Ezüstcsillag
– Elutazom, Watson – szólalt meg Sherlock Holmes,
amint leültünk reggelizni.
– Elutazik? És hová? – kérdeztem.
– Dartmoorba, pontosabban King’s Pylandbe.
Egyáltalán nem voltam meglepve. Inkább azon csodálkoztam, hogyan történhetett, hogy eddig távol tartotta magát attól a különös ügytõl, amelytõl egész Anglia lázban
égett. Holmes barátom fejét leszegve, szemöldökét összeráncolva, egy álló napon keresztül járkált fel-alá a szobában, és közben a legerõsebb fekete dohánnyal tömködte
meg újra és újra a pipáját. Rá sem hederített a kérdéseimre és megjegyzéseimre, az újságok legfrissebb számaira is
csak rápillantott, majd a sarokba vágta õket. Noha alig szólalt meg, tudtam, hogy mi foglalkoztatta. Meg akarta oldani a rejtélyt, hogy megtudja, mi állt a Wessex Kupa elsõ számú esélyese különös eltûnésének és trénere tragikus
meggyilkolásának hátterében. Így aztán, amikor kijelentette, hogy elutazik a bûntény színhelyére, csak azt tette, amire már számítottam, és amit reméltem.
– Ha nem vagyok terhére, örömmel elkísérem – ajánlkoztam.
– Kedves Watson, nagyon lekötelezne, ha velem tartana. Higgye el, bizonyos jelek arra mutatnak, hogy ez egy
egészen kivételes eset. Biztosíthatom, nem fogja feleslegesen fecsérelni az idejét. Nos, úgy látom, még éppen elérjük
a Paddingtonról induló vonatot. Az ügy részleteit majd el5

mondom az utazásunk alatt. Hálás lennék, ha kitûnõ látcsövét is magával hozná.
Így történt, hogy egy óra múlva már egy elsõ osztályú vasúti kocsiban ültünk, útban Exeter felé. Sherlock
Holmes éles vonású, érdeklõdõ arcát füles utazósapkája keretezte, mélyen belemerült az állomáson vásárolt tengernyi újság tanulmányozásába. Readinget már régen elhagytuk, amikor az utolsó újsággal is végzett, lehajította a többihez az ülés alá, engem pedig szivarral kínált.
– Jól haladunk – mondta. Kinézett az ablakon, és az óráját figyelte. – A sebességünk pillanatnyilag ötvenhárom és
fél mérföld óránként.
– Én nem láttam a negyed mérföldeket jelzõ táblákat –
jegyeztem meg.
– Megnyugtathatom, hogy én sem, de ezen a vonalon
hatvanyardonként állnak a sürgönypóznák, így könnyû kiszámolni a sebességet. Nos, gondolom, hallott már John
Straker meggyilkolásáról és Ezüstcsillag eltûnésérõl.
– Ó, igen, láttam a Telegraph és a Chronicle cikkeit…
– Ez egyike azon ügyeknek, amelyeknél inkább arra kell
törekednünk, hogy józan ésszel kiválasszuk a rendelkezésre álló temérdek részletbõl a használhatóakat, mintsem
hogy új bizonyítékok után kutassunk. Ez a tragédia annyira különös, összetett, és oly sok embert érint, hogy csak
úgy burjánzanak a feltételezések és találgatások. Ezért
most az a legfontosabb, hogy a megcáfolhatatlan tényeket
megtisztítsuk a sok rájuk rakódott, felesleges részlettõl, amelyeket elméleti szakemberek és újságírók aggattak rájuk.
Majd ha már a tények biztos talaján állunk, akkor kell megnéznünk, milyen következtetéseket lehet ezekbõl levonni,
és hol vannak azok a pontok, amelyek a megoldáshoz vezethetnek. Kedd este két táviratot kaptam. Az egyiket a ló
gazdájától, Ross ezredestõl, a másikat Gregory felügyelõ6

tõl, aki a nyomozást vezeti. Mindketten a segítségemet
kérték.
– Kedd este, de most csütörtök délelõtt van! Miért nem
indult el már tegnap?
– Azért, kedves Watson, mert hibát követtem el. Megjegyzem, ez sokkal gyakrabban megesik velem, mint ahogy
ezt azok gondolhatják, akik csak az ön írásaiból ismernek
engem. Szóval, nem hittem el, hogy Anglia legismertebb
versenylovát ilyen hosszú idõre nyom nélkül el lehet tüntetni egy olyan ritkán lakott helyen, mint Dartmoor északi része. Tegnap óráról órára vártam a hírt, hogy megtalálták a lovat és az elrablóját, aki meggyilkolta John Strakert. Amikor azonban elérkezett a ma reggel, és a hírek
semmi másról nem számoltak be, csak a fiatal Fitzroy
Simpson letartóztatásáról, azt gondoltam, tennem kell valamit. Azért persze a tegnapi napot sem vesztegettem el…
– Tehát van már elképzelése az ügyrõl?
– Nos, a legfontosabb tényekre már van némi rálátásom,
mindjárt el is mondom. Tudja, az a saját tisztánlátásomat
is segíti, és világosabb lesz minden, ha megkísérlem más
számára is érthetõen vázolni a tényeket. Meg aztán hogyan is várhatnám a segítségét, ha nem ismeri a kiindulási helyzetet?
Hátradõltem az ülésen, és a szivarommal pöfékelve vártam a beszámolót. Holmes elõredõlt, és miközben hosszú,
vékony mutatóujjával a bal tenyerét bökdöste, felvázolta
az eset hátterét.
– Ezüstcsillag Somomytól származik, és legalább olyan
ragyogóak az eredményei, mint hírneves elõdjének. Most
ötéves, és eddig elnyerte az összes lehetséges díjat a gazdájának. Mit mondjak, irigylem Ross ezredest a szerencséjéért! Nos, a katasztrófa bekövetkeztéig ez a ló volt a
Wessex Kupa elsõ számú esélyese, három az egy arány7

ban fogadtak rá. A lóverseny közönségének mindig is kedvence volt, mert soha nem okozott csalódást, még a legképtelenebb, legnagyobb tétek esetében sem. Nyilvánvaló
tehát, hogy nagyon sokaknak állt érdekében, hogy Ezüstcsillag ne legyen ott a jövõ keddi versenyen.
– Ezt természetesen King’s Pylandben, az ezredes gyakorlóistállójában is tudták, és mindent elkövettek, hogy
vigyázzanak Ezüstcsillagra. A tréner, John Straker – aki
visszavonult zsoké – Ross ezredes színeiben indult mindaddig, amíg a túlsúlya miatt abba kellett hagynia a versenyzést. Öt évig szolgálta az ezredest zsokéként, majd
ezt követõen hét évig megbízható, hûséges trénerként. Az
istálló meglehetõsen kicsi, három lovászfiú dolgozott Straker keze alatt, és összesen csak négy lovat tartanak. Egy
fiú õrködik éjszakánként, míg a másik kettõ a padláson alszik. Mindhárman megbízhatóak. John Straker jómódú,
nõs, de gyermektelen ember, és mintegy kétszáz yardnyira lakott az istállótól, egy szép házban, ahol egy cselédlányt tartanak. A környék nagyon elhagyatott errefelé, de
körülbelül félmérföldnyire északra van néhány ház, amelyeket egy tavistocki vállalkozó építtetett beteg emberek és
mindazok számára, akik a dartmoori tiszta levegõre vágynak. Tavistock két mérföldre nyugatra található, míg a lápvidéken túl, szintén kétmérföldnyire van a mapletoni versenyistálló. Ennek az istállónak Lord Backwater a tulajdonosa, és Silas Brown a trénere. Ettõl eltekintve mindenfelé csak elvadult láp terül el, ahol csak néhány vándorcigány tanyázik. Ez volt a helyzet hétfõ estig, amikor bekövetkezett a tragédia.
– A lovakat ezen az estén is szokás szerint megjáratták,
megitatták, majd az istállót kilenckor bezárták. Két lovászfiú felment a tréner házába, ahol a konyhában megvacsoráztak, míg a harmadik társuk, Ned Hunter, ott maradt õr8

ködni. Néhány perccel kilenc óra után Edith Baxter, a cselédlány elvitte az istállóba Ned Hunternek a currys ürühúsból álló vacsoráját. Az õrködõ lovászfiú az elõírás szerint nem ihatott mást, csak vizet, így a cselédlány nem vitt
semmilyen italt a vacsorához. Az út egy teljesen sötét, lápos területen vezetett keresztül, ezért Edith Baxter a másik kezében egy lámpást tartott.
– A cselédlány harmincyardnyira lehetett az istállótól, amikor hirtelen egy idegen tûnt fel a sötétben, és megszólította. Amint a férfi belépett a lámpa fénykörébe, látszott, hogy
harminc év körüli úriember, aki szürke tweedöltönyt, lábszárvédõt és szövetsapkát viselt. Nehéz, gombos sétapálca volt nála. Feltûnõen sápadtnak és idegesnek tûnt.
„Megmondaná, kérem, hogy hol vagyok? – kérdezte az
idegen. – Már azt gondoltam, itt kell éjszakáznom a lápon, amikor megláttam a lámpafényt.”
„A King’s Pyland-i gyakorlóistállónál vagyunk” – felelte a lány.
„Valóban? Micsoda szerencse! – kiáltotta az ember.
– Úgy hallottam, az istállóban minden éjszaka egyedül alszik egy lovászfiú. Talán éppen az õ vacsoráját viszi? Ugye,
nem lenne ellenére, ha egy szép ruhára való pénzt kereshetne? – A mellényzsebébõl egy összehajtogatott fehér papírdarabot vett elõ. – Ha ezt ma este odaadja a lovászfiúnak, megveheti a legszebb ruhát, amelyrõl csak álmodik.”
– A lányt megijesztette az idegen rámenõssége, és elrohant az istálló felé, ahhoz az ablakhoz, amin keresztül be
szokta adni a fiú vacsoráját. Az ablak már nyitva volt,
Hunter egy kis asztalnál ült. Edith Baxter éppen elkezdte
mesélni, mi történt, amikor ismét feltûnt az idegen.
„Jó estét! – köszönt be a férfi az ablakon. – Beszélni
akarok magával.”
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– A lány megesküdött, hogy miközben a férfi beszélt, az
összezárt kezébõl kilátszott a kis papírdarab sarka.
„Mit keres itt?” – kérdezte a fiú.
„Amit keresek, az magának pénzt jelent. Ugye, két lovat indítanak a Wessex Kupán? Ezüstcsillagot és Bayardot.
Mondja meg, melyik a befutó, és magáé a pénz! Mondja
csak, igaz, hogy a kiírt súly szerint Bayard ötnyolcad mérföldön száz yard elõnyt adhat Ezüstcsillagnak, és hogy az
istálló Bayardra fogad?”
„Aljas kufár! – kiáltott a legény. – Majd én megmutatom magának, hogy bánunk az ilyenekkel!”
– Azzal felugrott, és keresztülrohant az istállón, hogy elengedje a kutyát. A lány elkezdett futni a tréner háza felé,
de futtában még visszanézett, és látta, hogy az idegen behajolt az ablakon. Egy perccel késõbb azonban, amikor a
fiú a kutyával együtt kirohant az istállóból, az idegent már
sehol sem találta, pedig még az épületeket is körüljárta.
– Egy pillanat! – szóltam közbe. – Amikor a lovászfiú
kijött az istállóból, bezárta maga mögött az ajtót?
– Kitûnõ, Watson, kitûnõ… – mormolta a társam. – Ez
a kérdés olyannyira fontos, hogy tegnap este sürgönyöztem Dartmoorba, hogy tisztázzam a részleteket: a fiú bezárta az ajtót, mielõtt kiment, az ablak pedig nem elég
nagy ahhoz, hogy egy ember be tudjon mászni rajta. Hunter megvárta, amíg megérkeztek a társai, majd küldött
egy üzenetet Strakernek, amelyben beszámolt a történtekrõl. Straker izgatott lett, noha valószínûleg nem fogta fel teljesen az ügy jelentõségét. Mégsem hagyhatta a
dolog nyugodni, mivel hajnali egy órakor a felesége arra ébredt, hogy a férje öltözködik. Az asszony kérdésére
azt válaszolta, hogy nem tudott aludni, mert aggódott a
lovak miatt, és úgy döntött, átmegy az istállóhoz, hogy
lássa, minden rendben van-e. A felesége könyörgött ne10

ki, maradjon otthon, hiszen esõ verte az ablakot, de a férfi nem hallgatott rá, hanem magára terítette nagy esõköpenyét, és elindult.
– Mrs. Straker reggel hétkor ébredt, és látta, hogy a
férje még nincs otthon. Kapkodva felöltözött, és hívta a
cselédlányt, hogy menjenek le az istállóhoz. Az istálló ajtaja tárva-nyitva volt, és Hunter mély bódulatban egy széken aludt. Ezüstcsillag rekesze üresen állt, és a trénernek
nyomát sem találták. Gyorsan felébresztették a másik két
legényt, akik a lószerszámkamra feletti szecskavágópadláson egész éjjel mélyen aludtak, így nem hallottak semmit. Nyilvánvaló volt, hogy Hunter valami erõs kábítószer hatása alatt volt, így hagyták tovább aludni. A két
lovászfiú és a két asszony elindult megkeresni az eltûnteket. Abban reménykedtek, hogy a tréner már korán reggel meg akarta járatni Ezüstcsillagot. Amint felkapaszkodtak az istálló melletti dombra, ahonnan az egész környéket be lehetett látni, nemcsak hogy híre-hamva sem
volt a lónak, de a tragédia elõjeleként valami szokatlan
ötlött a szemükbe.
– Az istállótól mintegynegyed mérföldnyire, egy reketytyebokron John Straker esõkabátját lengette a szél. Közvetlenül a bokor alatt, egy teknõszerû mélyedés alján megtalálták a szerencsétlenül járt tréner holttestét. A fejét valami kemény tárgy zúzta be, a combján pedig egy nagyon
éles fegyver vagy szerszám hosszú, vékony vágást ejtett.
Tisztán látszott, hogy Straker keményen küzdött a támadói ellen. A jobbjában egy markolatáig véres, kisméretû
kést szorongatott, a baljában pedig egy vörös és fekete színû selyemsál volt, amit a cselédlány azonnal felismert: elõzõ este az idegenen látta, aki az istállóhoz igyekezett. Miután Hunter magához tért a kábulatból, szintén megerõsítette, hogy a selyemsálat az idegen viselte. Hunter határo11

zottan állította azt is, hogy az ablaknál álló idegen szórt
kábítószert a currys ürühúsra, és ezzel tette ártalmatlanná
õt. A mélyedés alján lévõ sárban talált patanyomok azt támasztották alá, hogy a végzetes küzdelem pillanatában a
ló még a helyszínen volt. Noha nagy jutalmat ígértek a
nyomravezetõnek, és az eltûnése reggelét követõen a dartmoori cigányok is mind õt keresték, mégsem lehetett tudni semmit Ezüstcsillagról. A laborvizsgálat kimutatta végül, hogy Hunter vacsorájába jelentõs mennyiségû ópiumport kevertek. A többieknek, akik ugyanezt a vacsorát fogyasztották, semmi bajuk sem lett. Nos, ezek az eset legfontosabb tényei eddig, a lehetõ legjobban lecsupaszítva.
Most nézzük, mit tett a rendõrség az ügyben.
– A nyomozást Gregory felügyelõ vezeti, aki nagyszerû
szakember, és még nagyon sokra vihetné a szakmájában,
ha a sors megáldotta volna egy kis képzelõerõvel. Röviddel a megérkezése után megtalálta és letartóztatta azt az
embert, aki gyanúsnak tûnt. Nem volt nehéz dolga, mert
az itteniek ismerték Fitzroy Simpsont, aki kitûnõ családból származó, iskolázott ember, de már az egész vagyonát
elverte a lóversenyen. Jelenleg egy londoni sportklub szerény kis fogadóirodáját mûködteti. A fogadásokat nyilvántartó könyvébõl kiderült, hogy ötezer fontot tett Ezüstcsillag ellen. Amikor letartóztatták, önként bevallotta, hogy
azért jött Dartmoorba, hogy tájékozódjon a King’s Pyland-i lovakról, valamint a Mapleton istállóbeli, második
helyen esélyes Desborough-ról, amelynek Silas Brown a
trénere. Egy percig sem tagadta az elõzõ este történteket,
és azt mondta, csak hiteles információkat akart kapni, nem
volt semmi rossz szándéka. Amikor megmutatták neki a selyemsálat, nagyon elsápadt, és egyáltalán nem tudta megmagyarázni, hogyan kerülhetett a meggyilkolt ember kezébe. Vizes ruhája azt bizonyította, hogy az éjszakai vihar
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idején a szabad ég alatt tartózkodott, és ólomvégû, keletázsiai pálmafa sétabotja alkalmasnak látszott arra, hogy
ütéseivel olyan sérüléseket okozzon, mint amilyeneket a
szerencsétlen tréner elszenvedett. Másfelõl azonban Simpsonon semmilyen külsérelmi nyom nem volt, márpedig a
Straker kezében lévõ késen található alvadt vér arra utalt,
hogy legalább az egyik támadóját megsebesítette. Íme, a tények dióhéjban, Watson, és ha lenne az esetrõl bármilyen
meglátása, hálás lennék, ha megosztaná velem!
A Sherlock Holmestól megszokott, ragyogóan kristálytiszta elõadást a legnagyobb érdeklõdéssel hallgattam. A tények nagy részét már jómagam is ismertem, de nem elemeztem a jelentõségüket és az egyes összefüggéseket. Felvetettem, nem lehetséges-e, hogy Straker az agyi sérülését követõ görcsös állapotában önmagát sebezte meg a
késével.
– Nemcsak lehetséges, majdnem biztos, hogy így van –
mondta Holmes. – Ez esetben a gyanúsított melletti egyik
fontos érv kiesik.
– De mi lehet a rendõrség elképzelése? – kérdeztem.
– Attól tartok, bármi legyen is a feltételezés, súlyos ellenvetéseket lehet felhozni ellene – folytatta a társam. – A
rendõrség azt gondolhatja, hogy Simpson, miután elkábította a legényt, egy pótkulccsal kinyitotta az istállót. Az
volt a célja, hogy elrabolja Ezüstcsillagot, ezért felnyergelte és kivitte a lovat. Az istállóajtót nyitva hagyta, az állatot pedig a láp felé vezette. Ekkor történt, hogy összetalálkozott a trénerrel, vagy Straker utolérte õket. Természetesen összeverekedtek. Simpson a botjával többször
fejbe vágta a trénert, aki a kisméretû késsel, amelyet önvédelembõl vitt magával, még védekezni sem tudott. Így
lehetséges, hogy nincs Simpsonon semmi sérülés. Ezt követõen egy rejtekhelyre vitte a lovat, de lehet, hogy az ál13

lat megbokrosodott, és azóta is a lápvidéken kószál. Valahogy így láthatja a rendõrség az ügyet. És bár ez az elképzelés valószínûtlen, a többi még inkább az. Amint a helyszínre érkezünk, világosabban fogunk látni. Addig már
aligha tehetnénk bármit, amivel közelebb jutunk a megoldáshoz.
Délután lett, mire megérkeztünk Tavistockba, ebbe a
kisvárosba, amely a szélesen elterülõ dartmoori lápvidék
kellõs közepén fekszik. Az állomáson ketten vártak ránk.
Gregory felügyelõ magas, szõke, oroszlánsörényû, szakállas, világoskék szemû és áthatóan érdeklõdõ tekintetû férfi volt. A kis termetû, nyírott pofaszakállú és monoklis
Ross ezredes választékos öltözékben, szalonkabátban és
lábszárvédõben, izgatottan toporgott. Gregory felügyelõ
híres bûnügyi nyomozó volt, Ross ezredes pedig közismert sportember.
– Nagyon örülök, hogy eljött, Mr. Holmes! – mondta
az ezredes. – A felügyelõ mindent megtett, amit csak lehetett, de én mindenképpen meg akarom bosszulni szegény Straker halálát, és feltétlenül vissza akarom kapni
a lovamat.
– Van valami újabb fejlemény az ügyben? – kérdezte
Holmes.
– Sajnos nem sokat haladtunk elõre – felelte a felügyelõ. – Kint vár minket a kocsi, és mivel azt gondolom, hogy
még napnyugta elõtt szeretné látni a helyszínt, a részleteket az utazás alatt mondanám el.
Egy perc múltán mindannyian egy kényelmes hintóban
ültünk. A lovak patái kopogtak a különös kis devonshire-i
városka utcáin. Gregoryból ömlött a szó, árasztotta az ügyre vonatkozó gondolatait. Holmes csak ritkán szólt közbe
vagy kérdezett valamit. Ross ezredes összekulcsolt karral,
kalapját a szemére húzva hátradõlt az ülésen, én pedig ér14

deklõdve hallgattam a két felügyelõ beszélgetését. Gregory elképzelése alig különbözött attól, amit Holmes korábban a vonaton már elmondott.
– Szorul a hurok Simpson körül – mondta Gregory. – Azt
gondolom, õ a mi emberünk, bár tudom, csak közvetett bizonyítékaink vannak ellene. Ha felmerül valami újabb körülmény, az megváltoztathatja a helyzetet.
– Mi a helyzet Straker késével?
– Arra jutottunk, hogy valószínûleg esés közben sebesítette meg magát.
– Idefelé a vonaton Watson barátom ugyanezt vetette
fel. Ha így van, ez Simpson ellen szól.
– Kétségtelenül. Simpsonnak nincs kése, és nincs rajta
sebesülés sem. Hanem azért erõs bizonyítékok szólnak ellene: érdekében állt az esélyes ló eltüntetése, gyanúsítható a lovászfiú elkábításával, tény, hogy kint tartózkodott
éjszaka a vihar idején, kemény sétabottal volt felfegyverkezve, és a selyemsálja a halott ember kezében volt. Azt
gondolom, ez elég lesz a bíróságon is!
Holmes a fejét rázta.
– Egy ügyes ügyvéd ízekre szedheti ezt az érvelést.
Miért vitte el a lovat az istállóból? Ha mondjuk csak meg
akarta sebesíteni, ezt ott is megtehette volna. És találtak-e
nála pótkulcsot az istállóhoz? És melyik gyógyszerész adott
neki ópiumot? És mindenekfelett, hogyan rejthetett el egy
ilyen jól ismert lovat ezen a környéken, amikor nem is ismerõs errefelé? No és mit mondott arról a papírról, amit a
cselédlánnyal küldött volna Hunternek?
– Azt állítja, az egy tízfontos bankjegy volt. Találtunk
is egyet a tárcájában. Ami azonban az ön többi felvetését
illeti – hát hogy is mondjam –, azok közel sem olyan megválaszolhatatlanok. Simpson ismeri a környéket, nyáron
kétszer is megszállt Tavistockban. Az ópiumot valószínû15

leg Londonból hozta, a pótkulcsot, miután feleslegessé
vált, valahol eldobta, a ló pedig valamelyik régi dartmoori
bánya vagy vályogvetõ gödör mélyén lehet.
– No de mit mond a selyemsálról?
– Elismeri, hogy az övé, de azt állítja, hogy elvesztette.
Hanem van itt még valami, aminek köze lehet ahhoz, hogy
miért vitte ki a lovat az istállóból.
Holmes érdeklõdve figyelt.
– Nyomokat találtunk, amelyek azt bizonyítják, hogy
hétfõn éjjel cigányok egy csoportja táborozott a gyilkosság helyszínétõl egymérföldnyire, de kedd reggel már nem
voltak ott. Feltételezhetjük, hogy Simpson megegyezett
velük, és amikor Straker utolérte õt, a lovat már átadta a
cigányoknak.
– Ez valóban lehetséges.
– Egyébként az egész lápvidéket átkutattattam a cigányok után. Tavistockban és tízmérföldes körzetében átvizsgáltattam minden istállót meg a hozzájuk tartozó melléképületeket is.
– Úgy tudom, a közelben van még egy versenyistálló is.
– Így van, és ezzel is foglalkoznunk kell, mert az õ lovuk, Desborough a verseny másik esélyese. Nekik tehát
érdekükben állt Ezüstcsillag eltüntetése. A tréner, Silas
Brown nagy tételben fogadott a versenyre, és egyáltalán
nem volt jóban szegény Strakerrel. Amikor azonban átvizsgáltuk az istállóját, semmit sem találtunk, ami Silas Brown
ellen szólt volna.
– És Simpsont nem fûzte érdekeltség a mapletoni istállóhoz?
– Nem, egyáltalán semmi.
Holmes hátradõlt az ülésen, a beszélgetés megszakadt.
Néhány perccel késõbb megálltunk az út mellett, egy takaros, piros téglás villa elõtt. Valamivel távolabb, egy be16

kerített legelõn túl hosszú, szürke melléképület állt. Körös-körül mindenfelé a lápvidék szelíd lankái látszottak,
melyeket hervadó páfrányok színeztek barnásra. A tájat Tavistock tornyai és a mapletoni istálló épületei tették változatossá. Mindannyian kiszálltunk a kocsiból, csak Holmes
maradt mozdulatlanul hátradõlve. Tekintetét az égre szegezte, és gondolataiba mélyedt. Amikor megérintettem a
karját, hirtelen felugrott, és gyors mozdulattal kilépett a
kocsiból.
– Elnézését kérem – fordult Ross ezredeshez –, elgondolkoztam.
Fény villant a szemében, elnyomott izgatottság nyomait láttam rajta, és ismerve barátomat, biztos voltam abban, hogy megtalálta a rejtély kulcsát. Arról azonban fogalmam sem volt, vajon hol lelte azt meg.
– Azonnal a bûntény színhelyére óhajt menni, Mr.
Holmes? – vetette fel Gregory.
– Nem, inkább egy kicsit itt maradnék. Van néhány részlet, amit jó lenne tisztázni. Gondolom, Straker holttestét
hazahozták.
– Természetesen. Az emeleten van. Holnap lesz a halottszemle.
– Ezredes úr, Straker már régóta állt az ön szolgálatában?
– Igen, és mindig nagyon elégedett voltam vele.
– Mondja, felügyelõ úr, ugye, összeírták, hogy mi volt
Straker zsebében, amikor meggyilkolták?
– Ha óhajtja, a nappaliban megtekintheti a tárgyakat is.
– Az jó, nagyon szeretném.
Mindannyian átmentünk a nappaliba, és leültünk egy
nagy asztal köré. A felügyelõ kinyitott egy négyszögletes
fémdobozt, és kitette elénk az abban lévõ tárgyakat: egy
doboz viaszgyufát, egy kéthüvelykes faggyúgyertyát, egy
hangafa pipát, egy fél uncia hosszúra vágott Cavendish17

dohánnyal töltött fókabõr dohányzacskót, egy aranyláncon függõ ezüstórát, öt fontot aranyban, egy alumínium
tollszárat, néhány papírlapot, valamint egy elefántcsont
markolatú kést, nagyon finom, nem behajtható pengével,
„Weiss és társa, London” gravírozással.
– Ez egy nagyon különleges kés – jegyezte meg Holmes.
Felemelte, és alaposan megvizsgálta. – A vérfoltok alapján feltételezem, hogy ezt a kést találták meg az áldozat
kezében. Watson, ehhez ön jobban ért...
– Ez egy hályog eltávolítására való kés – mondtam.
– Én is így gondoltam. Nagyon finom penge, nagyon finom munkához. Különösnek találom, hogy Straker az éjszakai útjára pont ezt a kést vitte magával, amit ráadásul
nem is lehet összecsukni.
– A kés hegyét védõ parafa dugót megtaláltuk a holttest
mellett – fûzte hozzá a felügyelõ. – A felesége azt mondja, hogy a kés már egy ideje a tükör elõtti asztalkán feküdt, és Straker akkor vette magához, amikor elhagyta a
szobát. Elég gyenge fegyver, de talán nem talált jobbat
abban a pillanatban.
– Lehetséges. De mi a helyzet a papírokkal?
– Nos… három kiegyenlített számla szénavásárlásról.
Egy levél Ross ezredes utasításaival. Egy Bond Street-i divatszalon számlája Madame Lesurier-tõl William Derbyshire-nek harminchét font tizenöt shillingrõl. Mrs Straker
azt mondja, hogy Derbyshire a férje barátja, és idõnként
ide érkeztek a levelei.
– Madame Derbyshire-nek kényes ízlése lehet – jegyezte meg Holmes a számlára pillantva. – Huszonkét guinea
elég nagy ár egy kosztümért. Nos, úgy látom, itt már nem
tudhatunk meg többet. Induljunk a bûntény helyszínére!
Amikor kijöttünk a nappaliból, odalépett hozzánk egy
asszony, aki a fogadószobában várakozott, és a felügyelõ
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karjára tette a kezét. Elkínzott és beesett arcára rányomta
bélyegét a nemrég átélt tragédia.
– Megtalálta õket? Elfogta õket? – kérdezte izgalomtól
elfúló hangon.
– Még nem, Mrs. Straker. De megérkezett Mr. Holmes
Londonból, hogy segítsen nekünk. Mindent megteszünk,
amit csak lehet.
– Elnézést, Mrs. Straker, nem találkoztunk mi nemrégiben Plymouth-ban egy kerti mulatságon? – kérdezte
Holmes.
– Nem, uram, biztosan összetéveszt valakivel.
– Ó, istenem, pedig meg mertem volna esküdni rá... Ön
egy galambszürke selyemkosztümöt viselt, strucctollas
díszítéssel.
– De uram, sosem volt ilyen ruhám! – tiltakozott az
asszony.
– Akkor bizonyára tévedtem – szabadkozott Holmes,
és kifelé indult a felügyelõ nyomában.
Rövid gyaloglás után megérkeztünk ahhoz a mélyedéshez, amelyben megtalálták a holttestet. A rekettyebokor,
amelyen az esõköpeny lógott, a mélyedés szélén volt.
– Ha jól tudom, aznap éjjel nem volt szél – mondta
Holmes.
– Nem, de zuhogott az esõ.
– Ezek szerint az esõköpenyt nem a szél sodorta ide a
rekettyebokorra, hanem szándékosan tették rá.
– Így van, rá volt terítve a bokorra.
– Hm… Érdekes. Félõ, hogy a talajt már alaposan öszszejárkálták. Hétfõ éjjel óta sokan megfordultak már itt.
– Ide, oldalra leterítettünk egy darab gyékényt, és mindannyian azon álltunk.
– Ezt örömmel hallom!
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– Ebben a zsákban van Straker egyik csizmája, Simpson
egyik cipõje és Ezüstcsillag patkója.
– Kedves felügyelõ, hogy ön mi mindenre gondol!
Holmes fogta a zsákot, és lement a mélyedésbe. A gyékényt középre húzta, és lehasalt rá. Az állát a tenyerébe
támasztva gondosan tanulmányozni kezdte az összetaposott, sáros talajt.
– Hoppá! – kiáltott fel. – Ez mi? – Egy félig elégett viaszgyufát tartott a kezében, amely annyira sáros volt, hogy
leginkább egy szálkának látszott.
– Érthetetlen, hogyan kerülhette el a figyelmemet! –
bosszankodott a felügyelõ.
– Teljesen beletaposták a sárba, alig lehetett látni. Én is
csak azért találtam meg, mert éppen ezt kerestem.
– Hogyan? Ön tudta, hogy itt lennie kell egy viaszgyufának?
– Nem tudtam, de nem tartottam kizártnak.
Elõvette a zsákból a lábbeliket, és mindegyiket összevetette a sárban lévõ nyomokkal. Ezután felmászott a mélyedés peremére, és a páfrányok meg a bokrok között keresgélt.
– Százyardos körben mindent a lehetõ legalaposabban
átvizsgáltattam, nem találhat már több nyomot! – emelte
fel a hangját a felügyelõ.
– Úgy gondolja? – kérdezte Holmes felegyenesedve.
– Ezek után természetesen nem vehetem magamnak a bátorságot, hogy további nyomok után kutassak. Hanem sötétedés elõtt még sétálnék egy kicsit a környéken, hogy
holnap aztán világosabban lássak. Ezt a patkót pedig szerencsepatkóként magammal viszem.
Ross ezredest türelmetlennek láttam. Nem volt kedvére való a barátom lassú, aprólékos munkamódszere.
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– Mr. Gregory, arra kérem, jöjjön vissza velem – szólalt meg, miközben az órájára pillantott. – Van itt néhány
dolog, amit meg kell beszélnünk. Leginkább abban kérném a tanácsát, hogy nem kötelességünk-e töröltetni Ezüstcsillag nevét az indulók közül.
– Ó, nem! – vágott közbe Holmes határozottan. – Ezüstcsillag neve legyen csak ott a listán!
– Rendben van, uram, köszönöm! – hajolt meg az ezredes Holmes felé. – Ha befejezte a sétáját, megtalál bennünket Straker házában. Onnan majd együtt mehetünk
vissza Tavistockba.
Az ezredes és a felügyelõ visszaindult, mi pedig Holmesszal nekivágtunk a lápvidéknek. A nap ezekben a percekben nyugodott le a mapletoni istállók mögött, és aranyszínûre festette az elõttünk elterülõ, hullámzó tájat. A színek
rövidesen rozsdabarnává mélyültek, és a megvilágított égbolt háttere elõtt élesen rajzolódtak ki a hervadó páfrányok és rózsabokrok. Mindez azonban észrevétlen maradt
a barátom számára, aki gondolataiba mélyedt.
– Jó úton járunk, Watson! – szólalt meg végül. – Egy
percig ne foglalkozzunk azzal, hogy ki ölhette meg John
Strakert, hanem szorítkozzunk arra, hogy mi történhetett a
lóval. Ha azt feltételezzük, hogy a bûntény elkövetése alatt
vagy után szökött meg, akkor hová mehetett? A ló társas
lény, ha magára maradt, ösztönösen visszament King’s
Pylandbe vagy Mapletonba. Miért maradt volna egyedül
a lápvidéken? Ha mégis így tett, már biztosan látta volna
valaki. És miért rabolták volna el a cigányok? Ezek az
emberek mindig továbbállnak, ha valami gyanús történik.
Nem teszik ki magukat a rendõrség zaklatásának. Egy ilyen
lovat egyébként sem tudtak volna eladni, ez óriási kockázat lett volna a semmiért. Ez teljesen világos.
– De akkor hol lehet?
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– Éppen most mondtam, vagy King’s Pylandbe vagy
Mapletonba ment. King’s Pylandben nincs, tehát csak Mapletonban lehet. Fogadjuk el ezt munkahipotézisnek, és lássuk, mire megyünk vele! A lápnak ezen a részén – ahogy
ezt a felügyelõ is megjegyezte – nagyon kemény és száraz a talaj. De Mapleton felé lejt a táj, és innen is látható, hogy arra távolabb egy hosszanti mélyedés húzódik,
ami nagyon nedves lehetett hétfõ éjszaka. Ha a feltételezésünk helyes, a ló ott vágott át, tehát a nyomait is ott kell
keresnünk.
Sietõsen haladtunk a beszélgetés közben, és néhány perc
alatt elértünk a kérdéses lapályhoz. Úgy beszéltük meg,
hogy én a jobb oldalán, õ pedig a bal oldalán indul el.
Azonban alig tettem meg ötven lépést, máris hallottam,
hogy kiált nekem, és láttam, hogy integet. A puha talajban
világosan látszott a patkó nyoma. Holmes elõvette a zsebébõl a patkót, ami pontosan beleillett a nyomba.
– Íme, a képzelõerõ diadala! – mondta mámorosan
Holmes. – Ez az, ami hiányzik Gregoryból. Elképzeltük,
mi történhetett, követtük a feltételezett utat, és igazunk lett.
No, menjünk csak tovább!
Keresztülvágtunk a vizenyõs lapályon, majd egy negyed
mérföldön át száraz, kemény, füves talajon vezetett az
utunk. Amint ismét lejteni kezdett, megint ráleltünk a
nyomra. Újabb fél mérföld következett eseménytelenül. De
Mapleton közelében elsõként Holmes fedezte fel ismét a
nyomokat, amelyekre diadalittas arckifejezéssel mutatott
rá. A ló nyomai mellett egy ember lábnyomai látszottak.
– De hiszen a ló egyedül volt! – mondtam.
– Igen, eddig. De mi ez itt?
A két nyom King’s Pyland irányába kanyarodott. Holmes
jelentõségteljesen füttyentett egyet, és elindultunk a nyomok mentén. Holmes mereven a nyomokra szegezte a te22

kintetét, én azonban felnéztem, és meglepõdve láttam,
hogy kissé távolabb a nyomok fordítva álltak, és visszafelé vezettek.
– Nyert, Watson – mondta Holmes, amikor felhívtam
erre a figyelmét. – Megkímélt bennünket egy hosszú sétától, ami egyébként szintén ugyanide vezetett volna. Kövessük a nyomokat visszafelé!
Nem kellett sokáig gyalogolnunk. Hamarosan elérkeztünk egy aszfaltos úthoz, ami a mapletoni istállók kapujához vitt. Amint odaértünk, hirtelen egy lovászfiú termett
elõttünk.
– Idegenek nem jöhetnek ide – mondta.
– Csak kérdezni szeretnék valamit. – Holmes mutatóés hüvelykujját a mellényzsebébe csúsztatta. – Ha holnap
reggel öt órakor idejönnék, lehet, hogy itt találnám a gazdáját, Silas Brown urat?
– Ó, uram, biztosan itt lesz már! Mindig õ kel fel leghamarabb. De jön is, tessék megkérdezni tõle! Nem, uram,
nem… Nem fogadhatom el a pénzét! Ha Mr. Brown meglátná, hogy pénzt fogadok el öntõl, elveszteném az állásomat. De talán majd azután...
Sherlock Holmes gyorsan visszacsúsztatta a zsebébe a
félkoronást, mert egy haragos kinézetû idõsebb férfi rontott ki a kapun, kezében lovaglópálcát suhogtatva.
– Mi az, Dawson? – kiáltotta. – Mit csinál itt? Ne fecsegjen, menjen a dolgára! És maguk? Mi az ördögöt
akarnak?
– Jó uram, tíz percet knék öntõl – mondta Holmes nyugodt hangon.
– Nincs idõm mindenféle jöttmenttel fecsegni! Nincs
szükségünk idegenekre! Takarodjanak, vagy kiengedem a
kutyát!
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Holmes elõrehajolt, és csaknem súgva mondott valamit
a trénernek. Az hátrahõkölt, és a füle tövéig elvörösödött.
– Hazugság! – ordította. – Aljas hazugság!
– Ez jó! Ha így gondolja, beszélhetünk errõl akár itt is,
tanúk elõtt… vagy inkább odabenn, négyszemközt?
– Ó, jöjjön be, ha kérhetném!
Holmes mosolygott.
– Watson, nem tartom fel sokáig, csak néhány perc. Mr.
Brown, állok rendelkezésére!
Húsz perc telt el, a fények szürkévé halványultak, mire
Holmes és a tréner visszatért. Soha nem láttam ilyen rövid idõ alatt ekkora változást végbemenni, mint az Silas
Brownnál történt. Az arca hamuszürke volt, a homlokán
izzadságcseppek gyöngyöztek, a kezében úgy remegett a
lovaglópálca, mint ahogy a szél cibálja a faágat. Nyoma
sem volt a modorában a korábbi erõszakosságnak és fölényeskedésnek. Kullogva jött a barátom után, mint egy hálás kutya.
– Ó, mindent úgy csinálok, ahogy parancsolta! – mondta készségesen.
– Ne kövessen el hibát! – jegyezte meg Holmes, és közben jelentõségteljesen belenézett Brown szemébe. A tréner
fenyegetést olvasott ki Holmes tekintetébõl, és megriadt.
– De kérem, nem lesz semmi hiba! Ott lesz rendben.
Elõször letisztítsam, vagy…
Holmes egy pillanatig gondolkozott, majd felnevetett.
– Nem – mondta –, majd írok magának, hogyan legyen.
De semmi trükk, vagy…
– Megbízhat bennem, uram… Bízhat bennem!
– Igen, én is úgy gondolom. Holnap jelentkezem.
Ezzel sarkon fordult, és tudomást sem véve a felé nyújtott reszketõ kézrõl, elindult visszafelé, King’s Pylandbe.
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