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Aznap este Hanley Bartram volt a Fekete Özvegyek vendége, akik havonta egyszer 

találkoztak csöndes fészkükben, és megesküdtek, hogy minden nő halállal lakol, legalábbis ha 

ezen a havi egy estén zavarni merészeli őket. 

A résztvevők száma változott: ez alkalommal öten voltak jelen. 

Geoffrey Avalon játszotta a házigazda szerepét. Magas volt, gondosan nyírt bajusszal és kis 

szakállal, mely inkább tűnt már fehérnek, mint feketének, ellentétben eredeti színét makacsul 

őrző hajával. 

Házigazdaként feladatai közé tartozott a szertartásos pohárköszöntő elmondása, amellyel 

kezdetét vette maga a vacsora. Hangosan és nagy beleéléssel szólalt fel: 

– A vén Burkus királyra, áldott legyen az emléke! Pipája ki ne aludjon soha, kupája ki ne 

ürüljön soha, muzsikusai sose fogyjanak ki a dalokból, mi pedig olyan boldogok legyünk, 

mint ő, életünk végéig! 

Erre mindenki „Ámen!”-t kiáltott, poharát szájához emelte, majd leült. Avalon a magáét a 

tányérja mellé állította. Ez már a második volt, és mostanra egészen pontosan félig kiürült. A 

vacsora alatt végig érintetlenül marad az asztalon. Avalon szabadalmi ügyvédként dolgozott, 

és a társasági életébe is átszivárgott szakmai aprólékossága. Pontosan másfél italt 

engedélyezett magának az efféle alkalmakkor. 

Thomas Trumbull az utolsó pillanatban viharzott föl a lépcsőkön, szokásos felkiáltásával: 

– Henry, egy whiskyt szódával a haldoklónak! 

Henry, aki évek óta töltötte már be a pincér szerepét ezeken az eseményeken (vezetéknevét 

egyik Fekete Özvegy sem hallotta még soha), előrelátóan a keze ügyében tartotta az 

összetevőket. Hatvan körül járhatott, de arca ránctalan volt, és nyugodt. 

Hangja beszéd közben mintha egyre távolabbról hallatszott volna. 

– Parancsoljon, Mr. Trumbull. 

A frissen érkezett egyből kiszúrta Bartramot, és odaszólt Avalonnak: 

– A vendéged? 

– Ő kérte, hogy eljöhessen – felelte a házigazda, a lehető leghalkabbra fogva hangját. – 

Kedves fickó. Tetszeni fog. 

A vacsora olyan semmitmondó csevegéssel telt, mint általában. Emmanuel Rubin, a másik 

szakállas – az övé ritkás volt, és rendezetlen, fölötte a szájában nagy közökkel követték 

egymást a fogak – éppen sikerrel kitört az írói válságból, és most lelkesen mesélte legújabb 

novellájának részleteit. James Drake – arcát csupa derékszög alkotta, ő bajuszt viselt, de 

szakállt nem – időnként saját olvasmányélményeivel szakította félbe, melyek csupán 

érintőlegesen kapcsolódtak a témához. Drake szerves kémiával foglalkozott, de a 

ponyvairodalom valóságos két lábon járó lexikonja volt. 

Trumbull, a kódszakértő előszeretettel képzelte magát a kormány bizalmas, belső köreibe, és 

felháborodottan nyilatkozott Mario Gonzalo politikai témájú kijelentéseiről. 

– Az isten verje meg! – ordította egy higgadtabb pillanatában. – Miért nem maradsz meg a 

tökkelütött kollázsaidnál meg a csomagolóvásznaidnál, és hagyod meg a világ ügyeit a 

hozzáértőknek? 

Trumbull még mindig nem heverte ki teljesen Gonzalo nemrég látott kiállítását, a művész 

pedig, aki pontosan tudta ezt, megértően nevetett, és így felelt: 

– Mutass csak egyet azok közül a hozzáértők közül! 

Az alacsony és kövérkés Bartram, fején gyűrűcskékbe csavarodó hajjal, ragaszkodott a 

vendég szerepéhez. Mindenkit végighallgatott, mindenkire mosolygott, de csak keveset 

beszélt. 

Végül elérkezett az idő, amikor Henry felszolgálta a kávét, és a desszertet is begyakorlott 

mozdulatokkal a társaság tagjai elé varázsolta. Ebben a pillanatban vette kezdetét rendszerint 

a vendég vallatása. 

Az első kérdező szerepét majdhogynem hagyományosan (már ha jelen volt épp) Thomas 
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Trumbull kapta. Állandó elégedetlen ráncokba gyűrt, füstös arca mérgesnek tűnt, amikor 

belekezdett a szokásos nyitókörbe: 

– Mr. Bartram, mivel indokolja ön a létezését? 

A kérdezett elmosolyodott. Válasza szabatos volt. 

– Még soha nem próbálkoztam efféle indoklással. Az ügyfeleim olyan alkalmakkor, amikor 

elégedetten távoznak, maguk keresnek indokot létezésemre. 

– Az ügyfelei? – kérdezte Rubin. – Mivel foglalkozik, Mr. Bartram? 

– Magánnyomozó vagyok. 

– Jó – reagált James Drake. – Olyanunk még úgysem volt. Manny, legalább kérhetsz 

tanácsokat, hogy hitelesebben tudd megírni a keményfiús szövegeidet. 

– Tőlem aztán nem – vágta rá Bartram. 

Trumbull haragosan nézett. 

– Uraim, ha nem bánjátok, bízzátok ezt rám, mint kijelölt vallatóra! Mr. Bartram, azokról az 

esetekről már beszélt, amikor az ügyfelei elégedetten távoznak. De mindig elégedettek? 

– Vannak esetek, amikor a dolog véleményes – felelte Bartram. – Ami azt illeti, ma este 

éppen egy olyan esetről szeretnék beszélni önöknek, amelynek kimenetele kimondottan 

kérdésesre sikeredett. Talán valamelyikük még hasznomra is lehet az ügyben. Erre 

gondoltam, amikor megkértem jó barátomat, Jeff Avalont, hogy hívjon el egy találkozójukra, 

miután hallottam a klubjukról. Ő eleget tett a kérésemnek, és én örülök, hogy itt lehetek. 

– Készen áll tehát megosztani velünk ennek a kétséges kimenetelű ügynek a részleteit? 

– Ha megengedik. 

Trumbull körülnézett, tiltakozás jeleit keresve. Gonzalo kiguvadó szeme Bartramra 

szegeződött, miközben megkérdezte: 

– Félbeszakíthatjuk kérdésekkel? 

Ezalatt gyors, hatékony mozdulatokkal Bartram karikatúráján dolgozott a menükártya 

hátlapján. Ha elkészül, ez is a falon sorakozó többi közé kerül majd, örök emléket állítva a 

meghívottaknak. 

– A józan ész határain belül – mondta Bartram. Elhallgatott, hogy belekortyoljon a kávéjába, 

aztán folytatta: – A történet Andersonnal kezdődik, akit a továbbiakban is csak ezen a néven 

emlegetek majd. Ő akvizítor volt. 

– Inkvizítor? – kérdezte Gonzalo a homlokát ráncolva. 

– Akvizítor. Beszerzett dolgokat, felkutatott, megvásárolt, fölhajtott, gyűjtött. A világ szerinte 

egy irányba mozgott csak: felé, soha nem el tőle. Volt egy háza, ahol a váltakozó értékű 

tárgyaknak ez az áradása elérte célját, és nyugvópontra jutott. Az évek során egyre 

zsúfoltabbá és bámulatosan egységes telítettségűvé vált. Volt egy üzlettársa is, akit 

Jacksonnak fogok nevezni. 

Trumbull szakította félbe homlokráncolva, nem azért, mintha lett volna oka a 

homlokráncolásra, egyszerűen csak mindig ráncolta. 

– Ez egy igaz történet? – kérdezte. 

– Csak igaz történetekkel szolgálhatok – válaszolta Bartram lassan és kimérten. – Nincs 

bennem elég képzelőerő ahhoz, hogy hazudjak. 

– Bizalmas természetű? 

– Nem úgy mesélem el, hogy könnyen felismerhető legyen, de amennyiben mégis ráismernek, 

bízom a titoktartásukban. 

– Csavarosan fogalmaz – mondta Trumbull –, de biztosíthatom, hogy ami ennek a szobának a 

falai közt elhangzik, az semmiféle formában nem kerülhet ki innen, még közvetetten sem. 

Ennek Henry is tudatában van. 

A megszólított, aki éppen két kávéscsészét töltött újra, halványan elmosolyodott, és 

egyetértéseként biccentett. 

Bartram is elmosolyodott, és folytatta: 
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– Jacksonnak is megvolt a maga nyavalyája. Becsületesnek született; kijátszhatatlanul, 

mélységesen becsületesnek. Ez a jellemvonása olyannyira átitatta lelkét, mintha kora 

gyermekkorától fogva tisztességben pácolták volna. 

Egy Anderson-félének a lehető legjobban jött egy olyan társ, mint Jackson, mert üzletük, 

amelyről gondosan nem akarok több részletet elárulni, a nagyközönséggel való 

kapcsolattartásra épült. Az ilyen kapcsolattartást azonban nem Andersonnak találták ki, 

gyűjtőszenvedélye az útjába állt. Minden egyes megszerzett tárggyal újabb ravasz redő jelent 

meg az arcán, míg ezek végül már valóságos pókhálót alkottak, mely messziről elriasztott 

minden legyet. Jackson, a tiszta és őszinte lett hát a vállalkozás frontembere, akihez az 

özvegyasszonyok vitték összekuporgatott fillérjeiket és az árvák petákjaikat. 

Másrészről azonban Jackson is szükségesnek érezte Anderson részvételét, mert ő a nagy 

becsületessége ellenére, vagy tán éppen amiatt, képtelen volt egy dollárból kettőt csinálni. Ha 

magára hagyják, akaratlanul is minden bizonnyal az utolsó centig elveszített volna mindent, 

amit rábíztak, hogy végül aztán öngyilkosságával próbáljon kétes értékű vigaszt nyújtani a 

cserbenhagyottaknak. Anderson keze azonban úgy hatott a pénzre, mint a trágya a rózsákra; 

ők ketten Jacksonnal nyerő párost alkottak. 

Azonban a paradicsomi állapotok sem tarthatnak örökké, és egy megrögzött jellemvonás, ha 

nem tartják kordában, egyre mélyül, szélesedik, és mind extrémebb formát ölt. Jackson 

őszintesége odáig fajult, hogy Andersont minden éles esze ellenére időnként sarokba 

szorította, és pénzügyi veszteségre kényszerítette. Hasonlóképpen, Anderson 

gyűjtőszenvedélye olyan pokoli mélységekbe hatolt, hogy Jackson minden erkölcsössége 

ellenére alkalmanként megkérdőjelezhető üzletekbe keveredett. 

Természetesen amennyire Anderson utált pénzt veszíteni, Jackson pedig irtózott személyisége 

kedvezőtlen változásától, egyre inkább elhidegültek egymástól. A dolgok ilyen állása mellett 

egyértelműen Anderson került előnyösebb helyzetbe, hiszen az ő tetteit semmi nem 

korlátozta, Jacksont azonban kötötték az etika szabályai. 

Anderson nagy ravaszul addig munkálkodott és manőverezett, míg végül szegény, becsületes 

Jacksonnak el kellett adnia az üzlet rá eső részét, méghozzá a legkedvezőtlenebb feltételekkel. 

Anderson gyűjtőszenvedélye, mondhatni, elérte csúcspontját, hiszen begyűjtötte magának a 

vállalkozás teljes egészét. Most már csak azt tervezte, hogy visszavonul, és a mindennapi 

ügyek intézését alkalmazottakra bízza, magának csupán a haszon bezsebelésének feladatát 

hagyva meg. Jacksonnak másrészről semmi egyebe nem maradt, mint a becsülete, és noha az 

csodálatra méltó jellemvonás, egy zálogos nem sokat adna érte. 

És ezen a ponton léptem be én, uraim, a képbe… Ó, Henry, köszönöm. 

A pincér brandyspoharakat osztott szét. 

– Addig egyáltalán nem ismerte ezeket az embereket? – kérdezte Rubin, és éles szeme 

nagyokat pislogott. 

– Még csak hírből sem – felelte Bartram; finoman megszagolgatta a brandyt, azután felső 

ajkát megnedvesítette a folyadékkal. – Bár azt hiszem, valaki ebben a szobában ismerte őket. 

Évekkel ezelőtti ügy ez már. 

Andersonnal először akkor találkoztam, amikor idegesen berontott az irodámba. „Azt akarom, 

hogy találja meg, amit elvesztettem”, mondta. Sok lopási üggyel foglalkoztam már a 

pályafutásom során, szóval természetesen azt kérdeztem: „Mi az pontosan, amit elvesztett?” 

Mire ő azt válaszolta: „A pokolba, ember, épp ezt kell kinyomoznia!” 

A történet szaggatottan tört elő belőle. Meglepő hevességű vitájuk volt Jacksonnal. Az 

üzlettársa olyan dühödten támadt rá, ahogy csak egy becsületes ember tud, ha úgy érzi, a 

tisztessége sem képes pajzsként megvédeni mások ravaszkodásától. Bosszút esküdött, 

Anderson azonban egy nevetéssel elhessegette. 

– Óvakodj a türelmes ember haragjától! – idézte Avalon, az aprólékos kutatómunkának azzal 

a légkörével, amely még a legkevésbé baljóslatú kijelentéseit is körüllengte. 
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– Magam is így hallottam – biccentett Bartram –, bár nem volt még alkalmam próbára tenni 

ezt a maximát. Ahogy valószínűleg Andersonnak sem, mivel egyáltalán nem tartott 

Jacksontól. Mint elmagyarázta, a társa az elmebetegség határát súrlóan becsületes volt, és 

megrögzötten törvénytisztelő, tehát semmi esély arra, hogy gonosztettet hajtson végre. 

Legalábbis Anderson így gondolta. Az még csak föl sem merült benne, hogy visszakérje 

Jacksontól az iroda kulcsát; ez annál különösebb, mivel a szóban forgó iroda Anderson 

házában volt, az összegyűjtött csecsebecséktől körülvéve. 

A tulajdonosnak ez csupán néhány nappal a veszekedést követően jutott az eszébe arról, hogy 

egy kora esti találkozóról visszatérve Jacksont a házában találta. A régi aktatáskája volt nála, 

amit Anderson belépésekor éppen becsukott, méghozzá úgy tűnt, rémült sietséggel. 

Anderson a homlokát ráncolta, és feltette az elkerülhetetlen kérdést: „Mit keresel itt?” 

„Visszahoztam olyan papírokat, amelyek eddig nálam voltak, de most már neked lesz 

szükséged rájuk”, felelte Jackson, „és az irodakulcsot.” E megjegyzés kíséretében átadta a 

kulcsot, rámutatott az asztalon heverő papírokra, és benyomta viharvert aktatáskájának 

számkódos zárját; Anderson esküdni mert volna rá, hogy az ujjai kissé remegtek. Jackson 

ezután körülnézett a szobában, társa szerint különös, már-már titokzatosan elégedett 

mosollyal, és így szólt: „Most elmegyek.” Majd ekképp is cselekedett. 

Jackson autójának motorja felberregett, majd a zúgás fokozatosan távolodni kezdett; 

Anderson csak ekkor tért magához bénító kábulatából. Tudta, hogy kirabolták, és másnap el 

is jött hozzám. 

Drake összeszorított ajkakkal forgatta kezében brandyspoharát, azután megszólalt: 

– Miért nem a rendőrségre ment? 

– Adódott egy kis komplikáció – felelte Bartram. – Anderson nem tudta, mit tulajdonítottak 

el. Amikor felködlött benne a lopás lehetősége, természetesen a széfhez sietett. A tartalma 

hiánytalanul megvolt. Átkutatta az íróasztalát. Látszólag semmi nem hiányzott. Szobáról 

szobára járt. Minden érintetlennek tűnt, amennyire meg tudta állapítani. 

– Hát nem volt benne biztos? – kérdezte Gonzalo. 

– Nem lehetett. A házat mértéktelenül megtöltötték a legkülönfélébb tárgyak, és ő nem 

emlékezett külön minden tételre. Elmondta például, hogy egy időben antik karórákat 

gyűjtött. Egy kis fiókban tartotta őket a dolgozószobájában, mind a hatot. És továbbra is 

mind a hat megvolt, de halványan mintha emlékezett volna egy hetedikre. Ha megnyúzzák, 

sem tudta volna biztosra mondani. Valójában a helyzet még ennél is rosszabb volt, mert a hat 

közül az egyik nem tűnt számára ismerősnek. Lehet, hogy mégiscsak hat volt, de valaki 

kicserélte az egyik értékes darabot egy kevésbé értékesre? Még legalább tucatnyiszor 

találkozott hasonló kétellyel, a legkülönbözőbb rejtekhelyeken, a legkülönbözőbb tárgyakat 

illetően. Ezért jött el hozzám… 

– Egy pillanat! – szólt közbe Trumbull, kezét keményen lecsapva az asztallapra. – Mitől lett 

olyan biztos benne, hogy Jackson bármit is elvitt? 

– Ó – mondta Bartram –, ez a legizgalmasabb része a történetnek. Az aktatáska bezárása és 

Jackson titokzatos mosolya már önmagában elegendő volt ahhoz, hogy felkeltse Anderson 

gyanúját, de amikor az ajtó becsukódott a másik férfi mögött, az fölkuncogott. És az nem egy 

közönséges kuncogás volt… De mondja ezt el Anderson a saját szavaival, már amennyire 

emlékszem rájuk. 

„Bartram”, mondta, „én azt a kuncogást számtalanszor hallottam már életemben. Saját 

magamtól is több ezerszer. Jellegzetes, eltéveszthetetlen, sőt elkendőzhetetlen. Vagyonszerző 

kuncogásnak nevezem; annak az embernek a kuncogása, aki nagyon vágyik valamire, és 

most valaki más kárára sikerült megszereznie. Ha valaki a világon ismeri azt a kuncogást, és 

képes felismerni még egy csukott ajtón túlról is, az én vagyok. Nem tévedhetek. Jackson 

elvett valamit tőlem, és ez diadalittassággal töltötte el!” 
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