Tudja meg, nem vagyok őrült! Még ha gyilkoltam volna is, 

amit továbbra is tagadok, akkor sem őrültségi rohamban tettem 

volna… 

– Megkérhetném, hogy adja ide a pisztolyát? 

– Vegye el maga… Ott van a fésülködőasztalom felső 

fiókjában… 

Maigret bement a szobába, ahol minden halvány rózsaszínű 

volt. A két szoba, az egyik kék, a másik rózsaszínű, Marié 

Laurencin103 festményeire emlékeztetett. 

A XVI. Lajos104 korabeli széles, alacsony ágy még nem volt 

bevetve. A bútorok halványszürkére voltak festve. A 

                                                           
103 Marie Laurencin – Marie Laurencin (1883-1956) francia festő; a kubisták 

csoportjához tartozott, majd velük szakítva finom színvilágú, rokokós 

hangulatot idéző képei tették népszerűvé. 

104 XVI. Lajos (1754-1792) francia király (ur. 1770-92); a nagy francia 

forradalom idején előbb megfosztották trónjától, majd kivégezték. 



 

 

fésülködőasztalon arckrémes tégelyeket, üvegeket pillantott meg 

Maigret, nagy választékát mindazon eszközöknek, amelyeket a 

nők az idő nyomainak eltüntetésére használnak. 

A pisztolyt kivette a fiókból, amelyben ott látta az ékszeres 

tokokat is. 

Vállat vont. Az intimszereknek ez a kitárulkozása búskomor 

hangulatba ringatta. Hirtelen Gusre gondolt, arra, amikor az első 

levelet írta. 

Az ő beavatkozása nélkül vajon másképpen alakultak volna 

a dolgok? 

Nem tudott válaszolni a kérdésre. Talán Parendonné a lány 

helyett a férje ellen fordult volna? Talán várt volna még 

egynéhány napot? Talán másfajta fegyvert használt volna? 

Összevonta a szemöldökét, ahogy belépett a budoárba, s 

meglátta az ablak mellett az asszonyt, aki hátat fordított neki. 

Felfedezte, hogy a háta már egy kicsit meggörnyedt. A válla is 

keskenyebbnek, csontosabbnak látszott. 

Maigret-nek ott volt a pisztoly a kezében. 

– Nyílt kártyákkal óhajtok játszani – kezdte. – Még semmit 

sem tudok megállapítani, de meg vagyok győződve róla, hogy 

amikor maga keresztülment a szalonon, nem sokkal fél tíz után, 

ez a pisztoly a pongyolája zsebében lapult… Azon töprengek, 

hogy abban a pillanatban nem a férjét volt-e szándékában 

megölni… 

A Cirque utcai rokkant tanúvallomása talán lehetővé teszi 

ennek a bizonyítását… Ugye, odament az ajtóhoz? De hangokat 

hallott, mert a férje éppen Tortuvel tárgyalt… Akkor fogant az a 

gondolata, hogy cserét csinál… Hiszen Antoinette Vague 



 

 

meggyilkolásával éppúgy sújtja a férjét, ha nem még jobban, 

mintha őt magát pusztítaná el… Arról nem is beszélve, hogy 

ezzel őt tenné gyanússá… Már tegnap, beszélgetésünk után 

előkészítette a terepet… Ma meg folytatta…. Azzal az ürüggyel 

hogy bélyegre, levélpapírra vagy tudom is én mire van szüksége, 

bement a titkárnő szobájába, aki szórakozottan üdvözölte, s 

utána ismét a munkája fölé hajolt… Ekkor maga észrevette a 

kaparókést, amely jobban megfelelt, mint a pisztoly, már azért is, 

mert zajtalan, nem riaszt senkit… 

Elhallgatott, szinte kelletlenül pipára gyújtott, s miközben a 

zsebébe süllyesztette a gyöngyház markolatú pisztolyt, 

várakozva ott állt. Egy örökkévalóság telt el. Parendonné válla 

meg se rezzent. Tehát nem sír. Még mindig hátat fordított, s 

mikor végre szembe fordult vele, Maigret egy sápadt, merev 

arcot látott maga előtt. 

Aki ránézett, nem sejthette, mi játszódott le ma reggel a 

Marigny úton, és még kevésbé azt, hogy mi történt percekkel 

ezelőtt a csupa kék budoárban. 

– Nem vagyok őrült – suttogta az asszony. 

Maigret nem válaszolt. Minek? Különben is honnan 

tudhatná? 

NYOLCADIK FEJEZET 

– Öltözzön fel, asszonyom – mondta szelíden. – Betehetne egy 

táskába néhány váltás fehérneműt meg személyes holmikat… 

Talán jó lenne, ha behívná Lise-t. 



 

 

– Hogy ne legyek öngyilkos? Semmi veszély, nyugodt lehet, 

de tényleg, megnyomhatja a jobb kéznél levő gombot… 

A felügyelő megvárta, amíg a szobalány bejött. 

– Segítsen Parendonné asszonynak… 

Aztán lassan, lehorgasztott fejjel, megindult a folyosón. 

Eltévesztette az utat, a másik folyosóra tévedt, és az üveges ajtón 

át megpillantotta Ferdinand-t meg a terebélyes Vaguinnét. 

Ferdinand az asztalra könyökölve egy újságba merült, előtte az 

asztalon, egy félig üres literes üvegben, közönséges vörösbor, 

amelyből az imént tölthetett magának. 

Maigret bement a konyhába. 

Mindketten felrezzentek, és Ferdinand azonnal felpattant. 

– Nem adna egy pohárral, kérem? 

– Az irodából idehoztam a másik üveget… 

Mit számít? A mostani állapotában a többéves Saint-Émilion 

vagy a közönséges vörösbor… 

Nem merte megmondani, hogy inkább a közönséges 

vörösborból inna. 

Lassan kortyolgatott, tekintete a semmibe merült. Nem 

tiltakozott, amikor a komornyik másodszor is teletöltötte 

poharát. 

– Hol vannak az embereim? 

– Az előszobában… Nem akartak a szalonban maradni… 

Ösztönszerűen őrizték a kijáratot. 

– Lucas, te visszamész arra a folyosóra, ahol az előbb 

beszéltünk. Maradj a budoár ajtaja előtt, és ott várj rám. 

Aztán visszament Ferdinand-hoz. 

– A sofőr itthon van? 



 

 

– Szüksége van rá? Rögtön idehívom. 

– Azt szeretném, hogy néhány perc múlva legyen a kocsival 

a kapualjban… Vannak újságírók a ház előtt? 

– Igen, uram. 

– Fényképészek? 

– Igen… 

Maigret ezután bekopogott Parendon ajtaján. Az ügyvéd ott 

ült magányosan, és piros ceruzával jegyezgetett valamit az 

asztalán szétszórt iratokra. Észrevette Maigret-t, mozdulatlanul 

nézte, de nem merte neki feltenni a kérdést. A vastag szemüveg 

mögött, kék szemében oly szelíd és szomorú kifejezés ült, 

amilyennel Maigret nem sokszor találkozott. 

Szükség volt itt szavakra? Az ügyvéd megértette. A 

felügyelőre várakozván úgy kapaszkodott a papírjaiba, mint 

hajótörött a deszkába. 

– Azt hiszem, Parendon úr, most bőven lesz alkalma a 64. 

paragrafus tanulmányozására… 

– Beismerte a feleségem? 

– Még nem… 

– Gondolja, hogy beismeri? 

– Talán még ma éjjel, vagy tíz nap múlva, vagy egy hónap 

múlva eljön az a pillanat, amikor megtörik, és jobb szeretném, ha 

akkor nem lennék jelen… 

A kis ember előhúzta a zsebkendőjét, és mintha most ez 

lenne a legfontosabb dolga, törölgetni kezdte a szemüvegét. 

Hirtelen úgy látszott, hogy szembogara szétfolyik, feloldódik a 

szaruhártya fehérében. Csak a szája fejezett ki valami majdnem 

gyermekes megrendültséget. 



 

 

– Beviszi? – kérdezte alig hallható hangon. 

– Hogy elkerüljük az újságírók kommentárjait, no meg, hogy 

a távozása se legyen bizonyos méltóság híján, a saját kocsiján 

jöhet el. A sofőrnek megadom az utasításokat, és egy időben 

érkezünk majd a bűnügyi rendőrségre… 

Parendon hálásan pillantott rá. 

– Nem akarja látni? – kérdezte Maigret, de sejtette a választ. 

– Mit mondhatnék neki? 

– Tudom. Igaza van. A gyerekek itthon vannak? 

– Gus iskolában van. Nem tudom, Bambi a szobájában van-e, 

vagy délutáni előadáson… 

Maigret egyszerre gondolt arra, aki eltávozik és azokra, akik 

itt maradnak. Az élet, legalábbis egy ideig, nehéz lesz az 

utóbbiak számára is. 

– Ő nem beszélt rólam? 

Az ügyvéd félénken tette fel ezt a kérdést. 

– De, sokat beszélt magáról… 

A felügyelő ebben a pillanatban már tudta, hogy Parendonné 

nem könyvekből merítette azokat a mondatokat, amelyek a férjét 

látszottak vádolni. Az ő mondatai voltak. Valami átruházásfélét 

hajtott végre, a férjére vetítette ki a saját lelki zavarait. 

Maigret az ingaórára nézett, s pillantását így magyarázta: 

– Időt adok neki az öltözködésre meg az 

összecsomagolásra… A szobalány vele van… 

…aki cselekményét elmebeteg állapotban vagy olyan kényszerítő erő 

hatására követte el… 



 

 

Azok közül, akiket eddig foglalkozásánál fogva 

letartóztatott, a bíróságok egyeseket felmentettek, másokat meg 

elítéltek. Néhányat, különösen a pályája kezdetén, halálra ítéltek, 

és közülük kettő arra kérte, legyen jelen az utolsó percükben. 

Annak idején orvosnak készült. Sajnálta, hogy a 

körülmények a tanulmányai félbeszakítására kényszerítették. Ha 

folytathatta volna, talán az elmegyógyászatot választja. 

Akkor most neki kellene választ adni a kérdésre: 

…aki cselekményét elmebeteg állapotban vagy olyan kényszerítő erő 

hatására… 

Ha erre gondol, talán nem is sajnálja annyira, hogy 

félbeszakadtak a tanulmányai. Nem neki kell dönteni. 

Parendon felállt, s tétova, suta léptekkel megindult, s 

nyújtotta felé kis kezét. 

– Én… 

De képtelen volt folytatni. Mindketten beérték egy néma 

kézszorítással, s mélyen egymás szemébe néztek. 

Majd Maigret megindult kifelé, s hátra se pillantott, mikor 

becsukta maga után az ajtót. 

Meglepődött, hogy Torrence-ot meg Lucas-t a kijárat 

közelében találja. Munkatársának a szalon felé vetett 

pillantásából megértette, miért hagyta ott Lucas az őrhelyét a 

folyosón. 

A tágas helyiség közepén ott állt Parendonné, világos 

kosztümben, kalappal a fején, fehér kesztyűvel. Mögötte Lise, a 

bőrönddel a kezében. 



 

 

– Fiúk, szálljatok be a kocsiba, és várjatok rám… 

Úgy működött, mint valami szertartásmester, és tudta, 

ezentúl erre a most átélt pillanatra csak gyűlölettel emlékszik 

majd vissza. 

Odalépett Parendonné elé, egy kissé meghajolt, de az 

asszony természetes és nyugodt hangon így szólt: 

– Mehetünk. 

Lise bekísérte őket a liftbe. Lent a sofőr kapkodva kinyitotta 

a kocsi ajtaját, s meglepődött, hogy Maigret nem ül be az 

asszony mellé. 

A bőröndöt a csomagtartóba tette. 

– Parendonné asszonyt egyenesen a Quai des Orfevres 36. 

alá viszi, behajt a kapun, s az udvarban balra fordul… 

– Igenis, felügyelő úr. 

Maigret várt, amíg a kocsi túljut az újságírók meg a 

fényképészek sorfalán, akik értetlenül álltak, s miközben 

kérdésekkel árasztották el, odament a bűnügyi rendőrség kis 

fekete kocsijában ülő Torrence-hoz meg Lucas-hoz. 

– Letartóztat valakit, felügyelő úr? 

– Nem tudom… 

– Tudja, ki a tettes? 

– Nem tudom, fiúk… 

Őszinte volt. A 64. paragrafus szavai egyenként visszatértek, 

s a maguk rettenetes bizonytalanságában, ott motoszkáltak a 

fejében. 

A nap továbbra is ragyogott, a gesztenyefák továbbra is 

zöldelltek, és Maigret látta, hogy még mindig sokan kószálnak a 

Köztársasági Elnöki Palota körül. 



 

 

Wessely László fordítása 



 

 

Josef Škvorecký 

BORŮVKA FELÜGYELŐ TERMÉSZETFÖLÖTTI 

KÉPESSÉGEI105 

Šinták főtörzsőrmester – az egyetlen férfi az országban, aki ezzel 

a rangfokozattal dicsekedhetett – szentül hitte, hogy Borůvka 

felügyelő olyan erők birtokosa, amelyek messze meghaladják az 

átlagemberi képességeket. Persze a derék főtörzsőrmester közel 

járt már a hatvanhoz, feje tele volt vallásos hiedelmekkel, amit 

szolgálatban gondosan titkolt. Az Orlicei-hegyek közötti 

szülőfalujában azonban, Deštnében, ahol szabadságát szokta 

tölteni, s ahol rendszeresen részt vett egy nyugalomba vonult 

takács háziiparos, bizonyos Potěšil házikójában rendezett 

spiritiszta összejöveteleken, félredobta gátlásait, és mindent 

elárult fölötteséről. Kifejtette: véleménye szerint Borůvka 

felügyelő tulajdonképpen – varázsló. 

                                                           
105 Josef Škvorecký: Borůvka felügyelő természetfölötti képességei – Josef 

Škvorecký(1924-) cseh író, a cseh újhullám, Milán Kundera és Bohumil Hrabal 

mellett legjelentősebb, világszerte ismert alakja. 1969-ben az USA-ba, majd 

Kanadába emigrált. A bűnügyi regény történetielméleti elemzését tartalmazó 

tanulmánykötete (Egy detektívregény-olvasó ötletei, 1965) után adta közre a 

Borůvka felügyelő szomorúsága (1966) című novelláskötetét. A címszereplő a 

józan eszét mindig megtartó, a világjelenségeire rezignáltan tekintő kisember, 

akit szeretetteljes iróniával állít elénk az elbeszélő. 



 

 

Napnál világosabban és Šinták főtörzsőrmester szerint 

megcáfolhatatlanul bebizonyította ezt a híres Semerák-eset 

alkalmával, melyhez későn érkezett ki, mivelhogy az előző estét 

érettségi találkozón töltötte K.-ban. Harmincéves találkozó volt, 

nem csoda tehát, hogy először fennkölt hangulat, majd enyhe 

depresszió kerítette hatalmába Borůvka felügyelőt, ráadásul az 

ébresztőórája is cserbenhagyta. Mire ebéd után kijutott a 

helyszínre – ahhoz a néhány eldugott házacskához, amelyeket 

megrögzött individualista munkások építettek maguknak a 

háború előtt, miután egész életükön át kuporgatták a rávalót 

Málek nyomozó majdnem készen volt az esettel, csak a 

laboratóriumi vizsgálatok eredményét várta. 

Már csak az utolsó bogról volt szó, ahogy a nyomozó a 

kifulladtan lihegő Borůvka felügyelő előtt kifejezte magát. A 

gyanúba fogott ipsében az ember lélektanilag ösztönösen érzi a 

gyilkost, mondotta. Legyünk azonban elővigyázatosak. 

Egykettőre kész a vád, hogy elhirtelenkedtük a dolgot a 

letartóztatással. Pszichológiai alapon megállapíthatjuk: gyilkos 

az ipse, ez biztos, mint a halál, csak rá kell nézni. – Igen ám! De 

aztán kiderül, hogy bakot lőttünk, a közvélemény felháborodik, 

fentről pedig akkora fejmosást kapok, hogy azt sem tudom, 

melyik lábamra álljak – magyarázta a nyomozó. – Nem, nem, 

ami ziher, az ziher, és a tudomány arra való, hogy az ember 

biztosítsa magát. 

Amíg a nyomozó kriminálfilozófiai elveit fejtegette, a 

felügyelő, a kerek képű öreg bűnügyér nefelejcsszínű, bánatos 

szeme végigsiklott a kis családi ház vigasztalan padlásán. 

Középen, a tetőgerendán, ott lógott kockás, mocskos ruhájában 



 

 

az öregasszony, ősz haja eltakarta arcát. Lábujja egy 

magasságban volt a nyomozó derékszíjával. Egyik lábán még 

rajta maradt a lyukas papucsa, a másik lába mezítelen volt. A 

felügyelő fürkésző pillantása mintha valami szomorú históriát 

olvasott volna le nagy, megfeketedett bütykeiről. Egy komor 

történet, amelyet úgy szoktak nevezni, hogy: az élet. A 

padozaton szomorú, kis állatként hevert a hulla alatt a másik 

papucs. A padlás egyébként üres, szegényes volt: egy 

szétszáradt kis almárium, néhány szék, virágcserép, valami láda 

és egy megsárgult újsághalom a sarokban a fal mellett. A 

felügyelő agyán átvillant a gondolat, hogy ha belelapozna az 

újságokba, Vransky ítéletéről vagy az anarchista gyilkos, 

Klepetár letartóztatásáról szólnának legfrissebb tudósításaik. A 

nyitott padlásablakon beáradt a vénasszonyok nyarának hűvös 

lehelete, és egy pillanatra ellebbentette a szerencsétlen asszony 

arcáról ősz haját. Ez az öreg bűnügyérnek mindent elmondott 

erről a históriáról. 

– Még hogy öngyilkosság! – mondta megvetőleg Málek. – 

Itt… Igen, minden nagyon klappol, állítólag asztmás rohamok 

gyötörték, szüntelen azzal fenyegetőzött, hogy felakasztja magát. 

A szomszédok is az ipse mellett tanúskodnak. Csakhogy: nézd 

meg a zsinegnyomokat, Josef. Várj csak. – Körülpillantott. – 

Ideállítjuk neked azt a széket. Főtörzsőrmester kartárs, adja ide 

azt a széket. Aztán jól nézd meg a zsinegnyomokat. 

Míg Šinták főtörzsőrmester hozzálátott, hogy végrehajtsa az 

utasítást. Málek folytatta magyarázatait. Nem bírta bevárni, 

amíg a felügyelő véleményt mond. Első önálló esete volt, hálát is 

adott érte a felügyelő tegnap esti emelkedett hangulatának és 



 

 

rosszul felhúzott ébresztőórájának. Reszketett a vágytól, hogy 

bebizonyíthassa főnökének: legény ő a talpán, és tulajdonképpen 

de jure106 egy fokkal magasabban volna a helye a szolgálati 

ranglétrán. Folytatta tehát fejtegetését: 

– Látszólag minden rendben van. Igen, az öregasszony maga 

beszélt róla. De ezek a zsinegnyomok, ezekhez mit szólsz, Josef? 

A tanfolyamon azt magyarázták nékünk, hogy ha önakasztásról 

van szó, a kötél nyoma rézsútosan halad fel a tokától a tarkó felé. 

Ezen az öregasszonyon viszont két zsinegnyomot látni. Én 

legalábbis fogadni mernék rá! Várj csak, amíg megnézted. 

Nemigen lehet látni, az egyik vágáson még rajta van a zsineg, de 

ha rendesen megnézed, meglátod, hogy valamivel lentebb, a 

zsineg alatt még egy nyom húzódik! Márpedig nem 

rángatózhatott a hurokban. Nem is akasztotta fel magát kétszer. 

Šinták ugyan azt állítja, hogy csak egy zsinegnyom van, vagy 

pedig csak azért kettős, mert a felakasztott nő ösztönösen 

megfeszítette a nyakizmait, ezek aztán elernyedtek, és-emiatt 

csúszott kissé feljebb a hurok, szerintem azonban ez ostobaság. 

Ezért is hagytam, hadd lógjon. A doktor le akarta vágni, azt 

mondja, nem tudja megállapítani, miről van szó, amíg a nő nem 

lesz előtte az asztalon, én azonban magamra vállaltam a 

felelősséget. „Nem, nem! – mondottam. – Ezt úgy kell látnia a 

felügyelő kartársnak, ahogyan van!” 

– Köszönöm a bizalmat, Pável – szólt zavartan Borůvka 

felügyelő, és bánatos tekintetét megpihentette fiatal kartársa 

sóvárgó barna arcán. – Persze… 

                                                           
106 De jure – Jog szerint, jogilag (latin). 



 

 

– Igazam volt, ugye? – vágott szavába Málek. – Te vagy a 

főnök, látnod kell. Utána pedig vess egy pillantást erre is – tette 

hozzá büszkén, és kigöngyölt egy papírtekercset a felügyelő 

előtt. – Vázlatot készítettem, amolyan ábrát, gráfot, tudod? A 

nyomozás-módszertani órán egy alkalommal te tartottál előadást 

arról a morvaországi, esetedről, amikor éppen ilyen diagram 

tette lehetővé, hogy kielemezd, mikor, hol történt a bűnügy, és 

így sikerült rábizonyítanod a bűntényt a gyanúsítottra. 

– Igen – mondta mélabúsan a felügyelő. – Azonban… 

– Nézd csak tehát – szakította félbe ismét Málek. – Ezen a kis 

térképen láthatod a tettes, azaz a gyanúsított mozgásának idő és 

topográfiai107 koordinátáit… 

– Igen. Csakhogy… 

– Persze először a nyomozás menetéről kell hogy 

tájékoztassalak – vágott Málek harmadszor is az öreg bűnügyér 

szavába olyan lelkesen, hogy észre se vette a felügyelő csendes 

sóhajtását. Borůvka felügyelő megadta magát. Domború 

homlokát valami belső gyötrelem hasogatta, és bánatos szeme 

megtörten pihent a színes ceruzával gondosan megrajzolt és 

jelmagyarázattal is ellátott kis térképen. 

– Semerák 0.45-kor hívott bennünket ebből a fülkéből, amely 

néhány lépésnyire van innen – magyarázta a nyomozó. – Mi 

0.57-kor a tetthelyen voltunk. Mindent úgy találtunk, ahogy 

most látod, semmit sem mozdítottunk el. Semerák éjfél után fél 

egykor tért haza a kocsmából – ezt állítja ő –, a házat üresen 

találta, feleségét pedig felakasztva a padláson. Erre – mondja ő – 

                                                           
107 Topográfiai – Helyrajzi (görög-latin). 



 

 

rögtön szaladt telefonálni a rendőrségnek. Nos, ez az, Josef: 0.30-

kor hazaér a kocsmából, és 0.45-kor már hív bennünket – 

hozzáteszem: addig a fülkéig jó öt perc az út. Csöppet sem hat ez 

úgy, mintha kereste volna a feleségét. Úgy tűnik: egyenesen a 

padlásra ment. Biztosra! 

– Biztos. De… – próbálkozott újra Borůvka felügyelő. 

– De mondjuk, hogy így volt… – fejezte be a mondatot 

helyette Málek. – Csakhogy nézzük meg részletesebben, mit 

mesél Semerák. Állítólag 18.00-kor ment el hazulról. Azaz: nem 

állítólag. Az egyik szomszéd, bizonyos Pěnkava vasutas, 

mellette tanúskodik. Éppen akkor jött haza, amikor Semerák 

kilépett a házból. Beszédbe elegyedtek, Semerák Pěnkavával, s 

figyeld meg, Josef, miről: az időjárásról. Azután Semeráknak 

hirtelen eszébe jutott, hogy otthon hagyta a dohányzacskóját, és 

mit gondolsz, mit tett? 

A felügyelő a vállát vonogatta. 

– Azt nem tudom… Csakhogy… 

– Odakiáltott a feleségének! – szólt diadalmasan Málek. – A 

feleségének kiabált, ahelyett hogy maga tért volna vissza a 

zacskóért. A kerítésen át vitatkozott vele, hogy hol keresse. 

Kapiskálod a dolgot? Pěnkava látta is az asszonyt! Tökéletes! 

Nem? 

– Igen – válaszolta búsan Borůvka felügyelő. 

– Ezt nevezem alibinek! – állapította meg elismerőn az 

ujjongó Málek. – A tettesnek, azaz a gyanúsítottnak tanúja van 

arra, hogy eltávozott hazulról, a tetejében arról is, hogy pontosan 

mikor ment el, Pěnkava ugyanis vonaton járt munkába, és 

mindig a 17.45-össel érkezik haza. Ráadásul elevenen látta az 



 

 

asszonyt is. Két további tanú vallja, hogy az országúton 

találkozott Semerákkal, az egyik a kis keresztnél, a másik 

negyedórával később az autóbusz-megállóban. Mindkettővel ő, 

Semerák, magától állt le beszélgetni, és ismét csak az időjárásról. 

Ez már sok! A vén fickó, aki – a tanúk szerint – általában olyan 

hallgatag, mintha kivágták volna a nyelvét, egyszerre csak 

szükségét érzi, hogy az időjárásról társalogjon. És rögtön három 

emberrel egymás után. És éppen azon a napon, amikor a felesége 

felakasztja magát. Ez A. 

– Igen – mormolta Borůvka felügyelő. – A… 

– Bé: pontosan megválasztja azt a pillanatot, vagyis akkor 

indul el hazulról, amikor Pěnkava hazaér a munkájából, tehát 

amikor tudja; hogy Pěnkavával találkozik. Mert neki fontos, 

hogy találkozzon vele. Sőt nemcsak az, hogy találkozzon vele, 

hanem az is, hogy Pěnkava – és ez a Cé – a feleségét még életben 

lássa, s ezért éppen azon a napon, amikor felesége elteszi magát 

láb alól, otthon felejti a dohányzacskóját. És olyan lusta, hogy 

nem hajlandó maga visszafáradni érte. Inkább az asztmás 

öregasszonyt ugráltatja. 

A nyomozó diadalmasan pillantott fel a fejük fölött csüngő 

apró öregasszonyra, aztán a felügyelőre. 

Az öreg bűnügyér a torkát köszörülte. 

– Hm. Pontosan következtetsz. Valóban, le a kalappal. 

Semmi sem kerüli el a figyelmedet. Csak… 

– Ez azonban még nem minden – folytatta Málek gyorsan. – 

Láthatod, Semerák vallomásában egész tucat ilyen bogot, 

buktatót találni. Menjünk azonban tovább. Azt állítja, hogy 

ugyancsak ma egy bizonyos Bártánál járt viaszért. Ez a Bárta 



 

 

ugyanis közismert méhész, és Semerák is méhészkedik. Nem 

valami szakszerűen, még kevésbé gondosan. Elég egy pillantást 

vetni méhesére hátul a kertben. Ilyen méhesben, barátom, csak a 

leghitványabb méhek bírják ki. Mondhatnám: afféle 

deklasszált108 méhtársadalom – tette hozzá a nyomozó 

elmosolyodva. – Egyszóval: elment viaszért. Bárta, a méhész, 

egy magányos tanyán lakik az erdőben, körülbelül három 

kilométernyire innen. Semerák 18.45-kor kopogott be hozzá, 

háromnegyed óráig maradt ott. Utána az erdei úton Hodkonínba 

ment a kocsmába. Vess egy pillantást a térképre. Körülbelül 

háromnegyed kilenckor érkezett a kocsmába, és kilenckor beült 

az egyik kártyapartiba. Pontosan 23.30-ig kártyázott, akkor 

indult haza. Az út a kocsmától idáig négy kilométer, ezt egy óra 

alatt tette meg. Ez is klappol. Itt minden nagyon klappol. 

                                                           
108 deklasszált – Eredeti társadalmi osztályából kiesett; lezüllött, elzüllött 

(latin). 



 

 

 

Borůvka felügyelő levette a szemét a halott öregasszonyról, 

és a nyomozó kipirult arcára pillantott. 

– Csakhogy… 

– Igen… A dolgok jól illeszkednek egymáshoz, csakhogy 

kissé hamisan – vágta rá gyorsan Málek. – Nézd csak a 

térképet… 

– Szép – dicsérte Borůvka felügyelő a vázlatot. – Szépen, 

áttekinthetően rajzoltad meg. Csak itt… 

Málek gyorsan egy másik papírt nyomott a felügyelő kezébe. 

– Az időbeosztást akarod látni, ugye? Itt van! Egyúttal a 

távolságok és a megfelelő időrendi adatok táblázata is. Nézd 

csak. 

Borůvka felügyelő megnézte: 

18.00 – indulás H-ból (a házból) 

18.45 – érkezés B-hez (Bártához) 



 

 

1930 – indulás B-től 

20.45 - érkezés K-ba (kocsmába)  ebből cca 30 perc a 
vécén 

 

23.30 – indulás K-ból 0.30 – érkezés H-ba 

0.45 – telefonál a fülkéből a rendőrségre 0.57 – a csoport a 

helyszínre érkezett. 

A távolságok és a megtételükhöz szükséges időmennyiségek 

H. és B. közti táv = 3 km, gyalog: 45 p. 

B. és K. közti táv = 5 km, gyalog: 1 ó. 15 p. 

K. és a H. közti táv = 4 km, gyalog: 1 ó. 

B-H-K táv = 7 km, gyalog: 1 ó. 45 p. 

K-H-K táv = 8 km, gyalog: 2 ó. 

B-H-B-K táv =11 km, gyalog: 2 ó. 45 p. 

– Miért tüntetted fel a B-H-K és a B-H-B-K távot is? – 

kérdezte a felügyelő, mikor áttanulmányozta a táblázatot. 

A nyomozó ravaszul rákacsintott. 

– Rögtön megmagyarázom – mondta. – Abból a fel- 

tételezésből indulok ki, hogy Semerák gyilkos, Semerákné nem 

öngyilkos, Semerák tette el láb alól: előbb megfojtotta, azután 

felakasztotta. 

– No de ezt… 

– Igen. Ezt egyelőre nem tudom bizonyítani. Egyelőre! 

– Azt gondolom… 

– Gyanúm azonban nagyon is indokolt, hogy így volt. 



 

 

A felügyelő ismét feladta a harcot, hogy megszólalhasson. 

Hagyta beszélni fiatal kollégáját, az meg alaposan kihasználta az 

alkalmat. 

– Az a gyanúm tehát, hogy Semerák a gyilkos. Alibije persze 

tökéletes. 18.00-kor távozott el hazulról – tanú látta, hogy a 

felesége akkor még élt 18.20-kor egy másik tanú beszélt vele az 

autóbusz-megállóban, majdnem a félúton H és B között. 18.45-

kor érkezett Bártához – az időpontot ismét precízen tudjuk, 

állítólag útközben megállt az órája, Bártától megkérdezte a 

pontos időt, és előtte húzta fel az óráját. Ezt mind Bárta tanúsítja. 

Azt is pontosan tudjuk, mikor távozott Bártától; a faliórára 

pillantott, ijedten állapította meg, hogy már fél nyolc, s noha a 

házaspár, Bárta és Bártáné tartóztatták, nem hallgatott rájuk, 

eltávozott. 

Az öreg bűntigyér halkan köhintett. 

– Állapodjunk meg egy kissé a Bárta házaspárnál – 

magyarázta Málek, mintha kezdő bűnügyi nyomozók kurzusáig 

tartana előadást. A felügyelő méla pillantása újból végigsiklott a 

kopár padláson. – Újra három érdekes mozzanatra bukkanunk – 

folytatta Málek. – Mindenekelőtt itt ez az érdeklődés a pontos 

idő után. Ausgerechnet109 azon a napon, amikor a felesége 

felakasztja magát, megáll a gyanúsított órája, és ausgerechnet 

ezen a napon kell pontosan a kocsmába érkeznie, mintha a jó ég 

tudja, miféle fontos tárgyalása volna ott. Holott csak azért megy 

oda, hogy a blattot verje – mellesleg, nem is tartják kártyásnak. A 

kocsmáros azt vallja, hogy nagyon rendszertelenül jár kártyázni, 

                                                           
109 Ausgerechnet - Éppen, pont (német). 



 

 

és ritkán tart ki mellette egy óránál tovább. Erről azonban majd 

később még többet! Térjünk most vissza Bártáékhoz. Ez az élénk 

érdeklődés a pontos idő után csak az egyik gyanús mozzanat a 

többi között: feltűnés nélküli módja, hogy figyelmeztesse a 

kiszemelt leendő tanút, pontosan hánykor érkezett, és pontosan 

mikor távozott. A másik érdekesség: a Bárta házaspár vallomása. 

Régi fogást alkalmaztam náluk, tőled tanultam. – Málek 

elmosolyodott, és a felügyelő kerek képén is tétova mosoly 

suhant át. – Egyszer a kihallgatás taktikájáról tartottál nekünk 

előadást a kiképzésen, emlékszel, arról az alapvető szabályról 

beszéltél, hogy ugyanazon körülményről külön- külön kell 

kihallgatni a tanúkat… 

A felügyelő újabb erőtlen kísérletet tett, hogy megállítsa a 

nyomozó szavainak áradatát. 

– Igen, beszéltem előadás közben erről is. A jelen esetben 

viszont… 

Kollégája lelkes szókészsége elől azonban újból kénytelen 

volt meghátrálni. Összeráncolta a homlokát, és felsóhajtott. 

– Várj csak – mondta Málek türelmetlenül. – Nem tudod, 

miről volt szó. Egész egyszerű dologról. A zakóról. 

– Zakóról? – ámult el a felügyelő. 

– Igen, a zakóról. És aztán – most figyelj – a kerékpárról. 

Jelentőségteljes szünet következett, Málek a felügyelőre 

szögezte szemét, az öreg bűnügyér nyomban látta, hogy dicséret 

után sóvárog. Még jobban elszomorodott. De mivel szívesen 

szerzett az embereknek örömet, erőt vett hát magán, 

elmosolyodott, és megkérdezte: 

– A kerékpárról? 



 

 

– Igen – válaszolta a nyomozó, kezét dörzsölve. – Ehhez 

kapcsolódik az a munkahipotézis, amelyet felállítottam 

magamnak. Főként emiatt rajzoltam meg ezt a térképet is – 

koppantott rá a papírlapra, amelyet Borůvka felügyelő 

udvariasságból még egyre a kezében tartott. – Intézzük el 

először a zakót! Feltettem a Bárta házaspárnak – 

mindkettőjüknek külön – az egyszerű kérdést: milyen ruhában 

volt Semerák, amikor meglátogatta őket. Figyelj jól! Bárta azt 

állította, hogy tweedzakót110 viselt, Bártáné pedig meg akart 

esküdni, hogy barna manchestert111. Kis híja, hogy hajba nem 

kaptak. Egyáltalán: fura egy pár! – mosolygott a nyomozó. – 

Mindenkinek ajánlanám, aki a házasodás gondolatával 

kacérkodik, álljon le velük beszélgetni. Fogadni mernék, 

megrögzött agglegénnyé válik, amilyen én vagyok! Hahaha! 

A felügyelő arca savanyú mosolyra húzódott, a nyomozó 

azonban nem vette észre a mosoly minőségét. 

– Úgy veszekedtek, hogy azt hittem, megreped a torkuk, 

nekünk meg a dobhártyánk – folytatta. – Amikor már jól benne 

voltak a dühöngésben, azt mondja, pontosabban szólva, azt 

ordítja Bártáné: ugyanaz a zakó volt Semerákon, amit a múlt 

héten viselt, amikor kerékpáron karikázott el mellettük! Ez az! 

Újabb gyanús mozzanat, ellentmondás az állítólagos szemtanú 

vallomásában. Igaz, egymagában még nem döntő bizonyíték. A 

férfinép nemigen látja meg, kin milyen ruha van. Mégis azt 

gondoltam: hátha megrendezett játék mindez, érted, hamis alibi. 
                                                           
110 Tweedzakót – Ritkás szövésű, mintás, vastag gyapjúszövetből készült zakó 

(angol). 

111 Manchestert – Pamutszövet. 



 

 

Semerák talán egyáltalán nem is járt Bártáéknál, visszafordult az 

autóbusz-megállóból, lopva hazatért, eltette láb alól a feleségét, 

aztán ment a kocsmába. A kocsmában pedig – később még majd 

beszélek róla – újabb gyanús körülményre bukkantam. Egyelőre 

azonban maradjunk Bártáéknál: összebeszéltek, csak egyet 

mulasztottak el: egyeztetni az apróbb részleteket. Az 

oktatásokon sokszor felhívtad figyelmünket, hogy a hamis alibi 

mindig csődöt mond, mihelyt a részleteket kezdjük firtatni. 

Hálás is vagyok neked érte, Josef. 

Az öreg felügyelő ajka körül újból megjelent a savanyú 

mosoly, és kezével, melyben a térképvázlatot tartotta, apró 

elutasító mozdulatot tett. A nyomozó azonban tüstént kész volt 

a válasszal. 

– Tudom, nyakatekert okoskodás, hogy megállapodott volna 

velük: alibit szolgáltatnak neki a gyilkossághoz, méghozzá két 

olyan valakivel beszélt volna össze, akik közül az egyik hírhedt 

pletykafészek. Nem is mondom komolyan, csak a teljesség 

kedvéért. Sokkal érdekesebb Bártáné vallomásában a másik 

mozzanat: hogy a múlt héten kerékpáron látta Semerákot. 

Magában véve még ebben sem volna semmi különös, ugye? A 

magányos helyen élő emberek sokszor járnak kerékpáron. A 

furcsa az, hogy Semeráknak nincs semmiféle biciklije! És 

határozottan tagadja, hogy Bártánéval találkozott volna! 

A nyomozó pillantásából sütött a könyörgés, hogy dicsérjék 

meg már végre-valahára. Borůvka felügyelő köhintett. 

– Igen – mondta komoran. – Következtetésnek jó munka. 

Eszerint tehát ebből a kerékpárból kiindulva gondolod, hogy… 

A megdicsért nyomozó újult erővel vágott szavába. 



 

 

– Ez esetben hamisak a megadott időpontok. Amennyiben 

Semerák birtokában valahol eldugott kerékpár van, az időrendi 

táblázat egészen másképpen fest. Nézd csak! – Mellényzsebéből 

magabiztos mozdulattal újabb papírt húzott elő, és a következő 

szavakkal nyújtotta át: – Hiszek a rendszerben. Egész 

működésünk a tervezésen és a rendszerességen alapul, mert 

ugyebár mi, bűnügyi nyomozók, nem dolgozhatunk alkalmi 

ötletekkel, ahogy holmi detektívregényben szokás. 

Az újabb táblázat valóban az alaposság iskolapéldája volt. 

A távolságok és a hozzájuk szükséges időmennyiségek 

kerékpár használata esetén: 

B-H-K távolság 7 km, cca 20 perc 

K-H-K távolság 8 km, valamivel több 20 percnél 

B-H-B-K távolság 11 km, cca 45 perc. 

A tett lebonyolítására 20 percet számítva ez: 

B-H-K távolság esetében összesen 40 perc K-H-K távolság 

esetében összesen 40 percnél valamivel több 

B-H-B-K távolság esetében 1 óránál valamivel több. 

Borůvka felügyelő hosszan, mélabúsan nézegette a gondos 

nyomozó kéziratának sorait. Úgy viselkedett, mint aki nehéz 

harcot vív önmagával. Sóhajtott, köhintett, azután megkérdezte: 

– Miért számítottad ki a K-H-K távolságot is? 

A nyomozó kiragadta a felügyelő kezéből a térképvázlatot. 



 

 

– Tüstént megvilágítom – mondta, és ujjával mutogatva 

magyarázni kezdett. – Abból a feltevésből kiindulva, hogy 

Semerák valahol Bárta háza körül dugta el a kerékpárt – amit 

könnyen megtehetett, mert a ház az erdő szélén áll. és környéke 

tele van bokorral –, három eshetőség jöhet számításba. A: amikor 

Semerák 19.30- kor Bártáéktól elszelelt, kerékpárra pattant, a B-H 

vonalon hazarobogott, elkövette a tettet – jó 20 percet számítok 

rá neki –, aztán a H-K vonalon a kocsmába hajtott. Az út a B-H-K 

vonalon plusz a cselekmény végrehajtásához szükséges 20 perc 

összesen 40 percet tesz ki. Ez annyit jelent: bőven volt ideje, hogy 

valahol a kocsma körül megszabaduljon biciklijétől, és 20.45-kor 

megjelenjen a kocsmában. 

Borůvka felügyelő bólintott. 

– A H-K vonal azonban a kora esti órákban viszonylag 

forgalmas útszakasz. Igaz, sötét volt, de sohase lehet tudni… 

Semerák talán nem mert elindulni rajta, a tett elkövetése után 

inkább a viszonylag kis forgalmú H-B útszakaszon, majd innen a 

B-K erdei úton ment a kocsmába. A B-H-B-K útvonal plusz 20 

perc a gyilkosságra, együttesen mintegy 50-70 percet ad. Még 

mindig marad tehát elég idő, hogy 20.45-re eljusson a kocsmába 

máriást112 játszani. 

– Igen. – Valami Borůvka felügyelő torkára szaladt, és 

köhögni kezdett. Amikor a kellemetlenségen erőt vett, 

megkérdezte: – De mit akarsz a K-H-K távolsággal, mikor 

magad mondtad, hogy 20.45-től 23.30-ig a kártyaasztal mellett 

ült. Egyébként pedig csak azt akarom mondani… 

                                                           
112 Máriást – Magyar kártyával, 3-4 résztvevővel játszott kártyajáték. 



 

 

A felügyelő nem jutott hozzá, hogy megmondja, amit akart. 

A nyomozó bizalmasan megmarkolta kabátja ujját, és olyan 

közel hajolt hozzá, hogy az öreg bűnügyért megcsapta bagóillatú 

lehelete is. 

– Épp arról van szó, hogy nem ült – vágott közbe 

diadalittasan. – Körülbelül 30-40 percet a budiban ült! 

– A felügyelő arca megvonaglott, mintha fájdalom cikázott 

volna át rajta. – A tanúk nem tudnak megegyezni, milyen soká 

tartott a dolog. Nyolcat hallgattunk ki, beleszámítva a kibiceket, 

a kocsmárost és a lányát is, aki felszolgált. Semerák maga azt 

állítja, a dolog nem tartott tovább negyedóránál, az egyik játékos 

viszont azt mondja, majd egy óráig volt távol. Ez a szubjektív 

időérzéklés relativitása – állapította meg Málek, és komolyan 

pislogott hozzá. – Vegyük a középarányost: 3CM-0 percet 

kapunk. Ebbe belefér a K-H-K út plusz 20 perc. Új aszfaltút, 

gyorsan lehet hajtani rajta. Egyébként ez a hosszas időzés a 

vécén mindenképp szimptomatikus113. 

– Hogy érted ezt? – kérdezte bizonytalanul a felügyelő. 

– Szimptomatikus – ismételte a nyomozó, gondosan 

hangsúlyozva minden mássalhangzót. – Vagy lehetővé teszi a 

tett elkövetését a K-H-K útvonal igénybevételével, vagy azt 

bizonyítja: Semerák, közvetlenül azelőtt, hogy a kocsmába 

érkezett, nagy idegmegrázkódtatáson ment át. Az oktatáson a 

kriminálpszichológia-órán Seifert doktor azt mondta, hogy az 

emberi szervezet heves izgalomra néha lebírhatatlan székelési 

ingerrel reagál. 

                                                           
113 Szimptomatikus – Jellemző, jellegzetes, a felismerést elősegítő (görög-latin). 



 

 

– Igen. Tudom – válaszolta Borůvka felügyelő, és úgy 

látszott, emlékei között kutat. Hidegvérű fickó volt, s arról 

nevezetes, hogy egyszer szemrebbenés nélkül csavarta ki a 

töltött pisztolyt az őt megtámadó gyilkos kezéből, és amikor a 

jómadár váratlanul kést rántott, gondosan megcélozta az állát, és 

egyetlen ütéssel a földre küldte. Persze néhanapján Borůvka 

felügyelő is átment egy-egy erős idegmegrázkódtatáson, 

szervezetének megfelelő, nem éppen kellemes reakciója 

kíséretében. Minderről azonban senki sem tudott; nem állott 

kapcsolatban szolgálati ügyeivel. 

– Népiesen szólva tehát – folytatta eközben Málek –, a mi 

kedves gyilkosunkat, miután elkövette tettét, hasmenés fogta el. 

No de itt lép közbe a bűnügyi laboratórium, a vegyi-élettani 

analízis, hahaha! 

A felügyelő arcán újabb fintor cikázott át. Egy pillanatra 

hatalmába kerítette a fantasztikus kép, a különös laboratórium 

látványa, ahol különféle, nem nagyon csábító anyagokat 

analizálnak, a nyomozó azonban eloszlatta tévképzetét. 

– Alaposan átvizsgáltuk a tetthelyet – mondta –, 

pontosabban szólva: azt a bizonyos illemhelyet, s 

megállapítottuk, hogy valaki az ablakon át kibújt belőle, vagy 

belebújt, illetve ezt is, azt is megtette. Az ablaküvegen egész 

gyűjteményre való daktiloszkópiai leletet találtunk – tette hozzá 

olyan szakszerűen, hogy az öreg kriminalista beleremegett. 

Maga ugyanis közönségesen ujjlenyomatnak nevezte az ilyesmit, 

a nyomozó azonban már a fiatalabb, tudományosabb 

nemzedékhez tartozott. – Semerák jobb keze tenyerén gyanúsan 

friss horzsolást találtunk. Kiadtam az utasítást, hogy: A) 



 

 

vegyenek mintát a horzsolásról, amely az árnyékszék falán az 

ablak alatt látható, továbbá a gyanúsított ruhájáról, és 

vegyelemezzék mindkettőt. Délután négyig kezünkben lesz az 

eredmény. B) vegyenek mintát a budiablakon található 

nyomokról, és hasonlítsák össze a gyanúsított ujjlenyomataival. 

Végül C) vizsgálják meg a falat a budiablak alatt kívülről, nem 

találnak-e rajta biológiai szövetnyomot, amit azonosítani lehet a 

gyanúsított felhámjával. E célból elrendeltem, hogy vegyenek 

Semerák tenyeréről bőrmintát. Kénytelenek voltunk felhajtani 

egy bőrgyógyászt dermatért. 

– Miért? – szisszent fel a felügyelő. 

– Speciális dermatológiai114 késért. Amivel vékony, de 

kompakt felületi bőrréteget lehet levenni mintának 

összehasonlítás céljából. 

A felügyelő komoran bólintott, 

– Igen. Persze… 

– Persze nem volt könnyű feladat – sóhajtott Málek.  

– A vakolat az ablak alatt laza volt, az a veszély fenyegetett 

bennünket, hogy nem sikerül érintetlenül eljuttatni a 

laboratóriumba. Ezért kőműveseket hívattunk, azok az ablak 

alatt az egész falazatot körös-körül kivágták, cementtel speciális 

fémkeretbe rögzítették – amellyel el kellett robognunk a CKD-ba, 

és ott megvárnunk, amíg összeforrasztották –, ilyen módon 

aztán az egészet cakumpakk elvittük a biológiai laboratóriumba. 

– Eszerint azt az illemhelyet… 

                                                           
114 Dermatológiai - Bőrgyógyászati (görög). 



 

 

– Eszerint azt az illemhelyet – kacagott fel a nyomozó – egy 

időre üzemen kívül helyeztük. A kocsmáros akadékoskodott 

ugyan, de megmagyaráztam neki, főbenjáró bűncselekmény 

kinyomozásáról van szó, ezért minden állampolgár 

kötelessége… 

– Ez minden bizonnyal helyes. Persze… 

– …minden erejét latba vetni és segíteni bennünket, hogy 

kézre keríthessük a gyilkost. Meg kell azonban vallanom, 

Hodkonín lakosai egyébként öntudatosabban viselkedtek… 

Ahhoz, hogy igazolhassam munkahipotézisemet, meg kellett 

találnom a kerékpárt… 

A felügyelő homlokán gyöngyözni kezdett a verejték. 

– És megtaláltad? 

– Ez idáig még nem – válaszolta a nyomozó magabiztosan. – 

Bekapcsolódott azonban az ügybe a CSM egész helyi szervezete, 

és megértést tanúsított az igazgató elvtárs is a nyolcosztályos 

iskolából. A halastavat az Ifjúsági Szövetség és az Önkéntes 

Honvédelmi Szövetség tagjai kutatják át. – Málek rákoppantott 

ujjával a térképre. – Két oldalról sűrű nádas veszi körül. 

Hodkonínban a Szövetségnek búvárszakosztálya is van, tagjai 

segítenek kutatni a tavat. A víz néhol négy méter mély, oda az 

egyik elvtárs épp most ereszkedik le búváröltönyben. 

Borůvka felügyelő levegő után kapkodott. 

– Tudom, Pável, hogy nagy szervezőtehetség vagy! 

Azonban… 

– Én is tudom – mosolygott Málek. – Valóban 

megszerveztem ezt a dolgot. Az úttörők meg a többi tanuló az 

igazgató elvtárs és tanáraik vezetése alatt most fésülik át az 



 

 

erdőt. Ha a fene fenét eszik, akkor is megtaláljuk estig azt a 

kerékpárt. 

– Persze ha… 

– Ne aggódj – nyugtatta meg Málek a felügyelőt, akin újra 

kiütköztek az erős idegesség jelei. – Hipotézisünk beválik! 

Meglátod! Mellette szól több más dolog is. Így A) Semerák 

cipőjén agyagot és mohafoszlányokat találtunk. Az agyagról és a 

moháról már felületes pillantásra megállapítható: pontosan 

olyan, mint az az agyag és moha, amilyent az illemhely ablaka 

alatt látni. Semerák ugyan azt állítja, hogy ilyen moha nő az 

erdei úton is a B-K szakaszon, amerre állítólag Bártától a 

kocsmába ment. No jó! Mohamintát vettünk a kocsma 

környékéről, azonkívül vagy tizenöt helyről az erdőből, és 

elküldtük a Tudományos Akadémia Botanikai Intézetébe. Az 

ottani elvtársak is nekünk dolgoznak. Magam beszéltem 

telefonon Kavina professzorral. 

Borůvka felügyelő kétségbeesve pillantott végig a padláson. 

Szeme megakadt a halott öregasszony nyomorúságos lábán. A 

háta mögül halkan ráköhintett Šinták főtörzsőrmester. 

Mindketten feléje fordultak, s látták, hogy a széket még most is a 

kezében tartja. 

– Egy pillanat, kartársam – intette le Málek. – Hadd mondjak 

el még egyet-mást a felügyelő kartársnak, azután hadd nézze 

meg ő maga is. – Újra Borůvka felügyelőhöz fordult: – Ha a 

moha miatt már úgyis az erdőben jártunk, gondoltam, 

utánanézünk a többi nyomnak is. Az út néhány helyen nedves, 

agyagos talajon halad át, eszményi anyag lenyomatnak. 

Találtunk is benne legalább ötfajta kerékpárnyomot. 



 

 

Mindegyikről gipszmásolatot öntettem. Majd ha megtaláljuk a 

corpus delictit,115 összehasonlítjuk ezekkel, és olyan bizonyíték 

lesz a kezünkben, hogy jobbat ki sem lehet találni. Mindegyik 

kerékpár gumija kopott, lenyomataikon tehát jellegzetes egyéni 

jegyek láthatók. 

– De… 

A nyomozó újra belefojtotta a megjegyzést az öreg 

bűnügyérbe. 

– Természetes, betartjuk a játékszabályokat Semerákkal 

szemben is. Mintát vettem a cipőjéről, azaz lábnyomáról, aztán 

gipszlenyomatot készíttettem az erdei úton fellelhető frissebb 

nyomokról. Egész kazalravalót gyűjtöttünk össze belőlük, hiába, 

súlyos társadalomellenes bűncselekményről van szó, 

bármennyire is szívünkön viseljük a népgazdaság érdekeit, nem 

takarékoskodhatunk. 

– Talán lehetett volna – próbált ismét közbeszólni Borůvka 

felügyelő –, ha… 

– Persze, ha ez a csirkefogó nem fundálja ki a dolgot olyan 

ravaszul, hogy alig tudjuk rábizonyítani – háborgott Málek. – 

Ám elszámította magát! Hatalmas fegyver van a kezünkben: a 

modern tudomány! Ahhoz képest ő kismiska! Elhozattam a 

kutyákat is. 

– A kutyákat? – szörnyülködött a felügyelő. 

– Igen. Az Ajaxot, ismered, Josef. Pompás állat. Farkas- és 

kutyakeresztezés. Micsoda szimat! Ilyen mesés szaglással még 

nem találkoztam életemben. 

                                                           
115 Corpus delictit – Bűntárgy, bűnjel (latin). 



 

 

– Igen – bólintott a felügyelő komoran. A mesés Ajax nem 

volt ismeretlen előtte. A remek állat a minap a felügyelő hátsó 

fertályán akarta bemutatni művészetét, amikor az autóból a 

tetthely felé igyekezett az udvaron át. A két tapasztalt 

kutyaidomár minden erejét kénytelen volt latba vetni, míg meg 

tudták fékezni a dúvadat, amelyet a felügyelő testének szaga, 

nem tudni, mi okból, a legmagasabb fokú munkakészségre 

bőszített. 

– Ráállítottuk a nyomra – folytatta Málek. – Az eredmény a 

B-H-B-K variáns mellett szól, bár néhány kérdés még tisztázatlan 

maradt. Ezekre azonban a laboratóriumi vizsgálatok megadják 

majd a választ. Nézd csak – Málek újból kigöngyölte a térképet. 

– A kutya a B-K szakaszon, Bárta házától egy rövid 

iramodásnyira elvesztette a nyomot, és az erdőben nem is találta 

meg többé. A B-H szakaszon ismét rábukkant, de nehezen. A K-

H szakaszon viszont egész határozottan kimutatta. Mit bizonyít 

ez? – fordult szónoki kérdéssel a felügyelőhöz. A felügyelő 

azonban nem válaszolt. – Nos, valósággal magam előtt látom az 

egészet – válaszolt lelkesen saját kérdésére Málek. – Semerák 

Bárta házától néhány lépésnyire kerékpárra pattant, és a B-H 

szakaszon hazakarikázott, 20 perc múlva ugyanezen az úton 

visszatért. A B-K vonalon egészen a kocsmáig hajtott, s ott a 

járművét a halastóba dobta. Ez annyit jelent, hogy a H-B 

szakaszt egyszer gyalog tette meg – amikor 18.00-kor hazulról 

Bártához ment –, kétszer pedig keréken. Azóta már – folytatta, és 

az órájára pillantott – majdnem 20 óra telt el, ezért bukkant rá a 

kutya a nyomra olyan nehezen. A B-K szakaszt Semerák csak 

kerékpáron tette meg – nem is érzékelte a kutya a nyomát 



 

 

egyáltalán. A K-H szakaszon viszonylag nemrégen, nem egészen 

15 órával ezelőtt haladt át a gyilkos. Persze hogy ezen a 

szakaszon megmaradt a nyoma, a kutya könnyen rá is bukkant, 

és követte. 

– Valami ellentmondásokat emlegettél – kockáztatta meg a 

közbeszólást Borůvka felügyelő bátortalanul, és zavartan 

pillantott Šinták főtörzsőrmesterre, aki még mindig ott állt 

mellette, majdhogynem vigyázzban, lába mellett a székkel, és 

valósággal itta a nyomozó minden szavát. A szolgálatban 

eltöltött számos esztendő belenevelte ebbe a derék rendőrbe a 

tiszteletet följebbvalói iránt, s ezt még akkor se tudta levetni 

magáról, amikor a rendőri testületben bevezették a bajtársias 

érintkezésmódot. Borůvka felügyelő köhintett, valamit még 

mondani akart, Málek azonban most se hagyta szóhoz jutni. 

– A dolog így áll: a kocsma körül a kutya tétovázott. Nyomra 

bukkant – igen, csakhogy kettőre. Az egyik az ajtóhoz vezetett, a 

másik az illemhely ablaka alá. Nos, sebaj! Ez is csak a K-H-K 

variáns mellett szól. A gyilkos kimászott az ablakon, a 

kerékpárhoz sietett, amelyet valahol a K-H szakaszon az út 

mellett dugott el, fél tizenkettőkor pedig szabályszerűen az ajtón 

távozott, és gyalog ment haza. Mindez azonban valahogy nem 

vág össze azzal, hogy a kutya a B-K szakaszon semmiféle 

nyomra sem bukkant. Hacsak nem úgy történt a dolog, hogy a 

gyilkos valahol Bárta háza körül az erdőben rejtegette a 

kerékpárt, a B-K útvonalon jött Hodkonínba, a járművet valahol 

a K-H útvonal mellett dugta el, hogy kéznél legyen, egy 

pillanatig várt, hogy időben úgy jöjjön ki a lépés, mintha gyalog 

tette volna meg az utat, és a K-H-K változatot alkalmazta. 



 

 

– Valóban – szólalt meg Borůvka felügyelő mindez a variáns 

lehetséges, Pável. Igaz, ami igaz, alapos munkát végeztél. 

Csakhogy… 

– Köszönöm, Josef – válaszolta meghatottan Málek, aztán 

felkiáltott: – Nos, ezek után megnézheted a zsinegnyomokat. 

Bajtársam! – intett a főtörzsőrmesternek. De nem volt szükség a 

felszólításra, mert Šinták főtörzsőrmester szolgálatkészen ugrott 

a székkel az öregasszonyhoz. – Mássz fel rá, és nézd meg 

tüzetesen – biztatta Málek az öreg bűnügyért. 

Borůvka felügyelő körülpillantott. A nyitott padlásablakon 

beszökött egy fuvallat, és felfedte az áldozat megkékült, öreg 

arcát. Elég volt egyetlen rávetett pillantás, és a felügyelő újra 

leolvasta róla a szomorú históriát. Összerázkódott. 

– Én… 

– Csak lépj fel – biztatta őt vidáman nyomozó kollégája. – 

Úgyis itt az ideje már, hogy levegyük. Elég régóta lóg itt! 

– Én… – ismételte újból a felügyelő. 

Ebben a pillanatban fülsiketítő dübörgés csattant a fülükbe, 

az öreg ház hitvány födele is belerezgett. Mind a három bűnügyi 

nyomozó akaratlanul is a magasba tekintett. Šinták tiszteletteljes 

ábrázattal, Borůvka felügyelő inkább ijedten. Málek békésen 

mosolygott. 

– A helikopter! – állapította meg elégedetten. – Az őrnagy 

bajtárs mégis megadta az engedélyt! Tudod – fordult a 

felügyelőhöz a levegőből úgy láthatod a halastavat, mint a 

tenyeredet. Jó néhány munkaórát takarítunk meg vele az 

úttörőknek és a búvároknak. Nos – tette hozzá magabiztosan –, 



 

 

minden pillanatban várhatjuk a rádiós jelentést, hogy 

megtalálták a kerékpárt. 

Borůvka felügyelő gondolkodott, aztán határozottan 

kijelentette: 

– Én nem mászom fel erre a székre. 

– Tudom, Josef, hogy hiszel nekem – jegyezte meg nyájasan a 

nyomozó –, mégis… 

– Nem, nem erről van szó – felelte gyorsan a felügyelő. – 

Hiszek neked, magától értetődik. Nekem azonban nincs rá 

szükségem, hogy felmásszak erre a székre. Letartóztathatjátok 

Semerákot – tette hozzá szomorúan – gyilkosság miatt. 

– Nos, örülök – mosolygott Málek –, hogy bizonyítási 

eljárásom ennyire meggyőzött téged. Aránylag elegendő 

anyagot gyűjtöttem össze – ezzel a letartóztatássál azonban 

várnék még, amíg a kezemben lesz a kerékpár, megkapom 

mindegyik laboratóriumi vizsgálat eredményét, a Botanikai 

Intézetét és a dermatológia nyilatkozatát. No meg amíg 

megtörténik a nyomok gipszlevonatainak összehasonlítása, s a 

daktiloszkópia116 megadja szakvéleményét. Nehogy valamiben 

melléfogjunk. Tudod, a közönség szeret akadékoskodni. 

Egyszóval, inkább várjunk – tette hozzá köhintve amíg 

tudományunk kezünkbe nem adja a megcáfolhatatlan 

bizonyítékokat. 

Az újabb szélfuvalom mintha elfordította volna a halottat. 

Vagy csak a felügyelő látta úgy? Összerázkódott. 

                                                           
116 Daktiloszkópia - A személyazonosításnak az ujjlenyomatok alapján történő 

módszere (görög). 



 

 

– Nincs szükségem több bizonyítékra – válaszolta 

elgondolkozva. – Én tudom, hogy ez az ember meggyilkolta a 

feleségét. Bajtárs – fordult Šinták főtörzsőrmesterhez –, légy 

szíves, menj le, mondd meg a fiúknak, vezessék fel ide 

Semerákot. 

Így történt, hogy Šinták főtörzsőrmester nem hallotta, mit 

mondott a felügyelő ezek után a nyomozónak. S emiatt sem 

tudta többé senki kiverni a fejéből, hogy a felügyelő azért volt 

olyan biztos benne, ki a tettes, mert különleges, mondhatni 

természetfölötti képességek birtokosa. 

Egyáltalán, senki sem tudta meg, mit mondott a felügyelő a 

nyomozónak akkor, ott a rozzant padláson, a meggyilkolt 

öregasszony szomorú teteme alatt. Borúvka felügyelő lágyszívű 

teremtés volt. Amikor csak lehetett, inkább elhallgatta az olyan 

körülményeket, amelyek kedvezőtlen fényt vethettek volna 

kollégái nyomozói képességeire. 

A Semerák-ügy irataiban is úgy rögzítették a dolgot, hogy a 

távol levő Borůvka felügyelő helyetteseként Pável Málek 

nyomozó folytatta le a nyomozást a modern tudomány és a 

technika segítségével, s a gyilkos ennek hatása alatt tört meg, és 

tett vallomást. 

Tény viszont, hogy amikor Šinták főtörzsőrmester a parancs 

szerint a gyilkos Semerákkal visszaérkezett a padlásra, 

észrevette: Borůvka felügyelő kerek arcán kimondhatatlan 

szomorúság borong, Málek nyomozó pedig vörös, mint a főtt 

rák. Šinták főtörzsőrmester nem éltette, miért. Nem értette, mert 

nem hallotta a három kérdést, amelyet az ő távollétében tett fel 

az öreg bűnügyi nyomozó fiatalabb kollégájának. 



 

 

Az első kettő így hangzott: 

– Semmit sem mozdítottatok itt el, Pável? Minden pontosan 

úgy van, ahogyan itt találtátok? 

A nyomozó körültekintett az üres, kietlen padláson, melynek 

közepén, pontosan az egyik szomorú, elhagyott papucs fölött, a 

padlótól számítva körülbelül egy méter magasan ott csüngött az 

apró öregasszony. Miután Málik igenlően válaszolt: minden úgy 

van, ahogyan találták, semmit sem mozdítottak el helyéről – az 

öreg bűnügyi nyomozó feltette a harmadik kérdést: 

– Mondd meg akkor nekem, Pável, kérlek, hogyan került 

volna ilyen magasra – egyedül, a maga erejéből? 

Kövérkés ujjaival szó nélkül a magasba mutatott a korhadt 

tetőgerendára, aztán a méteres távolságra, amely az öregasszony 

lábujja és az üres, puszta padlás padlózata között tátongott, 

amelyen a szellő néhány újságpapírfoszlányt hurcolt magával a 

por aprócska dűnéi fölött. 

Sinkó Ferenc fordítása 
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