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Ez volt a legkülönösebb bűnper. amelyről életemben hallottam.
A lapok: "Gyilkosság Peckhamben" címen hozták, bár a Northwood
street. ahol a meggyilkolt öregasszonyt találták, voltaképen nem. is
fekszik Peckhamben. Ez a gyilkosság nem tartozott azok közé a körül
ményes bizonyítási eljárásokat igénylő esetek közé, melyeknel színte a
levegőben érezni, hogy a bíróság tagjai szoronganak az elkerülhetetlen
tévedések míatt, és ahol ez az aggodalom hangfogó kupolaként borul a
tárgyalóteremre. Itt a gyilkost csak éphogy nem érték ott a holttest mel
lett. s mikor a koronaügyész felvázolta az eset körvonalait. a hallgató
ságban nem akadt senki. aki a legkevésbbé is reménykedett volna a vád
lottak padján ülő férfi ártatlanságában.

Nehézkes. nagy darab ember volt, kidülledt. véreres szemű, mintha
minden izomereje hatalmas combjaiban összpontosulna. Csúf alak. any
nyi bizonyos. - nem felejti el egyhamar az ember. S ez azért volt fon
tos körülmény, mert a biróság épen azt a négy tanut készült kihallgatni.
aki látta őt. amint kirohant a Northwood-streetí kis vörös víllából. Látta
és - nem felejtette el. Az óra épen hajnali kettőt ütött akkor.

Mrs. Salmon, a Northwood-street IS-ből, nem tudott aludni. Ajtó
csapódást hallott s azt hitte, hogya saját kapuja nyílik. Az ablakhoz
ment hát és meglátta Adams-t. - így hívták a vádlottat - amint lefelé
szaladt Mrs. Parker házának lépcsőjén. Épen akkor lépett ki a házból.
kesztyű volt a kezén. A kezében pedig kalapács. Mrs. Salmon látta. mí
kor ezt a kalapácsot a kerítés előtti babérbokrok közé ejtette.. Míelőtt
továbbindult, felpillantott - ép az ő ablakára. Az a végzetes ösztön.
mely megsúgja az embernek. hogy figyelik, az utcai lámpa fényében ki
szolgáltatta Adams-t az asszony tekintetének. Látta szemében a mindent
elborító vad rémület ijesztő kifejezését: olyan volt. mint a korbács alatt
szűkölö állaté. Később beszéltem Mrs. Salmonnal, aki a meglepő ítélet
kihirdetése után persze maga is megrémült. Mintahogy véleményem sze
rint megrémültek a többiek is: Henry Mac Dougall például. aki aznap
éjjel későn ért haza Benfleetböl s a Northwood-street sarkán csaknem
elgázolta a kocsijával Adams-t. Adams akkor az úttest közepén ballagott
s bódultnak látszott. es az öreg Mr. Wheeler is a 12-es számból,
Mrs. Parker közvetlen szomszédja. öt is felkeltette valami zaj. mintha
a papírvékonyságú villafal tulsó oldalán egy széket döntöttek volna fel.
Ö is fölkelt és az ablakhoz ment, akárcsak Mrs. Salmon, és ó is látta
Adams-t hátulról, s aztán. mikor megfordult. ő is látta szörnyű tekin
tetét. Később. a Laurel-avenuen még egy másik tanu is látta. Igazán
pocsékul állt a szénája, - akár. ha fényes nappal követte volna el a
gyilkosságot.

- Arról értesülök, - mondta az ügyész - hogy a wdelém a
személyazonosság téves megállapítására kíván hivatkozni. Adams fele-



sége azt vallja, hogy férje február 14-én, hajnali két órakor mellette tar
tózkodott. De aki az itt elhangzott tanuvallomásokat végighallgatta s
alaposan megfigyelte a vádlott külsejét, az aligha lesz hajlandó a téve-
dés fennforgásának lehetőségét elismerni. /

Az ember igazán azt gondolta volna: tiszta ügy, nincs hátra más,
mint az akasztás.

Miután a rendőr, aki a holttestet meqtalálta, és az orvos, aki meg
vizsgálta, megtették hivatalos vallomásukat. a biróság ismét beszólittatta
Mrs. Salmont. Enyhén skótos kíejtésével, becsületes, gondozott, jóságos
megjelenésével, maga volt az eszményi tanu.

Az ügyész fínoman bogozta az eset szálait. A tanu nagyon határo
zottan beszélt. Nem volt benne semmi rosszindulat, fontoskodásnak
semmi nyoma nem érződött benne. Itt állt a Központi Büntető Biróság
bíborba öltözött birái előtt, akik minden szavát figyelték. Körülötte pe
dig az újságírók, akik mindent feljegyeztek.

- Ezt láttam - mondta - aztán elmentem és felhívtam a rendőr

séget.
- És most is felismeri azt az embert?
Egyenesen szembenézett a vádlottak padján ülő hatalmas alakkal,

aki dülledt szemmel, kifejezéstelenül meredt feléje.
- Igen, - mondta - ő volt az.
- Egészen biztos benne?
- Lehetetlen, hogy tévednék. - felelte egyszerüen.
Ennyi volt az egész.
- Köszönöm, Mrs. Salmon.
Ekkor a védőügyvéd emelkedett fel, hogy néhány keresztkérdést

tegyen. Aki annyi gyilkossági perről irt már tudósítást, mínt jómagam,
az előre tudhatta, mílyén irányban fog tapogatózni. És nem is tévedtem.
- egyetlen ponton kivül.

- Kötelességem emlékezetébe idézni, Mrs. Salmon, hogy vallomá-
sától esetleg egy ember élete függ.

- Tudom, uram.
- Kifogástalan a szeme? Nem rövidlátó?
- Még sohasem kellett pápaszemet viselnem.
- Ön ötvenöt esztendős?

- Ötvenhat vagyok, uram.
- Úgy-e, az a férfi, akit látott, az utca tulsó oldalán állt?
- Igen, uram.
- És ez hajnali két órakor történt. Igazán rendkivül jó lehet a

szeme, Mrs. Salmonl
- Holdvilág volt, és amikor az ember fölpillantott, a lámpafény

épen az arcára esett.
- Szóval ön biztos abban, hogy az ember, akit látott, azonos a

vádlottal?
Igazf!n nem tudtam megérteni, hová akar kílyukadní, Nem várhatott

egyéb választ, mínt azt, amit kapott is:
- Biztos vagyok benne. Ezt az arcot nem felejti el az ember.
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Forditotta Sik Ilma

A védő egy pillanatra körültekíntett a teremben. Aztán így szólt:
- Nincs kifogása ellene, Mrs. Salmon, ha megkérem, hogy nézzen

mégegyszer figyelmesen körül a tanácsteremben? Nem, ne a vádlottat
nézze! Álljon fel, kérem, Mr. Adams!

És ekkor, hátul, a terem tulsó végén vaskos testű, izmos combü.
kidülledt szem ü férfi emelkedett fel. Pontos hasonmása volt a vádlottak
padján ülő férfinak. Még a ruhája is ugyanaz, - kék, vizhatlan öltöny
és csíkos nyakkendő.

- Kérem, most nagyon figyeljen, Mrs. Salmon, Még mindig meg
mer esküdni rá, hogy az az ember, aki Mrs. Parker kertjében eldobta a
kalapácsot. azonos a vádlottal? És nem ezt a másik férfit látta, az iker
testvérét?

Mrs. Sal mon természetesen nem mert megesküdni. Egyikről a má
sikra nézett és egyetlen szót sem szólt,

A vádlottak padján ott ült a nagy behemót ember, keresztbevetett
lábbal; de amott is ő állt, a terem tulsó végében és mindketten Mrs. Sal
monra meredtek. Mrs. Salmon megrázta a fejét.

És ezzel vége is volt a tárgya.ásnak. Egyetlen tanu sem mert esküt
tenni, hogy az, akit látott, a vádlott volt. És a fivére? Annak is volt
alibije: a feleségével töltötte együtt a döntő pillanatot.

így a vádlottat bízonyítékok hiányában felmentették. De hogy őt

érte-e utól a büntetés - ha ugyan ő követte el a gyilkosságot és nem
a fivére - vagy sem, azt nem tudom. Mert ez a különös nap különösen
ért véget.

A tárgyalóteremből kífelémenet csatlakoztam Mrs. Salmonhoz és
odakint mindaketten belekeveredtünk a tömegbe, mely - természetesen
- az ikrekre várakozott. A rendőrség igyekezett eloszlatni a tolongást,
de csak annyit tudtak elérni, hogy az úttestet megtisztitották a forga
lom számára. Később megtudtam, hogy egy hátsó kijáraton akarták ki
vezetni az ikreket, de azok vonakodtak: "Úgy tudom, felmentettek. vagy
mi? - mondta az egyik - senki sem tudta, melyík - és egyenesen
nekimentek a fökapunak,

És akkor történt. Nem tudom hogyan: bár elég közel voltam hoz-,
zájuk. A tömeg megmozdult és az ikrek közül az egyiket valahogyan
letaszították a járdáról. egyenesen egy autóbusz kerekei alá.

Csak egy nyöszörgő hang hallatszott, nem több, mint egy házínyúlé
- ennyi volt az egész. Ott feküdt holtan, összezúzott koponyával. pon
tosan úgy, ahogy Mrs. Parker feküdhetett.

Mí volt ez? Isteni igazságszolgáltatás? Bárcsak meg tudnám mondani!
A másik Adams pedig ezalatt feltápászkodott a test mellöl és me

reven bámult Mrs. Salmonra, Arcán könnyek gurultak végig: de soha
senki sem fogja megmondani, hogy ő volt-e a gyilkos, vagy ő volt-e az
ártatlan.

S én most csak arra lennék kiváncsi, ha Mrs. Salmon helyében vol
nék, nyugodtak lennének-e az éjszakáím?




