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Különös gyilkosság ügyében nyomoz Sodbury Crossban Elliot, a 
Scotland Yard fiatal felügyelője és dr. Gideon Fell, a híres 
pszichológus. Marcus Chesneyt, a gazdag őszibaracktermelőt és 
műkedvelő kriminalistát ölték meg, annak az éjfélkor rendezett 
mutaványnak a során, amellyel azt akarta bebizonyítani, hogy 
egy előzőleg történt gyilkosságban nem unokahúga, Marjorie 
Wills a bűnös. Chesneyt kéksavval mérgezi meg az a valaki, aki 
az éjszakai előadáson partnere volt, az áldozat utolsó szavai 
szerint az asszisztense, Wilbur Emmet. Csakhogy néhány óra 
múlva Wilburt is megölik. 



 

 

Első fejezet 

A síremlékek útján 

Az egész egy pompeji házban kezdődött s ezt igen jól megjegyezte 
magának valaki. Mert soha nem tudta elfelejteni azt a forró, békés 
délutánt a Síremlékek útját – ahol egyszerre csak angol szavak 
törték meg a csendet, az elhanyagolt kertet a piros virágú 
oleanderbokrokat és a fehér ruhás lányt a napszemüveges férfiak 
gyűrűjében: mintha csak egy csapat álarcos vette volna körül. 

Ez a bizonyos valaki előzőleg Nápolyban töltött egy hetet 
hivatalos ügyben. Ottani elfoglaltságának semmi köze 
történetünkhöz, csak annyiban, hogy szeptember 19-ének a 
délutánjáig – hétfői nap volt – minden idejét igénybe vette. És este 
már el kellett utaznia Rómába, hogy onnan – Párizson keresztül – 
visszatérjen Londonba. De délután még kedve támadt tétlen 
turistaként nézelődni egy kicsit és a múlt mindig legalább annyira 
érdekelte, mint a jelen. Így történt, hogy a nap legcsendesebb 
szakában a Síremlékek útján találta magát A nap állhatatosan, 
forrón tűzött. 

A Síremlékek útja Pompeji falain kívül húzódik. A herculanéumi 
kaputól kiindulva egy alacsony dombon ereszkedik lefelé, mint 
valami kockakövekkel kirakott széles árok, kétoldalt járdával. 
Ciprusfák szegélyezik s varázsolják szinte élővé a halottaknak ezt az 
utcáját. Itt állnak a patríciusok síremlékei, a lapos oltárkövek 
jóformán meg se feketedtek, nemhogy romba dőltek volna. Mikor 
emberünk errefelé csak a saját léptei neszét hallotta, tisztára az volt 
az érzése, hogy egy elhagyatott külvárosba került. A forró fény 



 

 

vakítóan ragyogott a keréknyomokkal barázdált kockaköveken, a 
repedések közt fű nőtt a fűben apró, barna gyíkok surrantak, mint 
megannyi villámgyorsan mozgó árnyék. Elöl a Vezúv magaslott a 
mauzóleumok fölé, tompán kéklett a hőség okozta párában, de 
emberünk a hat mérföldnyi távolság ellenére is érezte, milyen 
hatalmas. 

Melege volt s már el is kábult egy kicsit A város puszta falakból 
álló hosszú üzletsorai s a festett oszlopokkal körülvett udvarok 
felzaklatták a képzeletét Már több mint egy órája kóborolt de 
amióta betette a lábát a városba, egy lélekkel se találkozott, csak egy 
titokzatos társaság bukkant fel váratlanul a Via Fortuna végén, 
idegenvezetővel az élen, hogy aztán nagy kavicszörgés közepette 
kísértetiesen el is tűnjön. 

A Síremlékek útján eljutott a város szélére. Éppen azon 
tűnődött, hogy forduljon-e vissza, s nézelődjön-e még tovább, vagy 
hagyja abba az egészet amikor észrevette a síremlékek közt a házat. 
Nagy ház volt kétségkívül egy patrícius villája, amely Pompeji 
fénykorában is nyugalmat biztosító messzeségben állt itt a 
külvárosban. Felment a lépcsőn, és belépett a házba. 

Az átrium homályos és dohos volt elhanyagoltabb, mint az 
előzőleg látott renovált városbeli házaké. De a ház mögött levő 
peristyliumot az oszlopokkal körülvett kertet napfény árasztotta el. 
A kertet felverte a gaz, de teli volt piros virágú oleanderbokrokkal, s 
a használhatatlanná vált szökőkutat törpefenyők vették körül. 
Ruhasuhogást hallott a magas szálú fűben, aztán angol szavak 
ütötték meg a fülét. 

A kút mellett arccal feléje, egy fehér ruhás leány állt. És 
emberünk azonnal látta, hogy a leány nemcsak szép, hanem 
értelmes is. Középen elválasztott, füle mögé fésült sötétbarna haja 
apró csigákba göndörödött a tarkóján. Ovális arca volt, és kicsi, telt 
ajka; noha az arca komoly volt messze ülő, szürke, kicsit álmos 
pillantású, de kifejező szemeiben derű csillogott. Kényelmes pózban 



 

 

állt s szórakozottan simította le fehér szoknyáját. De ideges volt. Ezt 
még a szemöldöke ívén is látni lehetett. 

Szemközt vele fekete hajú fiatalember állt szürke 
flanellöltönyben, szemét egy kis filmfelvevőgép keresőjére 
tapasztva. A felvevőgép berregni és kattogni kezdett. A fiatalember, 
továbbra is arca mellett tartva a felvevőt megszólalt, de csak a szája 
sarkából. 

– Csináljon már valamit! – noszogatta a leányt. – Mosolyogjon, 
hajoljon le, vagy gyújtson cigarettára, mindegy, csak csináljon 
valamit! Ha csak áll, mint a szobor, közönséges fényképet is 
készíthetnék magáról. 

– De hát mit csináljak, George? 
– Már mondtam. Mosolyogjon, hajoljon le, vagy… 
A leány szemmel láthatólag úgyanúgy feszélyezve érezte magát, 

mint mindenki, ha tudja, hogy minden mozdulatát megörökítik. 
Előbb természetellenesen ünnepélyes arcot vágott aztán sikerült egy 
kis bűntudatos mosolyt erőltetnie az arcára. Felemelte fehér 
retiküljét és meglóbálta. Körülnézett, nem tudna-e megszökni 
valahogyan, s végül belenevetett felvevőgépbe. 

– Így csak a filmet pazaroljuk – bömbölte a fiatalember, mint 
valami filmrendező. 

Emberünk, aki alig négy-öt méternyi távolságból figyelte a 
társaságot egyszerre bizonyos lett a dolgában. Most már tudta, hogy 
a lány borzasztóan ideges, jókedve csak színlelt s a kattogó kis 
filmfelvevő már-már kezd úgy hatni rá, mint a lidércnyomás. 

– Ugyan mit csinálhatnék még? 
– Járkáljon, vagy akármit. Menjen például kicsit jobbra. 

Szeretném azokat a háta mögött levő oszlopokat is befogni a képbe. 
A társaság egy másik tagja, aki eddig csípőre tett kézzel figyelte 

a jelenetet erre valósággal felhorkant Élénk, alacsony emberke volt, 
sötét szemüvege csak részben tudta leplezni a tényt, hogy jóval 
idősebb, mint amilyennek turistaöltözéke mutatja. Látszott, hogy az 



 

 

állán már ráncos a bőr, s a lehajtott szélű panamakalap alól őszes 
hajcsík kandikált elő. 

– Turisták! – jegyezte meg maró gúnnyal. – Közönséges turisták! 
Szeretné befogni a mögötte levő oszlopokat is, mi? Nem Marjorie-t 
akarja lefilmezni maga! De még csak nem is egy pompeji házat! 
Hanem Marjorie-t egy pompeji házban, hadd henceghessen vele, 
hogy Pompejiben jártak! Felháborító! 

– Mi ebben a felháborító? – szólalt meg egy harsány hang. A 
kérdést egy magasabb, testesebb férfiú tette fel, akinek rövid, 
vörösesszőke szakálla volt, s a vitatkozó pár másik oldalán állt. 

– Az, hogy ők is csak olyanok, mint a többi turista! – felelte a 
panamakalapos. 

– Egyáltalán nem értek veled egyet – jelentette ki a testes férfiú. 
– És nem értem az egész viselkedésedet Marcus! Ahányszor csak 
elmegyünk valahová, ahol valami látnivaló van, te nem vagy rá 
kíváncsi, ha jól értelek, pusztán csak azért, mert „látnivaló”. Ha 
szabad kérdeznem, mi a fene értelme van elmenni valahova – a 
harsány hang betöltötte az egész kertet –, ha az ember nem nézi 
meg, amit látni kell? Te erre azt mondod, hogy úgyis sok ezren 
megnézik. Arra nem gondolsz, hogy ha évezredek óta 
elzarándokolnak valahová az emberek, éppen azért teszik, mert van 
ott valami, amit érdemes megnézni? 

– Fékezd magad – szólt rá a panamakalapos. – És ne üvölts. Te 
ezt nem érted, és nem is fogod sose érteni. Itt például mit láttál 
eddig? És hol vagyunk most? 

– Ezt könnyen megállapíthatjuk – felelte a másik. – Nos, fiatal 
barátom, hol vagyunk? 

A kérdést a fekete hajú fiatalemberhez intézte, akinél a 
felvevőgép volt. Erre az kelletlenül abbahagyta a lány filmezését, 
pedig az most már nevetett. Visszatette a gépet a vállán lógó tokba, 
elővett a zsebéből egy útikalauzt, és lelkiismeretesen lapozgatni 
kezdett benne. 



 

 

Aztán megköszörülte a torkát. 
– Harmincegyes szám, két csillag. Arrius Diomedes villája – kezdte 

olvasni hatásvadászó hangon. – De csak azért nevezik így, mert… 
– Ugyan már! – szólt közbe a testes férfiú. – Azt a villát tíz 

perccel ezelőtt láttuk. Ott találták a csontvázakat. 
– Miféle csontvázakat? Semmiféle csontvázat nem láttunk, Joe 

doktor! – tiltakozott a lány. 
A testes férfiú arca kigyúlt a sötét szemüveg mögött 
– Nem azt mondtam, hogy csontvázakat láttunk – felelte, és még 

jobban a fejébe húzta a tweedsapkát – Csak azt mondtam, hogy az a 
ház volt az, ahol a csontvázakat találták. Ott lejjebb, nem emlékszel? 
Ott temette el a forró hamu a rabszolgákat s később meg is találták 
őket. Úgy feküdtek a padlón, mint a kuglibábuk. Az a zöld oszlopos 
ház volt. 

A panamakalapos, élénk kis öregember, összefonta a mellén a 
karját. Kicsit kaján kifejezés ült az arcán. 

– Talán érdekelni fog, Joe, ha elárulom, hogy tévedsz. 
– Ugyan miben? – kérdezte doktor Joe. 
– Azok az oszlopok nem zöldek voltak. Sokszor bebizonyítottam 

már azt az állításomat – folytatta az alacsony férfiú hogy az 
átlagemberek, mint te, vagy te, vagy maga, teljességgel képtelenek 
pontosan beszámolni arról, amit látnak vagy hallanak. Nem jól 
figyelik meg a dolgokat. Képtelenek megfigyelni. Igazam van, 
professzor? 

Megfordult és hátranézett. Ugyanis még két személy tartozott a 
társasághoz, két férfi. Az árnyékban álltak, a peristylium oszlopai 
alatt. Emberünk eddig jóformán nem is figyelt rájuk: nem látta olyan 
tisztán őket mint a napfényben álló másik négy személyt. Csak 
annyit látott, hogy az egyik középkorú, a másik fiatal. Valami kő- 
vagy lávadarabot vizsgálgattak nagyitóüveggel, nyilván a 
peristylium balusztrádján találták. Rajtuk is fekete szemüveg volt. 



 

 

– Fütyülök Arrius Diomedes villájára – szólalt meg egy hang a 
balusztrád mellől. – Ez kinek a háza? 

– Megvan – jelentette buzgón a filmfelvevőgéppel és útikönyvvel 
felszerelt fiatalember. – Az előbb rossz helyen néztem. Ez a 
harminckilences számú ház, ugye? Ez az. Itt vagyunk. 
Harminckilences szám, három csillag. A méregkeverő Aurus Lepidus háza. 

Csönd lett. 
Eddig amolyan szokványos családi vagy baráti társaságnak 

látszottak, amelynek idősebb tagjai kicsit ingerlékenyebbek lettek a 
hőségtől meg az utazás fáradalmaitól. Bizonyos családi 
hasonlatosság, valamint annak alapján, hogy minduntalan készek 
voltak egymásra förmedni, könnyen ki lehetett következtetni, hogy 
doktor Joe meg a panamakalapos emberke, akit Marcusnak 
szólítottak, testvérek, a Marjorie nevű lány meg valamilyen 
rokonuk. Nem volt bennük semmi rendkívüli. 

De mikor a fiatalember felolvasta az útikönyvből az említett két 
mondatot, olyan érzékelhetően megváltozott a légkör, mintha 
hirtelen lehűlt volna a levegő, vagy besötétedett volna az udvaron. 
Csak az útikönyves fiatalember nem vette észre. A többiek mind 
összerezzentek, aztán mozdulatlanná dermedtek. Négy 
napszemüveg fordult a lány felé, aki úgy állt ott mintha négy álarcos 
venné körül. Napfény csillogott a szemüvegeken, s ettől olyan 
baljóslatúan kifejezéstelenné váltak, mintha valóban álarcok lettek 
volna. 

Doktor Joe szorongva megkérdezte: 
– A milyen Lepidusé? 
– A méregkeverőé – felelte a fiatalember. – Az átrium bejáraténak 

mozaikpadlójában látható ábra. a kard meg a kérgétől megfosztott fűzfa 
alapján („lepidus” = „kérgétől megfosztott” „sima”, ebből: „szellemes” vagy 
„kellemes”) Mommsen megállapította. hogy ez a villa Aulusé volt… 

– Igen, igen, de mit csinált ez az Aulus? 



 

 

– …aki Varró szerint öt családtagját ölte meg mérgezett 
gombamártással – folytatta a fiatalember. Újult érdeklődéssel nézett 
körül, mintha azt várta volna, hogy még mindig ott hevernek a 
hullák. 

– Ejha, nem is rossz – tette hozzá. – Úgy látszik, akkoriban 
könnyen lehetett akár tömeggyilkosságot is elkövetni egy kis 
méreggel. 

Aztán hirtelen észrevette, hogy valami baj van; mintha 
meredezni kezdett volna tarkóján a sörtehaj. Becsukta a könyvet és 
halkan megszólalt: 

– Mi az? – kérdezte. – Csak nem olyasmit mondtam, amit nem 
lett volna szabad? 

– Dehogyis – felelte Marjorie a legnagyobb nyugalommal. – 
Marcus bácsinak különben is hobbyja a bűnügyek tanulmányozása. 
Igaz? 

– Igaz – helyeselt Marcus bácsi. A fiatalemberhez fordult. – 
Mondja csak, Mr. … ejnye, folyton elfelejtem a nevét! 

– Nagyon is jól tudja a bácsi, hogy mi a neve – kiáltott fel 
Marjorie. 

A fiatalembernek Marcus iránt tanúsított túlzott tisztelete 
nyilvánvalóvá tette, hogy Marcus nemcsak a nagybátyja Marjorie-
nak, hanem a gyámja is. 

– Harding, uram. George Harding. – 
– Ja igen. Nos, mondja csak, Mr. Harding: hallott már valaha egy 

Sodbury Cross nevű helységről, Bath közelében? 
– Nem, uram. Miért? 
– Odavalósiak vagyunk – felelte Marcus. 
Fürgén a kúthoz lépett és úgy ült le a peremére, mintha 

szónoklatot készülne intézni hozzájuk. Levette a kalapját meg a 
napszemüvegét s a térdére téve egyensúlyozni kezdte ókét. Miután 
ekként levetette álarcát kiderült hogy merev szálú őszes hajának 
ágbogain hatvanesztendei fésüléssel sem sikerült úrrá lennie. Okos 



 

 

kék szeme gunyorosan csillogott Időnként megdörzsölte állán a 
ráncos bőrt. 

– Nos, Mr. Harding – folytatta nézzünk szembe a tényekkel. 
Föltételezem, hogy ez az ügy maga meg Marjorie közt nemcsak 
afféle fedélzeti flört. Föltételezem, hogy mindketten komoly 
emberek, azaz annak tartják magukat 

A légkör megint változott. A változás a peristylium 
balusztrádjánál álló két férfit is érintette. Egyikük, miként 
emberünk már megfigyelte, kedélyesnek látszó, középkorú férfiú 
volt kopasz fején hátra volt lökve a nemezkalap. A szeme álcázva 
volt ugyan, de kerek képe jóindulattól sugárzott Megköszörülte a 
torkát. 

– Azt hiszem – szólalt meg – nem haragszanak, ha én 
előremegyek, és… 

Társa meg – egy feltűnően csúnya, magas fiatalember – sarkon 
fordult és mesterkélt közönnyel a ház belsejét „kezdte 
tanulmányozni. 

Marcus rájuk nézett. 
– Szamárság – mondta élesen. – Igaz, hogy egyikük sem 

családtag, de mind a ketten tudják, amit mi tudunk, maradjanak hát 
ahol vannak. És ne legyenek ilyen átkozottul tapintatosak. 

A lány halkan megszólalt: 
– Gondolja, Marcus bácsi, hogy éppen itt kell tisztáznunk a 

dolgot? 
– Gondolom, drágám. 
– Tökéletesen igazad van – helyeselt lelkesen doktor Joe. 

Komoly, fontoskodó képet vágott. – Most az egyszer tökéletesen 
igazad van, Marcus. 

George Harding, ugyanolyan komoly, fontoskodó, sőt hősies 
ábrázatot öltött. 

– Biztosíthatom, uram… – kezdte hősies hangon. 



 

 

– Jó, jó, tudom – mondta Marcus. – És nagyon lekötelezne, ha 
nem vágna olyan kényszeredett képet. Nincs a dologban semmi 
rendkívüli. A legtöbb ember megházasodik, és tudja, mi a teendője a 
házasság után, miként remélem, maguk is tudják. Nos, a maguk 
házassága száz százalékban az én jóváhagyásomtól függ… 

– Meg az enyémtől – szólt közbe erélyesen doktor Joe. 
– Kérlek – felelte bosszúsan Marcus. – És természetesen a 

fivéremétől. Körülbelül egy hónapja ismerkedtünk össze magával, 
utazás közben. Mihelyt forgolódni kezdett az unokahúgom körül, 
azonnal táviratoztam az ügyvédeimnek, hogy tudakozódjanak maga 
után. Nos, az eredmény megnyugtatónak látszik. A múltjában nincs 
semmi, ami ellen kifogást emelhetnék. Rokonai nincsenek, pénze 
nincs… 

George Harding magyarázni kezdett valamit, de Marcus a 
szavába vágott. 

– Igen, igen. Az új kémiai eljárásról is tudok, amit maga talált ki. 
Tudom, hogy esetleg vagyonokat szerezhet vele, meg minden. Én 
ugyan egy vasat se fektetnék bele, még akkor sem, ha ettől függne a 
kettejük élete. Egyáltalán nem érdekelnek az „új eljárások”, ki nem 
állhatom őket különösen a kémiaiakat; a bolondokat lázba hozzák, 
de engem halálosan untatnak. De maga valószínűleg elér vele 
valamit. Ha józanul és kitartóan dolgozik, máris lesz miből 
megélniük, s talán Marjorie-val is kap valamit. Világos? 

George megint magyarázni kezdett valamit. Ezúttal Marjorie 
vágott a szavába. Az arcát elöntötte ugyan némi pír, de a tekintete 
nyílt volt. Nagyon nyugodtnak látszott. 

– Mondja csak, hogy „igen” – tanácsolta. – Egyebet úgyse 
mondhat soha. 

A nemezkalapos kopasz férfiú, aki a balusztrádon könyökölt és 
kicsit rosszallóan figyelte a jelenetet integetni kezdett a kezével, 
mintha az iskolában akarná magára vonni a tanulók figyelmét. 



 

 

– Egy pillanat Marcus – szólt közbe. – Az előbb arra kért minket 
Wilburt meg engem, hogy legyünk jelen ennél a beszélgetésnél, bár 
nem vagyunk családtagok. Akkor hát engedje meg, hogy kérdezzek 
valamit. Muszáj úgy vallatnia ezt a fiatalembert mintha szegény 
legalábbis…? 

Marcus ránézett. 
– Örülnék, ha egyesek kivernék a fejükből azt a furcsa nézetet 

hogy a kérdezősködés mindig vallatás. A regényírók mintha kivétel 
nélkül mind ezt hinnék. S még maga is ennek a hiedelemnek a rabja, 
professzor. Engem ez határtalanul bosszant. Én csak szeretném 
megismerni Mr. Hardingot. Világos? 

– Igen – mondta George. 
– Hiszi a piszi – jegyezte meg nyájasan a professzor. 
Marcus hátrább ült amennyire csak lehetett anélkül, hogy – 

beleesne a kútba. Arca megenyhült. 
– Miután ezt tisztáztuk – folytatta kicsit más hangon –, nem árt, 

ha maga is megtud egyet-mást rólunk. Vagy mondott már valamit 
Marjorie? Gondoltam, hogy nem. Ha azt hiszi, hogy afféle 
semmittevő gazdag világcsavargók vagyunk, akik háromhónapi 
szabadságot szoktak engedélyezni maguknak az évnek ebben a 
szakában, hát verje ki a fejéből. Igaz, hogy gazdag vagyok, de nem 
vagyok semmittevő, és ritkán csavargok a világban. De nem léhűtő a 
társaság többi tagja sem: gondom van rá, hogy ne legyen az. 
Dolgozom, s bár inkább tudósnak tartom magam, mint 
üzletembernek, üzletembernek sem vagyok rosszabb másnál. Joseph 
fivérem általános orvos Sodbury Cross-ban; alkati lustasága ellenére 
szintén dolgozik. Gondom van rá, hogy dolgozzék. Nem valami jó 
orvos, de szeretik. 

Doktor Joe arca lángra gyúlt a sötét szemüveg alatt. 
– Csak nyugalom – figyelmeztette hűvösen Marcus. – Wilbur 

pedig… az a Wilbur Emmet ott… az ügyintézőm.



 

 

S a magas, feltűnően csúnya fiatalember felé intett a fejével, aki 
a peristylium balusztrádjánál álldogált Wilbur Emmet-nek arcizma 
se rezdült; legalább akkora tiszteletet mutatott Marcus iránt, mint 
George Harding, de ez a tisztelet merevebb és méltóságteljesebb 
volt: mintha állandóan jegyzetelésre készen állt volna. 

– Mivel ő az alkalmazottam – folytatta Marcus –, biztosíthatom 
róla, hogy szintén dolgozik. Ingram professzor, az a kopasz, kövér 
alak ott, csupán családunk barátja. Ő nem dolgozik, de ha volna 
beleszólásom, bizony hogy dolgozna. Nos, Mr. Harding, szeretném, 
ha mindjárt az elején tisztában lenne azzal is, ami most következik, 
és szeretném, ha megértene. A család feje én vagyok, e tekintetben 
tévedés ne essék. Nem vagyok zsarnok. Nem vagyok fösvény, de 
oktalanul pazarló sem, ezt akárki megmondhatja magának. – 
Kihúzta magát. – De kicsinyes, önfejű öregember vagyok, aki 
mindenbe beleüti az orrát, s szeret minden dolognak a végére járni. 
Szeretek a magam útján járni, s ez általában sikerül is. Világos? 

– Igen – felelte George. 
– Helyes – mondta mosolyogva Marcus. – Akkor folytassuk. Ha 

egyszer így állnak a dolgok, joggal teheti fel a kérdést, hogy miért 
határoztuk el magunkat erre a háromhónapos kirándulásra. 
Megmondom. Azért, mert Sodbury Crossban egy őrült gonosztevő 
garázdálkodik, aki azzal szórakozik, hogy tömegével próbálja 
megmérgezni az embereket. 

Ismét nagy csend lett. Marcus föltette a szemüvegét, s ezzel 
megint teljessé vált a sötét szemüvegek gyűrűje. 

– Elakadta szava? – kérdezte Marcus. – Persze, hiszen nem azt 
mondtam, hogy egy kút van a községben, vagy egy kereszt a 
piactéren. Hanem azt, hogy egy őrült gonosztevő, aki azzal 
szórakozik, hogy tömegével próbálja megmérgezni az embereket. 
Tisztára csak azért, hogy ez az őrült kielégüljön, három gyerek és 
egy tizennyolc éves lány szenvedett sztrichninmérgezést. Az egyik 
gyerek meg is halt. S ezt a gyereket Marjorie nagyon szerette. 



 

 

George Harding kinyitotta a száját, mondani akart valamit, 
aztán mégse szólt semmit. Ránézett a kezében tartott útikönyvre, és 
gyorsan zsebre dugta. 

– Igazán sajnálom… – kezdte. 
– Várjon még. Hallgasson végig. Marjorie hetekig beteg volt, 

idegsokkot kapott. Ezért, no meg mert bizonyos… bizonyos 
nyugtalanító légkör alakult ki, határoztuk el magunkat erre a 
kirándulásra – igazította meg Marcus a szemüvegét. 

– Marjorie sose volt erős idegzetű – dünnyögte doktor Joe a 
földre meredve. 

Marcus elhallgattatta. 
– Szerdán hazaindulunk Nápolyból a Hakozaki Maru-val Mr. 

Harding. Így hát jobb, ha tudja, mi történt Sodbury Crossban június 
17-én. Lakik ott egy Mrs. Terry nevű asszony, akinek dohány- és 
édességboltja van a főutcán. A gyerekeket sztrichninnel preparált 
pralinéval mérgezték meg, s a pralinét Mrs. Terrynél vásárolták. 
Nyilván sejti, hogy Mrs. Terry nem szokott mérgezett pralinét 
árulni. A rendőrség szerint az ártalmatlan praliné helyébe valaki 
mérgezett pralinét csempészett valahogyan… – Habozni kezdett. – A 
lényeg az, hogy akárki férkőzött is hozzá a pralinéhoz, akárki 
cserélte ki mérgezettel egy bizonyos időpontban, csakis olyan 
személy lehetett akit Sodbury Crossban ismernek. Világos? 

Marcus sötét szemüvege e szavaknál nagyon keményen meredt 
hallgatójára. 

– Azt hiszem, igen, uram. 
– Csak a magam nevében beszélek – folytatta Marcus –, de én 

már nagyon szeretnék otthon lenni… 
– Jóságos isten! Akárcsak én – robbant ki doktor Joe-ból a 

mérhetetlen megkönnyebbülés. – Tisztességes cigarettát szívni 
Tisztességes teát inni! Tisztességes… 

A rendkívül csúnya fiatalember első ízben szólalt meg az 
oszlopok árnyékából. Mély hangja volt, s ettől meglehetősei 



 

 

rejtélyes szavai szinte úgy hatottak, mint valami sibyllai prófécia. 
Kezét kék blézere zsebébe süllyesztette. 

– Nem is lett volna szabad júliusban meg augusztusban távol 
lennünk, uram – mondta Wilbur Emmet. – Én nem bíztam volna 
McCrackenre a korai ezüstöt… 

– Jól értsen meg, Mr. Harding – folytatta élesen Marcus. – Nem 
vagyunk koldusok. Azt csinálunk, amit akarunk. Akkor utazunk 
külföldre, amikor tetszik, és akkor térünk haza, amikor kedvünk 
tartja. Legalábbis én. De most már nagyon szeretnék otthon lenni, 
mert azt hiszem, meg tudom oldani a problémát, amely annyi 
gyötrelmet okozott az otthoniaknak. A megoldást részben már 
hónapok óta tudom. De vannak bizonyos… – Megint habozni 
kezdett, a levegőbe emelte a kezét, megrázta, aztán visszaejtette a 
térdére. – Ha velünk jön Sodbury Crossba, bizonyos rosszindulatú 
célzásokat fog hallani. Furcsa légkörben fogja találni magát. 
Mindenféléket fognak suttogni. Fel van készülve erre? 

– Igen – felelte George. 

Annak a férfinak, aki az átrium küszöbéről figyelte őket, örökre 
emlékezetében maradt ez az ókori oszlopokkal keretezett kép a 
kertben látott társaságról, s furcsamód szinte jelképévé vált 
mindannak, ami a későbbiekben történt. De gondolatai korántsem 
voltak természetfölöttiek. Nem ment beljebb a méregkeverő Aulus 
Lepidus házába, hanem sarkon fordult és visszatért a Síremlékek 
útjára. Itt fölsétált egy darabon a herculaneum kapu irányába. A 
Vezúv kúpja körül füstszerűen vékony fehér ködfátyol kígyózott. 
Andrew MacAndrew Elliot detektívfelügyelő a bűnügyi 
nyomozócsoport tagja, leült a magasabban fekvő járda szélére, 
cigarettára gyújtott, és elgondolkozva meredt a barna gyíkra, amely 
villámként szökött ki az útra. 



 

 

Második fejezet 

Keserű édesség 

Azon az éjszakán, amelyen a gyilkosság történt Marcus Chesney 
vidéki házában, a Bellegarde-ban, Elliot felügyelő fél tizenkettőkor 
ért Londonból Sodbury Crossba, a saját kocsiján, amelyre rendkívül 
büszke volt. Kellemes, de nagyon sötét éjszaka volt a ragyogóan 
verőfényes nap után, és ahhoz képest, hogy október harmadika volt, 
meleg. 

Van a dologban valami végzetszerű, gondolta rosszkedvűen. 
Amikor Hadley főfelügyelő felkérte, hogy vállalja az ügyet Elliot nem 
mondta meg neki, mi jár az eszében. Nem csak egy pompeji jelenet 
kísértette, hanem egy bizonyos csúnya eset is, amely egy patikában 
történt 

– Ahogy az már lenni szokott – panaszolta keserűen Hadley – 
megint akkor kérik a segítségünket, amikor már úgy kihűlt minden 
nyom, mint a tavaly használt vasaló. Majdnem négy hónap telt el. De 
hát magának kihűlt nyomon elindulva is sikerült már eredményt 
elérnie egy-két ügyben, elképzelhető, hogy itt is boldogul majd 
valahogy. De azért ne legyen túlzottan optimista. Tud egyáltalában 
valamit az ügyről? 

– Hát… annak idején olvastam róla, uram. 
– Nos, megint kezd felkavarodni. Úgy látszik, ronda dolgok 

történtek, amióta a Chesney család visszaérkezett a külföldi 
kirándulásról. Névtelen levelek, irkafirkák a falon meg egyéb 
effélék. Piszkos dolgok, pajtás: gyerekeket mérgezni meg! 

Elliot habozott. Tompa harag töltötte el. 
– Gondolja, uram, hogy a Chesney család valamelyik tagja tette? 



 

 

– Nem tudom. Crow őrnagynak, az ottani rendőrfőnöknek, 
mindenesetre megvannak a maga elképzelései. Crow különben 
hajlamos rá, hogy lobbanékonyabb legyen, mint első látásra hinné 
az ember. Ha egyszer a fejébe vesz valamit, makacsul ragaszkodik az 
elképzeléséhez. ő majd úgyis ismerteti magával a tényállást. Kitűnő 
ember, jó lesz együtt dolgozni vele. Ja igen: ha segítségre lenne 
szüksége, Fell ott van a közelben. Bathban, ivókúrán. Nyugodtan 
keresse csak meg, nem fog ártani neki, ha a változatosság kedvéért 
dolgozik egy kicsit. 

Andrew MacAndrew Elliot a fiatal, komoly, nagyon skót 
lelkületű felügyelő jelentékenyen megkönnyebbült mikor megtudta, 
hogy a termetes doktor ott lesz kéznél. Neki talán még azt is 
elmondhatja, gondolta, hogy mi jár az eszében, mert doktor Fell 
olyan ember, akinek el lehet mondani. 

Tehát fél tizenkettőkor ért Sodbury Crossba, ahol a rendőrség 
épülete előtt állt meg. Sodbury Cross se nem város, se nem falu: 
közigazgatásilag a kettő között foglal helyet. Mivel azonban 
vásártartási joggal van felruházva, és közel esik a londoni 
országúihoz, igen forgalmas hely. Az éjszakának ebben az órájában 
azonban mélyen aludt Elliot kocsijának reflektorfénye mindenütt 
sötét ablaksorokra esett; az ő lámpáin kívül csak egy óra számlapja 
világított a Jubileumi-kút fölött. 

Crow őrnagy és Bostwick főfelügyelő az utóbbinak a hivatali 
helyiségében várták. 

– Elnézést hogy késtem, uram – fordult Elliot az őrnagyhoz. – 
Sajnos defektet kaptam, és… 

– Semmi baj – felelte a rendőrfőnök. – Úgyis éjjeli baglyok 
vagyunk. Hol szándékozik megszállni? 

– Hadley főfelügyelő a Kék Oroszlánt ajánlotta. 
– Jobbat nem is ajánlhatott volna. Most mindjárt felzörgeti őket 

és lefekszik, vagy előbb inkább hallani szeretne valamit az ügyről? 



 

 

– Szívesen venném, ha hallhatnék róla valamit uram, ha nem 
gondolja, hogy túl későre jár az idő. 

Egy darabig csend volt a szobában, csak egy óra ketyegett 
lármásan. A gázláng idegesen villódzott. Crow őrnagy Elliot elé 
tartott egy doboz cigarettát. Zömök, barátságos modorú, barátságos 
hangú ember volt, rövidre nyírt ősz bajusszal: az a fajta leszerelt 
katona, akinek a sikerei mindig meglepik az embert, amíg 
közvetlenül nem tapasztalja, hogy csakugyan tehetséges. Cigarettára 
gyújtott és szemét a padlóra szegezve habozott egy darabig. 

– Nekem kell elnézést kérnem magától, felügyelő – szólalt meg 
végül. – Már rég a Yardhoz kellett volna fordulnunk, ha egyáltalán 
akartunk. De csak az utóbbi napokban kavarodott fel igazán a dolog, 
amióta Chesney meg a családja megint itthon van. Mindenki azt 
hiszi majd, hogy nagy dolgok fognak történni – mosolya nem volt 
sértő –, mert a Scotland Yard is bekapcsolódott az ügybe. Ugyanis 
sokan azt szeretnék, hogy tartóztassunk le bizonyos Marjorie Wills 
nevű lányt. Csakhogy nincs elegendő bizonyítékunk ellene. 

Elliot erős kísértést érzett ugyan, mégsem tett semmi 
megjegyzést. 

– Nyilván megérti, mi a problémánk – folytatta Crow őrnagy -, 
ha maga elé tudja képzelni Mrs. Terry üzletét. Százával látott már 
effélét. Nagyon kicsi, hosszú és keskeny helyiség. A bal kéz felé levő 
pulton vannak a dohány meg a cigarettaféleségek, a jobbkéz felé 
esőn meg az édességek. A két pult közt olyan szűk kis köz van, hogy 
alig lehet megfordulni benne, hogy az üzlet hátsó részében 
berendezett kis kölcsönkönyvtárhoz férjen az ember. Érthető? 

Elliot bólintott. 
– Sodbury Crossban mindössze három dohány- és édességbolt 

van, és Mrs. Terry boltja a legforgalmasabb. Illetve az volt. Mindenki 
hozzá járt. Nagyon kedves teremtés, és érti is a dolgát. A férje 
meghalt s öt gyerekkel hagyta itt. Érthető? 

Elliot megint bólintott 



 

 

– Nyilván azt is tudja, hogy szokták az efféle boltokban 
közszemlére tenni az édességeket. Az áru egy része lapos üveg 
tárlókban van. De sok áru csak úgy egyszerűen a pulton hever, 
széles szájú üvegekben meg nyitott dobozokban. Mármost Mrs. 
Terry üvegtárlójának a tetején öt nyitott doboz is hevert kicsit 
előredöntve, hogy látni lehessen, mi van bennük. Háromban praliné 
volt, egyben sima csokoládé, egyben meg karamella. 

Nos, tegyük fel, hogy valaki mérgezett pralinét akar csempészni 
valamelyik dobozba. Mi sem könnyebb! Vesz valahol másutt néhány 
szem pralinét – közönséges áru, bárhol kapható aztán fog egy 
fecskendőt, megtölti alkoholban oldott sztrichninnel, és az oldatból 
befecskendez egy-két gránumot mondjuk fél tucat pralinéba. A 
tűszúrás nyoma olyan pici, hogy nem lehet észrevenni. i 

Aztán, markában a mérgezett pralinéval, besétál Mrs. Terry 
boltjába, vagy akármelyik hasonló boltba. Cigarettát kér, mire Mrs. 
Terry a cigarettás pult mögé lép. Kér az illető mondjuk ötven, vagy 
száz Playerst hogy az asszony ne csak megfordulni legyen kénytelen, 
hanem felnyúlni vagy felmászni egy magasabban levő polcra egy 
százas dobozért. S mialatt az asszony háttal: áll, az ember 
egyszerűen csak maga mögé nyúl, és beleejti a; preparált 
pralinészemeket a másik pulton levő nyitott dobozba.! Naponta 
százan is megfordulnak a boltban, ki tudná megmondani és 
bizonyítani, hogy ki tette? 

Beszéd közben felállt. Kissé kipirult az arca. j 
– Így csinálták volna,- uram? – kérdezte Elliot. 
– Türelem. Láthatja, milyen átkozottul könnyen megúszhatja a 

dolgot, aki pusztán csak élvezetből akar ölni, s mindegy neki, kit öl 
meg. Ez okozza a problémát. 

De talán jobb lesz, ha előbb Marcus Chesneyről, a családtagjairól 
meg a barátairól beszélünk. Chesney egy szép nagy házban lakik, 
innen körülbelül negyed mérföldnyire. Talán látta is idejövet. Szép, 
tipp-topp ház, a berendezése modern, minden a: legjobb és 



 

 

legdrágább benne. Bellegarde-nak nevezték el, egy 
őszibarackfajtáról. 

– Miről? 
– Egy őszibarackfajtáról – felelte a rendőrfőnök. – Nem hallotta 

még Chesney híres melegházairól? Igazán nem? Legalább fél acre 
területet épített be velük. Már az apja meg a nagyapja is 
őszibarackokat termelt. Állítólag ezek a legfinomabb, legízletesebb 
barackok a világon. Marcus csak az ő mesterségüket folytatja. Ezek 
azok a hatalmas őszibarackok, amelyekért fantasztikus árakat 
fizetnek a West End szállodáiban. Minden évszakban megteremnek. 
Chesney szerint a napsütésnek meg az éghajlatnak semmi köze az 
őszibarack éréséhez. Azt mondja, ennek külön trükkje van, s ez az ő 
tízezreket érő titka. Az ő melegházaiban terem a Bellegarde, a Korai 
Ezüst meg – ez a specialitása – a Királyi Fenség. S a vállalkozás 
kétségtelenül kifizetődő: úgy hallom, hat számjegyre rúg az évi 
jövedelme. 

Crow őrnagy megint habozott egy darabig, és éles pillantást 
vetett vendégére. 

– Ami magát Chesneyt illeti – folytatta nem túlságosan népszerű 
a környéken. Agyafúrt és átkozottul erőszakos. Van, aki határtalanul 
utálja, mások meg amolyan kicsit elnéző tisztelettel viseltetnek 
iránta. Hiszen tudja, hogy szoktak az efféle emberekről beszélni a 
kocsmákban: „Na, az öreg Chesney is megéri a pénzét!”, aztán 
megcsóválják a fejüket és kuncognak egyet, mielőtt letennék a 
pultra a söröskorsót. Meg aztán a közvélemény szerint amúgy is van 
valami furcsa a Chesneykben, de persze senki se tudja megmondani, 
mi. 

Marjorie Wills az unokahúga Chesneynek, elhunyt nővérének a 
lánya. Állítólag nagyon kedves teremtés, legalábbis azok szerint, 
akik ismerik. Csak nagyon indulatos. Mert akármilyen ártatlannak is 
látszik, úgy hallom, néha olyanokat mond, hogy egy őrmester is 
belepirulna. 



 

 

Aztán ott van Joe Chesney, az orvos. ő kárpótol a család másik 
két tagjáért. Mindenki szereti. Igaz, hogy folyton úgy jár-kel, mint a 
dühös bika, s jómagam nem nagyon bízom a szakmai tudásában, de 
sokan esküsznek rá. Nem lakik együtt Marcus-szal… Marcus nem 
hajlandó orvosi rendelővel csúfítani el a Bellegarde-ot. Kicsit feljebb 
lakik, az országút mellett… Aztán beszélnünk kell még egy Ingram 
nevű nyugalmazott professzorról. Nagyon békés, barátságos ember, 
Marcus testi-lelki jó barátja. Egy bungalóban él, ugyancsak az 
országút mentén, és – igen jó véleménnyel vannak róla a környéken. 
Végezetül van Chesney „faiskolájának”, egy igazgatója vagy 
művezetője is, egy Emmet nevű fickó, akit nem nagyon ismernek, da 
nem is érdekel senkit. 

Nos, június 17-e egy csütörtöki nap volt, a hetivásár napja, így 
aztán rengetegen fordultak meg a városban. Szerintem bizonyosra 
vehetjük, hogy addig a napig Mrs. Terry üzletében nem volt 
mérgezett praliné. Éspedig azért vehetjük bizonyosra, mert az 
asszonynak, mint említettem, öt gyereke van, és az egyik gyereknek 
tizenhatodikán volt a születésnapja. Mrs. Terry tizenhatodikán este 
egy kis születésnapi zsúrt rendezett ennek örömére, s a zsúrra, 
egyéb édességek mellett, a pulton levő dobozok mindegyikéből is 
kivett egy-egy maroknyit. Meg is ették, és senki se betegedett meg 
tőle. 

A csütörtököt illetően sikerült összeállítanunk azoknak a 
névsorát, akik aznap megfordultak a boltban. Nem hiányzik belőle 
senki. 

A dolog nem volt olyan nehéz, mint első hallásra hinné az 
ember, mert a legtöbben könyvet is kölcsönöztek, és az ilyenekről 
Mrs. Tarry nyilvántartást vezet. Idegen aznap nem járt a boltban, 
ezt is bizonyosnak tekinthetjük. Marcus Chesney viszont járt, meg 
doktor Chesney is. De Ingram professzor és a fiatal Emmet nem. 

Elliot elővette noteszét és tanulmányozni kezdte a furcsa 
ábrákat amelyeket előzőleg rajzolt bele. 



 

 

– És Miss Wills? – kérdezte. És megint érzékelte, milyen meleg 
éjszaka van, hogy zümmög a gázláng, és milyen gondterhelt a 
rendőrfőnök tekintete. 

– Épp most akarok rátérni – folytatta Crow őrnagy. – 
Tulajdonképpen Miss Wills sem járt a boltban. Viszont a következő 
történt. Délután négy körül, közvetlen az után, hogy befejeződött a 
tanítás, a nagybátyja kocsiján behajtott Sodbury Crossba. Bement 
Packershez, a mészároshoz, valami jelentéktelen kifogása volt 
valamivel kapcsolatban. Amikor kijött a mészárostól, 
összetalálkozott a nyolcéves kis Frankie Dale-lel. Majdnem mindenki 
azt állítja, hogy Frankie a kedvence volt. Odaszólt neki – fültanú is 
van rá: „Frankie, ugorj csak be Mrs. Terryhez, és vegyél nekem 
három pennyért pralinét. Jó?” És a markába nyomott a gyereknek 
egy hatpennyst. 

Mrs. Terry boltja körülbelül ötvenméternyire van a 
mészárszéktől. Frankie bement. Ahogy mondtam már, három doboz 
praliné hevert az üvegtárló tetején. Frankie, mint a legtöbb gyerek, 
nem válogatott. Egyszerűen rámutatott a középső dobozra, és azt 
mondta: „Ebből kérek három pennyért.” 

– Egy pillanat uram – szólt közbe Elliot. – Addig nem vett senki 
pralinét? 

– Nem. Elég sok nyalóka, sima csokoládé meg erős cukorka 
került eladásra, de pralinét addig nem vett senki. 

– Aztán mi történt? 
– Mrs. Terry kimérte a gyereknek, amit kért. Abból a 

pralinéfajtából negyed font kerül hat pennybe. Frankie ennek a felét 
kapta, azaz hat szem pralinét. A gyerek a kis zacskóval visszaszaladt 
Miss Willshez. Mármost aznap esős volt az idő, és Miss Willsen 
esőkabát volt nagy zsebekkel. Zsebre is dugta a zacskót. Aztán 
mintha meggondolta volna magát megint kivette. Legalábbis kivett 
egy zacskót. Érti? 

– Igen. 



 

 

– Kibontotta, belenézett, és azt mondta: „Most látom. Frankie, 
hogy a fehér töltelékes apró szeműből hoztál. Inkább a rózsaszínű 
töltelékes nagy szeműből szeretnék. Szaladj vissza, és kérd meg Mrs. 
Terryt hogy cserélje ki. jó?” Mrs. Terry persze készséggel kicserélte. 
Visszaöntötte a pralinészemeket a középső dobozba, aztán kimért 
három penny ára pralinét a jobbra levő dobozból. Frankie ezt átadta 
Miss Willsnek, az m9g azt mondta neki, hogy amit a hatpennysből 
visszakapott tartsa meg magának. 

Ami ezután történt – folytatta Crow őrnagy, miután mélyet 
lélegzett és komor pillantást vetett hallgatójára csak később derült 
ki. Frankie nem vásárolta el azonnal a három pennyt hanem 
hazament és meguzsonnázott. De azután visszament a boltba. Hogy 
már akkor is arra a pralinéra ácsingózott-e, amelyikből előzőleg már 
vásárolt, nem tudom. De két pennyt mindenesetre arra költött – a 
fehér töltelékes apró szeműre –, egy pennyért meg nyalókát vett 
magának. Negyed hét körül aztán beállított az üzletbe egy Lois 
Curtain nevű cselédlány, aki Andersonéknál dolgozik, a két 
Anderson gyerekkel, és fél font pralinét vásárolt a három dobozból 
vegyesen. 

Aki csak megkóstolta a középső dobozból való pralinét mind 
arról panaszkodott hogy borzasztóan keserű. A szegény kis Frankie-
t azonban ez nem zavarta, hiszen ráköltötte két pennyjét. Megette 
mind. A fájdalmak körülbelül egy óra múlva jelentkeztek, és a fiú 
aznap éjjel tizenegykor iszonyú kínok közt meghalt. Az Anderson 
gyerekeknek meg Lois Curtainnek nagyobb szerencséjük volt. A kis 
Dorothy Anderson belekóstolt egy pralinéba, sírni kezdett és 
kijelentette, hogy nagyon keserű – az „undorító” kifejezést 
használta –, nem lehet megenni. Lois Curtain kiváncsi lett és ő is 
megkóstolta a pralinét. Tommy Anderson erre elkezdett kiabálni, 
hogy ő is meg akarja kóstolni. Lois egy másik szem pralinét is 
megkóstolt és az is keserű volt. Erre kijelentette, hogy a praliné 
romlott, és be is tette a retiküljébe, azzal, hogy majd visszamegy és 



 

 

reklamálni fog Mrs. Terrynél. Hármuk közül egy se halt meg, de Lois 
éppen csak hogy megúszta aznap éjszaka. A pralinék persze meg 
voltak mérgezve. Sztrichninnel. 

Crow őrnagy elhallgatott. Csöndesen beszélt ugyan, de Elliot-nak 
sehogy sem tetszett a tekintete. Az őrnagy elnyomta a cigarettáját, 
és újból leült. 

És folytatta: 
– Tizenkét esztendeje vagyok a körzetben, de akkora 

felháborodást még sose tapasztaltam, amilyen ezt az esetet követte. 
Eleinte persze azt híresztelték, hogy Mrs. Terry romlott pralinét 
adott el, és mindenki őt vádolta. Úgy látszik, egyesek azt hiszik, 
hogy a csokoládé ugyanúgy megromolhat, mint például a hús. 
Érthető, hogy Mrs. Terry hisztérikus rohamokat kapott. Sikoltozott, 
és arcát a kötényébe temetve zokogott. A kirakatait betörték. 
Frankie Deal apja meg majdnem megbolondult. 

De néhány nap múlva kicsit magához tért és elkezdett 
kérdéseket feltenni. Joe Chesney nyíltan kijelentette a Kék Oroszlán 
italmérésében, hogy szándékos mérgezés történt, öt hívták ki 
Frankia-hez. A gyerek három szem pralinét evett meg, azaz hat és 
egynegyed gránum sztrichnint nyelt le. Márpedig egytizenhatod 
gránum is halált okozhat. A másik három áldozat szervezetébe 
együttvéve két gránum sztrichnin került. A középső dobozban 
maradt pralinészemeket vegyelemzés alá vetették. Még két szemben 
találtak körülbelül két gránum alkoholban feloldott sztrichnin-
savat, és azon a három szemen kívül, amelyikbe hárman 
belekóstoltak, még két szem volt mérgezett abban a zacskóban is, 
amelyet Lois Curtain vásárolt. Vagyis összesen tíz szem pralinéban 
volt méreg, és mind a tízben több egy halálos adagnál. Valaki 
mindenáron gyilkolni akart, méghozzá úgy, hogy az áldozatnak 
minél iszonyúbb szenvedést okozzon. 

Nyilvánvaló, hogy csak három magyarázat volt lehetséges. 



 

 

Az első: a pralinékat Mrs. Terry mérgezte meg, előre megfontolt 
szándékkal. Miután a kezdeti felháborodás elült, ezt mindenki 
képtelenségnek tartotta. 

A második: valaki, aki aznap járt az üzletben, egy marék 
mérgezett pralinét tett a középső dobozba, miközben Mrs. Terry 
háttal állt neki. Ahogy az előbb vázoltam. 

A harmadik: Marjorie Wills a bűnös. Amikor Frankie átadta neki 
az ártalmatlan pralinészemeket tartalmazó zacskót, már ott volt az 
esőkabátja zsebében egy másik zacskó, s benne a mérgezett praliné. 
Az ártalmatlan pralinét zsebre dugta, aztán elővette a mérgezettet 
és megkérte Frankie-t, hogy vigye vissza, és cseréltesse ki. Így került 
a mérgezett praliné a középső dobozba. Tudja követni? 

Elliot a homlokát ráncolta. 
– Igen, uram, ezt értem. Csakhogy… 
– Pontosan erről van szó! – vágott a szavába az őrnagy, szinte 

delejes tekintetet vetve vendégére. – Tudom, mit akar mondani. 
Épp ez a bökkenő. Miss Wills hat szem pralinét vásárolt. A 

középső dobozban összesen tíz szem mérgezett praliné volt. Ha a 
másik zacskóban hat szemet küldött vissza, hogyan került a dobozba 
még négy? Vagy a másik zacskóban nem hat, hanem tíz szem praliné 
volt, miért nem vette ezt észre Mrs. Terry, amikor visszaöntötte a 
zacskó tartalmát a dobozba? 

Bostwick, a helybeli rendőrség főfelügyelője, eddig egy szót sem 
szólt. A nagydarab ember csak ült, összefont karral, tekintetét a 
falinaptárra szegezve. 

Most megköszörülte a torkát. 
– Egyesek szerint nem kellett szükségszerűen észrevennie – 

jelentette ki. – Ha például sietett. 
Még egyszer megköszörülte a torkát és hozzátette: 
– Scotland Yard ide, Scotland Yard oda, ezt az átkozott gyilkost 

akkor is elkapjuk, ha belepusztulunk. 



 

 

A kitörés hevességétől szinte megreszketett a levegő a meleg 
szobában. Crow őrnagy Elliotra nézett 

– Bostwick elfogulatlan szokott lenni – mondta. – Ha még ő is így 
gondolkozik, sejtheti, hogyan gondolkoznak mások. 

– Értem – felelte Elliot és belül egy kicsit megborzongott. – 
Mindenki azt gondolja, hogy Miss Wills… 

– Mi egyebet gondolhatnának? Nekünk muszáj, de az emberek 
többségének semmi kedve árnyalatokon vitatkozni. Ebből származik 
a baj. Elsősorban a dolog teljes értelmetlensége, tiszta őrültsége 
képesztett el mindenkit Aztán meg… hát igen, az se könnyíti meg a 
dolgot hogy a körülmények – bár a Kék Oroszlánban iddogálók 
többsége ezt szerencsére nem tudja – majdnem pontosan egyeznek 
egy több mint hatvan éve Brightonban történt híres mérgezési eset 
körülményeivel. Hallott Christiana Edmunds 1871-es esetéről? Az a 
nő is a mérgezettcsokoládé-trükkel dolgozott rávett egy gyereket 
hogy vigye vissza az üzletbe, és cseréltesse ki, pontosan, ahogy itt 
történt. A másik zacskót – azt hiszem – a muffjában rejtegette, és azt 
sózta rá a gyerekre. Akár egy bűvész. 

Elliot elgondolkozott 
– Ha jól emlékszem, Christiana Edmunds őrült volt – mondta. – 

Broadmoorban halt meg. 
– Úgy van – helyeselt mogorván az őrnagy. – És egyesek szerint 

ez a lány is ott fogja végezni. 
Egy kis szünet után szelídebben folytatta. 
– De nézzük csak meg, mi szól a lány ellen! Azaz inkább: 

egyáltalán szól-e ellene valami? Semmi. Egyszerűen semmi. Először 
is: nem mutatható ki, hogy méreg jutott volna a birtokába. Nem 
bizonyítható, hogy akár csak egy milliomod gránum sztrichnint is 
vásárolt kölcsönzött talált vagy lopott volna. A helybeliek, persze, 
erre is könnyen találnak magyarázatot. A lány kedvence doktor 
Chesneynek, és Joe Chesney, mondják ők, gondatlan , alak, aki 
nyilván ugyanúgy hagyja szerteszét heverni házában a sztrichnint 



 

 

mint más ember a dohányt. Joe Chesneynek csakugyan van 
sztrichnin a rendelőjében, de egész készletéről pontosan számot 
adott nekünk. 

Másodszor: Mrs. Terry esküszik rá, hogy abban a zacskóban, 
amelyet Frankie Deal visszavitt neki, csak hat szem praliné volt. 

Harmadszor: ha Marjorie Wills a bűnös, akkor hihetetlenül 
ostobán járt el. Még annyira se volt elővigyázatos, mint az őrült 
Christiana Edmunds. Brighton végül is nagy város; és ha egy nő egy 
olyan gyereket kér meg, hogy cseréltesse ki az üzletben a 
csokoládét, aki nem ismeri őt minden esélye megvan rá, hogy 
később nem fogják tudni megállapítani a kilétét. De ez a lány!… 
Elképzelhető, hogy egy ilyen kis helységben, s ennek is pont a 
közepén, egy olyan fiút szólítson meg, aki ismeri, ráadásul mások 
jelenlétében? A fenébe is, hiszen akkor készakarva vonta magára a 
figyelmet! Ha csakugyan meg akarta mérgezni azt a pralinét úgy is 
megtehette volna, ahogy az előbb említettem, s még árnyéka sem 
esik rá a gyanúnak! 

Nem, felügyelő. Nincs az ügyben egyetlen részlet sem, amely a 
lány ellen szólna, vagy amit egy jó védőügyvéd húsz perc alatt meg 
ne tudna cáfolni. Márpedig senkit se tartóztathatunk le csak azért 
hogy holmi Tom bácsik úgy érezzék, igazuk volt. Meg aztán 
remélem is, hogy nincs igazuk. Az a lány helyes kis teremtés, és soha 
senki sem tudott felhozni ellene semmit, azon kívül, hogy a 
Chesneyk általában furcsák. 

– Már akkor kezdett ellene fordulni a közhangulat amikor 
Chesneyék még nem utaztak külföldre? 

– Hát kezdeni kezdett. De teljesen csak akkor fordult ellene, 
amikor már nem voltak itthon. És most hogy hazajöttek, még 
rosszabb lett a helyzet. Ez a mi derék főfelügyelőnk igencsak pácban 
van. Attól fél, hogy néhány forrófejű fogja magát és megpróbálja 
tönkretenni Marcus melegházait. De én nem tartok semmi 
ilyesmitől. Igaz, hogy az itteniek sokat jártatják a szájukat, de szinte 



 

 

a végtelenségig türelmesek. Azt várják, hogy a hatóság cselekedjen 
helyettük, s csak akkor jönnek indulatba, ha nem teszi. És istenemre 
mondom, én kész is volnék mindent megtenni, amit csak lehet – 
folytatta az őrnagy váratlanul panaszos hangon. 

– Hiszen nekem is vannak gyerekeim, nekem éppúgy nem 
tetszik ez az egész, mint bárki másnak. Egyébként Marcus Chesney 
magatartása se könnyíti meg számunkra a dolgot. Vérszomjasan tért 
vissza a kontinensről, és úton-útfélen azt mondogatja, hogy majd 
megoldja helyettünk ő a problémánkat ha már nekünk nem sikerült 
Mi több, tegnapelőtt még ide is beállított valamilyen ürüggyel, és 
ostoba kérdéseket tett fel… 

Elliot felfigyelt 
– Csakugyan? – kérdezte. – Mivel kapcsolatban, uram? 
A rendőrfőnök kérdő pillantást vetett Bostwick főfelügyelőre. 

Bostwickból a maga nehézkes módján ömleni kezdett a szó. 
– Őurasága – kezdte maró gúnnyal – a Mrs. Terry pultján levő 

csokoládésdobozok pontos méreteit szerette volna megtudni. 
Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért érdekli, dühbe gurult, és 
kijelentette, hogy semmi közöm hozzá. Erre azt mondtam neki, hogy 
akkor jobban tenné, ha Mrs. Terrytől kérdezné meg. Mire közölte – s 
a főfelügyelő élvezettel kuncogni kezdett közölte, hogy még valamit 
akart kérdezni, de ha ilyen átkozottul ostoba vagyok, nem kérdezi 
meg, aztán a következményekért vállaljam én a felelősséget Végül 
kijelentette, hogy mindig tudta, mennyire nincs 
megfigyelőképességem, de most már azt is tudja, hogy annyi eszem 
sincs, mint egy tyúknak. 

– Tudniillik valóságos rögeszméje – kezdte magyarázni az 
őrnagy –, hogy a legtöbb ember képtelen pontosan beszámolni arról, 
amit lát vagy hall… 

– Tudom – mondta Elliot. 
– Honnan tudja? 



 

 

Elliotnak nem volt módjában felelni, mert ebben a pillanatban 
megcsörrent a telefon. Crow őrnagy meglehetősen ingerülten 
pillantott az órára, amelynek hangos ketyegése az egész szobát 
betöltötte. Az óra éjfél után húsz percet mutatott. Bostwick a 
telefonhoz cammogott, és felvette a kagylót miközben Elliot meg a 
rendőrfőnök zavaros, nyugtalanító gondolatokba merült. Az őrnagy 
fáradt volt és lehangolt; Elliot ha nem is fáradt de lehangolt. 
Gondolataikból Bostwick hangja riasztotta fel őket… vagy inkább 
talán az a kicsit éles árnyalat a hangjában, ahogyan egyre csak 
ugyanazt ismételgette: 

– Hogyan? Micsoda? 
Crow őrnagy olyan hirtelen fordult meg, hogy a széke 

nekiütődött az íróasztalnak. 
– Doktor Joe az – szólalt meg komoran a főfelügyelő. – Jobb 

volna, ha ön beszélne vele, uram. 
Homlokán veríték csillogott de a tekintetéből nem sokat lehetett 

kiolvasni. Odatartotta az őrnagynak a kagylót. 
Crow őrnagy átvette, s körülbelül egy percig némán figyeli. A 

csöndben Elliot hallotta, hogy a vonal másik végén hadarva beszél 
valaki, de egyetlen összefüggő mondatot sem tudott kivenni. 

Aztán a rendőrfőnök csöndesen letette a kagylót 
– Joe Chesney volt – ismételte meg, eléggé fölöslegesen – 

Meghalt Marcus. A doktor szerint megmérgezték. Ciánnal. 
Az óraketyegés újból betöltötte az egész szobát. Crow őrnagy 

megköszörülte a torkát 
– Úgy látszik – folytatta –, Marcus még az utolsó leheletével is 

kedvenc elméletét igazolta. Ha jól értettem, amit a doktor mondott, 
mindnyájuk szeme láttára mérgezte meg valaki. És egyikük se tudja 
pontosan elmondani, hogy mi történt. 



 

 

Harmadik fejezet 

Keserűmandula 

A Bellegarde-ról igazán el lehetett mondani, hogy ésszerű épület. 
Nagy ház volt, mégsem afféle „ősi kastély”, sőt nem is akart annak 
látszani. Sárga klinkertéglából emelt szolid építmény volt, kékre 
meszelt de kissé már bepiszkolódott oromfalakkal a nyeregtető, 
illetve a hosszú, alacsony homlokzat két végén. 

De Elliot felügyelőnek pillanatnyilag nehezen lett volna 
módjában efféle részleteket megfigyelni. Az eget ugyanis sűrű 
felhők borították, s a ház homlokzati részén egyetlen lámpa sem 
égett. De oldalról – a bal kéz felé esőről, amelyet nem lehetett látni, 
amikor felhajtott a kocsifeljáróra – olyan fényesség áradt, hogy már 
a főútról felfigyeltek rá. Elliot leállította a kocsit a feljárón, és Crow 
őrnagy meg Bostwick kiszállt a hátsó ülésről. 

– Egy pillanat, uram – szólalt meg tiszteletteljesen Elliot. – 
Mielőtt bemennénk, nem ártana tisztáznunk valamit. Itt mi az én 
szerepem? Engem abban az édességbolt ügyben küldtek Sodbury 
Crossba, ez azonban… 

A sötétben is érezte, hogy Crow őrnagy zord mosollyal néz rá. 
– Szereti, ha előírásszerűen mennek a dolgok, mi? – kérdezte. – 

Persze, persze, így is van rendjén – tette gyorsan hozzá. – Nos, ezt az 
ügyet is magára bízom, fiam. Vegye kézbe maga, persze, Bostwick 
felügyelete alatt. Én éppen csak meghallgatom, mi történt, aztán 
megyek haza és lefekszem. Kezdheti is. 

Elliot nem zörgetett be az elülső ajtón, hanem egyenest a ház 
oldala felé tartott, és befordult a sarkon. Kiderült hogy a Bellegarde 
mélységben nem túl nagy. Ezen az oldalán mindössze három szoba 
volt egymás mellett. Mindegyikből két földig érő franciaablak nyílt 



 

 

egy aránylag keskeny gyepsávra, amelynek a másik szélét, az 
ablakokkal párhuzamosan, gesztenyefák szegélyezték. A ház 
homlokzata felé eső első szoba sötét volt A világosság a másik két 
szoba ablakaiból áradt, főleg a harmadikéból. Színpadiasan zölddé 
varázsolta a selymes füvet, megvilágította a gesztenyefák sárgult 
leveleit, és a fák alá is színpadias árnyékokat vetett. 

Elliot benézett a két világos szoba közül az elsőbe. Üres volt. A 
nehéz bársonyfüggönyökkel felszerelt franciaablakok tárva-nyitva 
álltak. Afféle zeneszoba lehetett, választékosan berendezve, 
zongorával meg lemezjátszós rádióval. Csak a székek álltak 
meglehetős összevisszaságban. A szobából szárnyas ajtó vezetett a 
harmadik, vagyis leghátsó szobába. (Csukva volt.) A szobában 
baljóslatúan mélységes csend volt. 

– Helló! – kiáltott be Elliot. 
Nem kapott választ. Elindult hát, hogy benézzen a másik világos 

szobába, ahová a zeneszoba szárnyas ajtaja vezetett. De rögtön meg 
is torpant. 

A ház és a gesztenyefák közt a keskeny, zöld gyepsávon, 
pontosan a leghátsó szoba ablakai előtt olyan furcsa ruhakollekció 
hevert, amilyet életében nem látott. Elsőnek egy cilinder ötlött a 
szemébe. Régi divatú, magas, fényes cilinder volt az oldala már 
csúnyán megkopott. Mellette egy ugyancsak régi divatú, ugyancsak 
erősen elnyűtt esőkabát hevert, nagy, mély zsebekkel. A kabáttól 
nem messze egy barna gyapjúsál meg – egy fekete napszemüveg. 
Végül egy fekete bőrtáska. S a fekete táskán festett betűk: R. H. Nemo. 
M. D. 

– Mintha csak itt vetkőzött volna le valaki – jegyezte meg 
tárgyilagosan Crow őrnagy. 

Elliot nem felelt. Ugyanis éppen akkor nézett be a szobába, és 
nem valami kellemes látvány tárult eléje. 

Ennek a szobának az ablakai is tárva-nyitva álltak. A 
berendezése pontosan olyan volt, mint egy irodáé vagy 



 

 

dolgozószobáé: középen hatalmas asztal, rajta itatósmappa és 
tolltartó tálka, mögötte, Elliotnak bal kéz felől, íróasztalhoz való 
karosszék. Aki beleült ebbe a székbe, az arccal pontosan a másik 
szobába vezető szárnyas ajtóra nézett. A bronz asztali lámpában 
olyan erős, vakító fényű körte égett, hogy Elliot azonnal tudta, hogy 
Photoflood-égő, amilyet a fényképészek belső felvételek készítésénél 
szoktak használni. A lámpa ernyője úgy volt beállítva, hogy az égő 
vakító fénye pontosan az íróasztal mögötti székben ülő arcára és 
testére essék. És a székben ült is valaki. 

Marcus Chesney. Kicsit oldalvást vállát meggörnyesztve, 
mindkét kezével a szék karját markolva, mintha éppen fel akarna 
állni. De csak látszat volt, hogy él. Lába mereven előrenyúlt s egész 
súlyával a szék hátának nehezedett. Arca kék volt homlokán 
sötétkéken dagadtak ki az erek. Szürkésfehér haja szinte ijesztően 
ütött el ettől a kékségtől. Vértolulásos szemhéjai csukva voltak, s az 
ajkán még mindig ott ült egy kis tajték. 

A megdöntött ernyőjű, direkt rá irányított lámpa Photoflood-
égője könyörtelenül éles fehér fénnyel világította meg. A háta 
mögött fényezett fából készült álkandalló volt a falba építve, s a 
párkányán álló fehér számlapú óra szorgalmas kis ingája hangosan 
ketyegve lengett ide-oda. Az óra mutatói éjfél után huszonöt percet 
mutattak. 

– Ennek bizony vége – szólalt meg Crow őrnagy. Igyekezett 
határozott hangon beszélni. – De… ide figyeljen… 

Hangja kényszeredetté, vontatottá vált. Az óra túlságosan 
hangosan ketyegett. S még az ablak mellől is tisztán érezték a 
keserűmandula-szagot. 

– Parancsoljon, uram – felelte Elliot, aki azon volt, hogy minden 
részletet jól az emlékezetébe véssen. 

– Úgy néz ki szegény, mintha nehezen szenvedett volna ki. Úgy 
értem, hogy iszonyú kínok közt. 

– Így is volt. 



 

 

– Joe Chesney azt mondta, hogy ciánnal ölték meg. Meg aztán itt 
van ez a szag is: nem állíthatom, hogy szagoltam már ciánt de 
mindenki tudja, milyen a szaga. Hát nem a cián az a méreg, amelyik 
villámgyorsan hat és azonnal, fájdalom nélkül öl? 

– Nem, uram. Olyan méreg nincs. A cián valóban gyorsan hat, de 
csak olyan értelemben, hogy mindössze néhány perc kell hozzá, 
nem pedig… 

Eh, kár minden szóért. A problémát úgyis neki kell megoldania. 
Miközben Elliot ott állt az ablakban, fantáziája máris működni 
kezdett, és rendkívül életszerű képpé rakta össze a szobában látható 
ijesztő részleteket. A halott ember egy asztal mögött ül, amely 
pontosan szemközt van a túlsó falon levő szárnyas ajtóval, s 
vakítóan erős fény világítja meg. Olyan az egész, mint egy 
kivilágított színpad. Ha az a szárnyas ajtó nyitva volna, és a másik 
szobában emberek ülnének és benéznének ide, ez a szoba csakugyan 
olyan lenne, mint egy színpad. A szárnyas ajtó lenne a függöny, és 
Marcus Chesney a színész. És kint az ablak előtt azok a furcsa 
színpadi kellékek: egy cilinder, egy esőkabát egy barna sál, egy 
napszemüveg meg egy fekete táska, rajta egy képzeletbeli orvos 
neve… 

Jó, jó, képzelődni még ráérünk. 
Elliot megnézte az óráját: pontosan annyi volt rajta az idő, mint 

a kandallópárkányon álló órán. Beírta a noteszébe. Aztán belépett a 
szobába. 

A keserű mandula-szag Marcus szája körül volt a legerősebb. 
Csak nemrég halhatott meg. Keze még mindig a szék karját 
markolászta, a halál görcsébe merevedve. Szmokingban volt a 
plasztron kicsúszott a mellény alól, és felpúposodott A 
szivarzsebében levő zsebkendő mögül egy összehajtogatott 
papírdarab csücske kandikált ki. 

Ha ő mérgezte volna meg magát kellett volna lennie valahol egy 
üvegcsének vagy tartálynak, amelyből a mérget bevette. De Elliot 



 

 

nem talált ilyet Az asztalon a tiszta itatósmappán meg a tolltartó 
tálkán kívül csak két tárgy hevert. Az egyik inkább lapos, mint 
hengeres vagy hatoldalú sötétkék színű ceruza volt, nem a tolltartó 
tálkában feküdt hanem a mappán. A másik egy doboz olcsóbb fajta 
csokoládé, két font súlyú. Nem volt felbontva; a fényes kartont kék 
virágminta díszítette, mintha tapétával lett volna bevonva, s a doboz 
tetején aranybetűkkel ez állt: Henry-féle menta ízű praliné. 

– Helló – harsant fel egy hang a másik szobában. 
A vastag szőnyegek felfogták a léptek neszét. De a fénykörön 

kívül egyébként is olyan sötét volt, hogy még azt is alig látták, 
amikor valaki matatni kezdett a szárnyas ajtóval és kitárta. De 
doktor Joseph Chesney már be is rontott a szobába. És megtorpant. 

– Ó! – kiáltott fel. Lihegett – Hát maga az, őrnagy! Meg Bostwick. 
Hála istennek. 

Az őrnagy kurtán köszöntötte. 
– Már kezdtünk kíváncsiak lenni, hová lett – jegyezte meg. – 

Hadd mutatom be Elliot felügyelőt. A Scotland Yardtól jött, hogy a 
segítségünkre legyen. Legyen szíves elmondani neki, mi történt itt. 

Doktor Joe kíváncsi, kutató pillantást vetett Elliotra. Váratlan 
berobbenása szélvészként kavarta fel a levegőt a körülötte terjengő 
konyakszag összekeveredett a keserűmandula-szaggal. Rövid, 
vörösesszőke szakállának és bajuszának minden szála előremeredt, 
ahogy ajkát csücsörítve szedte a levegőt. Itthon nem látszott olyan 
agresszívnek, mint Olaszországban, s talán még olyan testesnek sem, 
noha vastag tweedöltönyt viselt. Bozontos vörösesszőke haja volt 
ugyancsak bozontos vörös szemöldöke, izgatott de szelíd tekintete, s 
a szeme alatt úgy mozogtak a ráncok, mintha arcának alsó része 
külön élt és rángatózott volna. S a kövér arc most egyáltalán nem 
volt derűs. 

– Én aztán nem tudom, mi történt – felelte szinte siránkozó 
hangon. – Nem voltam itt. Nem lehetek egyszerre mindenütt. Most 
is fent voltam az emeleten, a másik beteg mellett. 



 

 

– A másik beteg mellett? Ki az? 
– Wilbur Emmet. 
– Wilbur Emmet? – kiáltott fel az őrnagy. – Csak nem…? 
– Nem, ő nem halt meg. De csúnyán megrepedt hátul a 

koponyája. Agyrázkódást szenvedett – magyarázta doktor Joe, s 
olyan mozdulatokkal dörzsölte össze a kezét mintha éppen kezet 
mosna. – De nem mehetnénk át inkább a másik szobába? Nem 
mintha ez zavarna – mutatott a fivérére – csak az ilyen Photoflood-
égők nem tartanak örökké. Ha nem oltják el, egykettőre kiég, és 
rohadt dolog lesz sötétben csinálniuk a hogyishívjákot… – megint 
„megmosta” a kezét – szóval sötétben keresgélniük a nyomokat, 
meg miegyéb. Nos? 

A rendőrfőnök bólintott mire Elliot zsebkendőt tekert az ujjaira, 
és eloltotta a lámpát. Joseph Chesney meglepően fürgén csörtetett át 
a zeneszobába. Ott aztán agresszíven feléjük fordult, de Elliot látta 
rajta, hogy csak ideges. 

Crow őrnagy csak félig csukta be a szárnyas ajtót. 
– Hát akkor – szólalt meg határozott hangon – ha nincs kifogása 

ellene, igénybe vesszük a telefont. Főfelügyelő, hívja fel az orvost és 
kérje meg, hogy… 

– Minek kell maguknak orvos? Én is orvos vagyok. Én is meg 
tudom állapítani, hogy meghalt. 

– Ez az előírás, Chesney, ezt maga is tudja. 
– Ha valami kifogásuk van ellenem szakmai szempontból… 
– Szamárság, pajtás! Rajta, felügyelő! 
Doktor Joe erre Elliothoz fordult 
– Szóval maga a Scotland Yardtól jött? – kérdezte, aztán 

elgondolkodott – Várjunk csak! Hogy ért ide ilyen gyorsan? – Megint 
gondolkodott egy darabig. – El se tudom képzelni. 

– Más ügyben jöttem Sodbury Crossba, doktor. A gyerekek 
mérgezési ügyében. 



 

 

– Aha – mondta doktor Joe, és elvörösödött. – Hát akkor 
alaposan fel kell kötnie a fehérneműt. 

– Tudom – vallotta be Elliot. – Nos, doktor, hátha mégis tudna 
valamit mondani arról, hogy mi történt itt ma éjjel… 

– Hogy mi történt? Egy őrült hülyeség! – kezdett bömbölni azon 
nyomban a doktor. – örült hülyeség! Marcus színielőadást akart 
tartani nekik. És tartott is, a ménkü üsse meg. 

– Miféle szinielőadást? 
– Hogy ténylegesen mit csináltak, azt nem tudom elmondani – 

hangsúlyozta doktor Joe –, mert én nem voltam itt. Csak azt tudom 
elmondani, hogy mit akartak csinálni. Ugyanis egész vacsora alatt 
ezen vitatkoztak. A vita tárgya a régi volt csak még sose öltött ilyen 
konkrét formát. Marcus azt állította, hogy az emberek kilencven 
százalékát egyszerűen lehetetlen tanúként elfogadni. Azt állította, 
hogy arról se tudnak pontosan beszámolni, ami a szemük láttára 
történt; és akár tűzesetről, akár utcai balesetről, akár 
csendháborításról vagy bármi ilyesmiről van szó, olyan képtelenül 
ellentmondó tanúvallomások hangzanak el, hogy a rendőrség 
semmit se ér velük. – Hirtelen kíváncsian Elliotra nézett. – Valóban 
így van? 

– Sok esetben. De hogy volt tovább? 
– Hát úgy, hogy senki se értett egyet Marcusszal. Más-más 

indoklással ugyan, de mindenki azt állította, hogy őt ugyan nem 
tudja senki rászedni. Magam is azt állítottam – tette hozzá védekező 
hangsúllyal. – És a magam személyét illetően még most is állítom. De 
Marcus végül is azt mondta, hogy szívesen csinálna egy kis 
kísérletet. Felajánlotta, hogy kipróbál rajtuk egy pszichológiai 
tesztet amelyet valamelyik egyetemen alkalmaztak. Azaz rendez 
nekik egy kis szinielőadást. És az előadás után felelniük kell néhány 
kérdésre, azzal kapcsolatban, amit láttak. És ő hajlandó lefogadni, 
hogy a feleletek hatvan százaléka nem lesz jó. 

Doktor Joe Crow őrnagy felé fordult. 



 

 

– Hiszen ismeri Marcust. Mindig mondtam, hogy olyan, mint az 
a hogyishívják… tudja, az az író, akit az iskolában kellett 
olvasnunk... aki képes húsz mérföldet gyalogolni azért, hogy 
pontosan le tudjon írni egy bizonyos virágot, holott egyáltalán nem 
lényeges az egész. És ha Marcusnak valamilyen ötlete támadt 
nyomban meg is akarta valósítani. Tehát eljátszották ezt a kis 
színjátékot. S az előadás kellős közepén… igen, bejött valaki,és 
megölte Marcust. Ha jól értettem őket valamennyien látták a gyilkost 
és minden mozdulatát figyelemmel kísérték. És mégse tudnak 
egyetérteni abban, hogy mi történt. 

Doktor Joe elhallgatott. Harsány hangja közben rekedtté vált az 
arca kigyúlt és olyan lett a tekintete, hogy Elliot már-már attól félt, 
hogy összeomlik és elkezd sírni. Komikus látvány lett volna, ha nem 
látszik rajta, hogy teljesen őszinte. 

Crow őrnagy közbeszólt 
– De a gyilkosról csak tudnak személyleírást adni? 
– Nem. A fickó úgy be volt csomagolva, mint a Láthatatlan 

Ember. 
– Mint a micsoda? 
– Nem érti? Hosszú kabát, felhajtott gallér; a feje meg az arca 

körül sál, fekete szemüveg, mélyen a szemébe húzott kalap. Azt 
mondják, hogy pocsék látvány volt, de azt hitték, ez is az előadáshoz 
tartozik. Úristen, de borzasztó! Egy ilyen… egy ilyen kísértet csak 
úgy besétál… 

– De hát… 
– Bocsánat uram – szólt közbe Elliot felügyelő. Szerette volna 

tisztázni a tényeket mert az a homályos érzése volt, hogy az ügy 
kezd komikussá válni. Ismét a doktor felé fordult. 

– Ön folyton többes számot használ. „Látták, mondják, hitték…” 
Kik voltak az illetők? 

– Ingram professzor, Marjorie meg az a fiatalember, az a tudom 
is én milyen George. 



 

 

– Más nem? 
– Tudtommal nem. Marcus szerette volna, ha én is odaülök 

közéjük. Csakhogy nekem, mint már említettem, még el kellett 
mennem egy csomó beteghez. Marcus azt mondta, hogy úgyis csak 
későn szeretné elkezdeni az előadást és ha megígérem, hogy éjfél 
előtt visszajövök, megvár. Én persze nem tehettem ilyen ígéretet. 
Azt mondtam, hogy ha tudok, visszajövök, de ha háromnegyed 
tizenkettőig nem érek vissza, kezdje csak el nélkülem. 

Doktor Joe szipogott néhányat és sikerült uralkodnia magán. 
Leült. Fölemelte két hatalmas mancsát – akkora volt, mint a medve 
mancsa –, aztán visszaejtette a térdére. 

– Mikor kezdődött az előadás? – tette fel az újabb kérdést Elliot. 
– Azt mondják, pontban éjfélkor. Ez az egyetlen istenverte 

részlet amelyben mind a hárman egyetértenek. 
– És ön, doktor, a saját tapasztalatai alapján nem tudna mondani 

valamit a gyilkosról? 
– Nem! Pontosan tizenkettőkor szabadultam egyik páciensemtől, 

a város túlsó végén. Nehéz eset volt: szülés. Gondoltam, azért 
idehajtok, hátha még nem kezdték el az előadást. De elkéstem. 
Körülbelül éjfél után tíz perccel értem ide, s akkor szegény öregfiú 
már ott tartott, hogy már se én, se más nem segíthetett rajta. – 
Ekkor hirtelen az eszébe jutott valami, és felélénkült. Felnézett 
véraláfutásos szemével. – De mondok én magának egyebet – 
folytatta szinte édeskés hangon. – Valami jó azért ebből is kisült. De 
vajon sikerül-e befognom vele végre az emberek pofáját? 

Mert ide figyeljen, felügyelő. Ha csakugyan a Mrs. Terry 
boltjában elkövetett mérgezés ügyében jött ide nyomozni, ahogy 
állítja, akkor alighanem úgyis tudja, mit akarok mondani. De akkor 
is elmondom. Három, sőt majdnem négy hónapja suttogják az 
unokahúgomról, hogy gyilkos. Igen, azt suttogják róla, sőt már 
hangosan is beszélik: megmérgezi az embereket mert szereti nézni, 
hogyan szenvednek. Nem nekem mondják. Nekem nem merik 



 

 

mondani. De mondják. S vajon ezek után be tudom-e fogni a 
pofájukat? Hiszen egyvalami biztos: akárki ölte meg a fivéremet, 
nem Marjorie volt. És akárki a méregkeverő, Marjorie nem lehet az. 
És még ha Marcusnak el is kellett patkolnia, hogy ez 
bebizonyosodjon, megérte. Hallja? Megérte! 

Kicsit bűntudatosan felugrott, és leejtette ökölbe szorított kezét. 
Mert a szoba másik végében kinyílt egy ajtó – valószínűleg egy 
folyosóra vezetett – és Marjorie Wills jött be rajta. 

A zeneszobában kristálycsillár függött a mennyezetről, s 
valamennyi villanygyertya égett rajta. Marjorie szeme kicsit el is 
kápázott, amikor belépett az ajtón. Kis fekete körömcipőjében 
nesztelenül doktor Joe-hoz sietett a szőnyegen, és a vállára tette a 
kezét. 

– Legyen szíves, jöjjön fel – szólalt meg sürgető hangon. – Nem 
tetszik nekem, ahogy Wilbur lélegzik. 

Aztán felnézett, és meglepődött, amikor észrevette, hogy 
nincsenek egyedül. Szürke szeme először kifejezéstelen volt, aztán 
Elliot láttán hirtelen összeszűkült. Mintha a leány meghökkent rolna 
valamin. Látszott rajta, hogy erősen koncentrál, de mikor kihúzta 
magát, már csak zavart volt a tekintete. 

Megszólalt: 
– Nem maga… nem találkoztunk mi már valahol? 



 

 

Negyedik fejezet 

A fekete szemüveg 

Mire Elliot megint elkövetett egy baklövést. Bizonyos okból, amelyet 
csak ő ismert, olyan bántóan éles hangon szólalt meg, hogy a 
rendőrfőnök csodálkozva bámult rá. 

– Nem hinném, Miss Wills – felelte. – Lenne szíves leülni egy 
kicsit? 

A lány továbbra is zavartan nézte. Elliot nem árulta el, milyen 
élénken tértek vissza a saját emlékei. Még senkivel se találkozott, 
akinek a jelenlétét ilyen intenzíven érzékelte: mintha érintkezett 
volna a testük. Szinte előre tudta, mit fog csinálni a lány, hogyan 
fordítja el a fejét, hogyan emeli a homlokához a kezét. 

– Ideges vagy, Marjorie – mondta doktor Joer és megpaskolta a 
lány kezét – Ez az úr a Scotland Yard felügyelője, ő… 

– A Scotland Yardé? – kérdezte a lány. – Ilyen rosszul áll a 
szénám? 

És nevetni kezdett. 
De rögtön abba is hagyta. Akármilyen jó kedve volt is, ez a 

jókedv nem jutott el a szeméig. Elliot egyetlen részletet sem felejtett 
el: pontosan emlékezett a középen elválasztott s a fülek mögé fésült 
fényes, sötétbarna hajra, amely apró csigákba göndörödött a 
tarkóján, a magas homlokra, az ívelt szemöldökre, az elmélázó 
szürke szemekre és a mindig nyugodtnak látszó szájra. Most azt is 
láthatta volna, hogy a lány tulajdonképpen nem szép, de jóformán 
észre se vette. 



 

 

– Bocsánat – szólalt meg a lány, aki ismét összeszedte magát s 
levette zavart tekintetét Elliotról. – Attól tartok, nem figyeltem oda. 
Mit mondott? 

– Hogy lenne-e szíves leülni, Miss Wills? Ha úgy érzi, van olyan 
lelkiállapotban, szeretnénk hallani, mit tud mondani a nagybátyja 
haláláról. 

A lány gyors pillantást vetett a sötét szobára nyíló szárnyas 
ajtóra. Egy pillanatig a padlóra meredt, egyszer-kétszer ökölbe 
szorult a keze, aztán, legalábbis látszólag, nyugodtan hátravetette a 
fejét. Akármilyen jókedvűnek és okosnak tartotta is Elliot, ez nem 
védhette meg négyhónapi szóbeszéd ellen. 

– Csak nem égett ki máris az a körte? – kérdezte a lány, és 
erőteljesen megdörzsölte homlokát a keze fejével. – Hát maga nem 
azért jött ide, hogy letartóztasson? 

– Nem. 
– Akkor hát... mit szeretne hallani tőlem? 
– Csak azt, hogy számoljon be a történtekről, ahogy ön Játta, 

Miss Wills. Nem fáradna fel a betegéhez, Chesney doktor?… 
Elliot meggondolt csöndes skót udvariassága megtette a hatását 

A lány elgondolkozva ránézett, s már nyugodtabban lélegzett. Fogta 
a széket amelyet Elliot eléje tett, leült, és keresztbe vetette a lábát. 
Sima fekete estélyi ruhát viselt, mindenféle ékszer és cicoma nélkül; 
jegygyűrű sem volt az ujján. 

– Muszáj itt maradnunk, felügyelő űr? Vagyis ebben a szobában? 
– Igen. 
– Volt a bácsikámnak egy elmélete – kezdte a lány. – S ha neki 

egyszer volt valami elmélete, feltétlenül ki is kellett próbálnia, 
helytálló-e. És… ez lett az eredmény. 

Azzal elmagyarázta Elliotnak a bácsikája elméletét. 
– Úgy tudom, Miss Wills, hogy ez az egész, ami itt történt, a 

vacsoránál kezdődött, egy vitával. Igaz ez? 
– Igen. 



 

 

– Ki kezdte a vitát? Vagyis ki vetette fel a témát? 
– Marcus bácsi – felelte a lány, s mintha meglepődött volna. 
– És ön egyetértett vele? 
– Nem. 
– Miért nem, Miss Wills? Miért nem? 
– Eh, nem érdekes! – kiáltott fel Marjorie, kerekebbre nyílt a 

szeme, és türelmetlenül legyintett egyet. De mikor látta, hogy Elliot 
álla makacsul megfeszül, zavartan, izgatottan folytatta. – Hogy 
miért nem? Azt hiszem, csak hogy én is mondjak valamit. 
Meglehetősen rohadtul éreztem magam, amióta hazajöttünk, hiába 
volt itt George is. Sőt főleg azért, mert George is itt volt. George a 
vőlegényem, egy… szóval… a külföldi kirándulásunkon ismerkedtem 
meg vele. Meg aztán Marcus bácsi olyan magabiztos volt. Egyébként 
mindig is meggyőződésem volt, amit mondtam neki. 

– Mit mondott? 
– Hogy a férfiak csakugyan rossz megfigyelők – felelte 

nyugodtan Marjorie. – Ezért nem lehet őket tanúként komolyan 
venni. Nem figyelnek oda semmire. Mindig a saját dolgaikkal vannak 
elfoglalva, csak befelé néznek, csak a maguk ügyeire-bajaira 
koncentrálnak. Nem vesznek észre semmit. Bizonyítsam? Maguk 
mindig gúnyolódni szoktak a nőkön, hogy mindig tudják, mi van a 
másik nőn, még azt is, hogy milyen övét vagy karperecet visel. Azt 
hiszik, a nők nem figyelik meg ugyanúgy azt is, hogy egy férfin mi 
van? És nem tudják pontosan elmondani? A nők nemcsak a többi nőt 
figyelik meg, hanem mindent megfigyelnek. De maguk észreveszik-
e, mi van másokon? Például egy másik férfin? Szó sincs róla. Hacsak 
nem öltözködik túlságosan feltűnően, például nem szűr szemet a 
nyakkendője, ügyet se vetnek rá. Felfigyelnek-e az apróbb 
részletekre? Például a másik férfi cipőjére? Vagy a kezére? 

Elhallgatott, s a szárnyas ajtóra pillantott.
– Ezt csak azért mondom, mert Marcus bácsinak azt állítottam, 

hogy egy értelmes nő sohasem tévedhet nagyot, ha megkérdezik, 



 

 

mit látott Kijelentettem, hogy ha megtartja az előadását én se fogok 
tévedni. És nem is tévedtem. 

Heves mozdulattal, komolyan előrehajolt. 
– Ugyanis – folytatta – bejött valaki, és… 
– Egy pillanat, Miss Wills. Ki nem értett még egyet a nagybátyja 

tételével? 
– Joe bácsi, csak úgy általánosságban. És Ingram professzor, de ő 

nagyon határozottan. ő ugyanis pszichológiaprofesszor. Kijelentette, 
hogy a tétel általában érvényes ugyan, ő azonban semmi esetre sem 
tévedhet, mert gyakorlott megfigyelő, és ismeri a buktatókat. Még 
fogadni is hajlandó lett volna Marcus bácsival, ötven fontban. 

Doktor Joe széke felé pillantott, de doktor Joe már eltűnt: 
érdekes módon sikerűit észrevétlenül eltűnnie. Bostwick főfelügyelő 
viszont már megint a szobában volt s Crow őrnagy is ott könyökölt a 
zongorán. 

– És a… vőlegénye? 
– George? Ó, ő se értett egyet Marcus bácsival. És kérte, hadd 

filmezhesse le egy kis felvevőgéppel az előadást, hogy később ne 
legyen vita. 

Elliot felkapta a fejét. 
– Úgy érti, hogy filmre vették a történteket? 
– Hát persze. Ezért volt Photoflood-égő a lámpában. 
– Értem – mondta Elliot és mélyen, megkönnyebbülten 

fellélegzett. – És kik nézték végig az előadást? 
– Csak Ingram professzor, George meg én. Joe bácsinak beteghez 

kellett mennie. 
– És az a másik fiatalember, akit, úgy látszik, fejbe vágott valaki? 

Mr. Emmet? Ő nem volt a nézők között? 
– Nem. Ugyanis neki Marcus bácsinak kellett segédkeznie, ő 

játszotta a darabban a másik szerepet. 
Tudniillik az történt – kezdte magyarázni –, bár erről csak 

utólag értesültünk, hogy vacsora után Marcus bácsi Wilburral ült 



 

 

össze és tervezte ki az előadást, amit majd nekünk rendeznek. Mint 
amikor „most jöttem Amerikából”-t szoktak játszani. Elhatározták, 
hogy Marcus bácsi dolgozószobája lesz a színpad… az a szoba ott… 
mi meg itt ülünk, mintha ez lenne a nézőtér. Wilbur bejön valami 
fura öltözékben, minél furábban, annál jobb, aztán nekünk majd el 
kell mondanunk, mi volt rajta. Halandzsáznak valamit Marcus 
bácsival, s ezt a szöveget is pontosan el kell ismételnünk. Marcus 
bácsi előre felírt egy csomó kérdést, amit majd feltesz nekünk. Aztán 
röviddel éjfél előtt Marcus bácsi behívott minket ebbe a szobába, és 
elmondta, mi lesz a teendőnk… 

Elliot közbeszólt. 
– Bocsánat. Azt mondja, hogy „röviddel éjfél előtt”. Nem kezdték 

egy kicsit későn? 
A lány arcán – legalábbis Elliot úgy vette észre – árnyalatnyi 

bosszúság és bizonytalanság jelent meg. 
– Dehogynem. Ingram professzor mérgelődött is, mert szeretett 

volna hazamenni. Ugyanis a vacsorának már negyed tízkor vége 
volt. George meg én beültünk a könyvtárszobába, az unalomig 
römiztünk, és alig vártuk, hogy kezdődjék már az előadás. De 
Marcus bácsi ragaszkodott az éjfélhez. 

– Megmondta, miért? 
– Azt mondta, hogy szeretné megvárni Joe bácsit, hátha megjön, 

és ő is részt vehet az előadáson. De amikor Joe bácsi háromnegyed 
tizenkettőre se jött meg, úgy döntött, hogy nélküle is elkezdi. 

– Még valamit Miss Wills. Önök akkor is tudták már, hogy Mr. 
Emmet is benne lesz a játékban… vagyis hogy ő lesz a bácsikájának a 
partnere? 

– Dehogy tudtuk. Vacsora után nem is láttuk Wilburt. Csak 
annyit tudtunk, hogy Marcus bácsi bezárkózott ebbe a két szobába, 
hogy megtegye a szükséges előkészületeket. 

– Folytassa, kérem. 



 

 

– Szóval Marcus bácsi behívott bennünket ebbe a szobába – 
folytatta a lány –, és elmondta, mi lesz a teendőnk. Az ablakokon 
össze volt húzva a függöny – az ablakokra mutatott –, az a szárnyas 
ajtó meg be volt csukva, vagyis nem láthattunk be a dolgozószobába. 
Ideállt elénk, és valóságos kiselőadást tartott. 

– Emlékszik rá, hogy pontosan mit mondott? 
A lány bólintott. 
– Azt hiszem, igen. Azt mondta: „Először is: az előadás alatt 

mindvégig teljes sötétségben kell ülniök.” George közbeszólt és 
megkérdezte, hogy akkor hogyan veheti filmre a dolgot. Marcus 
bácsi erre azt mondta, hogy lehozatta a szobámból a Photoflood-
égőt, amelyet délelőtt vásároltam neki, és azt szerelte fel a 
dolgozószobában, úgy, hogy a fénye egyenesen a megfigyelendő 
színhelyre essék. Így nekünk is meglesz rá a lehetőségünk, hogy 
minden figyelmünket arra összpontosítsuk. 

Elliotnak e szavaknál az volt az érzése, hogy a lány 
elbizonytalanodik. Olyan tisztán érezte ezt, mint a parfümjének az 
illatát 

– Én azonban sejtettem, hogy valami trükk van a dologban – 
tette hozzá a lány. 

– Miből? 
– Abból, ahogy Marcus bácsi nézett – kiáltotta a lány. – Az ember 

nem lakhatik egy fedél alatt olyan sokáig valakivel, mint én laktam, 
anélkül hogy… Meg aztán a szavaiból is. Mert így folytatta: 
Másodszor: „Bármit látnak, nem szabad megszólalnak vagy 
közbeavatkozniok. Világos?” És végül, mielőtt bement volna a másik 
szobába: „Vigyázat. Számtalan csapda lehetséges!” Ezekkel a szavakkal 
lépett be a dolgozószobájába, és becsukta maga után a szárnyas 
ajtót. Én meg eloltottam itt a villanyt, és néhány másodperc múlva 
már kezdődött is az előadás. 



 

 

Azzal kezdődött, hogy Marcus bácsi teljes szélességében kitárta 
a szárnyas ajtót. Éreztem, hogy izgatott vagyok és ideges, nem 
tudom, miért. 

A bácsi egyedül volt. Majdnem az egész dolgozószobát 
láthattam. Miután kitárta az ajtót lassan visszasétált a szoba 
közepén levő asztal mögé, és leült, arccal felénk. A Photoflood-égő 
egy bronz ernyős lámpába volt becsavarva, s a lámpa az asztal elülső 
szélén állt, kicsit jobbra, hogy mindent megvilágítson, s ugyanakkor 
Marcus bácsit se takarja el előlünk. A háta mögött vakítóan fehér 
volt a fal, rajta a bácsi óriási árnyéka. Tisztán lehetett látni a 
mögötte levő kandallópárkányon álló óra fehér számlapját meg az 
óraingát, ahogy csillogva lengett ide-oda. Pontosan éjfél volt. 

Marcus bácsi arccal ült felénk. Az asztalon volt egy 
csokoládésdoboz meg egy ceruza és egy toll. Először a ceruzát vette 
a kezébe, aztán a tollat mind a kettővel úgy tett mintha írna vele. 
Aztán felnézett. Kinyílt a dolgozószoba egyik franciaablaka, és a 
pázsit felől belépett rajta az a borzasztó külsejű cilinderes, 
napszemüveges alak. 

Marjorie elhallgatott, s szinte alig sikerült megköszöriilnie a 
torkát. 

De azért folytatta: 
– Körülbelül hat láb magas volt nem számítva a lehajtott 

karimájú cilindert… Hosszú, piszkos esőkabátot viselt feltűrt 
gallérral. Az arca köré valami barnaság volt tekerve, s a szemét 
fekete szemüveg takarta el. Fényes kesztyű volt a kezén, és a 
kezében valami fekete táskaféle. Mi persze nem tudtuk, ki az, de 
nekem már a külleme sem tetszett. Inkább féregnek hatott, mint 
emberi lénynek. Mert olyan magas és vékony volt s rajta az a nagy 
fekete szemüveg. George, aki már filmezett, hangosan meg is szólalt: 
„Huh! A Láthatatlan Ember!”-, mire az alak megfordult és ránk 
nézett. 



 

 

Az orvosi táskát letette az asztalra – akkor már háttal nekünk 
aztán átment az asztal másik oldalára. Marcus bácsi mondott neki 
valamit. De az alak egyszer sem szólalt meg: csak Marcus bácsi 
beszélt. A kandallópárkányon álló óra ketyegésén meg George 
filmfelvevőgépének a surrogásán kívül más hang nem hallatszott. 
Azt hiszem, Marcus bácsi valami ilyesmit mondott: „Már megcsinálta, 
amit kellett, mi a csudát akar még?” Ekkor, ahogy említettem, az alak 
az asztal jobb kéz felé eső oldalán állt. Esőkabátja zsebéből 
villámgyorsan elővett egy kis kartondobozt, és kirázott belőle egy 
gömbölyű zöld kapszulát, olyasfélét, mint azok a ricinuskapszulák, 
amiket gyerekkorunkban kellett bevennünk. Gyorsan lehajolt, 
hátranyomta Marcus bácsi fejét és lenyelette vele a kapszulát. 

Marjorie Wills elhallgatott. 
A hangja remegett; a nyakához kapott, és megköszörülte 

néhányszor a torkát. Olyan nehezen tudta megállni, hogy ne folyton 
a – most éppen sötét – szárnyas ajtóra pillantson, hogy végül is 
hirtelen arra fordította a székét, hogy szemközt legyen vele. Ezt 
tette Elliot is. 

– Aztán? – sürgette a lányt. 
– Nem tehetek róla – mondta az –, de összerezzentem és 

felkiáltottam, vagy valami ilyesmit csináltam. Nem lett volna 
szabad, hiszen Marcus bácsi előre figyelmeztetett, hogy ne 
lepődjünk meg, akármi történik. Egyébként úgy látszott, hogy 
semmi baj: Marcus bácsi lenyelte a kapszulát bár nem szívesen... 
mintha egy haragos pillantást is vetett volna a bepólyált pofára. 

Aztán az a cilinderes izé azonnal fölkapta a táskát 
biccentésszerű mozdulatot tett a fejével, és kiment a franciaablakon. 
Marcus bácsi néhány másodpercig mozdulatlanul ült az asztalnál, 
nyelt még egyet-kettőt és arrább lökte a csokoládésdobozt. Aztán 
váratlanul arcra bukott. 

– Nem, akkor még nem halt meg! – kiáltott fel Marjorie, mivel a 
társaság összerezzent. – Csak tettette. Ez is a színjátékhoz tartozott, 



 

 

azt jelentette, hogy vége az előadásnak. Mert Marcus bácsi rögtön 
utána mosolyogva fölállt, előrejött a szárnyas ajtóhoz, és becsukta 
előttünk. Mint amikor a színházban legördül a függöny. 

Mi ebben a szobában meggyújtottuk a villanyt. Ingram 
professzor bekopogott a szárnyas ajtón, és felszólította Marcus 
bácsit, hogy jöjjön ki, és fogadja a tapsot. A bácsi ki is tárta az ajtót. 
Elégedetten ragyogott az arca, de mintha egy kicsit bosszús is lett 
volna valamiért. Egy összehajtogatott papírlap volt a szivarzsebébe 
dugva, azt tapogatta. És azt mondta: „Most pedig, barátaim, 
fogjanak papírt és ceruzát, mert felelniük kell néhány kérdésre.” 
Ingram professzor közbeszólt: „Ugyan már, ki volt a partnere, az a 
ronda küllemű alak?” Mire Marcus bácsi: „Ó, csak Wilbur. ő segített 
kitervelni az egészet.” Azzal kikiabált: „Halló, Wilbur! Bejöhet már! 

De nem kapott választ. 
Marcus bácsi még egyszer kiáltott, de akkor se kapott választ. 
A végén méregbe jött, és az ablakhoz lépett. Ugyanis ebben a 

szobában nyitva hagytuk az egyik ablakot, mert nagyon meleg volt 
az éjszaka. Mivel már mindkét szobában égett a villany, kilátunk a 
ház meg a gesztenyefák közt húzódó gyepsávra. És… annak a 
lidércnek minden kelléke ott hevert a gyepen: a cilinder, a 
napszemüveg meg a táska, rajta annak az orvosnak a ne^e. Csak 
Wilburt nem láttuk egy darabig sehol. 

Aztán őt is megtaláltuk az egyik gesztenyefa tövében, az 
árnyékban. Arcra borulva, eszméletlenül hevert. A szájából meg az 
orrából csak úgy ömlött a vér a fűre, és hátul be volt törve a 
koponyája. A piszkavas, amellyel leütötték, ott hevert a közelében. 
Már jó ideje eszméletlen lehetett. Önkéntelenül vágott egy fintort, 
amikor magyarázatul hozzátette: 

– Ugyanis az a cilinderes, napszemüveges alak nem Wilbur volt. 



 

 

Ötödik fejezet 

Szerepcsere 

– Nem Wilbur? – ismételte meg Elliot. 
Pontosan tudta, mire gondol a lány. A kopott cilinderes, különös 

figura már kezdett megelevenedni a képzeletében. 
– Még nem fejeztem be – szólalt meg Marjorie, halkan, 

elgyötörten. – Még nem mondtam el, mi történt Marcus bácsival. 
Rögtön az után kezdődött, hogy Wilburt ott találtuk a földön. 

Hogy mikor jelentkeztek az első tünetek, nem tudom. Csak azt 
tudom, hogy amikor fölszedték Wilburt a földről, én körülnéztem, és 
láttam, hogy Marcus bácsival valami nincs rendjén. 

Őszintén mondom, szinte rosszul lettem. Tisztában vagyok vele, 
hogy azt fogják hinni, csak utólag találtam ki, de akkor se tehetek 
róla: abban a pillanatban tudtam, mi történt. Szinte kétrét görnyedve 
támaszkodott egy fának, úgy próbált lélegzethez jutni. A házból 
hátulról esett rá a világosság, a lombokon keresztül, úgy, hogy nem 
láthattam jól, de az arca egyik fele így is meg volt világítva egy kicsit 
és érdesnek, ólomszínűnek látszott a bőre. „Mi baj, Marcus bácsi – 
kérdeztem. – Rosszul van?” Alighanem sikoltva tettem fel a kérdést. 
De ő csak a fejét rázta, és olyan mozdulatot tett mintha el akarna 
lökni magától. Aztán topogni kezdett az egyik lábával, és hallani 
lehetett, hogy úgy lélegzik, mintha nyüszítve nyögne. 
Hozzászaladtam, és odaszaladt Ingram professzor is. Ő azonban 
ellökte magától Ingram professzor kezét és… 

Képtelen volt folytatni. Arcára csapta a tenyerét, eltakarta a 
szemét. 



 

 

Crow őrnagy előrejött a zongorától. 
– Nyugalom – szólt rá nyersen. 
Bostwick főfelügyelő hallgatott, összefont karral, kíváncsian 

figyelte a lányt. 
– …és elkezdett rohangálni – folytatta eszelősen Marjorie. – Soha 

nem fogom elfelejteni: elkezdett rohangálni. Előre-hátra, föl-alá, de 
mindig csak egy-két lépést. Már annyira szenvedett. George és a 
professzor megpróbálta elkapni és lefogni, de kitépte magát a 
kezükből, és berohant a franciaablakon a dolgozószobába. Az asztal 
mellett összeesett. Beemeltük a székbe, de már nem tudott szólni. 
Én szaladtam, hogy telefonáljak Joe bácsinak. Tudtam, hol keressem: 
Mrs. Emsworth gyereket várt. Még tárcsáztam, amikor Joe bácsi 
betoppant, de már késő volt. Már az egész szobában érezni lehetett a 
keserűmandula-szagot. Én azt hittem, hogy van még remény. De 
George azt mondta: „Jöjjön. Vége az öregfiúnak. Én tudom, mi ez.” 
Hát így történt 

– Peche volt az öregnek – dünnyögte Crow őrnagy. A megjegyzés 
nem illett ugyan a helyzethez, de legalább őszintén hangzott. 

Bostwick főfelügyelő hallgatott. 
– Igazán nem szeretném túlságosan meggyötörni, Miss Wills – 

kezdte Elliot –, de… 
– Semmi bajom. Jól érzem magam. 
– …de csakugyan azt gondolja, hogy abban a zöld kapszulában 

adtak mérget a bácsikájának? 
– Persze. Beszélni ugyan már nem tudott, mert a méreg 

megbénította a légzőszerveit de folyton a torkára próbált mutatni. 
– Nem nyelt le valami egyebet is? 
– Nem. 
– El tudná mondani, milyen volt az a kapszula? 
– Pontosan olyan, mint azok a ricinusbogyók, amiket 

gyerekkorunkban kellett lenyelnünk. Egy ilyen bogyó körülbelül 
szőlőszem nagyságú, vastag zselatinból készült. Az ember azt hiszi, 



 

 

hogy sose megy le a torkán, de lemegy. Könnyen. Még manapság is 
sokan vesznek be errefelé ilyen ricinusbogyókat. – Kezdte 
összeszedni magát arcába visszatért a szín, s egy gyors pillantást 
vetett Elliotra. 

Elliot nem vette tudomásul. 
– Akkor hát a helyzet a következő, ön szerint Mr. Emmetet az 

előadás előtt leütötte valaki… 
– Igen. 
– …és bebugyolálta magát azokba a furcsa holmikba, tehát még 

Mr. Marcus Chesney se ismerhetett rá. Utána ez a valaki játszotta el 
Mr. Emmet szerepét a darabban. De az ártatlan kapszula helyébe, 
amelyet Mr. Chesneynek le kellett nyelnie az előadás folyamán, egy 
mérgezett kapszulát csempészett. 

– Nem tudom! Nem tudom! Csak gondolom. 
– Köszönöm Miss Wills. Pillanatnyilag nem kívánom tovább 

háborgatni. – Elliot felállt – Nem tudja véletlenül, hol van Ingram 
professzor és Mr. Harding? 

– Fenn az emeleten, Wilbur mellett… Legalábbis az előbb ott 
voltak. 

– Lenne szíves megkérni őket, hogy fáradjanak le ide? Ja igen, 
még volna egy kérésem. 

A lány már állt, de ideges volt és láthatólag egyáltalán nem 
sietett távozni. Kérdő tekintetet vetett Elliotra. 

– Hamarosan meg kell majd kérnem, hogy tegyen részletes 
vallomást arról, amit az előadás során látott – folytatta Elliot, de 
egyvalamit most mindjárt tisztázhatnánk. Részben leírta annak az 
embernek az öltözékét: hogy esőkabátot viselt satöbbi. De milyen 
nadrág és cipő volt rajta? 

A lány arca merev lett. 
– Hogy milyen nadrág és… 



 

 

– Igen. Az imént mondta – folytatta Elliot s érezte, hogy kicsit 
zúg a füle –, hogy meg szokta jegyezni, milyen cipő van valakin. Mit 
tud annak az alaknak a cipőjéről meg a nadrágjáról {mondani? 

– Az a lámpa – felelte egy kis hallgatás után Marjorie – úgy állt 
az asztalon, hogy vízszintesen előre világítson. A padló közelében 
tehát sötét volt. De azt hiszem, így is meg tudom mondani. Igen, 
határozottan meg tudom mondani. – Egyre riadtabban csillogott a 
szeme. – Szmokingnadrág volt rajta… sötét nadrág, oldalt még 
sötétebb csíkkal… és lakkcipő. 

– A férfiak mindnyájan szmokingba öltöztek ma estére, Miss 
Wills? 

– Igen. Azaz Joe bácsi nem. Neki betegekhez kellett mennie; és 
Joe bácsi szerint lélektanilag rosszul hat, ha az orvos szmokingban 
állít be a beteghez. A beteg képes azt hinni, hogy a doktor esze 
másutt jár. De csak nem gondolja, hogy… 

Elliot mosolygott, de érezte, hogy a mosolya álszent. 
– Sokan szoktak errefelé átöltözni vacsorára? 
– Tudtommal senki – mondta Marjorie. Látszott rajta, hogy 

egyre zavartabb. – Általában mi se szoktunk. De ma este Marcus 
bácsi mindnyájunkat megkért valami okból, hogy öltözzünk át. 

– Ez volt az első ilyen eset? 
– Igen, legalábbis amióta nem jár hozzánk sok vendég. Mert 

Ingram professzor aligha számít vendégnek. Meg George sem. 
– Köszönöm, Miss Wills. Ha Crow őrnagynak vagy a 

főfelügyelőnek nincs kérdése… 
Mindketten a fejüket rázták, de Bostwick igen komor képet 

vágott. Marjorie egy pillanatig még tűnődve nézett Elliotra, aztán 
kiment és nagyon halkan csukta be maga mögött az ajtót De Elliot 
mintha látta volna, hogy megborzong. Nagy csend lett 

– Hm – dünnyögött Crow őrnagy, s apró szemével éles pillantást 
vetett Elliotra. – Nem tetszik nekem ennek a lánynak a vallomása. 



 

 

– Nekem se – mondta Bostwick, és megfontolt mozdulattal 
szétvette mellén összefont karját. 

– Látszólag világos az eset – dünnyögte tovább Crow őrnagy a 
bajusza alatt – Valaki kihallgatta és kileste Chesney és Wilbur 
Emmetelőkészületeit és rájött miféle előadást terveznek. Leütötte 
Emmetet eljátszotta a szerepét és az ártalmatlan kapszula helyébe 
egy mérget tartalmazó kapszulát csempészett Tudta, hogy a 
zselatinnak kell néhány perc, amíg elolvad. Vagyis Chesney nem fog 
rögtön gyanút amikor lenyeli a kapszulát. Tehát nem kezd azonnal 
kiabálni, hogy megmérgezték, nem próbálja elkapni a gyilkost. 
Annak tehát lesz ideje meglépni, és levetni a kosztümjét. Ha meg 
elolvadt a zselatin, a méreg pár perc alatt öl. Minden világos. Igen. 
Nyilvánvalóan az. Csakhogy… 

– Az ám! – mordult fel Bostwick, mikor a rendőrfőnök annyira 
hangsúlyozta ezt a szót. – Miért ütötték le Mr. Emmetet? Ez itt a 
probléma, igaz, uram? 

Elliot hirtelen rájött, hogy a sarokban strázsáló nagydarab 
ember sokkal okosabb, mint amilyennek gondolta. Igaz, hogy 
Bostwick rangban fölötte állt, de azért erre mégse számított. A 
főfelügyelő előre-hátra hintáztatta nagy testét s ütemesen a falnak 
verte a hátsóját. És olyan félreérthetetlenül gyanakvó kifejezéssel 
nézett Elliotra, hogy az úgy érezte, mintha reflektorral 
világítanának az arcába. 

– Pontosan ez, felügyelő – helyeselt Crow őrnagy. – Ahogy 
Bostwick mondja: miért ütötték le Mr. Emmetet? Miért nem adatta 
be a gyilkos Chesneynek Emmettel a mérgezett kapszulát az előadás 
folyamán? Ha tudta, hogy ezek ketten mit terveznek, csak a 
kapszulát kellett volna kicserélnie. Miért vállalta a kockázatot hogy 
leüti Emmetet beöltözik a ruháiba, hogy esetleg rögtön kiszúrják, 
amikor mindenki szeme láttára besétál ide? Miért vállalt ilyen 
borzasztó rizikót mikor csupán a kapszulát kellett volna kicserélnie, 
hadd végezze csak el más a piszkos munkát? 



 

 

– Azt hiszem – felelte elgondolkozva Elliot –, itt kell keresnünk 
az egésznek a nyitját. 

– Az egésznek a nyitját? 
– Igen, uram. Az előkészületek során nyilván szó sem volt róla, 

hogy Mr. Chesney valóban lenyel bármiféle kapszulát. 
– Hm – dünnyögte egy kis szünet után Crow őrnagy. 
– Csak arról volt szó, hogy úgy tesz, mintha lenyelné. Tudniillik 

ez az egész előadás csapdák sorozata akart lenni a közönség 
számára. Hasonló trükköket valószínűleg önökkel is csináltak a 
gimnáziumban pszichológiaórán. 

– Velem nem – jelentette ki Crow őrnagy. 
– Velem se – morogta Bostwick főfelügyelő. 
Elliotban dühösen ágaskodott a „csak azért is megmutatom” 

Nemcsak a kurta válaszok, hanem a kicsit ellenséges légkör miatt is, 
amely uralkodni kezdett a szobában. Azon tűnődött nem tartják-e 
vajon hencegésnek a szavait. Aztán elhatározta, hogy fütyül rá, de 
azért égett a füle. 

– A tanár – folytatta – fog egy üveg folyadékot beledugja a 
nyelvét elhúzza a száját és kijelenti, hogy a folyadék keserű. Aztán 
továbbadja az üveget. Az üvegben csak festett víz van. De ha nem 
vigyáz az ember, kész megesküdni rá, hogy a folyadék keserű, csak 
mert azt szuggerálták neki. Vagy pedig valóban keserű a folyadék, 
de a tanár csak úgy tesz, mintha belekóstolna, aztán felszólítja a 
diákját, hogy kóstoljon csak bele nyugodtan, nem keserű. S ha a diák 
nem figyelte meg, hogy a tanár csalt bizony belekortyol. 

Valószínűleg itt is ilyesmi történt Mr. Chesney figyelmeztette 
nézőit, hogy vigyázzanak, mert sok lesz a csapda. És gondoljanak 
csak arra, hogy Miss Wills szerint milyen meglepett, sőt bosszús 
képet vágott amikor a kapszulát a szájába dugták. Ő nyilván csak 
arra utasította Emmetet hogy látszólag adja be neki a pirulát s ő majd 
csak úgy tesz, mintha lenyelné. Csakhogy a gyilkos valóban beadta 
neki, és lenyelette vele. Mr. Chesney azért nem tiltakozott 



 

 

hallhatóan, hogy el ne rontsa a színjátékot – Elliot megrázta a fejét – 
és nagyon meg lennék lepve, ha az előre elkészített kérdések között 
nem találnánk egyet, amelyik valahogy így hangzik: „Mennyi időbe 
került, amíg lenyeltem a kapszulát?” 

Crow őrnagy láthatólag meg volt győzve. 
– Teringettét! .Ez elég logikus! – ismerte el, s egy pillanatra 

megkönnyebbült. Aztán ismét ingerült és zavart lett. – De ide 
figyeljen, felügyelő… ha így áll a dolog… hogy ilyesmit csinál valaki… 
Úristen, csak nem őrülttel van dolgunk? 

– A jelek szerint igen, uram. 
– Hát akkor nézzünk szembe a tényekkel – mondta Crow őrnagy. 

– Az az őrült vagy becézzük, ahogy tetszik, ebből a házból való! 
– Bizony – dörmögte Bostwick. – Folytassa csak, főnök! 
A rendőrfőnök csöndesen folytatta. 
– Mert először is: honnan tudhatta volna egy kívülálló, hogy ma 

éjszaka megfigyelőképességi kísérletet fognak rendezni a háziak? 
Vacsoráig ők maguk se tudták. Másodszor: nem valószínű, hogy a 
vacsora után egy kívülálló éppen ezek alatt az ablakok alatt 
lődörgött volna, s így hallgatta volna ki, mire készül Chesney és 
Emmet. Végül még kevésbé valószínű, hogy egy kívülálló éppen 
azon az estén csellengett volna szmokingban és lakkcipőben 
errefelé, amikor a háziak is szokásuktól eltérően – átöltöztek 
vacsorára. Elismerem, hogy ez korántsem végkövetkeztetés, csupán 
feltevés. Csakhogy… Nyilván maga is látja, mi a probléma? 

– Látom – felelte komoran Elliot. 
– Ha a háziak közül követte el valaki a gyilkosságot melyikük 

lehetett az? Joe Chesney betegnél volt; ha éjfélig csakugyan nem jött 
el onnan, az ő személye eleve kiesik. Wilbur Emmetet pedig 
majdnem megölte a gyilkos. Alkalmazott nincs a házban, csak két 
cselédlány meg egy szakácsnő, s ezek aligha jöhetnek számításba. 
Tehát egyetlen lehetőség marad – igen, tudom, hogy fantasztikusan 
hangzik –, de csakis egyetlen lehetőség. Éspedig az, hogy a 



 

 

gyilkosságot a közül a három személy közül követte el valamelyik, 
aki állítólag ebből a szobából nézte az előadást. Ez pedig azt jelenti, 
hogy az illető a sötétben kiosont innen. Fejbe verte szegény 
Emmetet beöltözött a ruháiba, beadta Chesneynek a mérgezett 
kapszulát aztán visszaosont ide, mielőtt még újra meggyújtották 
volna a villanyt. 

– Ez csakugyan fantasztikusan hangzik, uram – adott igazat 
tárgyilagosan Elliot a rendőrfőnöknek. 

– De hát akkor milyen magyarázat lehetséges még? 
Elliot nem felelt 
Tudta, hogy most feltevéseket kénytelenek gyártani. A 

boncolásig még azt sem tudják pontosan, hogy mi okozta Marcus 
Chesney halálát. Csak annyit tudnak, hogy valószínűleg egy 
ciánhidrogén-csoportba tartozó ciánféleség. A rendőrfőnök által 
utolsónak felvetett lehetőség azonban már neki is eszébe jutott. 

Szemügyre vette a zeneszobát. Körülbelül tizenöt négyzetláb 
lehetett az alapterülete, falait aranyozott szürke faburkolat 
borította. A franciaablakok elé nehéz, sötétszürke 
bársonyfüggönyöket szereltek. Bútor – a hatalmas zongorán és a 
lemezjátszós rádión kívül – alig volt a szobában, csak egy magas 
Boulle-szekrény a hallba vezető ajtó mellett négy, brokáttal bevont 
könnyű karosszék meg két zsámoly. A szoba közepe tehát aránylag 
üres volt, s ha az ablakok közelében álló zongorát ügyesen kikerülte 
az ember, sötétben is végigmehetett a szobán anélkül, hogy 
beleütközött volna valamibe. A szőnyeg, ezt már tapasztalták, olyan 
vastag volt, hogy elnyelte a léptek neszét. 

– No – szólalt meg a rendőrfőnök. – Próbáljuk ki. 
A villanykapcsoló a hallba vezető ajtó mellett a Boulle-szekrény 

mögött volt. Elliot lekattintotta. A szobára úgy szállt le a sötétség, 
mint valami láthatatlanná tevő sapka. De a csillárban olyan vakító 
fényű körték égtek, hogy Elliot szeme előtt még a sötétben is ott 
lebegett egy ideig a villanygyertyák negatív képe. A függönyök nem 



 

 

voltak behúzva, mégse lehetett semmit se kivenni a szobában, mert 
odakint borús volt az ég. Aztán halkan megcsörrentek a 
függönykarikák, mert valaki behúzta a függönyöket. 

– Integetek a kezemmel – hallatszott a rendőrfőnök hangja a 
sötétben. – Lehet látni? 

– Egyáltalán nem – felelte Elliot. – Maradjon, ahol van, uram, én 
kinyitom a szárnyas ajtót. 

Megkerült egy széket és tapogatózva megkereste az ajtót. 
Könnyen, szinte nesztelenül nyílt. Továbbcsoszogott még vagy két-
három métert, egészen az asztalig, és kitapogatta rajta a bronz 
lámpát. Bekapcsolta, mire a szemközti falon megjelent a vakító 
fehér fénykör. Aztán visszahátrált, hogy a zeneszobából vegye 
szemügyre a képet. 

– Hm – dünnyögött Crow őrnagy. 
A dolgozószobában csak az óra élt. Ott ketyegett könyörtelenül 

és szorgalmasan a halott ember feje fölött, a sötétre pácolt 
álkandalló párkányán. Elég nagy, aranyozott bronzóra volt, a 
számlapja hat hüvelyk átmérőjű, az alsó részében aprócska rézinga 
lengett csillogva ide-oda. S az óra alatt még mindig ott ült a halott. 
Öt perc múlva egy volt. 

Az asztal mahagónifából készült, rajta barna itatósmappa. A 
bronz lámpa az elülső részén állt, a zeneszobából nézve kicsit 
jobbra. Ott volt a kék virágmintás csokoládésdoboz is. Lábujjhegyre 
állva, Elliot tisztán látta az itatósmappán heverő ceruzát is. de a 
tollnak, amelyet Marjorie Wills emlegetett, nyoma sem volt. 

A bal kéz felé eső falon ki tudták venni az egyik franciaablakot. 
A jobb kéz felé eső fal mellett egy redőnyös íróasztal állt, csukva, 
zöld ernyős lámpával a tetején, mellette meg egy magas 
iratszekrény, acélból, festett faerezettel. Egy második széken meg 
egy csomó – a padlón szétszórt – képes újságon meg katalóguson 
kívül egyéb nem is volt a szobában. Az egészet úgy foglalta keretbe 
az ajtó, mint valami színházi függöny. A zeneszobában levő székek 



 

 

helyzetéből ítélve, a nézők körülbelül négy-öt méternyire ülhettek 
Marcus Chesneytől. 

– Hát ez nem sok – jegyezte meg bizonytalan hangon Crow 
őrnagy. – Maga lát valami érdekeset? 

Elliot szeme megint azon az összehajtogatott papírlapon akadt 
meg, amelyre már előzőleg is felfigyelt a halott szivarzsebében, a 
zsebkendő mögé dugva. 

– Azt ni, uram – mutatott rá. – Aszerint amit Miss Willstől 
hallottunk, azon kell lenniük a Mr. Chesney által előre felírt 
kérdéseknek. 

– És akkor mi van? – A rendőrfőnök majdnem ordított. – Még ha 
fel is írt, egy csomó kérdést mire megyünk velük...? 

– Talán mégiscsak megyünk valamire, uram – felelte Elliot és 
kísértést érzett, hogy maga is ordítson. – Hát nem érti, hogy ennek 
az egész színjátéknak a célja a nézők sokszoros beugratása volt? 

^ Valószínű, hogy majdnem mindenben volt valami trükk, amit 
csak láttak. És a gyilkos ezt ki is használta. Ezek a trükkök 
segítették, fedezték, és fedezik valószínűleg még most is. Ha 
sikerülne pontosan megállapítanunk, hogy mit láttak, illetőleg mit 
véltek látni a nézők, alighanem kapnánk valami útmutatást a gyilkos 
személyére vonatkozóan. Még egy őrült se követett volna el ilyen 
kapkodva, pillanatok alatt és többek szeme láttára egy gyilkosságot, 
ha nem lett volna Mr. Chesney tervében valami, ami oltalmat 
nyújthatott a számára, tévútra vezethette a rendőrséget s isten 
tudja, milyen módon, de alibit biztosíthatott neki. Ez csak világos! 
Vagy nem? 

Crow őrnagy ránézett. 
– Már megbocsásson, felügyelő – felelte váratlanul udvariasan – 

de meg kell mondanom, hogy szerintem kicsit furcsán viselkedik. És 
arra is kíváncsi volnék, honnan tudta Miss Wills vőlegényének a 
vezetéknevét. Mert én nem említettem. 

(Ó, hogy a fene enné meg I) 



 

 

– Elnézést kérek a viselkedésemért, uram. 
– Szót sem érdemel – felelte az őrnagy, ugyanolyan 

szertartásosan. – Egyáltalán nem lényeges. Egyébként ami a 
kérdések tanulmányozását illeti, kész vagyok egyetérteni magával. 
Nézzük, hátha megtudunk belőlük valamit Igaza van: ha van trükkös 
kérdés, vagy olyan kérdés, amely valamilyen trükkel kapcsolatos, 
rajta kell lennie azon a listán. 

Kivette a papírt a halott zsebéből, széthajtogatta, és kisimította 
az itatósmappán. Szép kalligrafikus írással ez állt rajta: 

FELELJEN PONTOSAN A KŐVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE: 

1. Volt-e valamilyen doboz az asztalon? Ha igen, írja le, milyen. 
2. Milyen tárgyakat vettem föl az asztalról? Milyen sorrendben? 
3. Mennyi volt a pontos idő? 
4. Milyen magas volt az a személy, aki belépett a franciaablakon? 
5. Írja le ennek a személynek az öltözékét. 
6. Mit tartott a jobb kezében? Írja le ezt a tárgyat. 
7. Írja le, miket csinált ez a személy. Elvitt-e valamit az asztalról? 
8. Mit nyeletett le velem? Mennyi időbe került, amíg lenyeltem? 
9. Mennyi ideig tartózkodott a szobában? 
10. Ki vagy kik szólaltak meg? Mi hangzott el? 
N. B. A fenti kérdések mindegyikére minden tekintetben pontos választ 

kell adni, különben a válasz nem érvényes. 
– Látszólag eléggé egyenes kérdések – dünnyögte Crow őrnagy – 

de nyilván van bennük turpisság. Lásd az utóiratot. És a színlelt 
nyelést illetően, úgy látszik, csakugyan igaza van, felügyelő. Lásd a 
nyolcadik kérdést. Mindazonáltal… 

Összehajtogatta a papírt és átadta Elliotnak, aki gondosan eltette 
a noteszébe. Aztán Crow őrnagy visszahátrált a szárnyas ajtó felé, 
tekintetét az órára szegezve. 

– Mindazonáltal, ahogy mondani kezdtem… 



 

 

Fénysáv hasított a zeneszobába: kitárult a hallba vezető ajtó. Egy 
férfi sziluettje sötétlett az ajtó keretében, s egy kopasz fej csillant 
meg a hátulról ráeső villanyfényben. 

– Helló! – szólalt meg egy éles, kicsit emelt hang. – Ki van itt, és 
mit csinál? 

– A rendőrség – felelte Crow őrnagy. – Semmi vész, Ingram. 
Jöjjön be, és gyújtsa meg a villanyt 

A jövevény egy pillanatig nem a megfelelő oldalán tapogatózott 
az ajtónak, de aztán benyúlt a Boulle-szekrény mögé, és 
felkattintotta a kapcsolót. És Elliot látta, hogy Gilbert Ingram 
professzorról alkotott első benyomását, amely egy pompeji ház 
udvarán látottak alapján alakult ki benne, kissé revideálnia kell. 

Ingram professzor kerek, fényes, nyájas ábrázata, 
pocakosodásra való hajlama és kicsit széles gesztusai keltették azt a 
benyomást, hogy alacsony és kövér. S e benyomást csak fokozta 
hunyorgó kék szeme, nyílt tekintete, gomborra meg a kopaszsága és 
a fülei fölött borzolódó két fekete hajpamacs. Az volt a szokása, hogy 
lehajtotta a fejét és úgy nézett fölfelé, fürkésző s kicsit kihívó 
tekintettel, s ez pontosan kifejezte az élet dolgaival kapcsolatos 
beállítottságát. De most levertnek látszott levertnek s kicsit 
begyulladtnak. Csupa vörös folt volt az arca, plasztronja mély ráncot 
vetett s úgy dagadt ki a mellényéből, mint a tészta, ha beteszik a 
kemencébe. Jobb keze ujjait úgy dörzsölte össze, mintha krétát 
dörzsölne le róluk. Elliot most látta, hogy valójában közepes termetű 
és egyáltalán nem kövér. 

– Hogy is nevezik az ilyet? Helyszíni szemle, ugye? – kérdezte. 
– Jó estét őrnagy. Jó estét főfelügyelő. 
Modora fesztelenül udvarias volt, s mosolyának villanása 

egyszerre szólt mindenkinek. De Elliot legfőbb benyomása az volt 
hogy a nyílt arcból csak úgy sugárzik az éleslátás és az értelem. 

– Ez az úr meg – folytatta tétován Ingram – nyilván a Scotland 
Yard embere, akiről Joe Chesney beszélt, ugye? Jó estét, felügyelő. 



 

 

– Igen, az – felelte Crow őrnagy. Aztán kicsit váratlanul így 
folytatta: – Ide figyeljen. Számítunk a segítségére. 

– Az én segítségemre? 
– Persze, hiszen ön a lélektan professzora. Önt nem lehet 

trükkökkel megszédíteni. Ezt ön maga jelentette ki. Mondja el 
nekünk, mi történt valójában ezen az átkozott előadáson! El tudja 
mondani? 

Ingram professzor gyors pillantást vetett a szárnyas ajtón 
keresztül a dolgozószobába. Még levertebb lett. 

– Azt hiszem, igen – felelte komoran. 
– Hát akkor rajta! – mondta Crow őrnagy olyan mozdulattal, 

amelyből látszott, hogy feltámadt benne a vitatkozó kedv. – Miss 
Willstől úgy hallottuk, hogy itt valami bűvészmutatványféle készült. 

– Ó! Már beszéltek vele? 
– Igen. És annak alapján, amit eddig sikerült megtudnunk, úgy 

látszik, ez az egész előadás afféle sorozatos beugratás lett volna… 
– Több annál – felelte Ingram professzor, egyenesen az őrnagy 

szemébe nézve. – Véletlenül tudom, hogy azt kellett volna 
megmutatnia, hogyan mérgezték meg Mrs. Terry boltjában a 
pralinét anélkül hogy bárki felfigyelt volna a gyilkosra. 

 



 

 

Hatodik fejezet 

Vigyázat! Sok a csapda!

Elliot nem akarta, hogy leolvassák az arcáról frissiben támadt 
képzettársításait, bement hát a dolgozószobába, mielőtt egyetlen 
megjegyzés is elhangzott volna. Meggyújtotta a redőnyös íróasztal 
tetején álló zöldernyős lámpát és eloltotta a nagy asztalon a 
Photoflood-égőt. A kontraszt miatt a rendes világítás gyöngének 
hatott, de a halottas székében gubbasztó Marcus Chesneyt így is 
látni lehetett. 

Hát így állunk? Bostwick felügyelő szerint Marcus Chesney a 
meggyilkoltatása előtt két nappal kérdéseket tett fel a rendőrségen 
a Mrs. Terry boltjában levő pralinésdoboz pontos méreteire 
vonatkozólag. És itt is egy doboz olcsó praliné hever az asztalon, és 
volt valami szerepe a színjátékban is. De mi volt ez a szerep? 

Elliot visszatért a zeneszobába, ahol Crow őrnagy ugyanezzel a 
problémával küszködött. 

– De hát hogyan lett volna képes Mr. Chesney a Mrs. Terry 
boltjában levő praliné meg mérgezésének módját azzal szemléltetni, 
hogy egy zöld kapszulát dugatott a szájába a madárijesztővel, lett 
légyen az akárki? – kérdezte a rendőrfőnök. 

Ingram professzor kicsit fölhúzta a vállát. Még mindig feszült 
volt a tekintete, valahányszor a másik szobába pillantott. 

– Ezt nem tudnám megmondani – felelte nyomatékosan. – De ha 
érdekli a véleményem, szerintem Chesney ezt a zöld kapszulaügyet 
csak mellékes epizódnak szánta. Ez is része volt ugyan az 
előadásnak, de lehet, hogy nem feltétlenül szükséges része. Az én 



 

 

véleményem szerint tulajdonképpen arra kellett volna figyelnünk, 
hogy mi történik az asztalon levő pralinés dobozzal. 

– Azt hiszem – szólalt meg egy kis szünet után a rendőrfőnök –, 
hogy én ebből kimaradok. Folytassa maga, felügyelő. 

Elliot rámutatott az egyik brokáthuzatú karosszékre. Ingram 
professzor óvatosan leült. 

– Nos, uram, Mr. Chesney meg is mondta önnek, hogy az előadás 
tulajdonképpeni célja az, hogy megmutassa, hogyan lehetett 
megmérgezni a pralinét anélkül, hogy bárki észrevette volna? 

– Nem, csak célzott rá. 
– Mikor? 
– Röviddel az előadás kezdete előtt. Ugyanis szemrehányást 

tettem neki miatta. „Szemrehányást tettem!” Magának persze ez 
csak frázisnak hangzik, amolyan vígjátéki fordulatnak. – Ingram 
professzor megborzongott egy kicsit, de aztán nyílt tekintete 
ravaszkás lett. – Ide figyeljen, felügyelő! Már a vacsoránál rájöttem, 
hogy valami gyanús Chesney váratlan elhatározása körül, hogy 
előadást rendez nekünk. A téma látszólag véletlenül vetődött fel, s 
csak a köztünk lefolyt vita végén jutottunk el odáig, hogy fogadunk. 
Csakhogy ő egész idő alatt ehhez a fogadáshoz akart eljutni. Már 
akkor ez volt a célja, amikor még le se ültünk a vacsorához. 
Rájöttem. És azt is láttam, hogy a fiatal Emmet kajánul mosolyog, 
amikor azt hiszi, hogy nem látják. 

– Valóban, uram? 
– Valóban. Ezért is tettem neki szemrehányást amiatt, hogy 

olyan későre halasztotta az előadást és a vacsora után majdnem 
három órát fölöslegesen vesztegettünk el, míg végre rászánta 
magát, hogy elkezdi. Nem szoktam kifogást emelni senkinek 
hobbyjai ellen, mert szentnek tartom őket, de úgy éreztem, hogy 
adott esetben kicsit túlzásba viszi a dolgot. Őszintén megkérdeztem 
tőle: „Mire megy ki a játék? Mert valami célja biztosan van. Erre ő 
bizalmasan megsúgta: „Figyeljen jól, s lehet, hogy rájön hogyan 



 

 

mérgezték meg Mrs. Terry pralinéját. Bár fogadni mernék, hogy 
nem jön rá.” 

– Lehetett valami elképzelése? 
– Nyilván. 
– És ezt akarta mindnyájuk előtt bebizonyítani? 
– Nyilván. 
– És – kérdezte Elliot közbevetőleg – vajon gyanította is, ki a 

bűnös? 
Ingram professzor fölpillantott. Gondterhelt volt a tekintete, s 

ha szabad egy ilyen nyájas arcra ezt a kifejezést alkalmazni, szinte 
riadtnak látszott 

– Az volt az érzésem – ismerte el. 
– De nem mondta meg… Vagy tett rá valami célzást? 
– Nem. Hiszen ezzel előre eleve tönkretette volna az előadás 

hatását. 
– És gondolja, hogy a méregkeverő ölte meg, mert tudta, hogy 

Mr. Chesney ismeri a kilétét? 
– Igen. Ez felettébb valószínű. – Ingram professzor izegni-

mozogni kezdett – Ide figyeljen, felügyelő. Értelmes ember maga? 
Van némi felfogóképessége? – Egy pillanatra elmosolyodott – 
Bocsánat. Hadd magyarázzam meg, miért kérdezem. Minden 
tiszteletem a mi derék Bostwick barátunké, de szerintem azt a 
mérgezési ügyet távolról sem úgy kezelte, hogy dicsőségére válnék. 

Crow őrnagy arca elkomorult és meg merevedett. 
– A főfelügyelő – jelentette ki nyomatékosan – csak a 

kötelességét próbálta teljesíteni… 
– Ugyan, hagyjuk az üres dumát – felelte Ingram professzor 

minden sértő szándék nélkül. – Persze, hogy azt. Isten minket úgy 
segéljen, mindnyájan azon vagyunk! De a kötelesség teljesítése még 
nem jelenti azt, hogy eljutottunk az igazsághoz; néha épp 
ellenkezőleg. A világért sem állítom, hogy a rendőrség 
összeesküdött Marjorie Wills ellen. Tudom, hogy nem erről van szó. 



 

 

De azért mégiscsak sajnálatos, hogy egy barátom unokahúga nem 
mehet végig a főutcán anélkül, hogy ne kockáztatná, hogy sárral 
dobálják meg a gyerekek. Megpróbálták egyáltalán megoldani a 
mérgezett praliné problémáját? És ha igen, hogyan? Miféle 
kategóriába sorolható ez a gaztett? Miért mérgezték meg azt a 
pralinét Mrs. Terrynél? 

Nagyot ütött a szék karjára. 
– Bostwick főfelügyelő – folytatta – annak a kényelmes 

általánosításnak a híve, hogy aki őrült, az természetesen őrült 
módjára is cselekszik, s ezzel kész is. És hogy alátámasszák a 
Marjorie ellen emelt vádat Christiana Edmunds hasonló esetét 
idézik. Szép kis hasonlóság, mondhatom! 

Crow őrnagy nem tett megjegyzést. 
– Mert hol itt a hasonlóság? Nem volt még két eset, amely 

jobban különbözött volna egymástól méghozzá a legfontosabbat; az 
indítékot tekintve. Lehet, hogy Christiana Edmunds őrült volt, de a 
gyilkosságra legalább olyan józan indoka volt, mint a gyilkosok 
többségének. Az a lány ott Brightonban, 1871-ben, hevesen 
beleszeretett egy nős orvosba, holott az erre nem adott semmi okot. 
Először az orvos feleségét próbálta sztrichninnel megmérgezni, de 
nem sikerült. Rájöttek a dologra, a lányt kitiltották a házból, és az 
őrjöngve távozott Azt állította, hogy ártatlan, és ezt be is akarta 
bizonyítani. Meg akarta mutatni, hogy működik a városban egy 
méregkeverő, aki nem lehet azonos Christiana Edmundsszal. Így 
támadt az az ötlete, hogy egy édességboltban megmérgezi a pralinét 
és egy csomó embert megöl. Nos, hol van itt a hasonlóság? 
Felvetődött-e valaha hasonló gyanú Marjorie-val kapcsolatban? Az 
isten szerelmére, hol van hát az indíték? Hiszen épp az ellenkezője 
történt: vőlegénye, miután eljött Sodbury Crossba, és meghallotta, 
mit beszélnek a lányról, már-már azon a ponton van, hogy gyáván 
elszelel. 



 

 

Ezeknél a szavaknál a professzor arca olyan kifejezést öltött, 
amelyet csak „angyalian gyilkosnak” lehetne nevezni, s ezt csak 
aláhúzta plasztronjának félelmetes suhogása. Aztán elnevette magát 
s kicsit megnyugodott. 

– Elnézést – mondta. – Hiszen itt maga kérdez. 
– Korábban is volt már vőlegénye Miss Willsnek? – kérdezte 

váratlanul Elliot 
– Ez meg miért érdekli? 
– Volt vagy nem volt? 
Ingram ismét csak egy kurta, kifürkészhetetlen pillantást vetett 

rá. 
– Nem. Én legalábbis nem tudok róla. Azt hiszem, Wilbur Emmet 

határtalanul szerelmes bele. Mindig is az volt. De hát az ő6 vörös 
orra… elnézést kérek… általában a csúnyasága nemigen szól 
mellette, még ha Marcus pártolta is az ügyet. Remélem, magunk 
közt marad, amit mondok? 

Crow őrnagy megint közbeszólt 
– Úgy hallottam – jegyezte meg színtelen hangon –, hogy 

Chesney minden számításba jöhető fiatalember kedvét elvette attól, 
hogy idejöjjön és találkozhasson a lánnyal. 

Ingram professzor habozott egy darabig. 
– Bizonyos értelemben valóban így van. Az, amit Marcus 

macskanyávogásnak szokott nevezni, zavarta volna az ő csöndes, 
nyugodt életmódját. Pontosan szólva nem is a kedvüket vette el, 
csak… 

– Kíváncsi volnék rá – szólt közbe Crow őrnagy –, miért sikerült 
Chesney jóváhagyását olyan könnyen elnyernie ennek a 
fiatalembernek, akivel pedig Marjorie csak külföldi kirándulásukon 
ismerkedett össze… 

– Arra gondol – tette fel nyíltan a kérdést a professzor –, arra 
gondol, hogy a történtek után talán már szívesen túladott volna a 
lányon? 



 

 

– Semmi ilyesmit nem mondtam. 
– Nem a fenét! Mindenesetre téved, barátocskám. Marcus 

megszerette a fiatal Hardingot A fiúnak jövője van, és alighanem 
Marcus iránt tanúsított túlzásba vitt tisztelete is közrejátszott a 
dologban. De ha szabad kérdeznem, miért ezen vitatkozunk? Sok 
mindenben kételkedhetünk a világon – Ingram professzor 
plasztronja éleset reccsent –, de egyvalami biztos: Marjorie-nak 
semmi köze a bácsikája meggyilkolásához! 

Mintha megint változott volna a szoba hőmérséklete. Elliot 
átvette az irányítást 

– Tudja, mi Miss Wills elképzelése a gyilkosságról, uram? 
– Ugyan mi? 
– Az, hogy valaki leütötte Mr. Emmetet beugrott Mr. Emmet 

szerepébe, és az előadás folyamán mérgezett kapszulát alkalmazott. 
Ingram kíváncsi pillantást vetett rá. 
– Hát igen. Ez látszik a legésszerűbb magyarázatnak, nem? 
– Következésképpen tehát az is, hogy valaki vacsora után 

kihallgatta, mit beszél Mr. Chesney és Mr. Emmet ebben a szobában, 
igaz? Az ajtó mögül vagy az ablakok alól. 

– Értem – dünnyögte a professzor. 
Halvány, merev mosolyféle suhant át egy pillanatra az arcán 

Dundi ökleit a térdére téve előrehajolt két könyöke úgy állt el az 
oldalától, mint két szárny. Olyan mulatságosan bamba képet vágott 
amilyet olyankor vágnak az értelmes emberek, ha elmerülten 
gondolkoznak, és gyorsan, de biztosan rendszerezik a tényeket. 
Aztán újból elmosolyodott. 

– Értem – ismételte meg. – Most pedig hadd tegyem fel a 
kérdéseit maga helyett én, felügyelő! – Meglengette a kezét a 
levegőben, mint valami varázsló. – A következő kérdése: „Hol 
tartózkodott ön negyed tíz és éjfél között?” Aztán: „Hol tartózkodott 
Marjorie és George Harding negyed tíz és éjfél között?” De van még 
tovább is: „Hol tartózkodtak az előadás alatt?” És ez a döntő kérdés. 



 

 

„Nem képzelhető-e el, hogy önök közül osont ki valaki a sötétben a 
nézőtérről, és játszotta el a cilinderes kísértet szerepét?” Ez az, 
amire elsősorban kíváncsi, nem? 

Crow őrnagy szeme összeszűkült. 
– De igen – felelte. 
– Sportszerű kérdés – állapította meg nyájasan Ingram 

professzor – tehát sportszerű választ érdemel. Válaszom tehát a 
következő. Bármilyen bíróság előtt kész vagyok megesküdni rá, 
hogy az előadás alatt egyikünk sem hagyta el ezt a szobát. 

– Hm. Nem túlzás ezt ilyen határozottan állítani? 
– Egyáltalán nem. 
– Tudja, milyen sötét volt itt? 
– Pontosan tudom. Először is nem volt annyira sötét, mint 

gondolja, mert a másik szobában vakító fényt árasztott az a 
Photoflood-égő. Másodszor: egyéb okaim is vannak még arra, hogy 
ezt állíthassam, és remélem, hogy állításomat társaim is 
megerősítik. Akár mindjárt meg is kérdezhetjük tőlük. 

Azzal felállt, s mint valami kikiáltó, a hall-ajtó felé mutatott, 
amelyen akkor lépett be Marjorie és George Harding. 

És Elliot szemügyre vette az újdonsült vőlegényt… 
Pompejiben Hardingnak csak a tarkóját látta, s most egy kis 

ingerültség fogta el, hogy szemtől szembe állt vele. George Harding 
nem lehetett idősebb huszonöt-huszonhat évesnél, modora 
szívélyesnek, őszintének, barátságosnak látszott nyoma sem volt 
benne feszélyezettségnek, és társaságban olyan természetesen 
mozgott, mint a macska a tálalón a nippek közt. Kicsit dél-európai 
értelemben volt jóképű: hullámos fekete haja erős szálúnak látszott 
széles arcában páratlanul kifejező fekete szemek ültek. Elliot éppen 
a külsejét találta nehezen összeegyeztethetőnek szinte kisiskolás 
modorával. A fiatalembert nyilván mindenütt szívesen látták, és 
ennek tudatában is volt. 



 

 

Aztán Harding szeme Marcus Chesney holttestére tévedt a 
szárnyas ajtó mögött. Egyszerre csupa féltő gondoskodás lett. 

– Nem lehetne becsukni azt az ajtót? – kérdezte, karjába fűzve 
Marjorie karját. – Ugye, megengedi? 

Marjorie – a fiatalember szemmel látható meglepetésére – 
kiszabadította a karját. 

– Így is jó – felelte, de azért Elliotra nézett. 
Elliot becsukta az ajtót. 
– Marjorie említette, hogy beszélni akar velem – folytatta 

Harding, és a lehető legnyájasabb pillantásával nézett körül. Aztán 
elfelhősödött az arca. – Csak mondja meg, ha a segítségére lehetek 
valamiben. Egyébként csak azt mondhatom, hogy ronda egy ügy, 
és… De hiszen úgyis tudják. 

(Most Elliot szemével látjuk őt tehát nem feltétlenül olyannak, 
amilyen valójában volt Épp ezért igazságtalanság lenne 
hangsúlyoznunk, milyen kedvezőtlen benyomást tett Elliotra nyílt 
beszéde s a kifejező mozdulat, amellyel szavait kísérte. Crow őrnagy 
és Bostwick főfelügyelő, akik kedvelték, teljesen őszintének érezték 
Hardingot) 

Elliot egy székre mutatott 
– Ön Mr. Harding? 
– Úgy van – helyeselt a másik barátságosan, mint egy 

kölyökkutya, amelyik mindenáron tetszeni akar. – Marjorie szerint 
ön azt szeretné, hogy mondjuk el mindnyájan, mi történt itt 
amikor… szóval amikor a szegény öregfiú meghalt. 

– Ennél sokkal többet szeretne – kuncogott Ingram professzor. 
– Az a gyanúja, hogy maga, vagy Marjorie, vagy én… 
– Kérem, uram! – szólt rá élesen Elliot. Odafordult a többiekhez. 

– Foglaljanak helyet – Egy kis feszélyezettség támadt a szobában. – 
Igen, tanúvallomást is kell majd kérnünk önöktől. Most azonban 
csak néhány kérdést szeretnék feltenni, mert a válaszaik minden 
tanúvallomásnál értékesebbek lehetnek. Tudták, hogy Mr. Chesney 



 

 

előre felírt egy sor kérdést az önök számára az előadásával 
kapcsolatban? 

Egy kis szünet után Marjorie válaszolt: 
– Persze. Már mondtam. 
– Ha most én tenném fel önöknek ezeket a kérdéseket tudnának 

pontosan válaszolni rájuk? 
– Igen – mondta Harding. – De ide figyeljen. Én ennél jobbat is 

tudok, ha csak arra kíváncsi, hogy mi történt. Ugyanis az egészet 
filmre vettem. 

– Színes a film? 
Harding pislogni kezdett 
– Színes? Úristen, dehogy! Csak fekete-fehér. Színes filmet 

használni belső felvételnél, különösen ilyen világítás mellett… 
– Akkor attól tartok, hogy bizonyos dolgokban nem sok hasznát 

vesszük – vágott a szavába Elliot – Hol az a film? 
– Bedugtam ott abba a lemezjátszós rádióba, mikor a zűrzavar 

kezdődött. 
Láthatólag csalódott volt, hogy Elliot így fogadta a bejelentését. 

Mintha lebecsülést érzett volna a szavaiban. Elliot odalépett a 
lemezjátszóhoz, és felemelte a fedelét. A zöld filccel borított 
korongon valóban ott hevert egy bőrtáska – zárja nem volt 
bekapcsolva -, s benne a felvevőgép. A három szemtanú – akiknek 
most háttal állt – kicsit zavartan ült le és nézte őt; tisztán látta őket 
a lemezjátszó fölött függő kép üvegében. Elkapta az üveg tükrében 
azt a zavart kérdő pillantást is, amelyet Crow őrnagy vetett Bostwick 
főfelügyelőre. 

– Itt van a lista – kezdte Elliot, es elővette noteszéből a papírt. 
Jobb kérdések, mint amilyeneket én tudnék feltenni, mivel 
kifejezetten azzal a céllal készültek, hogy a leglényegesebb 
részleteket leplezzék… 

– Mik azok a részletek? – kérdezte gyorsan Marjorie. 



 

 

– Éppen ez az, amit ki kell derítenünk. Mindegyiküknek 
felteszem ugyanazt a kérdést, olyan sorrendben, ahogy ülnek, és 
szeretném, ha a lehető legkimerítőbben válaszolnának rá. 

Ingram professzor felhúzta szinte alig észrevehető szemöldökét. 
– Nem tart tőle, felügyelő, hogy esetleg már kiagyaltunk a maga 

számára valamilyen sztorit? 
– Az nem lett volna okos dolog, uram. De nem is hiszem hogy 

ilyesmit ki tudtak volna agyalni, hiszen Chesney doktor szerint önök 
az első pillanattól fogva ellentmondtak egymásna. Ha most másként 
viselkednének, úgyis rájönnék. Tehát: valóban azt hiszik, hogy nem 
nagyzoltak az este? Valóban abszolút pontosan felelni tudnak 
ezekre a kérdésekre? 

– Igen felelte Ingram professzor, s furcsán mosolygott. 
– Igen! – jelentette ki határozottan Marjorie. 
– Én nem vagyok bizonyos benne – mondta Harding. – Én inkább 

arra koncentráltam, hogy mindent filmre tudjak venni, és nem arra, 
hogy apró részletekre figyeljek. De azért valószínűleg én is tudok 
felelni a kérdéseire. Az én szakmámban megszoktuk, hogy mindig 
nyitva tartsuk a szemünket... 

– Mi is az ön szakmája, Mr. Harding? 
– Kutatóvegyész vagyok – felelte Harding olyan nyersen, mintha 

kihívásnak szánta volna a választ. – De ez nem érdekes. Kezdje. 
Elliot lecsukta a lemezjátszó fedelét és rátette a noteszét. Mintha 

csak egy karmester emelte volna fel a pálcáját valahol forogni 
kezdett egy kerék, szétnyílt a függöny, és kigyúltak a lámpák. Elliot 
minden ízében érezte, hogy ezekben a kérdésekben vannak a 
nyomok, amelyeken elindulva eljuthat az igazsághoz – de csakis 
akkor, ha nemcsak a válaszok, hanem a kérdések jelentését is képes 
lesz megérteni. 

– Az első kérdés – kezdte, mire megreccsentek a székek: a három 
szemtanú nekigyűrkőzött a válaszadásnak. 



 

 

Hetedik fejezet 

Ellentmondó tanúvallomás 

– Az első kérdés: Volt-e valamilyen doboz az asztalon? Ha igen, írja le, 
milyen. Nos, Miss Wills? 

Marjorie finom vonalú szája megkeményedett. Egy pillanatra 
sem vette le a szemét Elliotról, és e szemben harag villogott. 

– Csak akkor vagyok hajlandó felelni rá, ha maga szerint fontos-
jelentette ki.-De nem hátborzongató egy kicsit ez az egész? Hogy itt 
ül, és kérdéseket tesz fel, mintha csak valami társasjátékot 
játszanánk, ő meg ott… – A csukott ajtóra nézett, aztán elkapta róla 
a tekintetét. 

– Fontos, Miss Wills. Volt-e valamilyen doboz az asztalon? Ha igen, 
írja le, milyen. 

– Persze hogy volt egy doboz az asztalon! Marcus bácsi jobb keze 
felől, majdnem egészen elöl. Egy doboz Henry-féle karamell-ízű 
praliné, két font súlyú. Látni nem láttam ugyan a címkéjét, mert 
ültem, mégis tudtam, hogy Henry-féle karamellízű praliné, mert a 
dobozon világoszöld virágminta volt. 

George Harding megfordult és a lányra nézett. 
– Téved – mondta. 
– Miben tévedek? 
– A virágok színét illetően – felelte Harding. – Nem értek ugyan 

a pralinéfélékhez, de kétségtelen, hogy kétfontos doboz volt, és 
virágminta volt rajta. De a virágok nem világoszöldek voltak, hanem 
sötétkékek. Határozottan sötétkékek. 

Marjorie arckifejezése nem változott; kecsesen, de szinte 
klasszikus szobrokhoz illő gőggel fordította Harding felé a fejét. 



 

 

– Drágám – mondta halkan. – Amúgy is borzasztó volt ez a mai 
éjszaka, jobb, ha nem idegesít fel, és nem akarja, hogy sikítsak. 
Könyörgök, ne akarja. Azok a virágok zöldek voltak. A férfiak mindig 
összetévesztik a zöldet a kékkel. Ne, ne, ne… legalább ma éjszaka ne. 

– Kérem, ha maga mondja – felelte Harding, félig bűnbánóan, 
félig durcásan. – De nem, a fene enné meg! – tört ki váratlanul, és 
felugrott. – Azt várják tőlünk, hogy az igazat mondjuk. Azok a 
virágok igenis kékek voltak, sötétkékek, és… 

– De drágám… 
– Egy kis türelmet kérek – szólt közbe élesen Elliot. – Majd 

Ingram professzor eldönti a kérdést. Nos, uram? Melyiküknek van 
igaza? 

– Mind a kettőjüknek – felelte Ingram, hanyagul keresztbe téve 
vastag lábait. – S következésképpen mind a ketten tévednek. 

– De hát mind a ketten nem tévedhetünk! – tiltakozott Harding 
– Szerintem igen – felelte udvariasan Ingram professzor. 

Elliothoz fordult – Felügyelő, én a szó szoros értelmében vett igaza 
mondom. Már most is megmagyarázhatnám a dolgot, de ha lehetne, 
inkább várnék vele. A további kérdések valamelyikéből úgyis 
megértik, mire gondolok. 

Elliot felkapta a fejét 
– Honnan tudja, milyen kérdések lesznek még, uram? – 

kérdezte. 
Csend lett; mintha a sarkokból kúszott volna elő, és terjed volna 

szét az egész szobában. Szinte az volt az érzésük, hogy Í csukott 
ajtón keresztül is hallják a dolgozószobában álló óra ketyegését 

– Természetesen nem tudom – felelte szelíden Ingram 
professzor. – Csak sejtem, hogy bizonyára lesz a listán egy ilyen 
kérdés is. 

– Nem látta már véletlenül ezt a listát, uram? 
– Dehogy láttam. Az isten szerelmére, felügyelő, ne próbáljon 

semmiségekkel összezavarni egy ilyen fontos pillanatban. Vén 



 

 

csataló, ravasz róka, tapasztalt öregember vagyok én. S az efféle 
trükkök már rég nem újak: magam is kipróbáltam őket rengeteg 
évfolyamomban. Pontosan tudom, miben állanak. S csak azért, mert 
engem nem tudnak megtéveszteni, maga ne essen abba a tévedésbe, 
hogy én akarom megtéveszteni magukat. Ha tovább olvassa azt a 
listát majd maga is meglátja, mire gondolok. 

– Zöld volt a virág – mondta Marjorie, s félig hunyt szemmel 
meredt a mennyezet egyik sarkába. – Zöld, zöld, zöld! Folytassa, 
kérem. 

Elliot fölvette a ceruzáját. 
– Tehát a második kérdés. Milyen tárgyakat vettem föl az asztalról? 

Milyen sorrendben? – Le is fordította a kérdést. – Milyen tárgyakat 
vett fel Mr. Chesney az asztalról, miután leült és milyen sorrendben 
vette föl őket? Miss Wills? 

Marjorie habozás nélkül válaszolt. 
– Már elmondtam. Miután leült, először egy ceruzát vett föl az 

asztalról, s úgy tett, mintha írna vele valamit a mappára, aztán 
lerakta. Aztán meg egy tollat vett föl, és azzal tett úgy, mintha írna. 
Közvetlenül azelőtt tette le, mielőtt a cilinderes alak belépett. 

– Ön szerint, Mr. Harding? 
– Igen, ez így igaz – ismerte el Harding. – Legalábbis az első fele. 

Először csakugyan egy ceruzát vett fel… egy kék vagy fekete 
ceruzafélét… aztán letette. De a második tárgy nem egy toll volt. 
Ceruza volt az is. Körülbelül ugyanolyan színű, csak nem olyan 
hosszú. 

Marjorie megint feléje fordította a fejét. 
– George – mondta ugyanolyan hangon, mint első ízben. – 

Készakarva kínoz? Mondja meg őszintén! Feltétlenül le kell 
torkolnia, akármit mondok? – Aztán felkiáltott: – Tudom, hogy toll 
volt. Láttam a pici hegyét meg a tollszemet. Kék volt vagy fekete. 
Egy egészen kicsi toll. Könyörgök, ne akarjon… 



 

 

– Hát ha így fogja fel a dolgot – mondta Harding némi sértett 
büszkeséggel. „Kifejező” szemeit a lány felé fordította, mire – Elliot 
mérhetetlen bosszúságára – annak megváltozott az arckifejezése: 
csupa aggodalom lett. 

– Ne haragudjon – szólalt meg Marjorie –, de biztos, hogy toll 
volt. 

– Ceruza!
– Ön szerint mi volt Ingram professzor? Toll vagy ceruza? 
– Az igazság az – felelte a professzor – hogy sem az egyik, sem a 

másik. 
– Jóságos isten! – suttogta Crow őrnagy, váratlanul emberi 

hangon. 
Ingram professzor fölemelte a kezét. 
– Hát nem értik? – kérdezte. – Még mindig nem kapiskálják, 

hogy ebben a színielőadásban minden trükk volt, meg csapda? Hát 
mi egyébre számítottak? – Kissé ingerült volt a hangja. – Marcus 
ebben az esetben is egy egészen közönséges csapdát állított 
maguknak, és maguk beleestek. Először – és ebben igazuk van – 
csakugyan egy közönséges ceruzát vett fel az asztalról, és tett úgy, 
mintha írna vele. Ez volt a lélektani előkészítés. Aztán felvett 
valamit, ami se toll nem volt, se ceruza, bár nagyságára és alakjára 
nézve hasonlított egy ceruzára, és úgy tett mintha azzal is írna. S 
maguk azonnal áldozatául estek annak az illúziónak, hogy tollat 
vagy ceruzát látnak. Pedig nem is íróeszköz volt. 

– Hát mi? – kérdezte Elliot. 
– Nem tudom. 
– De hát… 
Ingram egyébként jámbor tekintete megvillant. 
– Hohó, felügyelő. Vigyázat! – ajánlotta nem éppen professzoros 

hangon. – Azt megígértem, hogy szólok, ha valahol valami trükk 
van. Azt is, hogy szólok, ha tévednek. De azt nem ígértem meg, hogy 



 

 

azt is megmondom, hogy mit vett fel Chesney az asztalról… 
Bevallom, nem is tudom. 

– De azt csak el tudja mondani, hogy milyen volt az a tárgy! 
– Bizonyos mértékben igen. – A professzor láthatólag nagyon 

izgatott volt. – Olyan, mint egy toll, csak vékonyabb és sokkal 
kisebb, és azt hiszem, sötétkék színű. Emlékszem, hogy Marcus kicsit 
nehezen tudta felvenni az asztalról. 

– Értem, uram. De hát mi az a tárgy, ami ilyenforma? 
– Fogalmam sincs róla. Éppen ez dühít. Az az izé… Várjon csak! – 

Még jobban megmarkolta a szék karját, s egész teste megfeszült, 
mintha fel akarna ugrani. Aztán megkönnyebbülés áradt el az arcán, 
füttyentett egyet, felengedett benne a feszültség, és rájuk meredt. – 
Megvan! – kiáltott fel. – Tudom mi, volt az. 

– Nos, uram? 
– Egy fúvócsőbe való nyílvessző! 
– Micsoda? 
– Egészen biztos – jelentette ki a professzor, s mintha valami 

óriási akadályt sikerült volna legyőznie. – Nálunk is volt egypár 
ilyen az egyetem természettudományi múzeumában. Nem egészen 
három hüvelyk hosszú, vékony faszilánkok voltak, a színük feketés, 
a végük hegyes. Dél-Amerikában, Malájföldön, Borneóban vagy 
tudom is én hol használnak ilyesmit. A földrajzi ismereteim mindig 
zavarosak voltak. 

Elliot Marjorie-ra nézett. 
– Volt a bácsikájának fúvócsőbe való nyílvesszője, Miss Wills? 
– Nem. Biztos, hogy nem. Én legalábbis sose hallottam róla. Crow 

őrnagy kíváncsian közbeszólt. 
– Afféle mérgezett nyílvesszőre gondol? – kérdezte Ingram 

professzortól. 
– Nem, nem feltétlenül. Azt hiszem, itt szép példájához 

jutottunk el annak, hogyan ragadtatja el magát az emberi képzelet 
egy ötlettől, annyira, hogy a végén már egyikünk se emlékszik rá, 



 

 

hogy mit is látott. Egy pillanat múlva már az is eszébe juthat 
valamelyikünknek, hogy még a mérget is látta a nyílvesszőn, s akkor 
aztán megint nem vagyunk sehol. Uralkodjunk magunkon! – tette 
hozzá Ingram. Fújtatott egyet és széles mozdulatot tett a kezével. – 
Én mindössze csak azt mondtam, hogy amit láttam, egy fúvócsőbe 
való nyílvesszőre hasonlított. Világos? Akkor jöjjön a következő 
kérdés. 

George Harding bólintott. 
– Úgy van – jelentette ki, és Elliot meglepődött, mikor 

észrevette, milyen furcsa kifejezéssel pillant a fiatalember a 
professzorra. De valóban csak egy villanásnyi ideig tartott az egész, 
Elliot nem is tudta mire magyarázni. – Azt hiszem, nem sokkal 
lettünk okosabbak. Jöjjenek hát csakugyan azok a kérdések. 

Elliot tétovázott. A professzor váratlan ötlete izgatta, szívesen 
foglalkozott volna behatóbban a problémával. De hát a dolog nem 
volt sürgős. 

– A következő kérdés – pillantott a kezében levő papírra – 
valószínűleg a bebugyolált alak megjelenésének időpontjára 
vonatkozik. De fogják fel, ahogy akarják. Mennyi volt a pontos idő? 

– Pontosan éjfél – vágta rá Marjorie. 
– Csakugyan éjfél körül lehetett – ismerte el George Harding. 
– Hogy egészen pontosak legyünk-mondta Ingram professzor, és 

összetette a tenyerét –, éjfél előtt egy perc volt. 
Elhallgatott, mintha várna valamire, és Elliot fel is tette a 

kérdést, amelyre várt. 
– Értem, uram – mondta –, de ezzel kapcsolatban nekem is volna 

egy kérdésem. Honnan tudja, hogy éjfél előtt egy perc volt? 
Megnézte a saját óráját is, vagy csak a kandalló párkányán levő óra 
mutatott annyit? Tudom, hogy az az óra most pontos, de biztos, 
hogy akkor is a pontos időt mutatta? 

Ingram professzor tárgyilagosan válaszolt. 



 

 

– Ez a kérdés bennem is felvetődött. Eltűnődtem rajta, vajon, 
nem igazította-e át Marcus azt az órát hogy ne a pontos időt 
mutassa, s mi aztán mégis megesküdjünk rá, hogy annyi volt az idő. 
Csakhogy állítom, hogy Marcus sportszerűen játszott. – Megint 
bosszús arcot vágott. – Egy ilyen trükk nem felelt volna meg a 
játékszabályoknak. Marcus a megfigyelőképességünket akarta 
ellenőrizni. Eloltatta velünk a villanyt, tehát a saját óráinkat nem 
nézhettük meg. Következésképpen ha lehetővé tette, hogy 
valamilyen óráról megállapíthassuk, mennyi az idő, csakis arról az 
óráról állapíthattuk meg. Szerintem ez hallgatólagosan benne volt 
az egyezségünkben. Vagyis annak az órának az alapján meg tudom 
mondani, hogy mi mikor történt. De azt persze nem tudom, hogy az 
óra egyébként is pontos volt-e. 

– De én tudom – szólt közbe Marjorie. – Persze hogy pontos volt. 
Indulatosan beszélt, ugyanakkor zavartnak és meglepődöttnek 

látszott. Mintha mindenre számított volna, csak arra nem, hogy ez a 
kérdés felvetődhetik. 

– A lehető legjobb okom van rá, hogy biztos legyek benne j 
folytatta. – A dolog ugyanis nem a megfigyelőképességgel függ 
össze. Nem az én megfigyelőképességemmel. Ha kell, bizonyíthatom 
is, hogy az az óra pontos volt. Méghozzá igen könnyen. De hát 
lényeges ez egyáltalán? 

– Nagyon is lényeges lehet – szólalt meg Crow őrnagy. – Olyan 
valakinek az alibije szempontjából, aki nem volt itt. 

– Csakugyan. Joe Chesney… – dünnyögte Ingram professzor, és 
füttyentett egyet. – Pardon, bocsánat – tette hozzá szertartásosan. 

Mint ahogy korábban mosolyának egy villanása egyszerre szólt 
mindenkinek, ugyanúgy megint csak mindenkinek egyszerre 
juttatta eszébe ugyanazt a gondolatot ez a nyilvánvalóan önkéntelen 
elszólás. Elliot tűnődni kezdett, vajon hogyan is definiálja a szótár a 
„szuggesztió” szót. 

– Joe bácsi? – kiáltott fel Marjorie. – Miért? Mi van vele? 



 

 

– Térjünk át a további kérdésekre – javasolta a professzor, és 
megnyugtatóan rávigyorgott a lányra. 

Elliot gyorsan feljegyzett valamit, éselhatározta, hogy fokozza a 
tempót. 

– Ezt majd tárgyaljuk meg később, jó? Most inkább a kérdésekre 
feleljenek, amilyen tömören csak tudnak. Következik tehát: Milyen 
magas volt az a személy, aki belépett a franciaablakon? 

– Hat láb – felelte habozás nélkül Marjorie. – Azaz ugyanolyan 
magas, mint Wilbur, s hogy Wilbur milyen magas, azt mindnyájan 
tudjuk. Igen, ugyanolyan magas, mint Wilbur és Joe bá… – Elakadt a 
szava. 

– Csakugyan hat láb magas lehetett – jelentette ki némi 
gondolkodás után Harding is. – Legfeljebb ha valamicskével 
magasabb. Ámbár lehet, hogy csak az a hülye cilinder keltett ilyen 
hatást. Ingram professzor megköszörülte a torkát. 

– Tudom, hogy mi se lehet idegesítőbb, mint ha valaki állandóan 
ellentmond… 

A látszólagos nyugalom alatt mindenkiben forrt a méreg. 
Különösen Marjorie szeme volt szokatlanul fényes. 

– Nem, én ezt nem bírom tovább! Csak nem akarja azt mondani, 
hogy alacsony volt és kövér? 

– Nem, drágám. Nyugodjon meg már. – Azzal Ingram professzor 
Elliot felé fordult. – Íme a válaszom, felügyelő. Az a személy, aki 
bejött azon az ablakon, körülbelül öt láb kilenc hüvelyk magas volt… 
körülbelül olyan magas, mint mondjuk Mr. Harding vagy én. Vagy – 
ezt a lehetőséget se hagyjuk figyelmen kívül – csakugyan hat láb 
magas, de a hosszú kabát alatt behajlította egy kicsit a térdét, hogy 
alacsonyabbnak lássuk. De mindenesetre öt láb kilenc hüvelyk volt. 

Csönd lett. 
Crow őrnagy, akin most csontkeretes szemüveg volt, s így 

korántsem hatott olyan katonásan, végighúzta tenyerét a homlokán. 
Már hosszabb ideje jegyezgetett valamit egy boríték hátára. 



 

 

– Ide figyeljen – szólalt meg. 
– Tessék. 
– Szeretném megkérdezni – kezdte a rendőrfőnök mérgesen, de 

logikusan miféle válasz ez? De őszintén! Az illető öt láb kilenc 
hüvelyk magas volt, de az is lehet, hogy hat láb… Nézze Mr. Ingram. 
Meglep, hogy éppen maga ültet bogarat mindnyájunknak a fejébe. 
Ahányszor csak alkalma nyílt ellentmondani, maga ellentmondott. 
Hajlandó meghallgatni, mi az eddigi eredmény? 

Szívesen. 
Abban mindhárman egyetértenek, hogy hevert az asztalon egy 

kétfontos doboz praliné, s hogy a két tárgy közül, amelyet Chesney a 
kezébe vett, az első egy ceruza volt. De vessenek csak egy pillantást 
erre a borítékra. Feljegyeztem, mit válaszoltak a további kérdésekre. 

Azzal odahajította a borítékot Ingram professzornak. Az 
megnézte, aztán továbbadta. Valóban érdemes volt megnézni. 

KI HOGYAN LÁTTA? 

Milyen színű volt a  Miss Wills Zöld. 
pralinésdoboz? Mr. Harding Kék. 
  Ingram prof. Zöld is, kék is. 

Milyen tárgyat vett  Miss Wills Egy tollat. 
fel másodiknak Mr. Harding Egy ceruzát. 
Cheney? Ingram prof. Egy fúvócsőbe való 

nyílvesszőt 

Hány óra volt?  Miss Wills Éjfél. 
 Mr. Harding  Kb. éjfél. 
 Ingram prof.  Egy perc múlva 

tizenkettő. 

Milyen magas volt  Miss Wills  Hat láb. 
a cilinderes fickó? Mr. Harding  Hat láb. 



 

 

 Ingram prof. Öt láb kilenc hüvelyk. 

– Az egyetlen, amiben nagyjából mindhárman egyetértenek – 
folytatta Crow őrnagy –, az időpont. És alighanem ebben tévednek a 
legnagyobbat. 

Ingram professzor felugrott. 
– Nem értem magát, őrnagy. Arra kér, hogy mint gyakorlott 

megfigyelő, mondjam el, hogy valójában mi történt. 
Ellentmondásokra számít. Sőt keresi az ellentmondásokat. Aztán 
mikor rámutatok ezekre az ellentmondásokra, akkor a jó ég tudja 
miért, haragszik rám. Legalábbis úgy veszem észre. 

– Tudom, mire kértem, nem is azzal van bajom – szállt vitába 
vele Crow őrnagy, a borítékkal hadonászva. – De mi ez a 
pralinésdoboz körüli vacakolás? Egy doboz vagy zöld, vagy kék; de 
egyszerre zöld is, kék is nem lehet, az istenfáját neki! És maga mégis 
azt állítja. Nos, ha éppenséggel tudni akarja – és itt, hiába integetett 
neki kétségbeesetten Elliot is, Bostwick is, egyszerűen fütyült az 
előírt rendőrségi titoktartásra, ha éppenséggel tudni akarja, az a 
doboz abban a szobában kék. Kék virágok vannak rajta. És a dobozon 
kívül csak egyetlen tárgy van az asztalon: egy lapos ceruza. Egyéb 
tárgynak semmi nyoma, nincs ott se toll, se másik ceruza, se 
fúvócsőbe való nyílvessző. Csak egy kék doboz csokoládé meg egy 
ceruza. Ha szabad kérdeznem, ehhez mit szól? 

Ingram professzor gúnyos mosollyal leült. 
– Csak azt – felelte –, hogy ha eljön az ideje, egy pillanat alatt 

megmagyarázom. 
– Kérem – morogta Crow őrnagy, és mindkét kezét a magasba 

emelte, mintha hindu módra akarna köszönni. – Folytassa, ahogy 
akarja, magyarázza meg, amikor akarja, engem nem érdekel. 
Folytassa, felügyelő. Bocsánat, hogy beleszóltam. A maga ügye. 

A következő néhány percben Elliot kezdte úgy érezni, hogy talán 
nem lesz több ellentmondás. Mert az ötödik és hatodik kérdésre 



 

 

meg a hetedik kérdés első felére szinte szó szerint azonos válaszokat 
kapott. Ezek a kérdések a franciaablakon belépő kísértetalakra 
vonatkoztak: írja le ennek a személynek az öltözékét. Mit tartott a jobb 
kezében? Írja le ezt a tárgyat, írja le, miket csinált. 

A válaszokból pontosan kirajzolódott a groteszk figura képe, 
mert észrevehetőleg igen nagy benyomást tett mindhármukra. 
Egyetlen részletet sem felejtett el egyikük sem. Beszéltek a 
cilinderről, a barna gyapjúsálról, a napszemüvegről, az esőkabátról, 
és nem maradt ki beszámolójukból a fekete szmokingnadrág és a 
lakkcipő sem. Mindhárman pontosan leírták a fekete táskát, amely a 
látogató jobb kezében volt, és emlékeztek a fehér betűkkel ráfestett 
szövegre is: R. H. Nemo, M. D. Egyetlen új részlet merült fel: az, hogy a 
látogató kezén gumikesztyű volt. 

A válaszoknak ez az egyezése meglepte s kicsit zavarba is hozta 
Elliot felügyelőt, de aztán eszébe jutott, hogy a szemtanúk 
mindegyikének több mint bőséges alkalma volt tanulmányozni az 
öltözéket. Hiszen Nemo szerelése, köztük a fekete táska is, ott 
hevert a dolgozószoba ablaka előtt. A szemtanúk tehát nemcsak az 
előadás alatt látták ezeket hanem utána is, amikor elindultak 
megkeresni Wilbur Emmetet. 

De ugyanilyen pontosan számoltak be arról is, hogy miket 
csinált a látogató a színpadon. A fekete szemüveges Nemo alakja, 
amint önmaga óriási árnyéka előtt hajolgatott és bólogatott a vakító 
fényességben, szinte lidércnyomásként töltötte be agyuk egész 
látómezejét. Elmondták, hogy lépett be. Elmondták, hogy George 
Harding meggondolatlan viccelődésére hogyan fordult nézői felé, és 
nézett rájuk. Elmondták, hogyan fordított hátat nekik, és tette le 
táskáját az asztalra. S végül azt is elmondták, hogyan ment át az 
asztal jobb oldalára, hogyan húzott elő a zsebéből egy orvosságos 
dobozt, hogyan vett ki belőle egy kapszulát és… 

De hol az ördögben volt itt a nyom, amelyen el lehetett volna 
indulni? 



 

 

Elliot elsősorban ezt kereste. Már a kérdések vége felé 
közeledett, de eddig még nem talált semmit, ami útba igazíthatta 
volna. Tény, hogy voltak ellentmondások a három tanú válaszai 
közt, de mit kezdhetett velük? 

– Szépen haladunk – jegyezte meg. – De van a hetedik kérdésnek 
egy másik része is. Elvitt-e valamit az asztalról? 

Három hang szólalt meg majdnem egyszerre. 
– Nem – mondta Marjorie. 
– Nem – mondta George Harding. 
– Igen – mondta Ingram professzor. 
Megint nagy kavarodás támadt. Harding határozottan 

kijelentette: 
– Esküdni mernék rá, uram, hogy nem vitt el semmit! Hozzá se 

ért az asztalhoz. Csak… 
– Persze hogy nem – jelentette ki Marjorie is. – Mit is vihetett 

volna el? A jelek szerint csak egyvalami tűnt el: az a toll, vagy 
ceruza, vagy fúvócsőbe való nyílvessző, ahogy maguk állítják, de 
biztosan tudom, hogy azt se vitte el. Marcus bácsi ugyanis letette 
maga elé az itatósmappára. És az a cilinderts alak még csak a 
közelében se volt a Marcus bácsi előtt heverő mappának. 

Mit vihetett volna hát el? 
Ingram professzor csendet kért. Most egy kicsit komor volt az 

ábrázata. 
– Pontosan ez az, amit már eddig is igyekeztem megértetni 

magával, felügyelő – jelentette ki. – Ugyanis arról van szó, hogy 
eltüntetett egy zöld virágmintás doboz Henry-féle karamella-ízű 
pralinét, és a helyébe csempészte azt a kék virágmintás doboz 
Henry-féle mentaízű pralinét, amelyik most hever az asztalon. 
Pontosan akarta tudni, hogy mi történt. Hát ez. Csak azt ne 
kérdezze, hogyan csinálta! Amikor letette azt a fekete táskát az 
asztalra, a zöld doboz elé tette. Amikor elvette a táskát és kisétált a 
szobából, az asztalon levő doboz már kék volt. Ismétlem: csak azt ne 



 

 

kérdezze, hogyan cserélte ki a dobozokat. Nem vagyok bűvész. De 
azt hiszem, a többi mérgezési eset problémájára is ebben a kis 
mutatványban rejlik a válasz. Javaslom, hogy törje rajta a fejét. És 
remélem, ezzel sikerült eloszlatnom Crow őrnagy kételyeit is ép 
elmémet és jóhiszeműségemet illetően. S mielőtt még egyszer 
kijönnék a sodromból az éjszaka folyamán, meg tudna kínálni 
valamelyikük egy cigarettával? 



 

 

Nyolcadik fejezet 

A bűvésztáska 

Hogy Ingram professzor kapott-e cigarettát, azt Elliot sose tudta 
meg. Ugyanis hirtelen eszébe jutott ennek a bűvészmutatványnak a 
lehetséges magyarázata. 

– Bocsánat, rögtön visszajövök – mondta. Azzal megkerülte a 
zongorát, és kiment az egyik franciaablakon. 

Aztán eszébe jutott valami, és a vastag bársonyfüggönyt is 
behúzta maga után. Itt, a ház és a kísértetiesen sárga gesztenyefák 
közt húzódó keskeny gyepsávon, hűvösebb volt. Meg sötétebb is, 
mivel a függönyön alig szűrődött át némi világosság, és a 
dolgozószobában csak egy rendes körte égett. Az volt az érzése, 
hogy minden ízében reszket. S mintha távoli csöngetést is hallott 
volna valahonnan. De nem törődött vele. Minden figyelme doktor 
Nemónak a dolgozószoba ablakai alatt heverő cókmókjára 
összpontosult. 

Az a fekete táska…. 
Most már tudta, miért tűnt fel olyan ismerősnek. Nagyobb, mint 

egy orvosi táska, noha a formája ugyanolyan, de nem olyan nagy, 
mint egy utazótáska. Pontosan egy ilyen táska volt kiállítva a 
Scotland Yardon, a Bűnügyi Múzeumban. 

Letérdelt a táska mellé. Ott állt a cilinder és az esőkabát 
közelében. Lakkbőrből készült vadonatújnak látszott. Doktor Nemo 
neve elég kezdetlegesen, sablonnal volt az oldalára festve. Elliot 
zsebkendővel fogta meg, úgy nyitotta ki. Ott volt benne a két font 
Henry-féle karamellízű praliné, világoszöld virágmintás dobozban. 



 

 

– Hát idáig eljutottunk – szólalt meg fennhangon. 
Ilyen táskát használnak a bolti tolvajok. Felvette a földről, és 

megvizsgálta a fenekét. Eredetileg bűvészmutatványokhoz 
használtak ilyen táskát, s ennek az elvét vették át az áruházi 
tolvajok, az ékszerüzletek meg minden olyan üzlet tolvajai, ahol 
értékes holmi volt szabadon kitéve a pultra. 

Az ember bemegy a boltba, kezében az ártatlan külsejű táskával. 
Csak úgy hanyagul leteszi a pultra, s elkezd valamit nézegetni. De a 
táskát arra a holmira teszi rá, amit el akar lopni. A bűvészek által 
alkalmazott rugós szerkezet a táska fenekén szépen fölcsípi az alatta 
levő holmit. Aztán már az ember egyetlen gyanús mozdulat nélkül 
foghatja a táskát és kisétálhat a boltból. 

Doktor Nemo zseniális trükkjére tehát fény derült. Belépett a 
dolgozószobába, s a nézőknek hátat fordítva letette a táskát az 
asztalra. De nem a zöld doboz elé tette, hanem rá. A rugós táska 
sokkal nehezebb tárgyakat is könnyen felcsípett volna, mint egy 
aránylag könnyű és kicsi pralinés doboz. Doktor Nemo 
esőkabátjának mély zsebében ott volt egy kék virágmintás, mentaízű 
pralinét tartalmazó kék doboz. Ezt szépen a táska mögé csúsztatta, 
vagy már akkor, amikor a táskát – háttal a nézőknek – letette az 
asztalra, vagy akkor, amikor fölvette onnan. Az amúgy is elvakított 
és megdöbbent nézők előtt az ilyesmihez nincs szükség nagy 
ügyességre. És ezt Marcus Chesney segítségével, sőt Marcus Chesney 
egyenes utasítására tette, mert Marcus Chesney tervéhez tartozott, 
hogy a nézőket ahol és amivel csak lehet, becsapja… 

De hogyan segíthet hozzá ez a felfedezés akár az itt, akár az 
édességboltban elkövetett bűnténynek a megoldásához? Azt 
jelentené-e, hogy Mrs. Terry boltjában egy egész doboz praliné 
helyébe másikat csempésztek? 

– Hé! – szólalt meg egy fojtott hang. 
Elliot összerezzent. Rekedtes, kellemetlenül fojtott hang volt, s 

pontosan a feje fölül hallatszott. Elliot fölnézett, s látta, hogy doktor 



 

 

Joseph Chesney arca néz le rá az egyik emeleti ablakból. Doktor Joe 
olyan mélyen kihajolt, hogy Elliot már-már attól félt, hogy a nagy 
test kizuhan az ablakból, mint egy krumpliszsák. 

– Mi az? Mindenki süket ott lenn? – kérdezte továbbra is fojtott 
hangon doktor Joe – Nem hallják, hogy csöngetnek az ajtón? Mért 
nem nyitja már ki valaki? Már öt perce szól a csengő. Nem 
csinálhatok mindent magam, a szentségit neki! Itt kell ülnöm a 
beteg mellett… 

Elliot föleszmélt. Hát persze, ez a rendőrorvos lesz, meg a 
fényképész és az ujjlenyomat-szakértő! Tizenkét mérföldről kellett 
idehívni őket. 

– És ide figyeljen! Joe doktor már harsogott. 
– Tessék! 
– Küldje fel Marjorie-t! A beteg folyton csak őt hívja. 
Elliot gyorsan fölnézett. 
– Eszméleténél van? Beszélhetnék vele? 
Az ablakból kinyúlt egy vöröses szőrrel benőtt ököl, és erélyesen 

nemet integetett. Doktor Joe kigombolt ingujja lebegett, 
vörösesszőke szakálla alulról megvilágítva szinte sátáninak hatott. 

– Nem, barátocskám, nincs eszméleténél, legalábbis nem 
annyira, ahogy maga szeretné. És nem beszélhet vele se ma, se 
holnap, de lehet, hogy még hetek, hónapok vagy évek múlva se Érti? 
És küldje fel Marjorie-t. Ezeket a cselédeket semmire se lehet 
használni. Az egyik mindent elejt, a másik meg bebújt az ágyába. Ó, 
az isten szerelmére… 

A fej eltűnt. 
Elliot szép lassan összeszedte doktor Nemo cókmókját. Már nem 

hallatszott a csöngetés. Hűvös szél kerekedett, lassan már 
hajnalodni kezdett megzizegtette a tépett lombokat, a földből 
felcsapott az enyészet őszi illata, aztán, mintha a szél hozta volna, 
vagy egy ajtó nyílt volna ki hirtelen, másfajta kellemesebb illat 
csapta meg Elliot orrát. Olyan volt, mint az az illat, amely az egész 



 

 

házat átjárta. S Elliot ráeszmélt, hogy valahol egészen közel 
melegházak lapulnak a sötétben, legalább fél acre területen. Onnan 
jön a barackfák meg a mandulafák illata, amelyeknek a gyümölcse 
június és november közt érik. A Bellegarde házban is ilyen 
keserűmandula illat kísértett. 

Doktor Nemo cókmókját éppen akkor cipelte be a 
dolgozószobába, amikor a szobának a hallból nyíló ajtaja kitárult, és 
Bostwick főfelügyelő két jövevényt tessékelt be rajta. – Dr. West és 
Matthews őrmester – mutatta be őket. Crow őrnagy is utánuk jött. 
Matthews utasítást kapott, hogy készítsen fényképeket meg 
ujjlenyomatokat, doktor West pedig Marcus Chesney holtteste fölé 
hajolt. 

Crow őrnagy Elliotra nézett. 
– Mi van, főfelügyelő? – kérdezte. – Mért rohant ki olyan 

hirtelen? Rájött valamire? 
– Rájöttem, hogyan cserélték ki a pralinés dobozokat, uram – 

felelte Elliot, és el is magyarázta a dolgot. 
Az őrnagynak határozottan imponált a dolog. 
– Ügyes – ismerte el. – Átkozottul ügyes. De hát… hol 

szerezhetett Chesney ilyen bűvésztáskát? 
– Minden londoni bűvészboltban árulnak ilyet. 
– Gondolja, hogy külön ezért beküldött valakit Londonba? 
– Úgy látszik, uram, 
Crow őrnagy a táskához lépett, és szemügyre vette. 
– Ez nyilván azt jelenti – gondolkodott hangosan hogy Chesney 

jó ideje tervezhette már ezt az előadást. Tudja,felügyelő – láthatólag 
nehezen tudott ellenállni ösztönének, hogy egy jó nagyot rúgjon a 
táskába –, minél továbbjutunk, annál fontosabbnak látszik ez az 
átkozott előadás, s ugyanakkor egyre kevesebbre megyünk vele. 
Mert eddig nem sok eredményre jutottunk. Várjunk csak! Van még 
több kérdés is Chesney papírján? 

– Igen, uram. Még három. 



 

 

– Akkor menjen vissza oda, és tegye fel őket – mondta a 
rendőrfőnök, elkeseredett pillantást vetve a csukott szárnyas ajtóra. 
– De mielőtt átmenne, szeretném megkérdezni, nem figyelt fel 
valamire, ami engem különösen zavar ebben az egész hülyeségben? 

– Mire gondol? 
Crow őrnagy pózba állt: úgy nyújtotta ki csontos kezét és a 

mutatóujját, mintha vádat emelne valaki ellen. 
– Szerintem e körül az óra körül valami hókusz-pókusz van – 

nyilatkoztatta ki. 
Mindketten az órára néztek. Mivel West doktor előzőleg 

bekapcsolta a vakító fehér fényt, hogy jobban lássa a holttestet, az 
óra szinte gúnyosan meredt rájuk a kandallópárkányról fehér 
számlapjával. Rézzel díszített márványtokja volt. Húsz perc múlva 
kettőt mutatott. 

– Tyűha! Már otthon kéne lennem – jegyezte meg váratlanul 
Crow őrnagy. – De azért nézzük csak meg azt az órát! Hátha Chesney 
mégis átigazította? Az előadás előtt könnyen megtehette. Mikor meg 
az előadás befejeződött – emlékszik? –, becsukta a nézők orra előtt 
azt a szárnyas ajtót, és csak akkor ment át a zeneszobába, amikor 
Ingram bekopogott, hogy jöjjön ki, hadd tapsolják meg. Ezalatt 
visszaigazíthatta az órát, hogy megint a pontos időt mutassa. Nem? 

Elliot nem volt benne biztos. 
– De igen, uram. Ha akarta. 
– Bizony, hogy átigazíthatta. Mi sem könnyebb. – Crow őrnagy 

befurakodott a halott széke mögé, a kandallópárkányhoz. 
Megfordította az órát, hogy háttal álljon feléjük. – Látja ezt a két kis 
vacakot? Az egyik a kulcs, amellyel fel kell húzni. A másik meg 
annak a peceknek a vége, amelyikkel a mutatókat lehet beállítani. 
Hohó! 

Közelebb hajolt, és rámeredt az órára. Elliot odaállt melléje. Az 
óra hátlapján csakugyan ott volt a kis rézkulcs. De ahol a másik 



 

 

kulcsnak vagy peceknek kellett volna lennie, csak egy kerek kis lyuk 
volt. 

– Ez bizony letört – állapította meg Elliot. – Méghozzá beletört a 
tokjába. 

Még közelebb hajolt az órához. A parányi kis lyukban tisztán ki 
lehetett venni egy ugyancsak parányi csonkot. A lyuk körül meg egy 
friss karcolást a kicsit piszkos fémlapon. 

– Nem rég törhetett le – folytatta. – Miss Wills alighanem erre 
gondolt, amikor kijelentette, hogy biztos benne, hogy az óra pontos. 
Érti, uram? Amíg ez az óra egy órás kezébe nem kerül, senki se 
változtathatja meg a mutató állását, még ha akarja is. 

Crow őrnagy mereven nézte az órát. 
– Ugyan már – kezdte. – Mi sem könnyebb. Idenézzen… 
Azzal visszafordította az órát, a számlapjával kifelé. Kinyitotta a 

számlapot védő kerek üveglapot, és a mutatókra tette az ujjait. 
– Csak arrább kell tolni… – folytatta. 
– Óvatosan, uram! – kiáltott fel Elliot. 
Crow őrnagy már abba is hagyta a mozdulatát, s elismerte, hogy 

vereséget szenvedett. A mutatók túlságosan vékonyak voltak. Ha 
megpróbálták volna arrébb tolni őket, elgörbültek vagy letörtek 
volna. Nyilvánvaló volt, hogy egy másodperc töredéke alatt nem 
lehet megváltoztatni a helyzetüket. Elliot visszavonult. 
Önkéntelenül elvigyorodott. A mutatók szinte gúnyosan folytatták 
útjukat a fémcsavar, amely tartotta őket, szinte rákacsintott, és az 
óra ketyegése olyan jókedvre derítette, hogy majdnem belenevetett 
a rendőrfőnök arcába. Olyan jelképszerű volt az egész. Akár egy 
regényíró lázálma: egy óra, amelyet nem lehet hamis vallomásra 
bírni. 

– Bele kell nyugodnunk – jegyezte meg. 
– Szó sincs róla – felelte Crow őrnagy. 
– De hát, uram… 



 

 

– E körül az óra körül igenis valami hókuszpókusz van – 
jelentette ki a másik olyan lassan és nyomatékosan, mintha esküt 
tenne. – Bevallom, hogy fogalmam sincs róla, micsoda. Majd 
meglátja, hogy hamarosan kiderül. 

Ekkor történt, hogy a Photoflood-körte erősen, szinte füstölve 
villant egyet, aztán kiégett. Mindnyájan összerezzentek. Akkora volt 
a kontraszt, hogy a túlsó sarokban álló zöld ernyős lámpa világa 
szinte sötétnek hatott. De West doktor már befejezte a munkáját. 
Idős, cvikkeres férfiú volt, látszott rajta, hogy fáradt. 

– Nos, mire kíváncsi? – fordult Crow őrnagyhoz. 
– Hát arra, hogy mivel ölték meg? 
– Kéksavval vagy valami egyéb ciánszármazékkal. Majd holnap, 

a boncolás után, tudatom önnel. 
– Ciánszármazékkal? Joe Chesney azt mondta, hogy ciánnal. 
West doktor bocsánatkérő arcot vágott. 
– Ön valószínűleg ciánkálira gondol. Az csak egyike a 

ciánhidrogénből származó ciánsavaknak. Igaz, hogy a leggyakoribb. 
– Bevallom, nem értek hozzá – mondta Crow őrnagy. – A miatt a 

másik ügy miatt foglalkoztam ugyan a sztrichninfélékkel, de ezzel ki 
is fogyott a tudományom. Tehát Chesneyt kéksavval vagy valamiféle 
ciánszármazékkal ölte meg valaki. Honnan vehette a mérget? Hogy 
lehet hozzájutni az ilyesmihez? 

– Van itt nálam néhány feljegyzés – felelte az orvos, és 
kotorászni kezdett a zsebében, de nem valami nagy sietséggel. 
Szerényen, de elégedetten beszélt. – Ugyanis ritkán van dolgunk 
kéksavmérgezéssel. Ritkán, nagyon ritkán. A Billy Owens-ügyben 
készítettem néhány feljegyzést, és gondoltam, hogy legokosabb, ha 
mindjárt magammal is hozom. 

S már folytatta is a maga kellemes modorában: 
– A tiszta kéksav (HCN) a laikus számára szinte 

hozzáférhetetlen. Ugyanakkor akármelyik ügyes vegyész könnyen 
előállíthatja nem mérgező – azaz jegyzékbe nem foglalt, a mérgek 



 

 

listáján nem szereplő – anyagokból. Sóját, a ciánkálit, 
többféleképpen is alkalmazzák. Miként nyilván tudja, a 
fényképészek is használják. Meg rovarirtásra is szokták használni, 
gyümölcsösökben… 

– Gyümölcsösökben – dünnyögte Crow őrnagy. 
– Meg a galvanizálásnál. És a kábítópalackoknál. 
– Mi az a kábítópalack? 
– Rovargyűjtő szerszám – felelte az orvos. – Lepkefogáshoz. 

Fájdalommentesen öl, öt százalék KCN van benne. Bármelyik 
állatkitömőnél kapható. De persze, ha ilyesmit vásárol valaki, be kell 
jegyezni a méregnyilvántartó könyvbe, s a vásárlónak alá kell írnia. 

Elliot közbeszólt. 
– Szabad egy kérdést, doktor? Igaz, hogy az őszibarackmagban is 

van kéksav? 
– Igaz – felelte West doktor, és megdörzsölte a homlokát. 
– És az is igaz, hogy akárki állíthat elő kéksavat, ha megtör egy 

csomó őszibarackmagot és kifőzi? 
Ezt már sokszor kérdezték tőlem – jegyezte meg West doktor, és 

még erősebben kezdte dörzsölni a homlokát. – Kétségtelenül igaz. 
De szerény becslésem szerint ahhoz, hogy őszibarackmagból halált 
okozó adagot állítson elő valaki, körülbelül ötezerhatszáz őszibarack 
magja kellene. Ez gyakorlatilag nemigen látszik kivihetőnek 

Egy kis szünet után Bostwick főfelügyelő nehézkesen, de nagy 
nyomatékkal megszólalt. 

– Az a méreg valahonnan csak idekerült. 
– Ide bizony. És ezúttal ki is fogja nyomozni, hogy honnan – 

felelte a rendőrfőnök. – A sztrichnin eredetére nem sikerült 
rájönnünk, de ezt a kéksavat akkor is meg fogjuk találni, ha Anglia 
valamennyi méregnyilvántartó könyvét át kell néznünk. Ez a maga 
feladata, főfelügyelő. Csak úgy közbevetőleg, doktor: ismeri azokat a 
nagy, gömbölyű, zöld kapszulák? Amelyekben ricinus van? 

– Hogyne. Miért kérdi? 



 

 

– Tegyük fel, hogy egy adag kéksavat akarna egy ilyen 
kapszulába juttatni. Hogyan csinálná? Injekciós tűvel? 

West doktor elgondolkozott. 
– Igen, azzal meg lehetne csinálni. Ha nem juttat bele túl sokat 

az ember, a zselatin meg a ricinusolaj nem engedi elpárologni. És a 
szagát meg az ízét sem lehet megérezni. Kilenctized gránum 
vízmentes kéksav feltétlenül halálos. A patikában kapható ciánkáli 
persze gyöngébb. De azt hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy két-
három gránum abból is halált okozhat. 

– Mennyi idő alatt? 
– Az attól függ, hogy mekkora az adag – felelte bocsánatkérő 

hangsúllyal West doktor. – Szerintem általában tíz másodperc múlva 
jelentkeznek az első tünetek. De ilyen kapszula esetében előbb el 
kell olvadnia a zselatinnak, és a ricinusolaj is késlelteti a méreg 
felszívódását. Tehát körülbelül két-három perc múlva 
jelentkezhetnek határozottan a tünetek. De ismétlem: minden attól 
függ, mekkora az adag. A teljes legyengülés gyorsan bekövetkezik. 
De a halál esetleg csak három perc vagy éppenséggel fél óra múlva. 

– Hát akkor ez stimmel azzal, amit eddig tudunk – mondta Crow 
őrnagy. Bosszús mozdulatot tett. – Mindenesetre javaslom, 
felügyelő, hogy menjen vissza oda, és foglalkozzon tovább azzal a 
társasággal – bólintott ellenségesen a csukott szárnyai ajtó felé. – 
Derítse ki, biztosak-e abban, hogy csakugyan ricinusolaj-kapszulát 
láttak. Hátha ez is csak újabb hókuszpókusz. Derítse ki… eh, derítsen 
ki, amit csak lehet, hogy végre jussunk valamire. 

Elliot örült, hogy végre egyedül dolgozhat. Átment a 
zeneszobába, és becsukta maga mögött az ajtót. Három szempár 
szegeződött rá. 

– Nem szeretném sokáig feltartani önöket, hiszen éjszaka van – 
kezdte nyájasan. – De ha nincs kifogásuk ellene, tisztázzuk a még 
hátralevő néhány kérdést… 

Ingram professzor figyelmesen szemügyre vette. 



 

 

– Egy pillanat – szólt közbe. – Önnek sikerült tisztáznia egy 
bizonyos pontot, felügyelő? Sikerült megállapítania, hogy a 
pralinésdobozokat valóban kicserélték, ahogy az imént mondtam? – 
Elliot habozott egy kicsit. 

– Igen, uram, csakugyan kicserélték. 
– Na ugye! – jegyezte meg Ingram professzor kaján elégtétellel. 

Leült. Marjorie meg George Harding értetlen pillantást vetett rá. – 
Biztos voltam benne. Akkor máris közelebb vagyunk a megoldáshoz. 

Marjorie szólni akart, de Elliot nem adott rá lehetőséget. 
– Következik Mr. Chesney nyolcadik kérdése, a cilinderes 

alakról. Mit nyeletett le velem? Mennyi időbe került, amíg lenyeltem? Nos, 
mindnyájuk szerint ricinusolaj-kapszula volt az a valami? 

– Én biztos vagyok benne – felelte Marjorie. – És két-három 
másodpercig tartott, amíg lenyelte. 

– Valóban úgy nézett ki – jelentette ki óvatosabban Ingram 
professzor. – És elég nehezen nyelte le. 

– Én még sose láttam ilyen kapszulát – mondta Harding. Az arca 
sápadt volt, nyugtalan és határozatlan. Elliot szerette volna tudni, 
miért. – Én inkább szőlőszemnek mondanám, zöld szőlőszemnek, 
csodálkoztam is, hogy nem fullad meg tőle. De ha maguk ketten 
ráismertek, jó. Ricinusolaj-bogyó volt. 

Elliot rákapcsolt. 
– Erre még visszatérünk. Most egy nagyon fontos kérdés 

következik. Mennyi ideig tartózkodott a szobában? 
Olyan komolyan tette föl a kérdést, s ugyanakkor Ingram arcán 

olyan gúnyos kifejezés jelent meg, hogy Marjorie habozni kezdett. 
– Ebben is valami trükk van? – kérdezte. – Úgy érti, hogy mennyi 

idő telt el attól a pillanattól, amikor bejött, addig, amíg kiment a 
franciaablakon? Semmi esetre se sok. Körülbelül két perc. 

– Két és fél – mondta Harding. 
– Pontosan harminc másodpercig tartózkodott a szobában – 

jelentette ki Ingram professzor. – Az embereknek nincs időérzékük. 



 

 

Vaktában becsülik fel az eltelt időt, mindig többnek, mint amennyi 
valójában volt, olyannyira, hogy már kezd dühítővé válni. Nemo 
valójában nem nagy kockázatot vállalt. Maguknak jóformán nem is 
volt alkalmuk alaposan szemügyre venni őt, csak gondolják, hogy 
volt. Ha óhajtja, felügyelő, én pontosan elmondom magának, mennyi 
ideig tartottak az előadás egyes részletei, Chesney mozdulatait is 
beleértve. Óhajtja? 

Elliot igenlően bólintott. Ingram professzor behunyta a szemét. 
– Kezdjük ott, amikor Chesney bement azon az ajtón, én meg 

eloltottam itt a villanyt. A villany eloltása után körülbelül húsz 
másodperc múlva tárta ki Chesney az ajtót, jelezve, hogy kezdődik 
az előadás. Az ajtó kinyitásától addig, amíg Nemo belépett, negyven 
másodperc telt el. Ez eddig, tehát Nemo beléptéig, kereken egy perc. 
Nemo szereplése harminc másodpercig tartott. Miután eltűnt, 
Chesney megint pontosan harminc másodpercig ült, csak aztán 
bukott előre, mintha meghalt volna. Utána fölállt, és ismét becsukta 
az ajtót. Kicsit nehezen sikerült meggyújtanom a villanyt: sose az 
ajtó megfelelő oldalán keresem azt az átkozott kapcsolót. Ez, 
mondjuk, megint húsz másodpercbe került. Vagyis az egész előadás, 
a villany eloltásától a meggyújtásáig, mindössze csak két percet és 
húsz másodpercet vett igénybe. 

Marjorie kétkedő arcot vágott, Harding meg megvonta a vállát. 
Egyikük se mondott ellent a professzornak, de magukban nyilván 
lázadoztak. Mind a ketten sápadtnak, fáradtnak látszottak. Marjorie 
kicsit remegett, és feszült volt a tekintete. Elliot rájött, hogy ma 
éjszaka már nem nagyon feszítheti tovább a húrt. 

– És most az utolsó kérdés – jelentette be. – Ki, vagy kik szólaltak 
meg? Mi hangzott el? 

– Örülök, hogy ez az utolsó – jegyezte meg Marjorie, és nyelt 
egyet. – És ezúttal legalább biztos, hogy nem tévedhetek. A 
cilinderes alak nem szólalt meg. – Kihívóan nézett Ingram 
professzorra. – Ezt csak nem vonja kétségbe? 



 

 

– Nem, drágám, dehogy vonom. 
– És Marcus bácsi is csak egyszer. Közvetlenül az után, hogy a 

cilinderes alak letette azt a fekete táskát az asztalra, és átment az 
asztal jobb oldalára. Marcus bácsi azt mondta: „Már megcsinálta 
amit kellett, mi a csudát akar még?” 

Harding bólintott. 
– Úgy van. „Már megcsinálta, amit kellett, mi a csudát akar 

még?” Csakugyan valami ilyesmit mondott. De a szavak pontos 
sorrendjére nem mernék megesküdni. 

– ÉS egyéb nem hangzott el? – maradt a témánál Elliot. 
– Egy szó sem. 
– Megint csak kénytelen vagyok ellentmondani – szólalt meg 

Ingram professzor. 
– Ó, az isten verje meg! – Marjorie valósággal felsikoltott. Fel is 

ugrott a székről. Elliot meghökkent, és meg is ijedt egy kicsit, látva, 
hogy mennyire meg tud változni a leány kedves, barátságos arca. – 
Menjen a fenébe! 

– Marjorie! – kiáltotta Harding. Aztán köhintett egyet, és zavart 
mozdulatokat tett Elliot felé. Mint amikor a felnőtt grimaszokat vág, 
hogy a kisgyerek figyelmét elterelje valamiről. 

– Fölösleges így viselkednie, drágám – magyarázta Ingram 
professzor szelíden a lánynak. – Én csak magán próbálok segíteni. És 
maga ezt nagyon jól tudja. 

Marjorie néhány keserves pillanatig csak állt határozatlanul. 
Aztán könnyek szöktek a szemébe, az arca kipirult, s ettől olyan 
szép lett, hogy ezt a szépséget még lebiggyedt szája se tehette 
tőnkre. 

– N… ne haragudjon – mondta. 
– Ugyanis – folytatta Ingram professzor, mintha mi sem történt 

volna – nem igaz, hogy semmi egyéb nem hangzott el az előadás 
alatt. – Hardingra nézett. – Például maga megszólalt. 

– Én? Megszólaltam? – ismételte meg Harding. 



 

 

– Igen. Amikor doktor Nemo megjelent, maga előbbre lépett, 
hogy jobban filmre vehesse, és azt mondta: „Huh! A Láthatatlan 
Ember!” Igaz? 

Harding végigsimított drótszerű fekete haján. – Valóban, uram. 
Valószínűleg viccelni akartam. De a ménkűbe is: ez a kérdés nem 
erre vonatkozik. Csak arra, hogy a színen levő személyek mit 
mondtak, nem? 

– És maga – fordult Ingram professzor Marjorie felé –, maga 
szintén megszólalt, ha suttogva is. Amikor Nemo beadta a 
bácsikájának azt a ricinus-kapszulát, és hátranyomta a fejét, hogy 
lemenjen a torkán, maga felnyögött, vagy valami tiltakozásfélét 
hallatott. Azt mondta, illetve suttogta, hogy: „Ne! Ne!” Nem 
hangosan, de tisztán érthetően. 

– Nem emlékszem, hogy mondtam volna valamit – felelte 
hunyorogva Marjorie. – És ha mondtam is? 

A professzor hangja könnyedébb lett. 
– Szeretném, ha felkészülne Elliot felügyelő most esedékes 

támadására. Már hosszú idő óta próbálom megértetni magával: ő 
már azon töpreng, hogy nem hármunk közül osont-e ki valaki ebből 
a szobából, és ölte meg a maga bácsikáját, az alatt a két perc alatt, 
amikor nem égett a villany. Nos, nekem módomban van megesküdni 
rá, hogy mind a kettőjüket egész idő alatt láttam és hallottam, amíg 
Nemo a színen volt. Esküdni merek rá, hogy egyikük sem hagyta el 
ezt a szobát. És ha maguk is meg mernek esküdni ugyanerre velem 
kapcsolatban, nos, akkor mindhármunknak olyan alibink van, 
amelyet még a nagy tekintélyű Scotland Yard sem tud megcáfolni. 
Módjukban van megesküdni rá? Mi a véleményük? 

Elliot nekigyürkőzött. Tudta, hogy a most következő percekben 
jut majd el a kritikus ponthoz



 

 

 



 

 

Kilencedikfejezet  

A három alibi 

Ezúttal Harding ugrott fel ültéből. Nagy szeme – Elliot 
tehénszemnek nevezte magában, miután gondolatban egész sor 
állaton végigment, hogy a Hardingéhoz hasonló szemet találjon – 
csupa riadalom volt. Megőrizte ugyan gépiesen jóindulatú 
arckifejezését s tekintélytisztelete sem csökkent, de szőrös keze 
azért remegett egy kicsit. 

– De hiszen én filmeztem! – tiltakozott. – Tessék, ott a 
felvevőgép. Nem hallották a berregését? Nem… 

Aztán nevetni kezdett, szívből, kedvesen. Láthatólag abban 
reménykedett, hogy valaki csak hajlandó lesz vele nevetni, és 
bosszús lett, mert bizony nem nevetett senki. 

– Értem – folytatta, s a távolba meredt. – Olvastam is egyszer egy 
efféle sztorit. 

– Mifélét? – kérdezte Ingram professzor. 
– Hogy egy fickónak komoly alibije volt – felelte megfontoltan 

Harding –, mert többen is megesküdtek rá, hogy egész idő alatt 
hallották az írógépe kopogását. Csakhogy kiderült, hogy a fickónak 
valamilyen szerkentyűje volt, amely olyankor is úgy kopogott, mint 
az írógép, amikor nem volt otthon. Gondolja, szimat úr, hogy itt is 
valami ilyen szerkentyű berregett a felvevőgép helyett, én meg nem 
voltam itt? 

– Ugyan, tiszta képtelenség! – kiáltott fel Marjorie, mintha 
türelme végső határára jutott volna. – Hiszen láttam magát. Tudom, 
hogy itt volt Tényleg ilyesmire gondol, felügyelő? 



 

 

Elliot nem is tudott volna flegmatikusabban vigyorogni. 
– Én semmi ilyesmit nem mondtam, Miss Wills. A professzor 

vetette fel az ötletet. Mindenesetre vizsgáljuk meg a lehetőségét, ha 
másért nem, hát azért, hogy – végtelenül együttérző képet vágott – 
tisztázzuk a dolgot. Ugye, nagyon sötét volt ebben a szobában? 

Mielőtt még a másik kettő szóhoz juthatott volna, Ingram 
professzor már felelt is. 

– Nagyon sötét, körülbelül húsz másodpercig, vagyis amíg 
Chesney ki nem nyitotta azt a szárnyas ajtót. Aztán már annyi fény 
verődött vissza a dolgozószoba szemközti faláról, amelyet a 
Photoflood-égő megvilágított, hogy aligha lehet azt állítani, hogy 
sötét lett volna. Mindennek tisztán ki lehetett venni a körvonalait, 
miként azt társaim is tanúsíthatják. 

– Egy pillanat, uram. Ön hol ült? 
Ingram professzor felállt, és gondosan sorba rakott három 

karosszéket egymástól körülbelül egyméternyi távolságra. A székek 
két és fél, három méterre lehettek a szárnyas ajtótól, vagyis Marcus 
Chesneytől mintegy négy és fél, ötméternyire. 

– A székeket Chesney rendezte el így, mielőtt még bejöttünk 
volna – magyarázta Ingram professzor –, s mi nem mozdítottuk el 
őket a helyükről. Én itt ültem, a jobb szélen, a legközelebb a 
villanykapcsolóhoz. – A székek hátára tette a kezét – Marjorie ült 
középen. Harding meg a túlsó szélen. 

Elliot szemügyre vette a szék helyzetét Aztán odafordult 
Hardinghoz. 

– De hát maga miért ült annyira balra? – kérdezte. – Nem lett 
volna jobb középről filmeznie? Hiszen onnan nem vehette filmre 
Nemot, amikor az belépett a franciaablakon. 

Harding megtörölte a homlokát. 
– Hadd kérdezzem meg öntől: hogy az ördögbe tudhattam volna, 

mi fog történni? – A kérdés őszintének hatott. – Mr. Chesney nem 
mondta meg, mit fogunk látni. Csak annyit mondott, hogy „Üljön 



 

 

oda”, és remélem, nem gondolja, hogy ellenkezni mertem volna 
vele? Én, a kis Georgie! Szépen ideültem, illetve ideálltam, és elég jó 
volt a látószögem. 

– Ugyan, mi értelme ezen vitatkozni? – szólt közbe Marjorie. – 
Hát persze hogy Mr. Harding itt volt. Láttam, amint előre-hátra 
mozog, hogy be tudja fogni a képet. És itt voltam én is. Vagy talán 
nem? 

– De igen – bizonyította nyájasan Ingram professzor. – Éreztem. 
– Micsoda? – hördült fel Harding. 
Ingram professzor gyilkos ábrázatot vágott. 
– A jelenlétét éreztem, fiatalember. Hallottam a lélegzetét. Ha 

kinyújtom a kezem, meg is érinthettem volna. Igaz, hogy fekete 
ruha van rajta, de nagyon fehér a bőre, s így a kezét meg az arcát 
olyan tisztán ki tudtam venni a sötétben, mint a maga plasztron ját. 
– Megköszörülte a torkát, és Elliothoz fordult. – Csak azt próbálom 
megértetni önnel, felügyelő, hogy kész vagyok megesküdni arra, 
hogy kettejük közül egyik sem hagyta el egyetlen pillanatra sem a 
szobát. Hardingot állandóan láttam a szemem sarkából, Marjorie 
meg olyan közel volt hozzám, hogy akár meg is érinthettem volna. 
Mármost ha ők is hajlandók ugyanezt elmondani rólam… 

Udvarias, de határozott mozdulattal Marjorie felé biccentett. 
Elliot úgy érezte, olyan a modora, mint az orvosé, amikor 
kitapogatja páciense pulzusát, s az arcán nyugodt koncentrált 
figyelem tükröződött. 

– Persze hogy ön se hagyta el a szobát! – kiáltotta Marjorie. 
– Biztos ön ebben? – kérdezte Elliot. 
– Teljesen biztos. Láttam az ingmellét meg a kopasz fejét – 

folytatta határozottan – és... szóval láttam! És a lélegzetét is 
hallottam! Volt már spiritiszta szeánszon? Nem venné ott is észre, 
ha valaki eltűnne a társaságból? 

– Önt is szeretném hallani, Mr. Harding! 
Harding tétovázott. 



 

 

– Hát, hogy őszinte legyek, én majdnem az egész idő alatt a 
keresőre tapasztottam a szemem. Vagyis nemigen állt módomban 
körülnézni. Azazhogy várjunk csak! – Jobb öklével a bal tenyerébe 
csapott, és olyan megkönnyebbülés ült ki az arcára, mintha valami 
óriási dolog jutott volna az eszébe. – Várjunk csak! Ne siettessen. 
Közvetlenül az után, hogy az a cilinderes pasas kilépett a képből, 
fölnéztem, hátraléptem, és kikapcsoltam a felvevőgépet. Amikor 
hátraléptem, beleütköztem egy székbe, körülnéztem – szavait 
megfelelő kézmozdulatokkal kísérte –, és elég tisztán ki tudtam 
venni Marjorie-t. Szinte éreztem, hogy ragyog a szeme. 
Tudományosan persze nem így kellene mondani, de úgy is tudja, 
mire gondolok. Persze, hogy egész idő alatt tudatában voltam, hogy 
itt van, hiszen hallottam is, amikor megszólalt, és azt mondta: „Ne!” 
De láttam is. Különben – széles mosolya szinte az egész szobát 
beragyogta – abban egészen biztos lehet, hogy ő aztán igazán nincs 
hat láb magas, de még öt láb kilenc hüvelyk sem. 

– Engem is látott? – kérdezte Ingram professzor. 
– Tessék? – kérdezte Harding, akinek Marjorie-n volt a szeme. 
– Azt kérdem: engem is látott a sötétben? 
– Persze, határozottan. Mintha az óráját is megpróbálta volna 

megnézni, egészen fölé hajolt. Bizony, hogy itt voltak mind a ketten. 
Harding úgy tűzbe jött, olyan lelkesen beszélt, hogy már-már azt 

várta az ember, hogy mindjárt nekiáll, és elkezd peckesen föl-alá 
járkálni. 

Elliotnak viszont az az érzése támadt, hogy még az eddiginél is 
sűrűbb ködben tapogatózik, s a lába alatt egyre ingoványosabb a 
talaj. Ugyanakkor hajlandó lett volna akár meg is esküdni rá, hogy a 
három ember igazat mond, illetve meg van győződve róla, hogy 
igazat mond. 

– Láthatja – kezdte magyarázni Ingram professzor –, hogy 
mindhármunknak figyelemreméltóan támadhatatlan alibink van. 
Ezt a gyilkosságot egyikünk se követhette el. Ebből kell kiindulnia, 



 

 

bármilyen elméletet akar konstruálni. Persze, jogában áll kételkedni 
is a szavainkban, de akár most mindjárt ellenőrizheti is, amit 
mondtunk. Mi sem könnyebb! Rekonstruáljuk a helyzetet! Leülünk 
ide szépen egymás mellé, ahogy akkor ültünk, eloltjuk a villanyt a 
másik szobában, bekapcsoljuk a Photoflood-égőt, és a saját szemével 
győződhetik meg róla, hogy egyikünk se hagyhatta el a szobát, hogy 
a másik kettő észre ne vette volna! 

– Attól tartok, hogy ezt nem tehetjük meg, uram, hacsak, nem 
kerít valahonnan egy másik Photoflood-égőt – felelte Elliot. – Az a 
benti ugyanis röviddel ezelőtt kiégett. Meg aztán… 

– De hát…! – kiáltott fel Marjorie. De nyomban el is hallgatott, és 
zavart tekintettel meredt a csuklójára. 

– … meg aztán – folytatta Elliot – lehetséges, hogy nemcsak 
önöknek van alibijük. Apropó, még valamit szeretnék megkérdezni 
öntől, Miss Wills. Nem sokkal ezelőtt azt mondta, biztosan tudja, 
hogy az az óra ott a dolgozószobában pontos. Honnan tudja olyan 
biztosan? 

– Elnézést, nem figyeltem… 
Elliot megismételte a kérdést. 
– Mert el van törve – felelte Marjorie, aki most már odafigyelt. – 

Azaz, csak az a kis hogyishívják tört le, amivel a mutatókat lehet 
beállítani. Vagyis egyáltalán nem lehet átigazítani az órát. És nagyon 
pontos időmérő, soha nem késett vagy sietett egy másodpercet sem, 
amióta csak megvan. 

Ingram professzor kuncogni kezdett. 
– Értem – mondta Elliot. – És mikor tört le az a hogyishívják? 
– Tegnap délelőtt. Pamela – az egyik szobalányunk – törte le, 

amikor Marcus bácsi dolgozószobájában takarított. Fel akarta húzni 
az órát, de egy vas gyertyatartó volt a másik kezében, véletlenül 
nekiütötte annak a kis vacaknak, mire az nyomban letört. Azt 
hittem, hogy Marcus bácsi dühös lesz. Azért is, mert csak hetenként 
egyszer volt szabad takarítanunk a dolgozószobájában, s tegnap 



 

 

éppen nem. Ott őrizte az üzleti könyveit, és főleg a kéziratát, 
amelyhez még hozzáérnünk is tilos volt. De tévedtem. 

– Miben? 
– A bácsi egyáltalán nem volt dühös. Ellenkezőleg. Éppen akkor 

lépett be a szobába, amikor a legnagyobb pácban voltunk. Én 
mondtam, hogy küldjük el az órát a városba Simmondshoz, és 
javíttassuk meg. De a bácsi csak állt egy darabig, nézte az órát, aztán 
váratlanul harsány hahotára fakadt. Azt mondta: „Nem, hagyjátok 
csak, hiszen pontosan mutatja az időt, nem kell igazítani, és olyan jó 
nézni, hogy ott áll.” (Olyan óra, hogy nyolc napig jár felhúzás nélkül, 
és épp akkor húzta fel a leány.) Még azt is mondta Marcus bácsi, 
hogy Pamela derék teremtés, valóságos áldást fog jelenteni a 
szüleinek öreg napjaikra. Ezért emlékszem olyan jól a dologra. 

Vajon miért áll valaki egy óra előtt, és miért fakad váratlanul 
hahotára? – kezdett töprengeni Elliot detektívfelügyelő. De nem 
sokáig töprenghetett Mintha csak az idegei feszültségét akarta volna 
pattanásig fokozni, Crow őrnagy jelent meg a hallba vezető ajtóban. 

– Beszélhetnénk egy pillanatra, felügyelő? – kérdezte fura 
hangon. 

Elliot kiment és becsukta maga után az ajtót. A hall tágas volt 
falait világos tölgyfalemezek borították, széles, kényelmes lépcső 
vezetett belőle az emeletre, s a padlója olyan fényesre volt kefélve, 
hogy visszatükröződött benne a szőnyegek széle. A lépcső tövében 
állólámpa égett, kerek fénytócsát vetett a padlóra, és megvilágította 
a telefonasztalkán álló készüléket. 

Crow őrnagy most is megtévesztően nyájasnak látszott csak a 
tekintete volt harapós. A telefon felé intett a fejével. 

– Most beszéltem Billy Emsworthszal – mondta. 
– Billy Emsworthszal? Ki az? 
– Az a fickó, akinek a felesége ma éjszaka szült. Akinél Joe 

Chesney volt. Tudom, hogy késő van, de gondoltam, hátha 
Emsworth még ébren van, és a nagy eseményt ünnepli a barátai 



 

 

társaságában. Valóban ébren volt beszéltem is vele. Nem mondtam 
neki semmit csak gratuláltam, és úgy vettem észre, eszébe sem 
jutott csodálkozni, hogy miért éppen hajnali két órakor teszem. – 
Crow őrnagy nagyot lélegzett. – Nos, ha az az óra ott a 
dolgozószobában pontos, Joe Chesney megdönthetetlen alibivel 
rendelkezik. 

Elliot nem szólt semmit. Számított rá. 
– A gyerek negyed tizenkettő körül jött a világra. Utána Chesney 

majdnem éjfélig beszélgetett Emsworthszal meg a barátaival. 
Amikor eljött mind megnézték az órájukat. Emsworth éppen akkor 
kísérte ki, mikor a templom éjfélt ütött. Emsworth még egy kis 
szónoklatot is kivágott a bejárati lépcsőn, hogy milyen szép nap 
virradt rá. Tehát pontosan tudjuk, mikor jött el onnan Joe Chesney. 
Mármost ez az Emsworth Sodbury Cross másik végén lakik. Vagyis 
teljességgel lehetetlen, hogy Joe Chesney a gyilkosság időpontjáig 
ideérhetett volna. Nos, mit szól hozzá? 

– Csak azt tudom mondani, uram, hogy ebben az esetben 
mindenkinek van alibije – felelte Elliot, és elmesélte az őrnagynak, 
hogyan. 

– Hm – dünnyögött Crow őrnagy. 
– Ez a helyzet, uram – jegyezte meg Elliot. 
– Kellemetlen. 
– Bizony az uram. 
– Átkozottul kellemetlen – folytatta a rendőrfőnök kissé 

harsányan. – S maga szerint igazat mondanak, amikor azt állítják, 
hogy nem volt olyan sötét a szobában, hogy ne kísérhették volna 
figyelemmel egymás mozdulatait? 

– Ezt természetesen még ki kell próbálnunk – felelte habozva 
Elliot. – De magam is megfigyeltem, hogy a vakító világosság a másik 
szobában sokat számit, őszintén mondom, én se hiszem, hogy olyan 
sötét volt, hogy valamelyikük észrevétlenül kisurranhatott volna. Az 
igazat megvallva: hiszek nekik, uram. 



 

 

– Nem gondolja, hogy esetleg összebeszéltek, hogy mindhárman 
ugyanazt a sztorit adják le? 

– Minden lehetséges. Mégis… 
– Tehát nem gondolja. 
Elliot fontolóra vette a dolgot. Aztán döntött. 
– Legalább is úgy látszik, hogy nem szabad csupán a háziakra 

összpontosítanunk a figyelmünket. Távolabbra is kell néznünk. 
Elképzelhető, hogy a fantom akkor is egy kívülálló, ha szmokingban 
volt. Az ördögbe is, miért ne lehetne az? 

– Megmondom, miért – felelte hűvösen Crow őrnagy. – Mert 
Bostwick meg én olyan bizonyítékot találtunk az imént – jól értse 
meg: bizonyítékot! amelyből nyilvánvaló, hogy a gyilkos vagy a 
háziak közül valaki, vagy a háziakhoz közel álló személy. 

Elliotnak megint az a megmagyarázhatatlan érzése támadt, hogy 
valahol valami alapvetően nem stimmel, s ő torzító szemüvegen át 
nézi az esetet. A rendőrfőnök magával húzta a lépcsőhöz. Szó ami 
szó: Crow őrnagy kicsit bűntudatosnak látszott. 

– Szabályellenes volt a dolog. Rendkívül szabályellenes – 
jelentette ki, aztán csettintett egyet. – De most már nem 
csinálhatjuk vissza, és Bostwick jól tette, amit tett. Amikor felment 
az emeletre, hogy megnézze, nincs-e olyan állapotban az az Emmet 
nevű fickó, hogy beszélhessünk vele, eszébe jutott, hogy bekukkant 
a fürdőszobába. És a fürdőszoba gyógyszeres szekrényében talált egy 
doboz ricinuskapszulát. 

És kíváncsian nézett Elliotra. 
– Nem feltétlenül bizonyíték, uram. A ricinus tudtommal 

közhasználatú cikk. 
– Az. Valóban az. De ez még nem minden. Bostwick a polc hátsó 

részén, a szájvíz mögé eldugva, egy kis üvegcsét is talált, körülbelül 
nyolc-tíz gramm tiszta kéksavval… 

Gondoltam, hogy meg fog lepődni – folytatta Crow őrnagy némi 
elégtétellel. – Magam is meglepődtem, főleg mikor az imént közölte, 



 

 

hogy a háziak közül mindenkinek van alibije. Az üvegben, jól értse 
meg, nem gyönge ciánkáli van, hanem tiszta kéksav, a 
leggyorsabban ható méreg a világon. Legalábbis szerintünk az. West 
egyébként majd vegyelemzi nekünk, de már most sincsenek 
különösebb kételyei a dolog felől. Egyébként rajta is van az üvegen a 
címke: HCN (KÉKSAV). Amikor Bostwick meglátta, nem akart hinni a 
szemének. Kihúzta a dugót az üvegből, kicsit beleszagolt, aztán 
olyan gyorsan vissza is dugta azt a dugót, amilyen gyorsan még soha 
életében nem csinált semmit. Tudniillik úgy hallotta, hogy a tiszta 
kéksavból egy mélyebb szippantás is halálos lehet. És West azt 
mondja, hogy ez így is van. Nézze csak meg a gyönyörűséget… 

Óvatosan a zsebébe nyúlt, és elővett egy kis üveget. Úgy bele 
volt nyomva a dugó, hogy alig állt ki az üveg nyakából. Crow 
megdöntötte egy kicsit az üveget, hogy látni lehessen a színtelen 
folyadékot. Vignetta volt ráragasztva, s a vignettán nagy betűkkel ez 
állt: HCN (KÉKSAV). Crow őrnagy letette az üveget a lámpa alá, a 
telefonasztalkára, és azonnal hátrább is lépett, mintha valami 
rendkívül veszedelmes robbanóanyag gyújtózsinórját gyújtotta 
volna meg. 

– Ujjlenyomat nincs rajta – mondta. – Ne menjen túl közel 
hozzá! – tette hozzá idegesen. – Nem érzi még így is a szagát? 

Elliot csakugyan érezte. 
– De hát hol szerezhették a mérget? – tette fel a kérdést. – 

Hallotta, mit mondott West doktor. A tiszta kéksav laikus számára 
gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Csakis olyan valaki juthatott hozzá, 
aki… 

– Igen. Aki szakember. Mondjuk, kutatóvegyész. Apropó, mi is a 
foglalkozása ennek a Harding nevű fickónak? 

Szerencsére – vagy pechükre – Harding éppen ezeknél a 
szavaknál lépett ki a zeneszobából. 

Amikor Elliot néhány perccel előbb otthagyta a három embert a 
zeneszobában, Harding határozottan jókedvű volt, s jókedve most se 



 

 

hagyott alább semmivel se, noha nem volt messze a telefonasztalkán 
álló üvegcsétől, s nyilván a címkéjét is el tudta olvasni. Félkézzel az 
ajtófélfának támaszkodott, mintha le akarná fényképeztetni magát, 
aztán tisztelettudóan mosolyogva közelebb jött, és a rendőrfőnök 
felé fordult. 

– HCN? – kérdezte, és rámutatott az üvegre. 
– Miként a Címke is mutatja, fiatalember. 
– Szabad kérdeznem, hol találták? 
– A fürdőszobában. Maga tette oda? 
– Nem, uram. 
– De használni szokott ilyen mérget a szakmájában, ugye? 
– Nem – felelte habozás nélkül Harding. – Biz’ isten, nem – tette 

hozzá. – Én csak KCN-t, azaz ciánkálit használok, mégpedig sokat. 
Bizonyos galvanizálási eljáráson dolgozom, amellyel olyan 
ezüstutánzatot lehet majd előállítani, hogy éppen olyan lesz, mint az 
igazi ezüst. Ha sikerül magamnak piacra dobnom, azaz sikerül annyi 
pénzt szereznem, hogy ne legyek kénytelen semmiféle cápával 
szövetkezni, forradalmasítom vele az ipart. – Árnyalatnyi hencegés 
sem volt abban, amit mondott, csak egy tényt szögezett le. – De 
HCN-t nem használok. Nincs szükségem rá. 

– Nincs szebb az őszinteségnél – mondta Crow őrnagy, és kissé 
felengedett. – De azért elő tud állítani HCN-t, ugye? 

Harding olyan hangosan beszélt, s beszéd közben olyan 
kegyetlenül rángott az álla, hogy Elliot már arra gondolt, hogy talán 
valami beszédhibával született, amelyet később sikerült legyőznie, 
mint sok egyéb akadályt. Ezt mondta: 

– Persze hogy tudok. Éppúgy, mint akárki más. 
– Ezt nem értem, fiatalember. 
– Hát akkor idefigyeljen! Mi kell a HCN előállításához? 

Megmondom. Kell hozzá először is káliumsó. Nem mérgező anyag, 
bárhol kapható. Kell hozzá vitriol, azaz ismertebb nevén kénsav. 
Van minden gépkocsi akkumulátorában, tehát ehhez is könnyű 



 

 

hozzájutni. Végül kell hozzá tiszta víz. Ezt a három elemet kell 
összekeverni és lepárolni – akár egy kisgyerek is megcsinálhatja a 
nagymama konyhai edényeiben –, és megkapjuk a mérget, ami 
abban az üvegben van. Bárki előállíthatja, csak egy alapfokú 
vegytankönyvet kell maga elé tennie. 

Crow őrnagy kényelmetlen pillantást vetett Elliotra. 
– Csakugyan ilyen könnyű lenne kéksavat előállítani? 
– Csakugyan. De nem muszáj hinnie nekem. A bökkenő csak az… 

szóval, uram, itt valami nem stimmel. Ne haragudjék, hogy őszintén 
beszélek: ön azt mondja, hogy a fürdőszobában találták ezt a 
mérget? Nem vagyok meglepve. Az ilyesmin már régen túl vagyok. 
De csak nem azt akarja mondani, hogy úgy hevert a fürdőszobában, 
mint egy tubus fogkrém, vagy mit tudom én mi? 

Crow őrnagy széttárta a kezét. Ez már neki is szöget ütött a 
fejébe. 

– Furcsa ház ez – jegyezte meg Harding, szemügyre véve az 
elegáns, ízlésesen berendezett hallt. – Látszólag tökéletes, csak 
éppen vegytanilag nem stimmel benne valami. Én nem itt lakom, 
nem tudnám megmondani, hogy mi. Most pedig… izé… ha nincs 
kifogásuk ellene, átmegyek az ebédlőbe, és iszom egy kis whiskyt. És 
közben megeresztek egy fohászt az égiekhez, hogy legalább a 
whisky körül minden rendben legyen. 

Csak úgy csattantak a léptei a parketten, fütyült ő a mumusokra. 
A lépcső tövében megremegett a fénytócsa, az üvegcsében 
megremegett a méreg. Az emeleten agyrázkódással feküdt és 
nyögdécselt egy ember, a földszinten két nyomozó bámult 
tanácstalanul egymásra. 

– Hát nem könnyű az eset – jegyezte meg Crow őrnagy. 
– Nem bizony – hagyta rá Elliot. 
– De két nyomon még elindulhat, felügyelő. Két biztos, 

Egyértelmű nyomon. Egy: lehet, hogy a fiatal Emmet holnapra 
magához tér, és el tudja mondani, mi történt vele. Kettő: ott van az a 



 

 

film… Holnap délutánra előhívatom magának. Van Sodbury 
Crossban egy fickó, aki szokott ilyesmit csinálni. És akkor pontosan 
meg tudja állapítani, mi történt az előadás alatt. Nem tudom, hogy 
ezen kívül magától merre tud még elindulni. Jól jegyezze meg, hogy 
azt mondtam: magától. Az én feladatom csak a felügyelet. 
Becsületszavamra ígérem, hogy holnaptól nem ütöm az orrom a 
dologba. Ez az ügy a maga bulija, és szívből kívánom, hogy öröme 
legyen benne. 

De Elliotnak nem volt benne öröme, méghozzá személyes 
okokból. Hivatalos közegként viszont kénytelen volt bevallani, hogy 
munkája során egyetlen eredményre jutott, de az olyan világos, 
mint egy – ujjlenyomat: 

Marcus Chesneyt a háziak közül gyilkolta meg valaki. 
Viszont a háziak közül a jelek szerint mindenkinek 

megdönthetetlen alibije van. 
Akkor ki követte el a gyilkosságot? 
És hogyan követte el? 
– A problémák csakugyan ezek – ismerte el a rendőrfőnök. – 

Tehát dolgozzon csak serényen, és tisztázza őket! Mindazonáltal 
nekem is volna négy kérdésem, s hajlandó volnék húsz fontot is 
fizetni érte, itt, most, készpénzben, ha feleletet kaphatnék rájuk. 

– Mik azok a kérdések, uram? 
Crow őrnagy levetette a hivatalával járó fennköltséget Szinte 

panaszos volt a hangja. 
– Miért cserélték ki a zöld virágos pralinés dobozt kékre? Mi 

nem stimmel a körül az átkozott óra körül? Milyen magas volt 
ténylegesen a cilinderes pacák? És miért ó, miért hülyéskedett 
Chesney egy dél-amerikai fúvócsőbe való nyílvesszővel, amelyet se 
azelőtt se azóta nem látott senki? 



 

 

Tizedik fejezet 

A pompeji lány 

Másnap délelőtt tizenegykor Elliot felügyelő Bathba hajtott ahol is a 
Beau Nash Hotel előtt állt meg. Ez a szálloda pontosan szemközt van 
a római fürdők bejáratával, egy udvarban. 

Akárki mondta is, hogy Bathban mindig esik az eső, csúnyán 
megrágalmazta a nemes várost, ahol a magas, XVIII. századbeli 
házak sudár XVIII. századbeli nagyasszonyokra emlékeztetnek, és 
gőgösen elnéznek a vonatok meg az autók fölött Ezen a bizonyos 
délelőttön azonban – a hitelesség kedvéért említjük meg – 
csakugyan ömlött az eső. Amikor Elliot behúzott nyakkal besurrant 
a szálló halljába, olyan átkozottul rossz hangulatban volt hogy úgy 
érezte: vagy kiönti a lelkét valakinek, vagy feladja az ügyet, és az 
okát is elmondja a főfelügyelőjének. 

Igaz, hogy az éjszaka keveset aludt. És ma reggel nyolc óra óta 
ismét csak kérdéseket tett fel, kihallgatásokat tartott. Sablonmunka 
volt. De Wilbur Emmet képét sehogy se sikerült kivernie a fejéből: a 
vörös orrú, pattanásos arcú, lenyalt hajú fiatalember delíriumban 
fetrengett az ágyán, és érthetetlen szavakat motyogott. Ez volt az 
elmúlt éjszaka mindent betetőző gyötrelme. 

Elliot odalépett a portáspulthoz, és megkérdezte, hol találja dr. 
Gideon Felit. 

Dr. Fell fenn volt a szobájában. Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy dr. Fell a késői időpont ellenére még nem volt felöltözve. A 
reggelizőasztal mellett ült sátornagyságú flanell háziköntösben, 
kávézott, szivarozott, és detektívregényt olvasott. 



 

 

Széles fekete szalaggal biztosított szemüvege szilárdan ült a; 
orrán, de haramiabajsza felborzolódott arca felfúvódott meg be 
süppedt s akkorákat lélegzett mintha kisebb földrengések 
rázkódtatták volna meg a piros virágmintás, óriási háziköntöst mi 
közben feszült figyelemmel próbált rájönni, ki a gyilkos. De ami kor 
Elliot belépett akkora lendülettel ugrott talpra, hogy majd nem 
felborította az asztalt. Mintha a Leviatán emelkedett volna fel 
hirtelen egy tengeralattjáró alatt. Arca örömtől sugárzott áttetsző 
bőre rózsásan felfénylett Elliot mindjárt jobban érezte magát. 

– Ej ha! – kiáltotta dr. Fell, barátságosan megszorongatva a kezét 
– Ez aztán remek! Mindenre, ami szent egyenesen csodálatos! Üljön 
le, üljön le, üljön le! Egyen valamit! Amit csak akar Mi újság? 

– Hadley főfelügyelő mondta, hogy hol találhatom meg, uram. 
– Hát igen – bólogatott dr. Fell, kísérteties kuncogást hallatott 

aztán elterpeszkedett a székén, és úgy vette szemügyre vendégét 
mintha Elliot valami üdítő, sose látott jelenség lenne. Jókedvétől 
felélénkült az egész szoba. – Ivókúrán vagyok. Szép kifejezés, 
érdekesen, izgalmasan hangzik. Cras ingens iterabimut aequor. De 
maga a kúra korántsem ilyen izgalmas: ritkán érzek kísértést hogy a 
tizedik vagy tizenötödik korsó után dalra fakadjak. 

– Csak nem ilyen mennyiségben írták elő, uram? 
– Mindent ilyen mennyiségben kellene inni, ami iható – 

jelentette ki határozottan dr. Fell. – Ha nem tud az ember 
nagyvonalúan csinálni valamit, inkább egyáltalán ne csinálja. És 
maga hogy van, felügyelő? 

Elliot igyekezett összeszedni a bátorságát. 
– Voltam már jobban is – vallotta be. 
– Aha – mondta dr. Fell. Már nem sugárzott az arca. Pislogni 

kezdett – Nyilván abban a Chesney ügyben jött ugye? 
– Hát már hallott róla? 
– Igen, hallottam – felelte szuszogva dr. Fell. – A szobapincérem 

mesélte reggel. Nagyon derék fickó, de olyan süket, hogy egy 



 

 

csengetést se hall meg, viszont remekül tud ajakról olvasni. Ő a 
tejesembertől értesült a dologról, de hogy az kitől, azt már 
elfelejtettem. Mellesleg én… igen… valamennyire én is ismertem 
Chesneyt – Zavart képet vágott. Megvakarta kicsi, fényes orrát. – 
Egy fogadáson találkoztam vele körülbelül fél éve. Vele is, meg a 
család többi tagjával is. Később levelet is kaptam tőle. 

Elhallgatott Látszott rajta, hogy habozik. 
#– Ha a családtagjait is ismeri – szólalt meg csöndesen Elliot –, 

akkor könnyebb a dolgom. Nemcsak a történtek miatt jöttem el 
önhöz. Egy személyes problémám is van. Nem tudom, mi az ördög 
bújt belém, nem tudom, hogy történt de megtörtént. Ismeri Chesney 
unokahúgát is? Marjorie Willsnek hívják. 

– Ismerem – felelte dr. Fell, és éles pillantást vetett rá apró 
szemével. 

Elliot felugrott 
– Beleszerettem! – üvöltötte. 
Tisztában volt vele, milyen furán festhet ahogy ott áll, és úgy 

üvölti ezt a doktor arcába, mintha ököllel vágna bele. Égett a füle. 
Ha dr. Fell elkuncogja magát vagy rászól, hogy „csendesebben”, 
Elliotban alighanem ágaskodni kezd a gyerekes skót büszkeség, és 
kisétál a szobából. Nem tehetett róla, ő már ilyen volt De dr. Fell 
csak bólintott. 

– Nagyon is érthető – mormogta kicsit meglepődve, de őszinte 
együttérzéssel. – Folytassa! 

– Korábban csak kétszer láttam – üvöltötte Elliot a doktor 
arcába, mert elhatározta, hogy most már mindent kitálal. – Egyszer 
Pompejiben. egyszer meg… de ez most nem fontos. Ismétlem: nem 
tudom, mi az ördög bújt belém. Eszem ágában sincs eszményíteni 
azt a lányt Amikor az éjjel harmadszor is találkoztam vele, szinte 
már nem is emlékeztem rá, milyen volt az első két alkalommal. 
Tudom, hogy minden valószínűség szerint méregkeverő, és 
képmutató, alamuszi teremtés. De amikor belebotlottam a 



 

 

pereputtyába egy pompeji házban – ön nem tud róla, de én ott is 
jártam –, a lány ott állt valami kertfélében, kalap nélkül, s a karján 
csillogott a napfény, és én csak álltam, és néztem egy darabig, aztán 
sarkon fordultam és kijöttem. Nem tudom, miért. Talán azért, ahogy 
mozgott, ahogy beszélt, ahogy a fejét mozdította. Valami ilyesmiért 
vagy semmiért nem tudom… 

Nem volt pofám hozzá, hogy utánuk menjek, és megpróbáljak 
valahogy megismerkedni vele, pedig az a Harding nevű fickó nyilván 
így csinálta. Nem tudom miért, de nem tudtam volna ilyesmire 
kényszeríteni magam. Nem azért mert éppen akkor tárgyaltak arról, 
hogy feleségül fog menni Hardinghoz. Isten engem úgy segéljen, 
erre még csak nem is gondoltam. Ha egyáltalában eszembe jutott 
Harding, csak a balszerencsémet átkoztam, aztán nem érdekelt 
tovább. Csak azt tudtam, hogy beleszerettem a lányba, aztán meg 
azt, hogy ki kell vernem a fejemből, mert őrültség az egész. Nem 
tudom, érti-e. 

A szobában csend volt csak dr. Fell asztmás lélegzése hallatszott 
meg kintről az eső csobogása. 

– Nem becsül valami sokra – felelte komolyan a doktor – ha 
feltételezi, hogy nem értem. Folytassa. 

– Nincs tovább, uram. Nem sikerült kivernem a fejemből. 
– Azért van még tovább is, nem? 
– Értem. Azt akarja hallani, milyen körülmények közt 

találkoztam vele másodszor. Véletlenül. De minden porcikámban 
éreztem, hogy feltétlenül sor fog kerülni rá. Az ember találkozik 
valakivel, igyekszik elfelejteni, szabadulni még az emlékétől is, 
aztán minduntalan belebotlik az illetőbe. Másodszor öt nappal 
ezelőtt találkoztam vele, a Royal Albert Docks környékén, egy kis 
patikában. Amikor Pompejiben összeakadtam velük, véletlenül 
hallottam, amikor Mr. Chesney említette a hajó nevét, amellyel haza 
készültek utazni, meg azt is, hogy mikor indul az a hajó. Én már 
másnap eljöttem Olaszországból, vonattal jöttem, és több mint egy 



 

 

héttel hamarább hazaértem, mint ők. Múlt csütörtökön, 
huszonkilencedikén, véletlenül éppen a Royal Albert Docks 
környékén akadt dolgom. – Elhallgatott – Vagy mégiscsak mondjam 
el a teljes igazságot? – kérdezte keserűen. – Hát igen, csak ürügyet 
kerestem rá, hogy aznap éppen arrafelé legyek, de a többi már 
igazán csak véletlen volt Különben ítélje meg ön. 

Annak a bizonyos patikusnak a méregnyilvántartása körül volt 
valami probléma. Mintha a szokottnál, illetve az átlagosnál több 
mérget adott volna el. Így kerültem abba a patikába. Bementem, és 
felkértem a patikust hogy mutassa meg a méregnyilvántartási 
könyvét. Aránylag gyorsan előkerítette, és leültetett a bolt hátsó 
részében, a kis laboratóriumban, hogy ott nézzem át. A 
laboratóriumot orvosságosüvegekből emelt fal választotta el a 
bolttól. Miközben a nyilvántartást vizsgáltam, beállított egy vevő. 
Én nem láthattam az illetőt és ő se láthatott engem. Azt hitte, nem 
tartózkodik más az üzletben. De én rögtön ráismertem a hangjára. 
Marjorie Wills volt az, ciánkálit akart vásárolni „fényképészeti 
célokra”.Elliot úgy érezte, mintha nem a Beau Nash Hotel egyik 
szobájában ülne, hanem egy ütött-kopott kis patikában, ahová 
éppen csak valamicske szűrődik be a délutáni napfényből, s ahol az 
az enyhe vegyszerszag terjeng, amely képzeletében mindig is 
összekapcsolódott ezzel az üggyel. A padló karbolsavval volt 
fertőtlenítve, a zömök orvosságosüvegek teteje enyhén csillogott, és 
a patika szemközti falán légypiszkos tükör lógott az árnyékban. 
Abban a tükörben tisztán látta, amint Marjorie Wills szemforgatva 
odaáll a pult elé, és ciánkálit kér „fényképészeti célokra”. 

– A patikus – folytatta Elliot –, nyilván azért mert én is ott 
voltam, elkezdte faggatni, hogy mire kell neki a ciánkáli, és hogyan 
akarja alkalmazni. A lány válaszaiból kiderült, hogy körülbelül 
annyit ért a fényképezéshez, amennyit én értek szanszkritül. A bolt 
szemközti falán lógott egy tükör. Amikor a lány már éppen ott 
tartott, hogy csúnyán belezavarodik a dologba, véletlenül 



 

 

belepillantott abba a tükörbe. Nyilván meglátott, de akkor se 
tudtam, hogy tisztán látott-e, és a mai napig se vagyok biztos benne. 
Tény az, hogy egyszerre csak azt mondta a patikusnak, hogy… nem 
érdekes, mit mondott… és kirohant a patikából. 

– Hát tessék. Szép kis ügy mi? – tette hozzá dühösen. 
Dr. Fell nem fűzött hozzá megjegyzést. 
– Én még most is sötét alaknak tartom azt a patikust – folytatta 

csöndesebben Elliot –, de a méregnyilvántartó könyvében semmi 
kifogásolnivalót sem sikerült találnom. S a tetejébe Hadley 
főfelügyelő énrám – éppen énrám – bízta, hogy derítsem ki Sodbury 
Crossban azt a mérgezési ügyet amelynek (hála önnek) minden 
részletét ismertem már az újságokból. 

– És maga nem mondott nemet? 
– Nem, uram. Hogy mondhattam volna? Vagy ha nemet mondok, 

nem lettem volna-e köteles kitálalni a főfelügyelőnek mindent, amit 
tudok? 

– Hm. 
– Értem, ön most azt gondolja, hogy legokosabb volna, ha 

kirúgnának a rendőrség kötelékéből. És igaza is van. 
– Úristen, dehogy gondolom! – felelte dr. Fell, és tágra 

meresztette a szemét – Egyszer úgyis csúnyán ráfizet arra az 
átkozott lelkiismeretességére. Ne beszéljen ilyen szamárságokat 
inkább folytassa. 

– Miközben az éjjel Sodbury Crossba hajtottam, végiggondoltam 
minden lehetőséget. Némelyik akkora ostobaság volt, hogy még 
most is fáj, ha eszembe jut. Arra gondoltam például, hogy 
módszeresen eltüntetek minden ellene szóló bizonyítékot. Sőt még 
arra is, hogy feleségül veszem, és megszököm vele valahova a 
Csendes-óceáni szigetekre. 

Egy kis szünetet tartott Dr. Fell azonban csak megértően 
bólogatott mintha mindezt egészen természetesnek találná, de azért 
láthatólag mérhetetlenül megkönnyebbült, amikor Elliot folytatta. 



 

 

– Abban bíztam, hogy a rendőrfőnök – Crow őrnagynak hívják – 
nem vesz majd észre semmit. De úgy látszik, kezdettől fogva furcsán 
viselkedtem, és minduntalan elszóltam magam. A legrosszabb az 
volt, amikor a lány majdnem felismert. Szerencsére csak majdnem: 
azaz nem hozott kapcsolatba azzal a tükörrel a patikában. De tudja, 
hogy már látott valahol, és nagyon szeretne rájönni, hogy hol. 
Egyébként igyekeztem előítélet nélkül foglalkozni az üggyel – ez is 
megalkuvás, ugye? –, és pontosan úgy intézni, ahogy egy szokványos 
ügyet intéznék. Hogy sikerült-e vagy sem, nem tudom, de hogy én 
hova jutottam, láthatja. 

Dr. Fell gondolkozott egy darabig.
– Ide figyeljen! Az édességbolttal kapcsolatos gyilkosságtól 

eltekintve talált-e olyasmit az éjszaka, aminek az alapján arra 
kellene következtetnie, hogy a leány gyanúsítható Marcus Chesney 
meggyilkolásával? 

– Nem! Éppen ellenkezőleg. A lánynak akkora alibije van, mint 
egy ház! 

– Akkor hát az ördögbe is: minek töltjük üres fecsegéssel az 
időt? Miért nem trillázik inkább, mint a pacsirta? 

– Nem tudom, uram, és ez így igaz. Csak azt tudom, hogy az eset 
túlságosan furcsa, homályos és zavaros, nem lehet csak úgy egy 
csapásra elintézni. Csupa trükk az egész, akár valami bűvészdoboz. 

Dr. Fell hátradőlt a székén, s pöfékelt néhányat a szivarjából. 
Látszott az arcán, hogy erősen koncentrál. Megrázta magát, s még 
néhányat pöfékelt a szivarjából, mintha nagyon súlyos dolgot 
készülne kimondani. Még a szalag is izgatottan mozgott a 
szemüvegén. 

– Vegyük csak alaposabban szemügyre – kezdte – a maga 
érzelmi problémáját. Ne, ne riadjon vissza tőle. Lehet, hogy csak 
képzelt, s az is lehet, hogy valódi probléma. De akár ilyen, akár 
olyan, szeretnék valamit megkérdezni magától vele kapcsolatban. 
Tegyük fel, hogy az a lány gyilkos. Várjon egy pillanatig! Tehát: 



 

 

tegyük fel, hogy az a lány gyilkos. Nos, a gyilkosság nem olyan bűn, 
amelyre könnyű mentséget találni. Még szerintem is megfeszített 
erővel kell összeszednie az embernek a gondolatait ahhoz, hogy 
valamiféle mentséget tudjon találni rá. Mert a gyilkosság nem az 
ember természetéből fakadó bűn, hanem kiszámított, 
természetellenes gaztett, és egy olyan személyt tűrni meg magunk 
között, aki ilyen gaztettet követett el, körülbelül olyan biztonságos, 
mintha kobrakígyót tartana a házában az ember. Szóval tegyük fel, 
hogy az a lány bűnös… szeretné, ha bűne bebizonyosodna? 

– Nem tudom. 
– De abban még így is egyetért velem, hogy nem árt, ha az 

ilyesmi kiderül, ugye? 
– Azt hiszem, igen. 
– Helyes – mondta dr. Fell, s megint pöfékelt néhányat a 

szivarjából. – Most vegyük szemügyre a problémáját a másik 
oldalról. Tegyük fel, hogy az a lány teljesen ártatlan. Ne, még ne 
engedje szabadjára azt a visszafojtott megkönnyebbült sóhajt. 
Legyen gyakorlatias, akármilyen romantikus lélek. Tegyük fel, hogy 
az a lány teljesen ártatlan. Mit szándékozik csinálni akkor? 

– Nem értem, uram. 
– Nem azt mondta, hogy beleszeretett? 
Ekkor jött rá Elliot, hogy miről van szó. 
– Ó, engem hagyjon ki a dologból – mondta. – Nem hízelgek 

magamnak olyasmivel, hogy valaha is esélyem lehetne a lánynál. 
Látnia kellene az arcát, amikor Hardingra néz. Én láttam. És 
mondhatom, uram, az éjszaka az esett a leginkább nehezemre, hogy 
elfogulatlan legyek Hardinggal szemben. Nem sikerült semmit se 
találnom, ami ellene szólna; elég rendes fickónak látszik. Csakis azt 
mondhatom, hogy az én neveltetésemben lehet valami hiba, azért 
tudok Hardinggal csak fogvicsorgatva tárgyalni. 

Megint zúgni kezdett a füle. 



 

 

– Az éjszaka látomásaim is voltak vele kapcsolatban. Láttam 
magam, hogyan tartóztatom le Hardingot drámai körülmények közt 
a gyilkosságért, hogyan bilincselem meg, meg minden, és hogy néz 
rám a lány, és így tovább, egész csomó hatásvadászó jelenet fordult 
meg a fejemben, ahogy az már ilyen esetekben természetes. 
Csakhogy az érzelmi csomókat nem lehet ilyen könnyen elvágni. 
Nem megy. Ezért vagyunk emberek. S ez a Harding olyan 
megtévesztő alak, amilyet még életemben nem láttam. De akkor is: 
átkozottul nehéz elképzelni valakiről, hogy gyilkosságot követhet el, 
amikor együtt van egy szobában még két emberrel, aki látja, s 
ugyanakkor az igazi gyilkost is látni lehet a másik szobában. Az 
elképzelhető, hogy Harding hozományvadász (szerintem feltétlenül 
az), de hát efféle emberi komiszságokkal szokott találkozni az ember 
az életben. De Sodbury Crossról még csak nem is hallott, amíg össze 
nem akadt Olaszországban Chesney-ékkel. Szóval semmi értelme 
Hardinggal foglalkozni, velem meg pláne nem. 

– Nem csak a lelkiismeretességétől kell megszabadulnia, hanem 
ettől az átkozott szerénységtől is – jegyezte meg rosszallóan dr. Fell. 
– Nagyon szép erény, de olyan erény, amelyet egyetlen nő sem bír 
elviselni. De ezt most hagyjuk. Nos, halljam! 

– Mit? 
– Azt, hogy ezek után hogy érzi magát? – felelte dr. Fell. 
És Elliot egyszerre csak rájött, hogy jobban érzi magát. Annyira, 

hogy kért is egy csésze kávét és valami füstölnivalót. Mintha 
kitisztult volna az agya. Nem értette, miért, de még a szobát is 
mintha más színben látta volna. 

Dr. Fell krákogott egyet, és megvakarta az orrát. 
– És most mit csináljunk? Ne felejtse el, hogy én csak 

körvonalaiban ismerem az esetet, és maga, érthető felindulásában, 
folyton mellébeszélt. De mit szándékozik tenni ezután? Bolondot 
csinál magából? Visszamegy Hadleyhez, és megmondja neki, hogy 
mégse vállalja az esetet? Vagy inkább vegyük szépen sorra a 



 

 

tényeket, hogy lássuk, mi is a helyzet tulajdonképpen? Szívesen 
állok a rendelkezésére. 

– Ez az! – bömbölte Elliot. – Pontosan ezt kell csinálnunk. 
– Jó. Akkor üljön le – mondta mogorván dr. Fell –, és 

szíveskedjék elmondani, mi a fene történt. 
A dolog legalább fél órát vett igénybe, mert Elliot, aki már 

teljesen kijózanodott, de valahogy mégse szégyellte magát, 
igyekezett a legapróbb részletekről is beszámolni. Előadását a 
fürdőszoba orvosságos szekrényében talált kéksavas üvegcsével 
fejezte be. 

– …és ezzel körülbelül kész is, noha csak hajnali háromkor 
sikerült elszabadulnunk a házból. Mindenki tagadta, hogy köze 
volna a kéksavhoz, megesküdtek rá, hogy nem is tudták, hogy 
ilyesmi van a fürdőszobában, és határozottan állították, hogy mikor 
átöltöztek vacsorára, nem is volt. Benéztem ahhoz a Wilbur Emmet 
nevű fickóhoz is, de persze nem volt olyan állapotban, hogy 
segíthetett volna. 

Újból maga előtt látta azt a hálószobát: éppoly tiszta, gondozott 
és mégis csúnya volt, mint maga Emmet. Emlékezett a paplan alatt 
vonagló hosszú, sovány alakra, a vakító villanyfényre, az 
öltözőasztalon gondosan rendbe rakott hajkenőcsökre és 
nyakkendőkre. A munkaasztalon egy csomó levél meg kifizetett 
számla hevert. Mellettük ott állt a szalmafonatú kis táska, amelyben 
Emmet fecskendőket, kisollókat meg mindenféle szerszámot szokott 
cipelni, Elliot leginkább sebészeti szerszámoknak nézte volna őket. 
A tapéta mintája sárgáspiros volt az őszibarackra emlékeztetett. 

– Emmet rengeteget beszélt, de egyetlen szavát se lehetett 
érteni, csak néha, amikor azt mondta, hogy „Marjorie!”. Nyugtatót 
kellett neki beadni. Ezzel kész is, uram. Mindent elmondtam, amit 
tudok, és kíváncsi vagyok, fel tud-e fedezni valami értelmet a 
dologban. Kíváncsi vagyok, meg tudja-e mondani, mi az, ami olyan 
átkozottul nem stimmel benne. 



 

 

Dr. Fell lassan, nyomatékosan bólintott. 
– Azt hiszem, igen – felelte.



 

 

Tizenegyedik fejezet 

A felesleges kérdés 

– De mielőtt megmondanám – folytatta dr. Fell, agresszíven 
hadonászva a szivarjával szeretnék tisztázni egy részletet. Mert 
vagy én nem értettem jól, amit mondott, vagy valaki más követett el 
csúnya baklövést. Chesney előadásának a befejezésével kapcsolatos 
a dolog. Chesney – próbálja csak elképzelni a jelenetet – most 
nyitotta ki a szárnyas ajtót, hogy bejelentse: vége az előadásnak. 
Sikerült? 

– Igen, uram. 
– Erre Ingram professzor megszólal: „Ugyan már, ki volt a 

partnere, az a ronda küllemű alak?” Chesney válasza: „Ó, csak 
Wilbur. ő segített kitervelni az egészet.” Pontosan idéztem? 

– Igen. A lehető legpontosabban. 
– Más is így számolt be erről a részletről, nemcsak Miss Wills? – 

firtatta a doktor. – A többiek is így mondták el? 
– Igen, uram – felelte zavartan Elliot. – Mindnyájukat 

kikérdeztem a történtekről, csak aztán jöttem el. 
Dr. Fell arca kipirult. Eltátotta a száját, kerekre nyílt szemmel 

bámult Elliotra, szivarja megállt a levegőben. Suttogva szólalt meg, 
de ez a suttogás úgy hangzott, mint a szél zúgása a földalatti 
alagútjában. 

– Az áldóját! A teremtésit neki! Ez lehetetlen! 
– Nem stimmel valami? 



 

 

– Vegye csak elő azt a papírt, amelyiken Chesney tíz kérdése van 
– sürgette izgatottan dr. Fell. – Nézze csak át azokat a kérdéseket. De 
alaposan! És döbbenjen meg! Látja, mi nem stimmel? 

Elliot dr. Fell arcáról a papírra meredt, zavarba ejtette a doktor 
mohó türelmetlensége. 

– Nem, uram, nem merném állítani. De talán nem fog rendesen 
az agyam… 

– Dehogynem – nyugtatta meg komolyan a doktor. – Csak jól 
nézze meg! Figyelmesen! Hát nem látja, hogy Chesney felírt egy 
teljesen felesleges, sőt értelmetlen kérdést? 

– Melyik az? 
– A negyedik. Milyen magas volt az a személy, aki belépett a 

franciaablakon? Az ördögbe is! Chesney nem sok, de alaposan 
átgondolt kérdést írt fel arra a papírra. Ravasz, fogós, meglepőnek 
szánt kérdések. És mégis: mielőtt még egyáltalán elkezdené feltenni 
ezeket a kérdéseket, nyugodtan közli a kísérlet alanyaival, hogy ki 
volt az a személy? Tudja követni a gondolatmenetemet? – Maga 
szerint Miss Wills azt mondta, hogy mindnyájan tudták, milyen 
magas Wilbur Emmet. Egy házban laktak vele, mindennap látták. Ha 
tehát előzetesen megtudták, hogy ki volt a látogató, a negyedik 
kérdést illetően egyszerűen nem tévedhettek! Miért motyogta ki 
Chesney a titkot, miért mondta meg nekik, kiről van szó, mielőtt 
feltette volna a kérdést? 

Elliot káromkodott egyet magában. Aztán gondolkozni kezdett. 
– Azért vigyázzunk! Hátha ebben is valami csel volt, uram? 

Hátha Emmet olyan utasítást kapott – Ingram professzor célzott is 
erre –, hogy húzza össze magát az esőkabát alatt, hogy néhány 
hüvelykkel alacsonyabbnak lássák? Vagyis Mr. Chesney ily módon 
állított nekik csapdát. Amikor készakarva megmondta nekik, hogy a 
látogató Emmet volt, arra számított, hogy beleesnek a csapdába, és 
Emmet mindnyájuk által ismert magasságát fogják mondani, azaz 



 

 

azt, hogy hat láb. Holott az esőköpenyben összehúzódzkodott 
Emmet magassága csak öt láb kilenc hüvelyk volt. 

– Készséggel elismerem – felelte dr. Fell bosszús képpel –, hogy 
alighanem még annál is több csapda volt ebben a kis színjátékban, 
mint ahányat maga feltételez. De azt, hogy Emmet összehúzta volna 
magát… azt egyszerűen képtelen vagyok elhinni, felügyelő. Maga 
mondta, hogy az esőkabát hosszú volt és szorosan testhez álló. 
Annak, hogy valaki a valóságosnál néhány hüvelykkel 
alacsonyabbnak lássék, csakis az lehet a módja, hogy az illető 
behajlítja a térdét, és apró léptekkel csoszog végig a színen. Nos, 
tagadom, hogy ezt bárki meg tudná tenni úgy, hogy a két térde ne 
dudorodna ki a kabát alatt mint két bütyök, és ne járna furcsán, 
vagyis ne hívná fel a közönség figyelmét arra, hogy mit csinál. 
Márpedig itt épp az ellenkezője történt: a szemtanúk azt állítják, 
hogy a fickó mozgásában valami feszesség, sőt merevség volt. 
Elismerem, hogy minden lehetséges, de… 

– Vagyis ön szerint az az ember csak öt láb kilenc hüvelyk magas 
volt? 

– Vagy pedig – felelte dr. Fell meglehetősen szárazon – azzal a 
meghökkentő és különös lehetőséggel is számolnunk kell, hogy 
valóban hat láb volt. Két szemtanú ezt is állítja. Maga minden olyan 
esetben, amikor Ingram professzor nem ért egyet a másik kettővel, 
automatikusan a professzornak hisz. Valószínűleg helyesen teszi, de 
azért nem szabad… hm… nem szabad abba a tévedésbe esnünk, hogy 
Ingram professzort orákulumnak, augurnak vagy a Szentírás 
szócsövének tekintsük. 

Elliot megint gondolkodott egy darabig. 
– Az is lehet – vetette fel –, hogy Mr. Chesney idegességében és 

izgalmában akaratlanul bökte ki Emmet nevét. 
– Aligha – felelte dr. Fell –, ha nyomban be is szólította Emmetet, 

és dühös lett, mikor az nem jelent meg. Nem. Ezt nehéz elhinni, 
felügyelő. A bűvész nem fedi fel ilyen könnyen a kártyáit, nem jön 



 

 

izgalomba, és nem hívja föl a közönség figyelmét éppen arra a 
csapóajtóra, amelyen keresztül elsüllyesztette segédjét. Chesney 
nem ilyen benyomást tett rám. 

– Csakugyan nem lett volna szabad ilyesmire gondolnom – 
ismerte el Elliot. – De hát akkor mire jutottunk? Csak egy újabb 
rejtvénnyel lett több. Ön szerint van egyáltalában valami, ami 
világos ebben az ügyben? 

– De még mennyire. Hát nem világos most már, hogy Chesney 
elképzelése szerint hogyan mérgezték meg Mrs. Terrynél a pralinét? 

– Nem, uram! Akasszanak fel, ha az! Hogyan? 
Dr. Fell izegni-mozogni kezdett a széken. Elgyötört kifejezés 

suhant át az arcán; érthetetlen mozdulatokat tett, és rejtélyes 
hangokat hallatott. 

– Hát ide figyeljen. – Ünnepélyes hangon beszélt. – A világért 
sem szeretnék olyan nagyképű lenni, hogy afféle orákulumnak 
tüntessem fel magam, amelyik csak udvariasan ugyan-ugyanoz, és 
fölényeskedik a maga rovására. Mindig utáltam ezt a fajta 
sznobizmust, s utolsó leheletemig harcolni fogok ellene. De 
fenntartom azt a véleményemet, hogy az érzelmi zavarok nem 
használnak az értelmének. 

Nos, vegyük hát alaposabban szemügyre a Mrs. Terry boltjában 
levő pralinék megmérgezésének problémáját. Mikor mérgezték meg 
a pralinét? Milyen tényeket kell elfogadnunk? Ad egy: a pralinét 
június 17-én mérgezték meg. Ad kettő: a pralinét vagy valamelyik 
vevő mérgezte meg, aki aznap járt a boltban, vagy Miss Wills, egy 
bűvészmutatványnak beillő trükkel, a kis Frankie Deal révén. Mert 
nem vitás, hogy 16-án este még nem történt semmi suskus a 
pralinéval, hiszen Mrs. Terry kivett a dobozból egy maroknyit a 
gyerekzsúrra. Helyesek ezek a feltevések? 

– Igen. 
– Szó sincs róla – jelentette ki dr. Fell. – Marhaságok! 



 

 

Nem fogadom el a feltevést – folytatta hevesen, de igen 
komolyan hogy a pralinét feltétlenül június 17-én mérgezték meg. 
Azt a feltevést se fogadom el, hogy feltétlenül olyan valaki mérgezte 
meg, aki aznap járt a boltban. 

Nos, Crow őrnagy – ha jól értettem magát – ismertetett egy 
bizonyos módszert, mondván, hogy azzal a módszerrel a gyilkos 
könnyen mérget keverhet a pralinés dobozba, ha az nyitva hever a 
pulton. A gyilkos a markába fog vagy zsebre dug néhány szem 
mérgezett pralinét, és bemegy a boltba. Eltereli valamivel Mrs. Terry 
figyelmét és a mérgezett édességet a pulton heverő dobozba ejti. 
Igaz, igaz, igaz. Ennél mi sem könnyebb. Így is történhetett volna. De 
ha jól meggondolja, nem hihetetlenül együgyű eljárás ez egy olyan 
gyilkos részéről, aki olyan okosnak látszik, mint a mi gyilkosunk? 
Mert mit ér el vele? Azt, hogy azonnal nyilvánvalóvá lesz: a 
mérgezés egy meghatározott napon történt, és ezzel a gyanúsítottak 
köre máris azokra korlátozódik, akik aznap a boltban jártak. 

Szíves engedelmével ajánlanék egy sokkal jobb módszert. 
Készítse el a pulton levő nyitott pralinés doboz pontos mását. 

Ebben a másik dobozban ne a felső réteg pralinét mérgezze meg, 
mert az ostobaság lenne. Inkább a doboz legaljára tegyen nyolc-tíz 
szem mérgezett pralinét. Aztán menjen be Mrs. Terryhez, és cserélje 
ki a két nyitott dobozt. Ha nem sokan vásárolnak pralinét aznap, 
senkihez se kerülnek a mérgezett szemek. Már pedig nem sokan 
vásárolnak pralinét: a gyerekek általában nem rajonganak érte. 
Jobban szeretik a nyalókát meg a mentacukrot, ezekből többet 
kapnak a pénzükért. Tehát valószínű, hogy a mérgezett 
pralinészemek az üzletben maradnak több napig, talán egy hétig is. 
s Mrs. Terry csak akkor jut el a legalsó, mérgezett rétegig. 
Ennélfogva a gyilkos semmi esetre se aznap fordul meg a boltban, 
amikor a mérgezés történik. Vagyis akármikor mérgezték is meg azt 
a pralinét bármibe lefogadom, hogy jóval a végzetes június 17-e előtt 
történt. 



 

 

Ezúttal Elliot már hangosan káromkodott egyet. Az ablakhoz 
lépett, kinézett az esőbe, aztán visszafordult. 

– Igen ám, de… először is: hogyan sétálgathat valaki egy nyitott 
pralinés dobozzal úgy, hogy senki se vegye észre? Másodszor: 
hogyan csempészheti egy másik nyitott doboz helyébe? 

– Könnyen megteheti – felelte dr. Fell –, ha van egy rugóra járó 
fenekű táskája. Sajnálom, barátocskám, de attól tartok, hogy az a 
rugós táska mindennek a magyarázata. Az ilyen táskákat – javítson 
ki, ha tévedek – a bőrfogantyúba rejtett gombbal kell működésbe 
hozni. Egy gombnyomás, s a táska felmarkolja, ami alatta van. S ez 
persze fordítva is áll. Tegyünk valamit a táskába, nyomjuk meg a 
gombot, s a táska feneke szétnyílik. Így bárhová letehetjük, ami a 
táskában van. 

E szavaknál dr. Fell csinált egy hókuszpókuszt, szuszogott 
néhányat, vigasztalan képet vágott, s végül nagy komolyan 
megszólalt: 

– Bizony, barátocskám. Tartok tőle, hogy itt is ez történt, 
különben mi értelme lenne a rugós táskának ebben az egész 
históriában? A gyilkos – miként az előbb helyesen megjegyezte – 
nem zsonglőrködhetett nyitott dobozokkal, csak ha volt nála valami, 
amiben a dobozok olyan helyzetben lehettek, hogy a zsonglőrködés 
során nem szóródhatott ki belőlük a praliné. Erre való a rugós táska, 
a bolti tolvajok kedvence. 

A gyilkos szépen besétált Mrs. Terry üzletébe, a táska fenekén 
egy doboz mérgezett pralinéval. Elterelte Mrs. Terry figyelmét s a 
dobozt kipottyantotta a táskából a pultra. Aztán rátette a táskát az 
igazi dobozra, a táska segítségével eltüntette, a mérgezett dobozt az 
eltüntetett helyére tolta, s mindezt megtehette az alatt az idő alatt, 
amíg a másik pultnál megkapta az ötven Playerst vagy Gold Flake-et. 
ÉS Marcus Chesney rájött a trükkre. Hogy megértesse, hogyan 
cserélték ki a dobozokat, hozatott Londonból egy ilyen rugós táskát. 



 

 

Ezt a trükköt mutatta be Chesney az éjszaka… és nem vette észre 
senki. 

Elliot a most következő csendben nagyot lélegzett. 
– Köszönöm – szólalt meg ünnepélyesen. 
– Mi? 
– Azt mondtam, hogy köszönöm – ismételte meg vigyorogva 

Elliot. – Sikerült elérnie, hogy ismét normálisnak tartsam magamat, 
uram. 

– Szívesen, felügyelő – felelte dr. Fell némi elégtétellel. 
– De nyilván tudja, hogy ez után a magyarázat után még rosszabb 

helyzetben vagyunk, mint voltunk. Szentül hiszem, hogy csakugyan 
így történt a dolog. Szerintem is ez a magyarázat felel meg 
legjobban az adott körülményeknek. Viszont megcáfolja mindazt, 
amit ténynek hittünk. Arról ugyanis fogalmunk sincs, hogy mikor 
mérgezhették meg azt a pralinét, csak azt tudjuk, hogy nyilván nem 
azon a napon, amelyikre a rendőrség majd négy hónapon keresztül a 
figyelmét összpontosította. 

– Sajnálom, hogy keresztülhúztam a rendőrség számításait – 
felelte bocsánatkérő hangon dr. Fell, és, erélyesen megdörzsölte a 
homlokát. – De… a fenébe is! Ha maguknak is olyan csavaros lenne 
az észjárásuk, mint nekem, valószínűleg maguk is rájöttek volna. És 
nem értek egyet magával, hogy még rosszabb helyzetben vagyunk, 
mint voltunk. Épp ellenkezőleg: ennek a felismerésnek az alapján 
juthatunk el az igazsághoz. 

– Hogyan? 
– Mondja, felügyelő, hol nőtt fel maga? Falun, vagy valami 

kisebb városban? 
– Nem, uram. Nem egészen. Glasgowban. 
– Aha. Én viszont falun nőttem fel – jelentette ki dr. Fell 

elégedetten. – Nos, induljunk ki az adott helyzetből. A gyilkos, 
kezében egy ártalmatlannak látszó kis táskával, besétál a boltba. 
Tegyük fel, hogy olyan valaki, akit Mrs. Terry ismer. Mert egyelőre 



 

 

muszáj ennél a feltevésnél maradnunk. Maga, persze, sose 
tapasztalta, hogy egy kis helyen milyen ösztönös, egészséges, égető 
kíváncsiság lakozik a boltosokban, főleg az olyan fontoskodó 
természetűekben, amilyen Mrs. Terry lehet. Tegyük fel, hogy maga 
sétál be hozzá egy ilyen táskával a kezében. Mrs. Terry feltétlenül 
megkérdezi: „Elutazik, Mr. Elliot?” Vagy: „Westonba, Mr. Elliot?” 
Vagy ha nem is kérdezi meg, gondolja, mert szokatlannak találja, 
hogy táskával a kezében látja. Mert általában nem szokott táskával 
járni, ÉS az esetet nyilván nem felejti el. Vagyis, ha valaki ismerős 
egy kis útitáskával a kezében járt volna a boltjában a gyilkosságot 
megelőző hét folyamán, valószínűleg emlékezne rá. 

Elliot bólintott. De érezte, hogy még egy lépést kell tennie, 
tovább kell tapogatóznia, mert dr. Fell koncentrált figyelemmel 
nézte. 

– Vagy pedig…? – sürgette a doktor. 
– Értem – mormogta Elliot, s az esőmosta ablakra meredt. – Vagy 

pedig olyan valaki volt a gyilkos, aki mindig efféle táskával a kezében 
szokott járni, vagyis a látvány olyan megszokott volt Mrs. Terry számára, 
hogy eszébe se jutott többé.

– Elfogadható feltevés – jelentette ki szuszogva a másik. 
– Joseph Chesneyre gondol? 
– Lehetséges. Van más is, aki rendszerint táskával, kis bőrönddel 

vagy valami effélével szokott járni? 
– Csak Wilbur Emmet, ahogy hallom. Neki van egy szalmafonatú 

kis táskája. Említettem is, hogy láttam a szobájában. 
Dr. Fell a fejét csóválta. 
– Csak Wilbur Emmet – jegyezte meg. – Úgy hallja, hogy „csak” 

Wilbur Emmet. Az áldóját neki! Ha egy bőrtáskát rugós táskává lehet 
varázsolni egy bűvészbolt segítségével, miért ne lehetne megtenni 
ugyanezt egy fonott táskával is? Hát nem nyilvánvaló, hogy ha Crow 
őrnagynak és Bostwick főfelügyelőnek sikerült kigyógyulniuk 
jelenlegi rögeszméjükből, rögtön Emmetre fognak lecsapni? A maga 



 

 

szavai alapján az a gyanúm, hogy Ingram professzor máris lecsapott 
rá; és az erre vonatkozó elméletével fogad majd bennünket, mihelyt 
betesszük a lábunkat a Bellegarde-ba. De rendkívül vigyáznunk kell, 
nehogy csapdába essünk! Épp ezért a jelenleg rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján hadd próbáljam meggyőzni magát, hogy az 
egyetlen személy, aki bűnös lehet, Wilbur Emmet. Hajlandó 
meghallgatni az érveimet? 



 

 

Tizenkettedik fejezet 

Megint egy tükörben 

Elliotnak nemegyszer megfordult már az agyában, hogy dr. Fell nem 
valami kellemes tárgyalópartner lenne annak, aki például így olyan 
délelőtt akarna elbeszélgetni vele, amikor még fáj a feje az előző 
este elfogyasztott túl sok whiskytől. A doktornak ugyanis olyan 
gyorsan járt az esze, hogy az ember még követni se tudta a 
gondolatait. Csak a szárnysuhogást hallotta, meg a pattogó 
parancsszavakat, aztán – mielőtt még rájött volna, hogy 
tulajdonképpen mi is történik – máris ott állt előtte az egész épület; 
az adott pillanatban az építkezés minden egyes szakasza teljesen 
logikusnak látszott, csak később volt nehéz visszaemlékezni rá. 

– Lassan a testtel, uram – javasolta Elliot. – Hallottam ugyan, 
hogy már csinált ilyesmit de… 

– Hallgasson végig – vágott a szavába a doktor határozottan és 
igen komolyan. – Ne felejtse el, hogy én pedagógusként kezdtem a 
pályámat. S a gyerekek a nap minden percében megpróbáltak 
bemesélni nekem valami furcsa históriát, olyan természetesen, 
tetszetősen és olyan ügyesen, amilyenhez hasonlót azóta se 
tapasztaltam a büntetőbíróságon. Vagyis tisztességtelen előnyöm 
van a rendőrséggel szemben. Sokkal több tapasztalatot szereztem a 
közönséges hazugokkal kapcsolatban. Nos, az az érzésem, hogy 
maga túlságosan engedelmesen nyugodott bele Emmet 
ártatlanságába.

Persze, Miss Wills beszélte be magának, hogy Emmet ártatlan, 
mielőtt még egyáltalán ideje lett volna gondolkodni a dolgon. 



 

 

Legyen szíves, és ne jöjjön mindjárt méregbe. Miss Wills minden 
bizonnyal nem tudatosan tette. De hogy is állunk valójában ezzel az 
ártatlansággal? Maga szerint „abban a házban mindenkinek van 
alibije”. Csakhogy ez nem igaz. Mondja meg például, miféle alibije 
van Emmetnek? I 

Elliot csak tanácstalanul hümmögött. 
– Emmetet tulajdonképpen senki se látta az előadás alatt. 

Amikor megtalálták, eszméletlenül hevert egy fa tövében, keze 
ügyében egy piszkavassal. Mire valaki rögtön megállapította: 
„Nyilván már jó ideje fekszik itt ilyen állapotban.” De van vagy 
lehet-e orvosi szakvéleményük arra vonatkozólag, hogy meddig 
feküdt ott? Az ilyesmi nem ugyanaz, mint amikor a halál beálltának 
körülbelüli időpontját állapítják meg a boncolás alapján. Lehet, hogy 
csak tíz másodperccel azelőtt ütötték le, de az is lehet, hogy két vagy 
három perccel. Az ügyész az ilyen megállapításokat kénytelen 
kétféleképpen értelmezhető blöffnek nevezni. 

Elliot elgondolkozott. 
– Nem merném állítani, uram, hogy nekem ez nem jutott 

eszembe. Ennek az elméletnek az alapján a cilinderes alak mégiscsak 
Emmet volt. Eljátszotta a szerepet, amelyet el kellett játszania, azzal 
az eltéréssel, hogy mérgezett kapszulát adott be Mr. Chesneynek. 
Aztán úgy intézte, hogy betörjön a feje – az öncsonkítás a 
cselekvőképtelenség bizonyítására nem új keletű dolog –, ezzel 
mutatva meg, hogy ő semmiképp sem lehetett dr. Nemo. 

– Eddig jó. Aztán? 
– Ő bárki másnál könnyebben gyilkolhatott – ismerte el Elliot. – 

Nem kellett semmiféle hókuszpókuszt csinálnia. Nem kellett 
beöltöznie meg levetkőznie. Mindössze a saját szerepét kellett 
eljátszania, az előre meghatározott időpontban. Csak az ártalmatlan 
kapszulát kellett egy kéksavas kapszulával helyettesítenie. Az 
előadás minden részletét ismerte, ő volt az egyetlen, aki minden 
részletet ismert… ő… – Minél többet gondolkozott a dolgon, annál 



 

 

jobban belelovalta magát, hogy el is higgye. – A baj csak az, uram, 
hogy még semmit sem tudok Emmet személyéről. Sohasem beszéltem 
vele. Ki ez az Emmet? Miféle ember? Eddig árnyalatnyi gyanú se 
merült fel ellene senki részéről. Mi haszna lehet abból, hogy megölte 
Mr. Chesneyt? 

– Mi haszna volt abból – kérdezte dr. Fell –, hogy megpróbált 
sztrichninnel megmérgezni egy csomó gyereket? 

– Akkor hát az ő esetében is oda lyukadunk ki, hogy őrülttel van 
dolgunk? 

– Nem tudom. De talán nem ártana, ha kicsit jobban 
megfontolná az esetleges indítékot. Ami Emmet személyét illeti – 
nyomta el komor képpel dr. Fell a szivarját –, emlékszem rá, hogy 
vele is találkoztam, ugyanabban a társaságban, ahol Chesneyvel. 
Magas, fekete hajú, vörös orrú fickó, s kicsit olyan a hangja meg a 
modora, mint Hamlet apjának szelleméé. Peckesen járt, nagy 
hangon beszélt, de a térdére löttyintette a fagylaltot. Csak úgy 
emlegették, hogy „szegény jó Wilbur”. Ami a termetét illeti… hogy is 
állunk azzal a szereléssel? Mármint a cilinderrel, esőkabáttal meg a 
többivel? Olyan a méretük, hogy csak Emmet vehette fel őket? 

Elliot elővette a noteszét. 
– A cilinder mérete hetes; régi darab, Marcus Chesney cilindere 

volt. Az esőkabát Emmeté, amolyan átlag férfiméret. Az esőkabátok 
nem méretre készülnek, mint az öltönyök. A gumikesztyű a 
Woolworth áruházból való filléres áru, szakszerűen legöngyölítve 
találtam meg az esőkabát jobb zsebében… 

– Tényleg? – vetette közbe dr. Fell. 
– De megvan mindenkinek minden mérete, Bostwick szedte 

össze számomra. Emmet hat láb magas, hetvenöt kiló, a fejbősége 
hetes. Joseph Chesney öt láb tizenegy és fél hüvelyk magas, 
nyolcvankét és fél kiló, a fejbősége hetes. George Harding öt láb 
kilenc hüvelyk magas, hetvenegy kiló, a fejbősége hat egész 
hétnyolcad. Ingram professzor öt láb nyolc hüvelyk magas, 



 

 

hetvenhét és fél kiló, fejbősége hét egész egynegyed. Marjorie Wills 
öt láb két hüvelyk magas, negyvenkilenc és fél kiló – de erre nyilván 
nem is kíváncsi. Ő nem jöhet számításba – jelentette ki Elliot 
csöndes, de határozott elégtétellel. – A többiek valamennyien 
beöltözhettek volna abba a szerelésbe, és nem néztek volna ki benne 
furcsán, csakhogy Emmeten kívül mindegyiküknek cáfolhatatlan 
alibijük van. Pillanatnyilag még nem állíthatjuk biztosan, de 
mindenesetre úgy néz ki, hogy Emmet követte el a gyilkosságot. De 
vajon miért? 

Dr. Fell furcsán nézett rá. Elliot sokáig nem felejtette el ezt a 
tekintetet. 

– Pszichológus barátaim – jelentette ki a doktor – kétségtelenül 
azt mondanák, hogy ő az az elnyomott, aki hatalomvágyban 
szenved. Ez valóban gyakran előforduló betegség a 
méregkeverőknél. Jegado, Zwanziger, Van de Leyden, Cream: vég 
nélkül folytathatnám a felsorolást. Azt is hallottam, hogy Emmet – 
hadd mondjam nagy kezdőbetűkkel – Reménytelenül Szerelmes 
Miss Willsbe. Hát igen, el kell ismerni, minden esélye megvan rá, 
hogy dutyiba kerül. De az is lehetséges -se szavaknál dr. Fell nagyon 
keményen nézett Elliotra –, hogy Emmetnek a szerepe egészen más: 
csak bűnbak. 

– Bűnbak? 
– Igen. Tudniillik más magyarázata is lehetséges a rugós 

táskának és a pralinéval elkövetett gyilkosságnak. – Dr. Fell 
elgondolkozott. – Különösnek tartom, felügyelő, hogy annyi 
hivatkozás történt Christiana Edmunds 1871-es esetére. Én mindig 
úgy éreztem, hogy abban a históriában van egyfajta tanulság. 

Elliotba hirtelen ismét belenyilallt a kétség. 
– Gondolja, uram, hogy… 
– Mi? – riadt fel dr. Fell komor gondolataiból, őszintén 

zavartnak látszott. – Nem, dehogy! Úristen, szó sincs róla! Talán 
nem elég világosan fejeztem ki magam. – Izgatottan gesztikulált, 



 

 

látszott, hogy nagyon szeretne más tárgyra térni. – Nos, 
alkalmazzuk csak a maga elméletét, és lássunk munkához. Hogyan 
fogunk hozzá? Mi a következő lépésünk? 

– Először is megnézzük azt a filmet – felelte Elliot. – Persze, csak 
ha van kedve velem jönni. A Sodbury Cross-i patikus Crow őrnagy 
szerint lelkes amatőrfilmes, és maga hívja elő a felvételeit. Crow 
őrnagy hajnalban negyed négykor felzörgette, és a patikus 
megígérte, hogy ma délig előhívja a filmet. Még egy vetítőgépe is 
van a patika fölött, az emeleten, s Crow őrnagy szerint megbízható 
ember. Nála találkozunk délután egykor, és levetíttetjük magunknak 
a filmet. Istenem! – kiáltott fel Elliot, és megrázta az öklét. – Lehet, 
hogy ezzel minden problémánk megoldódik. A saját szemünkkel 
fogjuk látni, hogy valójában mi is történt, hiszen a film nem 
hazudhat! Mindent megtudunk, amit csak tudni szeretnénk! Olyan 
szép, hogy szinte nem is lehet igazi Csak ne történt volna semmi baj 
azzal a filmmel! Csak sikerült volna előhívni! Csak… 

Nem tudhatta, hogy a következő órákban élete egyik legnagyobb 
megrázkódtatása fogja érni. Miközben dr. Fell felöltözött, aztán a 
lassan tisztulni kezdő égbolt alatt Sodbury Crossba robogtak – nem 
volt messze –, s végül megálltak a szürke főutcán Mr. Hobart 
Stevenson patikája előtt, Elliot érezte ugyan, hogy valami 
megrázkódtatás fogja érni, csak éppen onnan nem várta, ahonnan 
kellett volna. Dr. Fell, aki a bő malaclopóban, fején a széles karimájú 
kalappal úgy festett, mint egy haramia, mennydörgő hangon 
próbálta újra meg újra megnyugtatni a hátsó ülésről. Elliot főleg 
attól félt, hogy a patikusnak nem sikerült előhívnia a filmet. Mire a 
patika elé értek, szinte már sikerült is meggyőznie magát erről. 

Mr. Hobart Stevenson patikájának – a meglehetősen piszkos 
főutca közepe táján – határozottan fényképészeti szaküzlet jellege 
volt. Kirakataiban piramisokban álltak a filmtekercseket 
tartartalmazó sárga kis dobozok, a köhögés elleni orvosságok közül 
egy fényképezőgép kandikált elő, s mögötte tabló díszelgett, 



 

 

émelyítően felnagyított portrékkal. Az üzletből végig lehetett látni a 
főutcán, látni lehetett Mrs. Terry boltjának bedeszkázott kirakatait, 
a garázst meg a benzinkutat, a hosszú üzletsort, ahol a kirakatokban 
mindenütt csak ennivaló volt, néhány kocsmát, no meg az úttest 
közepén a Jubileumi kutat. Az utca üresnek látszott, noha 
csúcsforgalom volt – azaz időnként egy-egy kocsi suhant rajta végig 
–, és a kirakatok mögött mozdulatlanná dermedt alakok leselkedtek. 
Elliot tudta, hogy innen a Kék Oroszlánig mindenhonnan őket 
figyelik. 

Amikor beléptek a patikába, az ajtó fölött hangos csilingelésbe 
kezdett a csengettyű. Hobart Stevenson patikája ugyanolyan 
félhomályos volt és ugyanolyan vegyszerszagú, mint az a másik 
patika, amelynek a képét hirtelen felidézte Elliot emlékezetében. Ez 
azonban tiszta kis helyiség volt, az orvosságos üvegekből épített 
válaszfalféle a bekeretezett és falra akasztott friss diplomától a pult 
mellett álló mérleg súlyaiig ért. Hobart Stevenson – kövérkés, 
folyton az ajkát csücsörítő fiatalember, hófehér köpenyben – 
elősietett a pult mögül, hogy üdvözölje vendégeit. 

– Elliot felügyelő, ugyebár? – kérdezte. Láthatólag annyira 
tudatában volt a helyzet jelentőségének, hogy minduntalan az ajtóra 
tévedt a szeme: azon gondolkozott, ne zárja-e be az esetleges 
vásárlók előtt. Fakó hajának minden szála remegett az izgalomtól. 
Elliot figyelmesen szemügyre vette, és megállapította, hogy 
megbízhatónak látszik. 

– Ez az úr itt doktor Gideon Fell – mondta Elliot. – Ne 
haragudjon, hogy az éjszaka kénytelenek voltunk felkelteni az 
ágyból. 

– Szóra sem érdemes. Dehogy haragszom – felelte Stevenson, s 
csakugyan nem haragudott. 

– Na és? Sikerült előhívni a filmet? 
– Vetítésre készen várja önöket. 
– De hát… minden rendben? Jó a kép? 



 

 

– Nem rossz, egyáltalán nem rossz – felelte elégedetten 
Stevenson rövid gondolkodás után. Egy amatőr fényképész részéről 
ez elég szép elismerésnek volt tekinthető. Megnyugtató mozdulattal 
dörzsölte össze a kezét. – Kicsit alexponált. Egészen kicsit. – Oldalt 
hajtotta a fejét, és megint gondolkozott egy darabig. – De nem rossz, 
egyáltalán nem rossz. – Aztán nem bírta tovább fékezni magát, 
izgatottan folytatta. – Remélem, nem haragszik meg, felügyelő, de 
már le is pergettem a filmet a vetítőmön. Csak azt akartam látni, 
hogy minden rendben van-e. És állok rendelkezésükre, mihelyt 
megjön az őrnagy úr is. Ugye, azért sem haragszik meg, ha elárulom, 
hogy néhány nagyon figyelemreméltó dolgot sikerült 
megörökíteniük. Bűnjeleket, ahogy – gondolom – mondani szokták. 

Tagadhatatlan, hogy Elliot tarkóján meredezni kezdett a haj. De 
a hangja közömbösen csengett. 

– Csakugyan? Például miket? 
– Bűnjeleket – ismételte meg mérhetetlen respektussal 

Stevenson. Körülnézett. – Például azt a második valamit, amit Mr. 
Chesney fölvett az asztalról, és úgy tett, mintha írna vele… 

– Mondja csak, mondja… 
– Ugye, nem haragszik? Oda kellett mennem a vászonhoz, és 

nagyítóval is megnéznem, hogy biztos legyek benne. És kiderült, 
hogy olyan egyszerű az egész, hogy elkezdtem hangosan nevetni, és 
még most is alig állom meg nevetés nélkül. 

– Miért? Mi az? » 
– Soha életében ki nem találná – bizonygatta Stevenson, de már 

nem nevetett. – Egy… 
– Psszt! – szisszent fel jó hangosan dr. Fell. 
A gőzmozdony sistergésére emlékeztető pisszegés nyomban bele 

is veszett az ajtó fölött lógó csengettyű csilingelésébe. Ugyanis az 
ajtó kinyílt, és Gilbert Ingram professzor sétált be az üzletbe. 

Ingram professzor szemmel láthatólag nem volt meglepődve. 
Épp ellenkezőleg: mérhetetlen elégedettség sugárzott az arcáról. 



 

 

Sötét tweedsapkában és térdnadrágos tweedruhában volt, s a 
buggyos nadrág nem hatott túlságosan előnyösen az amúgy is testes 
alakon. Elliot nem a professzor ragyogó tekintetére és udvarias 
üdvözlő gesztusára figyelt fel, hanem arra az atmoszférára, amely 
körülvette. Mikor belépett, mintha egész Sodbury Crossnak a 
patikára összpontosított figyelme süvített volna be mellette 
huzatként az ajtón. Odakint sötétebb lett, mert megint esni készült. 

Ingram professzor becsukta az ajtót. 
– Jó napot, felügyelő – köszönt. – Ez az úr meg itt, gondolom, 

doktor Fell, ugyebár? (Dr. Fell szívélyesen harsogva viszonozta 
Ingram professzor köszönését, mire az mosolyogni kezdett). Nagyon 
sokat hallottam már önről, uram, és nem vagyok benne biztos, nem 
találkoztunk-e mintegy fél évvel ezelőtt egy vacsorán, vagy valami 
hasonló alkalommal. Chesney mindenesetre sokat beszélt önről. S ha 
jól tudom, csak néhány napja, hogy levelet is írt önnek. Így van? 

– Valóban így. 
– Akkor csakugyan jól tudtam. – Azzal Ingram professzor a 

tárgyra tért. Elliothoz fordult. – Azt hiszem, felügyelő, senki sem 
hibáztathat érte, hogy csak késő délelőtt ébredtem fel. Teljes gőzzel 
futottam a bungalómtól idáig. – Azzal tréfásan lihegni kezdett, 
jelezve, hogy egészen kifulladt. – Úgy rémlik, mintha az éjszaka azt 
mondták volna, hogy… szóval, hogy egy bizonyos filmet most fognak 
előzetesen levetíteni itt Stevensonnál (jó napot, Mr. Stevenson!). 
Gondolom, nincs különösebb kifogása ellene, ha én is részt veszek a 
vetítésen? 

A légkör alig észrevehetően ugyan, de megint megváltozott. 
Elliot közömbös hangon válaszolt. 

– Sajnálom, uram. Attól tartok, hogy erre nincs lehetőség. 
A professzor arcáról eltűnt a szívélyesség. Tanácstalan lett. 
– Csak nem azt akarja mondani, felügyelő…? 
– Sajnálom, uram. Még mi se láttuk a filmet. Valószínűleg úgyis 

lesz alkalma még idejében megnézni. 



 

 

Egy darabig csend volt. 
– Nem gondolja, felügyelő, hogy ez nem egészen tisztességes 

eljárás? – tette fel végül is a kérdést Ingram professzor, s kicsit 
megváltozott a hangja. – Végeredményben maga fordult hozzám, 
mint gyakorlott szemtanúhoz. Én legjobb tudásom szerint 
segítettem magának, s bizonyára hajlandó elismerni, hogy nem is 
kevés dologban. Természetes hát, hogy szeretném látni, igazam 
volt-e. 

– Sajnálom, uram. 
Elliot visszahátrált a pulthoz. Beleütközött a mérlegbe, mire 

azon megcsörrentek a súlyok. Erre önkéntelenül balra nézett, és 
önmagát pillantotta meg egy homályos tükörben a falon. Bizonyára 
föllázad a véletlenek ilyen egybeesése ellen, ha hirtelen rá nem jön, 
hogy nyilván majdnem minden patikusnak van ilyen tükre, hogy 
lássa, ha vevő lép be a boltba, és ő maga éppen hátul van, a 
laboratóriumban. De a figyelme elsősorban Ingram professzorra 
irányult, aki kuncogva lesett ki a tweedsapka alól. 

– Hát jó, nem lényeges – jelentette ki a professzor ismét vidoran, 
élénken, gunyorosan. – Majd úrrá leszek természetes 
kíváncsiságomon, és kész; ámbár maga elég csúnya sebet ejtett a 
hiúságomon. – Elhallgatott, és gondolkozott egy darabig. – Úgy van, 
erről van szó: a hiúságomon. Mindamellett, ha megengedi, igazán 
szeretnék vásárolni is egyet-mást; ígérem, hogy utána eltűnök. Lesz 
szíves, Mr. Stevenson, egy csomag borotvapengét a szokásosból meg 
egy doboz Strymo-toroköblítő tablettát a kisebbik fajtából. Igen, 
abból. Ja és még ha tudna adni… 

Miközben tovább nézelődött a pultnál, újból megszólalt, de már 
nem volt gunyoros a hangja. 

– Úgyis be kell néznem a Bellegarde-ba. Megbeszélni a boncolás 
utáni teendőket a temetéssel kapcsolatban. Meg, úgy tudom, délután 
vagy este már Vickers is átjön Bathból, hogy felolvassa a 



 

 

végrendeletet. És azt is meg szeretném nézni, nem tért-e magához 
Wilbur Emmet. 

– Ejha! – szólalt meg dr. Fell. 
Ez olyan váratlan volt, hogy mindnyájan összerezzentek. Mint 

amikor az ember gyanútlanul ballag az utcán, s hirtelen a vállára ver 
és megszólítja valaki. 

– Csak nincs máris valami elmélete? – érdeklődött dr. Fell, s 
hátborzongató volt a hangja. 

– Ugyan – felelte Ingram professzor. Éppen lehajolt, hogy 
valamelyik alsó polcon rámutasson valamire, de a doktor szavaira 
felegyenesedett. – Még ha volna is, a hely meg az időpont aligha 
alkalmas arra, hogy kifejtsem, uram. 

– Szóval mégis van… 
– Ahogy mondja. Hát ide hallgasson, uram. Ön értelmes ember; 

önnel talán lehet beszélni. – (Elliot már nem is érdekelte. Annyiba se 
vette, mint a könyökénél levő szappanreklámon látható figurát, egy 
ifjú hölgyet.) – Már éjszaka megmondtam a felügyelőnek, meg a 
kollégáival is megpróbáltam megértetni, hogy nem a megfelelő 
irányból közelítik meg az ügyet, azaz nem az egyedül lényeges 
tényezőre koncentrálnak. Természetesen az indítékra gondolok. – 
Egészen belevörösödött, olyan hevesen magyarázott. – De erről nem 
itt kell beszélnünk. Csak egyvalamit hadd kérdezzek meg. Ön se 
hallott még arról, hogy egy gyilkosság indítéka, az egyik legerősebb 
indíték, amelyet a kriminálpszichológia ismer, az is lehet, amit 
durván fogalmazva úgy neveznek, hogy hatalomvágy? 

– A szentségit! – szaladt ki dr. Fell száján. 
– Tessék? 
– Semmi, semmi, ne haragudjon – felelte dr. Fell komolyan és 

kicsit bűntudatosan. – Csak nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan 
kipakol vele. 



 

 

– Szóval nem hiszi? Mondja csak, ön szerint a Mrs. Terrynél 
történt mérgezést és a ma éjszakai gyilkosságot két különböző 
személy követte el? 

Dr. Fell bosszús képet vágott. 
– Dehogyis. Épp ellenkezőleg: majdnem bizonyos vagyok benne, 

hogy a tettes egy és ugyanaz a személy. 
– Úgy van! Akkor hát mi következik ebből? Lehet-e szó egyéb 

indítékról? 
Az automata pénztár csilingelt egyet. Ingram professzor fogta a 

kis csomagot, ide-oda forgatta a kezében, és úgy nézett rá, mintha 
az ihletné újabb gondolatokra. 

– Csak megismételhetem: ez az egyetlen indíték, amellyel mind a 
két bűntény magyarázható. Mert mi haszna volt a gyilkosnak abból, 
hogy megölte szegény Frankie Dale-t, és majdnem megölte az 
Anderson gyerekeket is? Semmi. És mi haszna volt abból, hogy 
megölte Marcus Chesneyt? Szintén semmi. Mármint anyagi 
vonatkozásban. Tudjuk, hogy Marjorie meg Joe Chesney jelentős 
összegeket fognak örökölni. De a gyilkos – düllesztette ki a szemét – 
nem nyert semmit a gyilkossággal. De hát semmi értelme itt 
szónokolnom, és akadályoznom önöket a munkájukban. Ég áldja, 
doktor Fell. Ég áldja, Mr. Stevenson. Jó napot! 

Amikor kiment, nem csukta be egészen az ajtót. A kirakatok 
üvege megcsörrent: egy teherautó dübörgött végig a főutcán; az 
ajtón beáramló hűvös, nyirkos levegő és az ázott falombok szaga 
összekeveredett a vegyszerek szagával. Dr. Fell egy francia sanzont 
fütyült a bajsza alatt. Elliot, aki már ismerte az efféle tüneteket, 
tétovázott. 

Aztán a doktor valóban fölemelte keresztfogantyús sétabotját, és 
az ajtó felé bökött vele. 

– Igazán nem szoktam ok nélkül gyanakodni – szólalt meg. – De 
ennek a úrnak csakugyan van alibije? 



 

 

– Méghozzá cáfolhatatlan. Épp ez a bökkenő. Az alibik ebben az 
esetben nem abból állnak, hogy valakit esetleg látott valaki, amikor 
egy adott időpontban átszállt egyik vonatról a másikra, vagy kiszállt 
egy autóból. Hanem – egyetlen személy kivételével – abból, hogy 
minden gyanúsítható személyt valóban láttak és azonosítottak, 
ketten is. Az egyetlen kivétel esetében pedig egy óra bizonyítja az 
alibit, egy óra, amelyet nem lehet átigazítani. Ami pedig azt a 
kérdést illeti, hogy… 

Elliot hirtelen elhallgatott, mert ráeszmélt, hogy Hobart 
Stevenson személyében egy kívülálló jelenlétében beszél. Meg is 
mert volna esküdni rá, hogy előbbi szavai közben őszinte jókedv 
villant fel egy pillanatra Stevenson arcán. Mintha a patikus, aki 
közben megint hivatásához illő komoly képet öltött, valami óriási 
titkot próbálna leplezni. 

Ezért aztán Elliot éles hangon így szólt: 
– Mr. Stevenson! Ön azt mondta az imént… 
– Jobban szeretném, felügyelő, ha a saját szemével látná. Ha azt 

hiszi, hogy… 
– Csönd! – szólt közbe dr. Fell. 
A doktor bedübörgött a pult mögé, s onnan a laboratóriumba. 

Stevenson, akit szemmel láthatóan lenyűgözött hatalmas termetű 
látogatója, követte. Dr. Fell kíváncsian körülnézett. 

– Mennyi mérge van itt? – kérdezte olyan hangon, mintha csak a 
vízvezeték felől érdeklődne. 

– Csak a szokványos mennyiség, uram. 
– Kéksava vagy ciánkálija van? 
Stevenson most először látszott kicsit idegesnek. Két kézzel 

simította hátra a haját, megköszörülte a torkát, és megpróbált 
szakszerű lenni. 

– Kéksavam egyáltalán nincs. Csak egy-két ciánkáli 
készítményem; de miként délelőtt már közöltem Mr. Bostwickkal… 

– Sokat ad el belőlük? 



 

 

– Másfél éve nem adtam el egy gránumot sem. Izé… ugye, 
nyugodtan beszélhetek önnel is? – S bizonytalan pillantást vetett 
Elliotra, aki közben utánuk ment az üvegek közt húzódó keskeny, 
homályos átjárón. – Ugyanis délelőtt a főfelügyelő már kihallgatott. 
Neki is elmondtam, hogy ha netalán arra gondol (igazán magunk 
közt mondtam), ha netalán arra gondol, hogy a Bellegarde lakói 
közül KCN-t vásárolt valaki a gyümölcsfák permetezésére… szóval 
neki is megmondtam, hogy ez nem valószínű. Azokban a 
melegházakban egész éven át ötven és nyolcvan Fahrenheit közt van 
a hőmérséklet, s ilyen hőmérsékletnél zárt helyiségben tiszta 
öngyilkosság lenne KCN-nel permetezni. 

Ez a lehetőség eddig eszébe se jutott Elliotnak. 
– Ha kívánja, megmutathatom a méregnyilvántartó könyvemet – 

tette hozzá Stevenson. 
– Dehogyis kívánom. Őszintén szólva – mondta dr. Fell engem 

inkább fényképészeti szempontból érdekelt a dolog. Ez a patika 
olyan, mint egy fényképészeti szaküzlet. – Hunyorogva körülnézett. 
– Mondja csak, Photoflood-égőket is árul? 

– Photoflood-égőket? Persze. 
– Hát akkor ide figyeljen – folytatta dr. Fell. – Tegyük fel, hogy 

egy ilyen égőt becsavarok egy foglalatba, bekapcsolom és égve 
hagyom. Mennyi idő múlva ég ki? 

Stevenson pislogott. 
– Remélem, nem csinál ilyesmit – jegyezte meg csípősen. – 

Ezeket az égőket nem szabad… 
– Tudom, tudom. De tegyük fel, hogy különc vagyok. Tegyük fel, 

hogy becsavarom az égőt egy foglalatba, és égve hagyom. Mennyi 
ideig fog égni? 

A patikus fontolóra vette a dolgot. 
– Körülbelül egy jó óra hosszat. 
– Biztos benne? 



 

 

– Igen, uram, egészen biztos. Ezek az égők a legjobbak a jelenleg 
kapható fotólámpák közül. 

– Értem. Vásárolt magánál tegnap délelőtt Photoflood-égőt a 
Bellegarde ház valamelyik lakója? 

Stevenson fontoskodó képet vágott. 
– Tegnap délelőtt? Engedje meg, hogy gondolkozzam egy kicsit. 

– (Elliot biztos volt benne, hogy felesleges gondolkoznia.) 
– Igen. Miss Wills. Délelőtt tíz körül. De remélem, nem fog 

visszaélni azzal, amit mondok. Én igazán nem szeretnék rosszat 
mondani senkiről a Bellegarde ház lakói közül! 

– Sokszor vásárolt ilyen égőt Miss Wills? 
– Sokszor? Nem. Csak néha. 
– Önmaga számára? 
– Dehogyis. Mr. Chesney számára. Előfordult, hogy belső 

felvételeket készítettek a melegházakban. A barackokról. 
Lefényképezték a különleges fajtákat, hirdetési célokra, meg 
ilyesmi. Tegnap is Mr. Chesney küldte ide a kisasszonyt egy égőért. 

Dr. Fell hunyorogva Elliotra nézett. – Maga mintha azt mondta 
volna, felügyelő, hogy Miss Wills szerint az a tegnap éjszakai égő új 
volt, és Miss Wills önmagának vásárolta. – Újból Stevensonhoz 
fordult. – Szóval Miss Wills nem szokott fényképezni? 

– Nem. Ilyen célra soha semmit nem vásárolt nálam. 
Andrew Elliot fölnézett, mert hirtelen az eszébe jutott valami. 
Fölnézett, és megint egy tükröt látott, amelyben Marjorie Wills 

nézte őt. Mint amikor másodszor is levetítik ugyanazt a filmet. 
Pedig az ajtó felett nem szólalt meg a csengettyű. De az ajtó még 

mindig nyitva volt, sőt mozgott és nyikorgott is egy kicsit. Lépteket 
se hallottak. Amikor Elliot fölnézett, és azon vette észre magát, hogy 
egy nem egészen másfél méterre levő tükörben pontosan a lány 
arcába bámul, csak a patikus tisztán érthető, halk, tagolt beszéde 
hallatszott. 



 

 

Mintha a leány tükörképe valamiféle színfalak mögül bukkant 
volna elő. Kicsit nyitva volt a szája, és ugyanaz a szürke kalap volt a 
fején. Kesztyűs jobb kezét félig fölemelte, mintha rá akarna mutatni 
valamire. Amikor Elliot a homályos tükörben pontosan a lány 
szemébe nézett, tisztán látta a tekintetében a felismerést. Tudta, 
hogy az egy eddig bizonytalan, elmosódott arc – az ő arca – végre 
határozott alakot öltött a lány előtt. 

Marjorie Wills ráismert. 
És – akár egy gyerek – a szájához kapta a kezét. 
Ebben a pillanatban történt, hogy az ajtó irányából éktelen 

csattanás hallatszott, üvegszilánkok pattantak szét és hullottak 
csörömpölve a padlóra. Aztán csend lett. Valaki követ dobott az 
utcáról a lányra. 



 

 

Tizenharmadik fejezet 

Gondolatolvasás 

Elliot átvetette magát a pulton, és az ajtónál termett. Ösztönszerű 
mozdulat volt, beidegződött rendőri reflex. De menekülés is 
Marjorie Wills tekintete elől. 

Kicsapta az ajtót, talpa alatt csikorogtak az üvegszilánkok. Olyan 
dühös lett a rosszindulatú kődobálóra, hogy először majdnem a 
betört üvegtáblán ugrott ki. Aztán meg csak állt a küszöbön és 
meregette a szemét az utcára. 

Üres volt. Csak egyetlen személy volt látható, de túl messze 
ahhoz, hogy ő dobhatta volna a követ: egy kerékpáros kifutófiú. 
Ájtatosan az égre meredve, buzgón taposta a pedált. A főutca 
teljesen nyugodtnak és ártatlannak látszott. 

Csak semmi meggondolatlanság! 
Elliotnak elöntötte ugyan a vér az agyát, de mikor megcsapta a 

hűvös szél, sikerült úrrá lennie magán. Egyetlen hibás mozdulatot 
sem szabad tennie! Nem szabad ész nélkül jobbra-balra rohangálnia, 
mert bolondot csinál magából. S akkor még röhöghetnek is a 
kődobálók! Ordítson a fiú után? Hogy kicsődüljenek az utcára a 
szemközti fűszerestől? Inkább ne! Ha kelletlenül is, de bele kell 
mennie a türelemjátékba. Hadd töprengjen a kődodobáló, hogy 
vajon mire határozza el magát! Ettől jobban begyullad, mint bármi 
egyébtől. Tulajdonképpen csak most jött rá, milyen félelmetes az a 
néma, arc nélküli gyűlölet, amely felgyülemlett Marjorie Wills körül. 

Elliot körülbelül húsz másodpercig figyelte mozdulatlanul az 
utcát. 

Aztán visszalépett a küszöbről. 



 

 

Marjorie Wills a pultnak dőlt, és eltakarta a szemét. 
– De hát miért…? Miért? – nyöszörögte siránkozva. – Hiszen én… 

én nem csináltam semmit! 
– Ez már mégse járja! Hogy csak úgy betörjék a kirakatomat! – 

morgott Stevenson. Meglehetősen sápadt volt. – Én sem csináltam 
semmit. Miért törik hát be a kirakatomat? Ehhez senkinek nincs 
joga! Lesz szíves tenni valamit, hogy ne fordulhasson elő ilyesmi, 
felügyelő? 

– Persze – felelte Elliot. – De most inkább… 
Stevenson zavarba jött. Nem tudta, mitévő legyen. 
– Talán üljön le, Miss Wills… Adhatok egy széket? Menjünk oda 

hátra? Vagy inkább az emeletre? Nem gondoltam volna – kiesett 
óvatos tartózkodásából –, hogy ilyen rosszul áll a helyzet. Nem volna 
okos kimennie az utcára… 

Ez már sok volt Elliotnak. 
– Hogyhogy nem volna okos? – tört ki. – Hát hol vagyunk? 

Angliában vagy Németországban? És mik vagyunk? Talán nem árják 
egy koncentrációs táborban? Mondja csak meg. hova akar menni, és 
ha csak egy kicsit is görbén néz magára valaki, éppúgy – hűvösre 
teszem, mint ahogy doktor Nemót hűvösre fogom tenni! 

A leány hirtelen felkapta a fejét, és ránézett, mire bizonyos 
dolgok éppoly nyilvánvalóvá váltak, mintha fekete-fehéren rá lettek 
volna írva a boltban látható rengeteg kartondobozra. Nem amiatt, 
amit Elliot mondott Hanem amiatt a légkör miatt, amelyet olyan 
érezhetően árasztanak magukból az érzelmek, mint a test a meleget 
Elliot megint eltelt a leány lényével, arcának minden részletével, a 
szeme vágásától kezdve a füle mögé fésült hajáig. Az ilyesmit 
nevezik lelki kapcsolatnak. 

– Nyugalom – szólalt meg dr. Fell. 
A doktor hangjának hallatára Elliot kijózanodott A máskor oly 

harsány dr. Fell csöndesen, szinte jókedvűen dörmögte: 



 

 

– Azért nem hinném, hogy olyan rosszul állnánk. Persze, azért 
csak üljön le, Miss Wills, ha jólesik. Vagy ha el akar menni, menjen 
csak nyugodtan. Venni akart valamit? 

– Venni…? – A lány még mindig Elliotot nézte mereven. De már 
kezdte összeszedni magát 

– Például szappant, fogkrémet, fürdősót… 
– Nem. Én… én a felügyelőért jöttem. – Már nem nézett rá. – 

Crow őrnagy kéri, hogy… hogy azonnal jöjjön a Bellegarde-ba. 
Tizenegy óra óta keresi, de… de senki se tudta megmondani, hol van. 
Megpróbáltunk idetelefonálni Stevensonhoz is, mert Crow őrnagy 
azt mondta, hogy magának… a felügyelőnek egy órakor itt kell 
lennie. De senki se vette fel a telefont. És én olyan lelkiállapotban 
vagyok, hogy gondoltam, jó lesz egy kis edzésnek, ha végighajtok 
Sodbury Cresson. Kint a kocsim, ha ugyan ki nem lyukasztották 
közben a gumikat. 

– Crow őrnagy a Bellegarde-ba kér? De hát miért? Hiszen úgy 
állapodtunk meg. hogy egy órára ő is idejön. 

– Csak nem azt akarja mondani, hogy nem hallották? Hát senki se 
mondta? 

– Mit kellett volna hallanunk? 
– Meghalt Wilbur – felelte Marjorie. 
Dr. Fell felemelte a kezét, és még jobban a szemére húzta széles 

karimájú kalapját Hatalmas mancsa beárnyékolta a szemüvegét. 
– Szomorú – dünnyögte a tenyere mögül. – Szóval mégiscsak 

végzetes volt az az agyrázkódás. 
– Nem abba halt bele – felelte Marjorie. – Joe bácsi szerint az 

éjszaka valaki bement a szobájába, és… és kéksavat fecskendezett a 
karjába. Álmában halt meg. 

Csönd lett 
Dr. Fell kipréselte magát a laboratóriumból. Az ajtó felé ment, 

megállt és lehorgasztotta a fejét. Aztán elővett egy hatalmas, piros 
kockás zsebkendőt és trombitálva kifújta az orrát. 



 

 

– Elnézést – mondta. – Régebben is találkoztam már sátáni 
erőkkel, de még sose működtek ilyen pontosan és kiszámítottan. 
Hogy történt a dolog? 

– Nem tudom. Senkise tudja. – Marjorien látszott hogy nagyon 
nehezen tud uralkodni az idegein. – Későn kerültünk ágyba, s csak 
tizenegy óra körül keltünk fel. Joe… Joe bácsi azt mondta, hogy 
fölösleges bárkinek is fennmaradnia Wilbur mellett. Pamela csak 
délelőtt ment be a szobájába, és… és holtan találta. 

Kicsit felemelle, aztán erőtlenül visszaejtette a kezét. 
– Értem. Mondja Mr. Stevenson… 
– Parancsoljon  
– Valami baj van a telefonjával? 
– Tudtommal nincs – felelte gondterhelten a patikus. 
– ÉS egész délelőtt itt voltam az üzletben. Egyszerűen nem 

értem. 
– Akkor jó. – Dr. Fell Elliothoz fordult – Akkor teszek egy 

javaslatot. Hívja fel a Bellegarde-ot. Mondja meg Crow őrnagynak, 
hogy nem maga megy a Bellegarde-ba, hanem jöjjön ő ide. De 
azonnal… 

– Bocsánat uram, de én ilyet nem mondhatok neki – tiltakozott 
Elliot – Hiszen ő a rendőrfőnök. Bostwick meg… 

– Akkor megmondom neki én – felelte szelíden dr. Fell. – 
Véletlenül ismerem Crow őrnagyot egy régebbi eset óta. Sőt hogy 
eláruljam magának a teljes igazságot – vörösödött el –, Crow meg is 
kért hogy foglalkozzam a Mrs. Terry-üggyel, mindjárt az elején, 
amikor az a szörnyűség történ,t Nem vállaltam. Nem vállaltam, mert 
annak idején csak egyetlen magyarázatot tudtam volna találni rá, s 
az olyan fantasztikusan képtelenül hangzott hogy a világért se 
hozakodtam volna elő vele. De most már kezdem látni, hogy nem is 
volt olyan képtelen, a ménkű ütne bele. Nagyon is kézenfekvő, 
nagyon is nyilvánvaló magyarázat volt. Azt hiszem, ezért is voltam 
hajlandó ma délelőtt azonnal a rendelkezésére állni. 



 

 

Dühösen megrázta az öklét. 
– És tessék: csak azért mert szerény voltam, mint az ibolya – 

krákogott egyet –, még két embernek meg kellett halnia. Szeretném, 
ha maga itt maradna, és inkább Crow őrnagy jönne ide. És 
szeretném végre látni azt a filmet, jobban szeretném, mint bármit a 
világon. Szeretném megmutatni, hogy véleményem szerint mi is 
történt, mert a vásznon ki kell derülnie. Ezért fogok kalózkodni, 
telefonálni és parancsolgatni én, ha maga nem mer, és javaslom, 
hogy amíg telefonálok – itt már nem harsogott de nagyon keményen 
nézett Elliotra maga kérdezze meg Miss Willstől, hogy mi is történt 
abban a másik patikában. 

Marjorie megmerevedett. Elliot úgy tett mintha nem venné 
észre. Stevensonhoz fordult. 

– Ugye, maga itt lakik a bolt fölött? Van egy szobája, amelyet 
néhány percre a rendelkezésemre tudna bocsátani? 

– Természetesen. Az a szoba, ahol majd levetítem önöknek a 
filmet. 

– Köszönöm. Akkor vezessen fel bennünket jó? Lenne szíves 
előremenni, Miss Wills? 

A lány nem tett semmi megjegyzést. Stevenson felvezette őket 
az emeletre, egy kényelmes, ódivatú bútorokkal berendezett utcára 
néző nappaliba. Ebből is szárnyas ajtó vezetett a másik szobába – az 
lehetett a hálószoba – s a nyitott ajtó félfáira rajzszöggel egy lepedő 
volt erősítve, vetítővászonnak. A nehéz függöny félig félre volt 
húzva, a kandallóban vidáman pattogott a tűz. Hatalmas vetítőgép 
állt az asztalon, a filmorsók rajta, vetítésre készen. 

Marjorie még mindig nem szólt semmit. A díványhoz ment és 
leült. Elliot nyavalyásan érezte magát: megint működésbe lépett a 
lelkiismerete. 

Marjorie körülnézett a tűzfényes szobában, mintha meg akarna 
győződni róla, nem hallja-e őket valaki. Aztán bólintott és 
megszólalt. Hűvös volt a hangja. 



 

 

– Ugye, mondtam, hogy mi már találkoztunk. 
– Igen – bólintott Elliot. Leült az asztal mellé, elővette a noteszét 

kinyitotta, és megfontoltan letette maga elé. – Hogy pontosak 
legyünk, múlt csütörtökön. Mason és Fia patikájában, a Crown Road 
16. szám alatt ahol maga ciánkálit próbált vásárolni. 

– És mégsem árulta el senkinek. 
– Miből gondolja, hogy nem árultam el, Miss Wills? Maga szerint 

miért küldtek engem ide?
Ezt fullánknak szánta, készakarva, újabb koncot vetve a 

lelkiismerete elé. Kíváncsi volt mennyit árult el odalenn a 
földszinten az érzelmeiből, és mennyit vett észre ebből a lány. S 
vajon megpróbálja-e felhasználni ellene, amit észrevett? A váratlan, 
ihletett feltételezés arra mutatott, hogy igen, márpedig ezt nagyon 
nem szerette volna. 

Ha valami hatást akart elérni a kérdésével, hát sikerült. A lány 
arcából kifutott a vér. Szeme, amely eddig nyugodtan, állhatatosan 
szegeződött rá, elkezdett hunyorogni. Látszott, hogy nem tud 
eligazodni a férfin, és mindjárt méregbe jön. 

– Aha. Szóval mégis azért jött, hogy letartóztasson? 
– Az attól függ. 
– Talán bűn, ha az ember ciánkálit próbál vásárolni? Még akkor 

is, ha nem sikerül? 
Elliot felvette a noteszét, aztán visszalökte az asztalra. 
– Mondja, Miss Wills, de őszintén, hiszen négyszemközt 

vagyunk: mi értelme ilyen hangon beszélni? Mire magyarázná ezt a 
fölényeskedést, ha hallaná valaki? 

A lány rendkívül éles eszű volt. Elliot még akkor is kénytelen 
volt bámulni az intelligenciáját, ha titokban elátkozta. A lány még 
mindig figyelte őt, várt, s azon töprengett hogyan tudna eligazodni 
rajta. Azonnal megérezte a férfi utolsó, kétségbeesett kérdésében 
azt a „fenébe is, miért nem próbál a segítségemre lenni?”-



 

 

árnyalatot, amelyet Elliot akaratlanul is belevitt. A keble már nem 
emelkedett és süllyedt olyan sebesen. 

– Ha megmondom az igazat, felügyelő… ha őszintén 
megmondom, hogy tulajdonképpen mire kellett volna nekem az a 
méreg… elhiszi nekem? 

– Ha az igazat mondja, igen. 
– Dehogy. De hát nem is ez a lényeg. Egyáltalán nem ez a lényeg. 

Hanem az, hogy megígéri-e, hogy nem mondja el senkinek, ha 
őszintén bevallom magának? 

(A kérdés is őszinte volt, gondolta Elliot.) 
– Sajnálom, kisasszony. Félek, hogy nem tehetek ilyen ígéretet. 

Ha összefügg a nyomozással… 
– Nem függ össze. 
– Akkor jó. Tehát: mire kellett az a ciánkáli? 
– Meg akartam ölni magam – felelte csöndesen Marjorie. 
Egy darabig csak a tűz pattogása hallatszott. 
– De hát mért akarta megölni magát? 
A lány nagy lélegzetet vett. 
– Ha mindenáron tudni akarja, hát azért, mert elviselhetetlenül 

borzasztó volt még a gondolat is, hogy megint itthon vagyok. Most 
már tudja. Végre megmondtam valakinek. – S olyan furcsán nézett a 
férfira, mintha nem is értené, miért mondta meg neki. 

Elliot akaratlanul kiesett a szerepéből. Már nem hivatalos 
kérdéseket feltevő detektív volt, hanem valami más. De ezt egyikük 
se vette észre. 

– Értem, de hát ide figyeljen! Miért volt ez ok arra, hogy meg 
akarja ölni magát? 

– Próbálja meg a helyembe képzelni magát. Hogy ki van téve 
annak, aminek én voltam kitéve itt… A gyanúnak, hogy gyerekeket 
mérgeztem meg, méghozzá hogyan! Hogy számítanom kellett rá, 
hogy a nap bármelyik percében letartóztatnak! S hogy csak azért 
nem került rá sor, mert nem volt elegendő bizonyíték. Aztán 



 

 

próbálja elképzelni, hogy elutazik egy luxuskirándulásra a Földközi-
tengerre, hogy életében először van része ilyesmiben, pedig a 
bácsikája milliomos. Aztán próbálja meg elképzelni, hogy megint 
visszajön… abba, amit itthagyott. Próbálja meg. Próbálja csak meg! 
Majd meglátja, milyen érzés. 

Ökölbe szorult a keze. 
– Most már túl vagyok rajta. De amikor leszálltam arról a 

hajóról, csak azt éreztem, hogy nem bírom tovább. Még gondolkodni 
is képtelen voltam. Különben valószínűleg sikerült volna valami 
hihető sztorit kitalálnom, hogy ne kezdjek dadogni meg hebegni, és 
ne ijedjek meg, amikor az a patikus elkezdett faggatni. De erre csak 
később gondoltam. Akkor csak az járt az eszemben, hogy a ciánkáli 
állítólag gyorsan és fájdalom nélkül öl. Csak bele kell kóstolni, és 
már halott is az ember. És azt hittem, hogy London keleti részében 
nem ismernek, illetve senki sem emlékszik rám. Azt hiszem, csak 
hazafelé jövet tértem magamhoz, a folyón… amikor megláttam a 
hajóról a házakat, meg minden. 

Elliot letette a ceruzáját. És azt kérdezte: 
– Na és a vőlegénye? 
– A vőlegényem? 
– Csak nem akarja bemesélni, hogy azért akart mérget vásárolni, 

hogy öngyilkos legyen, mikor menyasszonyként tért haza? 
A lány reménytelen mozdulatot tett. 
– Mondtam már, hogy csak pillanatnyi hangulat volt! Mondtam! 

Meg aztán volt még valami. Azelőtt minden olyan csodálatos volt, és 
úgy bíztam benne, hogy a vége is jó lesz. Amikor összetalálkoztam 
Londonban George-dzsal… 

Elliot közbeszólt: 
– Mikor találkozott maga Londonban vele? 
– Ó, hogy a fene enné meg! – suttogta Marjorie, és a szája elé 

kapta a kezét. Rámeredt a férfira, aztán fáradt, cinikus kifejezés 
jelent meg az arcán. – Mindegy. Mért ne tudhatná? Csak 



 

 

megkönnyebbülés lesz a számomra… nagy megkönnyebbülés… ha 
megszabadulok egy hazugságtól. 

Ugyanis George-ot én már nagyon rég ismerem. Társaságban 
ismerkedtem meg vele, Londonban, ama ritka alkalmak egyikén, 
amikor Marcus bácsi megengedte, hogy egyedül menjek be a 
városba. És iszonyúan beleestem. Utána titokban sokszor beutaztam 
Londonba, hogy találkozzam vele. Ó, nem történt köztünk semmi 
olyasmi. Azt hiszem, nem volt hozzá bátorságom. Jellemző rám. 

Mereven nézte a padlót. 
– De úgy gondoltuk, hogy még nem volna okos dolog 

bemutatnom George-ot Marcus bácsinak. Először is Marcus bácsi 
sohase… sohase… biztatott… senkit… egyetlen fiatalembert sem, 
hogy látogasson el hozzánk. Csakugyan jó háziasszony vagyok, és 
Marcus bácsi úgy gondolta, kényelmesebb, ha megtart magának, és… 
hiszen érti, mire gondolok. – Elpirult. – Aztán meg George tisztában 
volt vele, hogy Marcus bácsi milyen sokat ad a reputációjára. 
Iszonyú cirkusz lett volna, ha megtudja, mi történt a háta mögött. El 
tudja képzelni? 

– El. 
– Okosabbnak tartottuk, ha úgy teszünk, mintha véletlenül 

találkoznánk. Lehetőleg külföldön. George különben is említette, 
hogy szüksége volna már egy kis kikapcsolódásra. Persze, nem volt 
valami sok pénze, egy ilyen nagy kirándulásra pláne kevés. De 
nekem volt pár száz font értékű biztosítási kötvényem, még 
anyámtól maradt rám. Beváltottam, így aztán George is 
vállalkozhatott a kirándulásra. 

(„Gazember! – gondolta magában Andrew Elliot. – Piszok 
gazember! Ügyes gazember!”) 

A lány szeme kerekre nyílt. 
– Nem! – kiáltotta. – Ügyesnek csakugyan ügyes, de nem 

gazember! A legokosabb férfi, akivel életemben találkoztam. És 
magabiztos. Ezért is szerettem meg: a magabiztossága meg a…



 

 

– Bocsánat – kezdte Elliot, de nyomban el is hallgatott, mert az a 
hátborzongató érzése támadt, hogy inog a föld a lába alatt. 
„Gazember, piszok gazember, ügyes gazember!” ő nem hangosan 
mondta ezeket a szavakat! Csak látta. olyan tisztán és világosan látta 
őket, mintha ott íródtak volna előtte egy telexgépen. De nem ejtette 
ki! Akármilyen értelmes is a lány – Mr. George Hardingot illetően 
persze nem az! –, gondolatolvasónak akkor sem gondolatolvasó! 

Úgy látszik, Marjorie nem vette észre, mi történt. 
– És hogy reménykedtem – folytatta szenvedélyesen –, hogy 

Marcus bácsi is olyannak látja majd George-ot, mint én. Mennyire 
szerettem volna, hogy jó benyomást tegyen rá! Hát hogyne 
szerettem volna! De az, ahogy George viselkedett… az az alázatos 
farkcsóválás túlzás volt. Egyszer például Pompejiben Marcus bácsi 
elhatározta, hogy most pedig „tiszta vizet önt a pohárba”, ott, 
Wilbur és Ingram professzor előtt, ráadásul egy nyilvános helyen, 
ahová bárki betévedhetett. Utasításokat adott George-nak, 
részletesen elmagyarázta, minek hogy kell lennie a jövőben, és 
George úgy viselkedett, mint egy bárány. És maga még azt kérdi, 
miért voltam rosszkedvű és levert, miért szerettem volna sikítani, 
amikor leszálltam arról a hajóról! Pompejiben jöttem rá, hogy nem 
fog változni semmi. Hogy továbbra is pontosan úgy fogok élni, mint 
addig éltem. Akármerre fordulok, mindenütt csak Marcus bácsiba 
ütközöm. Mindig csak Marcus bácsi és Marcus bácsi! 

Elliot próbálta fékezni magát. 
– Hát nem szerette a nagybátyját? 
– Dehogynem. Imádtam. De nem erről van szó! Nem érti? 
– De igen. Azt hiszem, értem. 
– A maga módján nagyszerű ember volt. Mindent megtett volna 

értem, és amikor látta, hogy kikapcsolódásra volna szükségem, 
igyekezett néhány csodálatos hetet biztosítani a számomra. De csak 
öt percig hallotta volna beszélni! Meg aztán azok az örökös, véget 
nem érő viták Ingram professzorral a bűnözésről… főleg amikor egy 



 

 

igazi bűntény is történt itt, Sodbury Crossban, úgyszólván köztünk… 
meg a bűnözés lélektanáról készülő könyvéről… 

Elliot hirtelen fölkapta a ceruzáját. 
– Könyvet akart írni a bűnözés lélektanáról? 
– Igen. Említettem is magának. Mindig dolgozott valami 

tudományos munkán, de főleg a lélektan érdekelte. Ezért is volt 
sülve-főve együtt Ingram professzorral. Nemegyszer mondta neki: 
„Ha egyszer azt állítja, hogy a gyakorló pszichológusból válhatna a 
legtökéletesebb bűnöző, miért nem akar úttörőnek felcsapni a 
tudomány érdekében? Kövessen el egy tisztára érdek nélküli 
bűntényt, és bizonyítsa be elméletét.” Brrr! 

– Értem. És Ingram professzor mit mondott erre? 
– Azt, hogy köszöni, de nem. Kijelentette, hogy csakis akkor 

követne el valamilyen bűntényt, ha tökéletes alibit is ki tudna 
agyalni hozzá… 

(Elliot már hallott ilyesmit valahol.) 
– …márpedig amennyire mint gyakorló pszichológus látja a 

helyzetet, egy ember egyszerre két helyen nem lehet. – Marjorie 
keresztbe vetette a lábát, és hátradőlt a díványon. – Én főleg attól 
borzadtam el, hogy olyan tárgyilagosan és nyugodtan tudnak 
beszélni az ilyesmiről. S lám, most megtörtént az érdek nélküli 
bűntény. Borzasztó dolgok történtek, és fogalmunk sincs róla, ki, 
hogyan és miért követte el őket. És most Wilbur is halott. Az a 
Wilbur, aki soha nem ártott a légynek sem, mint ahogy Frankie Deal, 
a két Anderson gyerek és Marcus bácsi sem ártott. Én már a vége 
felé járok az önuralmamnak, különösen, ha már köveket is kezdenek 
dobálni rám, és a jó ég tudja, mi történhetik még. Lehet, hogy 
meglincselnek, megégetnek, vagy mit tudom én, mit csinálnak 
velem. Segítsen rajtam! Nagyon kérem, segítsen rajtam! 

Elhallgatott. 
Olyan ártatlanul és őszintén beszélt, s annyi könyörgés volt a 

hangjában, hogy Elliot már-már kezdte elveszíteni hivatásává járó 



 

 

nyugalmát. A lány előrehajolt, és úgy nyújtotta feléje a karjait, 
mintha azt kérné, hogy segítsen neki fölállni a díványról és egy 
pillanatra se vette le róla a szemét. Ekkor hangzott fel odakint a 
csukott ajtó mögött a lárma: mintha egy elefánt dobogott volna a 
lábával, még trombitálás is hallatszott, mintha az álla jelezné, hogy 
itt az etetési idő. Aztán hangos kopogás következett. Dr. Fell 
sündörgött be oldalvást az ajtón, aztán megfordult, és hunyorogva 
rájuk nézett. 

– Igazán nem szívesen zavarok – mondta –, de azt hiszem jobb 
volna, ha kicsit későbbre halasztaná a kihallgatást. Crow és Bostwick 
már el is indultak. Jobb lenne, ha maga most el menne, Miss Wills. 
Mr. Stevensonnak be kell zárnia a patikák, de a segédje hazaviszi 
magát a kocsin. Aztán… 

S a vetítőgépre nézett. 



 

 

Tizennegyedik fejezetJ 

A megvesztegethetetlen óra 

Crow őrnagy és Bostwick főfelügyelő a küszöbön találkoztak 
Marjorie-val, amikor az kilépett az ajtón. De Crow őrnagy csak akkor 
szólalt meg, amikor az ajtó már kulcsra volt zárva. Ismét a régi volt. 

– Jó napot, felügyelő – köszönt udvariasan. – Vagyis inkább 
kellemes délutánt. Hiába kerestük egész délelőtt. 

– Elnézést, uram. 
– Semmi baj – felelte az őrnagy, továbbra is udvariasan. – Hiszen 

mindössze csak azt a jelentéktelen apróságot szerettem volna 
közölni magával, hogy történt megint egy haláleset, amelynek a 
körülményeit talán érdemes volna alaposabban fontolóra venni… 

– Már mondtam, uram, hogy elnézést kérek. 
– Mivel Fell barátomnál járt, egy szó szemrehányást sem 

tehetek. Maga szerencsésebb, mint én voltam. Én is meg próbáltam 
felkelteni dr. Fell érdeklődését még júniusban az ügy iránt, de nem 
sikerült. Úgy látszik, nem találta eléggé érdekesnek. Nem 
szerepeltek benne légmentesen zárt szobák, se természetfölötti 
tényezők. És nem volt olyan bizarr sem az eset, mint a Royal Scarlet 
Hotel ügye. Mindössze egy brutális sztrichnine gyilkosság és néhány 
gyilkossági kísérlet történt. De azóta sikerült egyet-mást 
kiderítenünk, és két újabb áldozat is van... Talán a másodikat is 
érdemes lett volna személyesen meg tekintenie, felügyelő. 

Elliot fölvette az asztalról a noteszét. 
– Már kétszer kértem elnézést, uram – felelte lassan, 

nyomatékosan. – Nem hinném, hogy harmadszor is szükség lenne 



 

 

rá. És ha éppenséggel tudni óhajtja, véleményem szerint nem 
követtem el semmiféle kötelességmulasztást. S ha már itt tartunk, 
hadd kérdezzem meg: Sodbury Crossban nincsenek rendőrök? 

Bostwick, aki már elővette a pipát meg a dohányzacskót, és 
éppen azon volt, hogy kicsavarja a pipaszárat, abbahagyta 
tevékenységét. 

– De vannak, pajtás – felelte. – Ugyan mért érdekli? 
– Csak mert egyet se láttam. Valaki betörte odalenn az ajtó 

üveglapját egy kővel, s akkora lármát csapott vele, hogy alighanem 
még Bathban is hallották. De rendőrt egyet se láttam. 

– A fene essen beléd! – káromkodta el magát Bostwick, 
hirtelenjében kifújva a pipaszárat. Aztán fölnézett. Nyilván csak 
optikai csalódás volt, de mintha ijesztően földagadt volna az arca. – 
Mit akar ezzel mondani? 

– Csak amit mondtam. 
– Ha arra gondol – folytatta Bostwick –, hogy szerintem… 

vigyázat, csak azt mondtam, hogy szerintem… módomban lesz-e 
hamarosan letartóztatni bizonyos fiatal hölgyet, akit nem szükséges 
megneveznem… hát igen. Szerintem igen. 

– Nono! – harsogta dr. Fell. 
Ebbe a tülkölésbe még az ablakkeretek is beleremegtek, s 

mindenki a doktor felé fordult. 
– Elég legyen ebből – szólalt meg komoly hangon dr. Fell. – 

Maguk a semmin vitatkoznak, és ezt tudják is. Ha mindenáron 
hibáztatni kell valakit, hibáztassanak engem. De ennek az egész 
cirkusznak a valódi oka az – és ezzel is tisztában vannak –, hogy 
mindnyájuknak előre kialakult és elhatározott véleményük van 
arról, hogy ki a bűnös, és ehhez a véleményükhöz makacsul 
ragaszkodnak. Az isten szerelmére, hagyják abba ezt a 
makacskodást, különben nem jutunk semmire. 

A feszültséget Crow őrnagy törte meg: kuncogni kezdett. Olyan 
keresetlenül őszintén, hogy Elliot is, Bostwick is elvigyorodott. 



 

 

– Igaza van a vén semmirekellőnek – jelentette ki Crow őrnagy. – 
Ne haragudjon, felügyelő. Az igazság az (és ezt is vegye figyelembe), 
hogy már pattanásig feszültek az idegeink, és egyszerűen 
képtelenek vagyunk tisztán látni. Márpedig tisztán kell látnunk. 
Kivétel nélkül mindegyikünknek. 

Bostwick odakínálta Elliotnak a dohányzacskóját. 
– Pipáljon rá. 
– Kösz. Nem fog ártani. 
– Most pedig – szólalt meg dr. Fell gyilkos hangon –, miután elég 

tétetett az udvariasság szabályainak, és ismét a kölcsönös 
megbecsülés és szeretet légköre uralkodik… 

– Azt azért nem vagyok hajlandó elismerni, hogy előre kialakult 
és elhatározott véleményem lenne – jelentette ki méltóságteljesen 
Crow őrnagy. – Szó sincs róla. Csak azt tudom, hogy igazam van. 
Amikor megláttam azt a szegény Emmetet, amint ott fekszik… 

– Azt bizony látni kellett volna – dörmögte Bostwick főfelügyelő 
olyan baljóslatúan szkeptikus hangsúllyal, hogy Elliot meglepődött. 
Tűnődni kezdett, vajon hová akarnak megint kilyukadni. 

– …de nincs értelme folytatnom, felügyelő. Az égvilágon semmi. 
Tény az, hogy Emmet kikészült. Valaki besétált az éjszaka a 
szobájába, és a karjába döfött egy injekciót. És nem hallott senki 
semmit. Semmi gyanúsat. Legalábbis senki sem akarja beismerni. A 
tettes akárki lehetett. Még egy kívülálló is, mert a Bellegarde-ban 
nem szokták kulcsra zárni az ajtókat. Errefelé csak kevesen 
zárkóznak be éjszakára. Még én is azt mondom, hogy akár egy 
kívülálló is lehetett a tettes, noha megvan a dologról a véleményem. 
Mellesleg megjegyezve, jártam doktor West-nél, hogy lássuk, mi a 
boncolás eredménye. Nos, Chesneyt körülbelül egy gránum tiszta 
kéksavval ölték meg. Azaz semmi nyoma egyéb alkotóelemnek, ami 
arra mutatna, hogy például ciánkálival vagy másféle 
ciánszármazékkal ölték volna meg. Ez minden. 



 

 

– Nem, még korántsem minden – jelentette ki dr. Fell 
elégedetten. – Itt van még Mr. Stevenson is. Rajta, cimbora. Mi 
készen állunk. Kezdheti. 

Zavart, feszült csend lett. 
Stevenson, fontosságának tudatában, nesztelenül, de kicsit 

fontoskodva látott neki az előkészületeknek. Először is megtörölte a 
homlokát, és megnézte a tüzet. Aztán az ablakokra is vetett egy 
pillantást. Gondosan megvizsgálta az ajtókeretbe kifeszített lepedőt. 
Miután hosszasan szemügyre vette az asztalt is, hátrahúzta – 
nagyokat zökkent majdnem a lepedővel szemközti falig. Onnan meg 
néhány hüvelyknyivel előbbre tolta. Kivette a könyvszekrényből az 
Encyclopaedia Britannica néhány kötetét, és egymásra rakta őket az 
asztalon, hogy magasabban legyen a vetítőgép. Ekkor már mind a 
négy nyomozó pipázott, s valóságos füstfelhő szállt a magasba a 
félhomályos szobában. Mintha lesben ültek volna. 

– Úgyse fog sikerülni – szólalt meg váratlanul Crow őrnagy. – 
Valami baj lesz. 

– Mi baj lehetne? – kérdezte Elliot. 
– Nem tudom. Akármi. Anélkül túlságosan egyszerű volna. Majd 

meglátják. 
– Biztosíthatom, uram, hogy nem lesz semmi baj – fordította 

izzadt arcát az őrnagy felé Stevenson. – Egy pillanat, és már kész is 
vagyok. 

Továbbra is csend volt, csak Stevenson készüléke hallatott 
időnként egy-egy titokzatos csilingelő hangot, s a főutcáról 
hallatszott fel egy-egy autóduda hangja. Stevenson arrább tolta a 
díványt, hogy ne legyen semmi a vetítővászon előtt. Aztán 
elrendezte a székeket. A vásznon is volt egy kis ránc, erre az egyik 
rajzszöget máshová szúrta be, hogy kisimuljon. Végre – a nézőkből 
megkönnyebbült sóhaj szakadt fel – elindult az ablakok felé. 



 

 

– Nos, uraim – szólalt meg, és megfogta az egyik függönyt. – Én 
kész vagyok… Talán szíveskednének helyet foglalni, mielőtt még 
behúznám a függönyöket… 

Dr. Fell a díványhoz baktatott. Bostwick óvatosan leült mellé, a 
dívány szélére. Elliot közelebb húzta az egyik széket a vászonhoz, de 
kicsit oldalt tőle. Megcsörrentek a függönykarikák: Stevenson 
behúzta az egyik ablakon a függönyt. 

– Nos, uraim… 
– Állj! – szólalt meg Crow őrnagy, és kivette a szájából a pipát. 
– A szentségit neki! – bődült el dr. Fell. – Mi az már megint? 
– Fölösleges idegeskedni – intette le az őrnagy. A levegőbe 

bökött a pipa szárával. – Tegyük fel… igen, tegyük fel, hogy nem lesz 
semmi zavar… 

– Erről szeretnénk már meggyőződni végre! 
– Tegyük fel, hogy a vetítés úgy sikerül, ahogy reméljük. 

Bizonyos dolgokat feltétlenül meg kell állapítanunk: például, hogy 
milyen magas volt az a doktor Nemo. Igazán ideje, hogy pontosan 
tudjuk. Mit fogunk látni? Ki volt doktor Nemo? Magának mi a 
véleménye, Bostwick? 

Bostwick főfelügyelő az őrnagy felé fordította holdvilágképét. 
Pipája mintha csak úgy a levegőben lebegett volna. 

– Ha engem kérdez, uram, nekem aligha van kétségem afelől, 
hogy Mr. Wilbur Emmet volt az.

– Emmet! Emmet? De hiszen Emmet meghalt. 
– Akkor még élt – hangsúlyozta a főfelügyelő. 
– Csakhogy… na mindegy. És önnek mi a véleménye. Fell? 
– Uram – felelte dr. Fell választékos udvariassággal. – Az én 

véleményem a következő: szeretném, ha lehetővé tennék, hogy 
végre valamiféle véleményt alkothassak. Bizonyos részleteket 
illetően bizonyos vagyok abban, hogy mit fogunk látni. Más 
részleteket illetően meg fogalmam sincs róla, hogy mit fogunk látni. 
A még további részleteket illetően pedig lassan kezd már nem 



 

 

érdekelni, hogy mit fogunk látni, ha meg nem engedik végre, hogy 
láthassuk őket! 

– Vigyázat! – szólalt meg Stevenson. 
Behúzta a másik ablakon is a függönyt. A sötétséget most már 

csak a pislákoló tűz fénye meg a pipák kísértetiesen fel-felizzó 
parazsa törte meg. Elliot most kezdte csak érezni, hogy az öreg ház 
levegője nyirkos, s a szoba nemcsak füstös, hanem dohos is. Elég 
könnyen ki tudta venni a többiek arcát, még a szoba hátsó részében 
mozgó Stevensonét is, aki óvatosan lépegetett a sötétben, nehogy 
beleakadjon a vetítő csatlakozózsinórjába. Bekapcsolta a gépet. A 
doboz fémes hangokat hallatott, és villódzni kezdett. Stevenson 
olyan volt ebben a villogásban, mint egy alkimista, aki éppen az 
olvasztótégely fölé hajol. Aztán a vetítőgép sugara, amelyben csak 
úgy gomolygott a pipafüst, körülbelül kétszer kétméteres fehér 
négyszöget villantott fel a lepedőn. 

Kattogás és fémes zörejek sorozata hallatszott a szoba mélyéről, 
aztán egy erősebb kattanás, mint amikor kinyitnak vagy becsuknak 
valamit. A vetítő zümmögni kezdett, aztán a zümmögés egyenletes 
berregéssé erősödött. A vetítővásznon a fehér folt élesebb lett, 
vibrált egy darabig, aztán eltűnt. 

De nem volt semmi baj, mert a berregés továbbra is betöltötte a 
szobát. A vászon még mindig sötét volt, aztán derengeni kezdett, a 
derengés meg vibrálni. Úgy érezték, hogy sose lesz vége. Aztán 
megjelent egy halvány fénysáv, mintha a lepedő függőlegesen 
megrepedt volna a közepén, s a repedés egyre szélesebb lett, jobbra-
balra széttolta a bizonytalan feketeséget. Elliot rájött, hogy mi az: a 
zeneszobában ülnek, szemközt a dolgozószoba ajtajával, és Marcus 
Chesney most nyitja szét a szárnyas ajtót. 

Valamelyikük köhintett egyet. A kép ugrált egy darabig, aztán 
egyszerre csak tisztán ott volt előttük, mintha a sötétségből vágták 
volna ki, a Bellegarde dolgozószobájának hátsó része. A kép szélén 
egy árny imbolygott, nyilvánvalóan egy ember árnyéka, aki éppen 



 

 

hátrafelé ment, az asztalhoz. Harding kicsit túlságosan balról vette 
fel a képet, a franciaablakok nem látszottak. A megvilágítás elég 
rossz volt, az árnyalak körvonala azonban még így is éles. És tisztán 
lehetett látni a csillogó kandallópárkányt, az óra számlapját – az 
inga vissza is verte a ráeső fényt –, a szék hátát, a széles asztallapot, 
a pralinés dobozt, amelynek a mintája szürkének látszott, és az 
itatósmappán heverő két apró, ceruzaszerű tárgyat. Aztán rebbent 
egyet a kép és – Marcus Chesney arca nézett rájuk a vászonról. 

Nem volt valami kellemes látvány. A fényforrás helyzete, a 
smink hiánya meg a felvevőgép remegése miatt máris halottnak 
látszott. Arca vértelen volt, szemöldöke éles, szemgödre üreges, az 
arcán sötét csíkok jelentek meg, valahányszor megmozdította a 
fejét. De az arckifejezése nyugodt volt és gőgös. Lassú fejmozdulattal 
biccentett egyet… 

– Nézzenek az órára! – szólalt meg valaki Elliot háta mögött 
olyan hangon, hogy összerezzent. A hang még a vetítőgép 
berregését is elnyomta. – Nézzék jól meg! Mennyi az idő rajta? 

Bostwick érthetetlenül dörmögött valamit. 
A szobában neszezés támadt, de mintha a bútorok mozdultak 

volna meg, nem az emberek. 
– Na, mennyi az idő rajta? Mit szólnak hozzá? 
– Azt, hogy mind a hárman tévedtek – szólalt meg Bostwick 

hangosan. – Az egyik azt állította, hogy éjfél volt, a másik azt, hogy 
körülbelül éjfél, Ingram professzor meg, hogy egy perc múlva éjfél. 
Mind a hárman tévedtek. Egy perccel múlt éjfél! 

– Pszt! 
A vásznon folytatódott a némajáték. Marcus Chesney megfontolt 

mozdulatokkal hátrább húzta az asztal mögött a széket, és leült. 
Előrenyúlt, és kicsit odébb tolta a pralinés dobozt, az asztal jobb 
széle felé, olyan akkurátusan, mintha csak a film nyugtalan 
vibrálását akarná ellensúlyozni. Aztán fölvett az asztalról egy lapos 
forma ceruzát, s buzgón, kicsit pózolva úgy tett, mintha írna vele. 



 

 

Aztán a másik apró tárgyat vette föl a mappáról, de ezt 
észrevehetőleg elég nehezen, kicsit alája is kellett dugnia a körmeit. 
A tárgy alakját tisztán ki tudták venni, mert éppen ráesett a fény. 

Elliotnak azonnal eszébe jutott, milyennek írta le Ingram 
professzor ezt a tárgyat. „Olyan volt, mint egy toll, csak vékonyabb 
és sokkal kisebb. Olyan, mint egy nem egészen három hüvelyk 
hosszú, feketés színű, hegyes végű faszilánk.” Nos, a leírás pontos 
volt. 

– Már tudom, mi az – szólalt meg Crow őrnagy. 
Megnyikordult egy szék. Crow őrnagy gyorsan felállt, oldalról a 

vászonhoz lépett, és bedugta a fejét a vetítőgép fénysugarába, hogy 
jobban lásson. Árnyéka eltakarta a vászon felét, esőkabátja hátán 
elmosódott rajzú, bizarr képek táncoltak Marcus Chesney-ről, amint 
kapkodva ír. 

– Rögzítse ezt a képet! – fordult hátra Crow őrnagy a vetítőgép 
sugarában. Éles volt a hangja. 

– Biztosan tudom, hogy mi az – ismételte meg. – Egy 
percmutató. 

– Egy micsoda? – kérdezte Bostwick. 
– Annak az órának a percmutatója, ott a kandallón – kiáltotta 

Crow őrnagy, s magyarázó mozdulattal fölemelte az ujját. – 
Megfigyeltük, hogy a számlapjának az átmérője hat hüvelyk. Nem 
értik? A kismutatóval összehasonlítva ez a hosszabbik, azaz a 
percmutató. Chesneynek az előadás előtt csak le kellett csavarnia a 
mutatókat tartó tengelynek a fejét (láttuk, hogy lecsavarható feje 
van), levenni az óráról a percmutatót, és visszatenni a lecsavarható 
fejet, így csak az egyik mutató maradt az órán: a rövidebbik, és az 
pontosan a tizenkettes számon állt. 

Az áldóját neki, még mindig nem értik? Az órán csak egy mutató 
volt. De mind a három szemtanú azt hitte, hogy kettőt lát. Pedig csak 
a kismutatót látták, meg a kismutatónak a számlapra vetődő éles, 



 

 

fekete árnyékát, amely azért látszott hosszabbnak, mert a vakító 
fény alulról esett a kismutatóra. 

Meg is mutatta az ujjával; látszott, hogy a legszívesebben táncra 
perdülne. 

– Nem értik, hogy ez a magyarázata annak is, hogy a szemtanúk 
által megadott időpontok eltértek egymástól? Mégpedig aszerint, 
hogy felőlük nézve milyen irányban esett az óralapra az árnyék. 
Ingram professzor a jobb szélen ült, tehát úgy látta, hogy az árnyék 
egy perc múlva tizenkettőt mutat. Miss Wills középen ült, ő tehát 
úgy látta, hogy pontosan éjfél van. Ezt a filmet viszont bal szélről 
vették fel, azért látszik úgy, hogy az órán egy perccel múlt éjfél. Az 
előadás után, amikor Chesney gondosan becsukta az orruk előtt az 
ajtót, csak vissza kellett tennie a percmutatót az órára, ami 
körülbelül öt másodpercet vett igénybe.



 

 

És az óra ismét a pontos időt mutatta. De az előadás alatt 
Chesney megkockáztatta azt a kolosszális vakmerőséget, hogy a 
percmutatót az orruk előtt, a kezében tartotta. És egyikük sem vette 
észre. 

Csend lett. 
Hallatszott, hogy Bostwick elismerően csapkodja a combját a 

sötétben, dr. Fell helyeslően dörmög, Stevenson meg bosszúsan 
küszködik a beszorult filmszalaggal. Crow őrnagy halkabban, de a 
büszkeségtől dagadozva folytatta: 

– Hát nem mondtam, hogy valamit mesterkedtek azzal az 
órával? 

– Mondta, uram – felelte Bostwick. 
– Lélektanilag logikus – ismerte el dr. Fell, és határozottan 

bólintott. – Fogadni mernék, hogy ezzel a trükkel akkor is meg 
lehetett volna téveszteni azt a három embert, ha nem lett volna 
árnyék. Ha egy óra éjfélt mutat, mindenképpen csak egy mutatót 
látunk; nem foglalkozunk vele tovább, megtéveszt a megszokás. De a 
mi derék Chesneynk még ennél is tovább ment, és háromszorosan is 
biztosította a trükkjét. Most már érthető, miért ragaszkodott ahhoz, 
hogy az előadás éjfél körül legyen. Az árnyék ugyan akkor is 
megtéveszthette volna a nézőket, ha a mutatók más helyzetben 
állnak. De az a körülmény, hogy a kismutató éjfélkor függőlegesen 
áll, biztosította, hogy a három néző, három különböző helyzetből, 
feltétlenül háromféle időt lásson az órán. És a tíz kérdés közül 
legalább kettőre eleve rosszul válaszoljon. Csakhogy vigyázat! Ezek 
után viszont az a kérdés, hogy mennyi is volt valójában az idő! 

– Aha – szólalt meg Bostwick. 
– A kismutató függőlegesen áll, igaz? 
– Úgy van – helyeselt Crow őrnagy. 
– S ez azt jelenti – komorodott el a doktor –, azt jelenti, ha jól 

emlékszem rá abból az időből, amikor különböző órákkal 
kísérleteztem, hogy a percmutató az öt perccel éjfél előtti és öt 



 

 

perccel éjfél utáni időben bárhol állhat. A kismutató helyzete 
ugyanis ebben a tíz percben nagyjából függőleges, természetesen az 
óra méretétől és mechanizmusától függően. Ha az adott esetben 
éjfél előtt állt eredetileg, nem érdekes. De ha éjfél után, akkor 
nagyon is az. Akkor ugyanis… 

Crow őrnagy zsebre dugta a pipáját. 
– Akkor ugyanis – vette át a szót – Joe Chesney alibije nem ér egy 

fityinget sem. Az ő alibijét azért fogadtuk el érvényesnek, mert 
Emsworth házát pontosan éjfélkor hagyta el, vagyis ugyanakkor, 
amikor – gondoltuk mi – az a doktor Nemo belépett a Bellegarde 
dolgozószobájába. Joe Chesney Emsworthéktól valóban éjfélkor jött 
el. Doktor Nemo viszont nem éjfélkor lépett be a dolgozószobába, 
hogy megölje Chesneyt. Nem: valójában éjfél után. Lehetséges, hogy 
csak öt vagy hat perccel éjfél után. s Joe Chesney Emsworthéktól 
három perc alatt is játszva elérhetett a Bellegarde-hoz a kocsiján. 
Quod erat demonstrandum. húzza szét valaki azokat a függönyöket. 
Bizonyítékom ugyan lég mindig nincs Joe Chesney ellen, de nagyon 
is hajlamos vagyok azt hinni, hogy ő az, akit keresünk. 



 

 

Tizenötödik fejezet 

A filmre vett gyilkosság 

Elliot húzta szét a függönyt az egyik ablakon. A szobába behatolt a 
nappali világosság. Nem volt ugyan nagyon világos, hiszen odakint 
fellegek borították az eget, de a vetítőgép sugara így is fakóbb lett, 
és Crow őrnagyot is látni lehetett, amint ott áll az ajtóba kifeszített 
lepedőn halványan még így is látható kép előtt. 

És egyre izgatottabban beszélt. 
– Nézze, felügyelő, én sose tartottam magam különösebben nagy 

mesternek a dolgok elemzésében. Ez az eset azonban olyan 
nyilvánvaló, hogy nem szabad szemet hunynunk fölötte. Szegény jó 
Marcus Chesney tulajdonképpen maga tervelte ki a módját, hogyan 
ölheti meg teljes biztonságban valaki... 

– Tényleg? – jegyezte meg elgondolkozva dr. Fell. 
– Joe Chesney alighanem mindent tudott az óráról meg az 

árnyéktrükkről is. Hogy honnan? Vagy itt lődörgött vacsora után a 
Bellegarde körül – Marcus meg Wilbur Emmet majdnem három óra 
hosszat tartózkodtak nyitott ablakok mellett a dolgozószobában –, 
vagy pedig, s ez látszik valószínűbbnek, Marcus és Emmet már 
napok óta tervezgették ezt az előadást, Joe tehát előre tudhatott 
róla mindent. 

Tudta, hogy Marcus az előadást csak akkor kezdi el, ha az a 
kismutató függőlegesen áll. A szokásos módon, erre már rájöttünk, 
nem lehetett változtatni a mutatók helyzetén, Marcus nem állíthatta 
vissza őket. Ha Joe-nak sikerült alibit biztosítania magának 
Emsworthéknál, ha sikerült visszaérnie a Bellegarde-ba, és ha 



 

 

Marcus nem éjfél előtt, hanem valamivel éjfél után kezdte az 
előadást, Joe Chesneynek máris nyert ügye volt. És várjunk csak! Ez 
még nem is minden – az áldóját neki, csak most jutott az eszembe! –, 
van még valami, amit később csakis ő követhetett el. 

– Éspedig? – kérdezte Elliot. 
– Csakis ő ölhette meg Wilbur Emmetet – jelentette ki az őrnagy. 

– Emmet tudott az órával kapcsolatos trükkről. És mit gondolnak, 
hányan tudnak errefelé injekciót beadni rajta kívül? – Egy kis 
szünetet tartott, hogy ezt jól megjegyezhessék maguknak. – Uraim, 
a dolog világos, mint a nap. Van esze annak a fickónak! Ugyan ki 
gyanakodhatott volna éppen őrá? 

– Ön – mondta dr. Fell. 
– Én? 
– Tulajdonképpen gyanakodott is – mutatott rá a doktor. – Az 

első gondolata ez volt. Azt hiszem, a szabvány katonaagyának már 
régen gyanús volt Joseph Chesney túlságosan harsány modora. De 
folytassa csak. 

– Istenemre mondom, semmi kifogásom a modora ellen! – 
tiltakozott Crow őrnagy kissé ingerülten. Aztán ismét hivatalos 
hangon Elliothoz fordult. – Ez a maga ügye, felügyelő. Délutántól 
kezdve nem foglalkozom vele többé. Csak éppen megjegyzem, hogy 
Joe Chesney esetében nagyon alapos indítékot is találhat. Mindenki 
tudja, hogy Joe Chesney nem szeret dolgozni, csak Marcus 
szorította, illetve kényszerítette rá, hogy dolgozzék. És ha indokot 
keresnénk a letartóztatására... 

– Mire akar ön indokot keresni? – szólt közbe dr. Fell. 
– Nem értem. 
– Csak azt kérdeztem, hogy mire akar ön indokot keresni? – 

ismételte meg dr. Fell. – Ugyanis akármilyen bölcsen rekonstruálta 
is az esetet, egy apró, de alighanem fontos tényről megfeledkezett. 
Az órával nem Joe Chesney vezetett félre mindenkit. Hanem a fivére, 



 

 

Marcus. Ez a trükk valóban bizonyít valamit, de nem azt, amire ön 
gondol. Marcusról van szó, de ön Joe-ról beszél. 

– Marcusról hát, de... 
– És – folytatta nyomatékosan dr. Fell – egy kis szellemi 

bűvészmutatvány segítségével sikerült meggyőznie önmagát arról, 
hogy le kellene tartóztatni valakit pusztán csak azért, mert ön 
megcáfolt egy alibit, amit más agyalt ki a számára. Mert azt még ön 
sem állítja, hogy ő agyalta ki. Le szeretné tartóztatni csak azért, 
mert nincs alibije. Nem óhajtom kommentálni az ön hipotézisének 
másik szembeszökő gyöngeségét; csak arra az egyszerű 
megjegyzésre kívánok szorítkozni, hogy ezen az alapon nem 
tartóztathatja le. 

Crow őrnagy megsértődött. 
– Azt nem mondtam, hogy tényleg letartóztatom. Tudom, hogy 

bizonyítékunk nincs. De hát ön szerint mit kéne tennünk? 
– Talán nézzük tovább a filmet, uram – vetette fel Bostwick. – 

Hátha ráismerünk? 
– Kire? 
– Arra a cilinderes fickóra, őt még nem láttuk. 
– …és állapodjunk meg abban – mondta dühösen dr. Fell, amikor 

helyreállt a nyugalom, és megint behúzták a függönyt –, hogy 
ezúttal senki sem szól közbe, amíg a film véget nem ér. Helyes? 
Akkor jó! Tehát szíveskedjenek uralkodni magukon, hadd lássuk 
végre, mi történt. Rajta, Mr. Stevenson I 

A szobát ismét betöltötte a vetítőgép kattogása és berregése. A 
némajáték csöndben folytatódott, csak egy-egy köhintés és halk 
neszezés hallatszott. Most, amikor Elliot a vászonra nézett, olyan 
tisztán ki tudta venni, mi az a bizonyos második tárgy, hogy 
egyszerűen nem értette, hogyan tévedhetett a nézők szeme is, agya 
is. A nagymutató valóban csak árnyék volt az órán, semmi több. 
Marcus Chesney arckifejezése persze nem árulta el, hogy az igazi 



 

 

nagymutató ott van a kezében, s azzal tesz úgy, mintha buzgón írna 
vele. 

Marcus Chesney a mutatót letette a mappára. Mint aki felfigyelt 
valamire, kicsit jobbra fordult. Sovány, az árnyékok miatt ijesztően 
üreges arcát így még jobban lehetett látni. 

És belépett a képbe a gyilkos. 
Doktor Nemo valóban lassan megfordult, és rájuk nézett. 
Ütött-kopott alak volt. A cilinderen látszott, hogy elnyűtt, szinte 

molyette. A szürke, piszkos esőkabát gallérja a füléig fel volt hajtva, 
illetve addig, ahol a füle lehetett. Ami a gallér és a vakon rájuk 
meredő fekete szemüveg közt volt, az éppúgy lehetett valamilyen 
féreg ábrázata, mint egy feje köré tekert sál. 

Először majdnem teljes alakban látták, de balról lefényképezve. 
A lámpa fénykörében állt ugyan, de túlságosan az előtérben, és a 
fénykör olyan magasan volt, hogy a nadrágját és a cipőjét csak 
homályosan lehetett kivenni. Kesztyűbe bújtatott jobb kezének 
sima, nem is ízeltnek látszó ujjaival – olyanok voltak ezek az ujjak, 
mint valami bábu ujjai – úgy tartotta a fekete táskát, hogy látni 
lehessen a ráfestett nevet. 

Aztán szédületes gyorsasággal mozogni kezdett. 
Elliot nagyon figyelt, és pontosan látta is, hogy mit csinál. Már 

akkor is majdnem háttal volt feléjük, amikor először nézett Marcus 
Chesneyre. Könnyű volt követni a mozdulatait. Az asztalhoz lépett, 
és letette a táskát, pontosan a pralinés doboz mögé. Aztán mintha 
meggondolta volna magát, azonnal fel is vette, és rátette a pralinés 
dobozra. Az első mozdulattal tette le az asztalra a rugós táskából a 
második pralinés dobozt, s a másodikkal csípte fel azt, amelyik 
eredetileg ott volt. 

– Hát így cserélte ki őketl! – szólalt meg Crow őrnagy hangja a 
sötétben. 

– Pszt! – sziszegett dr Fell. 



 

 

De nem volt idejük ezen tűnődni, mert a csere már meg is 
történt. Amikor Nemo a fénykörön kívül megkerülte az asztalt, 
elmosódott folttá vált, mintha nem is létezett vagy anyagtalanná 
vált volna. 

Aztán végignéztek egy gyilkosságot. 
Nemo megjelent az asztal másik oldalán. Marcus Chesney 

hangtalanul mondott neki valamit. Nemo jobb keze – ezt azért 
láthatták, mert most egy kicsit feléjük volt fordulva – a zsebében 
volt. Aztán előtűnt. Közben kicsit vibrált ugyan a film, de azért 
látszott, hogy egy kis kartondobozfélét vesz elő a zsebéből. 

Eddig gyorsak, pontosak voltak a mozdulatai. Most mintha 
rosszindulatúvá váltak volna. Bal keze ujjai rátapadtak Chesney 
nyakára, aztán megmozdultak, és hátranyomták az állát. Még az 
üregeiben mélyen ülő szemekben is tisztán látszott a meghökkenés. 
Nemo jobb keze foglya szájához emelkedett, beleerőltetett egy 
kapszulát, aztán rászorította a tenyerét. 

Bostwick főfelügyelő megszólalt a sötétben. 
– Aha!l Ekkor kiáltott fel a hölgy, hogy: „Ne, ne!” 
Nemo megint eltűnt. 
Az árnyékos térségben ismét megkerülte az asztalt, fölkapta a 

fekete táskát, és kiment. De ezúttal a szoba hátsó részében mozgott. 
A lámpa az egész alakját megvilágította, s ha homályosan is, de látni 
lehetett rajta a szmokingnadrágot meg a lakkcipőt. Meg az 
esőkabátja széle és a padló közti távolságot is. Egy szempillantás 
alatt éppúgy meg tudták állapítani, hogy milyen magas, mintha 
mérőszalagot tartottak volna melléje. 

– Állítsa meg a filmet! – kiáltott fel Crow őrnagy. – Itt állítsa 
meg! Láthatják, hogy… 

De a filmet nem kellett megállítani, úgy is véget ért. A vetítőgép 
felől szárnycsapkodásszerű hang hallatszott, a vászon felvillant, 
elsötétült, aztán színtelen fehér lett. 

– Vége – jelentette be Stevenson kissé rekedt hangon. 



 

 

Egy darabig egyedül csak ő mozgott. Kikapcsolta a gépet, előjött 
mögüle, az ablakhoz ment, és széthúzta a függönyöket. Különös 
csoportkép vált láthatóvá a világosságban. Crow őrnagy 
elégedettségtől sugárzott. Bostwick főfelügyelő titokban csöndesen 
a pipájára mosolygott. Csak dr. Fell arcán ült olyan megdöbbenés, 
sőt szörnyülködés, hogy az őrnagy nevetésbe tört ki. 

– Úgy látom, valaki nagyon meglepődött – jegyezte meg. – Nos, 
felügyelő, milyen magas volt doktor Nemo? 

– Szerintem legalább hat láb – ismerte el Elliot. – Persze, nem 
árt, ha nagyítóval is megnézzük a filmet, és megpróbáljuk pontosan 
megállapítani. Nem lesz nehéz, mert ugyanolyan magas volt, mint az 
a kandallópárkány. Elég, ha azt mérjük meg. Mindenesetre hat láb 
magasnak látszott. 

– Úgy van – helyeselt Bostwick. – Hat láb magas volt. És a járását 
is megfigyelték a fickónak? 

– És ön szerint, Fell? 
– Szerintem nem annyi volt – harsogta doktor Fell. 
– Hát nem hisz a saját szemének? 
– Nem – felelte dr. Fell. – Nem én. Dehogy hiszek. Gondoljon csak 

rá, milyen lehetetlen helyzetbe kerültünk már egyszer, mert hittünk 
a szemünknek. Mi itt az érzéki csalódások házában járunk, egy 
valóságos bűvészdobozban, egy fölöttébb ravasz kisértetvonaton 
ülünk. Ha arra a trükkre gondolok az órával, szinte áhítatos tisztelet 
tölt el. Azt hittük, azt az órát nem lehet beugratásra felhasználni. 
Lehetett. Ha Chesney ki tudott találni egy ilyen zseniális kunsztot, 
egyéb, ugyanilyen remek, vagy még remekebb kunsztokat is 
kitalálhatott. Nem hiszek az egészben. S a mennykőbe mondom, 
nem is fogok hinni! 

– De hát van valami oka arra, hogy Nemo magasságában is 
valami beugratást gyanítson? 



 

 

– Van – felelte dr. Fell. – Ez az, amit a felesleges kérdés 
problémájának nevezek. De ezzel kapcsolatban még újabb és 
nagyobb problémák is felvetődnek… 

– Éspedig? 
– Hát gondoljon csak arra, hogy a mi szakértő szemtanúnk 

milyen kellemetlen helyzetbe került – érvelt dr. Fell, tarka 
zsebkendőjét lobogtatva. – Három szemtanú felelt a kérdésre, hogy 
milyen magas volt doktor Nemo. Marjorie Wills nem különösebben 
jó megfigyelő. Harding átkozottul rossz. Ingram professzor pedig 
határozottan kitűnő megfigyelő. És doktor Nemo magassága 
tekintetében mégis a rossz megfigyelőknek lett volna igazuk, és 
Ingram professzor tévedett? 

– De hát mért ragaszkodik olyan makacsul ahhoz, hogy Nemo 
nem hat láb magas volt? 

– Dehogy ragaszkodom. Csak azt mondom, hogy valami valahol 
gyanús. Amióta csak hallottam erről az esetről, egész idő alatt 
különösen egy bizonyos kérdés zavart átkozottul. És most még 
jobban zavar, mint eddig. A kérdés a következő: miért nem tették 
tönkre ezt a filmet? 

Hadd ismétlem meg – folytatta dr. Fell, a zsebkendőjét 
lobogtatva miért nem tette tönkre a gyilkos ezt a filmet? Miután 
Chesney meghalt, és Emmetet felcipelték az emeletre, a földszinten 
egy lélek se maradt. Bőven lett volna alkalom könnyűszerrel 
tönkretenni a filmet. Hiszen önök a zeneszobát még akkor is üresen 
találták, amikor ideérkeztek! A felvevőgép pedig csak úgy hanyagul 
be volt lökve a lemezjátszó fedele alá. A gyilkosnak csak ki kellett 
volna nyitnia a felvevőgépet, kitenni a filmet a világosságnak, és 
már meg is ette a fene az egészet. Ne is próbálja bemesélni nekem, 
hogy a gyilkos szántszándékkal azt akarta, hogy maradjon róla egy 
film, s a rendőrség mikroszkóp alá tehesse. Nem létezik! 

– Csakhogy Joe Chesney… – kezdte Crow őrnagy. 



 

 

– Rendben van. Tegyük fel, hogy Joe Chesney a gyilkos. Tegyük 
fel, hogy ő ölte meg Marcust, azt az óratrükköt használva fel, hogy 
alibije legyen, pontosan úgy, ahogy ön mondta. Csakhogy ő sem 
lehet komplett őrült! Ha ő játszotta doktor Nemo szerepét, akkor azt 
is tudnia kellett, hogy Harding az egészet filmre veszi. Tudnia 
kellett, hogy ha ezt a filmet alaposabban megvizsgálják, azonnal 
rájönnek, hogy az óráról hiányzik a percmutató, hogy valami 
hókusz-pókusz történt vele, vagyis az egész mesterkedés 
lelepleződik. Mint ahogy így is történt. Mikor is telefonált a 
rendőrségre Joe Chesney? 

– Éjfél után húsz perccel. 
– Úgy van. És mikor ért ön a Bellegarde-ba? 
– Éjfél után huszonöt perc lehetett. 
– Úgy van. Pontosan. Nos: ha egyszer telefonált önnek, lent volt 

a földszinten, három lépésre a zeneszobától. A többiek meg fent 
voltak az emeleten. Miért nem használt fel két másodpercet arra, 
hogy besétáljon a zeneszobába és tönkretegye a bizonyítékot, 
amelynek alapján fel is köthetik? 

Crow őrnagy elvörösödött. 
– Ez telitalálat volt, uram – jegyezte meg szárazon Bostwick. 
– Mi a fenét akar mondani azzal, hogy telitalálat? – kérdezte 

Crow őrnagy szokatlanul kimérten. – Egyébként nem tudok felelni a 
kérdésére, Fell. Talán nem találta meg a felvevőgépet. 

– Ugyan már – legyintett dr. Fell. 
– De ha maga, főfelügyelő – folytatta Crow őrnagy – olyan 

fenemód tisztán lát ebben a nyavalyás ügyben, talán tud nekünk 
segíteni. Meg tudja magyarázni, miért nem tette tönkre a gyilkos a 
filmet? 

– Azt hiszem, uram, hogy igen. Azért, mert az egyik gyilkosnak 
nem volt módjában tönkretenni a filmet, a másik pedig nem akarta, 
hogy tönkretegyék. 

– Micsoda? Két gyilkos lett volna? 



 

 

– Igen, uram. Mr. Emmet és Miss Wills. 
Bostwick a pipáját nézegette, mintha ahhoz beszélne. Arca 

komoly volt, sőt komor, és elgondolkozó. Kissé nehézkesen beszélt. 
– Eddig nem sokat nyilatkoztam az ügyben. Viszont sokat 

gondolkoztam rajta, sok szempontból meghánytam-vetettem. És ha 
kíváncsiak a véleményemre, szívesen elmondom. És egy kis 
bizonyítékkal is tudok szolgálni. 

Nos, az a fickó ott a filmen – a vászonra mutatott –, az Mr. 
Emmet. Efelől semmi kétség. Csak a magasságát kell megnézni. Meg 
a járását. Kérdezzenek meg bárkit a környéken, mutassák meg 
bárkinek ezt a filmet, és kérdezzék meg, ki az az egyetlen ember, 
akinek ilyen a járása. Mindenki azt fogja mondani, hogy Mr. Emmet. 

Egy pillanatig se hittem el a süket dumát, hogy valaki leütötte 
Mr. Emmetet, hogy eljátszhassa a szerepét. Nem hittem el, és nem is 
igaz. Ezt csak Miss Wills hitette el velünk, mielőtt még tudtuk volna, 
mire készül. Túlságosan is olyan az egész, mint a filmekben szokott 
lenni. – Kihúzta magát ültében. – Ugyan miért vállalta volna valaki 
ezt az egész komédiát, amikor csak egy kis ciánt kellett volna tennie 
az öregúr teájába, s ezt bármikor megtehette volna? Mi lett volna, 
ha leesik róla az álarc? Ha leesik például a fejéről a cilinder, vagy 
lecsavarodik az arcáról e sál? Nem esett le, de leeshetett volna! Vagy 
ha az öregúr lekapja, ami szintén megeshetett volna? Bizony, uram, 
úgy van, ahogy doktor Fell mondja. Akárki ölte meg az öregurat, 
semmi esetre sem akarhatta, hogy tettéről film maradjon ránk. 
Miért nem szabadult hát meg tőle? 

Az éjszaka szemhunyásnyit sem tudtam aludni, folyton csak 
ezen törtem a fejem. És egyszerre csak azt kérdeztem magamtól: „Az 
istenfáját neki – s a térdére csapott –, az istenfáját neki: hol a másik 
kapszula?” 

Elliot ránézett. 
– A másik kapszula? – kérdezte, mikor Bostwick állhatatosan 

viszonozta a pillantását. 



 

 

– Aha. A másik kapszula. Mi azt hisszük – Miss Wills hitette el 
velünk –, hogy valaki leütötte Mr. Emmetet, és egy mérgezett 
kapszulát csempészett az ártalmatlan helyébe. Jó, tegyük fel, hogy 
így történt. De akkor hol a másik kapszula? Az ártalmatlan! 
Körülnéztünk a földszinten is, meg az emeleten is, átkutattuk az 
egész házat, kerestük az esőkabátban, a táskában meg mindenütt. S 
vajon találtunk-e egy másik kapszulát? Nem. Nem találtunk. Ami azt 
jelenti, hogy csak egy volt. Az az egy, Mr. Emmetnél. Az az egy, 
amelyet lenyeletett az öregúrral. 

Crow őrnagy füttyentett egyet. 
– Folytassa – mondta. 
– És még valamit nem találtunk meg – magyarázta tovább 

Bostwick, Elliothoz intézve szavait. – Azt a kis dobozt. A kis 
kartondobozt, amelyből kivette a kapszulát. Megtaláltuk vajon az 
esőkabát zsebében? Nem, nem találtuk meg. De én azt mondtam 
magamban: „Lássuk csak, hol lehet?” És ma délelőtt megnéztem, ott 
van-e, ahol gondoltam. És ott volt. 

– Hol? 
– Mr. Emmet zakójának a jobb zsebében. A zakó egy szék hátán 

lógott a hálószobájában, oda tették, amikor levetkőztették. 
– Hát ez elég csúnyán fest – jegyezte meg Crow őrnagy. 
– Hadd fejezzem be, uram, még nem vagyok a végén – mondta 

Bostwick, s még gyorsabban és indulatosabban folytatta. – Az 
éjszaka valaki megölte Mr. Emmetet. És ez a valaki a cinkostársa volt 
Mr. Emmetnek az öregúr meggyilkolásában. Köztudomású, hogy Mr. 
Emmet bármire hajlandó lett volna annak a leánynak a kedvéért. De 
az is lehet, hogy a lány úgy adott oda neki egy mérgezett kapszulát, 
hogy nem árulta el, mi van benne, csak azt mondta neki, hogy 
nyelesse le az öregúrral. De ebben azért nem hiszek, mivel Mr. 
Emmet fejbe verte önmagát, hogy alibije legyen, tehát úgy néz ki, 
hogy közösen főzték ki a dolgot. Különben miért kiáltott volna fel a 
lány, hogy „Ne, ne!”, amikor Emmet beadta a mérget az öregúrnak, 



 

 

és később miért állította azt, hogy nem emlékszik rá, hogy ilyesmit 
mondott volna? 

Egy ilyen felkiáltás csak akkor fogadható el természetesnek, ha a 
lány tudta, mi történik. És igenis tudta. És az utolsó pillanatban 
önkéntelenül elárulta magát. Előfordult már ilyesmi. Lehet, hogy 
nem hiszi el, Mr. Elliot, de sokat olvastam az ön gyilkossági esetei 
közül Londonban. És meg is tudom mondani, hol és mikor történt 
hasonló eset. A nők még akkor se tudnak uralkodni magukon, ha ők 
a kezdeményezők. „Ne, ne!” Pontosan ezt kiabálta az az Edith 
Thompson nevű nő is, amikor az a Bywaters nevű fickó fogta magát, 
és leszúrta a férjét a moziból hazamenet. 

Elhallgatott, nehezen lélegzett. 
Crow őrnagy kényelmetlenül feszengett a helyén. 
– A Wilbur Emmet elleni bizonyíték elfogadható – ismerte el 

Elliot –, persze, csak ha valóban sikerül olyan embereket találnunk, 
akik valóban Emmetre ismernek a filmen látható fickóban. 

– Meg volt döbbenve, egy kis hányingert is érzett, de 
szembenézett a tényekkel. – Eddig rendben is volna a dolog. De hol a 
Miss Wills ellen szóló bizonyíték? Nem tartóztathatjuk le csak azért, 
mert azt mondta, hogy „Ne, ne!”. Ez még nem bizonyít semmit. 

– Csakhogy más bizonyíték is van – felelte Bostwick. Megint az 
arcába tolult a vér. Habozott egy darabig, aztán megfordult, és 
hátraordított: – Ide figyeljen, Hobart Stevenson! Ha csak egy árva 
szót kikotyog valakinek abból, amit ebben a szobában hallott, 
visszajövök, és kitekerem a nyakát. És tudja, hogy ezt komolyan 
gondolom. 

– Esküszöm, főfelügyelő – hebegte Stevenson –, hogy egy szót se 
szólok róla senkinek. Isten engem úgy segéljen! 

– Vigyázzon, mert úgyis megtudom – figyelmeztette Bostwick, 
és fenyegető pillantást vetett rá. Aztán visszafordult a többiek felé. – 
Azonnal szóba akartam hozni a dolgot, mihelyt láttam a filmet. 
Eddig nem említettem senkinek, még az őrnagy úrnak se, mert 



 

 

biztos akartam lenni a dologban. Igenis, van más bizonyíték is. Ön 
mondta az imént, uram, hogy az orvosokon kívül nem sokan tudnak 
injekcióstűvel bánni. De az a lány tud bánni vele. Akkor tanulta meg, 
hogyan kell használni, amikor az az influenzapánik volt hat vagy hét 
esztendeje, ő segített beoltani az embereket doktor Chesneynek. 

Maga meg azt mondta az előbb, pajtás – nézett Elliotra –, hogy 
úgy látszik, nem nagyon törjük magunkat, hogy letartóztassuk azt, 
aki követ dob arra a lányra. Nos, nincs igaza, nem is vagyok 
elragadtatva a megállapításától. Egyáltalán nem. Én igenis 
megteszem, ami a kötelességem, a békebontókkal szemben, és 
fogadok, hogy ki is fogjuk deríteni, ki volt az. De, ahogy mondtam, 
egyéb bizonyítékom is van. Mit szól ehhez? 

És elővett a zakója belső zsebéből egy borítékot. Kinyitotta, hogy 
beleláthassanak, és mindegyiküknek megmutatta. Egy kis fecskendő 
volt benne. Nikkeldugattyúja volt, s a benne levő üvegcsőben valami 
színtelen anyag. Tisztán lehetett érezni a keserűmandula-szagot. 

– Igen – mondta Elliot. – Igen. – A torka száraz volt, a szeme 
égett. – Hol találta? 

– Rászoktam, hogy szimatolgatok – felelte Bostwick. – Ezért 
kértem meg az őrnagy urat, hogy Miss Wills-et küldje el magáért. 
Ezt Miss Wills hálószobájában találtam, az öltözőasztalán, egy 
ékszerdoboz dupla fenekében. 

Átadta a borítékot Elliotnak, aztán összefonta a karját. 
– Hát ez – köszörülte meg a torkát Crow őrnagy –, ez kétségtelen 

bizonyítéknak látszik. Mi a véleménye, felügyelő? Állítsak ki 
letartóztatási parancsot? 

– Addig nem, amíg nem volt alkalmam beszélni a dologról a 
lánnyal – felelte csöndesen Elliot. Nagyot lélegzett. – De, miként ön 
is mondta, tartok tőle, hogy ez csakugyan bizonyíték, ön hogy 
vélekedik a dologról, doktor? 

Dr. Fell őszülő halántékára szorította a tenyerét. Felnyögött. 
Szörnyen határozatlan arcot vágott. 



 

 

– Csak biztos lennék valamiben! Csak rendet tudnék teremteni 
abban a zűrzavarban, ami az agyamban kavarog! Nem tudom, hogy 
vélekedjem. Ez igazán váratlanul ért. El sem tudtam képzelni, hogy 
lehet valami, ami ilyen váratlanul érhet! Valószínű, hogy az uraknak 
igazuk van… 

Elliot reményei összeomlottak. 
– …de azért előbb feltétlenül beszélni kell a lánnyal… 
– Beszélni vele! Beszélni! – kiáltott fel Bostwick főfelügyelő, aki 

végre-valahára kiesett szokott nyugalmából. – Egyebet se csinálunk, 
csak beszélünk vele! Az a lány bűnös, uram, és ezzel mindnyájan 
tisztában vagyunk! Isten a tudója, hogy megvolt minden lehetősége, 
minden alkalma arra, hogy beismerje. Akkor se bánhattunk volna 
vele kíméletesebben, ha a királyi család tagja. És mit értünk vele? 
Most már tudjuk. Egy újabb Edith Thompson, csak még rosszabb 
kiadásban. Ami azt a Thompson lányt illeti, úgy hallottam – 
pillantott Elliotra –, hogy még a detektívet is megpróbálta 
elcsábítani, aki a gyilkosság után kihallgatta. És állítom, hogy a 
történelem mindig megismétli önmagát. 



 

 

Tizenhatodik fejezet 

Egy üres kartondoboz 

Délután fél ötkor dr. Fell és Elliot felügyelő Bostwick főfelügyelő 
társaságában belépett Marjorie Wills hálószobájába. 

Az első kettő néma csöndben fogyasztotta el ebédjét a Kék 
Oroszlánban. Néma csöndben, mert Crow őrnagy is velük tartott. S 
noha az őrnagy kijelentette, hogy miután az ügynek erre a részére 
fény derült, többet nem üti bele az orrát, Elliot nem volt biztos 
benne, hogy megállja. Tény, hogy Elliot rossz hangulatban volt, s 
amikor a bélszínt eléje rakták, egy kis hányinger érzett. Hiába 
mondogatta magában, hogy ha egyszer így áll a dolog, nem lehet 
változtatni rajta, és így tovább. Ha visszagondol Marjorie-val 
folytatott beszélgetésére, és a leány esedezésére hogy segítsen rajta, 
olyan hamisnak és teátrálisnak érezte az egészet, hogy felkavarodott 
a gyomra, mint a rossz ízű orvosságtól. A lányt nyilván fel fogják 
akasztani, és kész. De hogy az ördögbe olvashatott a gondolataiban? 

Kétszer látott akasztást. Nem szívesen idézte fel emlékezetében 
a részleteket. 

Amikor a Bellegarde-ba érkeztek, kiderült – s ettől úgy 
megkönnyebbült, hogy majdnem elállt a lélegzete – hogy Marjorie 
nincs otthon. Kikocsizott Hardinggal, közölte Pamela, a csinosabbik 
cselédlány. Vagy Bathba, vagy Bristolba autókáztak tette hozzá 
Lena, a vörös hajú leányzó. Igen rossz idegállapotban voltak mind a 
ketten, Mrs. Grinleyvel, a szakácsnővel együtt mert csak ők hárman 
voltak a házban. Egy bizonyos Mr. McCracken, aki alighanem 
Emmetnek segédkezhetett az üvegházakban időnként benézett 



 

 

hozzájuk, és megnyugtatta őket, hogy nincs semmi baj. Az éjjel 
Chesney doktor is a Bellegarde-ban alud ugyan, de már elment. Sem 
a szakácsnőnek, sem a cselédlányoknak nem volt semmi 
hozzáfűznivalójuk az éjszaka történt halálesetekről tett 
tanúvallomásukhoz. 

A Bellegarde békésen, derűsen sütkérezett az őszi napfényben 
Sárga és kék téglái, takaros holland oromzatokkal díszítet meredek 
tetőzete, látszólag semmiféle titkot nem rejtegettek Wilbur Emmet 
is békésen feküdt halottas ágyán. Hálószobájának ablakai nyugatra 
néztek, sápadt napfény özönlött be a szét húzott függönyszárnyak 
közt, egyenest az ágyára. A feje be volt kötözve, s kicsit kék volt az 
arca, de ez az arc nyugodtnak s szinte megnyerőnek látszott így 
holtában. Egyenesen feküdt az ágyon a paplan az álláig felhúzva, 
jobb karja, amelyen fel volt gyűrve a pizsama ujja, kívül a paplanon. 
Doktor Westnek megengedték, hogy megmozdítsa és megvizsgálja; 
pillanatnyilag csak annyi tudott mondani, hogy Emmet valószínűleg 
egy adag kéksavtól halt meg, amelyet injekcióstűvel fecskendeztek a 
bőre alá. Nem volt a látványban semmi nyugtalanító vagy ijesztő, de 
azért még dr. Fell is önkéntelenül megborzongott egy kicsit, amikor 
körülnézett az őszibarackmintás tapétával díszített napsütötte 
szobában. 

– Hát igen – bólintott Bostwick, mikor észrevette, hogy Fell 
megborzong. – Szíveskedjék erre fáradni, kérem. 

Marjorie hálószobája a ház homlokzati részén volt. Ez a tágas, 
derűs szoba volt, faburkolatot utánzó krémszínű tapétával. A 
bútorok világos színű diófából készültek, a plisszírozott függönyök 
fölött arannyal hímzett barna drapéria volt az ablakokon. Az ágy 
mellett alacsony, nyitott könyvespolc állt rajta húszegynéhány 
könyv, Elliot meg is nézte a címüket Egy útikönyvsorozat 
Franciaországról, Olaszországról, Görögországról és Egyiptomról 
szóló kötetei. Egy francia szótár meg egy papírkötésű Tanuljunk 
könnyen, gyorsan olaszul, A tenger és a dzsungel, Ahol a végtelen kékség 



 

 

kezdődik. Légnadrág és társai, Dorian Gray arcképe, J. M. Banie 
összegyűjtött színművei, Hans Christian Andersen meséi, Egy bűnös 
szerelem története. És – kíváncsi volt rá, hogy Bostwick észrevette-e 
őket – néhány kémia- tankönyv. 

Észrevette. 
– Ejha! Van ott néhány érdekes könyv is. Az alsó polcon. 
– Hát igen, elég vegyes gyűjtemény – dörmögte dr. Fell, miután ő 

is odapillantott a válla fölött. – A fiatal hölgy jelleme kezd 
érdekesebbnek tűnni, mint gondoltam. 

– Számomra máris elég érdekes, uram – felelte komoran 
Bostwick. – Ide nézzen. 

Az öltözőasztal a két ablak közt állt. A közepén, hátul, majdnem 
a kerek tükörnek tolva, egy díszes, körülbelül öt négyzethüvelyk 
nagyságú díszes aranydoboz állt. Hasas oldalai voltak és négy kurta 
lába. Itáliai mester keze alól került ki, a Madonna és a Gyermek 
színes képe díszítette a fedelét. Az alig negyed hüvelyk mély dupla 
fenék ügyesen és leleményesen volt elrejtve, s rugóra nyílt: a doboz 
egyik lábán kellett megnyomni egy apró kis rozettát. Bostwick be is 
mutatta, hogy működik. 

– Nyilván most kaphatta, amikor Olaszországban jártak – 
jegyezte meg megfontoltan Elliot. 

– Lehetséges – felelte közömbösen Bostwick. – A lényeg az… 
– Akkor a társaság többi tagja is tudhatott erről a dupla 

fenékről, igaz? 
– Mi? – dörmögte dr. Fell, miközben körülnézett. – Gondolja, 

hogy másvalaki dugta oda azt az injekcióstűt? 
Elliot őszintén felelt. 
– Nem tudom. Bevallom, eleinte csakugyan erre gondoltam. De 

ha másvalaki dugta oda, azt is be kell vallanom, hogy nem tudok 
rájönni, mi okból és mi céllal tehette. Ez az igazság. – Töprengve 
járkált föl-alá a szobában. – Azt már sikerült megállapítanunk, hogy 
a gyilkos vagy a család valamelyik tagja, vagy olyan valaki, aki 



 

 

meghitt kapcsolatban áll Chesneyékkel. Ettől nem tágíthatunk. Csak 
egy regényben derülhetne ki, hogy az illető teljesen kívülálló 
személy, mondjuk például Stevenson, a patikus. 

Bostwicknak kerekre nyílt a szeme. 
– Nono! Csak nem azt akarja mondani, hogy…? 
– Dehogyis. Nem mennénk vele semmire, ezt már tudjuk. De a 

házbeliek közül kinek lett volna oka arra, hogy…? – Elhallgatott, és 
megfordult, akárcsak Bostwick, ugyanis dr. Fell halk, meglepett 
kiáltást hallatott A doktort egyáltalán nem érdekelte az 
ékszerdoboz. Ehelyett csak úgy találomra, szinte oda se figyelve, 
kihúzta az öltözőasztal jobb oldali fiókját, és kivett belőle egy olyan 
dobozt, amilyenben a Photoflood-égőket árulják. Üres volt. 
Elgondolkozva mérlegelni kezdte a tenyerén, szuszogott néhányat, 
aztán megigazította az orrán a szemüveget s úgy tartotta a 
világosság felé a dobozt, mintha egy üveg bort venne szemügyre. 

– Ejha – dörmögte. 
– Talált valamit, uram? 
– Csak keveset, és mégis mily sokat! – hangzott dr. Fell válasza. 
– Ide figyeljenek! Ha nincs kifogásuk ellene, nagyon szeretnék 

beszélni azzal a lánnyal, aki ebben a szobában szokott takarítani. 
Elliot ment el megkeresni a lányt. Dr. Fell úgy viselkedett, mint 

aki egy ajtót dönget, s felkészült rá, hogy ha nem nyitják ki, betöri. 
Kiderült, hogy a szoba Lena, a vörös hajú cselédlány hatáskörébe 
tartozik. De Pamela, a csinosabbik lány, ragaszkodott hozzá, hogy 
vele jöhessen, mintegy erkölcsi támaszul. Így aztán hamarosan mind 
a ketten ott álltak dr. Fell előtt, feszült, ünnepélyes arccal. Ezzel az 
ünnepélyességgel leplezték – Elliot csak később jött rá –, hogy alig 
bírják visszafojtani a kuncogást. 

– Helló – üdvözölte őket nyájasan dr. Fell. 
– Helló – viszonozta az üdvözlést meglehetősen tartózkodó 

modorban a vörös hajú lány. Pamela annál megnyerőbben 
mosolygott. 



 

 

– Hehe – nevetett dr. Fell. – Melyikük hatáskörébe tartozik 
reggelenként ennek a szobának a kitakarítása? 

Lena gyorsan körülnézett a szobában, aztán gyanakodva közölte, 
hogy az övébe. 

– Látta már ezt? – kérdezte dr. Fell, és felmutatta a 
kartondobozt. 

– Persze hogy láttam – felelte Lena. – Tegnap délelőtt, a kezében. 
– Kinek a kezében? 
– Miss Marjorie-éban – bökte ki a lány, miután társnője 

erélyesen oldalba lökte. – Korán reggel vette a főutcán, és éppen 
akkor ért haza, amikor a szobáját takarítottam. Akkor láttam. 

– Csak nem bűnjel, uram? – kérdezte Pamela gyermeteg 
mohósággal. 

– De az. Nem tudja, mit csinált vele? 
Lena mogorván nézett. 
– Betette az öltözőasztalnak abba a fiókjába, amelyet ön 

kihúzott. Okosabb lesz, ha visszateszi, ha onnan vette ki. 
– Később nem látta? 
– Nem. Dehogy láttam. 
Lena csak azért válaszolt így, mert egész egyszerűen meg volt 

ijedve. Pamelát azonban más anyagból gyúrták. 
– Én láttam! – jelentkezett önként. 
– Maga? Mikor? 
– Az éjjel. Háromnegyed tizenkettőkor – felelte habozás nélkül 

Pamela. 
– Nagyszerű! – kiáltott fel dr. Fell olyan hevesen, 

megkönnyebbülten, és egyben olyan modortalanul, hogy még 
Pamela is hátrahőkölt Lena arca meg egészen szürke lett. – Jaj, ne 
haragudjanak, igazán sajnálom – kezdett mentegetőzni hadonászva 
dr. Fell, s ezzel csak még jobban megijesztette őket. Bostwick 
elképedve meredt rá. 



 

 

– Jobban teszed, ha vigyázol a szádra – szólalt meg dühösen 
Lena. – Az lesz a vége, hogy dutyiba kerülsz. 

– Dutyiba? Miért? Ugye, nem kerülök dutyiba? – kérdezte 
Pamela 

– Persze hogy nem – nyugtatta meg csendesebb hangon dr. Fell. 
– Meg tudná mondani, hol látta? Próbáljon meg mindent elmondani 
róla, amit csak tud. 

Pamela egy darabig nem szólt, hogy ezalatt titokban diadalmas 
grimaszt vághasson a társnőjére. 

– Én adtam oda Mr. Chesneynek – magyarázta. – Az este sokáig 
fennmaradtam, rádiót hallgattam... 

– Hol a rádió? 
– A konyhában. Aztán mikor eluntam, kijöttem, és fel akartam 

osonni a lépcsőn, de Mr. Chesney pont akkor jött ki a 
dolgozószobából. 

– És? 
– Megszólított: „Mi az, maga még fönn van? Azt hittem, már rég 

alszik.” Mire én azt mondtam, hogy ne tessék haragudni, rádiót 
hallgattam, éppen most akartam felmenni lefeküdni. Megint 
mondani akart valamit, de akkor jött ki Ingram professzor a 
könyvtárszobából. Mr. Chesney így aztán csak azt kérdezte: „Nem 
tudja véletlenül, hol az a Photoflood-égő, amit ma vett Miss 
Marjorie?” Tudtam, mert Lena elmondta… 

– Ne próbáld rám kenni! – kiáltott fel Lena. 
– Ugyan, ne butáskodj már! – szólt rá kissé türelmetlenül 

Pamela. – Ebben aztán igazán semmi rossz nincs. Ugye? Mondtam, 
hogy fent van az emeleten. Mire Mr. Chesney azt mondta: „Hát 
akkor szaladjon fel, és hozza le nekem, jó?” Én fel is szaladtam, és 
lehoztam neki, ő addig a professzorral beszélgetett aztán 
lefeküdtem. 

Dr. Fell kérdezni akart valamit, de nem sikerült mert Lena 
megelőzte. Kitört: 



 

 

– Nem érdekel, hogy van-e benne valami rossz, vagy nincs, én 
csak azt tudom, hogy már unom. hogy folyton csak mellébeszélünk, 
mert róla meg se szabad mukkanni. 

– Hallgass, Lena I 
– Azért se hallgatok – felelte Lena, és összefonta a karjait. – Egy 

pillanatig se hiszem, hogy olyasmiket csinált volna, mint amiket 
beszélnek róla, különben a papám se hagyná, hogy itt maradjak, 
meg is mondta; és egyáltalán nem félek tőle. Tíz olyantól sem félnék, 
mint ő. Csak azért beszélik róla, amit beszélnek, mert nem úgy 
viselkedik, mint mások. Mért ment át például tegnap is Ingram 
professzorhoz, s mért maradt nála majdnem egész délelőtt és a fél 
délután, amikor a fiúja, aki olyan jóképű, amilyet ritkán látni, itthon 
ült egyedül? És miért szokott Londonba járni, amikor mindenki úgy 
tudta, hogy Readingbe megy, Mrs. Morrisonhoz? Azért hogy egy 
férfival találkozzon! Igenis azért! 

Bostwick főfelügyelő csak most kezdett felfigyelni. 
– Londonba járt? És miért járt Londonba? – kérdezte. 
– Ó, tudom én azt – felelte sötéten Lena. 
– Mikor volt ez? 
– Nem érdekes, hogy mikor – jelentette ki Lena, aki most már 

teljesen felhergelődött a valósággal reszketett a 
méltóságteljessógtől. – Egy férfival szokott találkozni, és kész; és 
ebben nincs semmi rossz! 

– Ide figyeljen, lányom – mondta Bostwick, aki egyszerre kijött a 
sodrából. – Ne beszéljen velem így, ha jót akar! Miért nem említette 
ezt nekem már előbb? 

– Mert a papám azt mondta, hogy elver, ha egy mukkot is szólok 
róla bárkinek, azért! És ennek különben is már öt vagy hat hónapja, 
tehát semmi köze ehhez az ügyhöz. Nem olyasmi, ami magát 
érdekelné, Mr. Bostwick! Ezzel csak arra céloztam, hogy ha 
mindenkinek szabad volna úgy viselkedni, ahogy ő viselkedik… 

– Ki volt az a férfi, akivel találkozni szokott Londonban? 



 

 

– Most már elmehetünk, kérem szépen? – szólt közbe Pamela, 
könyökével oldalba bökve a társnőjét. 

– Nem. Hiába is böködi a barátnőjét nem mehetnek el. Ki volt az 
a férfi, akivel találkozni szokott Londonban? 

– Mit tudom én! Nem leskelődtem utána. 
– Ki volt az a férfi, akivel találkozni szokott Londonban? 
– Mi az, magának szabad így beszélni? – kérdezte a vörös hajú 

lány, és kerekre nyílt a szeme. – Hát nem tudom, és még akkor se 
tudnám, ha a Nemzeti Bank minden pénzét nekem akarná adni. Csak 
annyit tudok, hogy az a fiatalember valami laboratóriumban vagy 
miben dolgozott, mert onnan szokott írni neki. Azért nem kell 
mindjárt mindenféléket gondolnia rólam. Csak onnan tudom, hogy 
valami ilyesmi volt a borítékra nyomtatva! 

– Úgy? Valami laboratóriumban dolgozott – ismételte meg 
Bostwick lassan, nyomatékosan. Megváltozott a hangja. – Most 
menjenek, és várjanak odakint amíg nem szólok. 

Ennek a parancsnak már csak azért is könnyű volt érvényt 
szerezni, mert Lena akkor már annyira kikészült, hogy sírógörcs 
kerülgette. Az éjszaka eseményei, ha későn is, de megtették a maguk 
hatását kicsit soknak bizonyultak. Pamela, akit egészében 
keményebb fából faragtak, féltő gonddal kivezette. Bostwick meg 
megdörzsölte a homlokát. 

– Tehát valami laboratóriumban dolgozott – vette újra fontolóra 
a dolgot 

– Gondolja, hogy ez lényeges? – kérdezte Elliot. 
– De mennyire! Azt hiszem, végre szerencsénk van. Véletlenül 

sikerült rájönnünk arra, amit eddig hiába próbáltunk kideríteni: 
hogy honnan szerezte a lány a mérget – nyilatkoztatta ki a 
főfelügyelő. – Mindig így szokott ez lenni. Váratlanul jön minden: a 
jószerencse is, meg a balszerencse is. Hát erről van szó! Egy 
laboratóriumról! A mindenségit neki!… Úgy látszik, ez az ifjú hölgy a 



 

 

vegyészekért bolondul. Hát nem? Először ez a fickó, aztán Mr. 
Harding… 

Elliot döntött. 
– Harding és ez a fickó egy és ugyanaz a személy – közölte. Aztán 

mindent elmagyarázott. 
Miközben magyarázott Bostwick egyre nagyobb szemeket 

meresztett, dr. Fell meg komoran kifelé bámult az ablakon. Elliotnak 
ez volt az érzése, hogy a doktor számára nem újság a dolog. Eszébe 
jutott mi hangzott el délelőtt a patikában, s hogy dr. Fell nem volt 
olyan messze, hogy ne hallhatta volna meg. Bostwick viszont olyan 
hosszú és kacskaringós füttyöt hallatott mintha egyenest a 
természettel akarna zenei versenyre kelni. 

– Mióta… mikor tudta meg ezt? – kérdezte. 
– Amikor a lány – hogy a maga kifejezésével éljek – megpróbált 

elcsábítani egy rendőrtisztet. 
(Érezte, hogy dr. Fellnek rajta a szeme.) 
– Aha – mondta Bostwick, mintha világosság gyulladt volna az 

agyában. – Szóval csak… na mindegy. – A főfelügyelő ingerülten, de 
azért megkönnyebbülten sóhajtott egyet. – A fő, hogy megoldódott a 
rejtély. Tudjuk, honnan szerezte a lány a mérget: Mr. Hardingtól. 
Nyilván bejáratos volt a laboratóriumába, mindenhez 
hozzáférhetett, ellophatott amit csak akart. Igaz? Vagy pedig… – 
Elhallgatott elkomorodott. – Lehetséges volna? Mr. Harding igazán 
úriembernek látszik, csakhogy itt többről van szó, mint gondoltuk. 
Sokkal többről. Hátha kezdettől fogva az orrunknál fogva vezettek 
bennünket? Hátha a lány meg Mr. Harding együtt tervezték ki az 
egészet? Erről mi a véleményük? 

– Szerintem képtelenség, uram. Mind a két feltételezés 
képtelenség I 

– Miért? 
– Azért uram, mert nem csak egy esetről van szó! – Elliot már 

azon a határon volt, hogy ordítani kezd. – S nem varrhatjuk 



 

 

valamennyit a leány nyakába. Mert akkor mi volna a helyzet? Az, 
hogy először egyedül követett el egy gyilkosságot. Aztán összeszűrte 
a levet Emmettel, és úgy gyilkolt megint. S végül Emmetet is 
megölte, de ezúttal már Hardinggal játszott össze. Legyünk észnél, 
az isten szerelmére! Azt mégse tételezhetjük fel a lányról, hogy mint 
valami ámokfutó, mindenkit meggyilkol, akivel csak összeakad! 

Bostwick hanyagul zsebre dugta a kezét
– Ugyan mit akar ezzel mondani, pajtás? 
– Nem beszéltem elég világosan? 
– Nem, pajtás. Attól tartok, hogy nem. Legalábbis bizonyos 

vonatkozásban nem. Tudniillik úgy beszélt, mintha még mindig nem 
hinné, hogy az ifjú hölgy bűnös. 

– Igaza van – felelte Elliot. – Hogy őszinte legyek, csakugyan 
nem hiszem. 

Csörrenés hallatszott. Dr. Fellnek, akiről igazán nem lehetett azt 
állítani, hogy óvatosan mozog, sikerült levernie egy kölnisüveget 
Marjorie öltözőasztaláról. Kifejezéstelen tekintettel nézett rá, s 
mikor látta, hogy nem tört el, nem hajolt le utána, hanem sugárzó 
arccal hátralépett az ablaktól. Úgy áradt belőle a megkönnyebbülés, 
mint a meleg a kemencéből. 

És elkezdett szavalni. 
– York napsütése rosszkedvűnk telét – tündöklő nyárra váltatta 

át… Családunkról már elvonult a köd… 
– Mi az? Mi történt? 
– Huhu! – döngette meg a mellét Tarzan módra dr. Fell. Aztán 

eltűnt arcáról a fennkölt kifejezés, amely a szavalat közben ült ki rá, 
fújtatott néhányat és kimutatott az ablakon. 

– Jobb lesz, ha megállapodunk valamiféle haditervben – 
jelentette ki. – Ha eldöntjük, ki ellen, hogyan és miért indítunk 
támadást. Ugyanis ebben a pillanatban tűnt fel a látóhatáron Miss 
Wills, Mr. Harding és doktor Chesney kocsija. Ennélfogva 
valószínűnek tartom, hogy sor kerül egy kis beszélgetésre. De 



 

 

egyvalamit már most meg kell mondanom, Elliot pajtás. Őszintén 
örülök, hogy azt mondta, amit mondott. 

– Örül? Miért? 
– Mert tökéletesen igaza van – felelte egyszerűen dr. Fell. – 

Annak a lánynak semmivel sincs több köze egyik bűntényhez sem, 
mint nekem. 

Csend volt. 
Hogy gondolatai ürességét leplezze, Elliot félrehúzta a függönyt 

a hozzá legközelebb eső ablakon, és kinézett. Látta maga alatt a 
Bellegarde előtt elterülő jól ápolt pázsitot, a kaviccsal felszórt, 
ugyancsak gondozott kocsifeljárót, szemközt meg az alacsony 
kőfalat, amely a parkot az országúttól elzárta. A nyitott kocsi éppen 
akkor fordult be a kapun, Harding vezetett. Marjorie mellette ült az 
elülső ülésen, doktor Chesney a hátsón terpeszekedett. Elliot még 
ilyen messziről is felfigyelt a groteszknek ható kis apróságra, hogy 
doktor Chesneynek – noha fekete ruhában olt – fehér virág van a 
gomblyukában. 

Elliot nem látta Bostwick arckifejezését. 
– Pontosan tudom, mit tervez, főfelügyelő – folytatta dr. Fell. – 

elveszi a legfinomabb modorát, és üvöltve nekitámad a lánynak. 
Diadalmasan meglengeti előtte az injekcióstűt, és addig bombázza a 
kérdéseivel, amíg nem vall. A legrövidebb utat akarja választani, 
hogy a szó szoros értelmében megőrjítse, és arra késztesse, hogy 
valami esztelenséget kövessen el. Nos, én csak azt tudom tanácsolni: 
ne tegye. Egy szót se szóljon neki arról a tűről. Eltekintve attól, hogy 
szegény nem bűnös… 

Bostwick ránézett. 
– Szóval ön is azt állítja? – kérdezte rekedten. 
– Azt én – felelte dr. Fell. – De mennyire, hogy azt. A mennybe is, 

hát mi egyébért vagyok e világon, ha nem azért, hogy vigyázzak, 
nehogy bántalom érje a sántákat, a bénákat, a vakokat? Ha nem így 
volna, annyit se érnék, mint egy közönséges egypennys. Nem ártana, 



 

 

ha kicsit elgondolkozna ezen. Én mondom magának, hogy ha 
túlzásba viszi a dolgot, a vége az lesz, hogy egy öngyilkosság fog 
száradni a lelkén. Kár lenne, mert az a lány nem bűnös, és én ezt be 
is tudom bizonyítani. 

Félrevezetett bennünket éppen a legnagyobb ős legfeltűnőbb 
bizonyíték, nem is emlékszem rá, hogy életemben találkoztam volna 
még egy ilyennel, az áldóját neki! De most már ideje, hogy maga is 
meghallja az igazságot. Ja igen: felejtse el azt az átkozott 
laboratóriumot. Marjorie Willsnek semmi köze hozzá. Nem lopott 
nem kért, nem vitt el semmiféle mérget Harding laboratóriumából, 
és – szinte sajnálom, hogy ezt kell mondanom – nemcsak ő, de 
Harding sem. Világos? 

Izgalmában vágy mérgében az ablak felé mutogatott. Így történt, 
hogy mind a hárman szemtanúi lettek annak, ami odalenn történt. 

A kocsi lassan kúszott fölfelé a kavicsos feljárón, körülbelül 
húszlábnyira a kaputól. Harding Marjorie-ra pillantott, aki kicsit 
kipirultnak és bizonytalannak látszott és mondott neki valamit. 
Nem nézett a visszapillantó tükörbe, hogy lássa, mi történik a háta 
mögött, hiszen nem volt semmi oka rá. Doktor Joseph Chesney 
előrehajolva ült a hátsó ülésen, öklei a térdén, az arcán mosoly. A 
nézők tisztán láttak minden részletet: az esőtől még mindig nedves 
pázsitot az országút mentén a gesztenyefák sárga lombjait s a 
mosolyt, amely elárulta, hogy Chesney doktor kicsit ittas. 

Chesney doktor a házra pillantott kivette gomblyukából a fehér 
virágot és a kocsi pereme fölött a feljáróra pöckölte. A hátsó ülésen 
ide-oda dülöngélve benyúlt a kabátja zsebébe. És előhúzott egy 
harmincnyolcas kaliberű revolvert Szeplős arcán még mindig ott ült 
a mosoly. Előrehajolt könyökével az ülés hátára támaszkodott a 
pisztoly csövét George Harding tarkójának nyomta, és meghúzta a 
ravaszt. A dörrenésre riadt madarak röppentek föl a kúszónövények 
közül, s a motor köpködve, hirtelen rándulással leállt. 



 

 

Tizenhetedik fejezet 

Fehér szegfű 

Bostwick főfelügyelő jó húsz évvel idősebb volt Elliotnál, de csak 
egy-két lépéssel maradt le mögötte a lépcsőn. Elliot az első 
pillanatban azt hitte, hogy amit látott csak érzéki csalódás volt 
valamiféle légtükrözés a békés pázsiton, talán Marcus Chesney egy 
újabb trükkje. De hát az csak nem lehetett érzéki csalódás, hogy 
Harding oldalra hanyatlott a sofőrülésen, és sikoltozott! 

A kocsi, amelynek leállt a motorja, lassan már majdnem a 
lépcsőnek sodródott, amikor Marjorie-nak nagy lélekjelenléttel 
sikerült behúznia a kéziféket. Mikor Elliot odaért Chesney doktor 
már állt a hátsó ülésen, s szemmel láthatólag tökjózan volt. Elliot 
arra számított, hogy Harding keresztben fog feküdni a kocsi oldalán, 
golyóval az agyában. És mit látott? Azt hogy Harding kitapogatja a 
kilincset kinyitja a kocsi ajtaját négykézláb keresztülmászik a 
kavicsos feljárón, ki a pázsitra, s ott aztán összeesik. Nyakát egészen 
a válla közé húzta, tarkójáról vér folyt a gallérjába, s amikor ezt 
megérezte, halálra rémült. A szavak, amelyeket sikerült kinyögnie, 
komikusan hangzottak, más körülmények között csak nevetni 
lehetett volna rajtuk. 

– Meglőttek – motyogta olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. 
– Meglőttek. Jaj, istenem, meglőttek!

Aztán kapálódzni és vonaglani kezdett a füvön, s ebből Elliot 
rögtön tudta, hogy nem halt meg, s még csak nem is félholt. 

– Feküdjön nyugodtan – szólt rá. – Ne ugráljon… 



 

 

Harding egyre ijesztőbben jajveszékelt. De Chesney doktor sem 
viselkedett értelmesebben. 

– Elsült – hajtogatta, messze eltartva magától a revolvert. – 
Elsült. – Mintha csak azt akarta volna újra meg újra hallgatói agyába 
vésni, milyen elképesztő, hogy egy revolver elsült. 

– Ezt mi is észrevettük – jegyezte meg Elliot. – Magát meg 
csakugyan meglőtték – fordult Harding felé. – De nem halt meg. 
Vagy halottnak érzi magát? Hé! 

– Én… 
– Hadd nézzem! Ugyan, hallgasson már! – parancsolt rá Elliot, s 

a vállánál fogva megrázta, mire Harding üveges, értetlen pillantást 
vetett rá. – Még csak meg sem sebesült hallja?! A doktor karja 
nyilván elmozdult. A golyó éppen csak súrolta a bőrt a tarkóján. 
Megperzselni megperzselte ugyan, de csak alig észrevehető 
karcolást ejtett rajta. Nem sebesült meg, érti? 

– Akkor jó – dünnyögte Harding. – Akkor semmi értelme a 
siránkozásnak. Fel a fejjel! Hahaha! – Noha mintha se nem látott se 
nem hallott volna, és szórakozottan, szinte derűs nyugalommal 
dünnyögte maga elé e szavakat, egészen új benyomást tett Elliotra. 
Éles elméje mégiscsak meghallotta a diagnózist még kábultságában 
is rögtön megértette, s mikor rájött, hogy majdnem bolondot csinált 
magából, azonnal összeszedte magát, vagyis igen figyelemreméltó 
színészi teljesítményt produkált. 

Elliot elengedte a vállát. 
– Lenne szíves ellátni szegényt? – kérdezte Chesney doktortól. 
– A táska – szólalt meg doktor Joe. Nyelt néhányat, és az ajtó felé 

mutogatott. – A fekete táska. A táskám. Ott van a hallban, a lépcső 
alatt. 

– No fene – szólalt meg Harding barátságosan. 
És Elliot kénytelen volt újból megcsodálni őt. Mert már fel is ült 

a füvön, és nevetett. 



 

 

Figyelemre méltó teljesítmény volt. Pedig a seb fájdalmas 
lehetett, még akkor is, ha csak megégette a puskapor. Ha fél 
hüvelykkel mélyebbre hatol a golyó, halálos is lehetett volna. De 
Harding így is elég sok vért veszített. Még mindig sápadt volt, mégis 
mintha kicserélték volna. Olyan képet vágott, mintha őszintén 
élvezné a dolgot. 

– Átkozottul rossz lövő maga, Joe doktor – folytatta. – Ha még 
egy orra előtt ülő alakot is képes elhibázni, sose viszi semmire. Igaz, 
Marjorie? 

Marjorie kiszállt a kocsiból, hogy odaszaladjon hozzá. 
Chesney doktor, aki beleütközött a lányba, mert egyszerre 

indultak el, fél lábával a hágcsón megtorpant és nagyot nézett. 
– Úristen, csak nem gondolja, hogy szándékosan csináltam? 
– Mért ne gondolnám? – vigyorgott Harding. – Vigyázat 

Marjorie. Véres vagyok. – Nagy szeme kidülledt és sötéten fénylett, 
mégis szinte gügyögött, amikor megveregette a lány vállát. 

– Ne haragudjon. Tudom, hogy nem volt szándékos. De hát nem 
nagy élvezet, ha tarkón lövik az embert. 

Elliot csak ennyit hallott, mert bement a házba a doktor 
táskájáért. Akkor ért vissza, amikor a rémült Chesney doktor 
Bdstwicknak tette föl ugyanezt a kérdést: 

– Csak nem gondolja, hogy szándékosan csináltam, főfelügyelő? 
Bostwick, akinek komorabb volt az arca, mint valaha, zordan 

válaszolt: 
– Hogy a szándéka mi volt, nem tudom, uram. Csak azt tudom, 

amit láttam. – Felmutatott az emeletre. – Ott álltam annál az 
ablaknál. És láttam, hogy ön szándékosan vette elő a zsebéből azt a 
revolvert Mr. Harding tarkójának szegezte, és… 

– De hát csak tréfa volt! A revolver nem volt megtöltve! 
– Tényleg nem, uram? Bostwick megfordult. A bejárati ajtótól 

jobbra is, balra is egy-egy halványsárgára festett karcsú oszlop állt, 
ezek tartották az ajtó fölött kiugró lapos, háromszögletű kis tetőt. A 



 

 

golyó a bal oldali oszlopba fúródott. A doktor keze elmozdult, s a 
golyó Harding és Marjorie közt süvített el a kocsi szélvédője fölött. 
Csodálatosképpen Marjoriet sem találta el. 

– De hát nem volt megtöltve – állította továbbra is Chesney 
doktor. – Ha kell, meg is esküszöm rá! Biztosan tudom. Előzőleg 
többször is meghúztam a ravaszt. Semmi baj se volt vele, amikor ott 
voltunk a… – Elhallgatott. 

– Hol? 
– Nem fontos. Úristen, csak nem tételezi fel rólam, hogy képes 

volnék ilyesmire? Hiszen akkor… – habozott, hogy kimondja-e – 
hiszen akkor gyilkos lennék! 

Chesney doktor hitetlenkedése és az a kis kuncogásféle, amellyel 
önmagára mutatott meggyőzően hangzott. De volt valami gyerekes 
abban, ahogy ezt mondta. Mintha csupa vádló vette volna körül. 
Mintha, mondjuk, felajánlott volna egy rundót, és nem fogadták 
volna el. Úgy meglepődött és megsértődött, hogy még vörösesszőke 
szakálla és bajsza is felborzolódott. 

– Többször is meghúztam a ravaszt – ismételte meg. – Nem volt 
megtöltve. 

Ha valóban többször meghúzta – felelte Bostwick –, és mégiscsak 
volt egy golyó a tárban, csak azt érte el vele, hogy a golyó 
lövőhelyzetbe került. De nem is ez az érdekes, uram. Miért volt 
magánál töltött revolver? 

– Nem volt megtöltve. 
– Akár meg volt töltve, akár nem, miért volt magánál revolver? 
Chesney doktor kinyitotta, aztán megint becsukta a száját. 

Végül kinyögte: 
– Csak mókából. 
– Mókából? 
– Ühüm. 
– Van fegyverviselési engedélye, uram? 



 

 

– Hát tulajdonképpen nincs. De könnyen szerezhetek – horkant 
fel a doktor, hirtelen dühbe gurulva. Előreszegezte a szakállát. – 
Mire való ez a fecsegés? Csak nem gondolja, hogy ha valóban le 
akartam volna lőni valakit megvárom, amíg a ház elé érünk, és 
akkor húzom elő és sütöm el a revolvert? Tiszta hülyeség! Kár a 
szóért! Azt akarja, hogy a tetejébe még a páciensem is elvérezzen 
miattam? Nézze csak meg, úgy ömlik belőle a vér, mint a szúrt 
malacból! Hagyjon békén! Maga meg adja ide azt a táskát! Gyerünk 
be a házba, George pajtás! Persze, csak akkor, ha a történtek után is 
úgy gondolja, hogy bízhat bennem. 

– Megyek – felelte Harding. – Vállalom a kockázatot. 
Bostwick hiába dühöngött, nem tarthatta vissza őket. Elliot 

meglepődve látta, hogy dr. Fell csak most jön ki a házból. Harding és 
Chesney doktor csodálkozva néztek rá, mikor elhaladtak mellette. 

Bostwick Marjorie-hoz fordult. 
– Nos, kisasszony? 
– Mit óhajt? – kérdezte hűvösen Marjorie. 
– Ön se tudja, miért volt revolver a nagybátyjánál? 
– Már mondta, hogy mókából. Hiszen tudja, milyen Joe bácsi. 
Elliot megint nem értette a lány viselkedését. Nekitámaszkodott 

a kocsi oldalának, és mintha legfőbb gondja az lett volna, hogy 
nedves cipőtalpáról ledörzsöljön a kavicson néhány apró fehér 
pettyet. Elliotra éppen csak egy kurta pillantást vetett. 

Elliot odalépett a dühös főfelügyelő mellé. 
– Egész délután együtt volt a bácsikájával, Miss Wills? 
– Igen. 
– Hol voltak? 
– Kirándultunk. 
– Hová? 
– Csak úgy… kirándultunk. 
– Megálltak valahol? 
– Egy-két kocsmánál. Meg Ingram professzor bungalójánál. 



 

 

– Látta már korábban is azt a revolvert a bácsikájánál? Mielőtt 
itt elővette és elsütötte volna? 

– Arról a revolverről őt kérdezze – felelte Marjorie változatlanul 
kifejezéstelen hangon.- – Én tudni se akarok róla. 

Bostwick főfelügyelő arcáról leolvasható volt a kérdés: „George 
miatt, ugye?” Aztán elszánta magát, és megszólalt: 

– De az bizonyára érdekelni fogja, kisasszony, hogy van egy-két 
kérdésünk, önnel kapcsolatban, amelyre – akar vagy nem akar – 
felelnie kell. 

– Igazán? 
Dr. Fell arcán, aki a főfelügyelő mögött állt, gyilkos kifejezés 

jelent meg. Felfújta a képét, s dühösen közbe akart szólni, de nem 
volt rá szükség. Másvalami jött közbe. Kinyílt az ajtó, kidugta rajta a 
fejét Pamela, a hűséges cselédlány, s a detektlvekre utaló 
mozdulattal, hang nélkül, sebesen mozgatni kezdte az ajkait, aztán 
el is tűnt. E némajátékot Marjorien kívül csak Elliot látta. Szinte 
egyszerre szólaltak meg. 

– Tehát átkutatták a szobámat? – kérdezte Marjorie. 
– Szóval így csinálta! – kiáltott fel Elliot. 
Ha e szavakat ijesztésnek szánta, száz százalékig sikerült elérnie 

a célját. Marjorie riadtan kapta feléje a fejét, és Elliot látta, hogy 
különösen fénylik a szeme. 

– Mit csináltam? És hogyan? – kérdezte hadarva Marjorie. 
– Így hitette el velem, hogy gondolatolvasó! Pedig csak ajakról 

olvas. 
Marjorie láthatólag megdöbbent. 
– Aha… Arra az esetre gondol – folytatta kicsit gúnyosan –, 

amikor szegény George-ot ügyes gazembernek nevezte, ugye? Hát 
igen. Valóban jól tudok ajakról olvasni. Alighanem ez az egyetlen, 
amihez igazán értek. Egy öregember tanított meg rá, aki valamikor 
nálunk dolgozott. Most Bathban él, és… 

– És Tolerance-nak hívják, ugye? – kérdezte dr. Fell. 



 

 

Bostwick főfelügyelő – később bevallotta – ekkor jutott arra a 
következtetésre, hogy dr. Fell meghibbant. Fél órával előbb még 
teljesen épelméjűnek látszott, és Bostwick mindig csak tisztelettel 
tudott gondolni arra, hogy milyen remek munkát végzett például a 
Waterfall Manor-ügyben. De úgy látszik, a Marjorie Wills 
hálószobájában folytatott beszélgetés során történhetett valami az 
agyával. Mert Bostwick el se tudta képzelni, hogy normális ember 
ilyen határtalan, szinte pokoli élvezettel ejtse ki a Tolerance nevet. 

– Egész pontosan Henry S. Tolerance-nak, igaz? Az Avon 
Streeten lakik, és a Beau Nash Hotelben pincér? 

– Igen, de hát… 
– Lám csak, milyen átkozottul kicsi a világ – állapította meg dr. 

Fell. – Ez a gyönyörű közhely még sohase hangzott ilyen 
megnyugtatóan a fülemnek. Épp ma délelőtt tettem említést Elliot 
barátomnak az én derék, süket pincéremről. Tőle hallottam először, 
hogy meggyilkolták a maga bácsikáját. Legyen hálás Tolerance-nak, 
asszonyom. Szeresse Tolerance-ot. Küldjön neki öt shillinget 
karácsonyra. Megérdemli. 

– Mi a fenéről fecseg maga itt tulajdonképpen? 
– Ugyanis Tolerance fogja bebizonyítani, hogy ki ölte meg a 

bácsikáját – folytatta dr. Fell, aki hirtelen hangot változtatott, és 
komolyan kezdett beszélni. – Vagy legalábbis neki köszönhetjük, 
hogy sikerül bebizonyítanunk. 

– Azt hiszi, én öltem meg? 
– Tudom, hogy nem maga. 
– És azt is tudja, hogy ki? 
– Tudom – bólintott dr. Fell. 
Marjorie nagyon hosszúnak tűnő ideig nézett Fellre, de 

semmivel sem volt kifejezőbb a tekintete, mint egy macskáé. Aztán 
bizonytalanul tapogatózva benyúlt a kocsi alsó ülésére, és kikapta a 
retiküljét, mintha be akarna rohanni a házba. 



 

 

– ÉS maguk ezt elhiszik? – kérdezte váratlanul, Bostwick meg 
Elliot felé bólintva. 

– Hogy mi mit hiszünk vagy mit nem, kisasszony – csattant fel 
Bostwick –, az teljesen mellékes. Viszont a felügyelő – nézett Elliotra 
– kifejezetten azért jött ide, hogy feltegyen önnek néhány kérdést… 

– Az injekcióstűről? – kérdezte Marjorie. 
Eddig is remegtek az ujjai, s most ez a remegés mintha az egész 

testén úrrá lett volna. Rámeredt a retikülje zárjára, idegesen 
elkezdte kattogtatni, kinyitotta, becsukta, kinyitotta, becsukta. 
Annyira lehajtotta a fejét, hogy a szürke kalap karimája egészen 
eltakarta az arcát. 

– Nyilván megtalálták – folytatta, s megköszörülte a torkát. – 
Magam is úgy találtam meg, ma délelőtt. Az ékszerdoboz alján. 
Szerettem volna máshová dugni, de nem tudtam jobb rejtekhelyet 
találni a házban, kihozni meg nem mertem. Hogyan lehet egyáltalán 
megszabadulni valamitől? Hogyan lehet úgy letenni valamit 
valahová, hogy senki se kapja rajta az embert? Nem találják meg 
rajta az ujjlenyomataimat, mert letöröltem őket, ha ugyan voltak 
rajta egyáltalán. De nem én dugtam az ékszerdobozba. Nem énl 

Elliot elővette zsebéből a borítékot, és úgy tartotta, hogy 
Marjorie beleláthasson. 

A lány nem nézett Elliotra. Most már nem volt köztük 
semmilyen kapcsolat: a vonal megszakadt, megsüketült, 
elválasztotta őket valami fal, ami eddig nem létezett. 

– Ez az az injekcióstű, Miss Wills? 
– Igen. Az. Azt hiszem. 
– Az öné? 
– Nem. Joe bácsié. Legalábbis ilyen tűket szokott használni. 

Cartwright és társától szerzi be, rajta kell lennie a márkának. 
– Nem volna lehetséges – kérdezte fáradt hangon dr. Fell – 

legalább egy pillanatra megfeledkezni arról az injekcióstűről? Az 
ördögbe azzal az injekcióstűvel! Mit számít, hogy milyen márka van 



 

 

rajja, kié és hogy került abba az ékszerdobozba, ha egyszer nem 
tudjuk, ki tette oda? Szerintem semmit! De ha Miss Wills valóban 
elhiszi, amit az előbb mondtam neki – állhatatosan nézett a láhyra –, 
inkább beszéljen nekünk a revolverről. 

– A revolverről? 
– Úgy értem – magyarázta dr. Fell –, hogy mesélje el, hol járt 

igazában ma délután Harding és Chesney doktor társaságában. 
– Gondoltam, azt is tudja. 
– Úristen, hát hogyne tudnám! – harsogta dr. Fell, és ijesztő 

képet vágott. – Persze, lehet, hogy tévedek. Attól függ, hogy 
helyesen értelmezem-e a hangulatukat. Chesney doktor olyan 
hangulatban van, persze, a maga sajátos módján. Harding szintén. És 
maga is, ugyancsak a maga módján. Csak magára kell nézni. Kérem, 
mondja meg őszintén, ha ostoba szamár vagyok, de szerintem 
bizonyos külső jelek is vannak. 

Fölemelte botját, és rámutatott a kocsifeljárón heverő fehér 
szegfűre. A szegfűre, amelyet Chesney doktor kivett a 
gomblyukából, és kipöckölt a kocsiból, amikor a ház felé közeledtek. 
Aztán dr. Fell leengedte a botját, és megérintette vele Marjorie 
cipőjét. Az ösztönösen elkapta a lábát, és rázni kezdte a lábfejét, de 
az egyik parányi fehér pötty addigra már rátapadt a cipője talpáról a 
bot végére. 

– Persze, magát nem konfettivel szokták megdobálni – mondta a 
doktor. – De ha jól emlékszem, a Castle Streeten néha vastag 
rétegben borítja a járdát az anyakönyvi hivatal előtt. És ma esős volt 
az idő. Na, sikerült kitalálnom? – tette hozzá könyörtelenül. 

Marjorie bólintott. 
– Igen – felelte hűvösen. – George meg én ma délután házasságot 

kötöttünk a bristoli anyakönyvvezető előtt. 
Mivel jó darabig nem szólt senki, s olyan csend volt, hogy a 

legkisebb neszt is hallani lehetett a házból, megpróbálta folytatni. 



 

 

– Diszpenzációval. Tegnapelőtt kaptuk meg. – Kicsit emeltebb 
hangon folytatta. – Szerettük volna… szerettük volna titokban 
tartani. Egy évig. – Még emeltebb hangon tette hozzá: – De ha 
maguk ilyen ügyes detektívek, és mi olyan ügyetlen bűnözők 
vagyunk, hogy rögtön kitalálták, így is jó. Most legalább tudják. 

Bostwick főfelügyelő döbbenten meredt rá. 
Aztán elhatározta, hogy őszintén fog beszélni. 
– Lányom – kezdte, még mindig hitetlenkedő hangon. – 

Istenemre mondom, egyszerűen nem hiszem. Képtelen vagyok 
elhinni. Még amikor azt hittem, hogy valami nincs rendjén magánál 
– de most erről ne beszéljünk -, még akkor se jutott volna eszembe, 
hogy egyszerűen fogja magát, és ilyesmit művel. És hogy a doktor 
engedi. Képtelen vagyok megérteni. 

– Talán nem helyesli a házasság intézményét, Mr. Bostwick? 
– A házasság intézményét? – ismételte meg Bostwick, mintha e 

szavak semmit sem jelentenének a számára. – Mikor határozták el, 
hogy összeházasodnak? 

– Már régen úgy terveztük, hogy ma házasodunk össze. 
Mindenképpen csak polgári házasságot akartunk kötni, mert George 
ki nem állhatja az egyházi ceremóniákat meg a nagy hűhót. Aztán 
meghalt Marcus bácsi, és én úgy éreztem… úgy éreztem… mindegy, 
ma délelőtt elhatároztuk, hogy elmegyünk, és azért is 
összeházasodunk. És alapos okom volt erre az elhatározásra. Higgye 
el, nagyon alapos okom! 

Szinte belesikoltotta a főfelügyelő arcába. 
– Úristen – mondta Bostwick. – Képtelen vagyok megérteni. 

Tizenhat éve ismerem a családját. Igazán ismerem. És a doktor képes 
volt hagyni, hogy maga ilyesmit műveljen, amikor Mr. Chesney még 
nincs is a sírjában… 

Marjorie hátrább lépett. 



 

 

– Hát – kezdte, s már gyülekezni kezdtek a könnyek a szemében 
–, hát nincs senki, aki gratulálna, vagy legalább annyit mondana, 
hogy reméli, boldog leszek? 

– Én őszintén remélem – mondta Elliot. – Ezt maga is tudja. 
– Ne haragudjon, Mrs. Harding – kezdte ünnepélyesen dr. Fell, és 

Marjorie meglepődve rezzent össze a megszólítás hallatára. – Olyan 
hírhedt vagyok a tapintatlanságomról, hogy az lenne csoda, ha nem 
követnék el minduntalan valami baklövést. Én örömmel kívánok sok 
szerencsét. És nem csupán remélem, hogy boldog lesz. Ígérem, hogy az 
lesz. 

Erre Marjorie hangulata hirtelen megváltozott. 
– ÉS még mondja valaki azt, hogy nem vagyunk 

szentimentálisak! – kiáltott fel gúnyos grimaszt vágva. – Itt van 
például ez a nagy melák rendőr – nézett Bostwickra. – Egyszerre 
csak az eszébe jut, hogy milyen jól ismerte a családomat. Legalábbis 
a Chesney családot. És nem is olyan régen mégis milyen szívesen 
tétetett volna kötelet a nyakamba! Férjhez mentem. Igenis, férjhez 
mentem! Mert megvolt rá az okom. Lehet, hogy nem értik, de alapos 
okom volt rá! 

– Én csak azt mondtam… – kezdte Elliot. 
– Hagyjuk! – vágott a szavába iszonyúan ridegen Marjorie. – 

Mindegyikük tudna valamit mondani. De inkább álljanak csak itt 
szótlanul, kínosan feszengve, ünnepélyes arccal, mint a baglyok. 
Mint Ingram professzor. Az ő arcát kellett volna látniok, amikor a 
házához hajtattunk, és megkértük, legyen a másik tanúnk. „Nem, 
nem, egy világért sem! Ez borzasztó, ő nem helyesli.” 

De ez mind nem lényeges. Magukat csak a revolver érdekli, 
nem? Könnyen megmondhatom, amit tudni akarnak: valóban csak 
móka volt. Lehet, hogy Joe bácsi humorérzéke nem olyan 
kifinomult, mint lennie kellene, de ő legalább tud mókázni, amikor 
mások nem. Joe bácsi azt hitte, remek móka lesz, ha úgy tesz, 
mintha leadná a „menyegzői díszlövést”, ahogy ő nevezte, ha úgy 



 

 

tartja azt a revolvert, hogy az anyakönywezető ne láthassa, csak mi, 
s ha azt állíthatja, hogy ezzel kényszerítette George-ot, hogy 
feleségül vegyen, ahogy illik. 

Bostwick csettintett egyet a nyelvével. 
– Ja úgy! – dörmögte, s mintha valami megkönnyebbülésféle 

villant volna át az arcán. – Miért nem mondta ezt már előbb? Tehát 
azért csinálta, hogy… 

– Nem, nem azért csináltam – felelte Marjorie szinte derűsen. 
– Hogy félre tudnak mindent magyarázni! Azért mentem 

férjhez, hogy ne akasszanak fel gyilkosságért, maguk meg azért 
vannak tele megértéssel, mert azt hiszik, azért mentem férjhez, 
hogy végre tisztességes asszony legyen belőlem. Gyönyörű! – Egyre 
vidámabb lett. – Nem, Mr. Bostwick. Azok után, amiket maga szerint 
műveltem, lehet, hogy borzasztóan meg fog döbbenni, de – ahogy 
maga fogalmazná – az ártatlanságom szeplőtlen maradt. Micsoda 
világ! Különben ez se érdekes. Magukat csak a revolver érdekelte, és 
én elmondtam, amit tudni akartak. Hogy a golyó hogy került bele, 
azt nem tudom. Valószínűleg Joe bácsi gondatlanságából. De tisztára 
véletlen volt, senki nem akart megölni senkit. 

– Ezt komolyan gondolja? – kérdezte udvariasan dr. Fell. 
Bármilyen gyors felfogású volt a lány, először nem értette a 

kérdést. 
– Csak nem azt akarja mondani, hogy George-ra nem vé… – 

kezdte, aztán elakadt. – Csak nem azt akarja mondani, hogy ebben is 
a gyilkos keze volt? 

Dr. Fell lehajtotta a fejét. 
A Bellegarde-ra lassan leszállt az alkony. Keleten már szürkék 

voltak a dombok, de nyugaton még mindig ragyogott az ég: arra 
néztek a zeneszoba, a dolgozószoba és Wilbur Emmet emeleti 
hálószobájának ablakai. Azoknak az ablakoknak az egyikéből dugta 
ki a fejét az éjszaka Chesney doktor, gondolta szórakozottan Elliot. 



 

 

– Óhajtanak még valamit tőlem? – kérdezte halkan Marjorie. – 
Ha nem, hadd menjek el. 

– Parancsoljon – mondta dr. Fell. – De este még szükségünk lesz 
magára. 

Marjorie elment, a három férfi meg ott maradt a sárga oszlop 
mellett, amelybe lyukat ütött a golyó. Elliot szinte észre se vette, 
hogy Marjorie eltűnt. Amikor később visszagondolt rá, úgy érezte, 
mintha azoknak a napnyugta félé néző ablakoknak a láttán nyílt 
volna ablak az ő agyában is. De az is lehet, hogy a körülmények, 
pontosabban a Marjorie Wills szavai, gondolatai és cselekedetei 
okozta megrendülés rázta fel szellemi bénultságából. Agya – mint 
amikor hirtelen felszalad a redőny – egy csapásra megvilágosodott. 
És e reveláció fényében elátkozta önmagát és maga körül az egész 
mindenséget. Az A meg a B meg a C meg a D egyszerre világos, 
áttekinthető alakzattá állt össze. Eddig nem úgy viselkedett, mint 
egy rendőrtiszt hanem mint egy istenverte barom. Ahol csak 
lehetett rosszul lépni, rosszul lépett. Ahol félre lehetett érteni 
valamit félreértette. Ahol csak el lehetett követni valami 
ostobaságot ő elkövette! De most… 

Dr. Fell megfordult Elliot megérezte apró szemeinek éles 
pillantását. 

– Na? – szólalt meg hirtelen a doktor. – Benne van a pácban? 
– Igen, uram. Azt hiszem, nyakig. 
És olyan mozdulatot tett, mint egy ámyékbokszoló. 
– Akkor talán legokosabb, ha visszamegyünk a szállodába, és 

megtárgyaljuk a dolgot – mondta nyájasan dr. Fell. – Velünk tart 
főfelügyelő? 

Elliot, aki megint önmagát átkozta, és újra megpróbálta 
átgondolni a tényeket olyan mélyen elmerült a gondolataiba, hogy 
szinte nem is hallotta, hogy dr. Fell valami dallamot fütyül, 
miközben a kocsi felé tartanak. Pedig olyan dallam volt, amelyre 
lépést tartva lehet menetelni. Tulajdonképpen Mendelssohn 



 

 

Násrindulója lett volna, de sose hangzott még ilyen félelmetesen és 
vészjóslóan. 



 

 

Tizennyolcadik fejezet 

Vádirat X ellen 

Aznap este nyolc órakor négy férfi ült Elliot Kék Oroszlánbeli 
szobájában a kandalló előtt. Dr. Fell vitte a szót. 

– Most már tudjuk – mondta, és felemelt ujjain „pipálta ki” az 
egyes pontokat – ki a gyilkos, hogyan gyilkolt és miért gyilkolt. 
Tudjuk, hogy az egész gyilkosságsorozatot egyedül követte el, 
bűntársa nem volt. És tudjuk, milyen elképesztően súlyosak az 
ellene szóló bizonyítékok. Már csak az a teendőnk, hogy bűnösségét 
ország-világ előtt nyilvánvalóvá tegyük. 

Bostwick főfelügyelő helyeslő morgást hallatott. 
Crow őrnagy is elégedetten bólintott, de megjegyezte: 
– Ha így áll a dolog – és készséggel ismerem el, hogy valóban így 

áll és arra gondolok, hogy az a fickó itt él köztünk… 
– És zavarja a légkört – egészítette ki dr. Fell. – Igaza van. Ez 

háborítja fel úgy a főfelügyelőt is. Mert a legártatlanabb dolgokban 
se lelheti őrömét az ember, ha valami módon kapcsolatba hozható a 
történtekkel. Nem foghat a kezébe egy teáscsészét nem mehet 
kirándulni, nem vásárolhat filmet egy fényképezőgépbe, hogy ne 
jutna eszébe, ami történt és ne menne el a kedve az egésztől. A 
földkerekségnek ez a békés, csöndes zuga úgyszólván a feje tetejére 
állt az eset miatt. Revolverrel lövöldöznek egyes házak előkertjében, 
ahol korábban egy revolver puszta látványa is döbbent 
csodálkozásra késztette volna az embereket. Kövekkel dobálóznak a 
nyílt utcán. A rendőrfőnöknek támad egy rögeszméje, a 
főfelügyelőnek támad egy másik, s mind a ketten makacsul 



 

 

ragaszkodnak a magukéhoz. És mindez miért? Amiatt a kisugárzás 
miatt, amelyet egy bizonyos személy áraszt magából. 

Dr. Fell elővette az óráját, megnézte, és letette maga mellé az 
asztalra. Megfontolt mozdulatokkal megtömte a pipáját, rágyújtott, 
szuszogott néhányat aztán folytatta. 

– Épp ezért, hogy alaposabban mérlegelhessék a rendelkezésre 
álló bizonyítékokat hadd tartsak önöknek egy kis előad… hm… hadd 
ismertessek önökkel bizonyos mérgezési eseteket. Talán sikerül 
néhány ötletet adnom. 

Mindenekelőtt, mivel az adott esetről van szó, hadd vegyük a 
gyilkosok egy bizonyos csoportját egy kalap alá. Elég furcsa, de még 
sose tapasztaltam, hogy azonos kategóriába sorolták volna őket, 
noha jellemük – s ezt szinte szabályként állíthatjuk fel – olyan 
meghökkentően hasonló, hogy akár egymás durvább vagy finomabb 
másolatainak is nevezhetnénk őket. A feleségek számára legnagyobb 
veszélyt jelentő, legnehezebben leleplezhető méregkeverőkre: a 
méreggel gyilkoló férfiakra gondolok. 

Isten a tudója: a méreggel gyilkoló nők is elég veszedelmesek. De 
a férfiak sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a társadalom számára, 
mert ők nemcsak agyafúrtan tudnak méreggel gyilkolni, hanem 
egyenesen ördögi zsenialitással, szakszerűen, s mindig anyagi 
haszonszerzés céljából alkalmazzák az arzént vagy a sztrichnint. 
Nincsenek sokan, de igen hírhedtek, és teljesen egyforma az 
arculatuk. Elismerem, hogy vannak bizonyos kivételek, amelyek 
nem sorolhatók semmiféle kategóriába, például Seddon. De azt 
hiszem, hogy ha szemügyre veszünk néhány jól ismert példát a való 
életből, látni fogjuk, hogy egyforma maszkot viselnek, és egyformán 
bomlott az agyuk. Figyeljük meg, hogyan illeszkedik ebbe a 
csoportba a mi Sodbury Cross-i gyilkosunk. 

Először is: rendszerint bizonyos fantáziával megáldott, tanult, 
sőt kulturált férfiakról van szó. Már a foglalkozásuk is arra utal. 
Palmer, Pritchard, Lamson, Buchanan és Cream orvos volt, Richeson 



 

 

lelkész, Wainewright művész, Armstrong ügyvéd, Hoch vegyész, 
Waite fogorvos, Vaquier feltaláló, Carlyle Harris orvostanhallgató. 

És érdeklődésünk máris feltámad. 
Mert nem afféle műveletlen tökfilkókkal van dolgunk, akik a 

kocsmákban szoktak verekedni. Ezek a bűnözők intelligens 
emberek. Persze, én lennék az utolsó, aki azt állítanám, hogy a 
felsoroltak zöme (ha ugyan nem mindegyik) nem volt tökfilkó. 
Csakhogy az a fajta tökfilkó, akinek lenyűgöző a modora, van 
fantáziája, és a cselekvőképessége is kifogástalan. Elképesztő, hogy 
egyikük-másikuk milyen leleményes módon gyilkolt és próbálta 
elterelni magáról a gyanút. 

Dr. George Harvey Lamson, dr. Robert Buchanan és Arthur 
Warren Waite 1881-ben, 1882-ben, illetve 1915-ben követett el 
gyilkosságot mind a három nyereségvágyból. Akkoriban az a fajta 
regény, amelyet ma detektívregénynek nevezünk, még 
gyerekcipőben járt. De figyeljük csak meg, hogy mind a hármuk 
módszere a detektívregényekre emlékeztet. 

Dr. Lamson akonitinnel mérgezett, tortába sütött mazsolával 
ölte meg áldozatát, tizennyolc éves, nyomorék unokaöccsét. Odáig 
merészkedett, hogy a tortát a fiú és a fiú iskolájának igazgatója 
jelenlétében vágta fel. Mind a hárman ettek egy-egy szeletet a 
tortából a tea mellé, Lamson tehát nyugodtan bizonygathatta, hogy 
ártatlan, hiszen a méreg csak a fiúra hatott. Mintha valamelyik 
detektívregényben már olvastam volna effélét. 

Dr. Buchanan morfiummal mérgezte meg a feleségét. Mármost a 
morfium olyan méreg (s ezt nagyon jól tudta), amelyet az orvos 
könnyen kimutathat mert az áldozat pupillája összeszűkül. Dr. 
Buchanan tehát egy kis belladonnát is kevert a morfiumhoz, s ez 
megakadályozta, hogy a pupillák összeszűküljenek. Az áldozaton 
nem lehetett észrevenni semmi gyanúsat és Buchanannak sikerült is 
a kezelőorvostól bizonyítványt kapnia arról, hogy felesége 
természetes halállal halt meg. Ragyogó trükk volt; és dr. Buchanan 



 

 

valószínűleg meg is úszta volna a dolgot ha egyik barátjának 
beszélgetés közben óvatlanul el nem árulja a trükköt. 

Arthur Warren Waite, a fiatalkorú bűnöző, először 
tüdőgyulladást torokgyíkot és influenzát okozó bacilusokkal 
próbálta megölni egészséges mostohaszüleit. Csakhogy ez nagyon 
lassú eljárásnak bizonyult, s végül is kénytelen volt gyorsabban ható 
mérgekre fanyalodni, de már első próbálkozása alkalmával is 
sikerült megölnie a mostohaapját úgy, hogy tuberkulózis 
bacilusokat fecskendezett az orrába. 

Dr. Fell egy kis szünetet tartott. 
Egészen belemerült a témába, s gőzerővel haladt. Ha Hadley 

főfelügyelő is jelen van, alighanem elkezd kiabálni, hogy álljon meg 
a menet, legyen már vége az előadásnak. De Elliot Crow őrnagy és 
Bostwick főfelügyelő csak bólintott Tudták, hogy amit hallanak, 
hogyan alkalmazható a Sodbury Cross-i gyilkosra. 

– Mármost – folytatta dr. Fell –, melyek a legfeltűnőbb 
jellemvonásai annak, aki méreggel gyilkol? A következők. Baráti 
körében rendszerint nagyon derék ember hírében áll. Derűs 
egyéniség. Bőkezű ember. Korrekt. Néha még bizonyos puritán 
gátlásai is vannak, szigorúan tartja magát a vallás előírásaihoz, s 
általában igyekszik a lehető legkedvezőbb benyomást kelteni. De 
barátai még ezt is meg tudják bocsátani neki, éppen mert egyébként 
rendes fickó. 

Thomas Griffiths Wainewright, aki annyira ragaszkodott a 
társadalmi előírásokhoz, s ugyanakkor emberek tömegét mérgezte 
meg, hogy hozzájusson a biztosítási díjukhoz, a legvendégszeretőbb 
ember volt az utóbbi száz évben. A Rugeleyből való William Palmer 
maga tartózkodott ugyan az alkoholtól, de mi sem szerzett neki 
nagyobb örömet, mint ha barátainak fizethetett néhány rundót. A 
Bostonból való Clarence V.T. Richeson tiszteletes valósággal 
elbűvölte a hívőket, ahol csak megfordult. Dr. Edward William 
Pritchard, az a nagy fejű kopasz, hosszú barna szakállú fickó, szinte 



 

 

bálványa volt a glasgow-i jótékonysági egyesületeknek. Látják, 
hogyan illik mindez arra az emberre, akiről a mi esetünkben szó 
van? 

Crow őrnagy bólintott. 
– Igen – mondta Elliot komor elégtétellel. És a Kék Oroszlán 

szobájában, amelyet csak a kandalló fénye világított meg, lelki 
szemei előtt megjelent egy kép. 

– Ugyanakkor van valami a jellemükben, amit akár a róluk 
kialakult kép visszájának is nevezhetnénk, holott alighanem 
lényeges része annak: olyan érzéketlenek mások szenvedése iránt 
olyan hidegvérrel osztogatják a halált annak legborzasztóbb 
formáiban, hogy a mi hétköznapi fantáziánk fel se tudja fogni. Talán 
az a legmegdöbbentőbb, hogy nemcsak a halál iránt érzéketlenek, 
hanem a halálbüntetés iránt is. Mindnyájan ismerik Wainewright 
válaszát amikor megkérdezték tőle, miért mérgezte meg Miss 
Abercrombyt. „Szavamra mondom, nem tudom. Talán azért, mert 
olyan vastag volt a bokája.” 

Ez persze csak póz volt; de akkor is pontosan kifejezi azt a 
magatartást, amelyet ezek az emberek az élettel szemben 
tanúsítanak. Wainewrightnak pénz kellett tehát világos, hogy 
valakinek meg kellett halnia. William Palmernek is pénz kellett, 
hogy lóversenyezhessen, tehát világos, hogy feleségét öccsét és 
barátait kénytelen volt megmérgezni sztrichninnel. Szinte magától 
értetődött. És ez a helyzet azoknak az esetében is, akik gúnyosan 
vagy éppenséggel siránkozva tagadták, hogy bármire is szükségük 
lett volna. Az igéző szemű Clarence Richeson tiszteletes könnyezve 
állította, hogy Miss Edmundsot nem a pénzéért vagy a pozíciójáért 
vette nőül. Viszont az előző feleségét megmérgezte ciánkálival, hogy 
ne állhasson az új házasság útjába. A szentimentális dr. Edward 
Pritchard nem sokat nyert azzal, hogy a feleségének több mint négy 
hónapig borkövet adott be, úgy mérgezte meg, és azon is csak pár 



 

 

ezer fontot, hogy megölte az anyósát is. Ő csak szabad akart lenni. 
Tehát igenis kellett neki valami. 

Ezzel eljutottunk a méregkeverők következő jellemvonásához: 
nem mindennapi hiúságukhoz. 

Minden gyilkos hiú. De aki méreggel öl, fokozott mértékben az. 
Hiú az eszére, hiú a külsejére, hiú a modorára, hiú arra, hogy bárkit 
be tud csapni. Kicsit olyan, mint a színész, sőt: mint az 
exhibicionista. És rendszerint valóban jó színész. Pritchard képes 
volt felnyittatni halott felesége koporsóját, hogy egy utolsó csókot 
nyomjon az ajkára. Carlyle Harris a teológiáról folytatott 
tudományos vitát a lelkésszel, mikor az a villamosszékhez kísérte. 
Palmer megdöbbenést és felháborodást színlelt mikor a nyomozók 
vallatták. Az efféle teátrális jeleneteket a végtelenségig lehetne 
sorolni, indítékuk mindig a hiúság. 

Ez a hiúság nem feltétlenül látszik kívülről is az illetőn. Lehet 
hogy a méregkeverő jámbor, kék szemű, hivatásának élő emberke, 
mint például Herbert Armstrong, az ügyvéd, aki eltette láb alól a 
feleségét, aztán megpróbálta eltenni láb alól egyik riválisát is: 
arzénnal beszórt lángost szolgált fel neki a teához. Az a 
legborzasztóbb, amikor ez a hiúság a nyomozás során vagy éppen a 
vádlottak padján tör ki valakiből. És a méreggel gyilkoló férfiak 
hiúsága semmiben sem mutatkozik meg jobban, mint a nők fölött 
gyakorolt vagy gyakorolni vélt hatalmukban. 

Az említettek közül majdnem mindegyik birtokában volt, vagy 
azt hitte, hogy a birtokában van ennek a hatalomnak. Még 
Armstrong is, hiába titkolta. Wainewright Palmer és Pritchard pedig 
éppen ennek a segítségével követték el gyilkosságaikat. Harris, 
Buchanan és Richeson meg azért kerültek bajba, mert birtokában 
voltak ennek a hatalomnak. Még a bendzsa Neill Cream is meg volt 
győződve róla, hogy hatalma van a nők fölött. Minden cselekedetük 
mögött ott rejlik a mérhetetlen beképzeltség és felvágás. Hoch, a 
gyilkos kékszakáll, tizenkét feleséget tett el láb alól töltőtollba 



 

 

rejtett arzénnal. Ritkán lehettünk tanúi komikusabb látványnak, 
mint amilyet Jean-Pierre Vaquier nyújtott, amikor önelégülten 
mosolygott a szakállába a vádlottak padjában. Vaquier a nők fölötti 
hatalmában bízva egy vendéglős brómját mérgezte meg 
sztrichninnel, hogy megszerezze magának az áldozat feleségét és 
vendéglőjét. Amikor kivonszolták a tárgyalóteremből, azt kiáltozta, 
hogy: Je demande la justice, és talán csakugyan azt hitte, hogy nem 
igazságosan ítélték el. 

Nos, ha a mélyére nézünk a dolognak, meg kell állapítanunk, 
hogy ezek a díszes alakok kivétel nélkül haszonszerzés céljából 
gyilkoltak. 

Elismerem, hogy Cream kivétel. Cream ugyanis őrült volt, és az 
őrültek kétségbeesett zsarolási kísérleteit nem kell túlságosan 
komolyan venni. De a többiek gaztettének indítéka a pénzvágy, a 
jövedelmezőbb pozíció volt. Még ha csak egy feleséget vagy szeretőt 
tettek el láb alól, akkor is azért tették, hogy gazdagabb feleséget 
vagy szeretőt kaphassanak. A nő akadályozta az érvényesülésüket. 
Hiába volt a gyilkos áldozata szemében biztos megélhetést nyújtó, 
sőt kiváló egyéniség: a gyilkos anélkül is kiváló egyéniségnek 
tartotta magát s úgy érezte hogy a világ adósa neki. Vagyis a nem 
kívánatos feleség vagy szerető egyszerűen csak jelkép volt, de ez a 
jelkép lehetett volna egy nagynéni, egy szomszéd, vagy akárki más 
is. A bomlott agy a lényeges, és azt hiszem, ebben mindnyájan 
egyetértünk – a Sodbury Cross-i gyilkos esetében is erről van szó. 

Crow őrnagy, aki eddig töprengve meredt a tűzbe, indulatos 
mozdulatot tett. 

– Csakugyan erről van szó – mondta. Elliotra nézett. – Ezt maga 
bizonyította be. 

– Igen, uram. Legalábbis azt hiszem. 
– De az illető bármelyik cselekedete elég ahhoz, hogy felkössék a 

fickót! – csattant föl Crow őrnagy. – Még az is, amelyik a bukását 



 

 

okozta, ha ugyan jól értettem. Hiszen csak azért nem sikerült 
megúsznia ezt az egészet mert... 

– Mert megpróbálta megcáfolni a bűnügyekkel kapcsolatban 
eddig szerzett tapasztalatainkat – felelte dr. Fell. – Márpedig ez nem 
megy, higgye el nekem. 

– Itt álljunk meg egy kicsit uram! – szólt közbe Bostwick. – Nem 
tudom követni a gondolatmenetét. 

– Ha valaha is kísértést érezne, hogy méreggel gyilkoljon – 
felelte dr. Fell teljesen komolyan –, ne felejtse el, hogy valamennyi 
gyilkolási módozat közül a méreggel elkövetett gyilkosságokat a 
legnehezebb megúszni. 

Crow őrnagy rámeredt 
– Hohó! – tiltakozott. – Nem azt akarta mondani, hogy a 

legkönnyebb? Nem vagyok valami nagy fantáziával megáldott 
ember, ezzel ön is nyilván egyetért. De azért néha eltűnődtem 
azon… igen, bevallom: eltűnődtem azon, hogy hányan is halnak meg 
mindennap körülöttünk. Állítólag természetes halállal. Ezt mondja 
az orvosi bizonyítvány meg minden. De ki tudja, hány lett közülük 
gyilkosság áldozata? Nem tudjuk. 

– Úgy van! – mondta dr. Fell, és nagy lélegzetet vett. 
– Mit akar ezzel mondani? 
– Azt, hogy tudomásul vettem a megjegyzését – felelte dr. Fell. – 

Igaza van. Nem tudjuk. És éppen ezt a megállapítását szeretném 
aláhúzni. Ezért olyan szokatlan az érvelése, hogy szédülök bele. 
Meghal mondjuk Wiganben évenként száz ember, önnek az a 
gyanúja, hogy sokan közülük mérgezés áldozatai lettek. És ezen az 
alapon fordul az én érvelésem ellen, és állítja azt, hogy méreggel 
gyilkolni igenis könnyű. Lehet, hogy igaza van. Lehet hogy a 
temetők innen egészen a jó ég tudja meddig csakugyan meggyilkolt 
emberek hulláival vannak tele, s ezek mind bosszúért kiáltanak az 
égre. De az ördögbe is! Mielőtt elhinnénk valamiről, hogy igaz, 
bizonyítékot kell szereznünk rá. 



 

 

– Akkor halljuk, mi szól az ön álláspontja mellett. 
– Azoknak az eseteknek az alapján – felelte szelídebben dr. Fell –

, amelyeket bizonyítékul hozhatok fel – azokról az esetekről 
beszélek, amikor mérget találtak a holttestben –, teljesen 
nyilvánvaló, hogy a méreggel elkövetett gyilkosság az a bűntény, 
amelyet a legnehezebb megúszni. Mint ahogy kevesen is úszták meg. 

Tudniillik aki méreggel gyilkol, kezdettől fogva bukásra van 
ítélve, mégpedig éppen jellemének sajátos természete miatt. Mert 
nem elégszik meg – képtelen megelégedni! – egyetlen gyilkossággal. 
Ha az első esetben sikerül megúsznia, addig folytatja, amíg 
elkerülhetetlenül rajta nem veszt. Lásd az említett névsort. A 
jelleme válik az árulójává. Ha ön vagy én lelövünk, leszúrunk, 
lebunkózunk vagy megfojtunk valakit, attól még semmi esetre se 
szeretünk bele olyan szenvedélyesen egy csillogó revolverbe, egy 
fényes új tőrbe, egy bunkósbotba vagy egy selyemzsebkendőbe, 
hogy állandóan azzal akarjunk játszani. Aki méreggel gyilkol, az 
viszont ezt teszi. 

Már az első esetben is elég nagy kockázatot vállal. A közönséges 
gyilkosnak csak egyszer kell kockázatot vállalnia. A méreggel 
dolgozónak háromszor. Az ő munkája nem fejeződik be a 
gyilkolással, mint azé, aki leszúr vagy lelő valakit. Biztosítania kell, 
hogy áldozata nem marad olyan sokáig életben, hogy leleplezhesse. 
Már ez is nagy kockázat. Azt a látszatot kell keltenie, hogy se oka, se 
módja nem volt arra, hogy megmérgezze áldozatát. Ez még nagyobb 
kockázat. És a mérget úgy kell beszereznie, hogy senki ne vegye 
észre. S ez talán a legnagyobb kockázat. 

A szomorú história mindig egyformán játszódik le. X gyanús 
körülmények közt hal meg. Tudják, hogy Y-nak jó oka lett volna 
arra, hogy X-et félreállítsa az útból, és alkalma is volt rá, hogy X 
ételét vagy italát megmérgezze. A holttestet exhumálják. 
Megtalálják a mérget. Ezután már rendszerint csak azt kell 
megállapítani, hogyan jutott Y a méreghez. S már következik is az 



 

 

elkerülhetetlen folyamat akár egy képsorozat valami nevelő célzatú 
képeskönyvben: a letartóztatás, a tárgyalás, az ítélet és a hajnali 
akasztás. 

Nos, a mi barátunk itt Sodbury Crossban mindezt tudta. Nem 
kellett hozzá túlságosan elmélyülnie a bűnügyi tanulmányokban: 
csak az újságot kellett reggelenként elolvasnia. És éppen azért mert 
tudta, milyen nagy a kockázat, elhatározta, hogy úgy terveli ki a 
gyilkosságot hogy mind a három említett kockázat ellen alibije 
legyen: három alibi. Megpróbálta megcsinálni azt, ami még egyetlen 
gonosztevőnek sem sikerült. De elbukott, mert egy értelmes ember, 
mint például ön, játszva kiderítheti, hogy a három alibi egyike sem 
állja ki a próbát. Most pedig hadd mutassak önöknek valamit. 

Dr. Fell benyúlt a belső zsebébe, és elővett egy cédulákkal 
degeszre tömött levéltárcát. (Szokása volt, hogy minden fecnit 
összeszedett maga körül, a zsebeibe tömködte őket, és nem volt 
hajlandó megválni tőlük.) Nagy nehezen sikerült megtalálnia a 
cédulák közt egy levelet. 

– Már említettem – folytatta –, hogy Marcus Chesney alig 
néhány napja írt nekem. Féltve őriztem a levelét, nem akartam, 
hogy tévútra vezesse önöket. Túlságosan is egyértelmű bizonyíték, 
épp ezért vezethette volna csúnyán félre mindnyájukat. De most, 
annak a fényében, amiről eldöntöttük, hogy az igazság, olvassák el. 
Meglátjuk, hogyan értelmezik. 

Letette a levelet az asztalra, az órája mellé, és kisimította. Felül 
ott állt a keltezés: „Bellegarde, október 1.” 

A levél nagyrészt a már mindnyájuk által ismert elméletekkel 
foglalkozott. De dr. Fell rámutatott egy részletre a vége felé: 

„Átvitt értelemben a szemtanúk mindig fekete szemüveget viselnek. 
Ennélfogva nem látják tisztán, vagy nem a valóságos színekben látják, amit 
látnak. Fogalmuk sincs róla, hogy mi történik a színen, s még kevésbé, hogy 
mi a közönség soraiban. Ha utána fekete-fehéren megmutatja nekik az 



 

 

ember, hogy mit láttak, elhiszik, de akkor se tudják helyesen értelmezni a 
látottakat. 

Úgy tervezem, hogy a közeljövőben egy kis előadást rendezek egy baráti 
társaság számára. Szeretném megkérdezni, hogy ha az előadás sikerül, 
hajlandó lenne-e megnézni egy későbbi időpontban ön is? Úgy tudom, most 
Bathban tartózkodik, tehát akkor küldhetek kocsit önért, amikor óhajtja. 
Ígérem, hogy ott és úgy fogom becsapni, ahol és ahogyan csak lehet. Mivel 
azonban még nem járt nálam, és az előadáson jelenlevő személyeket 
jóformán alig ismeri, szeretnék sportszerű lenni, tehát adok egy jó tippet: 
főleg az unokahúgomat Marjorie-t tartsa szemmel.” 

Crow őrnagy füttyentett egyet.
– Úgy van – dörmögte dr. Fell, és összehajtogatta a levelet. – 

Ezzel a levéllel, no meg azzal, amit ma este még látni és hallani 
fogunk, alighanem le is zárhatjuk az ügyet. 

Halk kopogtatás hallatszott. Dr. Fell mélyet lélegzett, és az 
órájára pillantott. Aztán végignézett a többieken. Mind a hárman 
bólintottak, hogy készen állnak. Amikor kinyílt az ajtó, dr. Fell 
eltette az óráját. Egy ismerős alak dugta be a fejét a szobába. Csak 
azért látszott kicsit idegennek, mert a megszokott fehér köpeny 
helyett civil ruhában volt. 

– Bejöhet, Mr. Stevenson – mondta dr. Fell. 

 



 

 

Tizenkilencedok fejezet 

Megszólal a film 

Amikor Elliot megállt a Bellegarde előtt, minden hely foglalt volt a 
kocsijában, pedig Bostwick és Crow őrnagy egy másik kocsin jöttek 
utánuk. A hátsó ülésen ugyanis dr. Fell terpeszkedett, mellette meg 
az a jókora bőrönd, amelyet Fell utasítására Stevenson hozott 
magával. Maga Stevenson, akin látszott, hogy el van ragadtatva, de 
ugyanakkor nyugtalan is, elöl ült, Elliot mellett. 

Nos, nemsokára túl lesznek az egészen. Elliot behúzta a 
kéziféket és fölnézett a ház világos ablakaira. Megvárta, amíg a 
többiek is csatlakoznak hozzá, csak aztán nyomta meg a csengőt. 
Hűvös, kicsit ködös este volt. 

Marjorie nyitott ajtót. Mikor látta, milyen hivatalosan 
viselkednek, gyors pillantást vetett maga köré. 

– Igen, megkaptam az üzenetüket – mondta. – Mindenki itt van. 
Egyébként se mentünk volna sehova. Mi újság? 

– Igazán sajnáljuk, kisasszony – kezdett magyarázkodni 
Bostwick –, hogy még az esküvője estéjén is zavarnunk kell. – És még 
tovább lovagolt a témán, mint a megszállott. – De nem sokáig 
alkalmatlankodunk, aztán csinálhatnak, amit akarnak. 

Crow őrnagy hideg, dühös pillantást vetett rá, mire morogva 
elhallgatott. 

– Főfelügyelő! 
– Uram? 
– Teljesen fölösleges a hölgy magánügyeivel foglalkoznunk. 

Értette? Köszönöm. – Crow őrnagy nem volt valami jó hangulatban, 
de azért megpróbált kedélyeskedni Marjorie-val. – Egyvalamiben 



 

 

azért igaza van Bostwicknak. Mihelyt lehet, azonnal tisztulunk 
innen. Hehe. Feltétlenül tisztulunk. Mit is akartam mondani? Ja 
igen. Lenne szíves bevezetni bennünket a többiekhez? 

Sok mindennek lehetett volna nevezni az őrnagyot, csak 
színésznek nem. Marjorie előbb reá vetett egy pillantást, aztán a 
bőröndre, amelyet Stevenson cipelt, de nem szólt egy szót sem. 
Kicsit ki volt pirulva, nyilván a vacsora után elfogyasztott konyaktól. 

Vacsora utáni légkör uralkodott a könyvtárszobában is, ahová 
Marjorie bevezette őket. A szoba a ház hátsó részében volt, a 
barátságos, hagyományosan berendezett helyiség falait nyitott 
könyvespolcok borították, a hatalmas kandallóban ugyancsak 
barátságosan pattogtak a fahasábok. A kandalló előtti szőnyegen 
állították fel a kártyaasztalt, Chesney doktor meg Ingram professzor 
kockázott rajta. Harding lustán elnyúlt egy karosszékben, újsággal a 
kezében. Fejét a tarkójára ragasztott vattacsomó miatt 
természetellenesen, mereven tartotta. 

Chesney doktor és Harding kicsit ittas volt Ingram professzor 
viszont hűvös és józan. A szobában csak állólámpák égtek, és nagyon 
meleg volt. A kávé illata szivarfüsttel és konyakszaggal keveredett. A 
kockázás abbamaradt – úgyis csak szimulálták, hogy játszanak – de 
Ingram professzor nem tette le a kockákat, hanem szórakozottan 
ide-oda gurította őket az asztal lapján. 

Chesney doktor az asztalra tenyerelt és körülnézett. Szeplős 
arca kivörösödött. 

– Helló – dörmögte. – Mi újság? Ki vele! 
Crow őrnagy bólintott mire Elliot megszólalt: 
– Jó estét kívánunk, uraim. Gondolom, dr. Fell-lel már volt 

alkalmuk találkozni, Mr. Stevensont meg régen ismerik. 
– Persze hogy ismerjük – mondta Chesney doktor. Még mindig 

óvatosan kémlelt körül, s igyekezett legyőzni rekedtségét, amelyet a 
konyak okozott. – Mi van abban a bőröndben, Hobart? 

– A vetítője – felelte Elliot. 



 

 

Aztán Ingram professzor felé fordult 
– Délután nagyon szerette volna látni a Mr. Chesney előadásáról 

készült filmet uram. Szeretném javasolni, hogy ha nem alkalmatlan 
az időpont most nézzék meg mindnyájan. Mr. Stevensor volt olyan 
szíves, és elhozta a vetítőjét meg a hozzávalókat s remélem, nem 
lesz kifogásuk ellene, ha itt a helyszínen állítjuk fel. –Abban a 
katonás modorban beszélt amelyet Hadley főfelügyelő 
gyakoroltatott be vele. – Tartok tőle, hogy egyiküknek sem lesz 
valami kellemes végignézni ezt a filmet ezért előre is elnézésüket 
kérem. De mindnyájukat biztosíthatom afelől, hogy komoly 
segítséget fog jelenteni számunkra, sőt az önök számára is, ha 
megnézik. 

Éles kis zörgés hallatszott: Ingram professzor gurította végig a 
kockákat a kártyaasztalon. Megnézte, hányat dobott aztán fölszedte 
a kockákat és Elliotra nézett. 

– Nana! – dünnyögte. 
– Nem értem, uram. 
– Ide figyeljen – mondta Ingram professzor. – Mondja meg 

őszintén, hogy azért akarják a bűntettet a helyszínen 
„rekonstruálni”, mert azt hiszik – megint elgurította a kockákat – 
hogy a szerencsétlen bűnös majd elkezd sikoltozni, és mindent 
bevall? Ki akarják próbálni a francia rendőrség módszerét Nem? 
Ostobaság, felügyelő, pszichológiai tévedés. Kár a fáradságért. Úgyse 
mennek vele semmire. Legalábbis ebben az esetben nem. 

Könnyed hangon beszélt, de érezni lehetett, hogy komolyan 
gondolja, amit mond. Elliot elmosolyodott és megkönnyebbülten 
látta, hogy Ingram professzor is elmosolyodik. Sietett megnyugtatni 
a társaságot. 

– Nem, uram. Becsületszavamra mondom, semmi ilyesmin nem 
gondoltunk. Senkit se akarunk megijeszteni. Csak azt szeretnénk, 
hogy nézzék meg a filmet. Azért hogy a saját szemükkel győződjenek 
meg… 



 

 

– Ugyan miről? 
– …arról, hogy ki volt doktor Nemo. Mi jó alaposan megnéztük 

azt a filmet. És ha jól figyelnek, amikor kell, és megfelelően 
értelmezik, amit látnak, önök is meg tudják majd állapítani, ki ölte 
meg Mr. Chesneyt. 

Ingram professzor bedobta a kockákat a pohárba, megrázta, és 
megint kigurította őket. 

– Szóval kiderül belőle?
– Igen. Legalábbis szerintünk. Épp azért szeretnénk, hogy 

megnézzék a filmet, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy 
egyetértenek-e velünk. Bizonyosak vagyunk benne, hogy egyet 
fognak érteni. A film mindent megmagyaráz. Ez már akkor is 
nyilvánvaló volt, amikor először láttuk a filmet, csak éppen nem 
jöttünk rá, hogy mit látunk. De meggyőződésünk, hogy önök azonnal 
rá fognak jönni. És akkor természetesen már könnyű dolgunk lesz. 
Fel vagyunk rá készülve, hogy ma este letartóztatunk valakit. 

– Jóságos isten! – szólalt meg Joe Chesney. – Csak nem azt akarja 
mondani, hogy ennek a filmnek az alapján letartóztathatnak 
valakit? És felakaszthatják? 

Olyan megdöbbenve kérdezte ezt, mintha olyasmit hallott volna, 
aminek a lehetősége eddig fel se merült az agyában. És még 
vörösebb lett az arca. 

– Az utóbbit majd az esküdtszék dönti el, Chesney doktor. Talán 
van valami kifogása ellene? Mármint az ellen, hogy megnézze a 
filmet? 

– Nekem? Az égvilágon semmi, őszintén szólva nagyon is 
szeretném látni. 

– Önnek sincs, Mr. Harding? 
Harding idegesen végighúzta az ujját a gallérja és a nyaka közt, 

és megtapogatta tarkóján a kötést. Megköszörülte a torkát. Aztán 
fogta a keze ügyében levő konyakos poharat, és egy hajtásra kiitta. 

– Nincs – felelte végül. – Mondja csak… jó film? 



 

 

– Tessék? 
– Úgy értem, hogy elég világos? 
– Elég világos, ön is hajlandó megnézni a filmet, Miss Wills? 
– Hogyne. Természetesen. 
– Muszáj neki is megnézni? – kérdezte Chesney doktor. 
– Miss Wills az egyetlen – felelte nyomatékosan Elliot –, akinek 

feltétlenül meg kell néznie. Még akkor is, ha más nem nézi meg. 
Ingram professzor megint elgurította a kockákat, és 

szórakozottan vette szemügyre, hányat dobott. 
– Én, az igazat megvallva, tulajdonképpen dühös vagyok 

magukra. Csakugyan nagyon szerettem volna délután látni azt a 
filmet. És csúnyán elutasítottak. Így aztán – kopasz feje izzadságtól 
fénylett a meleg szobában – a legszívesebben azt mondanám, hogy 
menjenek a fenébe. És mégse mondhatom. Egész éjjel az az átkozott 
fúvócső, illetve nyílvessző kísértett. Egész éjjel azon töprengtem, 
hogy milyen magas is volt doktor Nemo. 

– Nagyot csapott a kockarázó pohárral az asztalra. – Mondja, 
látszik a filmen, hogy milyen magas volt doktor Nemo? Meg lehet 
állapítani? 

– Igen, uram. Körülbelül hat láb. 
Ingram professzor letette a poharat, és fölnézett. Chesney 

doktor előbb zavart, aztán kíváncsi, végül derűs képet vágott. 
– Biztos ez? – kérdezte élesen a professzor. 
– A saját szemével ellenőrizheti. De nem is ez a fő dolog, amire a 

figyelmüket szeretnénk irányítani. Ezt biztosnak veheti. 
Megengedik, hogy a filmet a zeneszobában vetítsük le? 

– Vetítsék le, ahol tetszik – mennydörögte Joe Chesney. 
Szemmel láthatólag fel volt kavarva, de azért maga volt a 
megtestesült vendégszeretet. – Mutassam meg, merre kell menni? 
Megmutatom. És nem árt, ha egy kis itókát is viszünk magunkkal. 
Szükségünk lehet rá, hogy végig tudjuk nézni azt a filmet. 



 

 

– Köszönöm, ne fáradjon, magamtól is odatalálok. – Elliot 
rávigyorgott Ingram professzorra. – Ne nézzen ilyen csúnyán, uram. 
Nem azért akarjuk a zeneszobában vetíteni le a filmet, hogy külön 
megpróbáltatásnak vessük alá önöket. Csak mert az az érzésünk, 
hogy bizonyos dolgokra ott jobban felfigyelnek. Mr. Stevenson meg 
én előremegyünk, úgy öt perc múlva jöhetnek önök is. Crow őrnagy 
majd áthozza önöket. 

Csak akkor vette észre, milyen forró a homloka, amikor 
elhagyták a könyvtárszobát. Arra is akkor eszmélt rá, hogy 
egyáltalán nem a gyilkos jár az eszében. Hiszen tudta, ki a gyilkos. A 
gyilkos olyan védtelen volt már, akár egy meztelen csiga. Egész 
máson járt az esze, attól érezte olyan kutyául magát. 

A hallban hűvös volt. A zeneszobában is. Elliot kitapogatta a 
kapcsolót a Boulle-szekrény mögött. Behúzta a szürke függönyöket. 
Odakint köd gomolygott. A fűtőtesthez lépett, és bekapcsolta. 

– A vásznat feszítsük ki a szárnyas ajtó keretébe – adta ki az 
utasítást. – A vetítőgépet állítsuk olyan messze, amilyen messze csak 
lehet, szeretném, ha minél nagyobb lenne a kép. Majd idetoljuk azt a 
lemezjátszós rádiót, s arra tesszük a vetítőgépet. 

Stevenson bólintott, és némán munkához is láttak. A vásznat 
felrajzszögezték az ajtókeretre. A vetítőgép zsinórjának a dugóját 
abba a konnektorba dugták, amelybe a lemezjátszóét szokták dugni. 
De elég sok időbe telt, amíg megfelelő nagyságú világos négyszög 
jelent meg a vásznon. A vászon mögött sötét volt a dolgozószoba, 
ahol Marcus Chesney szokott üldögélni, csak az óra ketyegett most 
is hangosan. Elliot úgy rendezte el a brokáthuzatú karosszékeket, 
hogy a vászontól jobbra is, balra is ketten üljenek. 

– Kész – állapította meg. 
Alighogy kimondta, már be is vonult a zeneszobába a társaság, 

mint valami furcsa kis körmenet. Itt már dr. Fell vette át a 
szertartásmester szerepét. Marjorie-t és Hardingot leültette a 
vászon egyik, Ingram professzort és Chesneyt a másik szélénél álló 



 

 

két székre. Crow őrnagy, éppúgy, mint az előző éjszaka, a nagy 
zongorának támaszkodott. Bostwick az ajtó egyik oldalán, Elliot meg 
a másikon helyezkedett el. Dr. Fell Stevenson mögé állt, a vetítőgép 
mellé. 

– Tudom – szólalt meg erősen zihálva dr. Fell –, hogy egyiküknek 
se könnyű… főleg Miss Willsnek nem. Mégis szeretném megkérni, 
Miss Wills, hogy húzza egy kicsit közelebb a vászonhoz a székét. 

Marjorie csodálkozva bámult rá, de azért megpróbált szó nélkül 
engedelmeskedni. De úgy remegett a keze, hogy Elliot ment oda, és 
tolta közelebb a vászonhoz a székét. Így is oldalt ült a vászontól, de 
alig egylábnyira tőle. 

– Köszönöm – dörmögte dr. Fell, aki kicsit sápadtabb volt a 
szokottnál. Aztán elbődült: – Ámen! Kezdhetjük! 

Bostwick eloltotta a villanyt. Elliot megint felfigyelt rá, hogy 
milyen intenzíven sötét van a szobában. Ez a sötétség csak akkor 
tört meg, amikor Stevenson bekapcsolta a vetítőgépet. A fénysugár 
egy kicsit megvilágította a vászon előtt ülők arcát. Mivel a vetítőgép 
aránylag messze volt a vászontól, a képnek ha nem is 
életnagyságúnak, de jó nagynak kellett lennie. 

Elkezdődött a ritmikus berregés, és a vászon hirtelen elsötétült. 
Még a lélegzetét is tisztán lehetett hallani a jelenlevőknek. Elliot 
érzékelte ugyan, hogy dr. Fell hatalmas haramiaalakja toronyként 
magasodik a vászon előtt ülők fölé, de csak a tudata hátterében: 
minden figyelmét a képekre igyekezett összpontosítani, amelyeket 
ismét látni fog, s a képek jelentésére, amely teljesen világos volt, ha 
elgondolkozott rajtuk az ember. 

A sötét vetítővásznon megjelent a függőleges, két szélén vibráló 
fénycsík. Vagyis megint kinyílt a kísértetajtó. És lassan, fokozatosan 
kibontakozott előttük a szárnyas ajtó mögött valóban létező 
szobának a képe, tisztán, élesen. És amikor megpillantották a 
csillogó kandallópárkányt, az asztalon álló lámpát, amely csak úgy 
ontotta magából a fehér fényt, meg az óra fehér számlapját, 



 

 

Elliotnak az a hátborzongató érzése támadt, hogy az igazi szobát 
látják maguk előtt nem a fényképét. Csak mintha fátyolon keresztül 
nézték volna, amely átlátszó volt ugyan, de minden színt szürkévé 
és feketévé mosott. Az illúziót csak fokozta a valóságos óra 
ketyegése. A kísértetóra ingájával pontosan azonos ritmusban 
ketyegett. Ott volt a szemük előtt egy kísértetszoba, egy tükörszoba, 
s benne egy valóságos óra, amely az előző éjszakai időt mutatta, s az 
ablakok is az előző éjszakára voltak kitárva. 

Aztán Marcus Chesney nézett rájuk a dolgozószobából. 
Nem csoda, hogy Marjorie felsikoltott ugyanis az alak majdnem 

életnagyságú volt. És nem azért sikoltott fel, mert Chesney olyan 
kísértetiesnek látszott a ráeső fényben, hanem mert neki is az volt 
az illúziója, hogy az eleven valóságot látja. Aztán Chesney tükörképe 
megfontolt mozdulatokkal munkához látott. Leült arccal feléjük, 
arrébb tolta a szürke mintás pralinés dobozt és elkezdte a 
némajátékot az asztalon heverő két kis tárggyal. 

– Ó, be vakok voltunk – suttogta Ingram professzor, s annyira 
előrehajolt hogy a feje búbja beleért a vetítőgép sugarába. 

– Most már látom. Nem nyílvessző az, hanem… 
– Nem érdekes! – csattant fel dr. Fell. – Ne arra figyeljen! Hagyja 

a csudába!1 A kép bal szélét nézze! Most jön doktor Nemo! 
A magas, sovány, cilinderes figura mintegy parancsszóra meg is 

jelent már megjelenése pillanatában arccal feléjük fordulva. Egészen 
közelből nézhettek bele az átlátszatlan fekete szemüvegbe. Mintha 
élesen fel lett volna nagyítva minden részlet. Tisztán látták, hogy a 
cilinder kopott, látták hogy a bolyhos sálban egy rés van az orr alatt 
és látták Nemo furcsa járását is, mikor megmozdult a 
kísértetszobában. Most már majdnem hátat fordítva nekik, az 
asztalhoz lépett, és egy pillanat alatt kicserélte a pralinés 
dobozokat… 

– Ki ez? – kérdezte dr. Fell, mikor a figura megmozdult. – Jól 
nézzék meg! Ki ez? 



 

 

– Wilbur – felelte Marjorie. – Wilbur – ismételte meg, és felállt. – 
Hát nem látják? Nem ismernek a járására? Nézzék jól meg! Ez 
Wilbur! 

Chesney doktor harsány hangjában érezni lehetett a 
meghökkenést. 

– Igaza van a lánynak – állapította meg. – Úristen, magam is 
esküdni mernék rá. Pedig nem lehet Wilbur. Az a fiú meghalt. 

– Kétségtelen, hogy Wilburnak látszik – ismerte el Ingram 
professzor. Egyszerre mintha élesebb körvonalakkal rajzolódott 
volna ki az alakja a félhomályban. Fészkelődni kezdett a székén, s 
szinte érezni lehetett, hogy egész testében megfeszül. – De vigyázat! 
Ebben valami nem stimmel! Itt valami trükk van! Erre meg én 
mernék megesküdni... 

Dr. Fell elhallgattatta. A vetítőgép egyenletesen zsongott 
berregett tovább. 

– Most jön a lényeg – kiáltott fel dr. Fell, mikor doktor Nemo az 
asztal másik oldalára került. – Miss Wills! Néhány másodperc múlva 
mondani fog valamit a nagybátyja. Nemóra fog nézni, és mondani 
fog valamit neki. Figyelje az ajkait. Olvassa le hangosan az ajkáról, 
hogy mit mond! Most! 

A lány már állt is, és olyan közel hajolt a vászonhoz, hogy 
majdnem hozzáért. Most mintha nem is hallották volna a vetítőgép 
berregését. Csönd volt, természetellenes csönd. S amikor Marcus 
Chesney szürke ajkai megmozdultak a vásznon, Marjorie is 
megszólalt. Ugyanúgy mozgott az ajka, mint a tükörképé, de a 
hangja természetellenes volt, mintha másutt járt volna az esze. 
Lágy, de kísérteties volt ez a hang, és amit mondott – ritmikus... 

Ezt mondta: 

Doktor Fell, önt nem állhatom, de hogy miért, azt nem tudom, csak… 

A társaság valósággal fellázadt. 



 

 

– Hát ez meg mi a fene? – csattant fel Ingram professzor. – Mit 
mond maga? 

– Csak azt, amit ő mond! Illetve amit mondott! – kiáltotta 
Marjorie. – Doktor Fell, önt nem állhatom… 

– Ez csalás – jelentette ki Ingram professzor. – Nem olyan őrült, 
hogy elhiggyem. Itt voltam, láttam és hallottam Marcust. És tudom, 
hogy semmi effélét nem mondott! 

A választ dr. Fell adta meg. 
– Persze hogy nem – mondta komoran, fáradtan, keserűen. 
– Ugyanis nem azt a filmet látják, amelyik az éjszaka, az önök 

szeme előtt történtekről készült. Azaz meg akartak téveszteni 
bennünket egy másik filmmel. Ennélfogva a gyilkos az a személy, aki 
azzal sózta ránk ezt a hamisítványt, hogy ez az eredeti. Vagyis a 
gyilkos nem más, mint… 

Nem kellett befejeznie a mondatot. 
Amikor George Harding felugrott, Elliot három nagy lépéssel 

átvágott a vetítőgép sugarán. Harding látta, hogy jön, és jobbjával az 
arcába akart csapni, de elügyetlenkedte a dolgot. Elliot nagyon 
remélte, hogy verekedésre kerül a sor. Erről ábrándozott, sőt 
valósággal imádkozott érte. A féktelen gyűlöletté sűrűsödött utálat, 
amit eddig kénytelen volt magába fojtani, meg amit George Harding 
mesterkedéseiről és indítóokairól tudott, most mind egyszerre az 
eszébe jutott, s szinte felordított magában. Kéjes gyönyörűséggel 
vetette magát ellenfelére. De Harding ellenállása nem sokáig tartott. 
Az után az első és egyetlen görcsös kísérlet után idegei felmondták a 
szolgálatot. Hunyorogni kezdett, arca eltorzult – rettentően sajnálta 
önmagát –, átesett Marjorie-n, megpróbált megkapaszkodni a 
szoknyájában, aztán elájult. 

Konyakkal kellett magához téríteni, csak aztán tudták foganatosítani a 
letartóztatási parancsban előírt óvintézkedéseket. 



 

 

Huszadik fejezet 

A magyarázat 

Dr. Fell egy óra múlva telepedett le a társasággal a 
könyvtárszobában, a kandalló elé. Csak Marjorie nem volt ott, no 
meg – érthető okokból – Bostwick és Harding. A többiek olyan 
pózokban helyezkedtek el a kandalló körül, hogy Elliotnak 
akaratlanul is holland festők életképeit juttatták az eszébe. 
Szellemileg is halálosan fáradt volt ugyan, de cinikus gondolataitól 
még így se tudott szabadulni. 

Chesney doktor szólalt meg elsőnek. Eddig könyökével a 
kártyaasztalra támaszkodva, tenyerébe hajtott fejjel üldögélt. Most 
fölnézett. 

– Szóval mégiscsak egy kívülálló volt – dünnyögte. – Az áldóját! 
Azt hiszem, az első perctől fogva biztos voltam benne. 

– Igazán? – kérdezte udvariasan Ingram professzor. – Szerintem 
éppen ön volt az, aki állandóan meg akart győzni bennünket arról, 
hogy ez a Harding nagyszerű fiatalember. Például ma délután, 
amikor segített nyélbe ütni ezt a remek és ízléses házasságot… 

Chesneynek lángba borult az arca. 
– Hát nem érti, hogy kénytelen voltam megtenni, az istenfáját 

neki? Legalábbis azt hittem, hogy kénytelen vagyok. Harding 
meggyőzött. Azt mondta, hogy… 

– Harding sok mindent mondott – jegyezte meg Crow őrnagy 
zordan és kimérten. 

– …de ha arra gondolok, hogy mit érezhet az a lány ma este… 



 

 

– Ugyan mit? – kérdezte Ingram professzor, miközben 
összeszedte és bedobta a pohárba a kockákat. – Ön mindig rossz 
pszichológus volt, barátocskám! Talán azt hiszi, hogy a lány szereti 
Hardingot? Vagy egy pillanatig is szerette? Mit gondol, miért 
tiltakoztam én olyan erélyesen ma délután az ellen a pokolian 
undorító szerep ellen, amelyre fel akartak kérni? – Megrázta a 
kockákat. Ránézett dr. Felire, aztán Elliotra, végül Crow őrnagyra. – 
De azt hiszem, uraim, önök még tartoznak nekünk némi 
magyarázattal. Szeretnénk hallani – ahogy ezt már a regények 
végén megszokta az ember –, hogyan jöttek rá, hogy Harding a 
gyilkos, és hogyan lehet ezt rábizonyítani. Lehet, hogy az önök 
számára ez teljesen világos, de a mi számunkra egy csöppet sem az. 

Elliot dr. Fellre nézett. 
– Mondja el ön, uram – javasolta, és Crow őrnagy is helyeslően 

bólintott. – Én nem vagyok elég okos hozzá. 
Dr. Fell elgondolkozva bámult a tűzbe. Égett a pipája, és egy 

korsó sör állt előtte az asztalon. 
– Úgyis van vezekelnivalóm ebben az ügyben – kezdte, nála 

szokatlanul csöndes hangon. – Mégpedig azért, mert amiről négy 
hónappal ezelőtt azt hittem, hogy csak az én ostoba ötletem, 
tulajdonképpen az első lépés lehetett volna a megoldás felé. 

De talán jobb lesz, ha még előbb kezdem, azaz bemutatom az 
előzményeket úgy, ahogy én láttam őket. Aztán rátérek arra ami ma, 
a szemünk láttára történt. 

Nos: június 17-én mérgezték meg a gyerekeket a Mrs. Terry 
boltjából való pralinéval. Ma már kifejtettem Elliot felügyelő előtt, 
miért gondolom – és gondoltam már akkor is –, hogy a gyilkos nem 
dobhatott csak úgy a markából néhány szem mérgezett pralinét egy 
nyitott dobozba: ügyetlen eljárás lett volna. Sokkal valószínűbbnek 
tartottam, hogy a trükköt valami rugós táskaféle segítségével 
hajtotta végre. Azzal könnyen meg lehet oldani egy olyan 
meglehetősen nehéz feladatot is, amilyen két nyitott doboz 



 

 

kicserélése. Tehát okosabbnak tartottam volna, ha olyan valaki után 
kezdenek nyomozni, aki mondjuk az előző vagy az azt megelőző 
héten táskával a kezében járt a boltban. Ezzel persze azonnal együtt 
járt az a következtetés, hogy az illető olyan személy, akinek az 
esetében senkinek se tűnik fel, hogy táska van nála, és később se jut 
eszébe. Ilyen például Chesney doktor vagy Mr. Emmet. 

De – folytatta dr. Fell, s maga elé bökött a pipával –, miként már 
említettem a felügyelőnek, volt egy másik lehetőség is. Még Chesney 
doktor vagy Mr. Emmet esetében is megjegyezhette volna magának 
valaki, hogy táska volt náluk, hiszen a megszokott dolgokat is 
megjegyzi néha az ember. De van egy másik embertípus is, amelyik 
nyugodtan bemehetett Mrs. Terry üzletébe táskával a kezében, 
anélkül hogy ez akár akkor, akár később bárkinek is feltűnt volna. 

– Melyik ez a típus? – kérdezte Ingram professzor. 
– A turista – felelte dr. Fell. – Köztudott dolog, hogy Sodbury 

Crossban nagy a turistaforgalom. Mindig sok itt a turista, de néha 
tömegestül jönnek. X vagy Y vagy Z, akár turista, akár külföldi, ha 
autóval utazik, nyugodtan bemehet táskával egy üzletbe, kérhet egy 
csomag cigarettát, aztán eltűnhet, a boltosnak eszébe se jut többet 
se ő, se a táskája. Chesney doktor vagy Mr. Emmet idevalósiak, 
megragadhattak volna Mrs. Terry emlékezetében, de az idegen X-et 
vagy Y-t vagy Z-t azonnal elfelejti. 

De hát ezt egész egyszerűen képtelen badarságnak éreztem. 
Miért akart volna ilyen gaztettet elkövetni itt egy idegen? Persze, 
egy idegentől is kitelhetett volna ilyesmi, ha például – őrült. De hát 
azt mégse mondhattam Crow őrnagynak, hogy nyomozzon – 
méghozzá Anglia-szerte – egy olyan idegen után, aki Sodbury 
Crossban járt, de nem tudok róla személyleírást adni, az autója 
márkájáról fogalmam sincs, s azt a feltevésemet, hogy bűvésztáska 
volt nála, nem tudom megokolni? Úgy éreztem, hogy túlságosan 
elragadott a fantáziám, és elejtettem az ötletet. Még ma is 
szemrehányást teszek érte magamnak. 



 

 

Mert mi történt ma délelőtt? 
Beállított hozzám Elliot, és az, amit elmondott, kellemetlen 

emlékeket idézett fel. Már birtokomban volt Marcus Chesney levele, 
a gyilkosságról már értesültem süket pincéremtől, így aztán már 
Elliot vázlatos beszámolója is meglehetősen megdöbbentett. Tőle 
tudtam meg – bizony isten csak tőle tudtam meg –, hogy Miss Wills 
Olaszországban találkozott és jegyezkedett el kökényszemű 
udvarlójával, George Hardinggal. Semmi okom nem volt rá, hogy 
Hardingot gyanúsítsam, csak azért, mert idegen. De igenis jó okom 
volt arra, hogy a Marcus Chesney körüli igen szűk körű társaságból 
gyanúsítsak valakit azzal, hogy műsoron kívüli 
bűvészmutatványként egy gyilkosságot csempészett a gondosan 
eltervezett bűvészelőadásba. Kezdjük hát ennek az előadásnak a 
vizsgálatával. 

Azt tudtuk, hogy az előadás jóval előbb el volt tervezve. Azt is 
tudtuk – hiszen valósággal a fejünkbe verték –, hogy olyan 
bűvészkedések sorozata volt, hogy a néző egy pillanatig sem 
hihetett a szemének. Azt is sejtettük, hogy a mókákra és trükkökre 
nemcsak a színpadon kellett számítani: kiterjedhettek a nézőkre is. 
Erre Chesney levele is utalt, hallgassák csak meg. Ezt írja a 
szemtanúkról: 

„Fogalmuk sincs róla, hogy mi történik a színen, s még kevésbé, hogy 
mi történik a közönség soraiban. Ha utána fekete- fehéren megmutatja 
nekik az ember, hogy mit láttak, elhiszik, de akkor se tudják helyesen 
értelmezni a látottakat.” 

Nos, amikor megpróbáltuk megfejteni az előadással kapcsolatos 
rejtvényeket, három olyan pontra, illetve ellentmondásra 
bukkantunk, amelyek feltétlenül magyarázatot igényeltek. Ezek a 
következők. 

1. Miért iktatott Chesney az előadás után önöknek felteendő 
kérdések közé egy teljesen felesleges kérdést? Miért árulta el, 



 

 

hogy doktor Nemo nem volt más, mint Wilbur Emmet, ha 
nem sokkal azután meg akarta kérdezni, hogy milyen magas 
volt a cilinderes alak? 

2. Miért ragaszkodott hozzá, hogy ezen az estén mindnyájan 
szmokingba öltözzenek? Hiszen nem szoktak szmokingban 
vacsorázni, ezen az estén mégis ezt kérte önöktől. 

3. Miért írta fel a tizedik kérdést? E kérdés fölött kicsit 
könnyedén átsiklottunk, de engem izgatott. Miként bizonyára 
emlékeznek rá, a tizedik kérdés ez volt: „Ki vagy kik szólaltak 
meg? Mi hangzott el?” És rögtön ez után, következett az utóirat, 
hogy az elhangzott kérdésekre minden tekintetben pontos 
választ kér. De mi lehetett ebben a kérdésben a csapda? A 
három szemtanú nagyjában egyetértett abban, hogy egyedül 
csak Chesney beszélt a színpadon, bár az is igaz, hogy a nézők 
közt is volt, aki elsuttogott vagy kimondott néhány szót. De 
hol lehet itt a csapda? 

Nos, az 1. és 2. pontra a felelet szinte kézenfekvőnek látszott. 
Azt, hogy doktor Nemo nem volt más, mint Wilbur Emmet, azon 
nagyon is egyszerű okból mondta, mert doktor Nemo nem Wilbur 
Emmet volt. Nem Emmet volt, hanem valaki más, akin éppúgy 
szmokingnadrág és lakkcipő volt, mint Emmeten. De ez a személy 
nyilvánvalóan nem lehetett ugyanolyan magas, mint Emmet. 
Különben annak a kérdésnek nem lett volna értelme, hogy: „Milyen 
magas volt az a személy, aki belépett a franciaablakon?” Ha ez a személy 
ugyanolyan magas lett volna, mint Emmet, azaz hat láb, és önök hat 
lábat mondanak, akkor így is, úgy is igazuk lett volna. Tehát 
Chesneynek egy olyan személlyel kellett becsapnia önöket, aki 
néhány hüvelykkel magasabb vagy alacsonyabb volt Emmetnél, de 
szintén szmokingnadrágot és lakkcipőt viselt. 

Dr. Fell krákogott egyet. 



 

 

– Igen ám, de hol keressünk ilyen személyt? Persze, lehetett 
volna az illető kívülálló is. Például Chesney valamelyik ismerőse 
Sodbury Crossból. Csakhogy ebben az esetben a tréfa teljesen 
értelmetlenné vált volna. Nem ügyes trükk, hanem egyszerűen csak 
hazugság lett volna, összeegyeztethetetlen a következő szavakkal: 

„Fogalmuk sincs róla, hogy mi történik a színen, s még kevésbé, hogy 
mi történik a közönség soraiban.” Ha ez jelentett egyáltalán valamit, 
csak azt jelenthette, hogy a cilinderes alak az egyik néző volt! 

És amikor eljutottunk eddig a következtetésig, azonnal tudtuk, 
miben áll a titok nyitja. Rájöttünk, hogy Marcus Chesneynek 
Emmeten kívül még egy partnere volt. Egy ártatlannak látszó 
partner. Egy olyan partner, aki a közönség soraiban ült, ahogy az a 
bűvészelőadásokon nemegyszer előfordul. Az alatt a húsz 
másodperc alatt, amikor a villany leoltása után vaksötét volt a 
szobában, Emmet és ez a másik partner egyszerűen helyet cserélt. 

A nézők közt ülő partner ez alatt a húsz másodperc alatt kiosont 
a nyitott franciaablakon, Emmet meg besurrant, és elfoglalta a 
helyét. Vagyis doktor Nemo szerepét nem Emmet játszotta, hanem a 
másik partner. Emmet az előadás alatt a nézők közt ült vagy állt. 
Marcus Chesney terve szerint így lett volna trükk a trükk. 

De vajon ki volt a nézők közül a másik partner? 
Ki cserélhetett helyet Emmettel? 
Ezt igazán könnyű volt kikövetkeztetnünk. Miss Wills 

nyilvánvaló okokból nem jöhetett számításba. De Ingram professzor 
se, legalább három okból: először is ő ült a legtávolabb a zeneszoba 
ablakaitól, abban a székben, ahová Chesney ültette, másodszor: 
kopasz feje feltűnően csillog, végül harmadszor: fölöttébb 
valószínűtlennek látszott, hogy Chesney éppen azt a személyt 
válassza partneréül, akit elsősorban szeretett volna becsapni. 

Na és Harding? 
Harding öt láb kilenc hüvelyk magas. Ő is, Emmet is karcsú, és 

körülbelül egyforma a súlyuk: Harding hetvenegy kiló, Emmet pedig 



 

 

hetvenöt. Mindkettőjüknek hátrafésült fekete haja van. Harding ült 
a bal szélen, azaz a lehető legrosszabb helyen, ha filmre akarta venni 
a színen lejátszódó jelenetet. Szinte nevetségesen rossz helyzet, de 
hát ezt a helyet éppen Chesney jelölte ki a számára, két lépésre az 
ablakoktól. Végül: Harding úgy tartotta a szeméhez a 
filmfelvevőgépet, hogy jobb kezével feltűnés nélkül eltakarhatta az 
arcát. Igaz? 

– Igaz – felelte komoran Ingram professzor. 
– Ha a dolog pszichológiai oldalát nézzük, mi sem lehetett 

könnyebb egy ilyen cserénél. A magasságbeli eltérést nem vehették 
észre, mert aki filmezett, az állt, a másik két szemtanú pedig ült. 
Ráadásul Harding azt mondja, hogy „guggolt”, vagyis Emmet 
guggolt. Ami az arcukat illeti, a sötétség miatt nem vette észre 
egyikük sem a különbséget kettejük között. Hiába jóképű Harding, 
és hiába volt Emmet feltűnően csúnya, hogyan állapíthatták volna 
meg a sötétben, hogy a filmező alak szép vagy csúnya, amikor még el 
is takarta az arcát? Önök nyilvánvalóan nem arra az alakra 
összpontosították a figyelmüket. Sőt alighanem rá se néztek, mert 
akkor nem látták volna, mi történik a színpadon. Ha azt állítanák, 
hogy Hardingot is, meg a színpadot is látták, önellentmondás lenne. 
Ön azt mondja, hogy „a szeme sarkából” látta Hardingot, de ez csak 
annyiban igaz, hogy homályosan látott egy alakot, semmi többet. 
Azért látta Hardingot, mert azt hitte, hogy Hardingot látja. 

A sötétség leplezett egy másik lélektani trükköt is, amellyel 
szerintem ugyancsak becsapták önöket. Önök azt mondják, hogy a 
filmfelvevőgépes alak hangosan beszélt. Bátorkodom 
megkockáztatni azt a szerény feltevésemet, hogy nem beszélt 
hangosan. A sötét nézőtér lélektani hatása ugyanis az, hogy az ember 
önkéntelenül suttog, ha beszél. Ez a suttogás, persze, hangos 
beszédnek hallatszik, sőt néha túlságosan is hangosnak, például – s 
ebben nyilván egyetértenek velem – a színházban, amikor valami 
idióta a hátuk mögött jártatja a száját. Pedig csak suttog, de ezt csak 



 

 

akkor hinnék el, ha olyan társaságban suttogna, ahol mindenki más 
rendes hangon beszél. Tehát hadd kockáztassam meg azt a 
feltevésemet, hogy amikor s figura azt mondta: „Huh! A Láthatatlan 
Ember!”, csak suttogott. Önök azért nem vették észre akkor sem, 
hogy nem Hardingot hallják, mert minden hang egyformának tűnik, 
ha csak suttog. Illetve azért hallották a hangot Harding hangjának, 
mert eszükbe se jutott, hogy valaki másé is lehet. 

Chesney a másik partner szerepére tulajdonképpen nem is 
választhatott ki mást, csakis Hardingot. Önt, Ingram professzor, 
semmiképp sem választhatta, hiszen évek óta vitában állt önnel. De 
önt se választhatta volna, Chesney doktor, hiszen önnel meg egy 
egész életen át vitatkozott, meg aztán ön ugyanolyan magas, mint 
Emmet volt, tehát kezdettől fogva kizárt volt, hogy önt válassza. 
Mindenképpen az alázatos, talpnyaló Hardingot kellett választania, 
aki minden szaván csüggött, aki tudott hízelegni a hiúságának, aki 
hitt az elméleteiben, és akinek ráadásul még filmfelvevőgépe is volt, 
amely több szempontból is hasznos lehetett. 

Harding most említett tulajdonságaival kapcsolatban vissza kell 
térnünk még egy pontra. Ha valami, ami állandóan visszatérő 
refrénként szerepelt ebben az ügyben, akkor ez éppen az a 
végtelenül alázatos tisztelet, amelyet Harding soha nem mulasztott 
el kimutatni Marcus Chesney iránt. Ez a tisztelet egy pillanatra meg 
nem rendült, nem csökkent, nem változott. Csak egyetlenegyszer 
tapasztaltuk az ellenkezőjét, amikor éppen nem vártuk volna. Ez az 
előadás Chesney szívügye és büszkesége volt. Halálosan komolyan 
vette, és elvárta, hogy mindenki ugyanolyan komolyan vegye. Mégis: 
az előadás egyik csúcspontján – amikor doktor Nemo drámai módon 
belépett a franciaablakon – Harding, noha Chesney előzőleg 
határozottan figyelmeztette nézőit, hogy maradjanak csendben, ha 
suttogva is, de elsütötte a tréfát: „Huh! A Láthatatlan Ember!” Ez a 
Chesney rovására elkövetett váratlan viccelődés az első pillanatra 
furcsának tűnik, hiszen nevetést is kiválthatott volna. 



 

 

Tönkretehette volna az egész előadást. És ezt a viccet – az állítólagos 
– Harding követte el. 

Nos, a későbbiekben majd szeretnék rámutatni arra, miért 
bizonyítja ez a megjegyzés minden egyébtől függetlenül is Harding 
bűnösségét. Most még csak annyit, hogy rögtön azt mondtam 
magamban: „Itt nem stimmel valami. Hiszen Harding szerepét a 
nézők közt Wilbur Emmet játszotta, márpedig Emmetnek éppúgy 
eszébe sem jutott volna Chesney rovására viccelni, mint 
Hardingnak! Akkor hát ez a megjegyzés is előre meg volt beszélve!” 
Ezek a szavak is az előadáshoz tartoztak. Vagyis megint csak 
visszajutottunk az eredeti kérdéshez: „Ki vagy kik szólaltak meg? Mi 
hangzott el?” 

Nem szeretnék elébe vágni önmagamnak. Inkább úgy 
ismertetem a tényállást, ahogyan lassanként megvilágosodott 
előttem. Először is azt kell mondanom, min kezdtem el töprengeni 
akkor, amikor Elliot beszámolt nekem a történtekről. Eleinte nem 
nagyon mertem azzal biztatni, hogy Harding a gyilkos… 

Chesney doktor rájuk bámult. 
– Biztatni? – kérdezte, és gyanakodva hunyorgott. – Hogyhogy 

biztatni? Miért kellett volna azzal biztatni, hogy Harding a gyilkos? 
Dr. Fell hosszan, lármásan köszörülte a torkát. 
– Bocsánat. Egy kis nyelvbotlás. Folytathatom? 
Még ha nem foglalkozunk is a bűntett indítékaival, csupán 

mechanizmusának vizsgálatára szorítkozunk, akkor is nyilvánvaló, 
hogy Harding eljátszhatta Nemo szerepét. 

Mert nézzük például az események időtartamát. Attól a 
pillanattól, amikor a zeneszobában eloltották a villanyt, addig, 
amikor Chesney kinyitotta a szárnyas ajtót, húsz másodperc telt el. 
Ez alatt az idő alatt Emmet besurranhatott a franciaablakon a 
zeneszobába, és átvehette a felvevőgépet Hardingtól, aki aztán 
ugyanazon az ablakon kiosont, hogy beöltözzön Nemo mezébe. 



 

 

A helycsere aligha vett igénybe két-három másodpercnél többet. 
Doktor Nemo mégiscsak több mint negyven másodperccel a 
szárnyas ajtó kinyitása után lépett be a dolgozószobába. Vagyis 
Hardingnak majdnem egy teljes; perce volt a beöltözésre. És ha 
akarják, Ingram professzor elmondja önöknek, mi mindent lehet 
csinálni egy perc alatt. Figyelemre méltóan sokat. 

Nemo harminc másodpercet tölt a dolgozószobában, aztán 
távozik. A következő kérdés tehát ez volt: mikor gyújtották meg 
ismét a villanyt, és visszatérhetett-e addig Harding a zeneszobába? 
Belefér-e ez a közben eltelt időbe? 

Nos, akkor még nem láttam a filmet. De Elliot szó szerint idézte 
nekem Harding tanúvallomását. Harding azt mondta: „Rögtön az 
után, hogy az a cilinderes pasas kilépett a képből, fölnéztem, 
hátraléptem, és kikapcsoltam a felvevőgépet.” Azaz valójában a 
Harding szerepét játszó Wilbur Emmet cselekedett így. Mihelyt 
Nemo elhagyta a dolgozószobát, abbahagyta a filmezést. De miért? 
Hiszen, mint tudják, az előadás még nem fejeződött be. Marcus 
Chesney utána még az asztalra borult, ilyen látványos módon 
tettetve, hogy meghalt, aztán felállt, és becsukta a szárnyas ajtót. 
Vagyis bőven adott nekik időt arra, hogy újból helyet cseréljenek. 

Nyilvánvalónak látszott, hogy Emmet Nemo távozása után azért 
lépett azonnal hátra – azaz tűnt el a többiek látómezejéből – és 
surrant ki a zeneszobából, hogy minél előbb találkozzék Hardinggal, 
hiszen így tervezték el, illetve így tervezte el Marcus Chesney. 
Csakhogy Harding, ha a feltevésem helyes, figyelemre méltó 
változtatásokat eszközölt a terven. Egy pillanattal előbb sikerült 
beadnia Chesneynek a mérgezett kapszulát. (Természetesen nem 
volt több kapszula, csak az az egy. Fölösleges egy második kapszulát 
is feltételeznünk. Ha eleve úgy volt eltervezve, hogy doktor Nemo 
szerepét Harding játssza, miért lett volna még egy kapszula? Csak 
egy volt, az az egy, amelyet már korábban átadtak Hardingnak. Abba 



 

 

tett kéksavat.) Most tehát készen állt az általa módosított terv 
következő pontjának végrehajtására. 

Tehát: Nemo távozásakor Wilbur Emmet abbahagyja a filmezést, 
és kioson a zeneszoba ablakán. Harding, akinek Nemo mezének 
leveréséhez csak néhány másodpercre van szüksége, vagyis 
kevesebbre, mint a beöltözéshez volt, már várja. Az árnyékban, 
közvetlenül a keskeny gyepsáv mellett, már órák óta ott áll az egyik 
fának támasztva egy piszkavas. Harding, miután Nemo 
ruhadarabjait csak úgy ledobálta a dolgozószoba ablaka elé, e 
mellett a fa mellett várakozik. Int Emmetnek, hogy menjen oda. 
Átveszi a felvevőgépet. Hang nélkül a ház felé mutat. S amikor 
Emmet megfordul, Harding, aki előzőleg gondosan zsebkendőbe 
bugyolálta a kezét, lesújt rá a piszkavassal. Aztán az ablakon 
keresztül visszaoson a zeneszobába, mielőtt még felgyújtanák a 
villanyt. A közben eltelt idő Ingram professzor becslése szerint: 
ötven másodperc. 

Ingram professzor megrázta a kockákat a pohárban. Összehúzta 
a szemöldökét s a fejét csóválta. 

– Jó, tegyük fel, hogy így történt. Ideje valóban volt hozzá. De 
nem vállalt túlságosan nagy kockázatot? 

– Nem – felelte dr. Fell. – Kockázatról szó sem lehetett. 
– De hátha valaki – én vagy akárki más – hamarabb gyújtotta 

volna meg a villanyt? Hátha kigyulladt volna a villany, mielőtt még 
visszaér a zeneszobába? 

– Sajnos, ön éppen Chesneyről feledkezik meg – felelte 
szomorúan dr. Fell. – Elfelejti, hogy a szerencsétlen tulajdonképpen 
maga készítette el a tervet a saját meggyilkoltatására. Neki volt a 
legfontosabb, hogy Harding biztonságban visszajusson a 
zeneszobába, mielőtt még meggyújtják a villanyt. Az ő terve vallott 
volna kudarcot, rajta nevettek volna, ha Hardingot rajtakapják. Ezt 
feltétlenül meg kellett akadályoznia. Emlékszik rá – az imént is 
említettem –, hogy Chesney még folytatta a színjátékot: egy darabig 



 

 

mozdulatlanul ült az asztal mellett, aztán előrebukott. Ez nyilván 
csak rögtönzés volt, mivel erre vonatkozó kérdés nincs a kérdések 
között. A lényeg az, hogy Nemo távozása után is folytatta a 
színjátékot, így akart időt adni Hardingnak. Valószínűnek látszik, 
hogy Harding valami előre megbeszélt jellel, például egy köhintéssel 
adta tudtára Chesneynek, hogy visszaért a zeneszobába. Chesney 
csak e jel után fejezte be a színjátékot, azzal, hogy becsukta az ajtót. 
Vagyis Hardingnak annyi idő állt a rendelkezésére ahhoz, hogy 
betörje Emmet koponyáját, amennyit csak akart. Akár húsz, akár 
százhúsz másodpercig tartott volna a dolog, Chesney mindenképpen 
csak akkor fejezte volna be az előadást, amikor Harding már 
visszaért a zeneszobába. 

– A szentségit neki! – kiáltott fel váratlanul Joe Chesney, és 
akkorát csapott öklével a kártyaasztalra, hogy ugrálni kezdtek rajta 
a kockák. – Tehát egész idő alatt biztosra ment? 

– Igen. 
– Folytassa – szólalt meg csendesen Ingram professzor. 
Dr. Fell szuszogott néhányat. 
– Ma délelőtt tehát még ez volt az elképzelésem. És – ezt nyilván 

meg tudják érteni – nagyon szerettem volna látni azt a filmet… a 
filmet, amelyről azt hittem, hogy Emmet vette fel. Harding már 
akkor kezdett furcsa, ha ugyan nem határozottan baljóslatú színben 
feltűnni, amikor még nem ért az első nagy csalódás. Kutatóvegyész 
volt. Bármikor módjában volt kéksavat előállítani. Az ügyben 
szereplők közül egyedül ő ismerte a trükköt, hogyan lehet egy 
pillanat alatt fölhúzni vagy levetni egy gumikesztyűt. Nem tudom, 
önök közül megpróbálkozott-e már valaki a dologgal. Felhúzni még 
aránylag könnyű a gumikesztyűt, föltéve, hogy be van hintőporozva 
a belseje. De gyorsan levetni szinte lehetetlen, ha nem ismeri az 
ember a trükkjét. Nem lehet csak úgy az ujjainál fogva lehúzni, mint 
a közönséges kesztyűt. Mert vagy elszakad, vagy pedig órákig áll az 
ember, és próbálja káromkodva lecibálni az ujjairól. A gumikesztyűt 



 

 

a csuklónál kezdve le kell göngyölni. És ezt a gumikesztyűt is 
szabályosan legöngyölve találták meg! Ezért is tanúsítottam iránta 
olyan érdeklődést, hogy Elliot felügyelő szemmel láthatólag 
meglepődött rajta. 

Arra, hogy Harding a gyilkos, már akkor határozott és 
félreérthetetlen bizonyítékot kaptam, amikor még nem láttam a 
filmet. Abból a beszélgetésből derült ki, amelyet Elliot a Stevenson 
patikája fölött levő szobában folytatott Miss Willsszel. Én azt a 
beszélgetést kihallgattam, uraim. Igen: pofátlanul, restelkedés 
nélkül hallgatóztam. A nappalit és a hálószobát összekötő szárnyas 
ajtóra egy lepedő volt felrajzszögezve. Akár hiszik, akár nem, én a 
mögött a lepedő mögött hallgatóztam a hálószobában. 

Addig csak annyit tudtam Hardingról, amennyit Elliot mesélt 
róla. De akkor egyszerre csak kezdtem megsejteni kicsit többet is. 
Elliot azt állította előzőleg, hogy Harding soha nem hallott Sodbury 
Crossról, amíg össze nem találkozott Miss Willsszel azon a földközi-
tengeri kiránduláson. És akkor megtudtam, hogy ennek épp az 
ellenkezője az igaz: Harding már jóval azelőtt ismerte Miss Wills-et. 
Ismerte már a Mrs. Terrynél történt mérgezési esetek előtt. A lány 
fel is szokott járni hozzá Londonba. Könyörgöm, uraim, ne vágjanak 
ilyen elképedt arcot – folytatta mogorván dr. Fell. – Ön meg, 
Chesney doktor, próbálja fékezni magát, és ne vágja a fejemhez azt a 
piszkavasat! Hiszen még a cselédlányok is tudják. Kérdezze csak meg 
őket! 

De az igazán lényeges az volt, hogy sikerült belepillantanom Mr. 
George Harding jellemébe: rájöttem, hogy kétszínű. Azért persze 
nem lehet hibáztatni, hogy ravaszul leplezni akarta a lány családja 
előtt, hogy már régen ismeri őt, bár ez is egy kicsit túlzottan 
mesterkéltnek tűnt fel. De ezért még nem hibáztathattam. Azért 
viszont igenis hibáztathattam – és Elliot felügyelő meg is tudta volna 
ölni –, hogy mézesmázos szavakkal bebeszélte a lánynak, hogy neki 
is szüksége volna egy kis kikapcsolódásra, őrá is ráférne egy külföldi 



 

 

kirándulás, és hagyta, hogy a lány fizesse az ő kirándulásának a 
költségeit, mikor pedig ő akart találkozni a lány családjával. De ez 
még nem minden. Uraim, én csak álltam ott a patikus 
hálószobájában, és – akár hiszik, akár nem – szinte kővé dermedtem. 
Látomásaim voltak, és hangokat hallottam. Mintha Wainewright 
beillatosított hajfürtjeinek a szagát éreztem volna. Mintha Warren 
Waite szelleme ült volna a hintaszékben. Mintha az ablak előtt 
Richeson delejes szeme és Pritchard nagy, kopasz koponyája jelent 
volna meg. 

És még valamit. Akármi volt is egyébként George Harding, 
színésznek kitűnően bevált volna. Nos, én hallottam arról a kis 
jelenetről Pompejiben. Türelem! Nem fontos, hogy honnan 
hallottam. De ha azt, amit ott a patikában kihallgattam, igaznak 
kellett elfogadnom, el tudtam képzelni, hogyan játszódhatott le az a 
Ppmpeji jelenet! El tudtam képzelni Hardingot, amint ott áll önök 
közt, jámboran, hűségesen és hősiesen, és hagyja, hogy önök 
meséljenek neki Sodbury Crossról. El tudtam képzelni, hogyan 
vetette fel a témát: a mérgezések témáját, és hogyan piszkálta fel 
önöket a megjegyzésével: „Úgy látszik, akkoriban könnyen lehetett 
akár tömeggyilkosságot is elkövetni egy kis méreggel.” El tudtam 
képzelni, hogyan lepődött meg és vágta gyorsan zsebre azt az 
útikönyvet, milyen zavartan mentegetőzött, amikor állítólag rájött, 
hogy baklövést követett el, hogy az önök számára fájó pontot 
érintett. El tudtam képzelni… 

De hát fölösleges tovább feszítenem a húrt. Azért őrizzék csak 
meg emlékezetükben azt a jelenetet, mert jelképe volt mindannak, 
ami később következett. Pontos képet lehet alkotni a jelenet alapján 
Harding lelkületéről. Olyan kiszámítottan álszent volt minden szava 
és cselekedete, úgy stréberkedett, hízelgett, alázatoskodott és 
pózolt, hogy már szinte láttam is, milyen örömmel fogadja majd a 
túlvilágon boldogult Willy Palmer és társasága. 



 

 

De félre a metafizikával, a kísértetekkel, a túlvilággal! Aztán 
láttuk a filmet, és ez megadta a végső döfést. Olyan csúnya baklövés 
volt Harding részéről, hogy úgy éreztem, egyszer s mindenkorra 
elintézte vele magát. 

Most már önök is látták azt a filmet. Amikor először láttuk, egy 
bizonyos dolog fölött hajlamosak voltuk átsiklani. Ez pedig a 
következő volt: Ha elfogadjuk Harding meséjét, ha elfogadjuk, hogy 
ő vette fel a filmet, ha elismerjük az alibijét, és nem tételezünk fel 
semmiféle hókuszpókuszt, szóval ha mindebbe beletörődünk, akkor 
az a film Harding látásmódját tükrözi! 

Tudják követni? – kérdezte dr. Fell nagyon komolyan. – Az a film 
azt rögzítette, amit ő látott, és úgy rögzítette, ahogyan ő látta. 
Vagyis az ő verziója a dolgozószobában történtekről. Mintha csak az 
ő agyában megmaradt képet láttuk volna. Röviden: azt láttuk, amit 
Harding tényleg láthatott. 

Mármost a másik két szemtanú és Harding saját vallomása 
szerint is mi történt? Térjünk vissza Chesney színjátékának az 
elejére. A cilinderes, komikus figura belép az ablakon. Miközben 
előrejön, Harding azt suttogja: „Huh! A Láthatatlan Ember!” 

Erre az alak megfordul, és a közönségre néz. 
De mit látunk a filmen? Azt látjuk, hogy amikor az alak 

láthatóvá válik, már felénk van fordulva, és minket néz! Ahogy 
megjelenik, már felénk van fordulva: és így látjuk először doktor 
Nemót! Márpedig arra, hogy megforduljon és ránk nézzen, csakis az 
után kerülhetett sor, hogy Harding kimondta a „Huh! A Láthatatlan 
Ember!”-t, mert doktor Nemo csak akkor egyszer néz a közönségre. 
De hogy a mennydörgős mennykőbe juthatott eszébe Hardingnak, 
hogy ilyet mondjon, sőt egyáltalában megszólaljon? Hiszen addig 
nem látjuk a Láthatatlan Embert, és ő se láthatta. 

Nem láthatta a franciaablakot sem. Túlságosan a bal szélen állt. 
Ezért nem láthatjuk a filmen mi sem az ablakot. Azt sem, hogy a 
figura belép. Csak akkor látjuk, amikor már felénk fordult és ránk 



 

 

néz. Akkor hát – legyünk észnél! – honnan tudta Harding, kihez 
hasonlít doktor Nemo? Hogyan adhatott róla ilyen találó jellemzést, 
amikor nem is került a szeme elé? 

A felelet nem nehéz. Akárki guggolt ott azzal a felvevőgéppel, be 
volt avatva az előadásba. Előre tudta, milyen lesz doktor Nemo, 
megmondták neki, mit suttogjon. Látta, hogy Chesney az ablak felé 
fordítja a fejét, tudta, hogy akkor lép be doktor Nemo, és néhány 
másodperccel korábban suttogta el azt a pár szót. Amikor két társa 
már láthatta doktor Nemót, de ő még nem. Mivel Harding később 
égre-földre esküdözött, hogy csakugyan kiejtette ezeket a szavakat, 
mindenképpen be volt avatva a játékba, akár ő vette fel a filmet, 
akár Emmet. Ez megerősített abban a korábbi hitemben, hogy a 
filmet Emmet vette fel, és Harding játszotta doktor Nemo szerepét. 

Amikor délután először vetítettük le a filmet, már éppen fel 
akartam ujjongani – és közhírré tenni eme felfedezésemet. Már 
köszörültem is a torkom, amikor Crow őrnagy váratlanul rátapintott 
az igazságra, mondván, hogy tulajdonképpen maga Marcust Chesney 
tervelte ki, hogyan ölheti meg a gyilkos. S ez igaz is volt, noha Crow 
egészen másképp értette. De az én elméletem akkor omlott össze. 

A filmen teljes alakban láthattuk doktor Nemót. 
És hat láb magas volt. 
És nemcsak hat láb magas, hanem a járásából ítélve 

kétségtelenül Wilbur Emmet. 
Mintha gyomorszájon vágtak volna. Csak órák múlva tértem 

magamhoz. 
Figyelmükbe ajánlom az alázatosság erényét. Igen szép és 

hasznos erény. Én már olyan átkozottul biztos voltam az igazamban, 
hogy nemcsak hogy rakni kezdtem a tornyomat, hanem már maltert 
is kentem a téglákra, hogy összeragadjanak. Csak később jöttem rá, 
délután, amikor megtaláltuk Miss Wills fiókjában a Photoflood-égő 
dobozát, hogy ismét, még egyszer, a jó ég tudja hányadszor, 



 

 

bedőltünk Chesney most már ikszedik zseniális trükkjének. Ez volt 
az utolsó, és ez biztosította háromszorosan is Harding tervét. 

Persze, egy dologban jó darabig nem láttunk tisztán. Mindegy, 
hogy ki a gyilkos: akárki is az, miért nem tette tönkre a filmet? 
Minden alkalma meglett volna rá, hogy észrevétlenül tönkretegye. 
Ott hevert szabadon egy üres szobában. Öt másodperc alatt bárki 
tönkretehette volna, ha kiteszi a világosságnak. Még egy őrült 
gyilkosról sem tételezhető fel, hogy azt akarná, hogy a rendőrség 
kockáról kockára átvizsgáljon egy olyan filmet, amely csakugyan 
róla készült, amikor éppen elköveti a gyilkosságot. A filmet mégsem 
tették tönkre. Ha mindjárt az elején lett volna annyi eszem, hogy ezt 
a tényt úgy értelmezzem, ahogy kell, nyilván rájöttem volna, hogy 
ezt a filmet azért tukmálták ránk, azért adták a kezünkbe, mert nem 
az igazi, nem a gyilkosságról készült film volt. 

A filmet ugyanis egy próbán vették fel. Ezt a próbát Chesney, 
Emmet és Harding délután – az előadás előtti délután – tartotta, s 
akkor Emmet játszotta doktor Nemo szerepét. 

A Photoflood-égő leplezte le a dolgot. Már korábban is 
érdeklődtem az ilyen égők felől, töprengve, kíváncsian, de még 
teljesen bizonytalan céllal. Azért izgatott, mert úgy hallottam, hogy 
Miss Wills szemmel láthatóan meglepődött, amikor megtudta, hogy 
a körte kiégett. Miért lepődött meg? A kérdés nem látszott 
különösebben fontosnak, pedig néha éppen az efféle 
jelentéktelennek tűnő apróságok adják a kulcsot az ember kezébe a 
makacsul ellenálló ajtókhoz. Nos, a lány a gyilkosság napjának 
délelőttjén vásárolta azt az égőt. Éjfélig állítólag nem használták. És 
akkor mennyi ideig égett? 

Elég könnyű volt megállapítani. Chesney előadása körülbelül 
éjfél után öt perccel kezdődött. Az égő be volt kapcsolva. És égve 
maradt addig, amíg a rendőrség éjfél után húsz perccel meg nem 
érkezett, amikor is – emlékeznek rá? – kikapcsolták. Vagyis összesen 
húsz percig éghetett. Aztán kis időre megint bekapcsolták, amikor a 



 

 

rendőrség rövid terepszemlét tartott a szobában, amelyet ön zavart 
meg, Ingram professzor. Néhány perc múlva megint kikapcsolták, 
semmi esetre sem éghetett öt percnél tovább. Harmadszor és 
utoljára akkor kapcsolták be, mikor megérkezett a rendőrségi orvos 
meg a fényképész. Megint csak rövid ideig égett, éppen csak addig, 
amíg Elliot elmagyarázta Crow őrnagynak a rugóstáska-dolgot, 
aztán szemügyre vették a kandalló párkányán álló órát. Aztán 
kiégett. Mondjuk, öt perc múlva. 

Még ha az említett időtartamok csak hozzávetőlegesek is, túl 
nagyot akkor se tévedhetünk. Az a körte mindössze fél órai 
használat után égett ki. Márpedig Stevenson, a patikus, kijelentette, 
hogy az ilyen körték legalább egy óra hosszat égni szoktak. 

Ez a körte azért égett ki fél órai használat után, mert valaki már 
előzőleg is használta a nap folyamán. 

Ez az egyszerű tény akkor villant az agyamba, amikor 
megtaláltam a fiókban a dobozát. Miss Wills aznap délelőtt vásárolta 
az égőt, és betette a fiókjába. Ő nem használhatta később, hiszen 
hallottuk a cselédlányoktól, hogy még délelőtt átment Ingram 
professzorhoz, és késő délutánig nála is maradt. És egyébként is úgy 
tudtuk – a dolog többször is szóba került hogy nem szokott 
fényképezni. 

Sokáig azt hittük ugyan, hogy az égőt senki sem használta, amíg 
Marcus Chesney éjszaka háromnegyed tizenkettőkor fel nem küldte 
érte Pamelát, csakhogy ez – az imént utaltam rá, miért-egyszerűen 
lehetetlenség volt. Más okunk is volt rá, hogy lehetetlennek tartsuk. 
Az, hogy megtaláltuk a dobozát. Ha akkor, amikor Pamelának azt 
mondták, hogy menjen fel az emeletre, és hozza le az égőt, az még a 
lezárt dobozban lett volna, nyilván dobozostul hozta volna le. De 
nem így történt: csak a körtét hozta le. Ami azt jelenti, hogy a 
dobozt előzőleg már felbontották, és az égő vagy szabadon hevert a 
fiókban, vagy éppen csak vissza volt dugva a nyitott dobozba. 



 

 

Most már nyilvánvaló volt, hogy Chesney, Emmet és Harding 
kétségtelenül hosszú, alapos próbát tartott a kis színjátékból. Hiszen 
az előadásnak zökkenőmentesen kellett lefolynia. Csak az volt a 
kérdés, hogy mikor tartották a próbát? Nyilván délután. Chesney 
délelőtt hozatta a körtét. Miss Wills délután nem volt itthon, és 
mivel ön, Chesney doktor, nem itt lakik, semmi nem indokolta 
volna, hogy délután itt legyen. Harding viszont itt volt; hallottuk a 
cselédlánytól. 

Most már nyilván értik Chesney utolsó trükkjét, a csattanónak 
szánt tréfát, az utolsó cselt, amellyel a szemtanúkat meg akarta 
téveszteni. Miután minden elképzelhető beugratás megtörtént, 
ráadásnak még egyszer be akarta ugratni önöket. Előre filmre 
vetette Hardinggal az előadást – amely több lényeges ponton teljesen 
más, mint az igazi – s ezt a filmet szánta a végső adunak. Azt mondta 
volna: „Nos, miután feleltek a feltett kérdésekre, lássuk, mi történt 
valójában. A felvevőgép nem hazudhat.” De a felvevőgép mégis 
hazudott volna, mert a próbán Emmet játszotta doktor Nemo 
szerepét, és Chesney egészen más szöveget mondott, legfeljebb az 
elhangzott szöveg szótagszáma volt megközelítőleg azonos. Az a 
gyanúm, hogy ez utóbbi tréfát nekem szánta. Ugyanis néhány nap 
múlva engem is meg akart hívni, hogy nézzem meg az előadást. 
Utána bizonyára nekem is azt mondta volna: „Most pedig nézze meg 
az előadásról készített filmet.” És (valószínűleg) engem is átejtett 
volna, és jót röhög rajtam, hiszen a filmen azt mondja: „Doktor Fell, 
önt nem állhatom.” Majdnem ki is mondja a levélben: „Ha utána 
fekete-fehéren megmutatja nekik, hogy mit láttak, elhiszik, de akkor 
se tudják helyesen értelmezni a látottakat.” 

George Harding akkor követte el a legnagyobb, a döntő 
baklövést, amikor a két filmet kicserélte. Persze, felvevőgép is kettő 
volt. 

Emmet az egyik géppel vette filmre az előadást, Harding 
azonban nekünk a másik gépet volt szíves ideadni, a próbán készült 



 

 

filmmel. Talán megnyugtatja önöket, ha tudják, hogy Bostwick a 
másik felvevőt is megtalálta, Harding szobájában eldugva, benne a 
csodálatosképpen szintén sértetlen filmmel. Ez a kis beképzeltség az 
akasztófára fogja juttatni. 

Az a tény, hogy két film van, utolsó problémánkra is megadta a 
választ, ugyanakkor azonban még egy utolsó fogas kérdést is 
feladott. Sokáig töprengtem azon, hogy George Harding vajon miért 
fényképezett annyira balról? Csak azért, mert közel akart lenni az 
ablakokhoz? Nem. Volt annak egy másik oka is. Azért nem 
helyezkedett el úgy, hogy filmre vehesse a dolgozószoba ablakát is, 
amikor Nemo belép rajta, mert nem mert. Ugyanis akkor észre 
lehetett volna venni, hogy az ablakokon besüt a nap, mikor Nemo 
belép, hiszen a próbáról délután készült a film. A dolgozószoba 
ablakai nyugat felé néznek, és tegnap ragyogóan verőfényes nap 
volt. Ezért volt kénytelen Harding oldalt állni; és ezért kellett 
Emmetnek is ugyanúgy oldalt állnia az éjszakai előadáson. Amikor 
Elliot felügyelő a Photoflood-égővel kapcsolatos kérdéseim alapján 
hirtelen rájött, hogy tulajdonképpen mi is történt, azt is kitalálta, 
hogy mi az oka a „balkezes” kameraállásnak. 

Elliot csak morgott egyet. Dr. Fell, akinek közben kialudt a 
pipája, felhajtotta a sörét. 

– Most pedig hadd foglaljam össze – noha eléggé kínos – George 
Harding és Marjorie Wills kapcsolatának történetét. 

Harding már hónapokkal ezelőtt egész sor ravasz és átkozottul 
hidegvérű gaztettet agyalt ki. Egyetlenegy indítéka volt: pénzt akart 
szerezni. A Siker első feltétele az volt, hogy be kellett bizonyítania: a 
Sodbury Crossban méreggel dolgozó gyilkos akárki lehet, csak 
George Harding nem. Bizonyítási módszere nem volt új. Már 
régebben is alkalmazták. Csak Christiana Edmunds 1871-es esetét 
kell az emlékezetünkbe idéznünk. Én mondtam Elliotnak, hogy 
bizonyos tanulságot levonhatunk annak a nőnek az esetéből, de 
önök közül ezt többen vitatták, és egyszerűen nem akarták 



 

 

észrevenni ezt a tanulságot. A tanulság ugyanis nem az, hogy 
óvakodj az olyan nőktől, akik orvosok után szaladnak, hanem az, 
hogy óvakodj az olyan emberektől, akik képesek ártatlan emberek 
tömegét megmérgezni, pusztán csak azért, hogy bebizonyítsák: őket 
nem lehet hasonlóval gyanúsítani. Ezt tette annak idején Christiana 
Edmunds, és ezt tette most George Harding. 

Ostoba hiúságában – mert Harding hiúsága csak Palmeréhez 
vagy Pritchardéhoz hasonlítható – azt hitte, hogy azt tehet Marjorie 
Willsszel, amit akar. Elismerem, hogy volt oka ezt hinni. Egy olyan 
nőt, aki fedezi valaki több hónapos kéjutazásának a költségeit, 
joggal lehet engedékenynek, sőt rajongónak nevezni. És, ha ugyan ez 
vigasztalás a számára, Harding mindaddig egy gazdag nő törvényes 
férje lesz, amíg a hóhér más vadászmezőkre nem küldi. 

Marcus Chesney gazdag ember volt, és Miss Wills az egyetlen 
örököse. De amíg Chesney – aki a szó valamennyi értelmében 
keménykötésű fickó volt amíg Chesney élt, Harding egyetlen 
fillérben se reménykedhetett. Ezzel tisztában is volt, már csak azért 
is, mert tudomásom szerint Chesney ezt meg is mondta neki. 
Harding valóban szerette volna új galvanizálási eljárását 
nagyarányú vállalkozássá fejleszteni, és tudtommal elég jó is ez az 
eljárás, de a magam részéről egészen másfajta elektromos eljárás 
alkalmazásáról szeretnék hallani vele kapcsolatban. Úgy érezte, van 
ő olyan nagyszerű ember, aki megérdemli, hogy célját elérje, tehát 
Marcus Chesneyt el kell tennie láb alól. 

Az a gyanúm, hogy az első pillanattól kezdve ez volt a szándéka, 
miután Marjorie-val összeismerkedett. Ezért „tervelte ki”, hogy 
varázsol Sodbury Crossba egy méreggel dolgozó gyilkost. 
Valamilyen álruhában megjelent Mrs. Terry boltjában, szemügyre 
vette a terepet, és megállapította, hol vannak a pralinésdobozok. 
Néhány nap múlva újabb látogatást tett a boltban, és sikerült is 
kicserélnie a dobozokat. Szándékosan használt sztrichnint, mert a 
sztrichnin azon kevés mérgek közé tartozik, amelyekkel egy 



 

 

kutatóvegyész nem szokott dolgozni. Hogy a sztrichnint hol 
szerezte, még nem tudjuk, de nem is csoda, hogy a rendőrségnek 
nem sikerült kiderítenie: sose hallott George Hardingról. 

– Kösz – jegyezte meg Crow őrnagy. 
– Azt sem tudjuk, hogy eredetileg hogyan akarta eltenni láb alól 

Chesneyt. Szinte mennyei ajándékként hullott az ölébe a lehetőség, 
hogy megmérgezze Chesneyt, mégpedig éppen annak biztatására, 
sőt segítségével. Csakhogy Chesney közben rájött a pralinésdoboz-
trükkre, Hardingnak tehát sietnie kellett. A sors iróniája, hogy 
Chesney a pralinéüggyel kapcsolatban egy pillanatig se gyanakodott 
Hardingra. De Harding akkor se engedhette, hogy Chesney 
túlságosan sokáig nyomozzon, mert könnyen előfordulhatott, hogy 
kellemetlenebb felfedezéseket is tesz. De volt valami, ami 
meglehetős gondot okozott Hardingnak. A gyilkosságot méreggel 
akarta végrehajtani, de olyan mérget kellett alkalmaznia, amely 
szinte azonnal öl. Vagyis valamiféle ciánszármazékra volt szüksége, 
de ciánkálit nem használhatott, mert azzal dolgozott, s így a gyanú 
azonnal ráterelődött volna. 

Sikerült megtalálnia a megoldást. Délután azt mondtam, hogy 
sajnos Harding sem vitt el mérget a laboratóriumából. Nem volt rá 
szükség. A mérget itt készítette. Mint bizonyára önök is észrevették 
már, ebben a házban és főleg a körülötte elterülő gyümölcsösben 
állandóan érezni lehet egy kis keserűmandula-szagot. Kéksavat csak 
azért nehéz eldugni valahol, mert a szagát még akkor is érezni lehet 
egy kicsit, ha be van dugaszolva. A Bellegarde-ban azonban senki se 
figyel fel erre a szagra, hacsak bele nem szagol egyenest a 
kidugaszolt üvegbe. Tehát szépen elkészítette a kéksavat, és 
eldugott belőle egy kicsit a fürdőszobában is. Ezt azért csinálta, hogy 
alkalomadtán rámutathasson önök előtt, hogy kéksavat könnyen 
előállíthat akárki, ha rendelkezik némi kémiai ismerettel, és hogy 
valaki nyilván őrá akarja terelni a gyanút. Semmi kétségem afelől, 
hogy igen mutatós sztorit csinált belőle. 



 

 

– Csinált bizony – jegyezte meg Crow őrnagy. 
– Nem hinném, hogy rögtön az elején arra gondolt, hogy 

Marjorie-ra tereli a gyanút. Ez ostoba és veszélyes dolog lett volna. A 
leány pénze kellett ugyan neki, de azt semmi esetre se kívánta, hogy 
a lányt letartóztassák, ő csak Wilbur Emmetre próbálta terelni a 
gyanút, ezért csempészte a zsebébe azt a kis dobozt amelyikből 
doktor Nemo elővette a kapszulát. De a véletlen folytán Marjorie 
súlyos gyanúba keveredett, és Harding úgy vélte, hogy ezt nem árt 
kihasználnia a maga céljaira. Már csak azért is, mert kicsit el volt 
keseredve: a lány kezdett elhidegülni tőle. 

Ezt önök is észrevették. Néhány hete a lány rajongása Harding 
iránt határozottan csökkent. Már nem nézett olyan félájult 
tekintettel a vőlegényére. Talán sikerült belepillantania a férfi 
lelkébe. Gyakran förmedt rá ingerülten, sőt: még az öngyilkosság 
gondolata is megfordult az agyában. Akármilyen beképzelt volt 
Harding, észre kellett vennie, hogy valami baj van. De már nem 
mondhatott le a lányról, hiszen akkor a semmiért vállalt volna 
borzasztó kockázatot, s az ilyesmi nem kifizetődő üzlet. Rájött, hogy 
minél hamarabb rá tudja venni a lányt a házasságra, annál biztosabb 
az ő helyzete. 

Rá is vette, gyöngédséggel elegy terrorral. Wilbur Emmet 
meggyilkolásához – ezt a gyilkosságot el kellett követnie, ha azt 
akarta, hogy terve sikerüljön – egy öntől lopott injekcióstűt használt 
fel, Chesney doktor. És a tűt másnap becsempészte a dupla fenekű 
ékszerdobozba. A lány már amúgy is félőrült volt a félelemtől, és 
Hardingnak, aki egyetlen lehetőséget sem mulasztott el, sikerült őt 
olyan lelkiállapotba juttatnia, hogy kész volt összekötni vele az 
életét, tisztára annak az esztelen elképzelésnek az alapján, hogy az ő 
segítségével könnyebb lesz elviselnie a rászakadt 
megpróbáltatásokat. Az injekcióstű-trükk megtette a hatását. A lány 
maga mondta nekünk: azért ment férjhez, nehogy gyilkosságért 
letartóztassák. Semmi kétségem afelől, hogy Harding sok mindenre 



 

 

felhívta a figyelmét. Például arra, hogy a rendőrség rájöhet, hogy 
nemegyszer megfordult az ő laboratóriumában, tehát 
hozzáférhetett a méreghez. De ha már úgy tartóztatják le, mint a 
feleségét, neki nem kell terhelő vallomást tennie ellene. 
Gondolkozzanak csak el rajta, uraim, milyen alattomos, számító, 
szemfényvesztő arcátlanság így kérni meg egy lány kezét… 

Dr. Fell zavartan, bűntudatosan elhallgatott, mert Crow őrnagy 
rápisszegett. Aztán valamennyien buzgón, de kínosan feszengve 
bámultak a tűzbe. 

Marjorie lépett a szobába. 
Elliot nem is gondolta volna, hogy a leány ilyen sápadt tud lenni, 

s ilyen furcsán csilloghat a szeme. De a keze nem remegett. 
– Semmi baj – mondta Marjorie. – Folytassa, kérem. Úgyis öt 

perce hallgatózom már az ajtó előtt. Kíváncsi voltam. 
Crow őrnagy megköszörülte a torkát, felpattant a székről, és 

fontoskodni kezdett. 
– Nyissunk ablakot? Parancsol cigarettát? Vagy inkább 

konyakot? Mit óhajt? 
– Itt egy párna – buzgólkodott Chesney doktor. 
– Azt hiszem, drágám, nem ártana, ha lefeküdne… – kezdte 

Ingram professzor. 
A lány rájuk mosolygott. 
– Nem érzem rosszul magam – felelte. – Korántsem vagyok olyan 

törékeny teremtés, amilyennek gondolnak. És dr. Fellnek 
tökéletesen igaza van. Harding valóban így vett rá, hogy házasodjunk 
össze. Még a szobámban levő kémiatankönyveket is ellenem 
használta fel. Én csak azért vettem azokat a könyveket, hogy 
tanulmányozzam egy kicsit a kémiát, és megpróbáljak értelmes 
kérdéseket tenni fel a munkájával kapcsolatban, de ő folyton csak 
azt hajtogatta, hogy mit fog gondolni a rendőrség, ha megtalálják 
nálam azokat a könyveket. Ráadásul tudott… tudott arról, amit Elliot 
felügyelő is tud: hogy ciánkálit próbáltam vásárolni Londonban… 



 

 

– Micsoda?- harsogta Crow őrnagy. 
– Ön nem tudta? – csodálkozva nézett az őrnagyra. – De hiszen 

a… a felügyelő azt mondta… legalábbis arra célzott… 
E szavakra Elliot úgy elpirult, hogy mindenki rájött, miről van 

szó. 
– Értem – jegyezte meg udvariasan Crow őrnagy. – Felejtsük el. 
– Meg azt is mondta, hogy még azzal is meggyanúsíthatnak, 

hogy közöm van ahhoz az előadáshoz, amelyen Marcus bácsit 
meggyilkolták. Meg hogy Marcus bácsi levelet írt dr. Fellnek, és az 
van a levélben, hogy dr. Fell figyelje, miket művelek. 

– Csakugyan – mondta dr. Fell. – „Sportszerű leszek, és adok egy 
jó tippet: főleg az unokahúgomat, Marjorie-t tartsa szemmel.” Ezért 
is óvakodtam megmutatni a levelet a könnyen befolyásolható 
Bostwick főfelügyelőnek, amíg rá nem tudok mutatni az igazi 
gyilkosra. Ez a levél csak tévútra vezette volna. A maga bácsikája 
engem is éppúgy be akart ugratni, mint magukat, amikor azt 
mondta, hogy doktor Nemo nem volt más, mint Wilbur Emmet. 
Bostwick persze… 

– Egy pillanat – kulcsolta össze a kezét a lány. – Ne higgye, hogy 
elájulok, ha megmondja az igazat. Amikor délután láttam, hogy 
George hogyan viselkedik… amikor azt hitte, hogy meglőtték… úgy 
megutáltam, hogy egészen belebetegedtem. De ezzel kapcsolatban 
szeretnék még kérdezni valamit. Véletlen volt, hogy rálőttek? 

– Bár ne lett volna véletlen – szólalt meg Chesney doktor mély 
torokhangon. – Istenem, bárcsak ne lett volna véletlen! Bárcsak 
golyót küldhettem volna annak a gazembernek a koponyájába. De 
hát csak véletlen volt. Esküszöm, nem tudtam, hogy van egy golyó 
abban a revolverben. 

– De hát dr. Fell azt mondta… 
– Ne haragudjon – felelte dr. Fell, és bocsánatkérő mozdulattal 

széttárta a kezét. – Állítom, hogy az egész ügy folyamán 
egyetlenegyszer se vezettem félre önöket se szóval, se tettel, se 



 

 

gondolatban, de magát akkor kénytelen voltam félrevezetni. Túl sok 
volt a fültanú. Főleg az okos Pamelára és a még okosabb Lenára 
gondolok, akik ugyancsak füleltek az ajtó mögött. Biztos voltam 
benne, hogy Lena szemmel látható ragaszkodása Hardinghoz arra 
fogja késztetni a lányt, hogy jelentse neki, akármit mondok; és mivel 
Harding azt hallotta, hogy véleményem szerint nem véletlen volt, 
legszebb álmait is felülmúló biztonságban hitte magát. 

– Hálistennek – mondta a lány. – Már attól féltem, hogy talán 
mégis a bácsi volt az. 

– Én? Micsoda? – kérdezte Chesney doktor. 
– Hát a gyilkos. Eleinte persze azt gondoltam, hogy biztosan 

Ingram professzor az… 
Ingram professzor nyájas szeme kerekre nyílt. 
– Ez eléggé meglep – jelentette ki. – Igazán hízelgő rám nézve, 

de… 
– Ó, csak azért, mert a bácsiék folyton a pszichológiai 

szempontból tökéletes gyilkosságról beszéltek. Meg aztán amikor 
átmentem a bungalójába, és ott maradtam késő délutánig, és 
megkérdeztem, férjhez menjek-e George-hoz, és a bácsi 
pszichoanalizált és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is 
szeretem George-ot, és hogy George nem nekem való típus… hát 
igazán nem tudtam, mit gondoljak. De igaza volt! Igaza volt! Nagyon 
igaza! 

Dr. Fell pislogni kezdett. 
– Pszichoanalizálta a kisasszonyt? – kérdezte. – És milyen típus 

való neki? 
Marjorie arca lángba borult. 
– Én soha – kezdte, a fogai közt szűrve a szavakat – de soha 

többé nem akarok férfit még látni se! 
– Remélem, a jelenlevők kivételek – mondta kedélyesen Ingram 

professzor. – Ugyanis nem engedhetjük, hogy neurózist kapjon. 
Sokszor megfordult már a fejemben a gondolat hogy egy jól 



 

 

szervezett társadalomban a neurózist ugyanannak az elvnek az 
alapján kellene gyógyítani, mint azokat a pilótákat, akik lezuhantak, 
de nem sérültek meg. Hogy az idegeik rendbe jöjjenek, azonnal 
felküldik őket a levegőbe egy másik gépen. Hogy milyen típus való 
magának? A legszívesebben azt mondanám, hogy az, amelyiknek a 
gátlásai hasonlóak a… 

– Ugyan már, szamárság – szólt közbe Crow őrnagy. – A 
kisasszonyba detektív típust kedveli. Nos, miután ezt is 
megbeszéltük, becsületszavamra ígérem, hogy nem foglalkozom 
többet ezzel az üggyel. Elhatározásom végleges. Bár Szerintem… 

VÉGE 


