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Kommunizmus a természetben. 
A hangyák, a méhek és a terme

szek teljesen kommunista államok
ban élnek, vagyis olyan közösségek
ben, ahol mindenkinek egyformán 
dolgoznia kell, ki kell vennie részét 
a nagy közös munkából a maga mód
ján és viszont az állam minden tag
jának egyformán megvan a joga ar-
ra> hogy részesedjék a közös munka 
eredményéből. 

A termeszek katonákra és. mun
kásokra oszlanak, herét, dologtalant 
mások munkájából é!5t a terme-Bek 
nem tűrnek meg maguk között, a be
tolakodó idegen rovarokat, a rabló
kat és munkakerülőket egyszerűen 
megölik és kiirtják. Minden termesz
bolyban külön lény van az állam éle
tének fentartására, a faj szaporitá-
sára. 

Az anyatermesznek nincs inas 
életfeladata, mint hogy petéket rak
jon és szaporítsa a népet, föntartsa a 
fajt. 

A természet egyetlen személyre 
bizta a termeszáliamban azt, amit az 
emberek világában számtalan anya 
külön-külön végez. A szülő anyát 
táplálékkal látják el és fölmentik az 
életfentartás gondjaitól! 

De bámulatosan találó a további 
berendezése a termeszek kommunis
ta, államának. A gyermekekről a kö
zösség gondoskodik, mert hiszen a 
termeszállamban teljességgel isme
retlen a magántulajdon. Külön erre 
a célra rendelt munkások, dajkák és 
nevelök táplálják, gondozzák és ne
velik a gyermekeket a termeszállam
ban. Ezt az eltartást, nevelést azzal 
fizeti meg a felnőtt termesz, hogy 
éppen ugy, olyan önfeláldozóan dol
gozik a közösségért, mint az dolgo
zott ö érte, amikor még munkára 
képtelen volt. A termeszáliamban tö
kéletes az egyenlőség. A munkások 
szerzik az élelmet, épitik a' házakat 
a termeszbolyokat, gondoskodnak 
mindenről, az állam életének teljes 
lebonyolitáséról. A katonák védik az 
államot, védik a dolgozó termeszné
pet' és ezért a védelemért táplálékot 
kapnak a dolgozóktól. 

A termeszállam katonái a legfe-
gyelmezettebb, legvakiueiöbb ós leg
bátrabb hadsereg, amelyet az egész 
természetben ismerünk. Halálmegve
tően harcol minden termeszkatona 
és fegyvereik, hatalmas állkapcsaik 
a rágóik, fűrészeik és tőrszerü orr-
mányaik, páratlanul tökéletesek az 
egész rovarvilágban. A termeízkato-
na, ha látja, hogy a termeszállam 
épületének valamely folyosóján vá
ratlanul ellenség akar behatolni, 
odarohan, szögletes nagy fejével tor
laszolja el a bejáró nyilast! Megöl
hetik, de halottan is ott marad a 
nyilasban, eltorlaszolja testével és 
elállja a bejárást, amig 'segítség ér
kezik az ellenség kiverésére! Hasz
talan keresnénk példát erre az ön
feláldozásra, az államért való fegye
lemnek erre a hősiességére. Mint 
ahogyan hasztalan keresnénk példát 
a termeszek szervezett munkájának 
erejére is. Éjjel indulnak munkára a 
termeszek és távol vidékeken össze
rágnak mindent, amit csak találnak. 
Testükben táplálékká és épitö anyag
gá változik a megrágott anyag. 

Akadtak mindig kételkedők, akik 
azt hirdették, hogy téves dolog az 
ha az állatokat az emberi élet mér
tékével mérjük és életviszonyaikat 
az ember életviszonyaihoz hason
lítjuk. De ezek fecsegések, a tények 
beszélnek és nagyon mindegy, hogy 
milyen nevekkel skatulyázza el a 
t?záraz szakember, valóság az, hogy 
a termeszállam maga a tökéletes 
kommunizmus, a közös szociális 
termelés: és a termelt javakban való 
egyforma, kizsákmányolástól' men
tes részesedés. A kommunista ro
varok államai azt bizonyítják, 
hogy a természet rendjében igen 
is, mint eleven példa is ott van a 
kommunizmus gondolata, amely a 
legjobb, legcélszerűbb és legboldo
gabb államberendezés minden dolgo
zó ember számára. A termeszek va
lamikor az ősidőkben jutottak el a 
kommunistái államformához, amely

hez az emberiség csak most érkezett 
el boldogan és ujjongó lélekkel. 
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A „Legjobb Könyvek" egy-egy kötete minden második szombaton jelenik meg. 

EL5Ő R É 5 Z . 
(John H. Watson orvos visszaemlé
kezései, mindjárt az után, hogy az 

indiai hadseregből kiléptem.) 

ELSŐ FEJEZET. 

M. Sherlock Holmes. 

Az orvosi diplomát 1878-ban sze
reztem meg a londoni enyetemen s 
onnan mindjárt tovább mentem Net-
leybe, hogy elvégezzem a hadsereg 
sebészei számára fölállított külön 
kurzust is. Túlesvén ezen a vizsgá
latokon is, besoroztak segédorvosnak 
a northumberlandi ötödik vadászez
redhez. Erzedem Indiában volt ak
kor s még mielőtt oda utaztam, ki
tört az afgán-háboru. Mikor Bom
bayben partra szálltam, az ezred már 
átvonult a hegyszorosokon s mesz-
eze bent járt az ellenség területén. 
Mindamellett, több tiszttársammal, 
akik szintén Angliából jöttek, utána 
mentem és rá is akadtam Kandahar-
ban, ahova épkézláb érkeztem. 

Ez a háború sok kitüntetést és 
szerencsét hozott számos bajtár
saimnak, engem azonban szerencsét
lenné, sőt nyomorékká tett. Mindjárt 
kezdetben beosztottak a berkshirei 
gyalogezredhez, amelynek szolgála-

tában részt vettem a maiwandi vég
zetes csatában. Golyót kaptam a vál-
lamba s a vállperecem kettétörött. Bi
zonyosan a gyilkos ghaziak kezébe 
kerültem volna, ha ott nincs Murray, 
az ordináncom, aki rákötözött egy 
podgvászos lóra s ugy hurcoltak 
vissza a brit előőrsökhöz. 

Szörnyen odavoltam. A sebem ret
tenetesen fájt, a vérvesztés és a sok 
nélkülözés végkép elgyöngitett s úgy
szólván a végét jártam, mikor a többi 
sebesültekkel együtt a peshawari ka
tonai kórházba szállítottak. Itt las
sankint talpra álltam s már sétálgat
tam is egy-egy negyedórát az udva
ron, mikor megkaptam az indiai vér-
hast, amely valósággal átka a mi 
gyarmatainknak. Hónapokig libeg
tem élet és halál közt s mikor végre 
mégis legyűrtem a szörnyű betegsé
get, oly kimerült és erőtlen voltam, 
hogy az orvosi tanács közvetlen élet
veszedelmet látott abban, ha még to
vább is e gyilkos klíma alatt mara
dok. Haladók nélkül tovább küldtek 
hát, fölszállitottak, — ugy van: — 
fölszállitottak, mert a magam erejé
ből még mozdulni sem bírtam — az 
Orontes hajóra s egy hónappal ké
sőbb Portsmouthban voltam. Ekkor
ra már megerősödtem ugyan annyi
ra, hogy a magam lábán tudtam 
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járni, de az egészségem menthetetle
nül odavolt. 

Ám az atyailag gondoskodó kor
mány kilenc hónapi teljes szabadsá
got adott s megtoldta ezt a jóságát 
tizenkettedfel shilling zsolddal. 

Szabad voltam hát, „mint a leve
gő" . . . mert nem volt semmiféle ro
konom s ezen a nagy szabadságon 
csak az ejtett némi csorbát, hogy a 
napi tizenkettedfél shillingből nem 
igen legénykedhettem. -Mindamellett, 
természetesen, egyenesen. Londonba 
mentem, ebbe a nagy Bábelbe, amely 
a henyék és dologtalanok Mekkája. 

Egy darabig fogadóban laktam a 
Strandon; az életem meglehetősen 
örömtelen, sőt határozottan unalmas 
volt s ráadásul még sokkal többet is 
költöttem, mint amennyit a kor
mánytól kaptam. Szerencsére meg
volt az a zsold, amit nem költhettem 
el Indiában, mig a csatatéren vcltam 
és betegen feküdtem: de, mikor már 
erősen fogyni kezdett, komolyan 
gondolkodóba estem, hogy mit te
gyek. 

Csak két választásom lehetett, vagy 
ott keli hagynom Londont és falura 
mennem, ahol olcsóbb az élet, vagy 
pedig egészen meg kell változtatnom 
az életmódomat, kiköltözködni a fo
gadóból és hónapos szobában vagy 
bútorozott lakásban lakni. 

Ugyanaz napon, mikor megállapí
tottam ezt az elesüggesztö alternatí
vát, egész véletlenül találkoztam a 
fiatal Stamforddal, aki tanulótársam 
volt klinikán. 

Ez a Stamford soha sem volt 
ugyan ,.jó barátom", de mégis most, 
hogy oly hosszú egyedüllét után vég
re egyszer ismerőssel is találkoztam, 
szinte ujongva üdvözöltem, s viszon
zásul, ugy látszott, ö is örül a talál
kozásnak. Széles jó kedvemben mind
járt meghívtam, hogy jöjjön velem 
villásreggelire Holbornba. 

Pár perc múlva már egymás mel
lett ültünk a robogó kocsiban s ek
kor Stamford, miután tetőtől talpig 
jól megnézett, álmélkodó megdöbbe
néssel kérdezte: 

— Ugyan mi történt önnel, édes 
Watson? . . . Oly sovány, mint a ke
szeg s oly fekete, mint a szerecsen!: 

Röviden elmondom kalandjaimat 
s körülbelül ép akkor végeztem ve
lük, mikor kiértünk Holbornba. 

— Szegény öregem! v csóválta a 
fejét Stamford. —• S mi a szándéka 
mostan? 

— Egyelőre lakást keresek, — fe
leltem. — Annak a nagy társadalmi 
problémának a megoldásán fárado
zom, hogy lehet-e kapni olcsó pénz
ért kényelmes lakást 

— Különös, — jegyezte meg 
Stamford, hogy ma már ön a máso
dik, akitől ezt a furcsa kívánságot 
hallom. 

— S ki volt az első? — kérdeztem 
kíváncsian. 

— Egy kémikus, alá a kórház la
boratóriumában dolgozik. Azon 
bosszankodott ma reggel, hogy nem 
talál senkit, aki együtt menne vele 
lakni . . . Mert talált ugyan lakást, 
mely szép is, jó is, de neki egyedül 
túlságosan nagy és drága. 

— Na ez derék! — kiáltottam föl 
örvendve. — Ha csak társ kell neki. 
aki megossza vele a lakást és a költ
ségeket, — itt vagyok én! Jobb is 
6zeretnék társaságban lakni, mint 
egyedül. 

Stamford kissé furcsán nézett rám 
s letette a poharat, melyből épen in
ni akart. 

— Ön nem ismeri Sherlock Hol-
mest, — mondta vontatva — külön
ben talán nem igen kívánkoznék, 
hogy állandóan együtt lakjék vele. 

— Micsoda? . . . Talán valami hi
bája van? 

— Oh, azt nem mondhatnám! . . . 
Csak furcsa az eszejárása . . . való
sággal lelkesedik egynémely bizarr 
iránt. De, a mennyire ismerem, egyéb
ként igen derék és tisztességes ember. 

— Orvos, ugy-e? — kérdeztem. 
— Nem . . . Sőt azt se tudom vol

taképen, hogy micsoda. De,*ameny-
nyire tudom, nem hallgatta rendsze
resen a kurzusokat Kénye-kedve 
szerint tanulmányozta hol ezt, hol 



azt s egész csomó . . . hogy is mond
jam? . . . olyan szükségtelen ismere
tet gyűjtött, aminek a gyakorló or
vos semmi hasznát sem veszi, de 
amelylyel ugyancsak sarokba szorít
hatná professzorait. 

— Sohasem kérdezte töle, hogy mi 
célból tanulja mindezt? 

— Nem én; mert Sherlock Holmes 
nem az az ember, akit faggatni le
hetne, ámbár tud közlékeny is len
ni, ha kedve jön rá. 

— Szeretnék találkozni vele, — 
mondtam Stamfordnak. — Ha már 
rászántam magamat, hogy másodma
gammal lakom, szeretnék ilyen csön
des természetű, tudománykedvelö 
emberrel lakni. Még nagyon ideges 
vagyok, s gyűlölöm a zajt, az izgal
makat. Elég részem volt bennük. 
Afganisztánban, most nyugalmas 
életre, pihenésre vágyom . . . Hogy 
találkozhatnám az ön barátjával? 

— Bizonyosan ott lesz a laborató
riumban, — felelte Stamford. — Mert 
furcsa ember ám nagyon! Néha két-
három hétig feléje se néz a laborató
riumnak, máskor meg kora reggel
től késő éjszakáig dolgozik. Most 
épen munkás kedvében van . . . Ha 
kívánja, villásreggeli után arra haj
tatunk. 

— Minden esetre, — feleltem, s 
erre mindjárt más egyébről kezdtünk 
beszélgetni. 

Villás-reggeli után. miközben Hol-
borneból a kórház felé kocsikáztunk. 
Stamford még elmondott egyet-mást 
erről az ismeretlen úrról, akit lakó
társamnak akartam választani. 

— De engem aztán ne szidjon ám, 
— mondta mentegetődzve, — ha 
majd nem fér össze vele! Mert éa 
csak futólag ismerem: annyiban, 
hogy néhányszor találkoztunk a la
boratóriumban. Ön kivánja, hogy 
megismertessem vele: engem tehát 
ne tegyen felelőssé semmiért. 

— Ha nem férünk össze, — felel
tem könnyedón, — majd szétválunk 
megint. De neke mugy rémlik, Stam
ford, — folytattam és merően a sze
mébe néztem — hogy önnek van va

lami oka, amiért már előre is mossa 
a kezeit . . . Talán szörnyen furcsa 
annak az urnák a természete?... 

— Nem könnyű beszélni arról, 
amivel maga sincs tisztában az em
ber, — felelte Stamford nevetve. — 
Holmes egy kissé nagyon i s . . . hi
degvérű s mégis szenvedélyes tudós. 
Azt hiszem, nyugodt lélekkel oead-
na legjobb barátjának is valami 
kotyvalókot, — nem gonoszságból, 
nem! — hanem azért, hogy megfi
gyelje a kotyvalók hatását a szerve
zetre. De viszont meg vagyok győ
ződve, ö maga is ép oly nyugodtan 
bevenné, csakhogy megfigyelhesse a 
hatást... Szóval: igazán rajong a 
pozitív, gyakorlati tudományokért s 
mindig tapasztalati eredményekre tö
rekszik. 

Ebben igaza van. 
— Lehet, de a túlzás itt is vesze

delmes . . . vagy legalább is furcsa. 
Mikor például a boncoló teremben 
bottal veri a hullát, ez mindenesetre 
kissé. . . megdöbbentő. 

— A hullákat botozza?! 
— Ugy van, még pedig azért, hogy 

lássa, mily zuzódásokat lehet ejteni 
a hullákon, a halál után. Ezt a ma
gam szemével láttam. 

— De hisz az imént azt mondta, 
hogy a barátja nem orvos! 

— Most is azt mondom. A jó isten 
tudja, hogy voltaképen mit is tanul! 
. . . De már itt vagyunk, Ítéljen ró
la ön maga! 

A kocsi megállt a kórház mellék
ajtaja előtt. Itt már magam is otthon 
voltam, Stamford nélkül is tudtam a 
járást a khémiai laboratóriumba. 
Átmentünk a lépcsőházon, az udva
ron, aztán föl az első emeletre s a 
folyosó végén volt az ajtó. 

A laboratórium alacsony terem 
volt s a falak mentén, a polcokon, 
tömérdek üveg és dóhoz szorongott 
egymás mellett. Széles, alaesony 
asztalok álltak benne össze-vissza, 
megrakva lombikokkal, görebekkel s 
mindeniken ott állt a kis Bunsen-
lámpás, mely kék lángocskával 
égett. 
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A teremben csak egyetlen egy em
ber volt, aki a távolabbi asztalok 
egyike előtt ült és a munkája fölé ha
jolva dolgozott. Lépteink zajára 
megfordult, hirtelen fölugrott és ör
vendve kiáltott föl: 

— Megtaláltam!... Megtaláltam! 
Egyenesen Stamfordhoz szaladt, 

kezében a lombik s igy folytatta: 
— Megtaláltam a reagens szert, 

amelyet csakis a haemoglobin csap 
le és semmi más! 

Ha aranybányát födözött volna 
föl, akkor se örülhetett volna jobban, 
mint ennek a reagensnek. 

Stamford bemutatott bennünket 
egymásnak: 

I)r. Watson. . . mr Sherlock Hol
mes. 

— Hogy van, uram? — kérdezte 
Sherlock Holmes s ugy megszoritot-
ta a kezemet, hogy ekkora izomerőt 
ugyan ki nem néztem belőle. — 
Amint látom, ön Afganisztánban 
j á r t ? . . . 

— Hogy a patvarba találhatta ki 
ezt? — kérdeztem álmélkodva. 

— Sohse törődjék vele, — felelte 
Sherlock Holmes elmosolyodva. — 
Most nem erről van szó, hanem a 
haemoglobinról... ön bizonyára 
megérti fölfedezésem fontosságát? 

— A dhemda szempontjából min
denesetre érdekes — mondtam — de 
a gyakorlati hasznát nem igen lá
tom. 

— Micsoda, uram? — kiáltott föl 
Sherlock Holmes neki melegedve — 
hisz évtizedek óta sem födöztek föl 
semmit, aminek nagyobb gyakorlati 
haszna lenne a bűnügyi orvos-tudo
mányban . . . ! 

Megfogta a kabátom szárnyát és 
odahuzott az asztalhoz, amelyen dol
gozott. 

— Vegyünk csak egy kis vért, — 
folytatta s egy hosszú tüt szúrt bele 
az ujjába, a kiserkedő vércsöppet 
az ujjáiba, a kiserkedő vércsöppet 
pedig fölfogta egy chómiai éprou-
vette-be. — Most eresszük föl ezt a 
kevés vért egy liter vízzel.. .• Termé
szetes, hogy a yiz olyan lesz, mint

ha semmi sem változott volna benne. 
A vér mennyisége a vizéhez körül
belül annyi, mint 1 : a millióhoz... 
Mindamellett fogadok önnel, hogy a 
reakció meglesz. 

Mialatt beszélt, egy kis üvegcső
ből pár csöpp átlátszó folyadékot ön
tött a véres vizbe, amely erre sötét 
mahagóni szinü lett, az üveg feneké
re pedig valami barna por csapó
dott le. 

— Nem megmondtam! — kiáltott 
föl ujongva s ugy tapsolt, mint a 
gyerek, ha uj játékszert kap. — 
Nos, hogy tetszik önnek? 

— Ugy látszik ez a reagens fölöt
te érzékeny. 

— Nagyszerű, nagyszerű!... A 
régi gnaiacum, melyet eddig hasz
náltak, sohasem adott biztos ered
ményt. Bizonytalan volt az ered
mény akkor is, ha mikroszkóppal 
vizsgálták és keresték a vértestecs-
kéket.. . Sőt ez az utóbbi már akkor 
se ér semmit, ha a vérnyomok pár 
órásak.. . Az én reagensem ellenben 
ép oly jól és biztosan hat a vérre, 
akár régi, akár fr iss . . . Ha előbb 
is ismerték volna ezt a reagenst, sok 
száz emlber ülne a börtönben, aki 
most szabadon jár-kel és kisiklott az 
igazságszolgáltatás karmai közül. 

— Valóban! — szóltam önkényte
lenül is megdöbbenve. 

— A gyilkost sok esetiben azért 
nem lehetett kinyomozni, elitélni... 
Valakit csak több hónappal a bűn
tény elkövetése után gyanúsítanak a 
gyilkossággal. Megvizsgálják a ru
háit, fehérneműjét és barnás folto
kat "födöznek fel rajta... Vérfoltok 
ezek vagy rozsda-foltok, sár-, gyü
mölcs-foltok? Hány szakértő vizs
gálta meg a foltokat s nem tudott 
dönteni!... Miért nem? Mert nem 
volt biztos mód, amelylyel meg le
hetett volna állapítani a folt. igazi 
mivoltát! Most itt van a Sherlock 
Holmes-reagens és többé semmi két
ség nem lehet. 

A szemei ragyogtak, mialatt be
szélt; s miikor elvégezte, szivére tet
te a .kezét és mélyen bókolt, mintha 



valami láthatatlan tömeg tapsait kö
szönte volna meg . . . 

— Valóban gratulálok önnek e fel
fedezéshez, — szóltam, elcsodálkoz
va kissé a túlságosnak látszó lelke
sedésen. 

— A múlt érben ott volt a frank
furti v. Bischoff esete, — felelte 
Sherlock Holmes. — őt mindeneset
re fölakasztották volna, ha ezt a 
reagenst már akkor ismerik. Aztán 
ott volt a bradfordi Mason, a hír
hedt Müller, a montpellieri Lefevre 
és a neworleansi Sámson . . . Egész 
sereg oly bűnügyet tudnék fölsorol
ni, melyekben mindenütt ez a reagens 
döntött volna!. . . 

— Ön igazi eleven kalendáriuma a 
bűneseteknek! — szólt közbe Stam
ford nevetve. — Nem indíthatna 
mindjárt folyóiratot is ezen a cimen: 
„A mult bűnügyi krónikája?" 

— Annyi bizonyos, hogy nagyon 
érdekes olvasmány lenne, — felelte 
Sherlock Holmes és flastromot ra
gasztott megszúrt ujjára. — Vigyáz
nom, kell, — fordult hozzám moso
lyogva, — mert sokat dolgozom mér-
keggel i s . . . 

Felém nyújtotta a kezét s elekor 
láttam, hogy tele van flastromofckal, 
az erös savak pedig többféle szinüre 
marták, cserzették a bőrét 

— Üzleti ügyben jöttünk ide, — 
szólt Stamford, székre ülve s egy 
másikat alám tolva. — Watson bará
tom lakást keres s mivel ön panasz
kodott ma reggel, hogy nem talál la
kótársat, elhoztam Watsont, hogy 
hátha megegyezhetnek? 

Sherlock Holmesnek látszólag 
megtetszettem, mert sietett felelni: 

— Baker-utcában találtam egy csi
nos kis fészket, amelyben megfér
hetnénk egymás mellett..-. Remény
lem, az erös dohányfüst nincs ter
hére? 

— Magam is mindig „hajós"-do-
hányt szívok. — feleltem. 

— Ez hát rendben van. Nekem ott
hon is van kis laboratóriumom s né
ha kísérletezni is szoktam. Nem za
varná ez önt? 

— Szó sincs róla! 
— Lássuk csak, micsoda fogyatko

zásom is van még? . . . Néha mogor
va leszek si napokig se szólok egy 
szót se. Nehogy azt gondolja ilyen
kor, hogy bosszús vagyok! . . . Ne 
törődjék velem; nem tart sokáig 9 az
tán megint jókedvű leszek . . . Most 
önön a sor. Rajta, mondja el a hibáit! 
Mert hát jobb ha két cimbora kölcsö
nösen megvallja, hogy mi lakik ben
nük, mielőtt össze mennének lakni . . . 

Nagyot nevettem ezen a vallatáson. 
— Golyó van a vállamban — felel

tem aztán; — nem szeretem a zajt, a 
lármát, mert nagyon ideges vagyok, 
sokszor olyankor kelek föl, mikor 
más tisztességes ember aludni készül 
és véghetetlenül lusta vagyok. Egész
séges koromban volt még egész cso
mó más hibám is, de most egyelőre 
ezek a legnagyobbak. 

— Vájjon zajnak, lármának tekin
ti-e a hegedülést is? — kérdezte 
Sherlock Holmes, kissé aggodalmas-
san. 

— Ez attól függ, hogy ki hegedül, 
— feleltem. — A művészi hegedüjá-
ték isteni élvezet... de a cincogás. — 

— Oh, akkor sebaj! — vágott köz
be Sherlock Holmes vidáman. — Azt 
hiszem, rendben és tisztában va
gyunk, föltéve persze, hogy önnek is 
tetszeni fog a lakás. 

— Mikor nézhetnök meg együtt? 
— Jöjjön el értem holnap délben 

ide, — felelte Holmes — akkor mind
járt nyélbe is üthetjük a dolgot. 

— Helyes. . . tehát pont délben. 
Kezet fogtunk s aztán Stamford 

meg én ott hagytuk öt a laboratórim-
ban. 

— Az ördögbe! — kiáltottam föl 
hirtelen az utcán — csak azt nem ér
tem, honnan tudhatta, hogy Afganisz
tánból jövök? 

Stamford furcsán mosolygott s igy 
felelt: 

— Ez az ö titka. Valósággal ördö
ge van neki, hogy mindent kitalál s 
ezzel már sok embert megdöbbentett 
és kíváncsivá tett. 

— Ah, tehát titka van? — kiáltot-
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tam föl kezeimet dörzsölve. — Ez fö
lötte érdekes s nagyon köszönöm ön
nek, Stamford, hogy összehozott ben
nünket. Tanulmányozni fogom őt; 
hisz ön is tudja: „A legszebb tudo
mány az ember maga" . . . 

— Nos, hát csak tanulmányozza — 
mondta Stamford, mikor elváltunk. — 
De mondhatom, hogy kemény dió 
lesz . . . És akár fogadni mernék, 
hogy Holmes előbb kitanulja önt, 
mint ön öt . . . A viszontlátásra! 

— A viszontlátásra! — feleltem én 
is és visszaballagtam a fogadóba, 
meglehetősen érdeklődve uj ismerő
söm iránt. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A következtetés tudománya. 

Másnap találkoztunk a meghatáro
zott időben és megnéztük a lakást a 
Baker-utcai 221/b számú házban. Az 
egész csak három szoba volt; jobb
ról és balról egy-egy kényelmes há
lószoba s a kettő közt levegős, kétab-
lakos tágas szalon. 

A lakás oly kényelmesnek látszott 
minden tekintetben s az ára, hat két 
részre osztotluk. aránylag oly cse
kély volt, hogy rögtön kivettük s 
mindjárt el is határoztuk, hogy bele 
költözünk. Én még azon az estén el
hozattam minden holmimat a foga
dóból, Holmes pedig másnap reggel 
éllitott be a podgyászával. 

Két-három napig egyebet se tet
tünk, mint kiragosgattuk a holmin
kat és lehetőleg csinosítottuk a la
kást. Aztán, mikor ez megvolt és ké
nyelmesen elhelyezkedtünk, élvezni 
kezdtük a nyugalmas együttlét örö
meit. 

Bizonyos, hogy Holmesszel köny-
nyü volt megférni. Nyugodt, csöndes 
ember volt, úgyszólván a megszokás 
rabja. Este ritkán maradt fönn tiz 
óránál tovább, reggel pedig! mindig 
előbb megreggelizett és elment hazul
ról, mint én fölkeltem Néha egész 
nap a laboratóriumban dolgozott, 
máskor a boncoló-teremben töltötte 
idejét és gyakran tett hosszú sétákat, 

még pedig látszólag London legfólre-
esöbb vidékein. 

Ha rájött a munkakedv, semmi sem 
fékezhette energiáját; de hellyel-köz
zel megjött a visszahatás is s ilyen
kor egész nap el tudott heverni a 
szófán, a szalonban, reggeltől estig 
meg se szólalt, sőt még csak meg se 
mozdult. Ezeken a napokon oly üres, 
révedező volt, a tekintete, hogy szinte 
azt hihettem volna, hogy valami nar-
kotikus szert használ, ha mértékle
tes, rendszeres életmódja ellene nem 
mond ennek a föltevésnek. 

Amint a hetek multak, egyre nőtt 
érdeklődésem iránta, valamint kíván
csiságom is, hogy voltaképpen mi 
célból tanul s mivel foglalkozik. Sze
mélye, alakja és egész megjelenése 
olyan volt, hogy a legfölületesebb 
szemlélőnek is szemébe tűnhetett. 
Hat lábnál csak valamivel volt ma
gasabb, de szikár termete sokkal 
magasabbnak mutatta. A szemei éle
sek, szinte szúrósak voltak s vékony 
horgas orra valami szokatlanul eré
lyes, határozott kifejezést kölcsön
zött arcának. Keskeny és összeszo
rított ajkai szintén erös, elhatáro
zott jellemre mutattak, valamint az 
álla is, mely előre álló és négyszög
letes volt. 

Az olvasó talán különösnek talál
ja, hogy Sherlock Holmes titokzatos 
lénye annyira izgatott engem; de meg 
kell gondolnia, hogy egyfelől nem 
volt semmi dolgom, tehát az unolom 
vitt rá erre a kíváncsiságra, másfelöl 
pedig a betegségem, illetőleg gyenge 
egészségem is elzárt a világi élveze
tek, a társaság örömeitől. Az utcára 
csak akkor mehettem, ha az idő kü
lönösen szép .volt s nem lévén bará
taim, akik meglátogattak volna, mi
kor otthon kellett kucorognom, ter
mészetesen a lakótársammal foglal
koztam s igyekeztem mélyére hatni 
annak a titoknak, mely környezte. 

Sherlock Holmes nem orvosnak 
készült. Mikor megkérdeztem tőle, ö 
maga is nyíltan megmondta ezt. Sőt 
ugy látszott, hogy nem is hallgat 
semmiféle oly kurzust, amelynek el-



végzése után bármiféle diplomára 
számíthatna. 

De annál bámulatraméltóbb volt 
szorgalma, amellyel a tudomány bi
zonyos ágait művelte, s a megfigye
lésnek oly páratlan mestere volt, 
hogy gyakran elbámultam megjegy
zésein . . . Ez a tehetsége a varázs
lattal, a büvészettel volt határos, de 
mi lehetett volna a célja? . . . 

Másrészt viszont bámulatosan tu
datlan volt bizonyos dolgokban. A 
modern irodalomból, filozófiából és 
politikából úgyszólván semmit sem 
tudott. Mikor egyszer Carlyle Ta
mást idéztem, a lehető legnaivabb 
hangon kérdezte, hogy ki volt ez az 
ember és hogy mit müveit? . . . 

De azon hökkentem meg legjob
ban, mikor véletlenül rájöttem, hogy 
nem tudja a Kopernik theoriáját s fo
galma sincs a naprendszerről. Hogy 
akadjon müveit ember ebben a XX. 
században, aki ne tudja, hogy a föld 
forog a Nap körül, — oly roppant tu
datlanságnak látszott, hogy'szinte el 
se képzelhettem. 

— Ugy látszik, ön csodálkozik 
azon, hogy nem tanultam ezt? — 
szólt Sherlock Holmes mosolyogva. 
— Most azonban, hogy ön megma
gyarázta, igyekezni fogok, hogy mi
nél előbb elfelejtsem az egészet. 

— Hogy elfelejtse?! . . . 
— Lássa, kedves Watson, — foly

tatta Holmes nyugodtan — az ember 
feje szerintem olyan valami, mint az 
üres lakás; ki-ki megtömheti [búto
rokkal, annyit rakhat bele, amennyi 
belefér. A hóbortos megtömi minden
féle lim-lom tudománnyal, amit útjá
ban talál és fölvesz s ugy össze-visz-
sza zsúfolja fejiéhen a legkülönbö

zőbb ismereteket, hogy ujak számára 
már helye gines, a meglevőkkel pe
dig ugy meg van akadva, hogy sem
mi hasznukat se tudja venni. A jó
zan ember azonban nagyon is vigyáz 
arra, hogy mit vesz be a fejébe, mit 
nem. Legfökép csak azokat az esz
közöket, amelyekre szüksége van, 
hogy a munkáját végezhesse s ezeket 
is, oly szép rendben tartja, hogy bár

mikor tetszése szerint előránthassa 
őket Mert tévedés azt hinni, hogy a 
fejet a végtelenséglik lehet tömni; el
jön az idő, midőn minden uj ismeret 
kiszorít egy másik, már meglevőt, s 
ezért fölötte fontos, hogy semmiféle 
haszontalan ismeretet be ne vegyünk. 

— De a naprendszer! — kiáltot
tam föl álmélkodva. — A naprend
szert csak kell ismernie minden mü
veit férfinak? 

— Ugyan miért kellene? — szólt 
Holmes türelmetlenül vállat vonva. 
— ö n azt mondja, hogy földünk, s 
vele mi is, forgunk a nap körül. Hát 
jól van. De feleljen most erre: mit 
ártana nekem és a munkámnak, ha 
nem a nap, hanem a hold körül fo
rognánk? 

Meg akartam kérdezni, hogy mi 
hát.ez a munka? — de láttam rajta, 
hogy nem nagyon jó néven venné 
ezt a kérdést s azért hallgattam. 

Midőn aztán később egyedül ma
radtam, megint fontolóra vettem rö
vid beszélgetésünket s igyekeztem 
következtetni belőle. Holmes azt 
mondta, hogy smmifélé oly ismeret
tel nem törődik, amely nincs ösze-
függésben a céljaival. Ennél fogva 
minden, amit tud, oly tudomány, 
aminek hasznát veheti. Gondolkoz
ni kezdtem, hogy mi hát az, amit 
tud s ceruzát, papirost véve, le is ir-
tam. De mikor leirtam, önkénytele
nül is elmosolyodtam a furcsa sta
tisztikán, amely igy hangzik: 

Sherlock Holmes tudománya: 

Mit tud az 

1. Irodalomból... semmit. 
2. Filozófiából... semmit. 
3. Asztronómiából... semmit. 
4. Politikából... nagyon keveset. 
5. Botanikából... Sokat a bella-

donnáróL ópiumról, digitálisról s ál
talában a mérges növényekről. A 
gyakorlati növénytanból, kertészet
ből semmit 

6. Geológiáiból... keveset s azt is 
tapasztalat utján. Például, ha csak 
ránéz is, meg tudja mondani, hogy 



ez, vagy az milyen_ földréteg. Séta 
után megmutatta a cipőjén a port, 
vagy eárt s a szinéröl, anyagáról 
meg tudta mondani, hogy Londonnak 
melyik részén szedte föl. 

^ Khémdáíból... kitünö vegyész. 
8. Anatómiából... Sokat tud, de 

rendszertelenül. 
9. Bűnügyi irodalomból... Rop

pant sokat. Ugy látszik, a században 
elkövetett minden bűntény minden 
részletét ismeri. 

ŰJO. Kitűnően hegedül. 
11. Jó vivó, birkózó és ök löző . . . 
12. Elég tüzetesen ismeri az angol 

törvényeket... 
Idáig érve, bosszúsan összegyűr

tem a papirost, belehajítottam a tűz
be és bosszúsan dörmögtem: 

Ha akad ember, aki kitalálja, 
hogy mi célból tanulta Holmes ezt a 
sok ostobaságot ily rendszertelenül, 
6 mi szüksége volt ráadásul még a 
hegedtilésre is: szívesen adok neki 
egy fontot! 

Mert valóban remekül, ámbár eb
ben is oly szeszélyes és kapkodó 
volt, mint minden egyéb tudományá
ban. Kérésemre többször játszott 
egyet-kettőt Mendelssohn szonátái
ból: s ilyenkor bámultam művésze
tet. De ha magára hagytam, ritkán 
játszott darabokat, hanem csak ugy 
vaktába és találomra hegedült, ahogy 
a fantáziája vitte. 

Hátradőlt karosszékében, térdeire 
fektette hegedűjét, behunyta szemeit 
s aztán látszólag gondtalanul húzo
gatta vonóját a húrokon. . . Néha bá
natos, máskor vidám volt a melódia, 
mely összefüggéstelenül hangzott a 
hurokról . \ . Világos volt, hogy a 
dal a gondolatait tükrözte, csak azt 
nem tudtam, hogy a zene idézte-e 
föl benne e gondolatokat, vaky in-
káhb csak szeszélyes észjárásának a 
kifolyása vo l t . . . E szeszélyes, ösz-
szefüggéstelen cincogás dühbe hozott 
volna, ha Holmes kárpótlásul türel
memért el nem játszotta volna min
dig kedvenc darabjaimat is. Ez az
tán kibékített 

Az első héten nem volt egy láto

gatónk sem, s én már azt kezdtem 
gondolni, hogy Holmes is ép oly 
elhagyatott, mint én s neki sincse
nek barátai. De aztán csakhamar 
tapasztaltam, hogy de bizony: sok 
ismerőse van, még pedig a társada
lom legkülönbözőbb rétegeiből. 

Ott volt mindenekelőtt egy kecske
szakállú, sápadt, feketeszemű, gya
nakvó arcú ember, akinek mr Le3-
trade volt a neve ez háromszor-négy
szer is eljött egy héten. Egy délelőtt 
egy fiatal, előkelő hölgy látogatta 
meg, s majd három fertály óráig 
volt nála. Ugyanaznap délután egy 
őszbe csavarodott, hajlott hátú em
ber látogatta meg, valami zsidó 
uzsorás lehetett és fölötte izgatott 
volt, s alig hogy elment, jött egy sze
gényesen öltözött öreg anyóka . . . 
Máskor meg egy egészen ősz, na
gyon előkelő külsejű gentleman ke
reste és sokáig tanácskozott vele; 
majd egy vasúti portás, aki bársony
uniformisában vol t . . . 

Valahányszor egy-egy ilyen láto
gató jött. Sherlock Holmes mindig 
udvariasan megkért, hogy engedjem 
át neki a szalont s ilyenkor mindig 
be is húzódtam a hálószobámba. Mi
kor pedig elment a látogatója, min
dig újra bocsánatot kért. 

— Kénytelen vagyok ezt a szobát 
használni az ügyleteim lebonyolítá
sára . . . Ezek a látogatóim az én 
ügyfeleim. 

Ilyenkor ismét lett volna alkal
mam, hogy megkérdezzem, mik hát 
voltaképen ezek az ,/ügyletek"?... 
de nem akartam tolakodásommal 
kényszeríteni, hogy bizalmas legyen 
hozzám. Azt hittem ugyanis, hogy 
akarattal titkolódzik előttem, de 
csakhamar meggyőződtem róla, hogy 
tévedtem, mert ö maga avatott be en
gem az ..ügyleteibe". 

Ez március 4-ikén történt; — jó 
okom van, hogy emlékezzem rá! — 
s az napon valamivel korábban kel
tem fel, mint rendesen. Holmes már 
reggelizett, de az én teritékem még 
nem volt asztalon, mert a háziasz-
6zony, hozzá lévén szokva, hogy ké-
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sön kelek, még a kávémat sem ké
szítette el. 

Boszusan csöngettem és türel
metlenül kértem a reggelit s mialatt 
Holmes nyugodtan evett, fölvettem az 
asztalról egy újságot, hogy olvasok, 
mig az én reggelimet is behozzák.. . 
Az egyik cikk meg volt kékplajbá-
szolva s az én szemem, természete
sen, mindjárt arra a cikkre tévedt. 

Kissé furcsa, bombasztikus cime 
volt — ,.Az élet könyve", — s arra 
akart tanítani, hogy a megfigyelő 
ember mennyit tanulhat, ha tüzetesen 
és rendesen vizsgálja mindazt, ami 
körülötte történik. Meglepett a cikk, 
amely valósággal keveréke volt az 
éleslátásnak és a képtelenségnek. 
Okoskodása logikus és mélyen szán
tó volt, de a következtetéseket fölötte 
túlzottaknak találtam. 

A cikkíró olyasmit állított, hogy az 
arckifejezés pillanatnyi változásából, 
egy izpmrándulásból, egy szem-vil-
lanás'bol ki lehet találni az ember leg
titkosabb gondolatait. Az éles meg
figyelőt, aki sokat tapasztalt, lehetet
len volt megcsalni szerinte. A meg
figyelés és az elemzés eredményei ép 
oly pozitivek, mint az Enclides tan
tételei. A laikus oly megdöbbentő
nek találná a megfigyelő ítéleteit, 
hogy szinte varázslónak tarthatná, 
mig csak meg nem ismerné a követ
keztetés rendszerének láncolatát. 

„A logikus megfigyelő, — így szólt 
a cikk, — egy csöpp vizböl is követ
keztethetne az Atlanti-óceánra és a 
Niagara-vízesésre, bár sohasem látta 
őket vagy hallott róluk. Hasonlóképen 
az egész élet is csak hosszú lánc, 
amelynek természetét csak akkor is
merjük meg félig-meddig, ha egy-egy 
láncszemét véletlenül megpillantjuk. 
Mint minden művészetet, az elemzés 
és következtetés tudományát is csak 
hosszú és kitartó tanulás szerezheti 
meg, s az emberélet nem elég hosszú 
arra, hogy bárki tökéletesen elsajá
títhassa . . . 

„Mielőtt a kutató a problémának 
nehezebb, erkölcsi és szellemi felével 
foglalkoznék, kezdje a könnyebb, ele

mi dolgokon. Például, ha találkozik 
valakivel, igyekezzék az első tekintet
re kitalálni az illetőnek a történetét, 
valamint azt is, hogy miből él, mivel 
foglalkozik. Bármily gyerekesnek lát
szik is ez a gyakorlat, bizonyos, hogy 
élesíti, a megfigyelő tehetséget, s meg
tanít bennünket arra, hogy mit néz
zünk, mit vizsgáljunk és mit lássunk 
meg. A köröm, a kabát állása, az ing 
eleje, gallérja, a nadrág térdének mi-
némüsége, a mutató és hüvelykujj for
mája, az arc, a szemek kifejezése: — 
szóval ez apró részletek külön-külön 
és együtt nyilván elárulják a tulajdo
nosnak a hivatását. S hogy mi min
dent láthat és következtethet ebből a 
tapasztalt megfigyelő, — szinte hihe
tetlen." 

— Micsoda badarság ez! — kiáltot
tam föl, lecsapva az újságot az asztal
ra. — Soha életemben nem olvastam 
nagyobb ostobaságot. 

— Mi az? — kérdezte Sherlock 
Holmes. 

— Hát e^ az újságcikk, — feleltem 
rámutatva a kis kanalammal, amint 
leültem reggelizni. — Látom, hogy 
ön is olvasta, mert meg volt kékplaj-
bászolva . . . 

— Nos és? — kérdezte Holmes 
szárazon. 

— Nem tagadom, hogy elég követ
kezetes logikája van, — feleltem; — 
de bizonyos, hogy az írója elvetette 
a sulykot. Valami szobatud ásnak az 
elmefuttatása lesz, aki a csöndes író
asztal mellett sütötte ki ezeket a csi
nos paradoxonokat. De a gyakorlati 
életben nem lehet hasznát venni a 
theoriájának. Szeretném látni, ha fel
ülne a lóvonatra s ki kellene találnia 
mindazoknak a foglalkozását és múlt
ját; akikkel utazik! . . . . Ezerét ten
nék egy ellen, hogy valamennyiét el
vétené! 

— Biztosítom, hogy elvesztené a 
pénzét, — felelte Holmes nyugodtan. 
— Azt a cikket különben én irtam. 

— ö n ? 
— Ugy van, én; mert nekem fölöt

te nagy a hajlandóságom a megfigye
lésre is, a következtetésre is. Az a 
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theória, amit megkísértek kifejteni s 
amelyet ön ostobának tart, nagyon is 
gyakorlati hasznú: — annyira az, 
hogy én belőle élek. 

— Belőle él? . . . Ugyan hogyan? 
— kérdeztem önkénytelenül. 

— Ugy, hogy ez a mesterségem. S 
azt hiszem, én vagyok a világon az 
egyetlen ilyen mesterember. Más szó
val : tanácsadó detektív vagyok, — ha 
ugyan ön tudja, hogy mi ez. Itt Lon
donban egész csomó állami és egész 
csomó magándetektív van. Ha ezek az 
urak megakadnak, eljönnek hozzám 
s én igyekszem őket a helyes nyomra 
vezetni. Elém terjesztik az esetet, va
lamennyi bizonyitékot s én rendesen 
útba is tudom igazitani őket, mert 
roppant sok bűnesetnek a történetét 
ismerem. A bűntények többé-kevésbbó 
hasonlitanak egymáshoz: s ha isme
ri ezernek a bonyodalmát, lehetetlen, 
hogy ki ne találja az ezeregyedikét 
is. Lestrade nagyon ismert detektív. 
Legutóbb belegabajodott egy -szöve
vényes családi esetbe s azért járt itt 
nálam. 

— Hát a többiek? 
— Azokat leginkább a magán tu

dakozóirodák küldik hozzám. Mind
nek van valami baja és fölviláeosi-
tást, nyomot keres. Én meghallga
tom az esetüket, ők meghallgatják a 
véleményemet és tanácsomat s aztán 
zsebre vágom a dijamat, 

— De csak nem akarja elhitetni ve
lem, — szóltam kételkedve, — hogy 
innen a szobájából meg tud oldani 
oly bonyolult eseteket, amiket mások 
nem iud.iak megfejteni, bár szinröl-
szinre látnatiák az eset mindtti apró 
részletét. 

Pedig ugy van. Valami ösztön 
megsejteti velem a valót. Helylyel-
közzel fordul ugyan elő eset, amely 
k .̂ssó bonyolultabb. Akkor magam
nak is oda k.-ul mennem és szernél ve
sén megnéznem a részleteket, körül
ményeket. De látja, nekem egész cso
mó oly tudományom van, amely meg
könnyíti az ilyen rejtélyesnek látszó 
esetek földerítését. Az a következteté
si elmélet, melyet kifejtettem az új

ságban s amelyet ön ugy kinevetett, 
megbecsülhetetlen segitsógemre van 
a gyakorlati életben. Nekem már má
sodik természetemmé lett a megfigye
lés. Ugy vettem észre, hogy meglepte 
önt, mikor legelső találkozásunkkor 
azt mondtam, hogy ön Afganisztánból 
jött? 

— Ezt bizonyára megmondták ön
nek. 

— Szó sincs róla! Én tudtam, hogy 
ön Afganisztánból jött. Hosszú meg
szokás folytán a gondolatkapcsolás, 
az eszmetársulás oly gyorsan megy 
végbe az agyamban, hogy már egész 
hirtelen csak a következtetésnél álla
podom meg, anélkül, hogy ügyelnék a 
közbeeső láncszemekre. Pedig ebben 
a következtetésben is voltak ily lánc
szemek; például, ha kíváncsi rá, el
mondhatom, hogy jöttem erre a gon
dolatra. 

— Kérem, mondja el! — szóltam 
érdeklődve. 

— A gondolatmenet ez volt: — „Itt 
van ez a gentleman, aki orvos, de kül
seje, tartása katonás. Világos tehát, 
hogy katonai orvos. A tropikus vi
dékről kellett jönnie, még pedig nem 
is nagyon régen, mert az arca na
gyon lesült, pedig bőrének természe
tes szine nem lehet a barna, mert a 
haja és a bajusza szőke. Beteg volt 
és sok bajon eshetett át; ez látszik az 
arcán és egész alakján. A balkarja 
megsebesült, mert mereven és szokat
lan módon tartja . . . Melyik tropi
kus országban szenvedhetett sokat 
egy angol katonaorvos? . . . Világos 
hogy csak Afganisztánban." — Ez a 
gondolatmenet egy másodpercnél rö
videbb idő alatt villant át az agya
mon. Én mindjárt megmondtam a kö
vetkeztetést: — hogy Afganisztánból 
jött, — ön pedig elálmélkodott. 

— Ugy, ahogy ön magyarázza, na
gyon egyszerű a dolog — feleltem 
mosolyogva. — Tudja-e, hogy Poe 
Edgár hires Dupinje jut eszembe? 
Sohse hittem volna, hogy eféle embe
rek valóban élnek! 

Sherlock Holmes fölkelt és rágyúj
tott. 
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— ön bizonyára azt hiszi, hogy 
bókot mondott nekem, mivel Dupin-
hez hasonlitott? Pedig lássa, szerin
tem ez a Dupin nagyon rövid eszű 
fickó volt. Bizonyos, hogy volt benne 
némi elemző és megfigyelő tehetség, 
de korántsem volt olyan portentum, 
aminőnek Poe képzelte. 

— Olvasta Gaboriau munkáját? — 
kérdeztem. — Vájjon igazi detektiv-
nek tartja-e Leccocq-ot? 

Sherlock gúnyosan füttyentett, 
— Lecocq nyomorult csaló volt! 

— mondta azután boszusan. — 
Csak egyetlen életrevaló tehetsége 
volt: a lázas tevékenység. Valóság
gal beteg lettem, mikor azt a köny
vet olvastam. Az volt a kérdés, ho
gyan lehetne megállapítani egy is
meretlen fogoly személyazonosságát. 
Én huszonnégy óra alatt megcsinál
tam volna ezt. Lecocqnak pedig fél-
esztendőre volt szüksége. Ez a könyv 
arra jó, hogy a detektívek megtanul
ják belőle, mit nem kell cseleked
niük. 

Kissé bosszantott, hogy két alak
kal, akit én igen nagyra becsültem, 
Holmes ily könnyedén elbánt. Oda
mentem az ablakhoz és lenéztem a 
nyüzsgő utcai életre. 

— Ez az ember nagyon okos le
het, — mondtam magamban, — de 
bizonyos, hogy fölötte öntelt is. 

— Mostanában már nincsenek se 
bűntények, -se bűnösök! — panasz
kodott Holmes. — Mi szüksége is 
van a detektivnek észre? Én tudom, 
hogy világhírű lehetnék azzal, amit 
tudok. Soha nem élt még ember, aki
nek akkora természetes tehetsége, 
s oly roppant gyakorlati tudománya 
lett volna a bűntények fölfedezésére, 
mint nekem . . . És mi az eredmény? 
. . . Nincsenek bűntények; vagy ha 
vannak is, oly közönséges, átlátszó 
gazságok, hogy akármelyik közön
séges rendőr is kiderítheti. 

Engem még egyre bosszantott ez 
a dicsekvő beszéd. Másfelé akartam 
hát terelni a társalgást. 

— Vájjon mit kereshet az az em
ber? — szóltam s egy magas, erő

teljes, tisztességesen öltözött férfiura 
mutattam, aki az utca túlsó felén 
ment és aggodalmasan nézegette a 
házakat. 

Nagy kék boríték volt a kezében, 
s látható volt, hogy levelet visz 
valahová. 

— Azt a volt haditengerész altisz
tet gondolja? — kérdezte Holmes 
mellém lépve. 

— Na ez már igazán sok! — bosz-
szankodtam magamban. Tudja, hogy 
nem hívhatom föl azt az embert és 
nem kérdezhetem meg . . . 

E pillanatban az az ember meg
pillantotta a házunk számát s egye
nesen, gyorsan átszaladt az utcán 
. . . Hallottuk, hogy csönget; — az
tán a kapu kinyílt és nehéz léptek 
jöttek fölfelé a lépcsőn. 

— Mr Sherlock Holmes! — szólt 
az ember benyitva hozzánk s előre 
nyújtotta a kezében tartott levelet. 

Holmes elvette, én pedig ördögi 
furfanggal és kárörömmel odafor
dultam az emberhez és nyájasan 
kérdeztem: 

— Micsoda az ön foglalkozása, 
barátom? 

— Hordár vagyok, uram . . . A 
bérruhám foltozni van a szabónál, 
azért húztam föl az ünneplömet. 

—- S mi volt azelőtt? — kérdez
tem s lopva gúnyosan néztem Hol-
mesre, hogy most mindjárt megszé
gyenül. 

— Vitorlamester voltam, uram, a 
haditengerészetnél . . . Nincs felelet, 
uram?.. . Helyes; alázatos szolgája. 

összeütötte a bokáit, katonásan 
köszönt és kiment. 

HARMADIK FEJEZET 

A brixtoni rejtély. 

Megvallom, nagyon meglepett ez 
az eset, mely fényes bizonyítéka 
volt annak, hogy Holmes elméleté
nek mégis csak nagy gyakorlati 
haszna van. Most már bizonyos el
fogult tisztelettel néztem rá s bár 
kissé izgatott a gyanú, hogy hátha 



előre kicsinálta ezt a dolgot az én 
felültetésemre? . . . mégis hinni kezd
tem megfigyelő tehetségének erejé
ben; mert ugyan mi oka lett volna, 
hogy e „kicsinált" dologgal félre
vezessen ? . . . 

Mikor ránéztem, éppen elolvasta 
a levelet és révedezve, kifejezéstelen 
szemekkel tekintgetett körül a szo
bában, mintha valami szörnyen fog
lalkoztatta volna az elméjét. 

— Hogy az ördögbe találta ki 
ezt? — kérdeztem tőle. 

— Mit találtam ki? — szólt Hol
mes mogorván. 

— Mit? . . . Hát azt, hogy ez az 
ember kiszolgált haditengerész al
tiszt. 

— Nem érek rá ily haszontalan
ságokkal bajlódni! — felelte Holmes 
nyersen. 

Majd Mindjárt mosolyogva tette 
hozzá: 

— Bocsássa meg ezt a durvaságot. 
Ön megszakította a gondolkozásom 
fonalát; de talán jól cselekedett . . . 
Nos, ön tehát csakugyan nem ta
lálta volna ki, hogy ez az ember 
haditengerész alijszt volt? 

— Nem bizony! 
— Pedig könnyebb volt kitalálni, 

mint elmondani, hogy miből talál
tam ki. Ha felszólítanánk önt, hogy 
bizonyítsa be, hogy kétszer keltő 
miért négy: ugy-e nehezen tudná be
bizonyítani, pedig szentül tudja, 
hogy ugy van! Nos tehát: mikor rá
néztem arra a fickóra, bár az utca 
túlsó felén volt, mégis jól láttam, 
hogy a kezefején egy nagy tetovált 
vasmacska van; ez okvetlenül azt 
jelenti, hogy tengeren járt. A tar
tása katonás volt és pofaszakáiiát a 
katonai előírás szerint visel íe, követ
kezéskép a haditengerészelnél kel
lett szolgálnia. Látszott rajta, hogy 
van benne valami parancsoló, mond
hatnám, a felsőbbség, ' a felelősség 
érzete, ön is láthatta, hogy maga
san hordta a fejét, s a botját szinte 
kihívóan suhogtatta. Komoly, értel
mes arcú, középkorú férfi; — min

den azt mutálta, hogy altiszt volt és 
a haditengerészetnél szolgált. 

— Csodálatos! — kiáltottam föl. 
— Ej, gyerekség! — felelie Hol

mes, vállatvonva; bár az arcán lát
szott, hogy tetszett neki az én őszinte 
meglepetésem és álmélkodásom. 

— Én az imént panaszkodtam, — 
folytatta Holmes, — hogy mostaná
ban nem követnek el valamire való 
bűntényt sem. De azt hiszem téved
tem. Olvassa csak ezt a levelet. 

Odaadta a levelet, mit az imént ho
zott a hordár; én iszonyodva olvas
tam el. 

— Éz rettenetes! — kiáltottam föl 
elszörnyedve. 

— Kissé szokatlan eset, — felelte 
Holmes nyugodtan. — Nem lenne 
szives hangosan és lassan elolvasni, 
hogy gondolkozhassam rajta? 

Leült a karosszékbe, én pedig las
san, jól hangsúlyozva olvastam, 
amint következik: 

„Kedves mr Sherlock Holmes. 

Az éjszaka gonosz bűntényt kö
vettek el a brixtoni-ut mentén a 
Lauriston Garden 3. számú házá
ban. Az őrt álló rendőr arra jár
ván, éjfél két óra tájban világos
ságot látott a házban s mivel 
tudta, hogy a ház lakatlan, mind
járt rosszat gyanított. A rácsos 
kaput és a házajtót is nyitva ta
lálta; bement és az utcai szobá
ban, amelyben bútorok nincsenek, 
egy elegánsan .öltözött gentleman 
hulláját találta a földön; a zsebé
ben névjegyek is voltak s ezek 
szerint „Enoch I. Drebber" a neve, 
amerikai ember volt, Ohio-állam-
nak Cleveland nevű városából. 

Különös, hogy semmijét sem ra
bolták el s a halálnak, külső erő
szaknak semmi nyoma se látszik 
a hullán. A szobában ugyan van
nak vérnyomok, de a testen egyet
len egy seb sincsen. Fogalmunk 
6incs arról, hogyan kerülhetett 
ide, ebbe az elhagyott házba; 
egyébként maga az egész eset is 
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fölötte érthetetlen. Ha tizenkét óra 
előtt bármely időben is eljöhetne a 
házba, én itt fogom várni. Min
dent in statu quo hagytam s nem 
is nyúlok addig semmihez, mig ön 
meg nem nézi. Ha nem jöhetne, 
majd szolgálok bővebb nószletek-
kel és nagy hálával lennék adósa, 
ha megtisztelne azzal, hogy elmon
daná, mi a véleménye az esetről. 

Tisztelő hive 
Tobias Gregson." 

Ez a Gregson a legügyesebb tit
kos rendőr, — jegyezte meg Holmes; 
— ö meg Lestrade szinte kiválnak a 
többi csőcselék közül. Mind a kettő 
gyors eszű, határozott és erös aka
ratú ember, — de máskülönben nem 
sok bennük az eredetiség és az éles
látás. Folyton egymásra fenik a fo
gukat, mert kölcsönösen oly iri
gyek, mint csak két elkényeztetett 
szép asszony lehet. Ha mind a ketten 
nyomozni fognak ebben az ügyben, 
akkor mondhatom, ugyancsak jól 
fogunk mulatni. 

Engem meglepett Holmes nagy 
nyugalma. Izgatottan kiáltottam föl: 

— De hisz itt nincs egy perc vesz
teni való idő sem! . . . Lemen jele 
kocsiért? 

— Nem tudom, elmenjek-e, vagy 
sem? — töprenkedett Holmes. — 
Mert lássa, kedves Watson, én va
gyok a legjavithatatlanabb lusta, ha 
rám jön az unalom . . . bár máskü
lönben, azt hiszem, tudok nagyon 
erélyes is lenni. 

— De nézze! Itt van az a rejté
lyes, bonyolult, izgató bűneset, 
amelyért sóvárgott. 

— Hát aztán? . . . Tegyük föl, 
barátom, hogy szegről végre kide
rítem, lebonyolítom az egészet: bizo
nyos lehet benne, hogy Gregson, Le
strade és Tsai mind bezsebelik a di
csőséget . . . így jár az ember, ha 
nem közülök való, ha nem „hivatal
ból" dolgozik, hanem csak „hivatás
ból"! 

— De ez a Gregson kéri önt, hogy 
segitsen rajta. 

— Persze, tudja, hogy többet tu
dok, okosabb vagyok nála, s ezt be 
is vallja . . . nekem; de inkább le
vágná a nyelvét, minthogy mások
nak bevallaná! mind a mellett . . . 
nem bánom: menjünk oda szétnézni. 
Megoldom az esetet a magam kedvé
ért, s ha más hasznom nem lesz, leg
alább kinevethetem őket . . . Nos, 
menjünk! 

Hamar felhúzta a kabátját, s oly 
gyorsan indult kifelé, mintha „rájött 
volna a munkakedv". 

— Nos, miért nem iparkodik? — 
szólt rám türelmetlenül. 

— Hát én is menjek? — kérdez
tem örülve és meglepetve. 

— Ha nem tud okosabbat tenni, hát 
jöjjön. 

Pár perc múlva már kocsin ül
tünk és vágtattunk a Brixton-ut felé. 

Ködös, borult reggel volt s a há
zak kétszerte sötétebbnek, komo-
rabbnak látszottak a szürkés vilá
gosságban, mint rendesen. Holmes 
nagyon élénk és beszédes volt, egész 
uton a hegedűről fecsegett; azt ma
gyarázta nekem, hogy mi a különb
ség a Stradivarius- meg az Amati-
hegedü közt s miért jobbak a cre-
menai hegedűk a többieknél. 

Én azonban csöndes és szótlan 
voltam a zordon, ködös idő és az a 
rémes gyilkosság meglehetősen le
vert. Végre azonban kissé ingerül
ten félbeszakítottam Holmes hegedü-
magyarázatait: 

— Ugy látszik, ön nem igen fog
lalkozik az esettel? 

— Még nincs itt az ideje — felelte 
Holmes. — Nincs nagyobb baklövés, 
mint előre megalkotni a theóriát, 
még mielőtt az ember körülményesen 
megnézett és megfontolt mindent. 
Mert a theória mindig elébe vág a 
helyes Ítéletnek. 

— Mindjárt ott leszünk — szóltam 
előre mutatva. — Ez itt a Brixton-
ut s ha nem csalódom, az lesz a ház... 

— Ugy van; az a z . . . He kocsis! 
. . . Álljon meg, ugy! 

Még lehettünk vagy százötven lé-
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pésnyire a háztól, de Holmes azért 
leszállt s gyalok mentünk odáig. 

A Lauristen-Garden 3. számú ház
nak komor, visszariasztó külseje 
volt. Négy ház állt egymás mellett, 
kissé félre az úttól s csak kettőben 
laktak. Ez volt a legelhanyagoltabb, 

" még az ablakai közüli is be volt tör
ve egy-kettő. 

Mind a négy házat kis kertecske 
vette körül s a rácsos kaputól a ház 
ajtajáig keskeny, téglás ut vezetett; 

I a kert kerítése felöl magas téglafal 
; volt, mely fölött még ugyanoly ma-

. gas léckerítés volt. E falhoz támasz
kodott egy hatalmas termetű rendőr, 
aki körül egész csomó szájtátó em
ber őgyelgett s a nyakát nyújtogatva 
iparkodott valamit meglesni abból, 
ami történik. 

Azt hittem, hogy Sherlock Holmes 
mindjárt be fog szaladni a házba s 
azonnal tanulmányozni fogja a rej
télyt Dehát ez eszébe se jutott. 
Színlelt közönynyel, mintha semmi
vel sem törődne, fütyürészve ment 
az utón, melyet a tegnap éjszakai 
eső ugy föláztatott, hogy még most 
is nedves és sáros volt, közben egyre 
tekintgetett hol az égre, hol a földre, 
hol a szomszédos házakra, hol meg 
a kocsiutra, mintha a kerékvágáso
kat vizsgálná... 

Mikor lomhám ballagva a kertaj
tóhoz ért, megállt ós még egyszer kö
rülnézett. Aztán belépett de nem 
azon a téglás ösvényen ment, — 
amely kissé már málladozott is, — 
mely a házhoz vezetett, hanem mel
lette, bár a szemét egy percre se vet
te le arról a keskeny útról . . . 

Kétszer megállt, egyszer láttam, 
hogy elmosolyodott s hallottam, hogy 
halkan, de elégedetten fölkiáltott. A 
nedves és porhanyós uton több láb
nyomot lehetett látni, de mivel már a 
rendörök is keresztül-kasul tapostak 
rajta, nem foghattam meg, mit lát
hat vagy tanulhat belőlük Holmes-. 
Mindamellett már oly meggyőző bi
zonyítékait láttam éles megfigyelésé
nek, hogy elhittem, hogy sok oly 
dolgot lát most, ami nekem rejtve 
van. .: 

A ház ajtajában egy magas, fehér
arcú, kender-szőke hajú férfi foga
dott bennünket: egyik ekzóben a 
jegyzőkönyv, a másikkal melegen 
szorongatta Holmes kezét: 

— Köszönöm, hogy eljött, — szólt 
igazi örömmel. — Nem nyúltam 
semmihez: minden ugy van, ahogy 
találtam. 

— Kivéve ezt! — felelte Holmes,, 
az útra mutatva. — Ha bivalycsorda
járt volna erre, altkor se lenne job
ban letafposva. De, azt hiszem, 
Gregson, ön már megvizsgálta a 
nyomokat és levonta következtetéseit,, 
mielőtt megengedte ezt a keresztül-
kasul lótást-futást? 

— Oly sok dolgom volt odabent! 
— felelte a detektiv kitérően, — S 
különben is itt van Lestrade, a kol
legám. A házon kivül fekvő vizsga, 
latot reá biztam. 

Holmes rám pillantott és gúnyosan 
fölbigygyesztette az ajkait. 

— Ahol két oly rátermett férfiú, 
van, mint ön és Lestrade, — mond
ta aztán, alig észrevehető iróniával, 
— ott a magamfajta harmadiknak 
ugyan nem sok hasznát vehetik! 

Gregson készpénznek vette az iró
niát és elégedetten dörzsölte a kezeit. 

— Azt Mszem, — mondta öntel
tek _ hogy mindent megtelem, ami 
csak lehető volt. Am az eset fölötte-
rejtélyes és bonyolult s mivel tudom, 
hogy önt érdeklik az ily homályos... 

— Kocsin jött ön ide? — kérdezte-
Holmes hirtelen. 

— Nem én. 
— Hát Lestrade? 
— ö sem. 
— Nos akkor menjünk be és néz

zünk szét a házban. 
E következetlen s a dologgal sem

miképen össze nem függő megjegy
zés után egyenesen befelé indult, én 
pedig és a kássó megütődött Gregson 
utána mentünk. 

Rövid kis folyosó vezetett az elő
szobából a konyhába és a ház bel
sejébe. A folyosóról, a konyháén kí
vül, még két ajtó nyílt, az egyik 
jobbra a másik bárra. Amazt már 
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akkor bezárták, mikor az utolsó lakó 
kiköltözködött, emez azonban, mely 
•az ebédlőbe nyilt, nyitva volt, s a 
rejtélyes gyilkosság épen ebben a 
szobában, az ebédlőben történt. 

Holmes előre sietett, s én nehéz, 
szorongó sziwei követtem, — a tu
dat, hogy mindjárt szemtöl-szemben 
állok a halállal, nagyon levert és el-
csüggesztett. 

Az ebédlő tágas, négyszögletű szo
ba volt és még nagyobbnak látszott, 
mert teljesen üres volt. Falairól Irt
ott hosszú cafatokban lógott le az el
rongyolt papiros-kárpit, melyen na
gyon is meglátszott az idők és a la
kók szennye. Az ajtóval szemben 
volt a kandalló, melynek utánzott 
márványpárkányán egy, majdnem 
tönkig leégett, most már eloltott vö
rös viaszgyertya-darabka volt. Az 
•egyetlen ablak oly piszkos volt hogy 
a rajta beszűrődő fényben szürke 
volt minden annál is inkább, mert a 
padlón és a falakon ujjnyi vastagon 
feküdt a por. 

Mind e részleteket csak később fi
gyeltem meg. Beléptemkor egyszer
re és teljesen lebilincselt az a riasztó, 
mozdulatlan alak, mely a padlón he
vert és üres, üveges szemeivel ráme
redt a színtelen menyezetre. 

A halott körülbelül negyvenhá
rom, negyvennégy éves férfi lehetett; 
"termetre közepes, széles vállú, a ha
ja dus, fekete és "göndör, a szakálla 
rövidre nyírt, tömör körszakáll. Ne
héz télikabátot, alatta fekete elegáns 
szmokingot és mellényt, meg világos 
nadrágot viselt; fényes, majdnem uj 
•cilinderje ott volt mellette a földön. 
A kezeit összekulcsolta, karjai ki 
voltak nyújtva, ám a lábait össze
zsugorítva fölhúzta, mintha kínos 
vonaglás közben dermedtek volna 
m e g . . . 

Merev, szinte megkövesült arcán 
:az iszonyatnak és gyűlöletnek oly 
rettenetes kifejezése tükröződött, ami
nőt soha sem láttam emberi vonáso
kon. Ez a rémes, eltorzult iszonyat, 
összevetve a halott alacsony homlo
kával, nagy, kékesibe játszó, hajlott 
•orrával és előre ugró állával a leg

undokabb gorillához tette hasonlóvá 
s a visszariasztó kép még szörnyűbb 
lett, ha összezsugorodott tagjaira 
néztem... 

Mint orvos és különösen, mint tá
bori orvos a csatatéren, száz meg 
száz alakban láttam a halált, de so
ha sem volt félelmetesebb és vérfa
gyasztóbb, mint ebben a rideg, szeny-
nyes, félsötét szobában, melynek 
egyetlen ablaka a londoni külváros 
egyik legélénkebb utcájára nyilt. 

Lestrade, ez a kis hiuz-természetü, 
örökké sürgö-forgó ember ott állt 
már a küszöbön, mikor beléptünk és 
köszöntött bennünket. 

— Óriási port fog fölverni ez az 
eset, uram, — mondta Holmesnek. — 
Meghalad mindent, amit eddig lát
tam és átéltem, pedig ugyancsak so
kat megértem, mióta megettem ke
nyerem javát. 

— Egyeílen-egy nyomot, Ariadne-
fonalat se látunk ebből a labirint-
húsból! — mondta Gregson. 

— Egyetlen-egyet sem! — visz-
hangozta Lestrade. 

Sclierlock Holmes szótlanul oda
ment a hullához s melléje térdelve 
gondosan vizsgálni kezdte-... Majd. 
a körüskörül látható vércseppekre és 
vérnyomokra mutatva, azt kérdezte-: 

— Bizonyos, hogy nincsen seb a 
testén? 

— Nincs! . . . ! — kiáltott a két de
tektív egyszerre. 

— Akkor ez a vér mindenesetre 
másnak a vére . . . valószínűleg a 
gyilkosé, — felelte Holmes, — 
ha ugyan igazán gyilkosság követ-
tetett e l . . . Az eset körülményei kü
lönben eszembe juttatják a Van Jan-
sen halálát, akit ép így találtak meg 
Utrechtben. 1834-ben . . . Emlékszik 
az esetre, Gregson? 

— Nem uram.. . Nem is ismerem. 
— Nos, akkor olvassa e l . . . Iga

zán tanácslom: olvassa el. Mert, 
higyje el, nincs semmi uj a nap alatt. 
Ami történik, mind a tett dolgok má
sa és utánzata . . . 

Mialatt beszélt, vékony, ideges uj
jai széltében-hosszában végigtapogát
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ták a hullát, kigombolták a kabátot, 
mellényt, átkutatták a halott zsebeit 
. . . s közben Holmes arcán, szemei
ben ugyanazt a révedező, üres kife
jezést láttam, mint otthon is számta
lanszor, amikor nagyon gondolkoz
ni látszott... Végre egész közel ha
jolt a halotthoz és megszagolta az aj
kait, aztán pedig elgondolkozva néz
te finom, elegáns cipőit. 

— Nem mozdították meg a helyé
ről? 

—. Csak épen annyira, amennyi 
szükséges volt, hogy megvizsgálhas
suk. 

— Most már el is vihetik a mor-
queba, — mondta Holmes. — Töb
bet már nem lehet tanulni róla, mint 
amennyit tudtunk. 

Gregson intésére négy ember be 
jött a szent Mihály-lovával, rátelték 
a hullát és kivitték. Mikor fölemel
ték a földről, egy gyürü pottyant ki 
valahonnan ruhái ráncaiból és cseng-
ve-bongva gurult odébb a padlón. 
Lestrade fölkapta és bámészan né
zett rá. 

— Asszony van a játékban! — ki
áltott föl, — ez jegygyűrű! 

Mig ezt mondta, tenyerén fölmu
tatta a gyűrűt. Mindnyájan körülfog
tuk ós ugy néztük. Kétségtelennek 
látszott, hogy az a gyürü valóban 
egy fiatal leány jegygyűrűje volt. 

Ez még jobban összebogozza a 
csomót, — szólt Gregson. — Pedig 
már így is végtelenül bonyolódott az 
egész eset. 

— Nem gondolja, hogy ez a gyürü 
inkább egyszerüsiti az esetet? — 
kérdezte Holmes. — De abból mit 
sem tudunk meg, ha csupán rábá
mulunk . . . Mit talál-ak a halott zse
beiben? 

— Mindene itt van, — felelte 
Gregson, a kandalló párkányán ki
rakott holmira mutatva. — Arany
óra, No 97163, Barraud londoni üz
letéből; nehéz aranylánc, ugyanon
nan; aranygyűrű, kövében a szabad-
kömivesek jelvénye; arany nyak
kendőtű; buldoggfej. a szemei ru
bintokból; orosz bagariabörtárca 

névjegyek számára s benne egy cso
mó névjegy „Enoch I. Drebber, Cle
velandból", az E. I. D. vászongyár 
levelezője és beltagja. Erszénye nem 
volt, de a zsebében nyolcadfél fon
tot találtunk aranyban és ezüstben. 
Itt van még „Boccaccio Dekameron"-
jának zsebkiadása, a címlapon pedig 
a tulajdonos neve: Josep Stangerson. 
Aztán két levél, — az egyik E. I. 
Drebbernek, a másik Stangerson 
Józsefnek szól . . . 

— Milyen cimre? 
— „Amerikai börze, a Strandon, 

poste restante". Mind a két levelet a 
Gnion-gözhajózási vállalat irta, s azt 
közli, hogy hajói mikor indulnak Li
verpoolból. Világos, hogy ez a bol
dogtalan ember vissza akrt térni 
New-Yorkba. 

— Kutatott-e már az után a Stan
gerson után, akiről itt szó van? — 
kérdezte Holmes. 

— Azonnal, uram, — felelte Greg
son. — Valamennyi hírlapban föl
szólítottam jelentkezésre, s egyik 
emberemet elküldtem az amerikai 
börzére is: de eddig még nem jött 
vissza. 

— Hát Clevelandba nem sürgöny-
zött? 

— Oh, hogyne! még ma reggel. 
— És mit kérdezett? 
— Egyszerűen megsürgönyöztem 

az esetet és kértem, sürgönyözzenek 
mindent, amiről hiszik, hogy segít
ségemre lehet a nyomozásban. 

— De nem kérdezett semmi külö
nöset . . . például egy vagy más kö
rülményről, ami meglepte?... 

— Stangersonról kértem informá
ciót. 

— Semmi egyebet? . . . Hát nincs 
körülmény, amely, ön szerint, földe
ríthetné ezt a rejtélyes esetet? . . . 
Nem gondolja, hogy jó lenne, ha még 
egyszer, tüzetesebben sürgönyözne? 

— Már mindent megsürgönyöztem, 
amit csak kellett! — felelte Gregson 
kissé sértődöttem. 

Sherlock Holmes alig észrevehető
en elmosolyodott és vállat vont. Lát
tam, hogy epésen készül felelni, de e 
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pillanatban belépett Lestrade, aki a 
halottat kísérte ki az imént. Egyene
sen oda jött hozzánk, elégedetten dör
zsölte a kezeit s aztán a felsőbbség 
lesújtó gőgjével, hanyagul fordult 
kollégájához: 

— Ah, mr Gregson . . . szinte el is 
feledtem figyelmeztetni önt egy fölöt
te fontos fölfedezésemre . . . Persze, 
csak gondos vizsgálat vezetett rá s aki 
nem ügyel minden körülményre, ter
mészetesen észre sem vehette a neve
zetes nyomot. 

A kis ember szemei valósággal vil
loglak; meglátszott rajta, mennyire 
örül, hogy legyőzhette kollégáját, aki 
csakugyan elsápadt irigységében e 
hir hallatára. 

— Jöjjenek ide! — folytatta Les
trade diadalmasan. — Jöjjenek csak 
ide! 

Előre ment az egyik szögletbe s vé
gigrántván csizmája talpán a gyújtót 
és rávilágított a falra. 

Már mondtam, hogy a papiros-kár-
pit sok helyen lemállott a falról. Ezen 
a helyen nagy darabon lógott le a 
kárpit s alatta kilátszott a durva sár
gás malter . . . E puszta falra vérrel 
volt fölírva ez a szó: 

„Rache" 

— Nos uraim?! kiáltott föl Les
trade, épen oly hangon és mozdulat
tal, mint a vásári bódék tulajdonosa, 
mikor az óriás-hölgyet bemutatja 
6zájtátó nézőinek. — Ezt elnézték 
mindnyájan, mert a szoba legsöté
tebb zugában volt és senki se gondolt 
rá . . . A gyilkos a tulajdon vérével 
irta föl ezt a szót . . . Most már tisz
tában vagyunk azzal, hogy az áldo
zat nem öngyilkos, hanem ugy gyil
kolták meg . . . De miért választotta 
a gyilkos épen ezt a szögletet? . . . 
Azt is megmondom azonnal . . . Néz
zék csak azt a viasz-gyertyát ott. a 
kandalló párkányán. Akkor, amikor 
a gyilkos itt volt, égett az a gyertya, 
ha pedig égett, akkor a falnak éppen 
ez a része volt a legvilágosabb, mig 
most, a nappali fényben, véletlenül 
épen ez a legsötétebb . . . 

— S ugyan mi fontossága van en-

nek az egész fölfedezésnek? — szólt 
Gregson kicsinylő boszusággal. 

— Mi fontossága van ? . . . Hát az, 
hogy a gyilkos a „Ráchel" nevet 
akarta a falra irni, de munkája köz
ben megzavarták s azért nem fejezte 
be. Jegyezze meg a szavaimat: ha 
bármikor megoldjuk e homályos gyil
kosság rejtélyét, okvetlenül fölbuk-
kanik ennek a Ráchelnek a neve, aki
nek fontos szerepe van az esetben . . 

Sherlock Holmes önkéntelenül el
mosolyodott. 

— Ah, mr. Holmes! — szólt Les
trade sértődötten; — ön hát kinevet? 
. . . Elhiszem, hogy van talentuma a 
nyomozáshoz, de viszont ön is higyje 
el nekem, hogy ezáltal kezemben van 
az egész gombolyag fonala . . . Kü
lönben, az nevet legjobh izüt, aki 
utoljára nevet! 

— Ej, ej, — szólt Sherlock Holmes, 
félig kötekedve, félig engesztelőén; — 
bocsásson meg Lestrade. Valóban 
nem akartam önt bántani . . . Az bi
zonyos, hogy öné uz érdem, hogy rá
akadt erre a fontos nyomra, amelyről 
azt mondja, hogy műiden valószínű
ség szerint a tegnap éjjeli rejtély 
egyik főszereplője irta föl a falra. . . 
Nekem azonban nem is volt rá időm, 
hogy szemügyre vegyem ezt a szobát; 
— ha megengedik, én is megnézem 
egy kissé. 

Mig beszélt, elővette zsebéből a cen
timétert s egy nagy, gömbölyű nagyi-
tó-lencsét. E két szrszámmal lassan, 
nesztelenül fölmérte, bejárta az egész 
szobát; néha megállt, letérdelt, egy
szer pedig egészen hasra feküdt és 
ugy vizsgálódott. Annyira, elfoglalta 
ez a munka, hogy egészen megfeled
kezett ottlétünkről, s közben dünyö-
gött, fütyörészett, sőt egyszer szinte 
örvendve kiáltott föl . . . 

S ahogy néztem, mig ide-oda csu-
szott-mászott a poros padlón, önkény
telenül a tisztavérif vizsla jutott 
eszembe, amely addig szimatol és ke
resi lankadatlanul a nyomot, mig utó
végre igazán fölveri a vadat . . . 

Husz percig, vagy tovább is kuta
tott, a legnagyobb gonddal méregetve 
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a távolságot két nyom között, amelyet 
senki sem látott köziiliink, s néh.t 
épen olyan érthetetlen módon mérics
kélt a falon is. Egy helyen nagyon 
gondosan íölszedegeteU egy csipetnyi 
port a padlóról s eltetf,e egv levélbo-
ritékba. Végre nagyitóüveggel apró
ra megvizsgáltív a vérrel irt szól a fa
lon, minden egyes betűt külön-külön. 
Aztán elégedetten zsebre tette a szer
számjait és mosolyogva szólt: 

— Azt mondják, hogy a géniusz 
munkája jár a legnagyobb fáradtság
gal. Ez ugyan rossz mghatározás, de 
bizonyos, hogy nagyon ráillik a de-
tektivmunkára. 

Gregson és Lastrade meglehetős 
kíváncsisággal, de egyúttal megvetés
sel is követték dilettáns kollegájuk 
mozdulatait. Világosan látszott, hogy 
nem is gondolnak arra, amit én már 
sejteni kezdtem: — hogy Sherlock 
Holmes legcsekélyebb mozdulata és 
megfigyelése is mind határozott, gya
korlati célra törekszik. 

— Mi hát az ön véleménye az eset
ről? — kérdezte a két detektív majd
nem egyszerre Holmestöl. 

— Megrabolnám önöket az eset föl
derítésének kétségtelen érdemétől, ha 
csak eszembe is juthatna, hogy segít
sek önöknek, — felelte Holmes. — 
önök oly jól végzik dolgukat, hogy 
Isten ellen való vétek lenne beleavat
kozni . . . 

A két detektív, ugy látszott, nem 
érzi a metsző gúnyt, mert hallgatott. 
Sherlock pedig színlelt szernéységgel 
folytatta: 

— Ha értesítenek majd, milyen 
eredménnyel járt a nyomozás, na
gyon örülni fogok, bármi tekintetben 
segíthetek is. Közben és egyelőre 
azonban szeretnék beszélni azzal a 
rendőrrel, aki megtalálta a testet... 
Nem mondhatnák meg a nevét és hol 
lakik? 

Lestrade elövetto a jegyzökönyvét 
és megmondta: 

— John Rah<;9. Most nincs szol
gálatban; megmondhatom a lakását 
is . . . Andloy Court, 46. Kenning-
ton- Park Gase. 

. Holmes fölirta a cimet. 
— Nos, menjünk, doktor — szólt 

aztán hozzám — jó lesz, ha még re
lé is beszélünk... 

Majd, a két deteküvhez fordulva 
igy folytatta: 

— Azt az amerikait ugy gyilkol
ták meg s a gyilkosa férfi volt. öles-
nél magosabb, javakorbeli férfi, aki
nek magasságához mérten aránytag 
kis lába van, durva, bakancsforma 
cipőt viselt és trichinopolyi szivan 
szit. Közönséges, egylovas kocsiban 
jött ide áldozatával; a lovának há
rom ócska, kopott patkója volt s egy 
uj az első bal-lábán. Valószínűnek 
tartom, hogy a gyilkos egészséges, 
pirosarcu s jobb keze ujjain nagyon 
hosszúak a körmei. Ez ugyan kevés 
jel, de egyben-másban talán mégis 
segíthet önöknek. 

Lestrade és Gregson tamáskodva 
mosolyogtak össze. 

— Ha csakugyan meggyilkolták az 
áldozatot — kérdezte Lestrade — 
ugyan mivel gyilkolhatták meg, mi
kor testén nyoma sincs a külső erő
szaknak? 

— Mivel? . . . Hát méreggel! — fe
lelt Holme3 röviden s megfordulva 
indult kifelé. 

Majd, megállván a küszöbön, még 
egyszer visszaszólt: 

— Még egyet, Lestrade . . . ,rRa-
che" német szó, annyi mint „Boszu": 
jó lesz hát, ha nem fecséreld el az idői 
ama .bizonyos miss vagy misterss 
fölkutatásával. 

Ezzel szótlanul kiment a zobából. 
ott hagyván a két nagyképű, tátott 
szájú detektívet, hadd mutassák meg, 
mit tudnak! 

NEGYEDIK FEJEZET.' 

John Rance vallomásai. 

Pontban egy óra volt, mikor ki
jöttünk a Bri'Hon-uti Lauriston-Gar-
denböl. Sherlock Holmes egyene
sen a legközelebbi táviró-állonáshoz 
hajtatott, hosszú sürgönyt adott föl, 
aztán ismét kocsiba ültünk és egye-
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nesen ahoz a rendőrhöz mentünk, 
akinek címét Lestrade mondta meg 
Holmesnek. 

— Semmi sem ér föl azzal, ha az 
ember személyesen jár uíána min
den dolognak, — magyarázta Hol
mes az uton. — Én ugyan már jófor
mán tisztában vagyok az egész eset
tel. De azért nem szabad elhanya
golnom a dolgot, — lehet, hogy 
ogyet-mást még megtudhatok. 

— ön meglep engem, Holmes! — 
Talán csak nem felétlenül bizonyos 
azokban a részletekben, amelyeket 
az imént mondott el LestradeUek és 
Gregsonnak? 

— Tévedésről szó sem lehel! — 
szólt Holmes vállat vonva. — Az el
ső nyom, amit oda érve észrevettem, 
az volt, hogy egy kocsi járt arra és 
a sarkon megállóit, megfordult. Mi
vel tegnap éjjelig egész héten nem 
volt eső, világos, hogy a mély ke
rékvágást csakis ez a kocsi hagyhat
ta az átázott földben, mely a gyil
kosság éjielén fordult meg arra.. . 
Közelebbről megvizsgálva az utat, lát
tam a lópatkó nyomait is, melyekből 
három meglehetősen elmosódott, a 
negyedik pedig egész világos "volt, 
ebből könnyű vala következtetnem, 
hogy három patkója régi, a negye
dik pedig uj vo l t . , . Mivel továbbá 
Gregsontól megtudtam, hogy sem ö, 
sem Lestrade nem kocsin ment oda, 
oly bizonyos, mint kétszer kettő 
négy, hogy azon a kocsin, melynek 
nyomait láttam, csakis a gyilkos és 
áldozata járhattak a ház környékéi'. 

— Ez elég egyszerűnek látszik, 
- - feleltem én, — de hát azt, hogy 
magyarázza meg, amit a gyilkos ma
gasságáról mondott? 

— Öh, ez sem boszorkányság!... 
Tiz közül kilenc esetben pontosan 
meg lehet mondani az ember magas
ságát lépésének a hosszúságából. A 
számítás fölötte egyszerű: biztossá
ga az anatómia cealhatallanságán 
nyugszik, ugv, hoev a teóriával nem 
is untatom önt. E fickónak a lépéseit 
két helyen is megmérhettem; először 
Mnt, a sáros uton. amelylvel ellen

őrizhettem ezt a számi (ásómat. Alii 
falra, vagy álló táblára is, rendsze
rint és öszlönszerüen magasabb sík
ban kezdi az irást, mint ahogy a 
szemei fekszenek. Már most, az a 
vérrel irott szó egy ölnél magasab
ban volt a fa lon. . . Láthatja, hogy 
ez a következtetés egyszerű gyerek 
játék.. . 

— Hát a gyilkos arcszíne?. . . 
— Az, aki ö ödfél lábnyit tud át

lépni egv szökéssel, n.igvobb erőfe
szítés nélkül, nem lehet tul az élet de
lén. Ily széles volt az a kis árok a 
kertben, amelyen a.gyilkos átugrott. 
Ez útjukba esett; — az áldozat, a 
finom szarvasbör-cipöben, megkerül 
te, a gyilkos, a. durva, lapos sarku 
bakancsban átugrotta. Látja, hogy 
mind ebben nincs semmi boszor
kányság; oly világos minden, mint a 
nap. Én csak egyszerűen alkalma
zom a gyakorlati élet ese eire mind
azokat a szabályokat, melyeket a 
megfigyelésről és következtetésemről 
irtam cikkemben... Nos, van-e még 
valami, amit ön titokzatosnak vél? 

— Oh, hogyne! . . . Az, hogy a 
gyilkos körmei hosszúak és hogy 
trichonopoly-^szivarokat szív. 

— Ez is egyszerű ós érthető. Azo
kat a véres betűket a gyilkos mutató 
ujjával rajzolta a falra. A nagyitó-
üveggel láttam, hogy a betűk körvo
nalai mellett a fal kissé föl volt kar
colva, ami nem történhetett volna 
meg, ha a gyilkos körmei nem hosz-
szuak. Láthatta, hogy előbb, midőn 
körülmászkáltam a szobában, több
ször egészen lehajoltam és ugy néz
nem nagyitó-üvegemmel a por t . . . 
Akkor találtam meg a trichhono-
polyi-szivar hamuját. Kétségtelen, 
hogy az volt ós nem csalódhattam, 
mert különös gonddal és sokáig ta
nulmányoztam a különböző szivarok 
hamujának a minőségét, — még mo
nográfiát i is irtam e tárgyról. Any-
nyira szakértő vagyok e tekintetben, 
hogy puszta látásra is megmondom 
a hamuról, milyen szivarból vagy 
dohányból v a l ó . . . És ez az: az ap
rólékos körülményeknek ez a poD-



tos, szakértő ismerete az, amiben az 
ügyes detektív különbözik a Greg
son- és Lestrade-féle átlag-detekti-
vektöl. 

— Hát a gyilkos arcszíne?. . . 
— Ah, ez már merészebb állítás, 

ámbár bizonyos vagyok benne, hogy 
ez a föltevésem is helyes. . . De egye
lőre nem mondhatok többet, várjuk 
meg, hogyan fejlödnek az esemé
nyek. 

Megsimítottam a homlokomat és 
halkan mondtam: 

— Szinte kóvályog a fejem!. . . 
Minél tovább gondolkozom, annál 
rejtélyesebbnek ' látom az esetet. 
Hogy került ez a két férfi, — ha 
ugyan valóban mind a kettő férfi 
voit, — ebbe az üres házba? Mi 
lett a kocsisból, aki odáig vitte 
őket ? . . Hogyan ós mivel kénysze-
rithette egyik férfi a másikat, hogy 
bevegye a mérget... mert ön azt 
mondja, — s ez valószínűnek is lát
szik, — hogy az áldozatot méreg ölte 
m e g ? . . . Mi volt a gyilkos célja, mi
után rablás nem lehetett, mert az 
áldozatnak mindene megvolt? . . . 
Hogy került oda az a jegygyűrű?. . . 
S mindenekfölött: miért irta a gyil
kos a német „Raehe'' szót véres he
tükkel a fa l ra? . . . Megvallom, hogy 
semmiképen se látom utját-módját 
annak, hogy mindezeket a körülmé
nyeket összeegyeztessem! 

Holmes mosolyogva bólintgatott és 
igy felelt: 

— Ön nagyon is pontosan és ki
merítően összegezi a helyzet nehéz
ségeit és ellentmondásait... Bizo
nyos, hogy még sok a homályos eb
ben az esetben, bár én már tisztában 
vagyok a főbb dolgokkal. A szegény 
Lestrade nevezetes fölfedezése, értem 
a „Rache" szót, egyszerűen arra va
ló volt, hogy tévútra vezesse a rend
őrséget s azt akarta szuggerálni, 
hogy valami titkos társulat követte el 
a gyilkosságot... Annyi bizonyos, 
hogy a véres betűket nem német em
ber irta. 

. . . Ha emlékszik: az A betűnek 
németes alakja voH pedig a német, 

ha nyomtatott létüket ír, kivétel nél
kül mindig latin betűket pingál, ugy, 
hogy mérget vehetünk rá, hogy ezt 
a szót nem német ember irta, hanem 
más nemzetbeli, aki azt akarta ma
gáról elhitetni, hogy német. És eb
beli buzgalmában tul lőtt a cé lon. . . 
De most, kedves Watson, egyelőre 
nem mondok többet az esetről. Ön is 
tudja, hogy az összeesküvőtől csak 
addig félnek, mig nem tudják a ter
veit; s ha én is mindent elárulok, ha 
szegröl-végre elmondom nyomozá
som módszerét, fegyvereit: — ön 
könnyen arra a meggyőződésre jut
hat, hogy én is igen közönséges, 
mindennapi fickó vagyok. 

— Erről szó sem lehet! — feleltem 
komolyan. — Ön olyan exakt tudo
mánnyá tette a nyomozást, hogy im
már szinte tökéletesíteni se lehet a 
módszerén. 

Holmes elpirult a dicséret hallatá
ra, melynek őszinte komolysága fö
lötte kedvesen lepte meg. Már ta
pasztaltam rajta, hogy legalább is ép 
ugy szereti, ha dicsérik a tudomá
nyát, mint a fiatal leány, ha a szép
ségét magasztalják. 

— Még mondok valamit, — szólt 
hirtelen. — A gyilkos, akinek ot
romba csizmája s az áldozat, akinek 
elegáns, finom cipője volt, egy kocsi
ban jöttek s a legbarátságosabb 
egyetértésben, valószínűleg karon
fogva mentek be a házba. Odabent a 
szobában föl s alá járkáltak: azaz. 
helyesebben, az áldozat egy helyben 
állt, mig gyilkosa izgatottan járt 
előtte föl s alá. Mindezt a padló po
rában láttam, s azt is kiolvastam a 
nyomokból, hogy a gyilkos, minél to
vább sétált, annál izgatottabb lett... 
Ezt bizonyítja az, hogy lépéseinek 
távolsága egyre nagyobbodott, vagyis 
a gyilkos fokozatosan hosszabbakat 
lépett. Közben egyre beszélt s két
ségtelen, hogy mindjobban belelova
golta magát a heves szenvedélybe.... •• 
Ekkor esett meg a tragédia . . . Ez
zel mindent elmondtam önnek, — mit 
bizonyosan tudok; — a többi már 
csak föltevés és következtetés. Kiin-
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duló pontnak mind a melleit ez is 
elég, s ezen az alapon már lehetne 
dolgozni . . . De siessünk, barátom, 
én még hangversenyre akarok menni 
ma, hogy meghalljam Neruda kis
asszonyt . . . 

E beszélgetés alatt kocsink sebe
sen hajtott keresztül-kasul London 
külvárosának sáros, ködös utcáin; 
az egyikben végre, mely a többinél 
is sárosabb és piszkosabb volt, meg
állt a kocsi. 

— Ez Andley-Court, — mondta 
Holmes, kiugorva a kocsiból. — 
Most nézzünk a rendőr után. 

Az ódon, barátságtalan épület kö
vezett udvarán egész csomó rongyos, 
szurtos gyerek játszott, kergetőzött. 
Keresztül-kasul az udvaron ruhaszá
rító kötelek voltak kifeszítve s a még 
vizes, csepegő ruhadarabok alatt 
bukdácsolva nagyfokára megtaláltuk 
a 36. számú lakást, melynek ajtaján 
kis réztáblácska volt s rajta a „Ran
c e ' reve. 

Becsöngettünk s a cseléd azt 
mondta, hogy a rendőr alszik. Egy
úttal bevezetett egy kis szalón-forma 
szobába, hogy várjuk meg ottan, 
mig a gazdája fölkel és bejön. 

Rance csakhamar jött is; látszott 
rajta, hogy meglehetősen boszus, 
amiért ágyából fölzavartuk s amikor 
Holmes elmondta neki, hogy miért 
jöttünk, kissé ingerülten felelte: 

— Tessék olvasni a hivatalos je
lentést, amit az esetről írtam. 

Holmes kivett zsebéből fél sove-
reignt s gondolkozva forgatta az 
ujjai közt. 

— Azt hittem, — mondta kité
rően, — hogy öntől még megtudhat
nánk egy-némely jelentéktelen rész
letet. 

— Szívesen elmondok önnek min
dent, amit tudok, — szólt a rendőr 
udvariasabban s le nem vette szemét 
a kis arany pénzdarabról. 

— Nos, hát kérem, mondja el ele
jétől végig, hogy történt, — mondta 
Holmes, kissé a rendőr felé for
dulva. 

Rance leült a szófára, összerán

colta homlokát s mélyen gondolkoz
ni látszott, nehogy kifeledjen vala
mit elbeszéléséből. 

— Az elején fogom kezdeni, — 
szólt végre. — A szolgálatom éjjeli 
tiz órakor kezdődik és reggel hat 
óráig tart. Tizenegy óra tájban vere
kedés volt a ,,Fehór rózsa"-ban, de 
éjfélre ismét csöndes volt a környék. 
Egy óra tájban esni kezdett s ekkor 
Murcher Harryval találkoztam, — 
aki, tetszik tudni, elfogta annak ide
jén Holland Grovet — s a Henrietta
utca sarkán megálltunk egy kissé be
szélgetni . . . Aztán, lehetett vagy 
éjfél után két óra, vagy talán vala
mivel több is. — azt gondoltam, hogy 
szétnézek kissé a kerületben — rend
ben van-e minden a brixtoni negyed
ben . . . Meglehetős nagy sár volt s 
az utcákon egy lélek se járt. Járó
kelővel egyetlen-eggyel se találkoz
tam, bár kocsi ment arra kettő-há
rom . . . Némán, tűnődve ballagtam az 
uton s éppen azon gondolkoztam; mily 
jól is esnék egy csésze forró grog jó 
sok rummal és cukorral, midőn egy
szerre csak világosságot láttam abban 
a bizonyos házban.. . Ez nagyon 
meglepett, mert tudtam, hogy üres és 
lakatlan; legutolsó lakója tífuszban 
halt meg s a gazdája nem birta ki
adni azóta a lakást, bár igen sokat 
engedett az árából . . . Mondom, meg
hökkentem egy kicsit a gyertyavilág 
láttára s mindjárt gondoltam, hogy 
valami baj van . . . Mikor odaértem 
a ház ajtajához . . . 

— ön megállt ott, — vágott közbe 
Holmes — és visszaballagott a kert 
rácsos kapujához . . . Miért tette ezt? 

Rance ijedten ugrott föl a szófáról 
és megdöbbenve, leírhatatlan álmél
kodással bámult Sherlock Holmesre. 

— Hát . . . hát ez . . . igaz, uram, 
—- dadogta végre; — de hogy ön 
honnan tudja, a jó Isten a megmond
hatója! . . . Hát ugy, történt, hogy 
mikor odaértem a ház ajtajához és 
megálltam, oly csöndes, oly félelme
tes csöndes volt minden, hogy azt 
gondoltam, jobb lenne, ha másodma
gammal mennék be a házba . . . . 
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Nem igen szoktam megijedni a ma
gam árnyékától, üt ebben a pillanat
ban az jutott eszembe, hátha az a tí
fuszban meghalt lakó jött vissz i, 
hogy szétnézzen a régi lakásban . . . 
Ez a kísértetes dolog kissé kihozott 
a •sodromból, s ezért mentem vissza 
a kertajtóhoz, hogy hátha megláthat
nám a Murcher lámpáját, de bizony 
ne öt nem láttam, se senki mást a 
környéken. 

— Nem volt az utcán senki? 
— Egy teremtett lélek ©e, uram; 

még csak egy gazdátlan eb se . . . 
Erre aztán megembereltem magamat, 
visszamentem és kinyitottam a ház 
ajtaját. Odabent csöndes volt minden, 
s így bementem abba a szobába, ahol 
a gyertya é g e t t . . . Ez a világ — vö
rös viaszgyertya-darab — ott égett a 
kandalló párkányán a egyenesen rá
sütött a . . . 

— Jól van, a többit tudom — vá
gott közbe Holmes. — ön többször 
körüljárt a szobában, aztán letérdelt 
a halott mellé a földre, majd kiment, 
próbálta kinyitni a konyha ajtaját és 
akkor . 

John Race másodszor is fölugrott 
a. szófáról, de ezúttal a meghökkenés 
mellett a gyanakvás kifejezése is ott 
volt a szemében. 

— Hol rejtőzött ön, hogy mindezt 
látta? — kiáltott föl hevesen. — Ugy 
látszik, hogy ön sokkal többet tud a 
dologról, mint tudnia kellene. 

Holmes fölkacagott s oda adta név
jegyét a rendőrnek, mondván: 

— Nehogy letartóztasson a gyil
kosság vádja miatt! . . . Én is a 
vizslák egyike vagyok és nem a far
kas; akár mr Gregson, akár mr 
Lestrade jót áll értem . . . Nosi, be
széljen tovább! Mit csinált aztán? 

Rance ismét leült, de látszott rajta, 
hogy épen nincs megnyugodva. Ha
bozva folytatta: 

—- Kijöttem a házból az utcára, be
lefújtam a sípomba s erre odajött 
Murcher, majd később még két rend
őr. 

— Akkor is néptelen volt az utca? 
— Bizony az, hacsak . . . 

— Nos, hacsak? — unszolta a. 
rendőrt Holmes izgatottan. 

Rance elvigyorodott és így felelt: 
— Hát a részeg ember nem számit 
— Hogy-hogy? — kiáltott közbo 

Holmes hevesen. 
— Hát kérem — folytatta Rance. 

— én már sok részeg embert láttáim 
világéletemben, de olyan tökrészeget, 
mint ekkor éjszaka, bizony talán még 
egyet sem . . . Mikor kijöttem a ház
ból, neki volt támaszkodva a rácsnak 
és torka szakadtából ordított, mint a 
koldus a búcsúban . . . Azt üvöltötte, 
hogy: — „Megfújják a trombitát, el 
kell masírozni . . ." de ugy odáig 
volt, hogy igazán nem birt a lábán 
állni. 

— Miféle ember volt? — kérdezte 
Sherlock Holmes nyersen. 

A rendőrt mintha boszantotta vol
na ez a kitörés; vállat vonva, boszu 
san felelte: 

— Közönséges részeg ember, ami 
nö ezer is akad minden éjszaka; — 
csakhogy ez jobban ordított, mint a 
többiek szoktak . . . Ha nem lett voü-
na egyéb dolgunk, bizony be is ki
sértük volna . . . 

— Nem nézte meg az arcát, a ru
háját? — vágott közbe Holme3 türel
metlenül. 

— Meg kellett néznem, mivel én 
Állítottam talpra és ebben Murcher 
is segített . . . Hossizu szálas fickó 
volt, az arca vörös, nagy sál a-nyaka 
körül, mely az állát is eltakarta . . . 

— Ez az! — kiáltott föl Holmes. 
— És hova lett az az ember? 

— Sokkal több dolgunk volt, sem
hogy vele is törődhettünk volna! — 
felelte a rendőr kikelve, boszusan. — 
Bizonyosan haza talált a bitang nél
külünk is! 

— Milyen ruhában volt? 
— Barna festö-kabátot láttam rajta. 
— Volt nála ostor? 
— Ostor? . . az nem volt. 
— Akkor a kocsiban hagyta, — 

dünnyögte Holmes halkan. — Ne* 
látott vagy hallott egy kocsit « * 
utcán? 

— Nem. • 

I 
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— Nos itt van ez a föl sovereign — 
mondta Holmes fölállva és kalapját 
véve — Félek, Rance, hogy ön nem 
sokra viszi a rendörségben. Egyébre 
is használhatná a fejét, nem csupán 
arra hogy a csákóját rátegye . . . A 

* múlt éjszaka egy csapásra őrmester 
lehetett volna. Az a részeg ember, 
aki már a markában volt önnek, az 
egyetlen ember, aki tudja ennek a rej
télynek a titkát: s épen ö az;, akit ke
resünk . . . De most már ne is be
széljünk erről: mondom, hogy ' igy 
van s nekem elhiheti . . . Gyerünk, 
Watson. 

Visszamentünk a kocsihoz, ott 
hagyván a félig hitetlen, félig meg
döbbent embert, a küszöbön. 

—Ostoba szamár! — dörmögte 
Holmes keserűen, mialatt haza haj
tattunk. — Ha elgondolom.'' hogy 
markában tartotta a jó szerencsét és 
elszalasztottá! . . . 

— Én azonban még most se sokat 
tudok, — feleltem tűnődve. — igaz, 
hogy ennek a részeg embernek a le
írása egyezik avval, amit ön adott az 
állítólagos gyilkosról; de hát miért 
jött volna vissza a házba, miután 
egyszer már elment? . . . Ez nem szo
kásuk a gyilkosoknak! 

— A gyűrűért, Watson, á gyűrű
ért, ez csábitotta, kergette vissza! Ha 
nincs más mód arra, hogy megcsíp
jük, ez a gyűrű mindig alkalmas és 
biztos csalétek lesz rá. hogy horogra 
kerítsük. Meg fogom öt csípni Wjat-
son; százat teszek egy- ellen, hogy 
megcsípem. S ezt mind önnek köszön
hetem. Ha rá nem unszol, ón bizony 
soha el nem megyek Brixtonba s ak
kor elvesztem a legszebb alkalmat, a 
legbonyolultabb bűnügyet, melylyel 
eddig találkoztam . , 

De most menjünk reggelizmi, hogy 
el ne késsünk Neruda kisasszony 
hangversenyéről. Mondhatom, hogy 
igen nagy művésznő! . . . ahogy o 
intonálja a „Lammermoori Lucia" 
nagy áriáját, ahhoz foghatót még so
hasem hallottam... Trallala liralay.... 

És Holmes hátradőlve székében, 

gondtalanul trillázott, mialatt én az 
emberi szellem sokféleségéről tana
kodtam. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A hirdetésünk látogatót hoz. 

Ez a reggeli kirándulás nagyon 
megviselte az én gyönge idegeimet, 
ugy hogy délután halálosan fáradt 
voltam. Alig vártam, hogy Holmes el
menjen a hangversenyre; rögtön le
feküdtem a divánon ós szundikálni 
akartam pár óráig, — de nem bírtam 
elaludni. 

Amit láttam és hallottam, ugy föl
izgatott, hogy a szememet se biram 
lehunyni. S valahányszor mégis le
hunytam, mindjárt ismét ott láttam a 
meggyilkolt alakját, amelynél ször
nyűbbet, irtózatosabbat még lázas ál
momban se tudtam volna képzelni.. . 
Annyira utálatos volt az a meggyil
kolt ember, hogy szinte hálát éreztem 
a gyilkosa iránt, amiért a társadal
mat megszabadította ettől a szörnye
tegtől. 

Mert az volt, szörnyeteg; — s ha 
képfaragó vagy festő a legundokabb 
faunt akarta volna megszemélyesíte
ni, nem találhatott volna rá jobb 
modell, mint aminő ez az Enoch A. 
Drebber volt Clevelandból... Mind
amellett éreztem, hogy a gyilkosságot 
nem lehet megtorlatlanul hagyni s 
hogy az utálatossága nem mentség a 
törvény szemében. 

Minél tovább gondolkoztam az 
esetről, annál különösebbnek tetszett 
Holmesnek az a föltevése, hogy az 
áldozatot méreggel ölték meg. Em
lékeztem, hogy Holmes megszagolta 
a hulla ajkait s bizonyára fölfede
zett rajtuk valamit, amiből a mér
gezésre következtetett. 

De ha nem méreg ölte meg, mitől 
halt volna meg, mikor se fojtogatás-
nak, se vérnek, se semmiféle más erő
szaknak a jele nem látszott rajta? 
. . . Viszont pedig, — kinek a vére 
volt az, mely annyi helyen s oly bő
ven bemocskolta a padlót? 



A küzdelemnek semmi nyoma sem 
! látszott a szobában s az áldozatnak 

nem volt semmiféle fegyvere sem, 
i amelylyel megsebesitJiette volna el

lenfelét . . . 
Éreztem, hogy ameddig ezeket a 

kérdéseket tisztán és megoldva nem 
látom, se én magam, se Holmes nem 
igen alhatunk nyugodtan. Igaz, hogy 
a Holmes határozott magatartásából 
s az eddig elmondott részletekből lát
tam, hogy neki már megvan a theó-
riája, melylyel az egész esetet meg
fejtheti, — de ez csak theória volt s 
mint egyszerű föltevést, nem fogad
hattam el valóságnak. 

Késő este volt, mikor Holmes meg-
|; jött, — oly késő, hogy mindjárt gya

nítottam, hogy a hangverseny után 
még egyebütt is járt. Az ebéd már 

\ az asztalon volt, mikor végre Holmes 
1 is megjött. 

— Mondhatom, hogy nagyszerű 
volt! — kezdte, mihelyt az asztalhoz 

I ült. — Emlékszik-e, mit mond Dar
win a zenéről? . . . Azt mondja, 

| hogy a zene és ének már előbb meg-
| volt az emberek közt, mint a beszéd, 

— s talán ez az oka annak, hogy a 
zene annyira hat ránk. Bizonytalan 
emlékek alszanak lelkünk mélyén, 
azokból a ködös századokból, amikor 
az emberiség még a csecsemő korát 

j élte. 
— Ez nagyon is merész és tág-

l körű gondolat, — feleltem. 
— Aki a Természetet akarja ma

gyarázni, vagy megérteni, annak 
I nem is szabad gyávának lenni, vagy 

igen szűk fogalmi körbe zárkózni, — 
i folytatta Holmes. — De mi baja van 
I önnek? . . . Egészen kikelt a sziné-

böl! Ugy látszik, ez a brixtoni rej
tély megzavarta? 

— Hát ha igazat kell mondanom, 
— bizony megzavart. Afganisztáni 
tapasztalataim után szinte szégyen
lem is . . . A maivandi csatában lát-

• tam, hogy darabokra vagdalják, izek-
f re tépik társaimat, s akkor egyetlen 
! egy idegem se rándult meg e mészár-
í láson . . . 

— Oh, ez természetes. Itt se maga 
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a halál izgatja önt, hanem a rejtély; 
ahol nincs izgató képzelet, fantázia, 
ott nincs iszonyat, borzalom se t . . 
Olvasta az esti lapot? 

— Még nem. 
— Tüzetesen leirja az egész esetet 

De azt nem emliti, hogy mikor a 
hullát fölemelték, egy női karika
gyűrű esett a földre. És ez nagyon 
kapóra jött nekem. 

— Miért? 
— Olvassa csak el ezt a kis hir

detést . . . Ma reggel, mindjárt az 
eset után, valamennyi újságba bele
tétettem. 

Átadta az újságot, s én elolvastam 
a hirdetést melyet mutatott. A „Ta
lált tárgyak" rovatában ez volt az 
első hirdetés, és igy hangzott: 

„Ma reggel egy arany karika-gyü-
rüt találtak a Brixton-uton, a „Fehér 
Rózsa" *s a „Kék Róka" közti dara
bon. Tulajdonos jelentkezhetik dr. 
Watsonnnál, Baker-utca 221/b, ma 
este nyolc és kilenc óra között". 

— Bocsásson meg, hogy kölcsön 
vettem a nevét, — mondta Holmes. — 
Ha a magam nevével közlöm a hir
detést, a ravasz detektívek valame
lyike beleavatkozhatik a dologba, s 
utóbb még mindent elront. 

— Nagyon helyes, — feleltem; — 
de tegyük föl, hogy valaki csakugyan 
eljön a gyűrűért . . . mi lesz akkor? 
Hisz nincs itt a gyürü! 

— Oh hogyne volna — mondta 
Holmes s mindjárt a kezembe adott 
egyet. — Itt van a gyürü: szakasz
tott mássá annak, amit a gyilkosság 
színhelyén taláítak. 

— S mit gondol Holmes, — kérdez
tem, — ki fog eljönni ezért a gyű
rűért? 

— Ki más, mint az a barna felső-
kabátos ember . . . ami pirosarcu, 
nagy csizmáju barátunk? . . . Vagy 
ha nem ö maga jön, akkor a cimbo
ráját, cinkosát küldi ide. 

— Nem fél, hogy ez a vállalkozása 
tőrbe ejtheti? 

— Szó sincs róla! . . . Ha az én 
theóriám helyes, — és ezer okom van 
hinni, hogy az, — a mi emberünk 



inkább bármit kockáztat, sem hogy a 
gyűrűjét elveszitse . . . Szerintem ak
kor ejthette el, mikor Drebber hul
lája fölé hajolt megnézni, hogy él-e 
még? de mindjárt akkor nem vette 
észre, hogy elvesztette. 

— Hát mikor? 
— Csak akkor, mikor már kijött a 

házból . . . S ekkor mindjárt sietett 
is vissza, de már későn; — mert a 
rendőr már ott volt, még pedig épen 
a gyilkos vigyázatlansága miatt . . . 
az égve hagyott gyertya világa csá
bította oda . . . A gyilkos részsguek 
tetette magát, hogy eloszlassa a gya
nút, amely a rendőrben fölébredett 
volna, mikor ott találta a kerítésnek 
döive . . . Már most képzelje magát 
tűnnek az embernek a helyzetébe . . . 
Tűnődve a dolgon, könnyen arra 'i 
gondolatra juthatott, hogy a gyűrű 
talán az utcn vesztette el, mikot már 
kijött a házból . . . S ha igy van, mi 
egyebet tehet, mint hogy gondosan át
olvassa az esti lapokat, hogy nem 
találja-e valahol, a „Talált tárgyak" 
rovatában az ö gyűrűjét is? . . . Az 
én hirdetésemen, persze, rögtön meg
akad a szeme; oda lesz örömében . . . 
Miért is félne a csapdától? Semmi
féle gyanús ok nem szól amellett, 
hogy a gyürü megtalálása összefüg
gésben van a gyilkossággal. Tehát 
eljön . . . minden esetre eljön; — s 
legkésőbb egy óra múlva szinröl-
szinre látjuk öt itten. 

— Hát aztán? — kérdeztem. 
— Oh, a többit már csak bizza 

rám; én majd elbánok vele! , Van 
önnek valami fegyvere? 

— Megvan a régi szolgálati revol
verem, s töltések is vannak hozzá. 

— Mindenesetre jó lesz, ha rendbe 
hozza és megtölti. Ez a fickó kétség
beesetten elszánt ember lehet s bár én 
orozva támadom meg. azért mégis ké
szen kell lennünk mindenre. 

Bementem a hálószobába, elő
szedtem a revolveremet és megtöltöt
tem. Mire visszajöttem vele az ebéd
lőbe, már leszedték az asztalt és Hol
mes ott ült a kényelmes karosszék
ben, ölében a hegedű, melynek húr
jait ábrándosan pöngette. 

A gombolyag bonyolódik és egyre 
kuszáltabb lesz, — mondta, mikor 
beléptem. — Éppen most kaptam fe
leletet amerikai sürgönyömre; — ez 
is megerősíti az én föltevésemet. El
találtam az esetet, mintha csak ta
nuja lettem volfta. 

— Nos, és ez az eset? — kérdeztem 
kíváncsian. 

— Azt hiszem, uj húrokat kell ven
nem a hegedűmre, — felelte Holmes, 
mintha nem is hallotta volna a kér
désemet. — Tegye zsebre a pisztolyt. 
Watson s ha jön a fickó, beszéljen 
vele könnyedés és közömbösen. A 
többit csak bizza rám. Ne ijessze iueg 
azzal, hogy nagyon élesen szemügy
re veszi. 

— Pont nyolc óra van, — mond-
lam a zsebórámra nézve. 

— Akkor pár perc múlva már itt 
lesz — felelte Holmes. — Nyissa ki 
az ajtót, de halkan... U g y . . . most 
vegve be a kulcsot és belülről tegye 
a zárba. . . Köszönöm, jól van . . . 
Nézze csak ezt a ritka, régi könyvet: 
Tegnap találtam egy antiquárin a 
boltjának a fenekén... „De jure 
inter gentes". . Lüttichben nyom
tatták, a Németalföldeken, 1642-
ben . . . Károly angol királyunk feje 
még szilárdan állt a vállain, mikor 
ez a kis barna-táblás könyv napvilá
got látott. 

— Ki nyomtatta? 
— Philippe de C r o y . . . Obszkurus 

könyvnyomtató lehetett... Az elisö 
lapján, elsárgult betűkkel, ott van a 
gazdája neve is: „Ex libris Guliolmi 
Whyte" . . . Isten tudja, ki lehetett ez 
a Whyte Vilmos! Lehet, hogy valami 
pedáns, nagyképű törvénytudó a 
XVII. században... Az irása leg
alább kacskaringós, mint a prókáto
roké volt abban az időben. . . Csitt! 
Jön az emberünk... 

Kivül erősen megrántották a csen
gőt. Holmes lassan fölkelt és székót 
közelebb tolta az ajtóhoz.. . Hallot
tuk, amint a cseléd leszaladt a lép
csőkön, végigment a folyosón ós visz-
szatolta a vasreteszt az utcaajtón... 

— Itt lakik dr Watson? — kérdez-



te valaki erös., tiszta, de kissé nyers 
hangon. 

A cseléd válaszát nem hallottuk, de 
hallottuk, amint a kapu becsapódott 
s valaki lassan jött fölfelé a lép
csőn . . . A járása azonban tétova és 
csoszogó vo l t . . . I^plmes arcán nagy 
meglepetés tükröződött, amint a kö
zelgő lépteket hallgatta... Az isme
retlen et^vre feljebb jött, most végig
totyogott a rövid folyosón, megállt 
az ajtó előtt ós halkan kopogtatott... 

— Tessék! — kiáltottam hango
san. 

És a durva, szálas férfi helyett, 
akit vártunk, nagyon öreg képű asz-
szony csoszogott be az ebédlőbe... 
Ugy látszott, hogy lámpásunk erös 
fénye elkápráztatta a szemét, mert 
miután bólintott egyet üdvözletképen, 
pislogva nézett ránk gyulladásos, ka
rikás szemeivel és idegesen, reszke
tő ujjakkal keresgélt a zsebeiben. 

Lopva rápillantottam Holmesre, 
akinek az arcán oly elkeseredett, 
boszus levertség látszott, hogy alig 
birtam elfojtani a kacagásomat. 

A vén satrafa egy esti lapot vett 
elő a zsebéből' és rámutatott a Hol
mes hirdetésére. 

— Ez hozott ide engem, jó urak, 
— 6zólt ismét nyájasan hajlongva. — 
Az arany karikagyűrű,, amely a 
Brjxton-uton veszett el. Ez a gyürü 
a Sally leányomé, aki csak most egy 
óve ment férjhez és az ura kormá
nyos egy helyigözösön és a jó Isten 
tudná, hogv mi történik, ha meg "nem 
kerülne ez a gvürü! . . . mert a vöm 
bizony hörcsögös természetű ember 
mindig, ha pedig iszik, akkor Isten 
mentsen meg mindenkit az öklétől! 
Hát ugy történt, kérem, hogy a Sally 
leányom a mult éjszaka a cirkuszban 
volt é s . . . 

— Ez az a gyürü? — kérdeztem 
s fölmutattam a Holmes gyűrűjét. 

— Hála a jó Istennek! — kiáltott 
föl a vén csoroszlya, összecsapva a 
kezeit — No, meg is örül a Sally 
ma este!. . . Hát persze, hogy ez az. 

— És hol lakik ön? — kérdeztem, 
fölvevő a ceruzát az asztalról. 

— Duncan-utca 13. Az bizony «)é< 
messzire van ide. 

— Nem tudok cirkuszt a Duncan-
utca és- a Brixton-ut közt, — szólt 
most Holmes hirtelen. 

Az öreg asszony lomhán arra for
dult ós élesen Holmesre nézett gyul
ladásos, vörös szemeivel. 

— Ez az ur az én lakásomat kér
dezte, — szólt aztán vontatva. — 
Sallv leányom a Mayfield-téren la
kik. 

S mi az ön neve? . . . 
— Az én nevem Sawyer. . . a leá

nyomé Dennás... a férjét hivják 
Dennisnek; Tom Dennis kemény le-
rény. alig akad párja egész London-, 
ban a kormányosok közt . . . tisz 
telik, becsülik is, mig a hajón van, 
de ha partra teszi lábát, a bor meg a 
pálinka .ugy megvadítja, hogy . . . 

Hblmes intett nekem, mire félbe
szakítottam a vén asszonyt. 

— Itt a gyűrűje, mrs. Sawyer, két
ségtelen, hogy az ön lánya vesztette 
el s én örülök, hogy visszaadhatom 
jogos tulajdonosának. 

A vén csoroszlya egyre hálálko
dott, áradozva köszönte meg a szíves
ségemet, aztán bókolt, hajlongott és 
kicsoszogott a szobáiból.' 

Alig ment ki, Sherlock Holmes i.s 
fölugrottés beszaladt a szobájába. 
Pár pillanat múlva ismét visszajött, 
csak épen az ulster köpönvegét vette 
föl. 

— Utána megyek, — szólt gyor
san, — bizonyos, hogy cinkostársa a 
gyilkosnak és a nyomára vezet. Ne 
feküdjék le, mig megjövök. 

Al'ig csapódott be az utcaajtó e kü
lönös látogató mögött, már Sherlock 
Holmes is leszakdf á lépcsőn és óva
tosan kisurrant az utcára. Aztán ki
nézve .az ablakon, láttam a vén cso-
roszlyát, amint lassan totyogott az 
utca túlsó felén, mig üldözője pár l é 
péssel utána 'ballagott, az utca innen
ső felén. 

— Vagy helytelen az egész theó-
riája, — gondoltam magamban,» — 
vagy pedig megtalálja az egész rej
tély titkát. 
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Nem volt rá szükség, 'hogy Holmes 
kérjen, hogy ébren várjam meg, mig 
hazajön; ha még ugy akartam volna 
is aludni, éreztem, hogy lehetetlen 
mindaddig, mig csak meg nem hal
lom kalandja eredményét. 

Félkilenc lehetett, mikor Holmes 
elment. Fogalmam se volt, hogy med
dig maradhat ott. de* azért elszántan 
pipázgattam a szófán és szórakozá
sul Fapozigattam Murger nevezetes 
könyvében: — Yie de Bohémé . . . 

Elmúlt tiz óra s hallottam a cseléd 
lépteit, amint fölment aludni szobá
jába . . . Elmúlt tizenegy óra s a 
háziasszony is elvonult ajtónk előtt, 
•éjszakai nyugodalomra . . . Végre, 
valamivel éjfél előtt hallottam, hogy 
Holmes kinyitja a kaput . . . 

Mihelyt belépett a szobába, azon
nal megláttam az arcán, hogy nem 
járt sikerrel. Vidámság és ooszuság 
Játszottak küzködni benne, mig végro 
az előbbi hirtelen diadalmaskodott és 
Holmes hangos kacajra fakadt. 

— A világért se szeretném, hogy 
Lestrade vagy Gregson megtudja ezt 
a kudarcot.! — kiáltott föl, beleülve 
karosszékébe. — Annyi borsot tör
tem már az orruk alá, hogy most az 
egyszer ök se mulasztanák el a gú
nyolódást . . . 

— De hát mi történt, Holmes? — 
kérdeztem 'kíváncsian. 

— Oh, ön előtt nincs mit röstel
ltem, Watson; ez egyszer tul járt az 
eszemen az a vén banya . . . Alig 
ment öt percig, elkezdett sántikálni 

,és meglátszott a járásán, hogy ször
nyen fáj a lába . . . Egyszer aztán 
megállt 3 odaintett egy szembe jövő 
kocsit. Igyekeztem elég közel lenni 
hozzá, hogy meghalljam a cimet. De 
nem volt rá szükség, mert oly hango
san kiabált, hogy a túlsó soron is 
meghallották. — „Vigyen el a Dun-
can-utcába, a 13-ik szám alá!" — 
mondta a kocsisnak. 

— Hát mégis ott lakott? — szól
tam közbe. 

— Ott ám, csak várjon! — felelte 
Holmes vigan. — Tehát, mikor lát
tam, hogy a csoroszlya már bemá

szott a kocsiba, -hirtelen hátul kerül
tem és én is fölkapaszkodtam rá . . . 
Ebben a mesterségben minden defcek-
tivnek művésznek kellene lennie . . . 
Nos, elég az hozzá, hogy gyorsan ro
bogtunk a Duncan-utca felé. Mikor 
az utcába befordultunk, még mielőtt 
a 13-as ház elé értünk, ügyesen le
ugrottam és kényelmesen, lomhán, 
gyalog ballagtam a ház felé . . . 
Láttam, hogy a koosi megáll \ a ko
csis leugrik a bakról, kinyitja a ko
csiajtót és — vár . . . De a kocsiból 
nem szállt ki senki! . . . Mikor oda
értem, a kocsis épen bedugta a fejét 
az üres kocsiba és oly irtózatosan 
káromkodott, hogy hozrá foghatót 
még a Piccadilly csapszékeikben s« 
hallottam. A kocsiban nyoma se volt 
az utasnak s félek, hogy a szegény 
kocsis bottal ütheti a nyomát a fu
varnak . . . Mikor végre elhajtatott, 
becsöngettem a 13-as számú házba s 
megtudtam, hogy egy becsületes pa
pírkereskedő lakik benne, valami 
Keswick s hogy se a házban, se a 
környékben sohasem hallották a 
Sav^yer vagy a Dennis nevet. 

— Csak nem akarja elhitetni ve
lem, — kiáltottam föl álmélkodva — 
hogy a vén totyogós csoroszlya ki 
tudott ugrani a szaladó kocsiból, míg 
pedig ugy, hogy se ön, se a kocsis 
észre ne vegyék? . . . 

— Vén csoroszlya?! — kiáltott föl 
Holmes hevesen. — Mi voltunk a vén 
banyák, Watsan, hogy rászedettük 
magunkat! Nem vén asszony volt az, 
hanem fiatal ember, még pedig na
gyon is ügyes és ráadásul tökéletes 
színész . . . Ahogy föl volt öltözve 
és maszkírozva, 'becsületére vált vol
na akármelyik színésznek . . . Bizo
nyára észre vette, hogy követem és 
igy akart tőlem szabadulni. Ez csak 
annak a jele, hogy a gyilkos, akit ül
dözünk, korántsem oly egyedül álló 
ember, mint ahogy én hittem; hanem 
igenis vannak barátai, akik még arra 
is készek, hogy kockáztassanak érte 
egyet-mást . . . Nos, doktor, ön már 
nagyon fáradt és álmos . . . Fogad
jon szót és feküdjék le . . . 



Mivel valóban nagyon kimerült 
voltam, megfogadtam Holmes taná
csát és bementem a hálószobámba, ő 
még ott maradt az ebédlőben, a kan
dalló hamvadó tüzével szemközt is 
még azután is sokáig hallottam, 
amint'lassan pöngette a hegedű húr
jait; ábrándozott és a rejtélyes prob
lémán törte a fejét, melynek első szá
la kisiklott kezéből . . . 

-HATODIK FEJEZET 

Gregson Tóbiás kivágja a rezet. 

Másnap minden újság tele volt a 
„Brixtoni rejtély"-lyel, ahogy az ese
tet -elkeresztelték. Mindegyik hosz-
szasan leírta a gyilkosság részle
teit, egy másik pedig vezércikkben is 
foglalkozott vele. 

A Daily Telegraph hangsúlyozta, 
hogy a bűnügyek hosszú sorozatá
ban ritkán fordult elő tragédia, mely 
megdöbbentőbb, rejtélyesebb körül
mények közt játszódott volna le . . . 
Az áldozat német neve. minden más 
ok — például: rablás — hiánya,vala
mint a vérrel irt „Rache" szó a fa
lon, egyszóval minden azt mutatta, 
hogy a gyilkosságot politikai szám
űzöttek és forradalmárok követték el. 

Az ujságiró könnyedén célzott a 
„Vehmgericht"-re, az aqua tofanára, 
a karbonárikra. Brinvilliers márki-
nőre, Darwin theóriájára, Malthus 
elméletére, a Ratcliff Highway tit
kos bandáira s avval a figyelmezte
téssel végezte cikkét, hogy jó lesz, ha 
a kormány szigorúbb felügyeletet 
gyakorol az Angliába érkező ide
geneken . . . 

A Standard erös politikai célzat
tal tárgyalta az esetet s azt magya
rázgatta, hogy az ehhez hasonló 
törvény tipr ások és vad kegyetlensé
gek rendesen csak liberális kor
mányzat alatt fordulnak elő. Oka 
pedig az, hogy a durva tömeg ösztö
neit és szenvedélyeit mi sem fékezi, 
mert a törvény tekintélyét gyöngíti a 
liberális-demokrata áramlat. 

A meggyilkolt amerikai polgár volt 
s pár hétig lakott csak a metropolis
ban. Charpentier asszonynál volt 
penzióban, a Torquay-Terraceon. 
Útjában a magán-titkára, mr Joseph 
Stangerson kisérte. Mind a ketten 
szerdán, e hó 4-ikén .búcsúztak el a 
házi asszonytól s az Enston-állo-
raásra hajtattak, avval a kifejezett 
szándókkal, hogy a liverpooli ex-
press-vonalra ülnek. 

Látták is őket együtt a perronon, 
de senki sem tudta, mi történt velük 
egész addig, mig mr Drebber hullá
ját meg nem találták egy üres ház
ban, a Brixtoni-uton, több mértföld
nyire Enstontól. Hogy mi módon 
került oda s milyen halállal mult ki? 
oly kérdések, amelyekre ez idő sze
rint még nem lehet felelni. Azt se 
tudja senki, hogy mr Stangerson 
hová lett . . . De örömmel halljuk, 
hogy mr Lestrade és mr Gregson, a 
két legügyesebb detektív vezeti a 
vizsgálatot s az ö személyes buzgal
muk és tehetségük szinte bizonyos 
záloga annak, hogy rövid időn min
dent megtudunk ebből a rejtélyes 
ügyből. 

A Daly News megjegyezte, hogy 
a gyilkosság kétségen kivül politikai 
bűntény. Az a zsarnokság és a li
berális eszmék gyűlölete, mely a kon
tinentális kormányokat kivétel nél
kül vezeti, Angliába kergetett egész 
sereg olyan embert, aki derék pol
gár lehetett volna hazájában is, ha 
nem üldözik szabadelvű ós demo
kratikus1 eszméiért. E menekültek
nek szigorú politikai törvényeik van
nak s aki vét ezek ellen, halállal bűn
hődik. 

A rendőrség fötörekvése most az, 
hogy megtalálja mr Stangersont, az 
áldozat titkárát, s megtudjon egyet-
mást a meggyilkolt életmódjáról, 
szokásairól, összeköttetéseiről. Nagy 
eredmény már az is, hogy megtalál
ták a házat, melyben lakott, — ezt 
a fiikert mr Gregson, ez a kiváló de
tektív érte e l . ;• 

Sherlock Holmes meg én együtt ol-



vastuk e lapokat a reggeli alatt, s 
ugy láttam, hogy barátom igen jól 
mulat e sokfél© furcsaságokon. 

— Nem megmondtam önnek, — 
szól aztán, — hogy akármi történik 
is, a Lestrade és Gregson dicsérete 
el nem marad. 

— Ez csak előleg; minden attól 
függ. hogyan végzik a dolgukat. 

— Ugyan dehogy! Higyje el, hogy 
ettől semmi se függ. Ha megfogják a 
gyilkost, ez tehetségük és fáradságuk 
érdeme lesz; ha nem fogják meg, ak
kor sajnálni fogják dicséretes fárado
zásuk sikertelenségét. Akármit tesz
nek, az elösmerés mindig kijár nekik, 
mert régi igazság, hogy — Un sot 
trouve toujours un plus sot qui 
l'admiire. . . . 

— Mi a patvar ez ? — kiáltottam 
föl hirtelen, mert e pillanatban zajo-
a lépcsőkön, a háziasszonyunk pedig 
bosszúsan kiabált odakint. 

Ez a Baker-utcai rendőrség de-
tektiv-osztálya, — felelte Holmes ko
molyan. 

S alighogy kimondta e szavakat, 
féltucat rongyos, szurtos utcagyerek 
vonult be a szobába, — csupa váloga
tott, szemen-szedett, vásott suhanc, 
akiknek arcáról lesirt a furfang és 
szemfülessóg. 

— Vigyázz! — rivallt rájuk Hol
mes hangosan. 

A féltucat suhanc oly katonás pon
tossággal sorakozott s oly mozdulat
lanul állt, mint a cövek. 

— Jövőre, — folytatta Holmes pa
rancsolóan, — csak Wiggins maga 
jöjjön föl jelentést tenni; ti többiek 
pedig odalenn várjátok meg öt . . . 
Nos, Wiggins, megtalálta? 

— Nem, uram, nem találtuk meg, — 
felelte az egyik suhanc. 

— Szinte gondoltam, hogy nem ta
lálják meg. De azért csak rajta, ket
tőzött buzgalommal kell utána járni. 
Itt van a mai nap zsoldja . . . 

Egy shillinget adott mindegyiknek 
s igy folytatta: 

— Most elmehettek, de legközelebb 
jobb hirrel jöjjetek vissza! 

Intett a kezével, mire a suhancok 
sarkon fordultak, leszaladtak a lép
csőn, nemsokára az utcán hallottuk 
vidám kiabálásukat. 

— Egy ily furfangos suhanc többet 
tehet, mint féltucat detektív, — .jegyez
te meg Holmes. — A „hivatalos kö
zeg" puszta láttára elnémul minden 
ajk. Ezek a fickók ellenben befurakod
nak mindenhová, mindent meghalla
nak, kiszimatolnak. És éles eszük is 
van, csak szervezni kellene őket. 

— Ebben a brixtoni esetben foglal
koztatja őket? — kérdeztem Holmes-
töl. 

— Most igen; van egy körülmény, 
amit egész bizonyosan szeretnék tud
ni . . . Halló! . . . Na, most mindjárt 
fura dolgokat fogunk hallani . . . 
Amott jön Gregson, a túlsó félen, s 
az arca szinte sugárzik a dicsőség
től . . . Azt hiszem, egynesen ide
jön . . . Ugy van: megállt a kapu 
e l ö l t . . . 

A csengőt hevesen megrántották, s 
pár pillanat múlva Gregson hárma
sával ugrálta át a lépcsőket s bomba
ként tört be hozzánk. 

- - Kedves barátom, — kiáltott föl, 
melegen rázva, szorongatva Holmes 
kezét, — gratuláljon nekem! . . . Meg
oldottam a rejtélyt! — Oly tiszta és 
világos az ügy, mint a nap! 

Ugy rémlett, hogy Holmes arca el
borul egy pillanatra. 

— Ön hát azt hiszi, — kérdezte 
vontatva, — hogy megtalálta a helyes 
nyomot? 

— A helyes nyomot?! . . . Oh, az 
még semmi; már a gyilkos is megvan 
és pedig zár alatt! 

— S mi a neve? 
— Arthur Charpentier, tengerész-

altiszt ö felsége hajós-hadseregében! 
— kiáltott föl Gregson nagyhangon és 
hencegve elégedetten dörzsölte kövér 
kezeit. 

Sherlock Holmes megkönnyebbül
ten föllélegzett és mosolyogva kínálta 
szivarral a detektívet 

— Üljön le, kedves Gregson és 
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gyújtson rá. Nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy ejtette módját ily hamar . . . 
Vagy talán brandyt parancsol? 

— Ezt is, azt is. ha megengedi, — 
felelte Gregson, kényelmesen elter
peszkedve a szóken. — A roppant fizi
kai és szellemi erőfeszítés, amin ke-
résziül mentem as utolsó két napon, 
szörnyen megviselt.. . A testi fáradt
ság talán nem tört volna meg, de a 
szellemi erőfeszítés! . . . ön bizonyá
ra megérti ezt, mr Sherlock Holmes; 
mert hisz ön is mindig az eszével dol
gozik, mint én. 

— Ön fölötte megtisztel engem, — 
felelte Holmes komolyan. — De most 
halljuk: mi módon érte el ezt a nagy
szerű, páratlan sikert. 

A detektív kényelmesen kinyújtóz
kodott a nagy karosszékben, mohón 
szivta a jó szivart, s egyszerre csak 
fölkacagva nagyot ütött a térdére. 

— Az a legnagyszerűbb, — kiáltott 
föl kárörvendve, — hogy az a balga 
Lestrade, aki mindenkinél okosabb
nak tartja magát, teljesen hamis nyo
mon indult e l . . .A titkárt, azt a Stan-
gersont hajszolja, akinek annyi köze 
sincs a gyilkossághoz, mint a ma szü
letett gyermeknek . . . Azt hiszem, 
hogy eddig már meg is csipte! 

Ez a gondolat annyira mulattatta 
Gregsont, hogy ismét fölkacagott, s 
addig nevetett, mig csak a köhögés 
el nem fogta. 

— Hát ön — kérdezte Holimes — 
hogyan akadt rá a helyes nyomra. 

— Ah, rögtön elmondom . . . Per
sze, Watson ur, ez a legnagyobb 
titok ós magunk közt kell, hogy ma
radjon . . . Tehát: a legelső nehéz
ség, melyet le kellett győznünk, a 
meggyilkolt amerikai előéletének a 
kidöntése vol t . . . Más detektjv talán 
hirdetésekkel szólitot'a volna föl a 
közönséget, hogy jelentkezzék, aki 
ismerte és tud róla valamit? de Greg
son Tóbiás másként szokott dolgoz
ná . . . Emlékszik arra a cilinderre, 
a halott mellett? 

— Hogyne — feltelte Holmes —-
a John Underwood & Fiai cégtől 

való; a Öamberwell-uti 129. számú 
házból. 

Gregsonnak kissé leesett az álla. 
— Nem gondoltam rá, hogy ön 

is megnézte — szólt fejcsóválva. — 
Volt is talán az üzletben? 

— Nem én. 
— Ah! — kiáltott föl Gregsun 

megkönnyebbülve — pedig sohasem 
szabad elmulasztani egyetlen egy 
körülményt sem, bármily jelenték
telennek lássék is . . . Ez az első 
szabály! 

-— A nagy szellemnek semmi se 
kicsiny, — jegyezte meg Holmes ud
variasan bókolva. 

— Nos hát, — folytatta Gregson — 
elmentem Underwoodhoz és meg
kérdeztem tőle, nem adoíi-j el ilyen 
és ilyen kalapot . . . M kereskedő 
utána nézett könyveiben ós mindjárt 
rá is akadt . . . A kalapot bizonyo-
mr. Drebbernek küldte el, aki Char 
pentier asszonynál lakott penzióban, 
a Torquay Terraceon. így tudtam 
meg az áldozat lakását, 

— Nagyszerű, valóban nagyszerű! 
— helyeselte Holmes halkan. 

— Rögtön elmentem ehez a Char-
pentier asszonyhoz — folytatta 
Gregson neki melegedve. — Az asz-
szony nagyon sápadt és levert volt. 
A leánya is ott volt a szobában: 
mondhatom, nagyon csinos és ked
ves teremtés . . de a szemei ki vol
tak sirva, s az ajkai remegtek, mi
alatt velem beszélt. Ez persze rögtön 
szeget ütött a fejembe . . . Kezdtem 
sejteni, hogy kutya van a kertben... 
ön bizonyára jól ismeri ezt az ér
zést, mr. Holmes; — az egész ideg
rendszer megrendül, mikor az ember 
érzi, hogy ráakadt a helyes nyom
ra . . . ' 

— Ugy van! — hagyta helyben 
Holmes bólintva. 

— Mindenekelőtt, — beszélte Greg
son tovább. — azt kérdeztem Char-
pentier asszonytól: — „Hallott-e va
lamit egykori lakójának, a cleve
landi mr Drebbernek relytélyes ha
láláról? . . ." 

Az anya igenlően bólintott. Szól
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ni, ugy látszott, nem is tud, annyira 
meg volt döbbenve. A leány könyek-
ro fakadt . . . Most már szinte bi
zonyos voltam, bogy ez a két nő so
kat tud a dologról. 

Hány órakor ment el önöktől mr 
Drebber a vasútra? kérdeztem. 

— Nyolc órakor, — felelte az anya, 
a torkát köszörülve, hogy leleplezze 
izgatottságát. — Titkára, mr Stan-
gerson, azt mondta, hogy két vonat
tal is utazhatnak: az egyik 9 óra 15 
perckor, a másik 11 órakor indul-... 
uk az első vonattal akartak menni. 

— S ez volt az utolsó alkalom, 
hogy látták öt? — kérdeztem. 

Az anya arca ijesztően eltorzult 
erre a kérdésre . . . Valósággal el
kékült . . . Pár másodpercig tartott, 
mig ismét szóhoz jutott s ekkor is 
csak alig tudta kinyögni ezt az egy 
szót: igen . . . 

Csönd lett. Vagy két percig mind
nyájan hallgattunk, akkor a leány 
nyugodtan tiszta hangon mondta: 

— A titkolózás semmi jóra se ve
zethet, anyám . . . Legyünk őszinték 
ós mondjuk meg az igazat . . . Mi 
még azutáu is láttuk mr Drebbert. 

— Isten bocsássa meg ezt neked' 
— kiáltott föl Charpentier asszony 
a kezeit tördelve, amint leroskadt a 
fliványra. — Ezzel megölted bátyá
dat! 

— Arthur ugy sem tűrte volna el, 
hogy ne mondjuk meg, az igazat, — 
felelte a leány szilárdan. 

Legjobb lesz ha mindent nyiltan és 
őszintén elmondanak, — vágtam most 
közbe. — A félvallomás rosszabb, 
mánt a tagadás . . . Aztán önök nem 
is sejtik, hogy mennyit; tudnak már 
a dologból. 

— Essék a fejedre a baj, Alice! 
— kiáltott föl az anya kétségbeesve. 

Majd felém fordulva, hirtelen igy 
folytatta: 

Mindent elmondok önnek. uram. 
Ne higyje. hogy azért aggódtam a 
fiamért, mintha attól félnék, hogy 
köze van ehez a rettenetes esethez . . 
Én tudom, hogy Arthur teljesen ár
tatlan . . . Csak az aggaszt, hogy 

az ön s talán mások szemében ás, 
gyanúnak látszhatik . . . Pedig ez 
őrültség, a jelleme, egyenes termé
szete, foglalkozása és egész möKjd 
ellene mond ennek a lehetetlen föl
tevésnek . . . 

— Mindenesetre az lesz a leg
okosabb, — feleltem, — ha nyiltan 
ós őszintén elmond mindent, amit 
tud . . . Ha a fia ártatlan, amit haj
landó vagyok hinni, legyen nyugodt, 
semmi bántódása nem lesz s jelle
mén se esik folt . . . Erről kezeske
dem. 

— Talán jobb lenne, Alice, ha te 
kimennél, — szólt az anya. 

S mikor a leány eltávozott, igy 
folytatta: 

— Nem volt szándékom, uram, 
hogy mindezt elmondjam önnek, de 
mióta szegény leányom belekezdet4 
én sem állhatok meg a fél uton. Mi
után elhatároztam, hogy beszélni 
fogok, el is mondok mindent a leg
apróbb részletekig. 

— Ez a legokosabb, amit tehet, — 
feleltem neki. 

— Mr Drebber közel három hétig 
lakott nálam, — beszélte Charpentier 
asszony. — Titkárával, mr Stanger-
sonnal utazott a kontinensen-, ugy 
htezera üaleíi ügyekben. Podgyászos 
ládáikon rajta volt a „Koppenhága" 
bélyeg, amiből azt következtettem, 
hogy onnan jöttek Londonba. Stan-
gerson nyugodt, tisztességtudó gent
leman volt, — de a gazdájáról, fáj
dalom! nem mondhatom ezt. Durva, 
neveletlen, szinte brutális férfi volt. 
Mindjárt megérkezésük estéjén leitta 
magát s általában egész nap ivott, 
ugy hogy déli tizenkét óra után egy
általában sohasem volt józan A 
házbeli nöcselódekkel szemben a leg-
sártöbb és arcátlanabb módon viselte 
magát. S ami még ennél is* rosszabb 
volt, csakhamar szemet vetett 
leányomra, AUoera, s legtöbbször 
oly módon és oly hangon beszélt ve
le, hogy ezer szerencse, hogy ez az 
ártatlan gyerek-leány nem értette 
meg . . . Egy ízben meg is ölelte: * 
oz a durvaság még a titkárát is fö'I-
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háborította, aki heves szemrehányá
sokat tett neki ezért. 

— De miért tűrte el ezt a durvasá
got? — kérdeztem Charpentier asz-
szonytól. — Azt hiszem, hogy bár
mikor kitehette volna a szűrét, ha a 
magaviselete nem tetszett önnek? 

Charpentier asszony mélyen elpi
rult erre a találó kérdésre és sóhajt
va, akadozva felelt: 

— Oh, bár még aznap fölmondtam 
volna neki, amely napon megérke
zett! . . . De a kisértés nagy volt. 
Mindegyik egy fontot fizetett napon
kint: ez tizennégy font minden hétre 
. . . s épen most van a holt szezon. 
Özvegy vagyok, uram, s Arthur fiam 
igen sokba került, mig a tengerész-
akadémián tanult . . . Sajnáltam el
veszteni ezt a jövedelmet . . . És tűr
tem is, ameddig lehetett, de végre én 
is •megsokalltam és fölmondtam ne
ki . . . Ez volt az oka, amiért távo
zott 

— Nos aztán? — kérdeztem 
— Megkönnyebbült a szivem, mi

kor láttam, hogy elmegy. A fiam 
most szabadságon van ugyan, de én 
egy szót se szóltam neki minderről, 
mert tudom, hogy nagyon heves ter
mészetű és végtelenül szereti a hú
gát . . . Mikor becsuktam a kaput ven
dégeim mögött, óriási teher esett le 
a szivemről. Fájdalom, még egy óra 
se telt el s újra csöngettek a kapun 
— mr Drebber jött viíssza. Nagyon 
izgatott volt s meglátszott rajta, hogy 
megint sokat ivott. Erőszakkal be
tört szobámba, ahol együtt üldögél
tem leányommal s beszélt valamit 
Össze-vissza, hogy lekésett a vonat
ról. Aztán Alicehoz fordulva s ott, a 
fülem hallatára azt ajánlta neki, 
hogy szökjék meg vele. — „ ö n már 
nagykorú, — mondta neki — és 
nintís! törvény, mely ebben gátolhat
ná. Nem sok pénzem van. Ne törőd
jék evvel a vén banyával, hanem 
jöjjön velem; ugy fog élni. mint egy 
hercegnő!.. ." Szegény Alice ugy 
megrémült, hogy visszatántorodott, 

vde a részeg ember megragadta a 
csuklóját és vonszolta magával az 

ajtó felé. Én felsikoltottam s erre 
beszaladt Arthur, a fiam... Hogy 
mi történt azután, nem tudom. Hal
lottam a heves szóváltást és a dula
kodás zaját, de nem mertem fölte
kinteni . . . Mikor végre fölemeltem a 
fejemet, Arthur a küszöbön állt, ke
zében a bot és nevetve mondta: „Nem 
hiszem, hogy az a bitang fickó még 
egyszer háborgatni meri önöket! 
Most utána megyek s megnézem, 
hogy elhordja-e az irháját... Ezzel 
föltette kalapját s leszaladt a lépcső
kön, ki az utcára. Másnap reggel az 
újságokban olvastuk mr. Drebber rej
télyes halálát. 

Ezt a vallomást — jegyezte meg 
Gregson — mrs Charpentier nagyon 
akadozva, nyögve tette. Néha oly 
halkan beszélt, hogy valósággal alig 
értettem a szavát. Mindamellett, 
amennyire lehetett, gyorsan jegyző
könyvbe vettem a szavait, ugy hogy 
a vallomása megcáfolhatatlan. 

— Valóban izgató eset — mondta 
Holmes nagyot ásítva. — Hát aztán 
mi egyéb történt még? 

— Mikor Charpentier asszony el
hallgatott — folytatta a detektív — 
láttam, hogy az egész ügy egy ponton 
fordul meg. Élesen a szemébe néztem 
hát, ami, magunk közt mondva, még 
egy nőre se hibázta el a hatását s 
azt kérdeztem tőle, hogy hány óra
kor jött haza a fia. 

— Nem tudom — felelte halkan. 
— Nem tudja? 
— Nem; Arthurnak külön kapu

kulcsa van s maga nyitja ki az ajtót, 
ha éjjel haza jön. 

— S azon az éjszakán későn jött 
meg? 

— Későn. 
— Ön már lefeküdt akkor? 
— Le. 
— És hány órakor feküdt le? 
— Körülbelül tizenegy óra tájban. 
— Ugy hogy a fia legalább két óra 

hosszáig oda volt? 
— Igen. 
— De lehet, hogy négy-öt óra 

hosszáig is? 
— Az is meglehet. 

32 



— S mit csinált ez alatt az idő 
alatt? 

— Nem tudom! — nyögött az asz-
szony s még reszkető ajkai is elfehé
redtek. 

— Teriivszetes, — folytatta Greg
son, a bajuszát pödörgetve, — hogy 
itt már semmi dolgom se volt. Ott
hagytam hát a kétségbeesett asz-
szonyt, kikutattam, hol van Charpen
tier tengerész-al tiszt, két rendőrt vet
tem magamhoz és letartóztattam a 
fiút. Mikor a vállára tettem a keze
met s a törvény nevében figyelmez
tettem, hogy kövessen bennünket, 
nyugodtan és ellenszegülés nélkül, 
hidegen, szinte arcátlan vakmerőség
gel felelt: — „Azt hiszem, azért tar
tóztat le, mert azt a gazember Dreb-
bert egy másik gazember meggyil
kolta . . . " Mivel mi egy szóval se em
iitettük ezt.a dolgot, az önkénytelen 
célzás szinte vallomás-számba megy 
és nagyon terhelő... 

— Valóban az, — hagyta helyben 
Holmes. 

— Még az a vastag bot is nála volt, 
amelyet anyja vallomása szerint ma
gával vitt, mikor Drebbert üldözte. 
Mondhatom, hatalmas tölgyfabot. 

— Mi hát az ön ivéleménye? — 
kérdezte Holmes. 

— Oh, az én véleményem nagyon 
egyszerű és természetes, — felelte 

' Gregson. — Ez a Charpentier követ
te Drebbert egész a Brixton-utig, ott 
ismét hevesen összeszólalkoztak, s e 
közben Charpentier leütötte Dreb
bert a bottal; — például hasba vágta, 
ami nyomot se hágy, s az áldozat 
holtan összeroskadt A sötét, esős 
éjszakán senki se járt arra és a 
gyilkos bevonszolta áldozatát az 
üres házba. . . A gyertya, a vér, a 
falra irt szó s a többi mind csupa 
ügyes, fogás, hogy tévútra vezesse a 
rendőrséget. 

—- Nagyon helyes! — kiáltott föl 
Holmes bátorítóan. — Valóban, 
Gregson, ön veszedelmesen halad. 
Bizonyos, hogy idővel ön lesz a leg
első detektív az Egyesült királyság
ban. 

1 3 

— Dicsekvés nélkül legyen mond
va: magam is érzem, hogy ezt a dol
got fölötte jól végeztem, — felelte 
Gregson büszkén. — A fiatal tenge
résztiszt azt vallotta, hogy egy da
rabig követte Drebbert, aki, hogy 
megszabaduljon tőle, kocsiba ült és 
elhajtatott... Hazafelé jövet talál
kozott egy öreg vitorlamesterrel s av
val sétálgatott. De, midőn azt kér
deztük, hogy kicsoda ez az öreg vi
torlamester és hol lakik, nem bírta 
megmondani... Azt hiszem, az eset 
olyan világos, mint a nap. Legjob
ban mulatok azon, hogy Lestrade ha
mis nyomon indult el. Azt hiszem, eb
ből a szegény emberből sohse lesz 
semmi. . . Nini, hisz itt van Lestrade 
maga! . . . Hogy került i d e ? . . . 

Valóban Lestrade volt, aki azalatt 
jött föl, mig mi beszélgettünk s most 
ott állt a küszöbön. De rendes önbi
zalmát, hetyke tartását és büszke mo
dorát szokatlan csügedés és levert
ség váltotta föl. Arca komor és sá
padt volt, a ruházata rendetlen s el
hanyagolt. Látható volt, hogy taná
csot kérni vagy tanácskozni jött ide, 
de nyilván meglátván kollégáját, 
nagy zavarba jött és nem tudta, mit 
tegyen. Megállt a szoba közepén, ide
gesen pödörgette a bajuszát s végre 
halkan, rekedten mondta: 

— Ez az ügy fölötte bonyodalmas 
. . . fölötte rejtélyes ós érthetetlen. 

— Ön azt hiszi, Lestrade?! — ki
áltott föl Gregson diadalmasan. — 
Magam is ugy gondoltam, hogy ön
nek kissé kemény dió lesz ez az eset 
. . . De megtalálta-e legalább Stan-
gersont, a titkárt? 

Lestrade komoran, rekedten felelt: 
— Mr Joseph Stangersont, a tit

kárt ma reggel hat óra tájban meg
gyilkolták a Halliday-fogadóban. 

HETEDIK FEJEZET. 

Fénysugár a sötétben. 

Ez a szörnyű hir, melylyel Lest
rade ily váratlanul köszöntött be 
hozzánk, mind a hármunkat lesúj
tott ós szinte elkábított. Gregson 
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ijedten ugrott föl székéről és bran
dyt, szódát, poharakat, mindent {el
döntött Én némán bámultam Scher-
lock Holmesre, kinek ajkai mintha 
vonaglottak volna, mig homlokát 
mély ráncok barázdálták keresztül
kasul. 

— Hát Stangerson is? — mondta 
halkan. — Az eset bonyolódik. 

— Már elég bonyolult volt eddig 
is — felelte Lestrade leülve. — De 
ugy látom, önök haditanácsot tar
tottak itten. 

— Bizonyos ön . . . bizonyos ön 
obben a hirben? — dadogta Gregson 
fölindultán. 

— Épen most jövök Stangerson 
szobájából — felelte Lestrade. — Én 
voltam az első, aki felfödöztem a 
gyilkosságot. 

— Gregison véleményét az esetről 
már hallottuk — szólt most Holmes. 
— Nem mondaná el ön is. hogy mit 
látott és mit tart az esetről? 

Sőt örülni íogok ha meghallgat
nak, — mondta Lestrade. — Először 
Í3 megvallom: én azt hittem hogy 
ennek a Stangersonnak része volt 
mr Drebber meggyilkolásában. Mos
tani fölfedezésem azonban meggyö-
'ö t arról, hogy teljesen tévedtem . . 
Tehát, amint mondom, azt hittem, 
hogy Stangerson tud a gyilkosságról 
s ezért mindenekelőtt azt kutattam, 
hogy hová lett ez a titkár. Harma
dikán este félkilenc tájban együtt 
látták őket az Euston-állomás per-
ronján. Hajnali két órakor pedig 
Drebbert holtan találták a Brixton-
uton. Azt kelleti tehát kiderítenem, 
hogy mit müveit Stangerson félkilenc 
után s mi lett belőle később. Sürgö
nyöztem Liverpoolba, a titkár sze-
mólyleirásával és figyelmeztettem a 
a rendőrséget hogy ügyeljenek föl 
az amerikai hajókra. Én magam pe
dig sorra átkutattam az Euston-állo
más közelében fekvő fogadókat . . . 
Abból a föltevésből indultam ki, hogy 
ha Drebber és titkára elváltak, ez az 
utóbbi természetesen az ál'omás kö
zelében hál meg valahol, hogy má^-

nap kora reggel ismét ott lehessen 
a vasúton. 

— Valószínű, — hogy már előbb 
megállapodtak valami közös találko
zó helyben. 

— Valóban, ugy is történt Az 
egész tegnapi estét eredménytelen 
kereséssel töltöttem el. Ma reggel 
már korán kezdtem a kutatást é 
nyolc órakor elvetődtem a Haliday 
fogadóba, a kis György-utcáiban. 
Arra a kérdésemre, hogy nem la
kik-e ott valami mi* Stangerson. 
mindjárt igenlő' feleletet kaptam. 

— Bizonyára ön az a gentleman, 
akit ez az ur vár, — mond.ák. — Már 
másodnapja vár valakire. 

— És hol van most? — kérdeztem. 
—- Fönt van a szobában ós alszik. 

Meghagyta, hogy kilenc órakor kelt 
sék föl. 

— Én azonnal beszélni akarok ve
le, — feleltem. 

— Azt hittem, — folytatta Lest
rade, — hogy ha hirtelen fölverem 
álmából és megijesztem, talán elárul 
valamit megdöbbenésében. A házi 
szolga fölvezetett Stangerson szobá
jába, amely a második emeleten volt 
és kis folyosóra nyilt. A szolga rá
mutatott az ajtóra, s már megfordult 
hogy lemegy, mikor olyas valamit 
láttam, amire meghűlt bennem a vér, 
ámbár már husz óv óta vagyok de
tektív . . . Az ajtónyilás alól vé
kony két vérszalagocska kanyar
gott a folyosóra, melynek egyik mé
lyedésében tócsába gyűl t . . . Föl->, 
kiáltottam, mire a szolga visszajött, 
s meglátván a vért, maid hogv , el 
nem ájult. Az ajtó belülről volt be
zárva, de ket'en nekidőltünk és be
löktük a vállunkkal. A szoba ablaka . 
nyitva volt. 6 az ablak mellett hasra 
feküdve hevert a hulla, csupaszom 
csak hálóing volt rajta. Már rég hal
lott volt, mert a tagiad mereve1-
'mWek voltak . . . Mikor a hátára 
fordítottuk, a szolga rögtön ráis
mert, hogy ez az a gentleman, aki 
mr Joseph Stangerson néven kivet 
te a szobát . . . A halál oka, mély 
szúrás volt a test baloldalán, a kés; 
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vagy a tör bizonyosan a szivét érte. 
S most jön az eset legszörnyűbb 
részlete, mit gondolnak, mi volt a 
halott fölött? 

Nekem minden szál hajam élére 
szökkent és a verejték is kivert a 
borzalomtól, még mielőtt Sherlock 
Holmes felelt. 

— Ez a szó: „Rache", vérrel föl
írva a falon, — mondta Holmes. 

— Ugy van, — felelte Lestrade 
rekedten s mind a négyen hallgat
tunk pár pillanatig. 

Az ismeretlen gyilkos tetteiben 
volt valami oly rendszeres kegyet
lenség és megfoghatatlan iszonya
tosság, hogy önkéntelenül borzad
tam tőle. A csatatéren sohasem resz
kettem ugy bensöleg, mint ebben a 
pillanatban. 

— A gyilkost látták, — folytatta 
végre Lestrade. — Egy tejet hordó 
suhanc, aki kora reggel hajtatott 
arra, a fogadó kertje mellett ment 
el, mely a ház háta mögött fekszik. 
És látta, hogy a hosszú létra, mely 
rendesen a kertben hevert, föl van 
támasztva egy második emeleti ab
lakhoz, amely nyitva volt. A suhanc 
többször visszafordult a kocsiról és 
látta, hogy egy ember jön lefelé a 
létrán, de oly nyugodtan, kényelme
sen és ktesaiNJött le rajta, hogy va
lami kömives, vagy mázoló, aki a ren
desnél korábban fogott a munkához. 
Nekem elmondta, hogy a.gyilkos, — 
mert csakis az lehetett! — magas, 
piros képű ember volt és hosszú, 
barna felsö-kabátot viselt. Bizonyos, 

• hogy a gyilkosság után pár percig 
még a szobában maradt, mert a mos
dó-tálban véres vizet találtunk; ab
ban mosta meg a kezét, a kését, vagy 
tőrét pedig, amely szintén véres 
volt a lepedőbe törülte. 

Ránéztem Holmesre, mert a gyil
kosnak ez a leírása teljesen meg
egyezett avval, amit ö adott annak 
idején; de barátom arcán nyomát se 
láttam az elégedettségnek vagy 
örömnek. 

Csak ezt kérdezte: 
— Nem talált a szobában semmit. 

ami nyomára vezethetne a gyilkol
nak? 
. — Semmit, — felelte Lestrade. — 

Drebber erszénye a Stangerson zse
bében volt, de ugy látszik, hogy 
rendesen ö kezelte a pénzt, mert 
mindig és mindent ö fizetett. Az er
szényében nyolcvan font sterling 
volt, de a gyilkos hozzá se nyuíl. 
Bármi volt is e rémes és rejtélye? 
gyilkosságnak rugója, bizonyos, 
hogy nem a rablás volt az, mert a 
meggyilkolt áldozatoknak semmijük 
se hiányzott. Stangerson holmija 
közt nem volt semmiféle irás, vagy 
levél, csak egyetlen egy sürgöny, 
melyet három hete adtak föl Cleve
landban s ez is csak pár szó volt: — 
„I. H. Európában van." — Aláirá-
nem volt a sürgönyön. 

— És semmi egyéb nem volt ott? 
— kérdezte Holmes ismét. 

— Semmi amiről szólni érde
mes . . . a regény, mit a meggyil
kolt elalvása előtt olvasott, ott fe
küdt az éjjeli szekrényen s mellette 
a kiszivott fapipa . . . Az asztalon 
vizes üveg és pohár . . . az ablak
párkányon pedig egy kis orvossá
gos skatulya, benne két pirula . . . 

.Sherlock Holmes ujjongva ugrott 
fel a székről. 

— Ez az utolsó lánc-szem! — kiál
tott fel örvendve. — Most már teljes 
lesz a lánc, világos az egész eset. 

A két detektív álmélkodva bámult 
rá, folytatta: 

— Most már kezembe van a rely-
télyes bonyodalomnak minden szá
la. Természetesen vannak részletek, 
amelyek még kiegészítésre szorul
nak, de annyira bizonyos vagyok a 
föeseményekröl, amelyek azóta tör
téntek Drebbnerrel, mióta elvált 
Stangersontól, — mondom, annyira 
bizonyos vagyok mindenről, mintha 
csak a tulajdon szemeimmel láttam 
volna . . . Ha tetszik, be is bizo
nyíthatom. Mondja, Lestrade, nem 
láthatnám azokat a pirulákat? 

— De itt vannak, — felelte L é t 
rádé s elővette a kis skatulyát. — 
Kihoztam ezt is, a meggyilkolt er-
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szényét is, meg a sürgönyt is, hogy 
letétbe helyezem a rendörségen. 
Csupa véletlen volt, hogy elhoztam 
ezeket a pirulákat is, mert szintén 
megvallom, hogy semmiféle fontos
ságot nem tulajdonítok nekik. 

— Adja csak ide, szólt Holmes. 
Majd hozzám fordulva, azt kér

dezte: 
— Nos, örves: mondja csak . . . 

Patikában készültek ezek a pirulák? 
Amint rájuk néztem,, mindjárt lát

tam, hogy nem. Szürke, gyöngyszi-
nü, borsónagyságu pirulák voltak, 
csaknem áttetszők, ha a világosság 
felé tartottuk őket. 

— Könnyüségükröl és átlátszósá
gukról ítélve, azt hiszem, hogy víz
ben oldhatók, — feleltem Holmesnek. 

— Eltalálta, Watson, — mondta 
Holmes. — Most pedig legyen szi-
vtes, menjen le és hozza föl azt a 
szegény kis tacskó-kutyát, amely 
már oly régóta vívódik a halállal, 
hogy a háziasszonyunk tegnap is 
kérte önt, — szabadítsa meg fájdal
maitól. 

Lementem, és karjaimban hoztam 
föl a kutyát. 

A szegény állat hörgött és üve
ges szemei mutatták, hogy nem 
messze van a vége. Hófehér orrán 
meglátszott, hogy már jóval tul van 
a kutyaélet legvégső határain i s . . . 
Letettem a szőnyegre. 

— Most ketté vágom az egyik pi
rulát, — mondta Holmes, s kivéve a 
kését, csakugyan ketié is vágta. — 
Felét visszateszszük a skatulyába, 
további használatra, a másik felét be
teszem ebbe a pohárba, amelyben van 
még egy teáskanúlnyi víz . . . Amint 
látják, Watson barátunknak igaza 
volt, n-ert a pirula valóban oldódik a 
vizben . . . 

— Mind ez nagyon érdekes lehet, 
— szólt közbe Lestrade kissé inge
rülten, mert ugy vélte, hogy Holmes 
csak gúnyolódik vele; — de épen 
nem látom, hogy mi köze lehetne a 
mr Joseph Stangerson halálához. 

— Türelem, barátom, türelem — 
felelte Holmes. — Idővel majd ön 

3fi 

is átlátja, hogy e két pirulának fö
lötte sok köze van mind a két gyil
kossághoz . , . Most még egy kis 
tejet keverek hozzá, hogy legyen va
lami ize, — s aztán lássuk, hogy iz-
lik-e a kutyuskának . . . 

Kiöntötte a keveréket egy csésze 
aljába, s odatette a kutya elé, mely 
csakhamar fölnyalta az egészet. 

Sherlock Holmes komolysága any-
nyira hatott ránk, hogy mindnyájan 
némán, szótlanul ültünk ott, lesve a 
kis kutyát s várván a remélt, meg
döbbentő eredményt . . . Ámde mi se 
történt . . . A kutya ott hörgött, li
hegett a szőnyegen, de nyilvánvaló 
volt, hogy se jobban, se rosszabbul 
nem lett a pirulától. 

Holmes elővette az óráját, s amint 
a percek eredmény nélkül multak 
egymás után, csüggedt csalódás és 
boszuság tükröződött arcán. Harap
dálta ajkait, idegesen dobolt ujjaival 
az asztalon s mindenképen meglát
szott rajta a roppant türelmetlenség. 
Oly nagy volt az izgatottsága, hogy 
valósággal sajnáltam öt, mig a két 
detektív gúnyosan mosolygott, s 
egyáltalában örülni látszott Holmes 
kudarcán. 

— Az nem lehet puszta véletlen! — 
kiáltott föl végre Holmes és fölugor
ván a székéről, nagy léptekkel, ma
gából kikelve járt föl, alá a szobá
ban. — Lehetetlen, hogy mindez 
puszta véletlen legyen! . . . Ugyan
azok a pirulák, melyekre már a 
Drebber e-.etében is gyanakodtam, 
megkerülnek a Stangerson szobájá
ban . . . És most nincsen hatásuk! 
. . . . Mit jelenthet ez? . . Semmi 
esetre azt, hogy egész logikám és kö
vetkeztetésem téves. Ez lehetetlen. 
Pedig ez az átkozott kutya meg sem 
érzi . . . Oh, megvan! megvan! . T . 

Valósággal rohant a második pi
rulára, ketté vágta azt te, vizben föl-
oldta, tejet kevert hozzá, s oda tartot
ta a kutyának . . . Alig nyelt le egy 
kortyot a boldogtalan állat, rögtön 
vonaglani kezdett, s pár pillanat 
alatt ugy megdermedt, mintha villám 
suj;ot!a volná le. 



Sherlock Holmes mélyen föllélek-
zett, s megtörülte verejtékező homlo
kát. 

— Nagyon kishitű voltam, — 
mondta fölsóhajtva. — Pedig tud
nom kellett volna, hogy ha bármily 
esemény nem illik bele a következte
tések hosszú láncolatába, ez annak a 
jele, hogy az illető ténynek még egy
féle magyarázata van . . . E két pi
rula közül az egyik ártalmatlan, a 
másik a leghalálosabb méreg . . . 
Ezt tudnom kellett volna, még mielőtt 
az orvosságos skatulyát láttam. 

Annyira meglepőnek találtam Hol
mes szavait, hogy szinte kételkedni 
kezdtem, vájjon józanul beszél-e? . . 

, ámbár a kutya, mint állításának fé
nyes bizonyítéka, ott feküdt előttem 
. . . Ugy rémlett, hogy a köd egyre 
oszladozik agyamban és halványan 
már magam is sejteni kezdtem a va
lót. 

— Önök furcsának és különösnek 
találják mindezt — folytatta Holme? 
a két detektivhez fordulva — mert 
önök már a nyomozás kezdetén sem 
törődtek az egyetlen biztos fonállal, 
mely a kezükben volt. Én szerencsé
sebb voltam s ez a fonál logikám se
gítségével rávezetett az egyetlen he
lyes útra. Igy aztán, azok a dolgok 
és részletek, melyek, önök szerint, 
még homályosabbá és bonyolultabbá 
tették az esetet, engem csak megerő
sítettek föltevéseimben és nyomozá
som helyes voltában . . . Mert ez az 
eset nem rejtélyes, hanem különös s 
a baj ott van, hogy önök összetévesz
tették ezt a két fogalmat. Gyakran a 
legközönségesebb gyilkosság a leg
rejtélyesebb, mert nincs benne semmi 
uj» vagy különös tény, amelyből biz
tosan lehetne következtetni . . . Pél
dául a Drebber vagy Stangerson 
meggyilkoltatását is sokkal nehezebb 
lett volna földeríteni, ha az áldoza
tok hulláját egyszerűen az uton ta
lálják meg ama rejtélyes és szenzá
ciós mellékkörülmények nélkül, ame
lyek borzalmassá tették. Mert ezek a 
rejtélyes kisérö körülmények nem 
hogy bonyolultabbá tették az esetet, 

hanem inkább megkönnyítették a 
nyomozást. 

Mr. Gregson, aki fölötte idegesen 
és türelmetlenül hallgatta ezt a ma
gyarázatot, nem bírta tovább türtőz
tetni magát. 

— Nézze, mr Sherlock Holmes, — 
mondotta fojtott hangon, — mi szí
vesen elösmerjük, hogy ön nagyon 
ügyes és éleseszü ember s tudjuk azt 
is, hogy saját, különös módszere van, 
amellyel dolgozik. De bocsásson meg r 

nekünk most nem theóriára és erköl
csi prédikációra van szükségünk. Ar
ról van szó, hogy elfogjuk a gyilkost 
És más nyomon indultam el, mint ön. 
Bizonyod, hogy a fiatal Charpentier-
nek semmi része sem lehetett ebben a 
másik gyilkosságban . . . Lestrade 
más nyomon haladt: ö Stangersont 
gyanúsította; de ugy látszik, ö is té
vedett . . . ön elejtett egyes szava
kat, amiből azt következtetjük, hogy 
többet tud nálunk; és moist itt az ide
je, hogy nyiltan és őszintén megkér
dezzük önt, mennyit tud az esetről... 
Megmondhatja a gyilkos nevét? 

— Én is azt hiszem, uram, hogy 
Gregsonnak igaza van, — jegyezte 
meg Lestrade. — Mind a ketten meg
kísértettük a gyilkosság földerítését 
ós mind a ketten kudarcot vallottuk... 
ön már több ízben mondta, mióta itt 
van, hogy teljeisien tisztában van az 
esettel; s mi szentül hisszük, hogy 
most már előttünk sem fogja titkolni, 
amit tud. 

— Ha késnek a gyilkos letartózta
tásával, — szóltam közbe én is, — 
időt ós alkalmat adnak neki uj gyil
kosságok elkövetésére. 

Igy szorongattuk Holmest, aki 
azonban még habozni látszott. Egyre 
föl s alá járt a szobában, mellére 
csüggesztve a fejét, összeráncolva 
homlokát, mint akkor szokta, ha mé
lyen gondolkozott. 

— Több gyilkosságról szó sincs, 
— szólt végre hirtelen s megállt ve
lünk szemben. — Ezt a föltevést te-
hát kizárhatják a kérdésből . . . Azt 
kérdezték tőlem, hogy tudom-e a gyil
kos nevét? — Hát tudom. — Ámbár 
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ez egymagában mit se jelent & aligha 
könnyíti meg az elfogatását. Ami kü
lönben, ugy vélenv rövid időn meg
történik. Azért reménylem, mert már 
a nyomában vagyok és magam aka
rom végezni a dolgot. Ez ugyanis na
gyon kényes ós veszedelmes dolog, 
mert a fickó fölötte ravasz, elszánt 
ember s amint már alkalmam volt 
meggyőződni róla, van cinkosa is, 
aki ép oly furfangos és elszánt, mint 
ö maga . , . Ameddig a gyilkos azt 
véli, hogy senkisem találta meg a rej
télyes e;et kulcsát, remélhetjük, hogy 
kézre kerül, de, mihelyt csak sejti is, 
hogy nyomában vagyunk, rögtön 
megváltoztatja a nevét és nyomtala
nul eltűnik az óriási város négy mil
liónyi lakossága közt . . . Eszem 
ágában sincs sérteni önöket, uraim, 
de kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
ezt a gyilkost sokkal furfangosabb
nak tartom, sem hogy a hivatalos 
rendőrség el tudna bánni vele, ezért 
nem is kérem az önök segitsógét. Ha 
kudarcot vallok, természetesen, min
den gáncs engem fog érni e mulasz
tásért; de hát én kész vagyok r á . . . 
Most o?ak annyit Ígérhetek, hogy mi
helyt a saját terveim meghiúsításá
nak a veszedelme nélkül tehetem, 
azonnal elmondok önöknek mindent 

Gregson ós Lestrade egyáltalában 
nem igen voltak megelégedve ezzel a 
felelettel, de legkivált- bántotta ökel 
Holmes célzása a hivatalos rendőrség 
gyámolatlanságára. Gregson fülig 
pirult mórgében, Lestrade iszemeiben 
pedig a keserű bántódás tüze villant 
meg. 

De egyiknek so volt ideje a feleletre, 
mrt az aj.ón kopogtattak és a fiatal 
Wigins, a Baker-utcai ,.detektiv-csa-
patM főnöke lépett be, azon szurlosan 
és rongyosan. 

— Megjöttem uram — szólt kato
násan köszönve — és itt van a kocsi 
is a kapu alatt. 

— Jól van fiam — felelte Holme-
könnyedén. 

Majd kihúzván egy fiókot, elővett 
egy pár vas kézi-bilincset s odamu
tatta a két dotektivnek: 

— Miért nem fogadják el ezt a 
mintát a rendörségen is? — kérdezte. 
Nézzék csak mily csodálatosan mii 
ködik . . . klakk! . . . egyszerre ug
rik mind a két rugó, mint a paran
csolat. 

— Elég jó a régi minta is — mond
ta Lestrade, — csak meg tudjuk 
csípni, akinek a kezére való. 

— Elhiszem, elhiszem — felelte 
Holmes mosolyogva. 

Majd, Wigginshez fordulva, igy 
folytatta: 

A kocsis feljöhetne a podgyász-
ért. Menj csak, Wiggins és kérd meg. 
hogy jöjjön föl. 

Engem meglepett, hogy Holmes el
utazik, mert mindeddig egy szóval se 
említette ezt a szándékát. Egy kis 
útitáska volt a szobában és Holme-
elöhuzta ezt. Mindjárt bezárta és ép
pen a szijjakat kezdte összehúzni, 
mikor a kocsis belépett a szobába. 

— Jöjjön* csak, barátom, segítsen 
becsatolni ezt a táskát, — szólt Hol
mes, rátérdelvé a táskára és meg se 
fordulva. 

A kocsis előre jött és kissé gyana
kodva, alattomosan nézett körül, de 
aztán odament Holmes mellé és mind 
a két kezét rátette a táskára . . . L 
pillanatban éles csattanás hallat
szott, mint mikor két acélpenge ösz-
szecsap, és Sherlock Holmes hirte
len talpraugrott. 

— Uraim! — kiáltott föl s szemei 
ragyogtak, — bemutatom önöknek 
mr Jefferson Hopet, Enoch Drepper 
és Joseph Stangerson gyilkosát. 

Az egész dolog oly hirtelen tör
tént, hogy az első pillanatban szinte 
meg se értettem Holmes szavait. Jól 
emlékszem erre a nevezetes pilla
natra: — Holmes diadalmas arcára, 
amint ránézett a kézibilincsekre, me
lyek mintegy varázsütésre termettek 
kezein . . . 

Egy-két másodpercig olyanok vol
tunk, mint a szobor. Aztán a gyilkos, 
a düh félelmetes hörgésével, kirán
totta magát Holmes kezei közül s 
egyenesen az ablaknak rohant. Be
tört üveget, ablakrámát . . . De még 



mielőtt kiugorhatott volna az utcára. 
G-regson, Lestrade és Holmes már 
ráugrottat mint a vizslák a mene
külő vadkanra. Visszarántották a 
szobába, ahol most vad dulakodás 
támadt . . . 

A gyilkos oly irtózatos erővel 
védte magát, hogy négyszer-ötször is 
lerázta beléje kapaszkodó üldözőit. 
Mint a dühöngő örült, egyre nö
vekvő erővel verto vissza a három 
támadót. Arcát ós kezeit össze-vissza 
vagdosták a betört ablak üvegcsere
pei, de a vérvesztés egy csöppet sem 
csökkentette ereiét . . . Lestradenak 
sikerült megkapni a toikát s Gregson 
segítségével csaknem félig megfoj
tották: — csak akkor látta a gyilkos, 
hogy minden erőfeszítés hiábavaló. 
De üldözői még ekkor se pihentek; 
előbb összekötözték a lábait is és 
csak akkor álltak fel lihegve, kime
rülten. 

— Odalent van a kocsija, — mond
ta Sherlock Holmes, — mindjárt el 
lehet rajta vinni a rendörségre. 

Majd kedvesen mosolyogva for
dult a két deteklivhez és így foly
tatta: 

—Most pedig, uraim, végére értünk 
a rejtélynek. Ha van valami kérdeni 
valójuk, a legnagyobb ödömmel fe
lelek rá. 

MÁSODIKlK R É S Z . 
(A szentek országa.) 

ELSŐ FEJEZET. 

A nagy sziksó-sivatag. 

Észak-Amerikának közepén van 
egy roppant nagy, kietlen sivatag, 
mely sok esztendeig akadálya volt a 
civilizáció terjedésének. A Sierra-
NTevadától Nebraszkáig s a Yellovv-
sone-folyótól észak felöl, a Colora-
dóig dél felé, a csönd és pusztaság 
birodalma ez a vidék. Nem mond
hatni azonban, hogy egyhangú: hó
födte hegyek és alacsony dombsorok 
váltakoznak rajta, mély völgyekkel. 

oziklás hasadék okkal; itt-ott sebe? 
folyók törnek elö a szük hasadékok
ból ós gyorsan szelik át a roppant 
síkságot, melyeket télen a hó, nyáron 
az épp oly fehér sziksó takar. 

Talán az egész világon sincs oly 
szomorú, visszariasztó vidék, mint 
az, amely a Sierra-Blanka északi 
lábainál kezdődik. Ameddig a szem 
lát, végtelen messzeségben terjed ez 
a sivatag alföld, melynek fehéren 
csillogó sziksó-kérgét csak itt-ott 
szakítja meg egy-egy pocsolya, vagy 
csenevész bokor. A szemhatár túlsó 
végén magas, hófödte csúcsok kékle
nek, de sehol nyoma sincs az élet
nek: — se madár, se négylábú nem 
él azon a tájon, s oly puszta és csön
des a vidék köröskörül, mint nyári 
éjszakán a temető. 

A hegyről letekintve, kanyargós ul 
látszik, mely derékban szeli át a siva
tagot és elvész a távolból . . . De, aki 
lemegy a sikra és közelebb nézi meg 
ezt az utat, eliszonyodik: — csont-
halmok sztegélyezik jobbról-balról, 
elhullott ökrök és emberek csontjai 
. . . s tizenötszáz mértföld hosszu-
ságban e szörnyű mértföldmutatók 
jelzik « z utat! 

A z 1847. év május hónapjában 
egyetlen egy utas járt e szörnyű vi
déken. Rá nézve, nem lehe'.ett volna 
megmondani, hogy az ötvenhez van-e 
közelebb vagy a hatvanhoz. Az arca 
sovány és naptól égett volt, bőre 
mint a pergamen, simult kiálló pofa-
csontjaira, mig öszbevegyült, hosszú, 
fekete haja bozontosán hullott hom
lokára és a vállaira. Beesett szemei 
lázas tűzben égtek és sovány; aszott 
kezei görcsösen szorongatták a pus
kát, melyre támaszkodott. Hatalmas, 
izmos termeiéről lerítt az erő, de so
vány arcán, görnyedt alakján meg
látszott, hogy végképp oda van . . . 
az éhség és szomjúság elcsigázta, 
össze'öríe, ez az ember már a halál
lal vívódott 

Fáradtan vánszorgott föl a kis 
dombra, melyen állt és reménykedve 
nézett szét, hogy nem lát-e vizet ra-M 
lahol . . . . De bármerre nézett a vég-
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telén sivatagén, sehol se látott vizet, 
sőt még osak növényzetet se, mely
nek ottlétéből arra következtethetett 
volna, hogy viz is van a közelben. 

— Mindegy már nekem! — sóhaj
tott halkan. — Itt is épp oly jól meg
halhatok, mint akár otthon az ágyam
ban! . . . 

Leheveredett a földre, de előbb le
tette puskáját s egy nagy szürke ab
roszba kötött batyut is, melyet a há
tán cipelt. Ugy tetszett, hogy a batyu 
már nagyon nehéz volt, mert mikor 
az utas leemelte vállairól, hirtelen és 
ütödéssel esett a földre . . . 

Ugyanakkor valami nyögő, siró 
hang tört elő a batyuból, s mindjárt 
rá kibujt a kis, sápadt arc, rajta két 
gyönyörű, barna szem s a kis leány 
panaszos szemrehányással mondta: 

— Nem vigyáztál rám és megütöt
tem magam! 

— Oh, pedig nem akartam ám! — 
fogadkozott az öreg bűnbánóan. 

A kis leány most egészen kibujt 
a batyuból; körülbelül öt éves lehe
tett és csinos, tiszta ruhácskáján, fe
hér kötényén meglátszott a szerető 
anya gondossága. Bár ö is sápadt 
volt, azért a szine is, ereje is több 
volt mint a társáé; az éhség és szom
júság még nem gyötörte el annyira. 

— Hol fáj, kedvesem, hol fáj? — 
kérdezte az öreg aggódva, látván, 
hogy a kis leány a fejét dörzsöli. 

— Itt ni! . . . s csókold meg, ak
kor elmúlik, — felelte a kicsike, oda
tartva a fejét. — Anya is mindig ugy 
szokta . . . De hol van az anya? 

— Elment, kedvesem . . . De ne 
félj . . . Nemsokára ismét meglátod. 

— Elment? — csóválta a fejét a 
kis leány. — Ez igazán furcsa; még 
csak el se búcsúzott tőlem . . . Pedig 
máskor mindig össze-vissza csókolt, 
hacsak a szomszédba ment is . . . és 
most három nap óta odajár . . . Ha
nem milyen meleg van itten! . . . Oly 
szomjas vagyok, hogy még! . . . és 
éhes is vagyok . . Nincs egy kis 
viz valahol, nagyapám? . . . vagy 
egy kis kenyér? . . . 

— Nincsen, kedvesem, igazán niit-

csen, — felelte az öreg sóhajtva. — 
Hanem csak légy türelemmel, édes 
lányom, nemsokára majd lesz minde
ned . . . Ülj csak ide az ölembe; van 
egy kis mondani valóm . . . előbb-
utóbb úgyis át kell esnünk rajta és 
jobb, ha te is megtudod . . . Nos, 
mit találtál? . . . 

— Jaj, de szép! . . . micsoda gyö
nyörűség! — kiáltott föl a kicsike 
ujjongva és két darab csillogó béka
sót mutatott a nagyapjának. — Mi
helyt hazaérünk, az egyiket mind
járt odaadom Bob öcsémnek. 

— Oh, még sokkal szebb dolgokat 
is fogsz látni ennél! — biztatta uno
káját az öreg sóhajtva. — De most 
gyere ide egy kicsit . . . Ugy! . . 
Nos, mit akartam mondani! . . . Ah. 
igen! . . . Emlékszel-e még arra a 
nagy folyóra, amelyen keresztül jöt
tünk? 

— Hogyne! 
— Na látod! . . . Akkor azt mond

tuk, hogy nemsokára egy másik fo
lyón is át fogunk menni . . . Dehát 
valami baj történt . . . az a folyó 
csak nem volt sehol, hiába kerestük 
. . . Aztán elfogyott a viz . . . csak 
alig hogy annyi maradt, amennyiből 
megitathattuk az olyan kis madara
kat, mint te vagy, kedvesem . . . és 
. . . és . . . 

— És nem volt miben megmosda
nod, ugy-e? — vágott közbe a kis 
leány komolyan, fölnézve nagyapja 
ráncos, szomorú arcára. 

— Se mosdani, se inni, — felelte 
az öreg. — És . . . és . . . mr Ben-
der volt az első, aki elment messze, 
messze . . . aztán utána ment az 
indus Pete . . . később mrs Mc Gre-
gor . . . aztán Johnny Hones és 
végre az édes jó anya is, kedvesem... 

— Akkor hát édes anya is meg
halt! — kiáltott föl a kis leány és 
köténykéjébe temetve arcát, keserve
sen zokogni kezdett. 

— Ugy van: mind elmentek, csak 
mi ketten maradtunk itt . . . Aztán 
én azt gondoltam, hogy errefelé ta
lán majd találunk vizet . . . fölvette
lek hát a hátamra és ugy ballagtunk 
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tovább kettecskén tovább . . . De, 
ugy látszik, nem igen volt szeren
csénk és most már reményünk se 
sok lehet, hogy . . . 

Az öreg hirtelen elhallgatott, a kis 
leány pedig fölemelte könyes arcát s 
elfojtván zokogását, azt kérdezte: 

— Azt. hiszed, hogy mi is meg fo
gunk haíni? 

— Bizony-bizony, nagyon félek, 
hogy ugy lesz, kedvesem. 

— Oh, van is mit félni ettől! — 
kiáltott föl a kis leány és egyszerre 
vidáman nevetett — Hát miért nem 
mondtad előbb? . . . Ugy megijesz
tettél. Pedig, ha meghalunk, hát me
gint csak találkozunk anyával . . . 

Ugy van, kedvesem: találko
zunk vele . . . 

— Akkor hát minek szomorkodol? 
. . . Majd elmondom édesanyának, 
hogy milyen nagyon jól bántál ve
lem . . . Oh, én tudom, hogy ö ott vár 
már bennünket a menyország kapu
jánál, egész korsó friss vizzel, nagy 
tál kalácscsal, lekváros kalácscsal 
. . . amit Bob is meg én is oly na
gyon szeretünk . . . De mikor ha
lunk már meg? Soká tart-e még? 

— Nem tudom, nem tudom . . . de 
azt hiszem, nem tart már soká . . . 

És a nagyapa merengve nézett az 
északi szemhatárra . . . Az ég sötét
kék boltozatán három kis folt jelent 
meg ottan, amelyek szemlátomást 
növekedtek, oly gyorsan tartottak 
feléje . . . Nemsokára látni lehetett, 
hogy három igen nagy barna madár 
röpül a két utas felé: egy darabig 
keringtek a fejük fölött s aztán le
szálltak a közeli sziklacsucsra . . . 
Keselyük voltak és nyugatról jöttek; 
s jövetelük a halált jelentette. 

— Jaj de szép madarak — kiál
tott föl a kis leány örvendve s rámu
tatott az undok állatokra, — Mondd 
csak, nagyapa., ezt az országot is Is
ten teremtette? 

— Ugy van, haragjában terem
tette! — sóhajtott az öreg, kissé meg
hökkenve a nem várt kérdésre? 

— Ő termtette a mi hazánkat Illi-
noisban s ö teremette a Missouri-

folyót is, — folytatta a kis leány. — 
Szinte-szinte el se hiszem, hogy ezt 
az országot is Ő teremtette. Mert ez 
nem olyan szép . . . Isten kifelej
tette belőle a fákat és a vizet. 

Nem jó lenne, kedvesem, ha 
imádkoznál? — kérdezte az öreg 
habozva. 

— Hisz még nincsen este, — fe
lelte a kis leány. 

— Az mit se tesz . . . Igaz, hogy 
nem igy van rendjén, de Isten jó és 
szívesen veszi az imádságot nappal 
is . . . Csak azt mondd cl, kedvesem, 
amit mit minden este szoktál, mikor 
még a síkságon utaztunk a kocsi
ban . . . 

— Hát miért nem imádkozol te ma
gad? — kérdezte a kis leány csodál
kozva. 

— Mert ón bizony már elfelejtet
tem, — sóhajtott az öreg. — Azóta, 
hogy akkora voltam, mint te, soha
sem imádkoztam . . . De azt hiszem, 
hogy sohasem késő . . . Csak kezd 
el, kedvesem, majd én is melléd tér
delek és szépen utánad mondom. 

— Akkor hát erre a kendőre tér
deljünk, — szólt a kis leány komo
lyan; és te is tedd össze szépen a ke
zedet . . . ugy most hát kezdjük . . . 

Különös, megható volt nézni őket; 
— de a három éhes saskeselyün kí
vül senki se volt ott . . . Egymás 
mellett térdelt a két utas; — a ked
ves, ártatlan kis leány és a vakmerő, 
kalandokban megőszült szerencse
vadász . . . Mind a kettő fölemelte 
arcát a felhőtlen, tiszta ég felé és 
szembe fordulva a Mindenhatóval, 
alázatos szívvel könyörgött kegye
lemért és bocsánatért . . . 

A csengő, tiszta hang összeve
gyült a kalandor mély rekedt hang
jával s aztán csönd lett . . . Mind a 
ketten leültek, a kis leány nagy
apja ölébe hajtotta fejecskéjét és el
aludt. Az öreg virrasztott egy dara
big unokája fölött, de aztán öt is el
nyomta az álom; — három napja, 
hogy folyton . talpon volt és most 
már nem birta tovább . . . Gyöngé
den letette a földre kis unokáját és 
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ö is melléjo feküdt; és a kimerültség 
álmatlan, nehéz álmát aludták mind 
a ketten . , . 

Ha az öreg még félérával, tovább 
ébren marad, különös dolgot látha
tott volna. Messze a sivatag szem
határán kis porfelleg verődött föl, 
mely kezdetben csak szállongó köd
nek látszott, de aztán egyre terjedt, 
tömörebb lett és végre nehéz, hatal
mas függönyként libegett a sikon. 

Világes volt, hogy azt a porfelhőt 
esak nagy tömeg mozgó emlx-r, vagy 
állat verhette föl. Termékeny vidé
ken bivalycsordána'k lehetett volna 
tartani, de itt, ebben a sivatagban, 
szó se lehetett erről. 

Amint a porfelhő egyre közeledett 
a magános dombhoz, amelyen a két 
eltikkadt utas aludt, lassankint föl
tünedeztek benne a vászonnal födött 
ekhos-szekerek, a fegyveres lovasok 
s látszott, hogy a rendetlen tömeg 
utazó karaván, mely nyugatnak tart. 

De micsoda karaván volt ez! . . . 
Az eleje már ott járt a hegy aljában 
s a végét még mindig nem lehetett 
látni a szemhatáron . . . A roppant 
síkságon, mint óriási kigyó, kanya
rodott a tarka-barka tömeg, — ko
csik, szekerek, targoncák és kordék, 
lovas férfiak, terhük alatt roskadozó 
nők és gyermekek, akik a szekerek 
mellett ballagtak, vagy a ponyvák 
alél kandikáltak ki. 

Nyilvánvaló volt, hogy ez a kara
ván nem közönséges vándorcsapat 
volt, hanem egész nomád! néptörzs, 
melyet mostoha körülmények arra 
kényszeriíettek, hogy uj hazát keres
sen. A karaván élén nagy csapat ko
moly, határozott arcú, erélyes férfi 
lovagolt, otthon szőtt, sötét ruhában, 
vállukon a puska. A domb aljához 
érve megálltak és haditanácsot tar
tottak. 

— A források jobbra vannak, test
véreim, — mondta az egyik vastag-
ajku, simára borotvált, öszbo csava
rodott férfi. 

— A Sierra-Blankától jobbra, — 
mondotta a másik — ugy van . . . 
arra érjük a Rio-Grandét. 

— Nem kell aggódni a viz miatt! 
kiáltott föl a harmadik. — Aki ki
hozott bennünket a sziklák torkai
ból, itt sem hagyja cserben válasz
tott népét. 

— Ámen! ámen! — zúgott az 
egész csapat. 

Már éppen tovább akartak indulni, 
mikor az egyik, akinek fölötte éles 
szeme volt, meglepetve kiáltott föl > 
a szemközti dombra mutatott. Mimi 
oda néztek . . . Valami pirosat lá
tok villogni a szürke sziklán . . . 
Egy pillanat alatt mindnyájan le
kapták vállukról a puskát, a kara
vántól uj lovascsapat vágtatott előre 
és szájról-szájra járt köztük a szó: 
— Vörösbörüek! 

— Az nem lehet, — szólt egy élte
sebb férfi, aki ugy látszott, kapitánya 
a csapatnak. — A pawnee-indusokat 
már elhagytuk s rajtuk kívül egyet
len indus-törzs sincs egész a hegy
ségekig. 

— Én talán odalopódzhatnám. 
Stangerson testvér? — kérdezte ajj 
egyik. 

— Én is! . . . én is! — kiabáltak 
tizen is egyszerre. 

Szálljatok le a lóról és menje
tek, — hagyta helyben a kapitány, — 
mi majd megvárunk benneteket. 

A fiatalok leugráltak lovaikról és 
gyorsan, óvatosan siettek fölfelé a 
sziklás dombon. A lent maradtak 
látták, mint hágnak föl szikláról
sziklára, míg végre fölértek . . . Az 
vezette őket, aki legelőször látta meg 
a pirosságot . . . és most, hogy föl
értek, ö is, társai is álmélkodva emel
ték égre kezeiket, mintha valami cso
dát láttak volna. 

És csoda is volt ez abban a puszta 
sivatagban; egy óriási szikla tövében 
egész hosszában elnyúlva feküdt a 
sovány, ősz szakállú öreg ember s 
az arcán meglátszott, hogy édesdeden 
alszik. Mellette feküdt a kis leány, 
aki fehér karjával átölelte az öreg
nek naptól égett nyakát s aranyos 
fürtjei egybevegyültek az öreg em
ber őszbe csavarodott bozontos hajá
val . . . Szemközt pedig, a szikla-



csúcson, három komor saskeselyű 
üldögélt, de most, az újonnan érke-
tek láttára, rekedten károgva szárny
ra keltek és tovább repült . . . 

A keselyük károgása fölverte a két 
alvót, akik meghökkenve bámultak 
maguk körül. Az öreg talpra állt s 
ijedten tekintett le a sikra, mely csak 

l az imént is oly néptelen volt, mint a 
temető, mig most ezernyi ezer ember 
hullámzott rajta . . . Csontos kezé
vel megsimította homlokát és halkan 
dörmögte: 

— Ez hát a delírium a halál előtt... 
A gyerek mellette állt és fogta az 

öreg kabátját, de nem szólt semmit, 
csak csodálkozva, kíváncsi arccal 
nézett körül. 

A mentők azonban csakhamar 
meggyőzték az öreget, hogy nem ál
modik. Egyikük fölkapta a kis leányt 
ós a vállára ültette, másik kettő pedig 
az öreget fogta karon és vezette le a 

; sikra, a kocsik felé. 
— Az én nevem John Ferrier, rá

mondotta az öreg, — húszan voltunk, 
I de csak kelten maradtunk élve: én, 

meg ez a kicsike. A többieket mind 
• megölte az éhség és szomjúság, arra 

dél felé. 
— A te leányod ezí' - • kérdezte 

valamelyik. 
— Most már az enyém, — felelte 

az öreg, — mert én mentettem meg. 
Eddig is nagyapónak hívott, de mos
tantól fogva nincs rajtam kivül sen
kije. E naptól kezdve Lucy Ferrier 
a neve. . . 

Majd kíváncsian végignézve hatal
mas termetű marcona megmentöin, 
azt kérdezte: 

— Hát ti kik vagytok?. . . Nagyon 
sokan lehettek odalent! 

— Közel tízezren vagyunk, — fe
lelte az egyik fiatalember. — Mi va
gyunk Isten üldözött gyermekei: Me-
rona angyal választott népe. 

— Sohasem hallottam róla — fe
lelte az öreg. — De az bizonyos, 
hogy jól összeválogatott benneteket. 

— Ne tréfálj a szent dolgokkal! — 
szólt rá a másik komolyan. — Mi 
azok vagyunk, akik hiszünk a szent
írásban, mit egyptomi betűkkel szín

arany lapokra irva az angyal hozóit 
le a szent Smith Józsefnek, Palmyrá-
ban . . . Nanvooból jövünk, Illinois ál
lamból, ahol templomot ás egyházat 
alapítottunk. Most pedig menedéket 
keresünk az erőszakos és istentelen 
emberektől, még ha itt kell is tanyát 
ütnünk a sivatagban. 

A „Nanvoo" név eszébe juttatott 
valamit John Ferriernek. 

— Most már tudom — szólt bólint
va — ti vagytok a mormonok. 

— Mi vagyunk a mormonok! — 
ismételték mind egyhangúan. 

— És hová mentek? 
— Azt nem tudjuk. Isten keze ve 

zet bennünket a próféták által. Téged 
is az ö szine elé viszünk, ö fogja 
megmondani, hogy mit tegyünk ve 
led. 

Ezalatt leértek a dombról a sikra 
s legott körülvette őket a karaván: 
halvány arcú, réveteg tekintetű nők, 
erös, vidám gyerekek, komor, tagba
szakadt férfiak . . . Mind álmélkodva 
csapták össze kezüket, mikor meglát
ták a kis leányt és a csonttá aszott 
vén embert s mind kíváncsian tolong
tak, kérdezősködtek, de a fiatalembe 
rek nem álltak meg, csak vitték a 
megmentett két idegent, egyenesen 
egy igen nagy kényelmes szekér felé. 
melyet hat erős csődör húzott. 

E kocsiban, a hajtó mellett, körül
belül harminc éves férfi ült, akinek 
hatalmas feje és erős, szilárd voná
sai azonnal elárulták, hogy népve
zérnek vagy effélének született... 
Barnatáblás nagy könyvben olvasga
tott; de midőn a csapat odaért, félre
tette a könyvét és figyelmesen végig
hallgatta a jelentést. Ekkor odafor
dult a két megmentetthez és ünnepé
lyesen igy szólt: 

— Csak ugy vihetünk benneteket 
magunkkal, ha áttértek bitünkre. 
Nem akarunk farkasokat táplálni a 
nyájunkban. Inkább szárítsa csont
jaitokat fehérre a déli nap forrósága, 
semhogy ti legyetek a rothadt gyü
mölcs, mely az egész kosár istenál
dását megrontja... Velünk jöttök-e 
ily föltételek mellett? 

— Akármi feltétel mellett relétek 



megyünk! — kiáltott föl John Fer-
rier oly buzgón, hogy a körülállók 
mind elmosolyodtak. 

De a próféta komoly maradt és 
nyugodtan odaszólt a vezetőknek: 

— Vidd el öt, Stangerson testvér, 
adj neki enni, inni, valamint a kis 
lányának. Azután a te gondod lesz, 
hogy szent hitünk ágazataira meg
tanítsd . . . Most pedig má" eleget pi
hentünk... Előre, Ziou felé! 

— Zion f e l é ! . . . Zion felé! — kia
bált a mormonok hada, s a kiáltás 
zúgva terjedt a sikon, mint a meg
áradt folyam árja. . . s 

Az ostorok pattogtak, a kerekek 
nyikorogva forogtak a tengelyeken s 
az egész karaván ismét előre höm
pölygött. 

Stangerson testvér, akinek gond
jaira a két megmentett utas bizva 
volt, oda vezette őket a kocsijához, 
ahol már kész volt az ebéd. 

— Ezentúl itt fogtok lakni — 
mondta Terriernek. — Pár nap alatt 
kiheverhetitek a nélkülözéseket.. De 
sohase feledjétek, hogy áttértetek a 
mi vallásunkra... Brigham Young 
mondta ezt és Smith József próféta 
által beszélt, akinek szava Isten 
szava . . . 

MÁSODIK FEJEZET. 

Utah virága. 

Nem itt a helye, hogy elmondjuk a 
szenvedések és nélkülözések hosszú 
sorozatát, melyen a vándorló mor
monok keresztül mentek, mig végre 
révbe értek. A Mississippi-folyó part
jaitól egész a Sziklás-hegység nyu
gati lábáig a világtörténetben is pá
ratlan kitartással vándoroltak át a 
puszta sivatagon. Diadalmaskodtak 
minden akadályon; vadállatok és 
vademberek hordáin, éhségen, szom-
juságon, hőségen, fáradtságon és ra
gályos nyavalyákon... de mikor, 
annyi viszontagság és megpróbálta
tás után, végre odaértek Utah virágos 
mezeire, mindent elfeledtek, bár nem 
egynek erejét és bátorságát megtör
ték a hosszú úttal járó sanyarúsá
g o t 

Young, a prófétájuk, azonban ép 
oly erélyes volt most is, mint mikor 
elindultak. Parancsszavára, mintegy 
varázsütésre, kinőtt az uj város a 
földből; — köröskörül majorok 
szegték be a Nagy-Sóstó termékeny 
pontjait s a fiatal városban csakha
mar föllendült az ipar és kereskedé.-. 

A szekerekből előkerültek a szer
számok és házi eszközök: az ekék és 
boronák, az üllők és kalapácsok... 
s az első nyár végén pengtek a ka
szák és az aranysárga kalászok dú
san fizettek a munkás földmivesnek. 
Ekkor kezdték meg a templom építé
sét és kora hajnaltól késő estig seré
nyen dolgoztak a munkás kezek, 
hogy méltó hajlékot emeljenek an
nak, aki kihozta őket az egyptomi 
szolgaságból... 

John Ferrier és kis leánya szintén 
elkisérték a mormonokat Utah völ
gyébe. A kis Lucy hamar megszokott 
Stangerson testvér sátrában, ahol 
barátja is akadt: a kis tizenkét éves 
Stangerson-fiu, mig a mormonnak 
három felesége rövid időn belül na
gyon megszerette a kedves kis leányt. 
Ezalatt az öreg Ferrier is nagy hasz
nára volt a karavánnak, mint kitűnő 
vadász és útmutató, ugy, hogy mi
kor megérkeztek Utahba, a nép vé
nei elhatározták, hogy neki is ép ak
kora darabot hasítanak ki a termé
keny területből, mint a többi hivö-
nek. Kivétel csak Young volt, a pró
féta, meg a nép vénei: Stangerson, 
Kemball, Johnston és Drebber, akik 
egyenkint ötször akkora területet 
kaptak. 

John Ferrier szép kis faházat épí
tett a telkén, melyet idővel folyton 
nagyobbított és csinosított. Az ügyes, 
szorgalmas ember nagyon jól értett 
a gazdálkodáshoz s mivel munka
bíró szervezete kora hajnaltól késő 
estig bele nem fáradt a dologba, 
csakhamar gazdagabb lett, mint 
szomszédai s tizenkét év múlva fél
tucat se volt a Nagy-Sóstó város la
kosai közt, aki tehetősebb lett volna 
nála s a nevét jól ismerték messze 
földön, egész a távoli Wallsatch-
hegységig. 
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Csak egy dolog volt, amiért hitsor-
sosai nehezteltek rá. Se szép szóvai, 
se fenyegetéssel nem bírták rávenni, 
hogy oly háremet tartson ö is, mint 

-a többi mormonok. Sohasem adta 
okát, hogy miért nem teszi ezt, csak 
határozottan megmaradt amellett, 
hogy neki nem kell asszony. Voltak, 
akik azzal vádolták, hogy megveti a 
vallást, azért nem nősül; mások azt 
mondták, hogy fösvény, azért nem 
akar asszonyt tartani; ismét mások 
valami régi, romantikus szerelemről 
meséltek; de akár igy volt, akár ugy. 
az bizonyos, hogy John Ferrier agg
legény maradt. 

Lucy Ferrier együtt nőtt nagyra 
a kis faházzal és gyönyörű szép 
leánnyá sarjadt. Nem egy utas ma
radt állva az országúton, mely az 
öreg Ferrier majorja mellett vezetett, 
ha meglátta a leányt az ablakban; s 
nem egy bátor ifjú szive dobogott 
hevesebben, mikor Lucy fölült neve
lőapja szürke lovára s kedvére nyar
galt a réten... El is ment a hire 
messze földre és széltében ugy emle
gették, mint „Utah virágát". 

Egy szép júniusi napon aztán kü
lönös dolog történt. A mormonok 
nagy része kint dolgozott a szántó
földeken, a poros országúton pedig 
egymást érték az utasok, kocsik, 
marhacsordák és szekerek, mert Ka
liforniában már kitört az aranyláz s 
a világ minden részéből oda tódultak 
a kalandorok. 

Lucyt aznap reggel a városba 
küldte nevelőapja s a fiatal leány, 
mint rendesen, most is vágtatva nyar
galt az országúton, mit sem törődve 
az utasokkal, akik megálltak és só
vár szemmel nézték a gyönyörű, bá
tor leányt. 

Lucy már csaknem beért a város
ba, mikor egyszerre csak nagy ökör
csorda állta el az útját, melyet fél-
tucat vadképü cowboy hajtott be a 
síkságról. A leány türelmetlenül be
ugratott a csordába, mint ezt máskor 
is szokta s igyekezett utat törni a 
hosszuszarvu ökrök köz t . . . De ez
úttal baj történt. Akár véletlenül, 
akár készakarva, az egyik ökör meg

döfte a lovat, mely erre vadul fölnye-
ritett, fölállt két hátulsó lábára, 
mint a gyertyaszál s ugy ugrált, rug
dalt, hogy kis hijja, hogy Lucyt le 
nem dobta. 

Még ennél is nagyobb baj volt 
azonban, hogy a ficánkoló paripától 
megriadtak az ökrök s egyre jobban 
szorongtak, tolongtak körülölte, mi
közben egyik is, másik is meg-meg-
döfte, ettől pedig a ló lett ismét dü
hösebb és féktelenebb . . . Lucy ugy 
érezte, hogy minden attól függ, med
dig tarthatja magát a nyeregben, 

Nem lévén hozzászokva az eféle 
veszedelmekhez, csakhamar elvesz
tette lélekjelenlétét, a feje szédülni 
kezdett és keze lassankint eleresz
tette volna a.kantárt, ha a háta me
gélt meg nem szólal egy bátorító 
bang . . . Ugyanekkor egy napbarni-
totta markos kéz megragadta a zab
lót, megfékezte a háborgó lovat s 
pár perc alatt kivezette az ökrök tö
megéből az utat szegélyező rétre. 

— Reménylem miss, hogy nem 
érte baj? — kérdezte a megmentője 
mély tisztelettel. 

Lucy ránézett a fiatal ember le
sült büszke arcára és erőltetve föl
kacagott, mondván: 

— Baj nem ért, csak szörnyen 
megijedtem... De ki hitte volna, 
hogy Poncho igv megriad néhánv 
ökörtől? 

— Hála Istennek, hogy ön le nem 
esett, — felelte a másik komolyan. 
• Magas, szilaj képű, fiatal ember 

volt, izmos lovon ült, durva vadász
ruhája volt s puskáját keresztben 
hordta a vállán. 

— Fogadni mernék, — folytatta 
kíváncsian, — hogy ön az öreg 
John Ferrier leánya. . . Láttam, mi
kor kijött a majorból.. . Kérdezze 
meg tőle, hogy emlékszik-e még a 
Jeffersonékra, St. Louisból . . . Ha ö 
az a Ferrier, akit gondolok, nagyon 
jó barátságban voltak apámmal. 

— Nem lenne jobb, ha ön maga 
jönne el s kérdezné meg ezt? — 
kérdezte Lucy, lesütve a szemeit. 
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A fiatal embernek, ugy látszott, 
tetszik ez a meghívás, mert sötét 
szemei fölvillantak. 

— Nem bánom-, — mondta jóked
vűen, — ámbár nem vagyok oly ál
lapotban, mint .ahogy látogatóba 
szokás menni. . . De két hónapig 
voltunk a hegyek közt s az öregnek 
meg kell bocsátania, hogy nincs 
tisztességesebb gúnyám. 

— Ö is, meg én is sokkal tarto
zunk önnek, — felelte Lucy. — 
Mert nagyon szeret engem s ha 
most eltiportak volna ezek az ök
rök, bizonyára ö se élte volna tol. 

— Épp ugy, mint én sem, — szélt 
a fiatal Jefferson. 

— ö n ? ! — kiáltott föl Luey. — 
De már azt alig hiszem, hogy ön is 
törődött volna ve lem! . . . Hiszen 
nem is volt soha barátunk! 

A fiatal vadász arca ugy elsötéte
dett ezekre a szavakra, hogy Lucy 
hangosan fölkacagott. 

— Ej no, hiszen nem ugy értet
tem, — mondta aztán. — Természe
tes, hogy most már barátunknak tu
dom ön t . . . Mindenesetre el kell 
jönnie hozzánk, még pedig minél 
e lőbb . . . Most azonban sietnem kell. 
különben apám soha többé nem biz 
rám semmit... Isten vele! 

— Isten vele! — ismételte a fiatal 
vadász s levéve nagyperemü kalap
ját, áhítattal megcsókolta a leánv ke
zét. 

Lucy rácsapott a lovára és el
nyargalt <a város felé. Jefferson 
Hope pedig visszalovagolt társai
hoz, s az egész uton alig váltott ve
lük pár szót. Most jöttek a Nevada-
hegysógekböl, ahol ezüstöt keres
tek s azért fordultak be a Nagy-
Sóstó városba, hogy összegyűjtsék a 
tökét, ami a talált ezüst-erek kiak
názására szükséges volt. 

A gyönyörű lány látása egyszer
re lángra lobbantolta a szilaj fiatal 
ember szenvedélyes szivét. Midőn 
Lucy eltűnt szemei elöl, egyszerre 
elborult előtte az ég ós Jefferson 
érezte, hogy válságos forduló pont : 

hoz érkezett éltében. Nem a- csapon

gó ifjú szeszélyes vágya volt a/... 
amit szivében érzett, hanem a fékte
len,' vastermészetü ember heve-
szenvedélye. 

Hozzá volt szokva mindeddig, 
hogy amihez caak fogott, minden si
került neki . . . S most erős fogadást 
tett, hogy nem fog kudarcott. val
lani szerelmében sem, s ami csak a/ 
emberi erőtől és kitartástól telik, 
mindent elkövet, hogy Lucyt meg
nyerhesse . . . 

Még azon az éjszakán meglátogat
ta John Ferriert, s azóta igen gyak
ran megfordult a kis majorban, ahol 
mindig szívesen látott vendég volt 
Az öreg John, aki tizenkét év óta 
a.gazdaságon kívül egyébbel se tö
rődött, nem igen tudta, mi történik 
odakint a nagy világban és szivesen 
elhallgatta, ha Jefferson Hope er
ről beszélgetett. 

De szivesen hallgatta öt Lucy is
mert a fiatal Jefferson sok érdekes 
dolgot, kalandot tudott mesélni ar
ról, hogy mi történik Kaliforniában, 
ahol akkortájba érte tetőfokát az 
aranyláz, ő maga is volt aranyásó, 
útmutató, csordás, kalinár ós va
dász . . . 

John Ferrier csakhamar nagyon 
megszerette a bátor, egyenes szivű 
fiatalembert és sokszor dicsérte 
Lucy előtt, ha maguk voltak A fia
tal leány hallgatott ilyenkor, de vér
piros arca, lihegő keble és ragyogó 
szemei elárulták, hogy nem közöm
bösen hallgatja a dicséretet... A 
rövidlátó nevelőapja nem vette é-z-
re ezt, valamim sok egyéb változást 
se, amelyen Lucy átment; de a fiatal 
Jefferson megsejtette, vagyis in
kább megérezte, hogy Lucy szereti 
öt. 

Egy reggel váglatva jött az uton 
és megállt a ház előtt. Lucy épen aa 
ajtóban állt és kiment hozzá. Jeffer
son leugrott a lováról s megfogván 
a leány két kezét, gyöngéden igy 
szólt: 

— Elmegyek, L u c y . . . Nem ké
rem arra, hogy jöjjön velem most. 
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de eljön-e velem akkor, ha majtl 
megint visszajövök? 

— S mikor lesz az? — kérdezte a 
leány, mélyen elpirulva és moso
lyogva. 

— Legfölebb két hónap múlva. 
Alikor megkérem önt, kedvesen . . . 

' Nincs senki, aki elválaszthatna ben
nünket. 

— Hát apám? — kérdezte Lucy 
lesütve a szemét. 

— Beleegyezett, ha a bányák jól 
sikerülnek. Ettől pedig nem félek. 

— Oh, ha apám és ön már meg
egyeztek, akkor már nincs mit mon
danom, — suttogta Lucy és odahaj-

I toita fejét Jefferson széles mellére. 
— Köszönöm édes! — szólt hal

kan a fiatalember s lehajolván, meg
csókolta a leányt. — Ezt hát elvé
geztük . . . Most pedig jó lesz, ha 
rögtön indulok. Minél tovább mara
dok, annál nehezebb lesz a válás . . . 
l'edig várnak rám a völgy-torok
ban . . . Isten veled édes angya-

* lom!. . Két hónap mulya ismét itt 
li\-zek... 

Hirtelen fölugrott lovára és el
vágtatott. Hátra se nézett, nehogy 
kísértésbe essék és visszafordul
jon . . . A leány pedig ott állt a ke
rítésnél és sokáig, nagyon sokáig 
utána nézett. S mikor Jefferson el
tűnt az ut kanyarulatánál, akkor 
visszament a házba és egész Utali-
ban nem volt nála boldogabb leány. 

HARMADIK FEJEZET. 

John Ferrier beszélgetése a prófé-
tával. 

Három hét telt el, amióta Jeffer
son Hope és társai elutaztak a 
Nagy-Sóstó-Városból. John Ferrier 
elszorult szivvel gondolt a fiatalem
ber visszatérésére, mert tudta, hogy 
akkor elviszi Lucyt, aki egyetlen 
öröme és boldogsága volt. De a 
leány vidám, boldog arca kibékitet-
te ezzel is, — ha a fiatalok szeretik 
egymást, ö nem fogja útját állani 
boldogságuknak. 

John Ferrier különben is régen 
elhatározta már, hogy Lucyt semmi 
szin alatt sem fogja mormon férfi
hez nőül adni. Az ily házasságot 
nem is tartotta házasságnak, hanem 
becstelenségnok és gyalázatnak. Ezt 
a véleményét ugyan sohse mondta 
el senkinek, mert könnyen vesze
delmessé válhatott volna reá nézve, 
de lelke mélyén annál szilárdabban 
ragaszkodott hozzá. 

A mormonok fanatizmusa abban 
az időtájban igazi vallásos örjön-
géssé fajult. Jaj volt annak, aki 
bármily módon kifogásolta, vitatni 
merte, vagy épen cáfolgatta a szek
ta hitágazatait! Az üldözöttekből ül
dözök lettek és sem' a sevillai in-
quizició, sem a német Vehmgericht. 
sem az olaszországi titkos szövetsé
gek nem voltak oly rettenetesek, ha
talmasak és kegyetlenek, mint az a 
rémuralom, mely sötét felhőként li
begett Utah állam fölött. 1 

Ez a láthatatlan, csak szörnyű 
működésében tapasztalható rejté
lyes, megtorló hatalom mindent tu
dott és mindenható volt, bár soha 
senki se látta szinröl-szinre. Aki 
fölemelte szavát az egyház ellen 
előbb-utóbb nyomtalanul eltűnt; sen
ki se tudta, hová lett, mi lett belőle, 
de azért rejtélyes eltűnése a meg
torló hatalom erejét, mindenhatósá
gát bizonyította. 

Ez a titokzatos hatalom ott libe
gett mindenkinek a feje fölött s 
mint villám csapott le az áldozatra, 
egy meggondolatlanul kiejtett szó
ért, elhamarkodott cselekedetéért... 
De nem csupán a vallás elleni vét
kek megtorlására szorítkozott. Idő
vel, mikor a meglett leányok és a s 
szonyok száma csökkent a férfila
kosság számarányához képest, kü
lönös hirek, borzalmas történetek 
jártak szájról-szájra mindenfelé. 

. . . Egyes bevándorló családok 
fórfitagjait az utolsó csecsemőig le
gyilkolták, egész vidékeket föléget
tek, kiraboltak, elpusztítottak... s 
egyidejűleg uj nők jelentek meg a 
Vének háremeiben, s ezek a nők sá-
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padtak voltak, arcukon a könyek, a 
kiállott szenvedések és borzalom 
nyomai látszottak.... 

Mindez nem volt titok s a Dani-
ták bandája, vagy a „Boszuló An
gyalok", amint magukat nevezték, 
még ma is ijesztő hangzású a távoli 
Nyugat magányos farmjain. Akko
riban pedig, kivált a Nagy-Sóstó 
környékén, ugy ránehezedett a szo
rongás és az iszonyat a szivekbe, 
hogy minden ember rettegett a 
szomszédjától, s tízszer is megfon
tolta a szót, mielőtt kimondta. 

Egy szép reggel John Ferrier 
épen ki akart menni a búzaföldjeire, 
mikor a rácsos ajtó csikorogva nyilt 
ki s az öreg kinézvén az ablakon, 
meghökkenve bámult a látogató
r a . . . Maga Brigham Young volt, 
a próféta; magas, hirtelenszőke, kö
zépkorú férfi, aki lassan jött végig 
az udvaron. 
% John Ferrier szorongó szivvel 

sietett a látogató elé, — mert tudta, 
hogy nem jelenthet jót — s a küszö
bön fogadta a nagy mormon főnö
köt. Mély tisztelettel üdvözölte, de a 
próféta csak hidegen bólintott az 
alázatos köszöntésre és szótlanul, 
komoran követte a gazdát a kis sza
lonba. 

— Ferrier testvér, — igy kezdte, 
leülvén s élesen a majoros arcába 
nézvén, — az igazhivők jól bántak 
veled és kegyesek voltak hozzád. 
Már félig éhen haltál, amikor föl
szedtünk a sivatagban, megosztot
tuk veled, amink volt, elvezettünk 
ide, az ígéret Földére, adtunk ne
ked birtokot s megtűrtük, hogy 
pártfogásunk segedelmével vagyont 
szerezz. Igy van-e, Ferrier testvér? 

— Igy van — felelte a majoros. 
— Mind e jótétemények fejében 

mi csak egy dolgot követeltünk tő
led: azt hogy térj át az igaz vallás
ra és mindenben kövesdj paran
csait . . . Te meg is Ígérted ezt; de, 
ha igazat mond a köwlmiény, nem 
tartottad meg, amit ígértél. 

— És miben szegtem meg igérete
met? — kérdezte Ferrier alázatosan. 

— Nem adakoztam-e a közös alap
ra? Nem segítettem-e fölépíteni az 
ürnak templomát? Nem voltam-e... 

— Hol vannak a feleségeid? — 
kérdezte Young, körültekintve. — 

Hivd be őket, hogy köszönthessein a 
ház asszonyait. 

— Az igaz, hogy nem nősültem 
meg, — felelte a majoros. — De ak
kor kevés volt a nő és viszont sok 
férfi volt, akinek több joga volt ehez 
a kevéshez, mint nekem. S én külön
ben se vol/tam egyedül; itt volt a lá
nyom, aki ellátta háztartásomat. 

— Erről a leányról akarok beszél
ni veled, — mondta most a mormon-
főnök. — A leány megnőtt és Utah 
legszebb virága lett. És sok fiatal
ember, aki az előkelők közül való, 
vágyik a birtokára. 

John Ferrier elfojtotta roppant 
fölindulását és nem felelt. A próféta 
pedig nyomatékkal, vontatva foly
tatva: 

— Olyasmit beszélnek a leányról, 
amit én hinni nem akarok . . . hogy" 
valami pogánynyal váltott jegyet. Ez 
csak rágalom és mende-monda lehet. 
Melyik a tizenharmadik parancs a 
szent Joseph Smith ! törvényeiben? 
. . . „Az igaz hit minden leányzója 
választott férfihez menjen nőül; mert 
ha pogánynyal egyesül, szörnyű 
bünt követ el . . ." Ez igy lévén, le
hetetlen, hogy te, aki az igaz hitet 
vallod, megengeded ezt a törvénysze
gést leányodnak. 

John Ferrier ismét nem felelt, 
csak idegesen játszott a lovagló-os
torával. A próféta is hallgatott egy 
darabig, majd igy folytatta: 

— Ez egy pontra nézve napnál fé
nyesebben kell bebizonyítanod, hogy 
nem csak szóval, hanem tettel is val
lod hitünket. Igy határozott a Né
gyek Szent Tanácsa, A leány fiatal: 
nem akarjuk, hogy őszbecsavarodott 
férfiúhoz menjen, sőt némiképen 
szabad választást is engedünk neki... 
Stangersonnak is van fia, Drebber-
nek is: és mind a kettő örülne, ha le
ányodat menyeként tisztelhetné há
zában. Válaszszon tehát a kettő kö-
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zött. Mind a kettő fiatal és gazdag s 
mind a kettő igazhitű . . . Nos, mit 
szólsz a tervhez? 

John Ferrier hallgatott pár per
cig és gondolkodni látszott. Majd 
végre igy szólt-

— Adjatok időt, uram . . . A le
ány még fiatal, nem ért meg a férj
hez menésre . . . Ne siessük el a 
dolgot . . . 

— Egy hónapot adunk neki, hogy 
kedve szerint választhasson, — fe
lelte Young, fölkelve székéről. -— 
Ha lejárt a hónap, felelnie kell. 

John Ferrier megtörve ült le az 
asztalhoz s könyökölve azon tűnő
dött, hogyan mondja el ezt. a ször
nyű hirt Lucynek . . . Egyszerre 
csak hirtelen fölrezzeut egy gyöngéd 
kéz érintésére. — Lucy állt mellétre, 
halálsápadtan, csaknem reszketve. 

— Mindent hallottam, — suttogta 
a leány, — hisz ugy kiahált! . . . 
Oh, apám, apám, mit tegyünk most? 

— Csak ne emészd magad, — 
szólt a majoros gyöngéden és meg
csókolta, megsimogatta a leányt. — 
Majd csak kigázolunk valahogy eb
ből a bajból is! . . . De ugy-e nem 
akarsz lemondani Jeffersonról? 

Felelet helyett Lucy zokogni kez
dett. 

John Ferrier nagyon elégedett, biz
tató hangon mondta mindezt, csaK-
hogy aggódó leányát megnyugtassa, 
de azért szive mélyén épen nem volt 
nyugodt . . . És este, mielőtt lefeküdt 
a szokottnál gondosabban maga zárt 
be és vizsgált meg minden ajtót, abla
kot, sőt levette a falról régi puskáját 
is, megtisztította, megolajozta és go
lyóra töltötte mind a két csövet. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A szökés. 

John Ferrier másnap reggel be
ment a városba, megtalálván azt az 
ismerőst, aki a Nevada-hegységbe 
indult a karavánnal, átadta neki a 
Jefferson Hopenak szánt levelet. 
Ebben megírta a veszedelmet, mely 
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fenyegette őket és sürgősen kérte a 
fiatalembert, hogy minél hamarabb 
jöjjön értük. 

A majoros megkönnyebbült szív
vel tért haza, de meglepetve látta, 
hogy a kapufélfához két nyerges ló 
van kötve. Még jobban megütődött 
azonban, mikor a szobába lépve két 
fiatalembert talált ott. Az egyik 
hosszas, sápadt arcú fickó, a karos
székben ült és kényelmesen fölrak
ta lábait a kandalló párkányára; a 
másik bikanyakú, durvaképü, mar
cona alak, az ablakban állt, s két ke
zét zsebre dugva fütyörészett. Mind 
a kettő köszönt Ferriernek, mikor 
ez bejött, s a karossszékben ülő el
kezdte a beszélgetést: 

— Lehet, hogy ön még nem is ös-
mer bennünket. Ez itt Enoch Dreb
ber, én meg Joe Stangerson vagyok, 
aki önnel utazott ide a sivatagból,, 
mikor az Ur kinyújtotta kezét, s föl
vette önt is az igazak közé. 

— Amiért áldott legyen szent ke
gyelme — tette hozzá a másik kene
tes orrhangon. 

r John Ferrier hidegen bólintott: ö 
már úgyis tudta, hogy kik ezek a to
lakodó vendégek. 

— Azért jöttünk — folytatta Stan
gerson, — hogy apáink tanácsára 
sürgessük az ön leányának a kezét, 
bármelyikünknek nyújtja is . . . Mi
vel nekem csak négy feleségem van, 
Drebber testvérnek pedig hét: azt 
hiszem, hogy az én jogom nagyobb. 

— Szó sincs róla, Stangerson test
vér! — szólt közbe a másik. — Nem 
az a kérdés, hogy kinek mennyi fe
lesége van: hanem az, hogy ki há
nyat bir eltartani. Az apám most át
adta nekem a maimáit is, kettőnk 
közül tehát én vagyok a gazdagabb. 

— De az én kilátásaim jobbak! — 
felelte Stangerson hirtelen. — Ha az 
Ur magához szólítja apámat, enyém 
lesz a bőrgyár és a sok búzaföld is, 
s az Egyházban is magasabb a mél
tóságom. 

— Döntsön a leány maga! — szólt 
most a fiatal Drebber és elégedetten 
nézegette magát a tükörben. — Az 
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ő választásában megnyugszunk mind 
a ketten . . . 

A beszélgetést John Ferrier a kü
szöbön hallgatta végig, s alig birta 
megállni, hogy végig ne vágjon lo
vagló-ostorával a két arcátlan fickó 
hátán. 

— Hallgassatok ide! — szólt vég
re s egészen oda ment hozzájuk — 
Ha a leányom hiv benneteket, akkor 
ismét eljöhettek: de addig nem akar
lak látni benneteket . . . Értettétek? 

A két mormon álmélkodva nézett 
az öreg majorosra. Szerintük ez a 
versengés a leány kezéért a legna
gyobb megtiszteltetés volt ugy a ma
jorosra, mint Lucyra nézve, 

— Két ut vezet ki ebből a szobá
ból — rivallt rájuk Ferrier; — itt 
az ajtó, amott az ablak . . . Melyiken 
akartok kimenni? 

Naptól égett arca oly vad és szilaj 
volt, hogy a két látogató átlátta, 
mennyire nem tréfál az öreg és 
sietett menekülni. Ferrier utánuk 
ment a verandára, 

— Ezt még megkeserüli! — kiál
tott föl Stangerson dühösen. —. 
Szembe szállt a prófétával és a Né
gyek Szent Tanácsának akaratával! 
. . . Élte fogytáig nyögni fogja ezt! 

— Hitvány gazemberek! — kiál
tott föl Ferrier fogcsikorgatva. — 
Inkább lássalak a ravatalon leá
nyom, minthogy e két bitang bár
melyikének felesége légy! 

— Ugy legyen apám! — felelte 
Lucy is elszántan. — De erre nem 
kerül a sor, mert Jefferson megjön 
idején. 

— Tudom, hogy megjön. De bár itt 
volna már! Mert nem tudjuk, hogy 
ezek a gazemberek mit fognak tenni 
holnap. 

Valóban ideje volt, hogy jöjjön va
laki, a ki tanácsot és segítséget tud 
adni az öreg majorosnak és leányá
nak, mert a helyzetük válságos volt. 
A mormonok történetében nem volt 
egyetlen egy eset sem, amelyben ily 
nyiltan és határozottan lázadt volna 

föl akárki a próféta és a Vének aka
rata ellen. 

És másnap reggel, mikor John 
Ferrier fölébredt, a boszu és bünte
tés előfutára már ott volt a szobájá
ban, a paplanon, épen a szive fölött, 
egy gombostűvel. odaszurt papírlap 
volt, s rajta ez a pár szó: 

„Huszonkilenc napod van a meg-
igazulásra . . . " 

Ez a figyelmeztetés megdöbbentőbb 
és rémesebb volt minden fenyegetés
nél . . . John Ferrier el se tudta kép
zelni, hogy kerülhetett ez a papiros 
a szobájába s épen az ágyára, mert a 
cselédség a házon kivül aludt, az 
ablakokat és ajtókat pedig ö zár
ta be. 

Lucynak nem szólt semmit a pa
pirosról, melyet rögtön elégetett. De 
magában eliszonyodva gondolt arra a 
rejtélyes hatalomra, mely ilyen esz
közökkel és fegyverekkel rendelke
zik . . . ki szállhatna vele szembe?... 
Hisz ugyanaz a kéz, mely paplanára 
tűzte a papirost, meg is ölhette volna 
az ágyában és soha senki se tudhatta 
volna meg, ki volt a gyilkos! 

Másnap reggel még jobban meg
rendült. Éppen a reggelinél ültek, 
midőn Lucy meglepetve fölsikoltott 
és a menyezetre mutatott... A köze
pén, valószínűleg égett végű bottal, a 
28-as szám volt fölírva, A leány nem 
tudta, mit jelent ez és John Ferrier 
sem mondotta meg neki, de egész éj
jel nem aludt, hanem lövésre kész 
puskával virrasztott . . . És mégis 
másnap reggel nagy számokkal fe
hérlett a „27" a kapun! 

Igy mult el nap nap után, s a lát
hatatlan ellenség pontosan fölrótt 
minden elmúlt napot, s valami szem
betűnő helyre minden éjszaka fölir
ta, hogy hány nap van még hátra a 
„kegyelem hónap"-jából. Egyre fo
gyott a napok száma, s az öreg fe
szülten figyelt minden lódobogásra, 
de a várva várt szabadító csak nem 
jött! 

Végre, mikor a négy is leolvadt há
romra s a három ismét kettőre, min
den reményét elvesztette az öreg. 



Egymagában, nem segítve senkitől, 
hogyan is szökhetett volna meg, mikor 
még a körülfekvő hegységet sem igen 
ismerte? . . . A jártabb utakat szi
gorúan őrizték, s a Tanács engedel
me nélkül senki se távozhatott a vá
rosból, szóval iemmi reménye nem le
hetett arra, hogy raegtrenth4^ magát 
és leányát a rájuk váró kegy pH en 
sorstól. 

Az napon, mikor háza falán a 2-es 
szám jelezte, hogy holnap virrad föl 
az utolsó nap, az öreg majoros este
felé egyedül üldögélt szobájában és 
már nem is gondolkodott- Valami fá
sult megnyugvás fogta el, érezvén, 
hogy nem változtathat végzetén, bele 
akart törődni, nyugdtan és elszántan 
akarta várni a végső leszámolást 

Egyszerre csak fölrezzent tompa 
kétségbeeséséből . . . Ugy rémlett 
neki, hogy halk kopogtatást hall . . . 
A nesz kívülről jött a kortajtó fe
löl . . . Ferrier fölugrott, Óvatosan1 

kisurrant a verandára és megállt, 
most ismét hallotta a halk, kapargáló 
^neszt. 

- Mi lehetett ez? . . . Talán or
gyilkos, aki a Szent Tanács végzését 
jött végrehajtani? . . . Vagy az a tit
kos kéz, mely fölrójja az utolsó na
pot? . . . Mindegy! . . . Akár ez, 
akár az: tudni, látni akarja; és ha a 
halál kopogtat a házban, hát az is 
jobb, mint ez a kétségbeejtő bizony
talanság. 

A majoros óvatosan odasietett a 
kertajtóhoz, halkan visszatolta a 
vasrudat és kitárta az ajtót . . . kí
vül csendes volt minden: a holdvilág 
nagyon nem sütött, de a csillagok fé
nyesen ragyogtak . . . John Ferrier 
kimeresztette szemeit, de hiába nézett 
jobbra is, balra is, senkit se látott... 
Már éppen be akarta csukni az ajtót, 
mikor véletlenül a földre pillantott. 
Közvetlenül a küszöb előtt, arccal a 
földre, egy ember hevert! 

A majoros megtántorodott és majd 
hogy föl nem kiáltott rémületében. 
Azt hitte, hogy a földön fekvő ember 
halott, vagy megsebesült . . . De az 
élettelennek látszó alak nagy meg

döbbenésére mozogni kezdett és kí
gyó módon csúszva a földön, bekú
szott a kertbe, onnan tovább a folyo
sóra . . . s mikor John Ferrier be
csukta a kertajtót s fölment az ideges 
után a verandára: Jefferson Hope 
állt előtte! 

— Irgalmas Isten! — fohászko
dott a majoros. — Hogy megijesztet
tél! — Mi jutott eszedbe, hogy . . . 

— Adj valamit ennem! — vágott 
közbe Jefferson rekedten. — Negy
vennyolc óra óta nem értem rá enni 
és inni . . . 

Mint a farkas, ugy esett neki az 
eledelnek, s mikor jól-rosszul elverte 
az éhséget, azt kérdezte: 

— Lucynak nincs baja? 
— Nincs, — felelte a majoros. — 

Ő nem is tud a veszedelemről. 
— Ez jó. A házat minden oldalról 

őrzik. Ezért kellett ugy bejönnöm, 
hogy senki meg ne lásson . . . 

John Ferrier egyszerre más ember 
lett; — az a gondolat, hogy van már 
szövetséges társa, valósággal ujjá 
teremtette. 

— Derék fiu vagy, Hope, — mond
ta megölelve a fiatalembert. — Be
csületedre válik, hogy megdacolsz 
értünk a veszedelemmel. 

— Lucyról volt szó, — felelte Jef
ferson egyszerűen; — s előbb, mint
hogy baj érje öt, kiontom utolsó 
csöpp véremet is. 

— Mit tegyünk hát? — kérdezte a 
majoros. 

— Holnap van az utolsó nap; ma 
kell tehát cselekednünk, különben 
mindennek vége . . . Van egy ösz
vérem és két nyerges lovam az Eagle-
hágónál . . . Mennyi pénzed van, 
apám? 

— Kétezer dollár aranyban és öt
ezer dollár bankóban. 

— Az elég. Nekem körülbelül szin
tén van annyim. Carson városba kell 
igyekeznünk a hegységen át . . . De 
most jobb volna, ha felköltenéd Lu
cyt. Szerencse, hogy a cselédség nem 
alszik a házban. 

Mig a majoros átment a leányért, 
Jefferson összeszedett minden elesé-
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get, amit talált, batyuba kötötte, s 
egy kis kancsót megtöltött vizzel, 
mert már tapasztalásból tudta, bogy 
a hegységben kevés a forrás és azok 
is távol esnek egymástól . . . Alig 
volt készen evvel, bejött Lucy is, tel
jesen felöltözve és útra készen. 

A két jegyes forrón, szerettei meg
ölelte egymást; aztán Jefferson halk, 
elszánt hangon mondta: 

— A házat elül is, hátul is őrzik; 
de ha óvatosan járunk, az oldal-abla
kon kiszökhetünk s a szántóföldeken 
át megkerülhetjük a várost. Az or
szágúttól pedig csak két mértföld
nyire van az Éagle-hágó, ahol a lo
vak várnak . . . ugy, hogy napfel
keltéig félúton lehetünk a hegyek 
közt. 

A házban minden világosságot rég 
eloltottak, s Ferrier kinyitva az ol
dal-ablakot, kinézett a puszta földek
re . . . Köröskörül csöndes volt min
den . . . Megvárták, mig egy sötét 
felhő rávetette árnyékát a tájra s ak
kor egymás után kiugrottak az 
ablakon. 

Ferrier vitte a pénzt: az aranya
kat és a bankót; Hope az eleséget és 
a vizet; Lucy pedig egy kis batyu
ban az értékesebb holmiját -. . . 
Szinte térden csúszva mentek bokor
tól bokorig, mig végre odaértek az 
ösvényhez, melyen tul a gabonaveté
sek kalásztengere hullámzott . . . 
Már épen át akartak ugrani a sövé
nyen, mikor Jefferson lenyomta két 
társát a földre s maga is melléjük la
pult. 

A fiatal vadásznak oly éles hal
lása volt, mint a hiúznak . . . Alig 
feküdtek a földön pár pillanatig, vagy 
tiz lépésnyire tőlük éles bagolyhuho
gás hallatszott, melyre nem mesz-
sziröl ugyanoly hang felelt. Aztán 
még egyszer ismétlődött ez a jeladás, 
mire két alak egyenesedett föl a ve
tések, közt s a távolabb álló odajött 
ahoz, aki pár lépésnyire volt a szöke
vényektől. 

— Tehát holnap éjfélkor, — szólt 
az első: — ha majd a bagoly három
szor huhog. 

— Helyes, — felelte a másik. — 
Megmondjam Drebber testvérnek? 

— Neki is, a többieknek is < . . ki
lenc, hét ellen! 

— Hót ellen öt! — felelte a másik. 
Ezzel szétváltak s az egyik jobbra, 

a másik balra ment. 
Alig hogy elhangzott lépteik zaja, 

Jefferson is fölugrott és átsegitette a 
leányt a sövényen. 

— Gyorsan! Gyorsan! — suttogta 
izgatottan. — Most van itt az ideje, 
hogy siessünk . . . Még nem va
gyunk tul minden veszedelmen. 

Bujkálva vágtak keresztül a szán
tóföldeken s nagy kerülővel jutottak 
el az országútra, jóval a város alatt. 
Csak egyetlen egy emberrel találkoz
tak, de még idején elbújtak előle egy 
bokor mögé . . . Aztán nemsokára 
odaértek az Eagle-hágóhoz, ahol ké
szen vártak a fölnyergelt lovak és az 
öszvér . . . 

A három szökevény pihenés nélkül, 
haladéktalanul nyeregbe ült, s neki
vágott a sötét rengetegnek, az isten-
kisértö, meredek uton, mely oly kes
keny volt, hogy egy-egy ló is csak 
bajjal haladhatott rajta, s minden 
félrelépés halállal járt, mert kétfelöl 
mély sziklahasadékok, meredek lej
tők közt vitt a hágó utja. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A boszuálló angyalok. 

Egész éjszaka szakadatlanul lova. 
goltak, keresztül-kasul a szakadéko
kon, töretlen utakon. Százszor is el
tévedtek volna, ha Jefferson Hope 
nem ismeri a rengeteget, a hegység 
minden zegét-zugát, de igy szinte 
egész biztosan haladtak a túlsó fé
len fekvő Carson város felé. 

Másnap déltájban azonban már 
kezdtek kifogyni az eleségböl. A 
fiatal vadászt ez nem aggasztotta, 
mert tapasztalásból tudta, hogy a 
hegyeken sok a vad. Jó tüzet rakott 
tehát, mely mellé letelepítette Lucyt 
és az öreg majorost; ö maga pedig 
vállára vette puskáját és elindult 
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cserkészni... A fordulónál még 
visszanézett és kalapjával integetett 
nekik, — aztán eltűnt az óriási szik
lafal mögött. 

Pár mértföldnyire bent járt már 
a rengetegben, de még nem kapott 
vadat puskavégre, bár lépten-nyo
mon látta, hogy sok a lábas vad 
arra. . . Végre bosszúsan bár, de el
határozta, hogy üres kézzel is visz-
szatér, mert már igy is sok időt 
vesztegetett el. Ekkor azonban a 
sziklacsúcson magányos zergét pil
lantott meg . . . Pár száz lépésnyire 
kúszott hozzá, aztán célba vette és 
lött . . . Az állat hanyat-homlok zu
hant le a mélységbe. Jefferson le
szállt érte, nagy fáradsággal fölhoz
ta az állatot, de aztán, mivel nehéz 
volt, csak a két hátulsó combját vág
ta le és vidáman indult vissza a ta
nya felé. 

Körülbelül három órát töltött el a 
rengetegben, de eközben ugy bele 
tévedt, hogy most nem találja, az 
utat... Az a völgy, amelyben a zer
gét elejtette, három-négy felé is 
nyitva volt és Jefferson nem tudta 
biztosan, hogy melyik uon is jött 
o d a . . . Hosszas habozás után meg
indult az egyiken, de vagy másfél 
mértföldnyi ut után egy zuhataghoz 
ért, amelyről jól tudta, hogy oda
mentében nem esett útba. Vissza 
kellett hát fordulnia és a második 
uton indult e l . . . de egy órai gyors 
gyaloglás után meggyőződött, hogy 
ez sem az igazi. 

Kétségbeesetten fordult most a 
harmadik völgytorok felé és lélek
szakadva rohant e lőre . . . 

Most már futott és hangosan kia
bálva hivta Lucyt. De hivó szavára 
senki sem felelt, a visszhangnál 
egyéb . . . Megdöbbenve sietett előre; 
ismét kiabált még hangosabban... 
megint semmi válasz. . . Most meg
kerülte a sziklafalat és a kis völgy
be ér t . . . A tüz még ott pislogott, 
ahol ö megrakta; de senki sem ült 
mellette... söt a lovaknak s az ösz
vérnek se volt sehol semmi nyoma. 

Irtózatos, névtelen rémület fogta el 

a fiatal vadászt — érteni kezdte, hogy 
valami szörnyű szerencsétlenség tör
tént, mialatt ö odajárt. . . Megszédül
ve, tántorogva támolygott oda a tűz
höz, de nem roskadt össze — a vesze
delem tudata egyszerre visszaadta 
minden lelki erejét, megacélozta szi
vét, idegeit. 

Gyorsan rőzsét dobott a pislogó 
tűzre, mely csakhamar lángra lobbant 
és megvilágította a helyet köröskö
rül . . . A tüz környéke le volt tapos
va, lábnyomok keresztezték egymást, 
annak jeléül, hogy tz üldözik utóiér
ték a szökevényeket és e,lharco!ták 
őket. 

. . . De mind a kettőt elvi'ték-e? . . . 
És hová? . . . 

Jefferson követte a nyomokat, 
ugyanazon az uton mentek vissza, 
amerről jöttek, tehát a Nagy-Sóstó
városba . . . Ámde nem mind a két 
szökevényt hurcolták el: az egyik itt 
maradt! . . . A hegyszakadék oldalá
ban frissen fölhányt kis halom állt 
s amint Jefferson közeledett hozzá, 
egyszerre mindent megértett . . . A 
halomba vastag bot volt dugva, rajta 
egy darab papiros, melyre durva be
tűkkel volt fölróva: 

JOHN F E R R I E R 

Élt a Nagy-Sóstó-városában. 
Meghalt 1860. aug. 4-ikén. 

Az öreg majoros tehát itt maradt 
és frissen hányt sírhalma megdöbbe
nő jelként meredt a fiatal vadászra, 
mint a hatalmas mormon-szövetség 
boszujának fenyegető bizonysága. 

Jefferson vadul nézett szét, keres
ve a második sírhalmot is . . . de a 
másik nem volt sehol. Lucyt tehát el
hurcolták, s a szerencsétlen leányt 
bizonyára bezárták valamelyik mor
mon háremébe... 

Öt napig gyalogolt a vad rengeteg
ben, alig pihenve pár órát éjszakán
ként s a hatodik napon, összetörve, 
toprongyosan megérkezett az Eagle-
hágóra, ahonnan leláthatott a Szentek 
városára . . . 
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Mikor megpillantotta, vad tüz lob
bant föl szemeiben! — megcsikorgatta 
fogait, kezét ökölbe szoritotta s irtó
zatos átkok közt fenyegette meg az uj 
Szodomát, mely boldogságától meg
rabolta. 

A város föl volt lobogózva s ugy 
látszott, ünnepet ü l . . . Jefferson 
csak nézte, nézte ós észre sem vette, 
hogy egy lovas vágtat arra az 
u ton. . . Csak akkor látta meg, mi
kor pár száz lépésnyire volt töle. 
Megismerte, hogy mormon, valami 
Cowper volt, akinek egykor több 
szívességet tett. Lekiáltott neki, 
hogy álljon, meg s aztán lement 
hozzá, 

— Én Jefferson Hope vagyok, — 
mondotta neki, — ön tán emlékszik 
rám? 

A mormon meghökkenve nézett a 
vadászra, mert az első pillanatban 
nem ismert rá ebben a kísértetiesen 
halavány, lerongyolt alakban; de, 
mikor ráismert, megszánta és ijed
ten mondta: 

— őrültség volt, hogy idejött!... 
Meneküljön azonnal. . . Én is az 
életemmel játszom, mert szóba me
rek állni önnel. A Négyek Tanácsa 
halálra keresteti, mert ön is segitett 
Ferriernek a szökésben. 

— Nem félek tőlük! — felelte 
Jefferson sötéten. — Önnek is tud
nia kell a dologról, Cowper . . . kö
nyörgöm mindenre, ami szent: felel
jen meg néhány kérdésemre... Az
előtt barátok voltunk: — az Isten 
szerelmére ne tagadja meg a felele
tet! 

— Nos, mit akar tudni? — kér
dezte a mormon s aggódva ós szo
rongva nézegetett maga körül. — 
Csak gyorsan hát!. . . Mert itt még 
a szikláknak is van fülük. 

— Mi lett Lucy Ferrierböl? — 
kérdezte Jefferson. 

— Tegnap ment nőül a fiatal 
Drebberhez... Rajta, ember!. . . Bá
torság, az Istenért! 

Jefferson megtántorodott és li
hegve ült le egy köre. 

— Férjhez ment? — kérdezte hö

rögve. — Azt mondta, hogy férjhez 
ment? 

— Tegnap . . . tegnap délután. 
Azért van föllobogózva a város . . . 

Jefferson fölkelt a szikláról. Sá
padt arca oly rideg és szilárd volt, 
mint a márvány; csak vadul villogó 
szemei égtek szörnyű tűzben. 

— Ugy van, már megyek, — je
lelte rekedten. 

— Hová megy? — kérdezte a 
mormon aggodalmasan. 

— Ne törődjék vele! — felelte 
Jefferson kurtán. 

Evvel vállára vette puskáját, neki 
vágott a hegységnek s pár pillanat 
múlva eltűnt a sziklák közt. 

A mormon jóslata beteljesedett: 
— szegény Lucy nem sokkal élte tul 
a gyalázatot, melybe kényszeritet-
ték. . . egy hónap múlva már halott 
volt. A lelketlen Drebber egy csöp
pet sem sajnálta; voltaképen csak 
azért akarta feleségül venni, hogy 
megkaparinthassa az öreg Ferrier va
gyonát; s most, hogy ez megvolt, 
Lucyval nem sokat törődött. 

Ám a feleségei szerették és saj
nálták a fiatal asszonyt, s ott vir
rasztottak a ravatala mellett... És 
ekkor hajnaltájban különös dolog 
történt. Az ajtó hirtelen kicsapódott 
s egy vad arcú, szilaj vadász top
pant be a halottas szobába. Rá se 
nézett senkire, egyenesen odament a 
koporsóhoz, megállt a halott előtt, 
mély áhítattal lehajolt hozzá és meg
csókolta a homlokát... aztán föl
emelte a halott kezét, lehúzta ujjá
ról a jegygyűrűt és fogcsikorgatva 
kiáltott föl: 

— Nem engedem, hogy evvel te
messétek el! 

Ez volt az egész; — de ez is oly 
rövid ideig tartott, hogy mire az asz. 
szonyok fölocsudtak rémületükből, a 
vakmerő halottrablónak már nyoma 
sem volt, s azt se tudták, hogy az 
ajtón, vagy az ablakon ugrott-e 
k i . . . ugy hogy egynémelyik szinte 
csak álomnak vélte a dolgot, aki pe
dig nem volt ott, el se hitte a kísér
teties történetet. 
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Jefferson Hope pár hónapig még 
ott kóborolt a hegyek közt és egyre 
a boszuról álmodott. A városban 
rémmeséket beszéltek az elzüllött, 
ijesztő, rongyos alakról, aki a hegy
ségben bujkált és néha lejött ólál
kodni is a város körül . . . Egyszer 
éjjel belőttek a Stangerson ablakán 
s a golyó ott süvöltött el a mormon 
füle mellett... Másszor meg Dreb-
bert. mikor a hegyek közt járt, majd 
agyonütötte egy lezuhanó szikla, 
melytől csak ugy menekült, hogy 
hirtelen hasra feküdt s a- roppant 
ködarab átugrotta öt. 

A két mormon csakhamar tisztá
ban volt avval, hogy kinek köszön
heti ezt az orvtámadást. Többször 

; föl is kerekedtek és hajtóvadásza-
tot rendeztek a hegyek közt halá-

; los ellenségükre, de sohasem birták 
kézre keríteni. Ekkor azonban na
gyon kezdtek vigyázni magukra. 
Napszállat után sohasem mentek ki 

I az utcára, házukat pedig éjjel-nap
pal őriztették. De erre nem sokáig 

I volt szükség, mert Jefferson Hope 
! egyszerre csak ugy eltűnt a vidék-
1 röl, mintha a föld nyelte volna el 

s a két mormon azt hitte, hogy ha
lálos ellenségük lemondott a boszu-

\ ról. 
Erről azonban szó se volt; Jef

ferson Hope szilaj lelke nem ismert 
megalkuvást és bocsánatot s az ül
dözést épen azért hagyta félbe egy 
időre, hogy boszuját annál bizonyo
sabban kitölthesse. Mert érezte, 
hogy vasszervezete már nem birná 

I el sokáig e kóbor és nyughatatlan 
élettel járó nélkülözéseket, szenve
déseket. És ha meghal, elpusztul e 
vadonban: ki áll helyette boszut 

I Lucyért?. . . 
Ezért otthagyta a zordon hegysé-

; get és visszament a Nevadába, a bá
nyáihoz, hogy erőt és pénzt gyűjt
sön a boszuhoz. Eleinte csak egy 

, évig akart ott maradni, de sok vá
ratlan körülmény rákényszeritette 
arra, hogy öt álló esztendőt tölt
sön ott. 

Ám az idő semmit sem csökken

tette szilaj boszuvágyát s amint öt 
év múlva szabadulhatott, azonnal a 
Nagy-Sóstó-városba sietett, mit sem 
törődve azzal, hogy ráismerhetnek. 
De a. mormonoknak egyéb bajuk 
volt akkor, sem hogy rá emlékezze
nek. Pár hónap előtt szakadás tör
tént köztük, s a nép egy része, föl
lázadván a próféta és a vének te
kintélye ellen, odahagyta Utaht és 
ismét pogány lett. 

Ezek közt volt Drebber és Stan
gerson is; de senki se tudta, hogy 
mi lett belőlük vagy hová mentek. 
Azt beszélték, hogy Drebber még 
idején eladta mindenét és sok pénz
zel ment el, mig Stangerson arány
lag szegényen távozott, mert nem 
birt túladni fekvő birtokain. De 
hogy merre mentek, senki sem tud
ta megmondani. 

Ily körülmények közt bárki más 
talán lemondott volna a boszuról, de 
Jeffersonnak ez eszébe se jutott. 
Azzal a kevéssel, amije volt, város-
ról-városra vándorolt az Egyesült-
Államokban, keresve mindenütt ha
lálos ellenségeit. Évek teltek el a 
meddő üldözésben és Jefferson haja 
lassan-lassan őszbe csavarodott, de 
ö nem csüggedt; mint a véreb, foly
ton nyomozta, hajszolta áldoza
tait... 

Végre aztán biztos nyomra akadt; 
— Clevelandban kóborolt az utcán, 
mikor egy ablakban megpillantotta 
Drebbert... Ujjongva tért haza nyo
morúságos vackába s a boszuról 
kezdett gondolkodni.. . De ugy lát
szik, hogy Drebber is megismerte 
a rábámuló vadászt és kiolvasta sze
méből a gyilkosságot, mert rögtön 
a békebiróhoz sietett Stangersonnal 
együtt, aki időközben titkára lett és 
legott panaszt tett, hogy az élete ve
szélyben forog e régi ellensége és 
vetélytársa miatt. 

így történt, hogy Jeffersont még 
azon éjszakán letartóztatták, s mi
vel nem tudott biztosítékot letenni, 
több hétig fogságban is tartották. 
Mikor pedig kieresztették, Drebber 
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már nem volt Clevelandban, titká
rával együtt átment Európába. 

A martalék tehát ismét kisiklott 
Jefferson kezéből, de ez a kudarc 
és megaláztatás csak még jobban 
lángra lobbantotta szivében a boszu 
lángját. Pénze nem lévén, hogy a 
szökevények után siessen, dolgozni 
kezdett, félre tett minden dollárt, s 
mikor eleget gyűjtött az útra, ö is 
átment Európába és városról-város-
na nyomozta, üldözte halálos ellen
ségeit. 

De sokáig nem birta utóiérni 
őket. Mikor Szentpétervárra ért, a 
két mormon már Parisban volt, mi
dőn oda is utánuk ment, az üldözöt
tek már Koppenhágába utaztak. A ' 
dán fővárosban ismét elkésett pár 
nappal, mert Drebber és Stangerson 
akkor már Londonban voltak, de itt 
végre utóiérhette őket és boszut is 
állt rajtuk. 

HATODIK FEJEZET 

Watson orvos naplójának folytatása. 

Bármily dühösen is védte magát a 
gyilkos, ugy látszott, egy csöppet 
sem haragszik ránk, mert midőn vég
kép lefogtuk, mosolyogva fordult fe
lénk s aggódva kérdezte, hogy nem 
sértett-e meg valamelyikünket. 

— Azt hiszem, hogy egyenesen a 
rendörségre visznek, — mondta az
tán Sherlock Holmesnek. — A ko
csim leni áll az ajtó előtt. Ha fölold
ják a lábaimat, magam is lemegyek; 
s ez talán jobb lesz, mert ha ugy 
visznek le. nagyon nehéz leszek. 

Gregson és Lestrade habozva néz
tek össze, hogy elfogadják-e a koc
kázatos ajánlatot, de Sherlock Hol
mes rögtön szaván fogta a foglyot, 
eloldotta a kötelet, melylyel a lábait 
összekötöztük. 

Jeffenson fölült, kinyújtotta a lá
bait, mintha próbálná, hogy csak
ugyan szabadok-e... s amint most 
jobban szemügyre vettem, azt gon
doltam magamban, hogy ritkán lát
tam nála izmosabb, tagbaszakadtabb 
férfit; az arcán pedig akkora elszánt

ság és akaraterő tükröződött a vál
ságos pillanatokban, mely ép oly fé
lelmes lehetett, mint testi ereje. 

— Ha a rendőrfőnök állása vé
letlenül üresedésben van, — fordult 
elismeréssel Holmeshez, — azt hi
szem, nincs rátermettebb ember ön
nél. Valóságos csodamódra kerített 
hálóba 

— Azt hiszem, — szólt Holmes a 
két detektivhez, — mindnyájan 
együtt mehetnénk? 

— Én! tudok hajtani, — felelte 
Lestrade. 

— Helyes! Akkor Gregson beülhet 
velem a koosiba. . . És ön is, dok
tor! . . . Ha már eddig velünk tartott, 
eljöhet a rendörségre is. 

örömmel beleegyeztem ebbe és 
mindnyájan lementünk. A fogoly 
meg sem kisérlette a szökést: nyu
godtan beült velünk a kocsiba, mely 
az övé vo l t . . . Lestrade fölült a bak
ra, megsuhogtatta az ostort, a ló el
indult, s negyedóra múlva ott vol
tunk a Scotland Yardban. 

A szolgálattevő rendőr bevezetett 
bennünket a felügyelőhöz, aki föl
vette a jegyzökönyvet ós kitöltötte a 
fogoly törzslapját. Sápadt arcú, rideg 
ember volt, aktadaráló hivatalnok, 
aki gépiesen végezte munkáját. 

— A fogoly egy hét alatt átkerül 
a törvényszékhez, — mondta nyu
godtan. — Addig is, mr Jefferson 
Hope, van-e valami mondani valója? 
Figyelmeztetem azonban, hogy bár
mit mond is, jegyzőkönyvbe veszem, 
s e szavait ön ellen is fölhasznál
hatja a biróság. 

— Oh, nagyon sok mondani va
lóm van. — felelte a fogoly vontat
va. — És mindent el akarok mon
dani. 

— Nem volna jobb ha a végtár
gyalásig várna vele? — kérdezte a 
rendőrfelügyelő. 

— Lehet, hogy nem is lesz vég
tárgyalásom, — felelte a rab. — Nos, 
miért néz rám oly meghökkenve? — 
Nem öngyilkosságra gondolok . . . 
Szó sincs róla! 
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Ekkor hirtelen felém fordult s azt 
kérdezte: 

— Nem orvos ön? 
— De az vagyok, — feleltem. 
— Akkor tegye ide a kezét, — 

mutatta Jefferson a szive táját, össze
bilincselt kezeivel. 

Odahajoltam a rabhoz. . . és mind
járt tisztában voltam vele, hogy iga
zat mondott. A melle ugy dübörgött 
és rezgett, mint a vékony fal, melyen 
belül .hatalmas gőzgép dolgozik. . . 

— önnek szivbaja van! — kiáltot
tam föl. — Az aorta aneurizmája... 

— Ugy van; az orvosok igy hiv-
ják, — felelte Jefferson nyugodtan. 
— Most egy hete vizsgáltattam meg 
magamat e az orvos azt mondta, 
hogy már nem sokáig viszem. Évek 
óta sulyosodik ez a bajom, melyet a 
Nagy-Sóstó melléki hegyekben sze
reztem, a sok nélkülözéssel és rop
pant megerőltetéssel... Most már, 
hogy elvégeztem a dolgomat itt a föl
dön, nem sokat törődöm vele; de még
is szeretném elmondani a története
met, nehogy közönséges gyilkosnak 
tartsanak halálom után. 

A felügyelő és a két detektív gyor
san váltottak pár szót, azon tanakod
va, hogy megengedjék-e a vallomás
nak ezt a szokatlan formáját, vagy 
sem. 

— Gondolja ön, orvos, — kérdezte 
tőlem a felügyelő, hogy a fogoly éle
tét közvetlen veszedelem fenyegeti? 

— Minden esetre, — feleltem,"-^- a 
katasztrófa bármely pillanatban utói-
éri) eti. 

— Ebben az esetben kötelességünk, 
a törvény rendelkezéseinek értelmé
ben is, hogy meghallgassuk a val
lomását — mondta a felügyelő. 

Majd Jeffersonhoz fordulva, igy 
folytatta: 

— Tessék, uram, elmondani, mit 
akar; de ismételve figyelmeztetem, 
hogy vallomását ön ellen is föl fog
ják használni. 

— Akkor, ha megengedik, leülök, 
— mondta Jefferson. — Ez a szívbaj 
hamar kifáraszt, s az a kis dulakodás 
az imént jobban kimerített. 

— A leány, akiről beszélek, husz 
év előtt a menyasszonyom volt. Arra 
kényszeritették, hogy nőül menjen 
ahhoz a Drebberhez s ez megölte öt. 
En lehúztam a halott ujjáról a gyű
rűt és megesküdtem, hogy odatartom 
a haldokló Drebber szemei elé, hadd 
üldözze még sírjában is az elkövetett 
bűn borzadálya . . . Két kontinensen 
végighajszoltam a gyilkost és cinko
sát, mig végre utóiértem őket s ha 
holnap meghalok, nyugodtan halok 
meg, mert elvégeztem dolgomat és jól 
végeztem el. Megöltem őket, most már 
semmi vágyam, semmi reményem ós 
semmi dolgom idelent. 

— Jó idő beletelt, mig megtudtam, 
hogy hol lakik ez a két gentleman. 
Addig kutattam, kérdezősködtem, mig 
végre rájuk akadtam Camberwellben, 
a folyó túlsó partján. Már most bizo
nyos voltam, hogy nem szalasztóm el 
őket: — a szakállamat megnövesz
tettem, ugy hogy nem ismerhettek 
r ám. . . Mindenütt a nyomukban vol
tam, mint a véreb s akár merre men
tek, követtem őket, mint az árnyék. 

— Végre egy este, amint lassan 
föl s áthajtottam kocsimat a Tor-
quay-Terraceon, ahol laktak, láttam, 
hogy kocsi áll meg az ajtajuk előtt! 
Nem sokára podgyászt hoztak le a 
házból, aztán lejött Drebber is, Stan. 
gerson is: beültek a kocsiba és el
hajtattak . . . Én utánuk mentem, 
mert attól féltem, hogy más lakásba 
költözködnek. 

— De egyenesen az Euston-állo-
másra mentek. Gyorsan leugrottam 
a bakról, rábíztam a kocsimat egy 
hordárra és utánuk siettem. Hallot
tam, hogy a liverpooli vonat felöl 
kérdezősködnek. A portás azt felel
te nekik, hogy az egyik épen most 
ment el, a másik pedig csak pár óra 
múlva indul . . . 

— Láttam, hogy Stangerson na
gyon boszankodik, de Drebbernek 
tetszett a dolog. A tolongásban 
egész közel férkőztem hozzájuk, 
ugy hogy minden szavukat hallot
tam . . . Drebber azt mondta, hogy 
van egy kis dolga; Stangerson vár-
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ja meg, mig azt elvégzi. A titkár 
nem akart beleegyezni ebbe és 
figyelmeztette Drebbert, hogy meg
egyeztek abban, hogy sohasem vál
nak el. Drebber azt felelte, hogy a 
dolog nagyon kényes természetű és 
hogy egyedül kell elvégeznie. . . 

— Hogy mit felelt erre Stanger
son, azt nem hallottam, mert a to
longásban kissé elmaradtam tőlük, 
de azt már hallottam, hogy Dreb
ber nagyot káromkodott és dühösen 
rárivallt, hogy nem azért fizeti, 
hogy parancsoljon neki. Stangerson 
erre nem szólt egyebet, mámt azt, 
hogy ha elmulasztják az utolsó vo
natot is, ö a Halliday-fogadóba száll 
éjszakára; amire Drebber azt felel
te, hogy tizenegy órakor okvetlenül 
itt lesz a perronon és tovább utaz
hatnak Liverpoolba. 

— Végre hát itt volt az a pillanat, 
amelyre oly sokáig vártam. Ellen
ségeim a kezeim közt voltak. Ket
ten együtt mindig védelmezhették 
egymást, de egyenkint könnyen el
bánhattam velük. . . 

— A tervem különben márkészen 
volt. Pár nappal előbb egy ur a ko
csimban felejtette egy Brixton-uti 
ház kulcsát. Még ugyanaz nap este 
kereste rajtam a kulcsot s én vissza 
is adtam neki, de időközben már 
mintát vettem róla, s megcsináltat
tam a párját. Ily módon bejárásom 
volt egy olyan helyre ebben a vá
rosban, ahol nem kellett félnem at
tól, hogy megzavarnak... Most még 
csak azt a nehéz dolgot kellett vég
hez vinnem, hogy Drebbert becsal
jam abba a házba. 

— Drebber gyalog ment egy da
rabig, s közben több pálinkás kávé
házba betért; az utolsóban félórán 
át tovább időzött. Mikor kijött, oly 
ittas volt, hogy tántorgott... Fölült 
az első kocsiba, s én mindenütt utá
na mentem, mig végre, nagy csodál
kozásomra ugyanazon ház előtt állt 
meg, ahonnan este a podgyászszal 
elhajtatott. El se tudtam gondolni, 
mit akar itt: megálltam pár száz lé
pésnyire a háztól s láttam, hogy a 
kocsija elmegy, miután kifizette a 

kocsist, ő maga csöngetett és be
ment a házba. . . Kérem, adjanak 
egy pohár vizet; nagyon megszom
jaztam . . . U g y . . . köszönöm. 

Adtam neki egy pohár vizet, me
lyet mohón fölhajtott. 

— Most már könnyebben beszé
lek, — folytatta. — Tehát: vagy 
husz percig várakoztam rá s ez alatt 
valamivel közelebb hajtottam a ka
puhoz . . . Ott bent valami dulako
dásfélét hallottam, aztán kinyílt az 
ajtó és két férfi jött ki a házból: az 
egyik Drebber volt, a másik egy 
fiatal ember, akit akkor láttam elő
ször életemben. 

— Ez a fiatalember a gallérjánál 
fogva Drebbert, a küszöbön ráhú
zott egy vastag bottal, nagyot rú
gott rajta, hogy Drebber hanyatt-
homlok kibukfencezett az útra és 
dühösen ráordított: 

— „Te kutya!. . . Majd megtanít
lak gorombáskodni a tisztességes 
leányokkal..." 

— Ez a fiatalember oly dühös 
volt, hogy valószínűleg leütötte vol
na Drebbert a botjával; de ez a gyá
va gazember hirtelen föltápászko
dott és lélekszakadva menekült... 
egyenesen felém! Megdobbant a 
szivem, mikor odaérve hozzám, be
ugrott a kocsimba és ráon kiáltott: 

— „Hajts a Halliday-fogadóba, de 
gyorsan!. . ." 

— Most már végkép a hatalmam
ban volt. Ne gondolják, hogy hideg
vérrel akartam elvágni a nyakát, 
mint akármelyik gyilkos: nem! Pá
ros viadalban akartam megölni, va
lóságos Isten-itélettel: azt is meg
mondom, hogyan. 

— Amerikában egyebek közt la
boráns is voltam a York kollégium
ban. Egy ízben a professzor a mér
gekről tartott előadást s ez alkalom
mal valami nyilmérget is mutatott 
tanítványainak, amit Dél-Ameriká
ból szerzett, s ennek a méregnek egy 
csipetje is rögtön halált okozott. 
Előadás után megdézsmáltam ezt a 
mérget, aztán két egyforma pirulát 
csináltam belőle s egyúttal még két 
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teljesen hasonló, de ártalmatlan pi
rulát is csináltam, s aztán egy-egy 
mérgeset s egy-egy ártalmatlant kü
lön-külön két skatulyába tettem, az
zal a szándékkal, hogy ha találkoz
tam ellenségemmel, mindegyik huz 
egy-egy pirulát, én pedig azt nye
lem le, amelyik megmarad. Ez a 
módja a buszúnak sokkal biztosabb 
és zajtalanabb, mint a pisztoly vagy 
a kés, s amellett voltaképen nem is 
gyilkosság, hanem kockavetés és pá
ros viadal. 

— Éjfél lehetett, mikor elindultam 
Drebberrel. A sötét, viharos éjsza-" 
kában alig járt egy lélek az utcán. 
De mit bántam én akkor a vihart, 
az e ső t ? . . . Ujongani szerettem vol
na örömömben! Szivarra gyújtot
tam és megcsaptam a lovamat, mely 
szinte röpült — a Brixton-ut felé. 
És az egész uton ugy tetszett, mint
ha a sötétben előttem libegne és 
reám mosolyogna az öreg John Fer
rier, meg az én drága Lucym. . . 

— Végre odaértünk a Brixton-uira 
s a kocsi megállt. Leszálltam a Vak
ról, kinyitottam a kocsi ajtaját... 
Drebber lecsúszott az ülésről és 
gombolyagban hevert a kocsi fene
kén. Tökrészeg volt és hortyo
gott . . . Durván megráztam és rá
kiáltottam: 

— Itthon vagyunk! 
— Jól van kocsis, — dünnyögte 

félálmosan. 
— Bizonyosan azt hitte, hogy a 

fogadóhoz értünk, mert kimászott a 
kocsiból s a karomba kapaszkodva 
jött velem a kertbe.. . Valósággal 
fognom kellett, hogy el ne essék. 
Mikor az ajtóhoz értünk, kinyitot
tam kulcscsál és bevezettem Dreb-
bert a szobába... Esküszöm, uraim, 
hogy az apa és leánya ott jártak 
előttünk!... 

— Oly sötét van, mint a pokolban! 
— dörmögött Drebber tapogatózva. 

— Mindjárt világos lesz! — felel
tem s meggyújtottam a viaszgyer
tyát, mit a_zsebemböl vettem ki. 

— Aztán, orra alá tartva a gyer

tyát, egész közel hajoltam hozzá és 
fogcsikorgatva kérdeztem: 

— Nos, Enoch Drebber, ki vagyok 
én? 

— Rám bámult buta, üveges sze
meivel . . . aztán láttam, hogy az ar
ca hirtelen elborul a rémülettől, rám 
ismert! Megtántorodott, az arca el
kékült, homlokán hideg veritek 
gyöngyözött, a fogai vacogtak . . . én 
pedig, nekivetve hátamat az ajtónak, 
hangosan fölkacagtam . . . Mindig 
hittem, hogy édes lesz a boszu, de 
hogy ekkora boldogságot adjon, re
mélni se mertem soha! 

— „Te kutya! — rivaltam rá; — 
a Nagy-Sóstó várostól hajszoltalak 
Szent-Pétervárig, Parisig . . . de 
mindig elszöktél előlem. Most végre 
megvagy, s vagy te, vagy én, de 
egyikünk bizonyosan nem éri meg a 
holnapot!" 

— A nyomorult egyre hátrált, mi
alatt beszéltem s az arcán világosan 
láttam, hogy azt hiszi, hogy örült 
vagyok. S lehet, hogy az is voltam. 
A halántékaim ugy lüktettek, a szi
vem oly hevesen dobogott, hogy 
alighanem a guta is megütött volna, 
ha el nem ered az orrom vére . . . Ez 
aztán könnyített rajtam. 

— „Hát csak késett a boszu, gaz
ember! — rivaltam rá fogcsikorgat
va, — de végre mégis utóiért!" 

— Láttam, hogy nyárfalevélként 
reszket a nyomorult s bizonyára kö
nyörgött volna az életéért, de tudta, 
hogy úgyis hiába. 

— ,.Meg akarsz gyilkolni?" — da
dogta félholtra válva. 

— „Hát gyilkosság ez? — felel
tem gúnyosan. — Ki mondja gyil
kosnak a veszett kutya elpusztitó-
ját? . . . Irgalmaztál te annak a sze
gény leánynak, akit elhurcoltál 
megölt apja mellől? . . . 

— „Nem én öltem meg az apját!" 
— kiáltotta föl siránkozva. 

— „De a leányt te ölted meg! — 
hörögtem elvakultan. — Itt ez a ska
tulya; Ítéljen közöttünk az Isten . . . 
két pirula van benne: válassz. Az 
egyik a halál, a másik az élet. Én 
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azt nyelem, le, amit te meghagysz . . . 
Lássuk, van-e igazság a földön, vagy 
csupán a vak sors dönt it!en is!" 

— Drebber ijedten ugrott vissza 
és siránkozva, nyögve könyörgött, 
de én elővettem a késemet, s a tor
kára tettem, mig csak nem engedel
meskedett . . . Lenyelte az egyik pi 
rulát, én a másikat: s aztán némán 
néztünk farkasszemet vagy egy 
percig s mindegyikünk leste, hogy 
melyik hal meg . . . 

— Oh, mily édes volt a pillanat, 
mikor az arcán láttam, hogy a mé
reg hatni kezd! . . .Hangosan, ujong-
va kacagtam s oda tartattam szemei 
elé a Lucy jegygyűrűjét . . . De 
mindez csak pár másodpercig tartott, 
mert a méreg villámként öl: a nyo
morult arca eltorzult, majd fölemel
te ökölbe szorított kezeit s tompa 
hörgéssel arcra bukott . . . Fölrúg
tam a lábammal: szivére tettem a ke
zemet . . . már nem dobogott. Az 
egyik gyilkos meghalt. 

— Csak most vettem észre, hogy 
folyik az orrom vére . . . Hirtelen 
eszembe jutott egy rejtélyes gyilkos
ság New-Yorkban, ahol a maggyil
kolt feje fölött a „Rache" szó volt 
vérrel a falra irva . . . Emlékszem, 
hogy fejtörést okozóit a rendörség
nek: mindenki politikai gyilkosság
ra gondolt, titkos szövetségre, az 
anarchistákra . . . Én is elhatároz
tam, hogy fölírom a falra ezt a szót, 
hadd törje rajta a fejét a londoni 
rendőrség! . . . 

— Aztán kimentem a házból, visz-
sza a kocsimhoz. Egy lélek se járt 
az utcán s a vihar még egyre tar
tott. Megcsapkodtam a lovamat s már 
jó messze jártam, mikor a mellény
zsebembe nyúlva észrevettem, hogy 
nincs meg a jegygyűrű . . . Majd le
estem a bakról fájdalmamban, ez 
volt az egyetlen emlékem, ami Lucy-
tól maradt . . . Azt gondoltam, hogy 
akkor ejthettem el, mikor Drebber 
fölé hajoltam megnézni, hogy él-e 
még, visszahajtottam hát, a kocsi
mat egy mellékutcában hagytam', s 
én magam bátran a ház felé indul
tam, mert inkább mindent kockáz-
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taltam, mint hogy elveszítsem ezt a 
gyűrűt . . . De amikor odaértem, 
egyenesen a rendőr karjaiba sza
ladtam, s csak az mentett meg, hogy 
hirtelen ittasnak színleltem maga
mat. 

— Igy álltam boszut Enoch Dreb-
beren. Most már csak az volt hátra, 
hogy ugyanígy bánjak el Stanger-
sonnal is, és lerójjam minden tarto
zásomat John Ferrier és Lucy iránt. 
Tudtam, hogy Stangerson hol lakik; 
egész nap lestem rá a fogadó előtt, 
de ki sem jött a szobájából. Azt hi-

-szem, gyanított valamit, mikor láita, 
hogy Drebber nem jön. Mert ez a 
Stangerson nagyon ravasz volt és fö
lötte tudott vigyázni magára. De en 
előlem még ö sem menekülhetett. 

— Még aznap megtudtam, melyik 
a szobája ablaka; hajnaltájban oda
támasztottam egy létrát, mely a fal 
mellett hevert és lassan, nesztelenül 
bemásztam hozzá . . . Fölvertem ál
mából, elmondtam neki a Drebber 
esetét, s neki is fölajánlottam a két 
pirulát, hogy válasszon . . . ő azon
ban, ahelyett, hogy megragadta 
volna a szabadulás lehetőségét, rám 
ugrott és fojtogatni kezdett. Erre 
egyszerűen leszúrtam önvédelem 
bői . . . 

— Most már nem sok mondani 
valóm van, ami szerencse, mert na
gyon odáig vagyok. Az volt a szán
dékom, hogy addig maradok kocsis, 
mig eleget szerzek arra, hogy vissza
mehessek Amerikába . . . Ma is ott 
álltam a rendes helyemen, mikor 
egy rongyos utcagyerek odajött, s 
megkérdezve, hogy én vagyok-e Jef
ferson Hope, azt mondta, hogy hajt
sak a Baker-utcai 221/b számú 
házba, ahonnan egy gentlemant kell 
a vasútra vinnem. 

Gyanútlanul mentem oda, s egy
szerre csak azon vettem magam ész
re, hogy ez a gentleman rátette ke
zeimre a vasperecet . . . Hogy ho
gyan történt magam sem tudom, de 
mindegy! Lehet, hogy önök gyilkos
nak tartanak, de én érzem, hogy ép
pen ugy a törvény végrehajtója va
gyok, mint önök . . . 



Jefferson Hope elbeszélése any-
nyira izgató s érdekes volt, hogy 
mindannyian némán, egészen bele
merülve hallgattuk végig. Még a de
tektívek is, akik pedig ugyancsak 
hozzászoktak a rémes esetekhez, ér
deklődve hallgatták, s még aztán is, 
mikor Jefferson már elhallgatott, 
egyikünk se szólt, s a csöndben csak 
Lestrade tollának percegése hallat
szott . . . Mert ö irta le a gyilkos 
vallomását. 

— Csak. egy dolog van, — szólt 
végre Sherlock Holmes, — amire 
nézve szeretnék fölvilágosítást . . . 
Ki volt az ön társa, aki eljött hoz
zám az elveszett gyűrűért? 

Jefferson mosolyogva rázta a fejét. 
— A magam titkait elmondhatom, 

— felelte, — de senki mást nem aka
rok bajba keverni. Olvastam ezt a 
hirdetést s mivel attól tartottam, hogy 
kelepce lesz, egyik barátomat küld
tem oda . . . Azt hiszem, elég ügye
sen végezte a dolgát? 

— Nagyon is! — felelte Holmes 
elismerően. 

— Nos, uraim, — szólt most a fel
ügyelő ünnepélyesen — a törvény ne
vében le kell zárnom a jegyzököny
vet. A foglyot csütörtökön vezetik a 
vizsgálóbíró elé, és akkor önöknek 
is meg kell jelenniök ott, tanúságté
tel végett. Addig én vagyok felelős a 
fogolyért. 

Ezzel csöngetett, két börtönőr be
jött és kivezette Jefferson Hopet, mig 
Holmes és én a másik ajtón mentünk 
ki és haza hajtattunk a Baker-ut
cába. 

HETEDIK FEJEZET. 

Befejezés. 

Csütörtökre meg is idéztek ben
nünket tanulcnak, de szembesitésre 
már nem is került a dolog. Hatalma
sabb biró itélt ebben az ügyben s a 
halál oly törvényszék elé szólította 
Jefferson Hopet, amely nem a földi 
törvényszék szerint osztja az igaz

ságot. A szerencsétlen fogoly még 
elfogatása éjjelén meghalt börtöné

ben, megölte a szívbaja. Arca elége
dett volt és mosolyogni látszott, 
mintha jól végzett munka és hasz
nosan eltöltött élet után tért volna 
örök pihenésre . . . 

— Gregsont és Lestradeot aligha
nem a guta kerülgeti, — mondta 
Holmes, mikor a Jefferson Hope ha
láláról beszélgettünk. — Ha nem lesz 
végtárgyalás, őket sem ünnepli a 
sajtó, s bizonyára elmarad a várt 
előléptetés is. 

— De hisz erre nem is számíthat
tak, — feleltem csodálkozva. — Ne
kik úgyszólván semmi részük se 
volt a fogoly kézrekeritésében. 

— Nem az a kérdés, hogy kinek 
mennyi az érdeme, — szólt Holmes 
keserűen, — hanem az, hogy ki 
mennyit bir elhitetni a közönség
gel . . No de sebaj! — folytatta 
kissé vidámabban, — én nem bánom 
meg, hogy fáradtam az ügygyei. En
nél érdekesebb esetem még egy sem 
volt. Egyszerűsége mellett is sok 
tanulságos részlete van. 

^ - ön egyszerűnek mondja? — 
kiáltottam föl álmélkodva. 

— Hát bizony egyszerű is, — 
felelte Holmes, mosolyogva meglepe
tésemen. — S egyszerű voltának 
legerősebb bizonyítéka az, hogy 
minden segítség nélkül, csupán né
hány közönséges következtetéssel, 
három nap alatt el birtam fogni a 
tettest. 

— Ez igaz, — hagytam helyben. 
— Egyszer már megmagyaráz

tam önnek, — folytatta Holmes — 
hogy minden, ami nem közönséges, 
inkább előmozdítja, semmint gá
tolja a nyomozást. Az eféle problé
mák megoldásánál az a fődolog, 
hogy tudjunk visszafelé következ
tetni. Ez nagyon hasznos és nem is 
nehéz; de rendesen nem igen törőd
nek vele s igy semmi hasznát se ve
szik. Mivel a mindennapi életben 
hasznosabb az előre következtetés, 
ennek a logikai műveletnek az ellen
kezőjét rendesen elhanyagolják, öt-
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ven ember közül aligha egy ért az 
utóbbihoz. 

— Megvallom — feleltem habozva 
— hogy nem igen látom, hogy hová 
akar ön kilyukadni. 

— Ezt én is gondoltam. De meg
próbálok világosabban beszólni... 
Sok ember van, akinek elmondha
tunk egész sor eseményt: s ezeknek 
láncolatából ök viszont előre meg
jósolják az eredményt. Tehát tudnak 
következtetni 'előre, a csoportosított 
tényekből levonják a következményt. 
De olyan ember igen kevés van, aki, 
ha csak az eredményt, a következ
ményt mondjuk meg neki, csupán eb
ből meg tudja állapítani azokat a 
tényeket, melyeknek láncolatából az 
eredmény következik. Ezt a tehetséget 
nevezem én visszafelé következtetés
nek vagy elemzésnek. 

— Most már értem! — feleltem. 
— Na lássa . . . Ez az eset is 

olyan volt: adva lévén az eredmény, 
meg kellett találni az okozó tényeket 
és a kísérő körülményeket. Megpró
bálom lépésről-lépésre világossá ten
ni ön előtt a visszafelé következteté
sem egész menetét ebben az ügy
ben . . . Tehát kezdjük elülröl . . . 
Amint emlékszik, a kocsit megállí
tottam az utcasarkon és gyalog men
tem a házig. Mindenekelőtt az or
szágutat néztem, ahol világos kerék
nyomot láttam, s mindjárt ott a 
helyszínén megállapitottam azt is, 
hogy a kocsisnak éjszaka kellett ott 
járnia, mert a gyilkosság fölfedezése 
óta nem fordult meg kocsi az utcá
ban. Abból, hogy a kerekek közzel 
fekszenek egymáshoz, mindjárt tud
tam, hogy bérkocsiról van szó, mert 
a magánfogatok tengelye jóval hosz-
szabb, s következésképen a kerék
csapások távolsága is nagyobb, mint 
a magánfogatoké. 

— Ez volt az első bizonyos kö
rülmény. Aztán lassan mentem vé
giga kerten, melynek talaja vélet
lenül agyagos volt, ugy, hogy a nyo
mok fölötte mélyen és élesen lát
szottak rajta. A lábnyomok ismerete 
már tudomány, melyet a detektivnek 

soha sem szabad elhanyagolnia, mert 
sok esetben minden a lábnyomok he
lyes interpretálásától függ. 

— A rendörök otromba talpai ösz-
sze-vissza taposták az utat, de azért 
jól lehetett látni két másfajta láb
nyomot is, amely előbb volt meg az 
uton, mint a rendörök arra jártak. 
Az, hogy előbb voltak ott, abból lát
szott, hogy a rendörök nyomai több 
helyen eltakarták, födték őket, amint 
ugyanarra a helyre léptek. Igy te
hát megvolt a második adatom is, 
hogy az éjjeli látogatók ketten vol
tak; még pedig az egyik magaster-
metü, (mint lépéseinek hosszúságá
ból következtettem), a másik elegáns 
és alacsonyabb, amint ez finom ci
pőjének lenyomatából látszott. 

— Ezt az utóbbi körülményt 
mindjárt a szobában fekvő hulla is 
igazolta; következésképen, ha csak
ugyan gyilkosság történt, akkor a 
gyilkos csakis a másik, magas ter
metű férfi lehetett. A hullám nyoma 
se volt a sérül esnek és külső erő
szaknak, de a halott eltorzult, ijedt, 
szorongó arca nyilván mutatta, hogy 
a szerencsétlen tudta, milyen vég vár 
reá. A szívbajban vagy más, hirte
len, de természetes okból kimúlt em
ber arcán nyoma sincs a szorongás
nak vagy fájdalomnak. 

— Ön látta, hogy megszagoltam a 
halott ajkait; kesernyés, maró sza
got éreztem rajta, s ebből már tud
tam, hogy mérget adtak neki, még. 
pedig erőszakkal vétették be ve le . . . 
Hogy miért erőszakkal, az a dolgok 
természetéből következik; s nehogy 
lehetetlennek higyje ezt az erősza
kos mérgezést, mindjárt megmon
dom, hogy a bűnesetek krónikájában 
már nem uj ez a dolog. . . A Dolsz-
ky-eset Odesszában s a Letuvier-
eset Montpellierben minden krimin á-
listának rögtön eszébe jut. 

— Most jött a legfogasabb kér
dés: — mi lehetett indító oka ennek 
az erőszakos mérgezésnek. . . Rab
lás nem; mert a halottnak mindene 
megvolt, a gyilkos nem vett el tőle 
semmit... Csak két föltevés közt vá-
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laszthattam: vagy politikai bosszú, 
vagy asszony van a dologban. Én 
mindjárt asszonyt gyanitottam. Mert 
a politikai gyilkosok gyorsan vé
geznek és sietnek menekülni; ez a 
gyilkos pedig épen nem sietett, sőt 
a szobában hagyott nyomok azt mu
tatták, hogy valósággal kényelmesen 
végezte a dolgát. 

— E tervszerű és rendszeresen 
végrehajtott gyilkosság oka lábát 
nem politikai, hanem magánbosszu 
volt. S mikor a vérrel fölirt „Rache" 
szót megtaláltuk — csak még jobban 
megerősödtem ebben a feltevésben. 
Az a vérrel irt szó a nyomozás meg
tévesztése céljából került a falra, s 
a gyilkosnak ezt a szándékát csak a 
naiv detektívek nem látták. A gyürü 
aztán végkép eldöntötte a kérdést: 
nyilvánvaló volt, hogy a gyilkos ev
vel figyelmeztette áldozatát egy meg
halt vagy távol levő nőre. . . Ak
kor kérdeztem Gregsontól, hogy kér-
dezösködött-e Clevelandban mr 
Drebber előéletéről; de Gregson 
nemmel felelt, ahogy ön is emlékez
hetik. 

— Most gondosan megvizsgáltam 
az egész szobát, s ez a vizsgálat 
megerösitett abban, hogy a gyilkos 
magas, erőteljes termetű; akkor jöt
tem rá arra is, hogy Trichinopoly-
szivart sziv, S hogy a körmei hosz-
szuak. S mivel a dulakodásnak sehol 
nyoma se volt, arról is bizonyos vol
tam, hogy a padlón látható vér a 
gyilkos orra vére, mely a nagy iz
galomban eredt meg. Ebből meg az 
következett, hogy a gyilkos igen vér
mes, tehát piros arcú ember, mert az 
orrvérzés ezeknél a leggyakoribb; s 
az eredmény igazolta, hogy nem csa
lódtam. 

— Mihelyt a házból kijöttünk, 
mindjárt pótoltam azt, amit Gregson 
elmulasztott. Sürgönyöztem a cleve
landi rendőrfőnöknek és csak mr 
Drebber házasságának körülmé
nyeit kérdeztem: A felelet aztán 
mindent megmagyarázott: — Enoch 
Drebber a rendőrség oltalmát kérte 
bizonyos Jefferson Hope, régi ve

télytársa és üldözője ellen; s ez a 
Hope, a sürgöny szerint, szintén 
Európában volt. Megvolt tehát a rej
tély kulcsa: 

— Abban már körülbelül bizonyos 
voltam, hogy a gyilkos, aki Drebber-
rel bement a házba, nem lehetett más, 
mint a kocsis, aki hajtott. Mert a ke
rékvágásból s a ló nyomaiból lát
tam, hogy a ló ide-oda rángatta, húz
gálta a kocsit, sőt átment az ut túlsó 
felére is, ami nem lett volna lehetsé
ges, ha ott a kocsis és ügyel r á . . . 
Hol lehetett hát a kocsis, ha 
nem odalent a házban . . . Kü
lönben őrültség föltenni, hogy jó
zan ember szándékos gyilkosságot 
kövessen el egy harmadik ember sze
me láttára, aki okvetlenül elárulná. 
Végre: ha a gyilkos szemmel akarta 
tartani áldozatát, erre nem választ
hatott jobb módot, t. i. hogy ha ko
csisnak csap föl. Mindebből azt kö
vetkeztettem, hogy Jefferson Hope 
bérkocsis Londonban. 

— De, ha a gyilkosság elköveté
séig bérkocsis volt, nem valószinü, 
hogy rögtön aztán abba hagyja ezt 
a mesterséget, mert az gyanút kelthe
tett volna. Ellenkezőleg: legalább 
még egy darabig, bizonyára bérko
csis marad. Azt sem hittem, hogy ál
név alatt üzi a mesterséget; erre nem 
volt szüksége Londonban, ahol senki 
sem ismerte. Mozgósítottam tehát a 
Wiggins detektiv-bandáját, s a su
hancok sorra járták az összes bér-
kocsitulajdonosokat, mig végre rá
akadtak az emberünkre. . . Hogy 
aztán mi történt és hogy történt: ön 
maga is látta. 

— A Stangerson meggyilkolása, 
megvallom, egész váratlanul ért és 
sehogy sem illett bele föltevéseim ke
retébe; de "viszont, azokból, amiket 
megtudtunk, világos volt, hogy ezt a 
gyilkosságot nem lehetett volna meg
akadályozni. Ennél a gyilkosságnál 
találtuk meg azt a mérget, amelyről 

én már tudtam, hogy minő szerepe 
van; s amint most ön is látja, az 
egész eset nagyon egyszerű volt . . . 
az események logikus láncolatából 
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egyetlen egy sem hiányzott következ
tetéseimben. 

Ez valóban csodálatos! — kiáltot
tam föl. — önnek az érdemeit nyil
vánosságra kell hozni: s ha ön maga 
meg nem irja az esetet, hát meg-
irom én. 

— Ahogy tetszik, doktor, — felelte 
Holmes vállat vonva, — De, azt hi
szem elkésett vele . . . olvassa csak 
ezt . . . 

Kezembe adta az „Echo" aznapi 
számát, mely hosszú cikkét szentelt a 
„Brixtoni rejtély"-nek. 

„A közönség, — igy irta a lap, — 
nevezetes végtárgyalás szenzációjá
tól esett el annak a Hopenak a hir
telen halálával, aki mr Enoch Dreb
bert és mr Joe Stangersent meggyil
kolta. 

A rémes eset borzalmas részletei 
most már talán sohasem is kerülnek 
nyilvánosságra, ámbár jó forrásból 
ugy értesülünk, hogy a gyilkosság 
háttere fölötte romantikus, oka pedig 
boszu, melyben nagy szerepe van a 
szerelemnek és a mormonok erősza
koskodásának. Ugy látszik, hogy a 
két áldozat fiatalabb éveiben a mor
mon-hitet követte és Hope, a börtön
ben meghalt gyilkos, szintén a Nagy-
Sóstó-város környékéről való. Bár a 
gyilkosság a maga mivoltában min
den esetre sajnálatos és megdöbbentő, 
annyi eredménye és haszna mégis 
volt, hogy megmutatta detektiv-rend-
örségüak páratlan ügyességét, s való
színűleg intő és elrettentő példa lesz 

az idegeneknek, hogy ne hozzák 
Angliába a gyűlöletüket, mert itt 
bizony nem sokáig örülhetnek boszu-
juk sikerének, mivel a rendőrség ha
marosan lefüleli őket. Nyilt titok, 
hogy e hihetetlenül gyors és ügyes 
fogás érdeme két igen derék és szor
galmas tisztviselőé: — az egyik mr 
Gregson, a mások mr Lestrade, akik
nek nevére hálásan emlékezik a tár
sadalom. Ugy halljuk, hogy a gyil
kost bizonyos mr Sherlock Holmes 
lakásán fogták el, aki, mint dilettáns, 
maga is detektiveskedik s van is hoz
zá némi tehetsége; ha oly mesterek 
vezetése mellett képezi magát, aminők 
mr Gregson és mr Lestrade, remél
hető, hogy idővel viszi is valamire. 
Elvárjuk, hogy a két jeles rendőrtiszt 
megkapja buzgalmának és ügyessé
gének megérdemelt jutalmát, akár 
kitüntetés, akár előléptetés alakjá
ban . . ." 

— Hát nem megmondtam, hogy ez 
lesz a vége? — kiáltott Sherlock 
Holmes kacagva. — Ez az egész 
eredménye a „Brixtoni rejtély "-nek; 
kitüntetést, vagy előléptetést hoz a 
két „ügyes" detektivnek! 

— Ne törődjék vele! — vigasztal
tam Holmest. — Én mindent följe
gyeztem a naplómban, s megírom az 
egész esetet. Addig pedig" vigasztalja 
önt a siker tudata, s mondja ön is, 
mint a szegény római színész: 

. . . „Populus me sibilat, at mihi 
plaudo Ipse domi . . ." 

(Vége.) 
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