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Somló István
(Várkonyi Studio)

Ez a darab egy gyilkossági bűnügy fötárgyalása — de előre megírt esküdtszéki verdikt nélkül.
Az esküdtek a nézőközönség köréből választandók, hogy valódi esküdtek gyanánt legyenek a tárgyalás tanúi és hozzanak a harmadik felvonás végén ítéletet. Ehhez
képest
a
darabnak két, röviden
megírt
vége van aszerint,
hogy miképpen
szól
az esküdtszék
verdiktje.
A darab olyképpen van felépítve, hogy a vádlott bűnös, vagy ártatlan volta melletti bizonyítékok egyenlő mértekben vannak felsorakoztatva és a döntés kizárólag az esküdteknek az ügyről
való véleményétől és az esküdtszék tagjainak jellemétől függ. A tárgyaláson szembenálló két párt
épp olyan szöges ellentétben áll egymással, mint — minden valószínűség szerint — maga a közönség is. Lesz, aki a meggyilkolt bankár özvegye iránt és lesz, aki a gyilkossággal gyanúsított
kedvese iránt fog rokonszenvet érezni. Bármily irányú verdikt feltétlenül ellenvéleményt fog
kiváltani, szóval ez az eset óhatatlanul okot fog adni vitára és az ügy megtárgyalására, mert az
alapját képező konfliktus egyben két különböző felfogású embertípus konfliktusa is. Valójában
nem is annyira a vádlott, mint inkább az esküdtek kerülnek itt ítélőszék elé, mint ahogy a védőügyvéd mondja: >Ki áll itt vizsgálat alatt? Karen Andre? Nemi Hanem Önök, Hölgyeim
és Uraim ! az esküdtszék tagjai ! Ez az eset próbakő, amely rejtett és veszedelmes mérgek jelenlétét mutatja ki és világot vet az önök lelkére, érzéseire és szívük legtitkosabb hangjait árulja el
abban a pillanatban, amidőn ítéletük a nyilvánosság elé kerül.*
Az esküdtek padjai a színpadon állanak, a tárgyalási teremben és a közönség abba a kivételes helyzetbe kerül, hogy részt vehet az előadásban, a színpadon.
Ilyenformán ***qadható a közönségnek egy bűnügyi tárgyalás minden izgalma és szenzációja,
már pedig az % ajta tárgyalások népszerűsége közismert. És a közönség érdeklődése azzal
növelhető, hogy a döntés az 6 kezébe van letéve, annak hozzáfűzésével, hogy ez a döntés teljesen
bizonytalan és a darab minden előadása alkalmával más és más lehet.
A darab előadásának mikéntje : állandó harc az ügyész és a védőügyvéd között.

ELSŐ FELVONÁS
(Szín s Törvényszéki tárgyalóterem, Newyorkban, szemben a közönséggel, úgyhogy a nézők egu
valódi bűnügyi tárgyalás résztvevői gyanánt vannak
elhelyezve. Középen, hátul van a bírói pulpitus,
magas emelvénnyel, mögötte ajtó vezet a bírói szobákba. A pulpitus mellett, baloldalt, van a tanuk
emelvénye, szemben a közönséggel, ettől balra a
törvényszéki tudósítók asztala, jobbra a törvényszéki hivatalnokoké. Jobb elől ajtó, amelyen át

az ügyvédek, hivatalnokok és törvényszolgák
léphetnek a tárgyalási terembe.
Flint, kerületi ügyész, testes, középkorú, kellemes
megjelenésű férfi, akinek részben tiszteletreméltó
családapa — részben ravasz, átható tekintetű
zálogkölcsönző — jellege van. Stevens, a védőügyvéd, magas, fiatal férfi, a társaságbeli ember
minden kellemes tulajdonságával ellátva. Ügyfele,
a gyilkossággal vádolt Koren Andre, huszonnyolc
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éves. Már első pillantásra látszik rajta, hogu a
kezelésére alkalmasabb volna bármely ügyvédnél
egy állatszelidítő. Ruhája komoly, de a szabásművészet minden drága egyszerűségével készült.
Amikor a függöny felgördül, a nézőtéri lámpák
nem alszanak ki. A függöny felgördültekor egy
törvényszéki hivatalnok, ötven év körüli, tipikus
paragrafus-ember, a gyorsírókkal beszélget a bírói
emelvény elölt. Egy egyenruhás törvényszéki szolga
lép be és kinyitja a jobboldali ajtót. Két ügyvédsegéd jön be rajta, aktatáskákat hoznak. A jobbés a baloldalon elhelyezett ügyészi, illetőleg védőügyvédi asztalokhoz lépnek. Ezen asztalok mindegyike mellett négy-négy kis szék áll. Az ügyvédsegédek iratokat rendeznek. Másik törvényszéki
szolga lép be és bal hátul, a bírói pulpitus mellé áll.)
Stevens (jobb elől lép be és a jobboldali asztal
jobboldalához megy, ott leül).
Flint (ugyancsak jobb elől jön, de a baloldali
asztal baloldalán ül le).
(Most kinyílik a rács mögötti ajtó, amelyen át egy
törvényszolga bevezeti Karen Andret. Majd kinyitja a rács ajtaját is és Stevens asztalához vezeti
a vádlottat. Stevens és az ügyvédsegéd felállanak
és az asztal jobboldalán, hátul ültetik le, a bírói
pulpitussal szemben, amely mögött kisvártatva
szintén kinyílik egy ajtó.)
Törvényszolga s Tisztelet adassék ! (Mindenki
felemelkedik a helyéről és Heath bíró belép. A
Törvényszolga kopog.) New y or k állam tizenegyes számú felsőbírósága. William Heath
bíró elnököl.
Heath: A főtárgyalást Karen Andre ügyében megnyitom.
Flint (feláll) : A vád képviseletében . . .
Stevens : A védelem képviseletében . . .
Heath s Köszönöm.
(Flint és Stevens leülnek.)
Heath : Kérem az esküdteket !
Törvényszéki hivatalnok s Hölgyeim és Uraim,
a megejtett sorsolás alapján felkérem a következő helyeken ülő urakat és hölgyeket, szíveskedjenek ide fáradni. Foglalják el helyüket és
járjanak el az elnök úr utasítása szerint. (Midőn
a tizenkét esküdt együtt van és a helyére ült, a nézőtéri lámpák kialszanak. Aztán, ünnepélyesen.)
Kérem, álljanak fel. . . És most kérdem :
esküsznek-e, hogy a tárgyalás alá kerülő ügyet
igaz lelkiismeretük szerint fogják követni és
megítélni? . . . Mondják utánam : igen. (Amint
ez az igen elhangzott, visszatér a helyére a jobboldali székbe.)
Heath: Hölgyeim és Uraim, a most következő
ügy tárgyalásán önök az esküdtek. A tanúvallomásokat a legnagyobb figyelemmel hallgassák
végig és a legjobb tudásuk, érzésük és véleményük szerint Ítélkezzenek. Döntsék el önök,
hogy bűnös-e vagy ártatlan Bjorn Faulkner
bankár meggyilkolásában a vádlott, akinek
sorsa most az önök kezében fekszik . . . A kerületi ügyész úré a szó.
Flint (feláll és az esküdtek padja elé lép) : Esküdt urak és hölgyek ! Január tizenhatodikán
éjjel, tizenkét óra tájban, egy emberi test zuhant
a kövezetre és zúzódott alaktalan tömeggé a
Faulkner-ház előtt. Ez az emberi test kevéssel
azelőtt Bjorn Faulkner, a világhírű svéd pénzügyi zseni volt. A védelem azt állítja, hogy öngyilkosságot követett el, hogy ez az ember képtelen volt beletörődni az őt fenyegető vagyoni
romlásba, hogy egyszerűbb és könnyebb volt

számára leugrani egy felhőkarcoló tetejéről,
mint leszállni a pénzvilág diktátori trónjáról.. .
Néhány hónapja még csak, hogy ez a közismert
egyéniség, egy óriási méretű aranytranzakció
után, úgy élt a köztudatban, mint olyasvalaki,
aki az egyik kezében korbácsot tart, a másikban nemzeteket és királyságokat. Kérdem: mért
követett volna el öngyilkosságot? . . . Két nő
látszott szerepet Faulkner életében és halálában. Az egyikük — (Karenra mutat) — köztudomás szerint a kedvese — Karen Andre,
Faulkner mindenható titkárnője. A másik akkor került az útjába, amidőn, hat hónappal
ezelőtt, Amerikába jött, hogy itt kölcsönt szerezzen, megmentse vagyonát és a sors olyan
eszközt adott a kezébe, amely valóban megmenthette volna Őt. Ez az eszköz a másik nő
volt, esküdt uraim és hölgyeim, aki őt mint
özvegye gyászolja. Nancy Faulkner, John Graham Whitefieldnek, az ismert emberbarátnak
egyetlen leánya. Faulkner úgy érezte, hogy
fiatal hitvese ártatlanságában megtalálta az új
életet és a feloldozást. Szakítani akart a múlttal, amit bebizonyított azzal, hogy két héttel
az esküvője után elbocsátotta titkárnőjét,
Karen Andret. Szakított vele. Csakhogy, hölgyeim és uraim, nem olyan könnyű szakítani
olyasvalakivel, mint Karen Andre. Mert, hogy
ennek a nőnek a szívében micsoda pokoli gyűlölet és bosszúvágy égett, azt sejthetjük. De azt
már nem is sejtjük, hanem teljes bizonyossággal tudjuk, hogy miként elégítette ki* ezt a
bosszúvágyat január tizenhatodikán éjjel. Bjorn
Faulkner nem lett öngyilkos, Bjorn Faulknert
meggyilkolták. Meggyilkolta az a nő, aki itt ül
az önök ítélőszéke előtt. (Karenre mutat.) Ez
az, esküdt uraim és hölgyeim, amit, mint a vád
képviselője be fogok önöknek bizonyítani. (Kis
szünet után.) Az első tanú doktor Kirkland.
Kirkland (öregecske, barátságos és jelentéktelen emberke, a hallgatóság soraiból a tanuk
emelvényére megy).
Flint : Lesz szíves megmondani a nevét?
Kirkland : Doktor Kirkland.
Flint : Foglalkozása?
Kirkland : Kerületi törvényszéki orvos.
Flint : Milyen hivatalos kötelesség teljesítésére szólították önt fel január tizenhatodikán
éjjel?
Kirkland : Hogy vizsgáljam meg Bjorn Faulkner holttestét.
Flint : Ugy találta, hogy a tetem az esés következtében nagyon szétroncsolódott?
Kirkland : Igen.
Flint : És azonkívül nem állapított meg
semmit?
Kirkland : De igen. A tüzetesebb vizsgálat
során megállapítottam eg^ ijfclyó által okozott
testi sérülést is, a negyedik és ötödik borda között, a szív tájékán.
Flint : Mit tart ön a halál okának?
Kirkland : Azt lehetetlen volt megállapítani.
Lehetett a seb ls, de lehetett a zuhanás is.
Flint : És az ön véleménye szerint okozhatta
az előbb említett sérülést egy 7.63 kaliberű
golyó?
Kirkland : Okozhatta.
Flint : Mennyi ideje volt már Faulkner
halott, amikor ön a holttestet megvizsgálta?
Kirkland (óvatosan) : Én a zuhanás után
mintegy harminc perccel érkeztem oda.
Flint : Igen. De a holttest állapotáról ítélve
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nem tudta pontosan megállapítani, hogy mikor
állt be a halál?
Kirkland: Nem tudtam. Ugyanis a nagy
hideg következtében azonnal megfagyott a ver,
ami a pontos becslést lehetetlenné tette.
Flint (feláll) : Vagyis lehetséges, hogy Faulkner már több mint egy félórája halott volt?
Kirkland: Lehetséges.
Flint! Több kérdésem nincs. ,
Stevons : ön azt mondja doktor úr, hogy
Faulknert lelöhették és már halott lehetett azelőtt,
mielőtt az üzletház tetejéről lezuhant. De vájjon
teljes bizonyossággal tudja állítani, hogy a lőtt
seb következtében halt meg?
Kirkland : Nem. Ezt a test roncsolt állapotának következtében nem állt módomban eldönteni.
Stevens : Lehetséges tehát, hogy Faulkner a
sebesülése után se vesztette el az eszméletét, sőt
esetleg helyváltoztatásra is képes volt?
Kirkland: Lehetséges.
Stevens : Több kérdésem nincs.
Kirkland : (elhagyja a tanuk emelvényét és
kimegy a színről).
Flint : John Hutchins.
Hutchins : Jelen. (Hutchins félénk öregember,
tiszta, de igen viseltes ruha van rajta. Elfogódottan,
az ujjait tördelve, idegesen óvakodik a tanuemelvényre. A hallgatóság jobboldali soraiból lép
a színre.)
Hutchins : Igenis, kérem.
Flint: A neve?
Hutchins (elfogódottan) : John Hutchins.
Flint: Foglalkozása?
Hutchins: Éjjeliőr vagyok a Faulkner-féle
üzletházban.
Flint : Tudja, ki volt az üzletház legelső emeletén, a tető alatt levő magánlakás tulajdonosa?
Hutchins : Hogyne, kérem. A megboldogult
Faulkner úr.
Flint : És ki lakott abban a lakásban?
Hutchins : Hát a Faulkner úr, meg az Andre
kisasszony. Márminthogy mielőtt a Faulkner úr
megházasodott.
Flint : És . . . azután?
Hutchins : Azután . . . csak a kisasszony . . .
egyedül,
Flint: Tud ön arról, hogy Faulkner meglátogatta volna Andre kisasszonyt a házasságkötése óta?
Hutchins : Csak egyszer, kérem.
Flint: Mikor?
Hutchins : Január tizenhatodikán éjjel.
Flint : Mondja el, amit erről tud.
Hutchins : Hát kérem : úgy féltizenegy óra
tájban . . .
Flint: Honnan tudja, hogy akkor?
Hutchins : Onnan, hogy én tíz órakor lépek
szolgálatba és attól fogva nem telt el több, mint
egy félóra, amikor egyszer csak becsengetnek
a kapun . . .
Flint: Melyiken?
Hutchins : A priváton. Márminthogy amelyiken át a lakásba szoktak jönni. Lemegyek, kinyitom, hát ott látom a kapu előtt a Faulkner
urat a kisasszonnyal. Nagyon meg voltam lepetve, merthogy a kisasszonynak kapukulcsa
van, aztán mindig maga szokja kinyitni.
Flint : És a kisasszony társaságában nem volt
senki más, csak Faulkner?
Hutchins : De igen, kérem. Még két másik
úr is.
Flint : Kí volt az a két úr?
Hutchins : Nem tudom, kérem.
Flint : Le tudná írni a külsejüket?
Hutchins : Hát olyan hosszú, magas emberek
voltak, mind a ketten. Az egyiknek kék szeme
Jffilfr fa fekete haia. ha ugyan iól emlékszek.

A másik m e g . . . hát azt nemigen tudnám így
megmondani, merthogy a kalapja nagyon a szemire volt neki húzva. De annyit mondhatok,
hogy alighanem bevett vagy harminc cseppet,
tisztelettel szólva.
Flint : Hogy érti ezt ?
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Hutchlns : H á t . . . olyan pityókosforma volt.
Nemigen tudott megállni a lábán, csak úgy,
hogy a Faulkner úr, meg az a másik úr támogatják. Azt lehetne mondani, hogy nem is maga
szállt be a liftbe, hanem úgy vitték.
Flint : Látott valakit ebből a társaságból az éj
folyamán eltávozni?
Hutchins : Igenis. Legelőször egy negyedóra
múlva.
Flint : Ki volt az?
Hutchlns : A részeg ember. De már akkor
egyedül jött le a liften, úgy látszik, közben egy
kicsit kijózanodott, mert már akkor a saját
lábán meg tudott állni, csak éppen hogy egy
kicsit ingadozott.
Flint : Látta, hogy milyen irányba távozott?
Hutchlns: Igenis kérem. Mert hogy tekintettel
az állapotára, segíteni akartam neki, de nem
engedte, csak kiszaladt a kapun, hát utánanéztem, hogy nem vágódik-e el az utcán. De
nem vágódott, hanem belódult egyenesen egy
kocsiba, ami ott állt a ház előtt, aztán elment, a
másik kocsi meg utána.
Flint : Miféle kocsi volt az?
Hutchlns s Nagy, fekete, csukott kocsi.
Flints Ki ült benne?
Hutchins : Csak annyit láttam, hogy egy férfi.
Flint : És honnan gondolja, hogy ez a kocsi a
másik után ment?
Hutchlns : Onnan, hogy a fekete kocsi a részeg
ember kocsija előtt állt, el hagyta menni maga
előtt, aztán utána kanyarodott egy keresztutcába, jobbra.
Flint s Látott még ezen a részeg emberen kívül
is eltávozni valakit?
Hutchins : Igenis, kérem. Ugy körülbelül tíz
perc múlva már lejött a liften a másik úr is.
Flint : És mit csinált?
Hutchins : Semmi különöset. Nagyon sietett,
elment.
Flint : És mi történt azután?
Hutchins : Elkezdtem az ellenőrző körútamat
s mán a végefelé jártam, amikor úgy egy óra
múlva, egyszerre csak kiáltozást hallok az utcán.
Leszaladok a lépcsőházba, hát éppen akkor rohan
ki a privát kapun az Andre kisasszony, összevissza tépett pongyolában, irgalmatlanul sikoltozva. Na, én meg utána, ki a kapun, befurakodok a tömeg közé, amely a ház előtt összeverődött, hát ott látom a Faulkner urat a kövezctcrii
Flint : És mit csinált Andre kisasszony?
Hutchlns : Az csak tovább sikoltozott, meg
térdreesett. Szörnyűség volt az, kérem. Én megártam a harcteret, de olyan szörnyen helybelagyott halottat, mint amilyen a Faulkner úr
volt...
Flints Köszönöm. Több kérdésem nincs.
Stevans : ö n azt mondja, hogy soha nem látta
Faulkner urat Andre kisasszonynál az esküvője
óta, csak ezen az éjszakán. De kérdem : lát ön
mindenkit, aki éjnek idején az épületbe lép?
Hutchins: Nem én, kérem. Mert hogy én nem
vagyok mindig a lépcsőházban, én a körútamat
járom, kérem, hát ennélfogva akinek kapukulcsa
van, az bejöhet anélkül is, hogy énvelem találkozna.
Stevens : Más szóval Andre kisasszonyt meg-
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látogathatta egész sereg ember, köztük Faulkner
úr is, anélkül, hogy maga tudna róla?
Hutchins : Igenis, kérem.
Stevens : Több kérdésem nincs, elmehet.
Hutchins (elhagyja az emelvényt és kimegy).
Flint : Hoomer Van Fleet !
Fleet (megjelenik. Magas, nem éppen fiatal és
nem éppen minden ízében »korrekt« ember. Korrekt
a ruhája, a modora hűvös, pontos, üzletszerű; tartózkodása szerény és egyben önbizalommal teljes).
Flint: A neve?
Fleet : Homer Van Fleet.
Flint: Foglalkozása?
Fleet : Magánnyomozó.
Flint : Mi volt az ön legutóbbi megbizatása?
Fleet : Hogy kövessem nyomon Faulkner
urat.
Flint : Ki bízta meg ezzel?
Fleet : Faulkner úr hitvese.
(Mozgás a hallgatóság körében.)
Flint: Követte ön Faulknert január tizenhatodikán éjjel is?
Fleet: Követtem.
Flint! Lesz szíves elmondani a megfigyeléseit?
Fleet (szárazon, pontosan) : Hat óra harminc
erekor Faulkner úr elhagyja long-islandi

Sázát.

Estélyiruhát visel. Sportkocsiját maga
vezeti, egyedül van. Szokatlan gyorsasággal
hajt Newyork felé.
Flint: Es Newyorkban?
Fleet! A Faulkner-házhoz hajt, bemegy.Én
kinn várom, a kocsimban. Este, kilenc óra harmincöt perckor, Faulkner úr kijön Andre kisasszony társaságában. Andre kisasszony szokatlan méretű orchideacsokrot tart a kezében.
Kocsiba ülnek, elmennek.
Flint: Hova?
Fleet: Nincsen ember hiba nélkül.
Flint : Hogy érti ezt?
Fleet ! Ugy, hogy sajnos, elvesztettem a nyomukat. Ami azonban soha nem történt volna
meg, ha közbe nem jön egy baleset.
Flint! Milyen baleset?
Fleet ! Kicsi, de kellemetlen. A bal sárhányómmal nekimentem egy kézikocsinak. A
sárhányó árát Faulknerné úrhölgy megtérítette,
úgyhogy engem kár nem ért.
Flint! Mit tett ön, amikor elvesztette a
nyomot?
Fleet : Visszatértem a Faulkner-ház elé és
megvártam őket.
Flint ! Mikor jöttek vissza?
Fleet : Tíz óra harminckét perckor. Volt
valami másodperc is. Egy szürke csukott kocsi
követte őket. Faulkner úr kisegítette a sportkocsiból Andre kisasszonyt és amíg az becsengetett, addig Faulkner úr kinyitotta a szürke
kocsi ajtaját, amelyen át egy estélyiruhás,
magas ur lépett ki és akkor ők ketten együtt
kisegítettek a kocsiból egy szürke sportruhás
harmadik urat, amely legutóbb említett úron
az alkoholmámor bizonyos jelei voltak megfigyelhetők. Aztán mind a négyen bementek
a Faulkner-házba.
Flint : Mit tett ön ezután?
Fleet : Elhagytam a kocsimat és az utca másik oldalán fekvő Gary's Grillbe mentem,
ugyanis meg kell jegyeznem, hogy óránként
szoktam magamhoz táplálékot venni. Óránként kis folyadékot is. De közben a Grill ablakánál ültem és a szemközti házat figyeltem.
Greppmayr J.
Flint : És mit látott?
Fleet : Tizenöt percig semmit. Akkor azonBudapest, IV., Petőfi Sáodor-u. 5, D. 7.
ban a szürkekabátos ember kijött és elment a
Előjegyzés : Telefon 1-870-33
szürke csukott kocsival.
Elektro-Pedikiir
Flint: És a másik idegen úr?
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harmadik kocsival, amely begyújtott motorral
állt a ház közelében.
Flint: Látta ön Faulknert ezeknek az uraknak a társaságában azelőtt is?
Fleet: Soha. Akkor láttam őket életemben
először.
Flint: Mit csinált ön, amikor ez a két úr
elment?
Fleet : Vártam. Faulkner úr egyedül maradt
Andre kisasszonnyal a házban és ez engem naïyon érdekelt — hivatalból. Elfoglaltam a megfigyelőhelyemet .
Flint: Hol?
Fleet : A Paradicsom Kapujában.
Flint (parányi meglepetéssel) : Hol?
Fleet (rendithetetlen nyugalommal) ; Paradicsom Kapuja. Egy éjjeli mulatóhely, amely onnan nyerte nevét, hogy rendkívül magasan fekszik, a Brooks-felhőkarcoló tetején, a Faulknerház közvetlen szomszédságában. Jó kiszolgálás,
olcsó árak... de ezt talán hagyjuk.
Flint : Volna szíves megmondani, hogy miért
választotta ezt az éjjeli mulatót megfigyelőhelyül?
Fleet : Mert van a tánchelyiség mellett egy
nyitott erkélye, amelyről olyan tisztán láthattam a Faulkner-házat, mint a tenyeremet. Kimentem az erkélyre, lenéztem és felkiáltottam.
Flint: Miért?
Fleet: Mert azt hittem, hogy Karen Andre,
a hold fényében fehéren csillámló pongyolában
egy estélyiruhás emberi testet vonszol a tetőterrasz mellvédje felé. Ez az emberi test minden kétséget kizárólag csak Faulkner lehet, akit
Andre kisasszony megfeszített erővel vonszol
és a mellvéden át a kövezetre lódít.
Flint: És azután?
Fleet : Visszarohanok a táncterembe, pár
rövid kiáltással elmondom, amit láttam és nagy
tömeg kíséretében levonulok a Faulkner-ház
elé. Ott fekszik a földön a véres tetem és fölötte
ott zokog Andre kisasszony.,
Flint : Köszönöm, elég.
Fleet (lefelé készül a tanuk emelvényéről, midőn
Stevens közbeszólása megakadályozza).
Stevens : Bocsánat, uram... (Lassan Fleet
felé megy, megáll előtte és szilárd nyugalommal
néz a szeme közé.) Lenne szíves megmondani,
hogy mikor lépett ön Faulknerné szolgálatába?
Fleet : Folyó év október tizenharmadikán.
Stevens : És nem tudja véletlenül, hogy mikor
volt a Faulknerék esküvője?
Fleet : Ha nem tévedek, október tizenkettedikén.
Stevens : Nem téved. Pontosan akkor volt.
Szóval önt Faulknerné az esküvőjét követő
napon bérelte fel arra, hogy férje után kémkedjék.
Fleet: Ugy látszik.
Stevens : Es milyen utasításokat kapott a
megbízójától?
?leet : Hogy figyeljem meg Faulkner úr minden lépését és számoljak be mindenről, részletesen.
Stevens: Meglátogatta Faulkner úr Andre
kisasszonyt a házasságkötése óta is?
Fleet : Gyakran.
Stevens : Na{
Fleet : Ritkán.
Stevens: Jelentette ön ezt Faulknernének?
Fleet : Jelentettem.
Stevens : Milyen indulattal fogadta Faulknerné az ön idevonatkozó jelentését?
Fleet : Faulknerné úrhölgy előkelő úriasszony
és mint Ilyennek, egyáltalán nincsenek indulatai.
Stevens : Nem látszott rosszkedvűnek?
Fleet: Nem hinném. (Aztán, nem túlságosan

természetes hanghordozással). Faulkner úr kitűnő férj volt és rajongva szerette hitvesét.
Stevens : Honnan tudja ezt?
Fleet: A hitvese mondta.
Stevens : És most, uram, meg tudná mondani pontosan, hogy január tizenhatodikán éjjel hány órakor indult el ön a Paradicsom Kapuja felé?
Fleet s Tizenegy óra harminckét perckor.
Stevens : Milyen messze van a Brooksfelhőkarcoló a Faulkner-háztól?
Fleet : Három percnyire.
Stevens : És mikor lépett ön ki a Paradicsom
Kat
az erkélyre ért? Vagy közben akadt valami más
dolga is?
Fleet (parányi zavarral) : Hát, Istenem... van
ott mindenesetre egy tánchelyiség is ugyebár
és... miegymás...
Stevens: Ugy? És hány pohárral ivott ön
ebből a miegymásból?
Fleet: Mindössze kettővel. De hogy ittas
lettem volna, mint azt ön állítja...
Stevens: Nem állítottam... eddig. Hanem,
ön látta,,, helyesebben azt mondja, hogy látta,
amint Andre kisasszony felvonszolta a tetőre
Faulknert. Egészen biztos ön abban, hogy vonszolta? Nem lehetséges, hogy küzdött vele?
Fleet : Nahát, ha küzdött, akkor furcsán küzdött. Mert ha én valakivel küzdök, akkor nem
cipelem magammal a hónom alatt.
Stevens : Még egy kérdés : milyen utasításokat
kapott ön Faulknernétől erre a tanúvallomásra
vonatkozólag?
Fleet (sértődötten) : Faulkerné úrhölgy még akkor
se adhatott volna nekem utasítást, ha ilyesmi
a szándékában állott volna. Többek között, mert
nincs ls Newyorkban, hanem Kaliforniába utazott az édesatyjával, megrendült egészsége
helyreállítása végett.
Stevens (könnyű mosollyal) : Mondja, Fleet
úr, mennyit érne Faulknernének egy olyan tanú
vallomás, amely beigazolná azt, hogy Faulknert
meggyilkolták?
Flint (felugrik) : Tiltakozom !
Heath: Elfogadom.
Fleet t És én figyelmeztetem az ügyvéd urat,
hogy engem nem lehet megvásárolni. Még
ötszáz dollárért se.
Stevens : Több kérdésem nincs.
Karen (hevesen): De nekem... (Aztán halkabban Stevenshez.) Én még szeretnék valamit...
Stevens : Hogyne, csak tessék 1 Mit akar kérdezni? (Karen Stevens füléhez hajlik, aki igent

bólint, aztán Fleethez fordulj Milyen színű az ön
kocsija, Fleet úr?
Fleet : Barna Ford-kocsi, 1927-es típus. Kissé
öreg, de megy.
Stevens : Es látta ön, hogy a szürkekabátos úr
kocsiját egy másik kocsi követi?
Fleet : Láttam. Egy fekete városi kocsi.
Stevens: Köszönöm, (Van Fleet kimegy.)
Flint : Sweeney felügyelő 1
Sweeney (kerekképű, kicsit naiv egyéniség, a
tanuemelvényre lép).
Flints A neve?
Sweeney : Elmer Sweeney.
Flint: Foglalkozása?
Sweeney : Rendőrfelügyelő.
Flint : ö n t vezényelték ki január tizenhatodikán éjjel, hogy ejtse meg a helyszíni szemlét
Faulkner ügyében?
Sweeney : Igenis.
Flint: Intézett ön kérdéseket a vádlotthoz?
Sweeney : Igen, de csak később. Mert mielőtt
egy szót is szólhattam volna, ez a Van Fleet,
aki most kiment, nekemrohant és kiabálni kezdett, hogy látta, amint Karen Andre felvonszolta
Faulknert a tetőre.
Flint : Milyen hatást gyakorolt ez a vádlottra?
Sweeney : Először megtántorodott, aztán nevetni kezdett. Azt hittem megőrült.
Flint : És azután mi történt?
Sweeney : Szétoszlattam a tömeget és a vádlottal együtt bementem az üzletházba, ahol
megkezdtem a helyszíni szemlét.
Flint : És talált valami rendkívülit?
Sweeney: Igenis. Alighogy beléptem a szalónba... (Ebben a pillanatban a közönség körében
mozgás. A jobboldali ajtón át Nancy Lee Faulkner
jelenik meg. Huszonkét éves, szőke, karcsú, finom
jelenség. Minden mozdulata, testének minden vonala maga a kulturált báj. A szépsége tetőtől
talpig nőies, törékeny, mint egy kis porcellánszobrocskáé. Csodálatos fehér bőre élénk ellentétben áll
finomszabású, de divatozni nem akaró, tökéletes
ízlésű gyászruhájával. Az egész terem figyelme
ráirányul. Karen lassan feléfordul és feszülten
figyeli. De Nancy ügyet se vet rá. Flint önkéntelen
felkiáltással.): Elnök úr, új tanút jelentek be I
Ez a hölgy Faulkner hitvese !
Nancy (halkan, lágyan, Flinthez) : Azt kívánta,
hogy eljöjjek...
Flint : Igen. És nagyon örülök, hogy édesatyja
megengedte.. .
Nancy : Nem engedte meg. Ugy szöktem ide,
Kaliforniából...
Flint : Köszönöm. És engedje meg, hogy a legmélyebb részvétem kifejezése mellett arra kérjem, hogy foglaljon pár pillanatra helyet, amíg
a kihallgatására sor kerül.
Nancy : Köszönöm, ügyész úr. (Leül baloldalt.)
Flint (Sweeneyhez) : Tehát ott tartottunk
úgyebár, hogy amikor ön belépett a szalónba,
valami rendkívüli dolgot talált.
Sweeney : Igenis. Egy levelet.
Flint (egy levelet vesz át a hivatalnoktól) : Ez
volt az a levél?
Sweeney (megnézi) : Ez.
Flint : Hol volt ez a levél?
Sweeney : Egy borosüveghez támasztva, az
asztalon.
Flint: Olvassa fel, kérem, az esküdteknek.
( Átadja a levelet Sweeneynek, aki olvasni kezdi.)
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Sweeney: »Ha valami történetíró fel akarja
jegyezni az emberiséghez intézett utolsó tanácsomat, csak annyit említsen meg rólam, hogy
én ezen a világon, amelynek pedig minden kapuja
nyitva áll előttem, csak két dolgot találtam élvezetesnek : a korbácsomat és Karen Andret.
Azok számára, akik élni tudnak vele, ez a tanács
bőven megéri azt, amibe az emberiségnek került. Bjorn Faulkner.«
Flint: Kérem ezt mellékletül csatolni.
Heath: Elfogadom. A) melléklet.
Flint (Sweeneyhez) : Talált még ezen kívül is
valamit?
Sweeney : Igen. A tetőterraszon egy fegyvert.
Flint (elveszi a Hivatalnoktól) : Egy 7-63
kaliberű automatapisztoly. Ez volt az?
Sweeney : Ez.
Flint: Kérem mellékletül csatolni.
Heath: Elfogadom. B) melléklet.
Flint : Hol találta ezt a fegyvert?
Sweeney : A terraszon, a homokban. Fel
emeltem a zsebkendőmmel. A cső erősen puskaországú volt, tehát csak rövid idővel azelőtt

Êasználhatták.

Flint : Megkérdezte ön a vádlottat, hogy kié
ez a fegyver?
Sweeney : Igen. Azt mondta, hogy az övé.
Flint : És szerinte ki használta a fegyvert?
Sweeney : őszerinte Faulkner. Boldogtalan
volt, megírta a levelet és otthagyta, azzal az
utasítással, hogy a vádlott ne nyúljon hozzá.
Azután kivette a fiókból a vádlott revolverét,
amit ő meg akart akadályozni, mert sejtette,
hogy mi van a levélben és hogy Faulkner mire
készül. De hiába birkózott vele, Faulkner eltaszította, kirohant a terraszra, a vádlott utána,
ott újra birkózni kezdtek, közben a revolver
elsült és mellbe találta Faulknert.
Flint: Szóval a vádlott azt állítja, hogy a
revolver a Faulkner kezében volt, mikor elsült?
Sweeney : Igen.
Flint : Megvizsgálták a fegyveren lévő ujjlenyomatokat?
Sweeney: Meg. Itt vannak a róla készült fényképek.
Flint (átveszi a fényképeket) : És kinek az
ujjlenyomatai ezek?
Sweeney : A vádlotté.
Flint : Volt a fegyveren a vádlotton kívül más
ujjlenyomat?
Sweeney : Nem volt.
Flint (átnyújtja a fényképeket) : Mellékletül
csatolom.
Heath: Elfogadom. C) melléklet.
Flint : No és mi történt a vádlott szerint
akkor, amikor a fegyver elsült?
Sweeney : Faulkner elejtette a revolvert,
aztán, még mielőtt a yádlott meg tudta volna
akadályozni, átvetette magát a mellvéden.
Flint: Megkérdezte a vádlottat, hogy ki járt
a házban aznap éjjel?
Sweeney : Megkérdeztem. Azt mondta, hogy
két férfi volt ott, Faulkner két barátja, akiket
egy éjjeli mulatóhelyről hoztak magukkal és
akiket ő azelőtt sohase látott.
Flint : Nyomatékosan állította, hogy sohase
látta őket?
Ha a dohányosok, nők és férfiak, meg a k a r j á k
akadályozni a fogak színesedését, csakis az Odolfogpép naponkénti rendszeres használatával érhetik el. Az Odol-fogpép megakadályozza a lerakódást és ezzel a fogköképzödést, továbbá a fogak
színesedését és a száj rossz szagát. Az ODOLFOCrPÉP a kolloid alkatrészek nagy mennyisége
következtében erősen absorbeáló ercjlí, te-hát a l a posan megtisztítja a fogakat és megszabadítja
mindenféle kellemetlen szagtól és mindenféle tisztátla nságtól.

Sweeney: Feltűnő nyomatékosan.
Flint: Több kérdésem nincs.
Stevens: Andre kisasszony azt mondta önnek,
hogy küzdött Faulknerrel, mert meg akarta
akadályozni az öngyilkosságban. Látta ön a
kisasszony ruháin valami nyomát ennek a küzdelemnek?
Sweeney : Láttam. A pongyolája össze volt
szaggatva. Két gyémánt csat tartotta össze,
amik közül az egyik eltörött, úgyhogy azon a
helyen a kezével fogta össze a ruháját.
Stevens : És mi volt az ön első gondolata,
mikor ezt látta?
Sweeney (zavartan) : Köteles vagyok erre
felelni?
Stevens: Az igazságot és csak a tiszta igazságot.
Sweeney: Hát... az első gondolatom az volt,
hogy kár, hogy nem törött el a másik csat is.
(Nevetés. Heath bíró kopog.)
Stevens (nem tudja visszatartani a mosolyát) :
Köszönöm, felügyelő úr. Több kérdésem nincs.
(Sweeney elhagyja az emelvényt és kimegy.)
Flint : James Chandler !
Hivatalnok (hangosabban) : James Chandler !
Chandler (belép. Alacsony, dereshajú., tudóskülsejű ember, a hallgatóság soraiból jön, balról.
Dr. Kirkland mellett ült.)
FUnt: Neve?
Chandler : James Chandler.
Flint (a hivatalnok felé megy, közben) : Foglalkozása?
Chandler : Rendőrhatósági írásszakértő.
Flint (hivatalnokhoz) : Kérem az A-mellékletet. (Chandler felé megy, a levelet átnyújtja neki.)
Felismeri ezt a levelet?
Chandler : Igen. Ezt a levelet a Faulknerféle üzletházban találták Bjorn Faulkner elhalálozásának a napján. Nekem adták ki véleményezés végett.
Flínt : És mi volt a véleménye?
Chandler : Hogy ezt a levelet nem Faulkner
írta.
Flint: Miért?
Chandler: Mert a kézírás egyes apró sajátságai arra engedtek következtetni, hogy ez a
levél hamisítvány.
Flint (Stevenshez) : Köszönöm. A tanút átadom a védelemnek.
Stevens : Chandler úr, leszek bátor felhívni
a figyelmét arra, hogy Andre kisasszony, amikor még Faulkner szolgálatában állott, fel volt
hatalmazva kisebb jelentőségű akták és levelek
Faulkner nevében való aláírására, összehasonlított egy ilyen aláírást a Faulkner eredeti
szignaturájával?
Chandler : Igen.
Stevens: És az összehasonlítás után mi volt
a véleménye?
Chandler (őszinte elismeréssel) : Hogy Andre
kisasszony művészete csak a legnagyobb elismerésre méltó. A két írás között alig volt
észrevehető különbség.
Stevens : Annyira, hogy nem is volt eldönthető?
Chandler : Mindenesetre nehezen. De nekünk,
szakembereknek, mégis vannak bizonyos módszereink...
Stevens (feláll) : És ezek a módszerek csalhatatlanok? Nem volt még eset arra, hogy ön
tévedett?

Flint : Tiltakozom !
Stevens (felpattan) : A tiltakozásnak nincs
alapja. Semmi egyebet nem óhajtok, csak le
kívánom szögezni, hogy a grafológia nem exakt
tudomány.
Flint : Pedig a joggyakorlat már több mint
tíz év óta exaktnak ismeri el. Ha a védelemnek
erről nincs tudomása, az mindenesetre nagyon
sajnálatos.
Heath : Rendre, uraim 1 A tiltakozást elfogadom.
Stevens : Tehát Chandler úr : semmi kétség
az iránt, hogy ez a levél hamisítvány?
Chandler : Semmi kétség.
Stevens : Több kérdésem nincs.
Flint (mialatt Chandler lemegy az emelvényről) :
Bjorn Faulknerné.
Nancy (feláll a helyéről és lassan az emelvényre
lép. Olyan lassan, mintha minden lépéshez erejének végső megfeszítésére volna szüksége. Nyugodtnak látszik, de egyben azt a látszatot is kelti,
mintha ez a tárgyalás rendkívüli módon igénybe
venné az idegeit, úgyhogy minden önuralmára
szüksége van, ha kötelességét teljesíteni akarja.
Leül és egyre feltűnőbbé válik törékeny, szőke,
szinte gyermekes fiatalsága. Félénk szemeit tágra
nyitja, olyanok ezek a szemek mint egy-egy kinyílt
kelyhá, gyöngéd virág, amelyet talán még egy
kérgesszlvű ügyvéd se merne leszakítani.)
Flint j Parancsoljon helyet foglalni. Lesz szíves megmondani a nevét.
Nancy: Nancy Faulkner.
Flint : Milyen rokonságban állott néhai Bjorn
Faulknerrel?
Nancy: Én... (halkan) ...a felesége voltam.
Flint (ünnepélyesen) : Asszonyom, tisztelettel kérem : gondoljon vissza arra a férfiúra, aki
az ön élettársa volt és mondja meg nekünk,
igaz hitére : lehetségesnek tartja-e, hogy a saját
kezével vetett véget az életének?
Nancy (halkan, de meggyőződéssel) : Nem tartom lehetségesnek.
Flint » Lenne szíves megmondani, hogy
miért?
Nancy: Mert... mielőtt én a felesége lettem,
akkor... annyi ember vádolta őt azzal, hogy...
olyan életet él... (Habozva.)... Egyszóval ő egy
kissé... hogy is mondjam... tekintetnélküli
volt... az üzleti módszereiben, de... beismerte
a hibáit és amikor én a felesége lettem... új
életet akart kezdeni.
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Flint: Mikor találkozott ön először Bjorn
Faulknerrel?
Nancy < Mult év augusztusában.
Flint : És az első találkozás után mennyi idő
múlva látta őt viszont?
Naney> Három nap múlva. Meghívtam őt
ebédre a Long-Island-i házunkba. Ez olyan...
ismerkedési ebéd volt, az édesapám jelenlétében.
Flint: És ettől az időtől kezdve gyakran
látta?
Nancy I Egyre gyakrabban. Egész addig a
napig, amikor... (Habozni látszik.)
Flint : Amikor?
Nancy (alig hallhatóan) : Amikor megkérte
a kezemet.
Flint: Volna szíves elmondani, hogy történt ez?
Nancy: Ugy történt, hogy ő és én... egész
egyedül... kikocsiztunk és megálltunk egy kis,
elhagyott úton... (Megtörik a hangja, de vissza
nyeri az önuralmát.) Bocsánat... egy kicsit...
nehéz most nekem... azokról a napokról... Elég
az hozzá, hogy... hirtelen megfogta a kezemet,
a szemembe nézett és azt mondta : Nancy, szeretem... (Zokogásba tör ki,)
Flint : Tiszta szívemből sajnálom, asszonyom.
És... ha kívánja esetleg, hogy most elbocsássák
és a vallomását holnap akarja folytatni...
Nancy (Fllnthez) : Köszönöm, már jobban
vagyok. Ha kívánja : folytathatom.
Flint: Kérni fogom. Lenne szíves megmondani, mikor tudta ön meg a valóságot a férje
vagyoni viszonyaira vonatkozólag?
Nancy : Akkor, ott rögtön. Elmondta nekem,
hogy... nem meri megkérni a kezemet, mert
anyagilag nem tud nekem semmit se nyújtani.
De... én... szerettem őt és... azt feleltem neki,
hogy engem az anyagiak nem érdekelnek.
Flint: És vájjon Faulkner még akkor is reménytelennek látta a jövőjét, amikor az önök
eljegyzése a nyilvánosság elé került?
Nancy: Egyáltalán nem. Azt mondta, hogy
az én beléje vetett bizalmam és bátorságom őt is
bizakodóvá tette. Megmondtam neki, hogy nekünk kötelességünk megmenteni az ő vállalatait, kötelességünk nemcsak saját magunkkal
szemben, hanem azokkal az özvegyekkel és árvákkal szemben is, akik az ő részvényeibe fektették a pénzüket. És ő annyira belátta ezt,
annyira meg akart tenni minden tőle telhetőt,
hát akkor hogy gondolhatott volna öngyilkosságra?
Flint : És most, ha szabadna megkérdeznem :
mondott önnek Faulkner valamit a titkárnőjéhez
való viszonyáról?
Nancy: Csak az esküvőnk után két héttel.
Odajött hozzám és azt mondta: Drágám... az én
életemben van egy nő... illetőleg volt egy nő...
akiről, úgy érzem, el kell mondanom egyetmást... amire én azt mondtam neki : Tudom,
drágám. És, ha jobb szeretnél nem beszélni róla,
én igazán nem kívánom.
Flint: De ő mégis mondott róla valamit?
Nancy : Azt mondta : Karen Andre az én legsötétebb éveim szimbóluma és el akarom
bocsátani.
Flint : Mit felelt ön erre?
Nancy : Azt, hogy megértem őt és igazat adok
neki. De — mondtam — ne legyen Kegyetlen,
Talán lehetne Andre kisasszony számara valami más állást találni. Erre ő azt felelte, hogy
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gondoskodni fog róla anyagilag, de soha nem
kívánja többé látni.
Flint: Mit csinált az Ön férje január tizenhatodikán?
Nancy: A napot a városban töltötte, mint
rendesen. Késő délután jött haza. Azt mondta,
hogy ma éjjel valami üzleti banketten kell
résztvennie Newyorkban, tehát nem vacsorázik odahaza. Hat óra tájban ment el hazulról.
Flint : Nem vett észre rajta semmi különöset,
amikor ezen az utolsó este eltávozott?
Nancy : Nem. Semmit. Megcsókolt és azt
mondta, hogy igyekezni fog korán hazajönni.
Ott álltam a kapuban és utánanéztem. Amíg
csak el nem tűnt a kocsija a szemem elől, mindig
integetett. Én meg ott álltam még egy pár percig
és arra gondoltam, hogy... milyen boldogok is
vagyunk mi és... hogy a szerelmünk olyan
szép, mint egy álom... (Reszketni kezd a hangja.)
Honnan sejtnettem volna én akkor még, hogy...
ez a szerelem lesz a halála, hogy... meg fogják
ölni... féltékenységből... (Mintha most merült
volna ki minden ereje, a feje a keze közé hullik.)
Flint : Köszönöm, asszonyom. Több kérdésem
nincs.
Stevens (hidegen) : Képesnek érzi magát arra,
hogy néhány kérdésemre feleljen?
Nancy (felnéz) : Ha úgy kívánja, ügyvéd
úr...
Stevens (szelíden) : ön azt mondta, hogy a
szerelem olyan szép volt, mint egy álom... Szent
és lélekemelő egyesülés volt ez, gyönyörű, kölcsönös bizalmon alapuló együttélés...
Nancy (ettől a szeltdségtől kissé meglepetten) :
Az volt.
Stevens (más hangon) : Akkor mért bérelt fel
detektívet, aki a férje után kémkedett?
Nancy (kissé izgatottan) : Mert... mert az az
ember,., nem kémkedett, hanem... vigyázott rá.
Stevens : Mért kellett rá vigyázni?
Nancy: Mert... egy... hogy mondjam... egy
gangster megfenyegette őt.
Stevens : Ki volt az a gangster?
Nancy: Ugy hívják, hogy a »Hosszú Regan«.
De a férjem nem sokat törődött ezzel a fenyegetéssel, csak... én féltem rettenetesen és megbíztam Van Fleet urat, hogy vigyázzon rá.
Persze, titokban, mert a férjem esetleg tiltakozott volna ellene.
Stevans : Ugy? És hogy képzelte ön azt, hogy
egy olyan ember, aki csak távolról követi a férjét, távolról mégis meg tudja védeni?
Nancy (kissé zavartan) : Nem tudom . . .Nekem
azt mondták, hogy a banditák az ilyesmiről
azonnal tudomást szereznek és nem merik bántani az olyan embert, akire állandóan vigyáznak
Stevens : így tehát Van Fleet csak azzal volt
megbízva, hogy az ön férjére vigyázzon?
Nancy : Igen.
Stevens : Kizárólag őrá?
Nancy: Igen.
Stevens : Szóval nem a férjére és Karen
Andrere?
Nancy: Kérem, ez a gyanúsítás távol állt
tőlem Î
Stevens i Nem úgy vettem észre, mintha öntől
távol állana valakinek a meggyanúsítása I
Nancy: Sajnálom, ügyvéd úr. Biztosítom,
hogy senkit sem akartam meggyanúsítani. Sőt.
Karórájára könnyen piszkolódó és kirojtosodó
szalag vagy sxij helyett vegyen magától záródó
fém kAróracsatot. Ez ax ideális viselet Króm és
aranyozott kivitelben készül. Próbálja ki még
ma ax Óragyár Kossuth Lajos-u. ö. sz. alatti üzletében, a Nemzeti Kaszinó palotájában.

Karen (fojtott izgalommal) : Elnök úr... szabad
Volt egy idő, amikor sajnáltam Andre kisnekem is egy kérdést?
asszonyt.
Stevens s ön azt mondta, hogy Faulkner nem
Heath : Engedélyezem.
kívánta többé Karen Andret látni.
Karen: Szerette "ön Faulknert?
Nancy : Azt mondtam.
Nancy: Szerettem.
Stevens Î ÉS mégis meglátogatta. Az esküvőKaren : Akkor hogy beszélhet róla így? Hát
jük után is. Gyakran. A detektív jelentette ezt nem tudja, hogy miért vette el magát? (A bíró
önnek?
kopog.) (Karen elhagyja a helyét és a tanuk emelNancy : Jelentette. Tudtam.
vényéhez lép.) Hát hogy hazudhatik ő ilyeneket
Stevens : Mivel tudja ezt megmagyarázni? egy emberről, aki nem jöhet ide, hogy megvédje
Nancy: Semmivel. Honnan tudjam én, hogy magát?
milyen zsarolással kényszerítették...
Nancy : Elnök úr, hát kérdezhet tőlem ilyesStevens (a szavába vág) : Rendben van. És mi- mit az a nő, aki megölte a férjemet? (Elhagyja
vel magyarázza, hogy a férje hazudott önnek? az emelvényt. Amikor Flint asztala elé ér, Karen
Hogy azt mondta : egy bankettre megy, holott hirtelen utána fordul és rászól.)
január tizenhatodikán este egyenesen Karen
Karen : Idehallgasson I
Andre lakása elé vezette a kocsiját?
Nancy (önkéntelenül szembefordul vele) : Mit
Nancy : Ha én ezt tudnám, ügyvéd úr, akkor akar?
talán megkímélhetném magam ettől a tárgyaKaren: Kettőnk közül az egyik hazudik...
lástól, amelyen csak azért jelentem meg, hogy És mi mind a ketten nagyon jói tudjuk, hogy
világosságot" deríthessünk az én szerencsétlen
ki az I
férjem titokzatos halálára. Én semmit se tudok.
Heath (hangja felcsattan) : A tárgyalást holnap
Legfeljebb gondolkozni. Én azt gondolom, hogy
délelőtt 10 órakor folytatjuk.
a férjemet valami előttem ismeretlen okkal oda- (A függöny, amely már Karen utolsó mondata
csalták, ahol... aznap éjjel meghalt.
alatt megindult, a bíró szavai közben hull le.)
Stevens : Több kérdésem nincs.
(Függöny.)

MÁSODIK FELVONÁS
{Szili ugyanaz. A függöny felgördültekor a törvényszolga a helyükre vezeti az esküdteket, azután elfoglalja előbbi helyét a bírói pulpitus mellett baloldalt. Az esküdtek a szünetet egy kis különteremben töltötték el, amely a színpad háta mögött
esküdtszéki tanácskozónak van berendezve.)
Hivatalnok (jobbról jön).
Törvényszolya (aki az első felvonásban jobboldalt állolt és most a jobboldali asztal mellett ül,
feláll és kinyitja a jobb ajtót).
Gyorsírók (bejönnek ezen az ajtón és elfoglalják
előbbi helyeiket)...
Stevens (jön, leül).
Üuyvédsegédek (jönnek és helyet foglalnak).
Flint (John Graham Withfield és Nancy Lee
Faulkner kíséretében érkezik. Mind helyet foglalnak).
Nancy (előbbi helyére ül, Flint asztala mellett,
a közép felé néz).
Withfield (mellette foglal helyet).
Törvényszolga (a rácsos bajáraton át érkezik és
bekíséri Iiarent. A bírói ajtó nyílik. A törvényszolga kopog) : Tisztelet adassék.
Heath (belép, mindenki feláll): A Karen
Andre ügyében tartott és tegnap felfüggesztett
főtárgyalást folytatom.
Flint: A vád képviseletében...
Stevens: A védelem képviseletében...
Heath : Köszönöm. A kerületi ügyész úré a
szó.
Flint : Madelaine Dorain !
Madeleine (a hallgatóság jobboldali sorai mögül
lép elő és kissé bizonytalanul tart a tanuk emelvénye felé. Középkorú, kövér nő, keskeny, összeszorított ajka, gyanakvó szeme van, állandóan úgy
érzi, mintha becsületsértő szándékkal beszélne
hozzá az egész emberiség. A ruházata egyszerű,
régimódi és kínos tisztaságával tűnik fel).
Flint : Mi a neve?
Madelaine (svéd akcentussal, nyelvtani hibákkal beszél) : Úgyis tudja,
Flint : Kérem : feleljen a kérdéseimre feleselés nélkül. Mondja meg a nevét.
Madelaine : Madelaine Dorain.
Flint : Foglalkozása?
Madelaine : Házvezetőnő.
Flint: Kinél volt utoljára alkalmazásban?
Madelaine : Istenben boldogult Bjorn Faulk
ner úrnál, azelőtt az apjánál.

Flint : Mennyi ideig?
Madelaine : Huszonnyolc évig.
Flint: Mikor jött Amerikába?
Madelaine : Én vagyok itt öt éve.
Flint : Mi volt a * kötelezettsége Faulkner
szolgálatában?
Madelaine : Én tartottam neki a házat. Az
üzletházat. Egyedül. Ő utánanézett csak
minden évben egyszer. És én maradtam ott
akkor is, amikor ő megházasodott. De soha
nem szolgáltam ki ezt itt . . . (Leplezetlen gyűlölettel mutat Karenra.)
Flint : Na már most, Dorainné asszony. . .
Madelaine (sértődötten) : Kisasszony ! Reméllek Istentől, az is maradok.
Flint: Bocsánat. Mit tud ön Andre kisaszszonynak Faulkner-hez való viszonyáról?
Madelaine (kihangsúlyozott, méltatlankodással):
Én egy tisztességes nő vagyok, ilyen dolgokról
nem akarok tudni.
Flint : Lenne szíves erről egy kissé részletesebben beszámolni?
Madelaine : Kérem. Mert azt határozottan
tudok, hogy ez a nőszemély az első naptól,
amikor jött, már a Faulkner úrral aludt. Soha
nem jó, ha egy ember nem tud elválasztani az
ágyat az irodától. És ez itt a karmába tartott
mindakettőt. Néha mindenféle kölcsönöket
beszéltek az ágyba, néha meg bezártak az
irodaajtót és amikor én benéztem a függöny
alatt...
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Stevens (felugrik) : Tiltakozom ! Ez a tanúvallomás durva sértés.
Flint : Szerintem csak a tényállás leplezetlen
leirása és, mint ilyen . . .
Heath (kopog) : Rendre, uraim ! Kérem a
tanút, hogy a szavait jobban válogassa meg !
Madelaine: Én válogathatok így, vagy úgy,
a bún mindig bűn marad.
Flint s Kérdem a tanút : tud-e arról, hogy
a vádlott nemcsak erkölcsi, hanem anyagi kárt
is okozott Faulknernek?
Madeleine Ï Nagyon tudok. Mert ha én az
zsebemben volna, ami pénzt a Faulkner úr erre
a személyre költekezett...
Flint s Ha tud erre egy p é l d á t . . .
Madelaine : Tudok. A Faulkner úr csináltatott
neki egy inget, platinából. Igen. Platina, mondom. Egy háló, platinából, finom, lágy, mint
egy selyem. És ő felvette, egész meztelenül.
És a Faulkner úr adta rá, a saját két kezeivel.
Előbb megmelegítette, kályhánál, aztán ráadta.
És amikor ettől olyan fényes lett a teste, mintha
lett volna ezüstből, akkor még szebb volt.
Flint : Most kérdem a tanút : Milyen volt
Faulkner lelkiállapota a házasságkötése utáni
időben?
Madelaine : Boldog. Először, amióta él.
Boldog volt, mint egy rendes ember, aki a jó
útra tér.
Flint : Tud ön olyasvalamiről, ami ezt a
boldogságot annyira megzavarta volna, hogy
Faulkner az öngyilkosság gondolatával foglalkozhatott?
Madelaine : Nem tudok.
Flint : És volna szíves megmondani : milyen
magatartást tanúsított a vádlott Faulkner
házasságával szemben?
Madelaine : Semilyet.
Hallgatott, mint
egy kőszobor. Az esküvő után, éjjel, akkor
hallottam sírni.
Flint : Szóval úgy látszott, hogy . . . szenved?
Madelaine: Szenved? Nem. Azt ő nem. Egy
férfi több vagy kevesebb, az ilyeneknek az
nem különbség. O megvigasztalta magát egy
másikkal már az esküvő után a legelső éjjel.
(Általános mozgás. Még Karen is meglepettten
pillant, fel.)
Flint : És . . . ki volt az Illető?
Madelaine : Nem tudom. Én aznap éjjel
legelőször láttam.
Flint: Milyen körülmények között?
Madelaine : Az úgy volt, hogy én elmentem
az esküvőre. Nagyon szép volt. Szegény Istenben boldogult Faulkner úr olyan elegáns és a
menyasszony fiatal és fehér, mint egy liliom.
(Elérzékenyedik.) Én sírtam, mintha hogyha az
én gyerekeim lettek volna.
Flint : Kisasszonynak vannak gyerekei?
Madelaine : Kérem, csak szimbolikum-gyermekről van szó . . . (Hirtelen, gyűlölettel mutat
Karenra.) De ő nem volt az esküvőn !
Flint : Otthon maradt?
Madeluine : Otthon. Én hazamentem korán.
Bementem a privátkapun, ö nem hallott
engem. És otthon volt. De nem egyedül.
Flint: Hanem kivel?
Madelaine : A másikkal. Kinn, a tetőn, a
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kertben, jól láttam őket. Az az ember szorongatta őket, de úgy, hogy azt hittem : szétropog a csontja. És hátrahajlította, hogy
majdnem beleesett a kis vízmedencébe, ami
van a kertben. És aztán csókolta, mindenütt,
mintha sose nem akarná abbahagyni.
Flint: Aztán?
Madelaine : Aztán ő eltolta az embert és
mondott neki valamit. Én nem hallottam,
hogy mit, de egész szelíden mondta. Az ember
nem szólt semmit, csak megfogta a kezeit neki
és csókolta olyan soká, hogy én már megúntam
nézni és mentem az én szobámba, lefeküdni.
Flint : Látta ezt az embert azon az éjszakán
a házból el is távozni?
Madelaine (jelentőséggel) : Azt én már nem
láttam.
Flint : És látta az illető urat azóta is?
Madelaine : Egyszer.
Flint: Mikor?
Madelaine : Január tizenhatodikán éjjel.
( Mozgás.)
Flint : Mondja el kérem, amit erről tud.
Madelaine : Hát az úgy volt, hogy ő (Karen
felé biccent a fejével.) már egész nap nagyon
különösen viselkedett. Azt mondta, hogy ad
nekem szabadnapot, egész este. És én gyanakodtam.
Flint: Mire?
Madelaine : Mindenre. Mert mért ad ő nekem
szabadnapot szerdán, mikor az én szabadnapom van csütörtökön és én nem kértem őtőle
egy másik szabadnapot. Ezt meg is mondtam
neki, de ő azt mondta, hogy nincs énrám szüksége és csak menjek. Hát mentem.
Flint : Hány órakor ment el hazulról?
Madelaine : ötkor. De akartam tudni, hogy
mi van itt és visszajöttem.
Flint : Mikor?
Madelaine : Este tízkor. A ház sötét, ő nincs
otthon. Hát várok. Egy fél óra múlva hazajön.
Az Istenben boldogult Faulkner úrral. Hát
emiatt akkor már nem mertein otthonmaradni.
De mielőtt elmentem, még láttam azt a két
másik embert, aki velük volt. Egyet, akin látszott, hogy sokat ivott, de azt nem ismertem.
Flint : Es a másikat?
Madelaine » Azt ismertem. Egy magas,
vékony, feketehajú, kékszemű. Az volt, aki őtet
akkor éjjel megcsókolta.
Flint (majdnem diadallal) : Köszönöm, elég.
Madelaine (lefelé készül az emelvényről, amikor
Stevens megállítja).
Stevens : Még egy pillanatra, kisasszony.
Volna még egy pár kérdésem.
Madelaine (ellenségesen) : Amit én tudok,
elmondtam.
Stevens : Még nem mindent. Például azt nem
tisztáztuk még, hogy az a bizonyos feketehajú,
kékszemű ember az ön által leírt tetőkereti
jelenet után elment, vagy ottmaradt?
Madeluine : Honnan tudjam én azt? Az én
szobám messze van, nem hallom én azt.
Stevens (szelíden) : Szóval eskü alatt meri
vallani, hogy az az ember akkor egész éjjel ottmaradt?
Madelaine (bizonytalanul) : Neeem. Azt nem.
(Aztán diadalmas malíciával.) De azt se nem
merem vallani, hogy nem maradt ott !
Stevens : És most egy másik kérdés ; amikor
ön azt az idegen urat először látta, akkor úgyebár sötét volt?
Madelaine : Sötét.
Stevens : És január tizenhatodikán éjjel csak
azért sietett el hazulról, hogy a vádlott kíséretében érkező Faulkner úr rajta ne kapja önt?
Ha jól emlékszem : így mondta.

Madelaine : Nem így mondtam, de ezt
mondtam.
Stevens : Azonban arra még volt Ideje, hogy
egy futó pillantást vethessen a velük érkezett két
úrra? Vagy nem?
Madelaine : De igen.
Stevens: Le tudná írni azt az urat, aki olyan
sokat ivott?
Madeluine : Honnan tudnám? Nem volt
nekem időm úgy megnézni őtet és elég sötét
is volt.
Stevens: Ugy? Olyan sötét volt? És olyan
kevés ideje volt? Ennek ellenére mégis felismerte
azt a másik embert, akit azelőtt csak egyetlenegyszer látott életében, akkor is sötétben?
Madelaine (úgy érzi, hogy ismét megsértették
a becsületét) : Hallja, kérem ! Én eskü alatt
mondok, amit mondok, pedig én hiszek az Istent
és tisztelek az esküt. És ha én kijelentek itt,
hogy az az ember volt, hát akkor az volt. Azt
hiszi : én sose nem láttam még férfit? Elmehetek?
Stevens : Köszönöm. Több kérdésem nincs.
(Madelaine elhagyja az emelvényt, miközben tüntetőleg elkerüli Karen tekintetét.)
Flint : Ha az elnök úr megengedi, a vád képviseletében egy újabb tanút jelentek be. John
Graham Whitfield urat.
Whitfield: (feláll. Magas, őszülő hajú, tökéletes gentleman. Mielőtt a tanuk emelvénye Jelé
indul, bátorítólag paskolja meg a mellette ülő
Nancy kezét).
F l i n t : A neve?
Whitfield : John Graham Whitfield.
Flint: Foglalkozás?
Whitfield : A Whitfield bank elnöke.
Flint : Milyen rokonságban állott Faulknerrel?
Withficld : Az apósa voltam.
Flint : Kétségtelenül olyan embernek tartom
önt, akinek joga van ahhoz, hogy pénzügyi kérdésekben ítéletet mondjon. Ez okból megkérdezem : milyennek tartotta ön Faulkner
vagyoni helyzetét a halála előtti időben?
Whitfield : Igen súlyosnak, de nem reménytelennek. Én magam nyújtottam neki egy
két és fél millió dolláros kölcsönt a vállalatai
megmentésére. Felesleges megjegyzem, hogy ez
a pénz elveszett.
Flint : Mi késztette önt arra, hogy Faulknernek ezt a kölcsönt folyósítsa?
Whitfield : Az egyetlen leánykám férje volt
és én elsősorban mindig a lányom boldogságát
tartottam szem előtt. Azonban az indító okaim
nem voltak kizárólag személyes jellegiek. Tisztában voltam azzal is, hogy Faulkner esetleges
bukása a kisemberek egész légióját juttatná
koldusbotra és ennek megakadályozására meg
akartam tenni minden tőlem telhetőt.
Flint : És vájjon kockára tette volna ön ezt
az igen tekintélyes összeget abban az esetben is,
ha a Faulkner-féle vállalatok helyzetét reménytelennek látta volna?
Whitfield : Sennni esetre sem. Meg voltam
győződve arról, hogy az ő pénzügyi zsenije és
az én óvatos előrelátásom meg tudta volna menteni a vállalatokat — ha Faulkner életben
marad.
Flint : Vagyis ezek szerint az anyagi helyzete
miatti kétségbeesés semmi esetre sem kergethette öngyilkosságba?
Whitfield : Szerintem minden oka megvolt
arra, hogy életben maradjon.
Flint : Mi volt az ön egyéni véleménye Faulknerről?
Whitfield: Becsületbeli kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy voltak olyan tulajdonságai, amelyek szöges ellentétben állottak az

enyémekkel. Én elsősorban az emberi kötelességek szentségében hittem — ő nem hitt semmiben, csak sajátmagában. Ennek ellenére is
atyai szeretettel éreztem iránta.
Flint : Mindezt összegezve : lehetségesnek
tartja ön, hogy Faulkner öngyilkosságot követett el?
Whitfield: Teljesen kizártnak tartom.
Flint : Köszönöm. Több kérdésem nincs.
Stevens : ö n azt mondotta, Whitfield úr,
hogy Faulkner iránt atyai szeretetet érzett.
Whitfield: Igen.
Stevens : Nem volt önök között soha olyan
nézeteltérés, amelynek folyamán ön elveszítette volna a nyugalmát?
Whitfield (elnéző, fensőbbséges
mosollyal):
Ügyvéd úr, én soha nem veszítem el a nyugalmamat.
Stevens : Ha az emlékezetem nem csal : azért
volt valami kis zavar a körül a csodálatraméltó
kölcsön körül, amelyet ön Faulknernek nyújtott.
Nem történt esetleg olyasmi, hogy ön megigérte ugyan a kölcsönt, de megtagadta a folyósítását?
Whitfield : Ez az értesülése félreértésen alapszik. Elismerem, hogy Faulkner a kölcsön
siettetésére használt bizonyos . . . erkölcsi szempontból nem egészen kifogástalan eszközöket,
azonban ez teljesen felesleges volt, hiszen én
szívesen álltam a rendelkezésére, már csak a
lányom kedvéért is.
Stevens : Fenntartja azt az állítását, hogy a
Faulkner-ház összeomlása következtében az ön
vagvona is érzékeny kárt szenvedett?
Whitfield : Igen.
Stevens : Annyira, hogy minden felesleges
kiadástól tartózkodnia kellett?
Whitfield : Mindenesetre.
Stevens : Akkor milyen okból ajánlott ön fel
egy huszonötezer dolláros jutalmat annak, aki
a »Hosszú Regan« néven ismert gangstert a
törvény kezére adja?
Flint : Tiltakozom I Ez a kérdés nem tartozik
a tárgyhoz.
Wbltfteld : De én felelek rá, nagyon szívesen.
A szóbanforgó bandita ugyanis azzal a fogással
élt, hogy vagyonos emberek testi épségének
védelmére ajánlkozik, bizonyos összeg fejében.
Aki pedig ezt a védelmet nem óhajtja igénybe
venni, azzal pár napon belül csodálatosképen
mindig történik valami. Nos : ez az ember nemcsak Faulkner védelmére ajánlkozott, hanem a
leánykáméra is. Ezért ajánlottam fel huszonötezer dollárt bárkinek, aki olyan bizonyítékkal
tud szolgálni, amely a »Hosszú Regan« törvény
elé való állítását lehetségessé teszi.
Stevens : És most volna szíves megmondani,
hogy mért utazott ön el olyan sürgősen Kaliforniába a Faulkner ügyében folyó vizsgálat
elől?
Whitfield: Nem a vizsgálat elől utaztam el,
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hanem azért, hogy megmentsem a lányom
egészségét, sőt talán az életét.
Stevens : Annyira szereti a lányát?
Whitfield: Annyira.
Stevens : Ilyen esetben a pénz nem számít?
Whitfield: Büszkén mondhatom, hogy nem
számít !
Stevens : Azért vásárolta meg neki azt a
férfit is, akit szeretett?
Flint, Whitfield (egyszerre): Uram !
Stevens : Nos akkor talán formulázzuk a kérdést másképen. Nem volt semmi összefüggés az
öri vagyona és aközött a tény között, hogy
Faulkner elbocsátotta az állásából Karen
Andret? Nem volt ez az ön ultimátumszerű
akarata?
Wliitfield (aki lassankint elveszti az önuralmát):
Uram, ez a beállítás teljesen téves alapokon
nyugszik. Lányom semmivel se volt féltékenyebb Karen Andre kisasszonyra, mint Faulkner
szennyesruháira.
Stevens : Én az ön helyében nem merném ezt
ilyen határozottan állítani. Jusson eszébe, hogy
az ön lánya fizetett azért, amit Karen Andre
ingyen kapott !
Flint (felugrik): Elnök ú r i Én tiltakozom
és . . .
Whitfield (ugyanakkor dobbant a lábával. Az
arca elkékül, eltorzul, valósággal reszket a dühtől.
A bíró kopog, de eredmény nélkül. Nancy felugrik és hisztérikusan sikolt bele apja szavaiba.
Whitfield olyan heves indulatba jön, hogy talán
nem is hallja a lánya *Apám, apám!* kiáltását
és szinte hörögve mondja, úgyszólván Flint tiltakozásával egyidejűleg): Hallja maga . . . szemérmetlen . . . tacskó, vigyázzon, mert szétmorzsolom, m i n t . . . elbántam én már magánál
sokkal különb . . .
Stevens (felcsattan): Köszönöm 1 Ez az, amit
hallani akartam ! Több kérdésem nincs I
Flint : Elnök úr ! A vád nevében tisztelettel
kérem, hogy a védelem botrányos megjegyzését, amely ehhez az incidenshez vezetett, a
tárgyalási jegyzőkönyvből töröltetni méltóztassék.
Heath : A megjegyzés és a tanú válasza
kimarad.
Stevens ; Tiltakozom. Kérem, hogy úgy a
megjegyzés, mint az arra adott válasz feljegyeztessék.
Heath : A tiltakozást nem fogadom el.
Stevens : Semmiségi panasszal élek I (Mialatt
Whitfield elhagyja a tanuk emelvényét, a lánya
mellé ül vissza és szeretettel simogatja meg a kezét.)
Esküdt uraim és hölgyeim ! Nem mondhatunk
ítéletet Karen Andre fölött, anélkül, hogy ne
tartanánk ítélőszéket egyben Bjorn Faulkner
fölött is. Mert ez a férfi kívül állott az emberi
erkölcsökön ! Hogy fölöttük állt-e, vagy alattuk,
azt ítélje meg kikí saját meggyőződése szerint.
De azzal valamennyien tisztában vagyunk, hogy
olyan ember volt, aki egyesegyedül a saját
érzéseire és indulataira támaszkodott. Ez az
ember nyiltan hangoztatta, hogy a törvényeket
csak azért csinálták, hogy megszeghessük őket.
Kivételes és korlátok közé nem szorítható
egyéniség volt ő, akit életének utolsó hónapjaiban gúzsba kötöttek, mert az a bizonyos nálam
különb ember, akire vonatkozólag az imént

GAOG NÁNDORNÉ kozmetikai intézete
Budapest, Andrássy-út 53. sz. Telefon: l-mi-26
Hajszálak, szemölcsök, szepiők, láncos arcok villanykezelése 100% garanciával. Zsiros, száraz arcbőr speciális
kezelése. Gyógykrémeim postai szétküldése. Tanítványok
kiképzése. Rendszeresített tanfolyamok külföldiek részére.

its

eltávozott tanú maga jelentette ki, hogy elbánt v e l e . . .
Flint : Tiltakozom ! Ez valóságos védőbeszéd .
Stevens : . . . Bjorn Faulkner volt, esküdt
uraim és hölgyeim, akinek a helyzete annyira
tűrhetetlenné vált, hogy szabadulni akart
belőle minden áron . . . még az élete árán is !
Bjorn Faulkner igenis foglalkozott az öngyilkosság gondolatával, aminek bizonyítására a
védelem nevében tanút jelentek be. (Kis szünet
után.) Siegurd Jungquist 1
Jungquist (a hallgatóság baloldali soraiból fön.
Eddig a második sor táján ült és kissé félénken
közeledik a tanuemelvény felé. Mintegy harmincéves, tartózkodó, csendes ember, naív, kérdező,
majdnem csodálkozó tekintetű szemekkel. Hibásan
és svéd akcentussal beszél).
Stevens : A neve?
Jungquist : Siegurd Jungquist.
Stevens : Foglalkozása?
Jungquist : Hivatalnok. Illetőleg titkár . . .
voltam Bjorn Faulkner úrnál.
Stevens : Mióta?
Jungquist : Novembertől. Mikor Karen Andre
kisasszonyt elküldték.
Stevens j Mi volt azelőtt?
Jungquist: Könyvelő a Faulkneréknál.
Stevens : Mennyi ideig?
Jungquist : ö t évig.
Stevens » Ismeretesek ön előtt Bjorn Faulkner
és Karen Andre személyes kapcsolatai?
Jungquist: Mindenki előtt ismeretesek. Aki
ott volt hivatalnok. De senki nem beszélt erről.
Úgy tiszteltünk Andre kisasszonyt, mintha lett
volna neki a felesége.
Stevens: ö n vette át az Andre kisasszony
állását?
Jungquist : Én.
Stevens : Adott önnek ez alkalommal Andre
kisasszony bizonyos utasításokat a teendőire
vonatkozólag?
Jungquist : Adott.
Stevens : Nem volt önnek az a benyomása,
hogy valami nézeteltérés van közte és Bjorn
Faulkner között?
Jungquist (nyugodt mosollyal): Ügyvéd úr,
őközöttük épp úgy nem lehet nézeteltérés, mint
én közöttem, meg aközött az ember között, akit
akkor látok, mikor a tükörbe nézek,
Stevens : Tanuja volt ön valaha egy Faulkner
és az apósa közti üzleti megbeszélésnek?
Jungquist : Nem. Olyankor engem mindig
kiküldtek. De azt tudok, hogy Whitfield úr
nem szerette Faulkner urat.
Stevens j Bocsánat egy pillanatra. (Átvesz egy
cédulát, amelyet egy, az előbbiek alatt belépő
altiszt nyújtott át a törvényszolgának, aki a papirt
Stevens kezébe adja. Stevens átfutja az írást, aztán
Heath felé fordul.) Elnök úr, jelenteni kívánok
egy közbejött eseményt, amely ugyan egyszerű
félrevezetési kísérlet is lehet, de mégse hagyhatom szó nélkül. Valaki a telefonhoz kéretett
engem és amikor megtudta, hogy ez jelen
pillanatban lehetetlen, a következő üzenetet
kézbesítette nekem : Ne engedje Karen Andret
beszélni, míg én oda nem érkezem. Aláírás
nincs. (Átnyújtotta az írást a bírónak. Ugyanebben a pillanatban Karen felugrik és elhagyja a
helyét.)
Karen : De én beszélni akarok I
Az evé« kellepietlön következményekkel Jár
olyanoknál, kiknek sok vagy kevés gyomorsava
van. Étkezés után egy-két szelet » Savolt«-esőkotádó
jó emésztést biztosít. Pár fillérért minden gyógytárban kapható.

Flint Î Szabadna tudnom, hogy miért?
Karen : Stevens, hallgassanak ki engem,
rögtön.
Stevens: Nagyon sajnálom, de amíg Jungquist úrral nem végeztünk . . .
Stevens (kissé habozva kezd Jungquist kihallgatásáiiak folytatásához):
Nos . . . Jungquist
ú r . . . o t t tartottunk ugyebár, hogy az ön
véleménye szerint Whitfield úr nem szerette
Faulknert. Mire alapítja ezt a véleményét?
Jungquist : Amit hallottam a másik szobából,
mikor az ajtó egyszer nyitva maradt. Faulkner
úr nagyon nyugtalan volt egy valami nagy pénz
miatt és Whitfield úr akkor kérdezte őt gúnyosan : Mit csinálna, ha megbukna? Faulkner úr
csendesen mondta : öngyilkos lennék. Erre
Whitfield úr nagyon különös hangon mondta:
A gondolat nem rossz, jó munkát végezne vele.
Stevens : Biztos ön abban, hogy Whitfield
úr ezt mondta?
Jungquist : Egész biztos.
Stevens : Több kérdésem nincs.
Flint : Mondja csak, Jungquist úr : hol volt
ön alkalmazásban, mielőtt Faulkner szolgálatába lépett?
Jungquist : Egv bankban, Stockholmban.
FUnt : Közvetlenül a Faulkner-cégnél való
alkalmaztatása előtt?
Jungquist : Nem.
Flint : Hol volt, mielőtt Faulknerhez került?
Jungquist : A börtönben.
Flint: Szóval lakat alatt? És miért?
Jungquist : Pénzt vettem el.
FUnt : Mondjuk inkább : sikkasztott. Harmincezer svéd koronát, ha jól vagyok értesülve.
Jungquist : Igen. De Faulkner úr megsajnált
engem és alkalmat adott a lábamra állni.
Flint: És ön a lábait azonnal használatba is
vette, elannyira, hogy az utóbbi őt esztendő
alatt állandóan görbe "utakon Járt velük? Igaz?
Jungquist : Nem igaz.
FUnt : Nem tudta, hogy Bjorn Faulkner a
pénzügyi világ legnagyobb szabású szédelgője?
Jungquist : Nem tudtam, mert ő nem is volt
az.
Flint: Nem? Hát akkor mi volt az ön véleménye azokról a szemkápráztató műveletekről,
amikkel Faulkner az egész világot elvakította?
Jungquist (mély meggyőződéssel) : Nekem
az volt a véleményem, hogy amit másnak nem
szabad, azt neki szabad.
Flint: Miért?
Jungóuist : Mert ő nem volt az, aki más. O
volt a Bjorn Faulkner.
Flint : Szóval az ön megítélése szerint helyesen és jogosan járt el?
Jungóuist (majdnem ünnepélyesen) : Ügyész
úr ! Én azt hiszem, hogy ha egy olyan kis ember, mint én, vagy maga összejön az életben
egy olyan nagy emberrel, mint a Bjorn Faulkner,
altkor leveszi a kalapját, hallgat, engedelmeskedik és mindent csinál, csak nem ítélkezik.
Flint: Kitűnő, Jungquist úr. Az ön alázatos
rajongása valóban bámulatraméltó. Annyira,
hogy ön talán hajlandó is volna a volt főnöke
érdekében bármilyen áldozatra. Vagy nem?
Jungquist: De igen. Mert ő azt tőlem megérdemelné.
Flint : És Andre kisasszony? O iránta is ilyen
megkülönböztetett hódolattal viseltetik?
Jungquist : Igen.

Flint : Annyira, hogy a volt feljebbvalói kedvéért esetleg egy kis hazugságtól se idegenkedne,
mi?
Jungquist (csendes méltatlankodással) : É n
nem hazudtam, ügyész úr. De azt mondhatom,
hogy én inkább hazudnék az ő kedvükért, minthogy igazat mondjak a maga kedvéért.
Flint : Ezért a kijelentéséért sokkal hálásabb
vagyok önnek, mint hinné. Köszönöm, Jungquist úr, több kérdésem nincs. (Jungquist visszamegy a helyére a hallgatóság közé.)
Stevens (ünnepélyesen) : Karen Andre.
Karen (feláll a helyéről. Nyugodt léptekkel megy
fel a tanuk emelvényére. Olyan, mint egy királynő,
aki a vérpadra lép).
Stevens: A neve?
Karen Ï Karen Andre.
Stevens : Mi volt a legutóbbi állása?
Karen : Bjorn Faulkner titkárnője voltam.
Stevens : Hogy ismerkedett meg vele?
Karen : Olvastam egy hirdetést, hogy gyorsírót keres. Akkor láttam először, az irodájában,
Stockholmban. Egyedül volt. És én még soha
nem voltam állásban.
Stevens: Hogy fogadta Önt Faulkner?
Karen : Felállt és nem szólt egy szót se.
Csak állt és nézett engem. És azt a nézést nem
lehetett soká állni. Nem tudtam, hogy mit
csináljak : térdeltek le előtte, vagy vágjak az
arcába. De egyiket se tettem. Megmondtam
neki, hogy miért jöttem.
Stevens : Alkalmazta önt?
Karen : Azt mondta, hogy nagyon fiatal
vagyok és nem tetszem neki. De aztán odadobott nekem egy gyorsíróblokkot és azt
mondta, hogy üljek le írni, mert nagyon sietős
a dolog. Leültem.
Stevens: És meddig írt?
Karen : Estig. És ő diktált. Olyan gyorsan...
vagy talán meg gyorsabban, inint ahogy beszélni szokott. Még arra se adott időt, hogy
közben egy szót szolhassak. És semmi se tetszett neki, amit csináltam. Egyetlen egyszer
el nem mosolyodott, egyszer se nézett rám . . .
Stevens : És mikor . i . (Habozva teszi hozzá)
. . . lett az övé?
Karen (egyszerűen) : Még aznap este.
Stevens : Hogy történt ez?
Karen : Úgy láttam, hogy gyönyörködik
abban, hogy nekem parancsokat osztogathasson. Úgy í)ánt velem, mint amikor az állatszelídítő korbácsot pattogtat egy vadállat szeme
közé. És én rettenetesen féltem tőle.
Stevens : Azért félt, mert ez a bánásmód nem
tetszett önnek?
Karen : Azért féltem, mert t e t s z e t t . . . Amikor, este nyolcra, befejeztük a munkát, azt
mondtam neki, hogy ezt az állást én nem vállalom. Erre rámnézett és először nem szólt semmit.
Aztán azt kérdezte, hogy volt-e már valakim?
Mondom : nem volt. Azt mondja : ő ad nekem
ezer koronát, ha bemegyek a másik szobába
és levetem a ruhámat. Azt mondtam : nem
vetem le. Azt felelte : akkor majd lehúzza
rólam ő.
Stevens (majdnem zavartan) : És . . . azóta
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m i n d i g . . . együtt élt vele, részt vett minden
munkájában, a sikereiben is . . .
Karen : Mindenben.
Stevens : Mikor kezdődtek a Faulkner-konszern üzleti nehézségei?
Karen: Körülbelül egy évvel ezelőtt. Bjorn
egyes részvényei esni kezdtek és fel kellett őket
vásárolni, neki pedig soha nem volt nagy tartaléktőkéje.
Stevens : Mi hozta őt ebben az időben Amerikába?
Karen : Egy két és félmillió dolláros rövidlejáratú kölcsön, amit a Whitfield bank nem
akart meghosszabbítani. Csak aztán, később,
amikor a . . . bank elnökének a lánya közbelépett.
Stevens : Hol ismerkedett meg Faulkner Whitfield úr lányával?
Karen : Egy házimulatságon, Whitfleldék
barátainál. Es a lány azonnal értésére is adta,
hogy érdeklődik iránta, ő ezt az érdeklődést
szívesen fogadta . . . (Finom mosollyal) diplomáciai okokból. Aztán . . . jóval később, egyszer csak elém állott és olyan sápadt arccal,
amilyennek se azelőtt, se azóta nem láttam,
azt mondta nekem : Karen, nekem most már
csak egyetlen olyan ingóságom van, amit zálogba
tehetek. De az jelenleg a tied. Kölcsön adod
nekem? Mondom : Hogyne. Mi az? Azt mondja:
Én magam . . . Erre csak annyit kérdeztem
tőle : Nancy Whitfield? . . . Nem felelt. Csak
bólintott. És . . . eleinte én se szóltam semmit,
m e r t . . . nem volt olyan könnyű . . . de aztán
azt mondtam neki : Rendben van. Amire Ő
azt kérdezte : Változtat ez valamit azon, ami...
köztünk van? Azt mondtam : nem.
Stevens: Azután kérte meg Faulkner Whitfield kisasszony kezét?
Karen : Nem. A lány kérte meg az ő kezét.
Stevens : Honnan tudja?
Karen : Faulkner mesélte el nekem. Elkocsiztak a városból, megálltak egy kis elhagyott
úton, kiszálltak a kocsiból, és akkor a lány
minden bevezetés nélkül azt mondta neki :
Nézze, ne kerülgessük tovább a dolgot. Nekem
szükségem van magára és maga ezt tudja. Magának nincs rám szüksége, ezt meg én tudom. De
én mindent meg tudok fizetni» ami nekem kell.
Erre Faulkner azt kérdezte : És mi volna az az
ár, amit értem fizetni akar? Azt mondja a lány:
Egy tízmillió dolláros kölcsön, amivel megmentheti a vállalatait. És ha szabadlábon akar
maradni, elfogadja. De csak mint a férjem 1
Nancy (felugrik, a méltatlankodástól remegve,
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hisztérikusan) : Hazudik ! Szemérmetlenül
hazudik !
Heath (kopog) : Csendet kérek, mert aki a
tárgyalást zavarja, azt kivezettetem I (Whitfield Nancy fülébe súg valamit és ezzel leülésre
bírja, a kezét paskolja, nyugtatja )
Stevens : Mit felelt erre az ajánlatra Faulkner?
Karen : Azt kérdezte tőle : És nem fogja
elfelejteni soha, hogy üzletet kötöttünk? Üzletet, amiben nincs helye semmiféle érzelmi motívumnak? Mert érzelmet nem árulok. Erre a
lány azt felelte : Nekem a maga érzelmeire nincs
szükségem. Maga megkapja a pénzemet, én
megkapom magát. . . Hát igv alkudtak meg
egymással.
Stevens : És ön nem vette tőle rossz néven
ezt a házasságot?
Karen : Nem. Mert ez nem házasság volt,
hanem üzlet. És mi mindaketten úgy tekintettük az üzleteinket, mint egy állandó, izgalmas hadjáratot, aminek a során néha nagyon
nehéz csatákat kell megvívnunk. Á m b á r . . .
bevallom, hogy ez a csata nekem nehezebo volt,
mint neki.
Stevens (feláll) : Mért bocsátotta önt el az
állásából Faulkner az esküvője után két héttel?
Karen : Mert rákényszerítették. Withfield
megtagadta a megígért kölcsön folyósítását.
Stevens : Miért?
Karen : Hogy miért, azt nem tudom. De az
alatt az ürügv alatt, hogy a veje szeretőt tart.
Stevens : Vagyis még akkor se utalta ki a
pénzt, amikor önt elbácsották?
Karen : Nem. De Bjorn segített magán. És
amit szépszerével nem adtak neki oda, azt egyszerűen elvette.
Stevens : Hogyan?
Karen: Úgy, hogy ráhamisította Whitfield
aláírását egy hitellevélre.
Stevens : Honnan tudja ön ezt?
Karen (nyugodtan) : Segítettem neki. (Mozgás.
Stevens hátrahőköl. Flint mosolyog.)
Stevens (izgatottan) : És . . . és Whitfield?
Karen : Kénytelen volt az aláírás valódiságát
elismerni, mert ebből olyan családi botrány
kerekedett volna, ami az ő bankját is tönkretehette.
Stevens: És használt legalább valamit ez
a . . . tranzakció?
Karen : Átmenetileg. De úgyszólván csak egy
csepp volt a tengerben. Bjorn annyira kimentette már a hitelét, hogy . . . nem volt a számára
mentség. És ezt ő maga jól tudta.
Stevens : S z ó v a l . . . mi volt a terve?
Karen (rezignált mosollyal) : Nem nehéz kitalálni. Egy olyan ember mint Faulkner, nem
szokott csődtömeggondnokok irgalmáért könyörögni és arra se hajlandó, hogy lecsukassa
magát...
Stevens : Hanem?
Karen : O lenézte az egész világot, minden
mondvacsinált törvényével együtt. Ott tartotta a kezét a világ ütőerén és úgy találta, hogy
ez a föld gyalázatos vérszegénységben szenved.
És ebből a lenézett, megvetett világból akkor
és úgy akart eltávozni, ahogy neki kedve tartotta, azért határozta el, h o g y . . . (Hirtelen
eláll a szava, mert egy csengő hang kiált közbe a
hallgatóság háta mögül.)
Regan : Ne, ne Î Elég I Hagyja abba 1 Azt
telefonáltam, hogy várjanak meg engem . . .
(Közben az emelvény felé rohan, de a törvényszolga az útjába áll.)
Karen (felpattan) : Larry ! Hallgasson !
Megígérte . . .
Heath (kopog) : Csendet kérek ! Mit jelentsen ez?
Rcyan : Rögtön megmondom !

Karen : Nem ! Ne mondja ! Elnök úr, ne
engedje beszélni ezt az embert !
Flint : Mért ne?
Heath : Rendre ! Csendet kérek !
Madelaine (a hallgatóság közül előrohan, jobbról) : Ez az az ember ! Aki megcsókolta őtet !
Flint : Ha nem tévedek : Regan. A »Hosszú
Regan«.
Heath: Engedjék ide. (Törvényszolga elbocsátja Regant, aki a pulpitus elé lép.)
Karen (közben halálos izgalomban) : Elnök
ú r . . . ez az ember szeret engem . . . Meg akar
menteni.. . Hazudni fog . . . Egy szót se
higyjenek neki . , .
l'togan : Hagyja, Karen. Most már hiába
minden. Faulkner meghalt.

Karen (megtántorodik) : Mi?
Flint: Meghalt. Remélem: ez önnek nem
meglepetés.
Regan : De az. Mert ő még nem tudja. Amikor
őt letartóztatták, akkor Faulkner még élt.
Karen (felkiált) : És most? Hát
hiszen
még . . . most is él I
Regan: Nem él, Karen. Meggyilkolták.
Karen (aki az előbb szinte értetlenséggel fogadta
Regan kijelentését, most egyszerre sikoltva, hisztérikusan) : Nem ! . . . Elnök úr ! . . . Hazudik . . . Î Él, elnök úr ! . . . Él és én rám vár.
Elnök úr ! . . . Nem igaz ! . . . Nem, ez nem
lehet igaz ! (Közben a mellét veri, a ruháját
szaggatja, mialatt, gyorsan lemegy a
függöny.)

HARMADIK FELVONÁS
(Szín : ugyanaz, Azonban most a függöny felgördültekor már mindenki a helyén van, a bíró
kivételével. A legfeltűnőbb különbség a második
és harmadik felvonás külsőségei között Karenen
tapasztalható. Most is csendes — de mint egy
halott. A mozgása, a beszédmódja most is nyugodt,
de hiányzik belőle minden erő. A ruhája egész
fekete és a végletekig egyszerű. A törvényszolga
kopog.)
Törvényszolga : Tisztelet adassék !
Heath (belép. Mindenki feláll).
Törvényszolgn : Newvork állam tizenegyes
felsőbírósága. William Heath elnököl.
Heath (leül).
Törvényszolfia (kopog. Mindenki helyet foglal).
Ileath : A Karen Andre ügyében tartott és
tegnap felfüggesztett főtárgyalás! folytatom.
Flint : A vád képviseletében . . .
Stevens : A védelem képviseletében . . .
Ileath : Köszönöm. A védelemé a szó.
FJint : Bocsánat, elnök úr, soronkívüli jelentenivalóm van.
Ileath : Engedélyezem.
Flint : Tisztelettel jelentem, hogy elfogatási
parancsot adattam ki a »Hosszú Regan« néven
ismert Lawrence Regan ellen, mint aki Faulkner
meggyilkolásában a bűnsegédi bűnrészességgel
nyomatékosan gyanúsítható. De az elfogatási
parancs nem volt foganatosítható, mert tegnap
a gyanúsított nyomtalanul eltűnt. Utoljára a
védelem képviselőjének társaságában látták
és így azt indítványoznám . . .
Regan (a hallgatóság sorai között megszólal):
Maga csak ne indítványozzon semmit ! (Mialatt
közelebb jön.) I t t vagyok! (Flint felé halad.)
Mert énnekem nem szokásom nyomtalanul eltűnni az olyan könnyű lovasság elől, mint
maga. Itt vagyok, itt is maradok és (Karenre)...
ha ő bűnös, hát akkor én is bűnös vagyok.
(Leül Stevens asztalához és bátorítóan pillant
Karenra, aki azonban rá se néz.)
Ileath (kopog): Csendet kérek. Átadom a szót
a védelemnek.
Stevens : Karen Andre.
Karen (feláll és az emelvényre lép. Minden
ereje elszállt, minden bája elhervadt, minden mozdulat külön erőfeszítésébe kerül.)
Stevens (ünnepélyesen): Eskü alatt kérdem
öntől : amikor tegnap erre az emelvényre lépett, tudatában volt már annak, hogy mi ebben
az ügyben a teljes és tiszta igazság?
Korén (erőtlenül): Nem.

Stevens : És, tekintettel az azóta tudomására
jutott körülményekre, nem kívánja vallomásának egyes részeit visszavonni?
Karen (erőtlenül): Nem.
Stevens : Fenntartja azt az állítását, hogy
Faulkner öngyilkos lett?
Karon : . . . Nem lett öngyilkos . . . Meggyilkolta v a l a k i . . . De nem én . . .
Stevens : Szóval igaz, hogy Faulkner itt akarta
hagyni ezt. a világot?
Karen: De nem úgy, ahogy maga gondolja.
Csak ezt a világot akarta itt hagyni, de nem az
életét. Mert én tényleg ledobtam egy embert
az üzletház tetejéről. De az az ember már nem
élt. És nem is Faulkner volt. (Élénk mozgás.)
Stevens (izgatottan): Kérem . . . (feláll.) legyen
szíves ezt egy kicsit világosabban . . .
Karen : Faulkner azt akarta, hogy halottnak
higyjék. Hogv ne keressék, ne hajszolják.. El
akart tűnni. Azért eszelte ki ezt az öngyilkossági komédiát. És én utána mentem volna.
Ez volt a terve. Már régen. Erre zsarolta ki
már azt a pénzt is Whitfieldtől. De kellett
neki valaki, aki segítsen. Olyasvalaki, akiről
senki se tudhatta, hogy összeköttetésben áll
vele. És ez a valaki. . . (Reganre mutat ) . . . ő
volt. Regan.
Stevens : És . . . miben állott ez a segítség?
Karen : Abban, hogv neki kellett megszereznie
azt a holttestet (keserű mosollyal) az öngyilkossághoz. Hát most már csak erre vártunk.
Stevens : Mire?
Karen : Hogy meghaljon valaki, aki Faulknerhez hasonlít. És ez meg is történt, január
tizenötödikén éjjel. Mert a »Balkezes O'Toole«
nevű gangstert lelőtte egv vetélytársa és ez a
holttest eltűnt. (Reganre.) O tüntette el. Es
ezt az embert dobtam én le az üzletház tetejéről.
Stevens : Szóval ez volt az ő szerepe ebben az
ügvben. Más nem volt?
Karen : De igen. Neki kellett volna Faulknert
átszöktetni Dél-Amerikába, repülőgépen. 0
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ugyanis azzal is foglalkozik, hogy . . . Mindegy.
Ez nem tartozik ide. Elég az hozzá, hogy aznap,
Január tizenhatodikán, Bjorn átutalta az egymillió dollárt, három buenos-airesi bankba.
Stevens : És most mondja el : mi történt
január tizenhatodikán?
Karen (leül): Faulkner eljött hozzám aznap
este. Együtt vacsoráztunk, aztán elmentünk
Reganért, aki akkorra már útiruhába öltöztette
a halott O'Toolet. Aztán hazamentünk. Faulkner azt akarta, hogy lássák a házba bemenni.
Azért nem nyitottuk ki a kaput kulccsal.
Stevens : Aztán?
Karen : Aztán Bjorn ruhát cserélt vele és
megírta a búcsúlevelet és . . . elment.
Stevens Î Aztán?
Karen Î Aztán . . . egy pár perc múlva Regan
is elment, mert találkozni kellett neki Faulknerrel. . .
Stevens: Hol?
Karén : Tíz mértföldnyire a városon kívül,
ahol a Regan repülőgépe el volt rejtve és . . .
én egyedül maradtam a halott Ó'Toole-lal.
Akkor összeszaggattam a ruhámat., mintha birkóztam volna valakivel, kimentem a kertbe,
ahol O'Toole a k k o r r a . . . lecsúszott a mellvédről a h o m o k b a . . . Én azért megfogtam a
revolvert... nagyon izgatott voltam, elfelejtkeztem az ujjlenyomatokról és . . . elsütöttem,
hogy ha a sebet felfedezik, hát tudjak mit
mondani. Aztán . . . felemeltem O'Toolet és . . .
(Nem tudja kimondani, hogy ledobta.) Aztán
utána néztem . . .
Stevens : Köszönöm, Andre kisasszony. Több
kérdésem nincs.
Flint : Nekem igen. Szerette magát Faulkner?
Karen : Igen.
Flint : Akk or mért nem vette el?
Karen : Mért vett volna el?
Flint : Mert az olyan együttélésre, mint
amilyen az önöké volt, vannak bizonyos társadalmi formák . . .
Karén : De ki csinálta azokat a társadalmi
formákat? És kinek?
Flint : Mondja, kisasszony : figyelmeztette
önt a védője, hogy lehetőleg ne mondjon olyasmit, ami a közhangulatot ön ellen fordíthatja?
Karen : Figyelmeztetett. De én azért vagyok
itt, hogy az igazat mondjam.
FUnt : Szerette maga Faulknert?
Karen : Szerettem.
Flint: Minden hibájával együtt?
Karen : Sőt. Talán . . . épp azért szerettem,
mert olyan volt, amilyen volt.
Flint : így gondoltam én is, kisasszony. És
most kérdem : ha jött volna valaki, aki nemcsak elvette volna őt öntől, hanem át is alakította volna? Aki kiölte volna belőle azt a
könyörtelen vadállatot, akit ön benne úgy
imádott. . .
Stevens : Tiltakozom !
Heath : Elfogadom !
Karen (hajdani ereje halvány árnyékával):
De én felelni akarok neki, mert tudtára kívánom
adni, hogy meggyalázta egy halott ember
emlékét.
Flint: Hát ön nem gyalázta meg őt még
életében? Mikor a szakításuk utáni első éjjel
összeállott egy közönséges gangsterrel. . .
Regan (felugrik): Hallja-e maga . . .
Karen (nyugodtan): Hagyja, Larry . . . (Regan
vonakodva ül vissza.) ön félreérti "a dolgokat,
ügyész úr. Regan szeretett engem. De én nem
szerettem őt.
A r a n y s z ő k e , bronz, À r j a n i / c i i o á r
Tizian hajszíneket ad az A l d l I J M J y d l
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Flint: Akkor mért csókolódzott vele? Talán
azért, mert. ő a közreműködése fejében azt
kérte öntől, hogy . . .
Karen (egyre élénkebben): Semmit se kért.
Flint : Ugyebár Faulkner éveken át a legnagyobb pompával vette önt körül? Platinaingekkel és ehhez hasonló drága holmikkal
ajándékozta meg . . .
Korén : Igen.
Flint : Ugye ön ezen az életmódon nem szívesen változtatott volna? Nem élt volna szívesen egy tönkrement ember oldalán?
Karen : Erre, ha minden sikerül, soha nem
is került volna a sor.
Flint : Persze, hogy nem ! Mert, ha minden
úgy sikerült volna, mint a Faulkner meggyilkolása, akkor ön, meg a kedvese, a gangster,
szépen felvették volna a pénzt, amiről senki
se t u d o t t . . .
Stevens : Tiltakozom !
Heath : Elfogadom !
Flint: Ez előtt is szívesen hajlok meg. Mert
most már a vád minden pontját beigazoltnak
látom és azt a nőt, aki képes volt egy hirhedt
angsterrel való szerelmi szövetkezésre, egy
ét és félmilliós hamisításra és aki mindezt
büszkén és a közerkölcs fennhéjázó megvetésével vallotta be, azt a nőt képesnek tartom
a gyilkosságra is I (Karenra néz.)
Karen (nyugodtan) : Igaza van, ügyész úr.
Én képes lennék gyilkosságra is. De csak a
Faulkner érdekében.
Flint : Köszönöm. Több kérdésem nincs.
Karen (lassan, közömbősen megy a helyére).
Stevens : Lawrence Regan.
Regan (felmegy az emelvényre).
Stevens : A neve?
Regan : Lawrence Regan.
Stevens (kissé bizonytalanul) : Foglalkozása?
Regan (nyugodtan, egy parányi trônikus szemöldökrándltással) : Munkanélküli.
Stevens: Mióta ismeri Karen Andret?
Regan : öt hónapja.
Stevens : Hol találkozott vele?
Regan : Faulkner irodájában, ahova azért
mentem, m e r t . . . lett volna ott egy kis üzleti
ügyem, amiből aztán nem lett semmi.
Stevens : Tudott ön Andre kisasszonynak
Faulknerhez való viszonyáról?
Regan : Hogyne. Azt is tudtam, hogy reménytelen eset vagyok. Mit csináljak, ha mégis . . .
Stevens : És nem remélte, hogy Andre kisasszony egyszer majd talán mégis csak. . .
osztozni fog az ön érzelmeiben?
Regan (egy parányit lehajtja a fejét) : Nem.
Stevens : Es nem tett soha kísérletet arra.
hogy . . . erőszakkal hódítsa meg?
Regan : Muszáj erre felelni?
Stevens : Sajnos, igen.
Regan : H á t . . . egyszer megcsókoltam.
Erőszakkal. A Faulkner esküvője napján.
Egyedül volt, boldogtalan volt, hát gondoltain . . . De nem sikerült. Akkor se. És azóta
se volt köztünk szó ilyesmiről, soha.
Stevens : Mikor beszélt Önnek Andre kisasszony a Faulkner által tervezett szökésről?
Regan : Két héttel azelőtt, hogy nyélbeütöttük.
Steven« : A »Balkezes O'Toole« barátja volt
önnek?
Regan : Nem.
Stevens: Ellensége?
Regnn : Az se.
Stevens : Nem is állott ön semmiféle összeköttetésben a gyilkosaival?
Regan : Nem.
Stevens (habozva, hogy miként formulázza a
kérdést) : És nem is volt semmi határozott elő-
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zetes tudomása arról, hogy meg akarják gyilkolni?
Iiogan (az előbbi irónikus szemöldökmozdulattal) ; Nem. Nekem ez olyan kis meglepetés
volt.
Stevens :Mi történt január tizenhatodikán
éjjel?
Began : Ami abból énrám vonatkozik, azt
már elmondta az Andre kisasszony. De ő csak
a felét tudja ennek a históriának. Mert amikor
én kijöttem az üzletházból, akkor még történt
egy és más . . .
Stevens: Mondjon el, kérem, mindent részletesen.
Began : Beülök a kocsiba, gázt adok, meg se
állok Meadow Lane-ig, ahol a repcsimet tartom,
a pilótaruhával. Oda adtam találkozót Faulknernek.
Stevens : Hány órakor ért oda?
Regan: Éjféltájt. Szép holdsütés volt,
remekül látszott mindenütt a Faulkner kocsijának a nyoma, azon a kis úton fordult be, amit
berajzoltam a térképibe, na, gondoltam, rendben van, gyerünk utána, a repcsihez.
Stevens : A repülőgéphez.
Began : Hát. De mink, szakkörökben csak
úgy mondjuk : repesi. Utánamentem, hát majd
a guta ütött. A repülő nem volt sehol. Csak
Faulkner kocsija volt ott, üresen, meg a repülőgép nyoma a sárban. Hogy lehet ez — mondom
— mikor Faulkner nem is' tud repülni?
Stevens : És nyomozni kezdett?
Began : Mint egy hekus.
Stevens : Talált valamit?
Began : Egy kocsit. Egy nagy fekete városi
kocsit, az országút másik oldalán.
Stevens : Kinek a kocsija volt az?
Began : Azt akartam tudni én is. Hát bemásztam, leültem a hátsó ülésre és vártam.
Stevens : Meddig?
Began : Hajnalig. Valamivel hajnal előtt
megjött a tulaj.
Stevens: A fekete kocsi tulajdonosa?
Began : Az. Kalap nélkül, gyűrött, olajfoltos
ruhában, olyan fehér arccal, mint aki meszet
evett. Ódagyőn a kocsihoz, kinyitja az ajtót,
meglát engem, hátrahőköl, mintha egy balhorogütést adtam volna az állára, közbe akkorát
ordít, mint akinek most szedik ki a szemit.
Stevens : És maga?
Began : Én úgy tettem, mintha most térnék
magamhoz. Nyújtózkodtam, a szemeimet dörgöltem, aztán' aszondom : Nini, maga az?
Aszondja : Nahát, ilyen váratlan találkozás.
Azt hiszem, nem nagyon örült nekem. Azt
kérdi : .Mit keresek én az ő kocsijában? Mondom : Épp egy kis bajba voltam, olyan jól
gyött ez a kocsi nekem, mint egy falat kenyér.
Aszondja : Na jól van, de most már szálljak
ki belőle, mert ő nagyon siet.
Stevens : És maga kiszállt?
Began : Nem én. Aszondom : Hova siet?
Aszondja : Az magát ne érdekelje. Mondom:
Engem nem nagyon, de van egy pár újságíró
barátom, akik sokat adnának érte, ha tudnák,
hogy egy ilyen kiváló egyéniség kalap nélkül
mászkál a városon kívül," olyan kora reggel,
amikor még a tejesemberek is alszanak.
•Stevens : És ő? Mit felelt erre?
Began : Semmit. Csak kivette a csekkönyvét
és rámnézett. Én meg- rá. Aszondja : ötezer
dollár. Mondom : Oké. Erre kiállított egy
csekket. Ezt a csekket ni. (Átadja Stevensnek.
Mozgás.)

Stevens (baljóslatú hangon, élesen) : Mellékletül csatolom !
Flint (még mielőtt Stevens átadta volna a csekket
a hivatalnoknak, felugrik) : Mit jelentsen ez
az egész? Ki volt az az ember?
Stevens : Kívánja a vád képviselője, hogy
megmondjam a nevét?
Flint: Kérni fogom.
Stevens : Akkor felolvasom a csekk szövegét.
Ezerkilencszázharmincöt, január tizenhét. A
Newyork-City-Bank fizessen ezen csekk alapján, számlakövetelésemből, rendeletemre, ötezer, azaz ötezer dollárt Lawrence Regan úrnak.
Aláírás : John Graham Whitfield.
(A teremben valóságos felzúdulás. Whitfield dobbant a lábával.)
Whitfield : Rágalom !
Nancy (felugrik, hisztérikusan) : Apám, ez...
nem igaz, úgy-e?
Stevens : Folytass'a, kérem ! Mit csinált a
csekkel?
Began : Eltettem, szépen megköszöntem,
aztán elővettem a fegyveremet, a bordái közé
illesztettem és azt kérdeztem tőle : És most
mondja, maga mocskos gazember : mit csinált
Faulknerrel? Erre csak eltátotta a száját, mint
a szárazra vetett potyka és egy hangot sem
tudott kinyögni.
Whitfield : Elnök úr, ez az ember olyanokat
állít rólam . . .
Heath: Eskü alatt állítja. Ha nem mond
igazat, viselni fogja a következményeit.
Stevens : Folytassa, kérem. Ott tartottunk,
hogy egy szót se tudott szólni. . .
Began : Eleinte. Aztán is csak annyit, hogy
aszondja : Nem tudom, hogy miről beszél.
Már mint hogy én miről beszélek. Erre méregbe
gyöttem, még jobban a bordái közé nyomtam
a stukert és azt mondtam neki : Na, most aztán
ki vele, egykettő ! Én benne vagyok ebbe a
dologba, maga is benne van, tudni akarom,
hogy mit csinált Faulknerrel? Azt mondja :
Ha "megöl, akkor se mondom meg. Nem is
mondta.
Stevens : Akkor se, amikor maga feljelentéssel
fenyegette meg?
Began : Akkor se. Mert nagyon jól tudta,
hogy nem jelenthetem fel, anélkül, hogy ezzel
be nem mártanám Faulknert is. Hát akkor
aztán nem tudtam már mást kérdezni tőle,
csak annyit, hogy : Mondja meg legalább, hogy
él-e? Aszondja : Menjen és kérdezze meg tőle.
Erre elengedtem.
Stevens : Miért?
Began : Gondoltam : Ha figyeltetem és ha
Faulkner él, akkor ő előbb-utóbb a nyomára
fog vezetni. De azért nem voltam egészen biztos
a dolgomban. Az embereim ő utána vetették
magukat, én meg Faulkner után. Mert akkor
még nem lehetett tudni, hogy a kettő közül
melyik játszott ki bennünket. ~ Hát még aznap
reggel elindultam Buenos-Ayresbe. És megpróbáltam mindent. Újságba hirdettem, senki
se felelt. Figyeltem a három bankot, senki se
jelentkezett « pénzért.
Stevens : Értesítette ön erről Andre kisaszszonyt?
Began : Nem. Először is az volt a megegyezés,
hogy egy hónapig nem érintkezünk egymással.
Másodszor meg hogy értesítsem, mikor letar-
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tóztatták, mint Faulkner gyilkosát? Hát nem
tehettem egyebet, csak vártam.
Stevens : Meddig?
Regan : Tegnapelőtt estig. De akkor sürgönyt kaptam embereimtől, hogy megtalálták
a repülőgépemet.
Stevens: Hol?
R jjan : Egy elhagyott völgyben, New-Yerseyben.
Stevens : Biztos, hogy a maga gépe volt?
Regan : Biztos. Ámbár én magam is csak a
motor számából ismertem rá, mert felgyújtották, petróleummal.
Stevens (feláll) : És az ülésen? Ott nem
talált semmit?
Regan : De igen. Ott találtam meg Faulknert.
(Mozgás.) Már mint ami megmaradt belőle.
Egy megszenesedett csontváz, jobboldalt, a
felső állkapcsában két arany- meg egy platinafoggal és . . . két revolvergolyóval à csontjai
között. Egy a jobbkeze fejében, egy meg a
bordájához szorulva, a szívetáján.
( A teremben halálos csend, csak egy tompa zaj :
Karen feje a két keze közé hullik.)
Stevens (kis szünet után) : Köszönöm. Több
kérdésem nincs.
Flint : Akkor most talán én . . . Mondja csak,
barátom : mi az ön foglalkozása?
Regan : Nagyon szeretné, ha pontosan megmondanám?
Flint : Mást kérdek : mit szokott ön tenni
azokkal a z . . . üzletfeleivel, akik az ön védelmét visszautasítják?
Regan : Nekem törvényes jogom van ahhoz,
hogy ne értsem meg, amit most kérdezett.
Flint (bosszúsan) : Szokott újságot olvasni?
Regan : Alkalomadtán.
Flint : Nem olvasta véletlenül, hogy amikor
ifjabb James Sutten . . .
Stevens : Elnök úr, tiltakozom ! Ezek a kérdések nem tartoznak a tárgyhoz 1
Heath : A tiltakozást elfogadom I
Flint : Nos, egy tárgyhoz tartozó kérdés :
nem haragudott ön meg egy kicsit Faulknerre,
mikor a vele való . . . üzleti ügye nem sikerült?
Regan : Nem.
Flint : És mit tenne ön egy olyan emberrel,
aki elrabolná azt a nőt, akit ön szeret?
Regan : Elmet'élném a torkát egy tompa
fűrésszel.,
Flint : Úgy? Hát akkor hogy adjunk mi hitelt,
annak, hogy egy Regan, egy törvényen kívül
álló gangster, a társadalom söpredéke nemes
gesztussal félreáll és átenged egy nőt a vetélytársának? Mivel t u d j a ezt megmagyarázni?
Regan (egyszerűen): Azzal, hogy ő . . . Faulknert szerette.
Flint : De Faulkner megcsalta őt ! Megházasodott I És ön tűrte, hogy viszonyt folytasson
Vele, még azután is?
Regan : Ahhoz nekem nem volt semmi közöm.
Flint : Azt hiszem, hogy az ön között és a
vádlott között lévő szerelmi viszony . . .
Stevens : Tiltakozom I
Heath : Elfogadom I
Flint : H á t akkor mért gyilkolta ön meg
Faulknert?
Stevens : Tiltakozom !
Ileath : Elfogadom !
Flint : Semmiségi panasszal élek. Szóval ön
tagadja, hogy bármi része is lett volna Faulkner
meggyilkolásában?
'
Regan : Tagadom.
Flint : Azt is tagadja, hogy tudomása volt
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a vádlott által előadott fantasztikus tervről?
Regan : Azt soha nem is tagadtam.
Flint : Milyen minőségben vett ön részt ennek
a tervnek a kivitelében?
Regan: Mint hullaszállító.
Flint : Nem volt semmi más szerepe benne?
Regan : Nem.
Flint : Akkor kérem a B) mellékletet (Átnyújtják neki a fegyvert.) Ismeri ön ezt a kis jószágot?
Regan : Ha nem csalódom : már láttam ilyesmit valaha.
Flint : Úgy? Hát akkor majd egy kicsit közelebbről is megismertetem vele. Kérem az írásos
tanúvallomást. (Egy Írást vesz át a segédjétől.)
írásos tanúvallomás, amely szerint a cc 3490.
számú, 7.63-as kaliberű revolvert, hat hónappal
ezelőtt, Lawrence Regan címére adták fel,
postacsomagban. Mellékletül csatolom.
Heath : Elfogadom.
Flint : És most kérdem : tudja ön, mi az az
izzítópróba?
Regan : Nem én.
Flint : H á t majd megmondom. Ennek a
fegyvernek a száma ki van reszelve. De, ha a
vörös Izzásig hevítik, akkor a szám még ma is
előtűnik. (Emelt hangon.) Ennek a fegyvernek
a száma cc 3490. Mit szól ehhez?
Regan : Hogy kár volt ennek az egésznek
olyan nagy feneket keríteni. Mért nem kérdezte
meg, hogy ki adta a revolvert Andre kisaszszonynak? Mert én adtam.
Flint: Mi célból?
Regan : Mint egyszerű szeretetadományt.
Flint : És most volna szíves megmondani :
hol van jelen pillanatban az önök cinkostársa?
Az a harmadik ember, aki a részeget játszotta?
Rcgan: Azt egész pontosan megmondhatom.
Evégreen-temető, Whitfield-féle családi kripta.
Ami egyébiránt a legelőkelőbb hely, ahol a
szegény Balkezes Toole valaha megfordult.
Flint : Szóval ön azt állítja, hogy a temetőben
nyugvó halott a Balkezes Toole, a repülőgépben
talált csontváz pedig Faulkner?
Regan : Igen.
F l i n t : És ha én azt mondom, hogy éppen
megfordítva : azért eszelte ki ezt az egész fantasztikus mesét, hogy megmentse a kedvesét?
Kérdem, hogy ezenkívül mivel tudja a tanú
állításának igazságát bizonyítani?
Regan (csendesen) : Hallja, most az egyszer
megfogott. Erre én nem tudok felelni, csak
egyet. Hogy emberek vagyunk. Maga is, én is.
Maga kerületi ügyész, én meg . . . vagyok, ami
vagyok. Mindakettőnknek sok piszkos dolgot
kell csinálni. De azért azt hiszem, hogy ha véletlenül mégis csak találkozik valamelyikünk ebben
az életben olyasmivel, ami olyan tiszta, hogy le
köll előtte borulni, h á t . . . azért azt is meg szabad látni, nem igaz? Én szerettem őt, ő meg
Faulknert szerette. Más bizonyítékom nincs.
Flint (az eddigi hangjánál valamivel szelídebben):
Köszönöm. Több kérdésem nincs (Regan visszatér Stevens asztalához. Karen ránéz. Odanyújtja
neki a kezét, ö megszorítja és leül.)
Stevens : A védelemnek nincs több tanuja.?
H e a t h : És a vádnak?
Flint : Ha elnök úr megengedi : még egy.
Roberta van Rensallaer.
Hivatalnok : Roberta van Rensallaer ! (Erre
a felhívásra egy nagyoA csinos, elegáns fiatal nő
indul meg a tanuk emelvénye jelé. Egyáltalán nem
közönséges megjelenésű és nincs kizárva, hogy jó
nevelésben volt része, de az őt körülvevő alvilági
társadalom nyelvén beszél.)
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Flint s A neve?
Roberta : A családi Ruby. Ruby O'Toole.
Flint : És Roberta van Rensallaer művésznéven ismerik?
Roberta : Igen. Mint legyezőtáncosnőt,
Flint; Ismeri ön a Regant urat?
Roberta î Ki ne ismerné ezt a patkányt?
Flint: Mért haragszik rá?
Roberta : Mert megölte a Balkezest. O Toole-t.
Flint : Kérem : kapcsolja ki most egy pillanatra a személyes érzéseit és támaszkodjék a
tényekre. Van önnek tudomása arról, hogy
Regan és O'Toole együtt dolgoztak?
Roberta: Nem. Azt ő csak szerette volna.
Flint : Szóval üzleti ellenfelek voltak?
Roberta : Annyira mi őt soha nem érdemesítettük.
Flint: Mikor látta utoljára Regant?
Roberta : Láttam, vagy hallottam?
Flint: Látta.
Roberta: Két héttel azelőtt, hogy a Balkezes gyertyáját kioltották. A Hosszú egyszerre
csak beállított a lokálba, e s t e . . .
Flint: Mit akart?
Roberta : Azt mondta, hogy feladja az üzletét és eladná nekünk a kinnlevőségeit.
Flint: Meglepte önt ez az ajánlat?
Roberta : Mi az hogy . . . Két ember szedett
össze kanállal.
Flint: És mit szólt ehhez az ajánlathoz
O'Toole?
Roberta : Azt mondta : maszlag, ő ki nem
állhatta a Hosszút.
Flint: Miért?
Roberta : Mert papa-mamát akart velem
játszani.
Flint : De ön nem volt hajlandó, ugyebár?
Roberta : Nem. Mert ővele nem érdemes.
Nincs benne kitartás. 0 nem az a fiú, aki egy
széken koptatja fényesre a nadrágját.
Flint (önkénytelenül elmosolyodik): Na és . . .
mit mondott Regan : mért akarja abbahagyni
az üzletét?
Roberta : Regélt az összevissza sokat. Hogy
vidékre megy, meg valami új macskába szédült bele, akit ő most nehéz dohányhoz fog
juttatni. . .
Fltnt: Úgy? És gondolja, hogy igazat mondott?
Roberta : Nincs kizárva. Mert sokat ivott. . .
És csak olyankor mond igazat.
Flint: Nem említette véletlenül, hogy ki az
a szóbanforgó új nő?
Roberta : Nem. De a Balkezes tudta. Meg
is mondta neki, hogy kár előre megcsináltatni
a karikagyűrűket, mert a nő ajtajának a kulcsa
még mindig a Faulkner zsebében van.
Flint: Mit felelt erre Regan?
Roberta : Azt mondta, hogy Faulkner most
olyan helyre készül, ahol nem sok hasznát veszi
majd a kulcsainak. És, hogy ő nem lenne meglepve, ha Faulknert egy szép reggel vízszintes
helyzetben találnák meg, de nem alva.
Flint : Emlékszik az O'Toole és Regan közti
beszélgetés többi részére is?
Roberta : Nem. Mindenféle részvényekről
volt szó, az engem nem érdekel. Csak annyit
tudok, hogy Balkezes a végin azt mondta :
Majd gondolkozik a dolgon. Akkor aztán Regan
elment és még a hírét se hallottuk egy darabig.
Flint: Meddig?
Roberta : Január tizenötödikén estig. Akkor
felhívott bennünket telefonon és a Balkezes
beszélt vele.
Flint : Mit?

Roberta : Nem tudom. De amikor letette a
kagylót, azt mondta, hogy találkozója van a
Hosszúval és nyélbeüti vele az üzletet.
Flint : Szóval kifejezetten azért ment el, mert
Regannel akart találkozni?
Roberta : Azért. Aztán úgy találták meg a
Qeensborough-hídon, halva. Rögtön el Is szaladt az illető a rendőrségre, jelenteni, de mire
a zsaruk odaérkeztek, akkorra a Balkezes már
nem volt a hídon.
Flint : Átadom a tanút a védelemnek.
Stevens : ö n George O'Toole özvegye?
Roberta : Igen.
Stevens : Elismeri, hogy ellenséges Indulattal
viseltetik Lawrence Regan iránt?
Roberto : Kérdezze azt kétszer, mind a kétszer azt fogom rá mondani, hogy igen.
Stevens : Nem gyakorolt ez a körülmény
bizonyos befolyást az ön vallomására?
Roberta : Most mondja el ezt mégegyszer,
de úgy, hogy meg lehessen érteni.
Stevens: Nem azért jött ide, hogy bosszút,
álljon Reganen?
Roberta : Ahhoz énrám nincs szükség. Azt
a fiúk majd elintézik.
Stevens : ö n azt mondja, hogy a férjét január
tizenötödikén ölték meg. A hír szerint egy
vetélytársa.
Roberta : Igen. Mégpedig . . .
Stevens : Kérem : feleljen csak arra, amit
kérdezek : elismeri, hogy egy vetélytársa gyilkolta meg?
Roberta : Igen.
Stevens : Pedig az előbb azt mondta, hogy
Regant önök sohase becsülték annyira, hogy
üzleti ellenfelüknek tekintsék.
Roberta : Nemcsak üzlet van a világon.
Stevens : Szóval az ön véleménye szerint
Regan szerelmi bosszút állt az ön férjén, annak
ellenére, hogy már másba volt szerelmes. Mivel
tudja ezt megmagyarázni?
Roberta : Azzal, hogy a görény is jóllakik egy
tyúkkal, mégis megfojt tizenkettőt.
Stevens: Több kérdésem nincs. (Roberta levonul az emelvényről. Közben az esküdtek előtt
elvonulva, csábítóan rájuk mosolyog.)
Heath: Több tanú nincs?
Stevens : \ iNNlm c s
Flint :
/
Heath : Kívánja a vád, vagy a védelem valamely tanú újból való kihallgatását?
Stevens ; Kérni fogom John Graham Whltfieldet.
Whitfield (Jelmegy az emelvényre).
Stevens: Annak a leszögezésével, hogy az
előbbi esküje a mostani vallomására Is kiterjed,
kérdem : van-e valami kifogása az Evergreentemetőben fekvő halott exhuraálása ellen?
Whitfield : Semmi kifogásom nincs, de sajnos,
lehetetlen, mert a holttestet elégették.
Stevens : Miért?
Whitfield: Azt hiszem, hogy ez tekintettel
arra az állapotra, amelyben megtalálták, nem
szorul hosszabb magyarázatra.
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Stevens » Hol volt ön január tizenhatodikán
éjjel?
Whitfield (nagyon nyugodtan): Odahaza.
Stevens : Kivel tudja ezt igazolni?
Whitfield (felsőbbséges mosollyal) : Uram,
éh nem igen gondolok arra, hogy állandóan
észben tartsam az aiibi-tanuimat. De, ha jól
emlékszem, beszéltem aznap éjszaka a lányommal is.
Stevens (parányi iróniával) : Ennek a tanúnak a kihallgatásától elállók. Most még csak
azt szeretném tudni : hány kocsija van önnek,
Whitfield úr?
Whitfield (felsőbbséges mosollyal) : Négy. És
hogy önnek örömet szerezzek : van köztük egy
fekete városi kocsi is. Nagyon jól sikerült szeriából való és mindössze százötven darab szaladgál belőle Nevfyorkban.
Stevens : Értem. Ezzel azt akarja mondani,
hogy az a bizonyos fekete kocsi lehetett az önén
kívül még száznegyvenkilenc. Kaliforniából is
kocsin jött haza?
Whitfield : Repülőgépen.
Stevens : Milyen pilótával?
Whitfield : Magam vezettem.
Stevens ! Szóval ön tud repülőgépet vezetni.
Nagyon érdekes. És az ön véleménye szerint
mindaz, amit itt Regan elmondott, szemenszedett hazugság?
Whitfield Î Úgy van.
Stevens (hirtelen, hevesen) : Akkor ki írta
alá az ötezer dolláros csekket?
Whitfield (az előbbinél is fensőbbségesebb mosollyal) : Uram, az én aláírásomat hamisította
valaki már két és fél millióra is.
Stevens : Hát akkor mást kérdek : az ön legféltettebb kincse a vagyonán kívül a lánya.
Vagv nem?
Whitfield : De igen.
Stevens ; És mit tenne ön azzal az emberrel,
aki elrabolná öntől a lányát és a pénzét? Nem
gyűlölte Faulknert? Nem akart elbánni vele?
Nem sejtette, hogy ki akarja játszani önt?
Whitfield s Semmit se sejtettem.
Stevens ; Akkor mért követte nyomon január
tizenhatodikán?
Whitfield : Nem követtem nyomon.
Stevens : Nem ön ült a fekete kocsiban? Nem
ön kanyarodott utána a keresztuccába?
Whitfield (mint aki ekkora konoksággal szemben tehetetlen) : Fantasztikus ! Hát, hogy a
további kérdezősködés elébe vágjak : feltéve,
de meg nem engedve, hogy én követtem és
hogy Faulkner akkor még élt, hogy ismerhettem
volna fel én, mikor egy hivatásos magándetektív sem ismerte fel?
Stevens : Úgy, hogy a detektívnek fogalma
se volt arról, hogy Faulkner ki akarja játszani
önt, de ön tudta.*
Whitfield : Azt is tudtam, hogy éppen aznap
éjjel akar kijátszani?
Stevens : Nem volt önnek aznap semmi különös értesülése?
Whitfield: Miről?
Stevens : Hát például a pénzátutalásról,
Buenos-Ayresbe.
Whitfield : Fogalmam se volt. róla.
Jungquist (hirtelen, szinte sikoltva) : De 1 De
igen ! Én ! Én öltem meg ! Én segítettem
ennek az embernek 1 (Whitfieldre mutat. Aztán
odarohan a hivatalnokhoz, magasra emeli a bibliát,

szinte hisztérikusan.) De nem tudtam ! Csak
most látom! (Whitfieldre mutat.) ő ölte meg!
Mert hazudik ! Tudott a pénzről ! Isten irgalmazzon nekem, én mondtam meg neki !
Ste'vens (odarohan és súg neki valamit).
Flint : Nézze csak, fiatalember, amíg . . .
Stevens (sietve) : Több kérdésem nincs.
Whitfield (lemegy az emelvényről).
Stevens : Kérem, foglaljon itt helyet, Jungquist úr. (A megszólított félig magánkívül, engedelmeskedik.) ő n szólt Whitfield úrnak a pénzátulásról?
Jungquist (hisztérikusan) : Én . . . mert
mindig kérdezte . . . hogy mi van a millióval...
de én nem tudtam, hogy ez titok . . . az Isten
engem úgy segítsen . . . és akkor . . . aznap
mondtam meg neki, hogy Buenos-Ayresbe...
január tizenhatodikán, délben . . .
Whitfield: Egy szó se igaz.
Jungquist (hisztérikusan) : Minden szó igaz!
Január tizenhatodikán, délben . . .
Stevens : Ugy? Szóval már délben?
Jungquist : Igen I De nem tudtam, hogy ez
titok ! Hát honnan tudtam volna? Az életemet
adtam volna érte és megöltem, én öltem meg !
(Zokogásba fúl a szava.)
Stevens : Több kérdésem nincs. Talán a vádnak?
Flint : Csak egy. Amikor ön erről a milliós
átutalásról beszámolt Whitfield úrnak, akkor...
egyedül volt vele?
Jungquist (először nagy meglepetéssel, aztán
csendesen) : Igen. Egyedül.
Flint: Ezek szerint egy volt fegyenc állítása
áll szemben a John Graham Whitfieldével.
Jungquist (lehajtott fejjel, nagyon gyönge hangon) : Igen.
Flint: Több kérdésem nincs.
Heath (látva, hogy Jungquist képtelen felállni
a helyéről) : Törvényszolga, vezesse ki a tanút.
(Megtörténik.)
Heath: A záróbeszédek következnek. Kérem
a védelem képviselőjét.
Stevens : Elnök úr, esküdt uraim és hölgyeim...
Nem akarok sok időt tölteni az elmondottak
összegezésével... se olyan hatásos fogásokkal
sem kívánok élni, mint az igen tisztelt ellenfelem, a vád képviselője, aki szembeültette
önökkel Bjorn Faulkner gyászbaborult özvegvét. . . Mert bárraennyire is az övé minden
részvétünk . . . ennek az ügynek a középpontjában mégsem ő áll, hanem az a másik nő, akinek a sorsát néhány perc múlva önök fogják
eldönteni. Az élete fekszik az önök kezében és
én azért vagyok itt, hogy ezért az életért megküzdjek. Ez a nő, Karen Andre, sok olyan bűnt
vállalt magára itt önök előtt, amelyek közül
egy is bőségesen elég ahhoz, hogy az önök jóindulata elforduljon tőle. De arra, hogy a Bjorn
Faulkner meggyilkolásában is őt ítéljék bűnösnek. arra a többi bűnei nem hatalmaznak fel
bennünket. Ahhoz több kell, esküdt uraim és
hölgyeim. Ahhoz előbb meg kell győződnünk
két dologról. Arról, hogy a vádlottnak oka volt
Bjorn Faulkner meggyilkolására és arról, hogy
olvan tárgyi bizonyítékok álljanak rendelkezésünkre, amelyek kétségtelenné teszik, hogy
ő is volt a gyilkos. És most kérdem: milyen
tárgyi bizonyítékok állanak a rendelkezésünkre?
Csak az az egy, hogy Karen Andre ledobott az
üzletház tetejéről egy emberi testet. De mi
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tagadjuk; hogy ez a test a Bjorn Faulkneré
volt ! És nem ls lehetett I Mert ml oka lett
volna Karen Andrenak Bjorn Faulkner meggyilkolására? Mi oka lett volna megölni egy
embert, akivel teljesen egybeolvadt az élete?
Mert vizsgáljuk csak meg a vád abbeli állítását,
hogy Bjorn Faulkner szakított Karen Andreval, hogy a hitveséért rajongó férj lett belőle,
akinek most már az volt az egyedüli életcélja,
hogy megmentse a részvényesei vagyonát. Ha
önök ennek hitelt adnak, ha elhiszik, hogy
Bjorn Faulkner olyan ember volt, aki egyik
napról a másikra kibújik a farkasbőrből és
vezeklő bárány válik belőle — akkor ítéljék
el a vádlottat. De vájjon ilyen ember volt
Bjorn Faulkner, esküdt uraim és hölgyeim?
Jusson eszünkbe a búcsúlevelei Jusson eszükbe
az a tény, hogy az esküvője után se szakította
meg azt a szerelmi kapcsolatot, amely őt Karen
Andrehoz fűzte 1 Feltehető ez egy olyan férjről,
aki rajongva szerette a hitvesét? Jusson eszükbe,
hogy január tizenhatodikán meg akart szökni
egy millióval. Feltehető ez olyasvalakiről, akinek egyéb gondja sincs, csak az, hogy megmentse a részvényesei vagyonát? És amikor
látta, hogy összecsapnak a feje felett a hullámok, amikor kieszelte ezt az öngyilkossági
komédiát, akkor kivel közli ebbeli tervét? A
feleségével? Nem ! Karen Andre val I Kit akart
magával vinni Dél-Amerikába? Nancy Lee
Faulknert? Nem ! Karen Andret I A vádlottat, akinek ezek szerint minden érdeke ahhoz
fűződött, hogy Bjorn Faulkner életben maradon ! Elismerem, hogy Karen Andre résztvett
îjorn Faulkner összes szédelgéseiben. Elismerem,
hogy a kedvese volt, hogy a kedvese védelmében félrevezette a rendőrfelügyelőt, a vizsgálóbírót, hogy félre akarta vezetni önöket ls, esküdt
uraim és hölgyeim, még a hamis eskütől se
riadva vissza — de miért? Mert szerette Faulknert — és mert egy olyan embert szeretett, mint
Faulkner. Más mentsége nincs. És most már
csak az a kérdés, hogy elég-e ez önöknek? Hogy
meg tudják-e érteni őt és meg tudják-e érteni
Faulknert? Mert ki áll itt ítélőszék előtt?
Karen Andre? Nem I Hanem önök, hölgyeim
és uraim, az esküdtszék tagjai I Az az ítélet,
amit önök hozni fognak, nem az ő lelkére vet
majd világot, hanem az önökére, az önök érzéseire, indulataira és az önök szívének leghalkabb
hangjait árulja el majd abban a pillanatban,
amikor a döntésük a nyilvánosság elé kerül.
Ezért merem én remélni és ezért hiszek abban,
hogy ez a döntés nem lehet más, csak az, hogy
a vádlott, Karen Andre — nem bűnös 1
Heath t Átadom a szót a vád képviselőjének.
Flint : Hölgyeim és uraim, én nem kívánok
az önök lelkére beszélni, kizárólag csak az önök
józan eszéhez szólok. Én nem támaszkodom
az önök rokonérzésére sem, mert egyszerű és
kézenfekvő tények felismeréséhez ilyesmire
semmi szükség nincsen. Nos lássuk : mik ezek
a tények? Faulknert január tizenhatodikán
éjjel meggyilkolták és egy magándetektív,
mint szemtanú értesít bennünket arról, hogy a
holttestét Karen Andre dobta le az üzletház
tetejéről. Ez tény. És tény az ls, hogy a tetőkertben találtak egy fegyvert, amelyről a .vádlott a vizsgálóbíró előtt azt állította, hogy az
övé és hogy Faulkner kezében sült el, holott
nem találtak raita más ujjlenyomatot, csakis
és kizárólag a vádlottét. Ez ls tény. Tény az
is, hogy ez a fegyver nem a vádlotté volt, hanem egy közveszélyes banditáé, aki a ház-

vezetőnő tanúvallomása szerint a vádlott szeretője volt és feltehető, hogy vele szövetkezve
csempészett át a vádlott Dél-Amerikába egymillió dollárt, amelyet azáltal szerzett meg, hogy
ráhamisította egy hitellevélre John Graham
Whitfield nevét. Ez olyan tény, hölgyeim és
uraim, amit maga a vádlott vallott be nekünk,
itt ezen az emelvényen! Hogy pedig mik voltak a
tettének Indítóokai, arra egy iskolásgyermek is
megadhatja a feleletet. Ez a nő gyűlölte Faulknert 1 Gyűlölte, mert nemcsak az állásából távolította el, hanem a szerelmi kapcsolatait is
megszakította vele. De nemcsak oka volt Faulkner meggyilkolására, hanem célja is volt vele.
Kettős célja. Először bosszút akart állni Faulkneren, másodszor biztosítani akarta a jövőjét :
azt a romlottan fényűző életet, amit megszokott
és amit meg akart osztani az új szeretőjével.
Ezzel a hírhedt, agyafúrt gonosztevővel, akivel
együtt eszeltek ki egy olyan ördögien ügyes
fogást a két elcserélt holttesttel, hogy azzal
nálunk hiszékenyebb koponyákat feltétlenül
tévútra vezethettek volna. De, mi itt az igazság,
hölgyeim és uraim? Hogy január tizenötödikén
a Hosszú Regan elcsalta hazulról a Balkezes
O'Toolet, lelőtte és ellopta a holttestét. Másnap
tizenhatodikán délben átutaltak az egymilliót
Buenos-Ayresbe, éjjel meggyilkolták Bjorn
Faulknert és ugyanazon a napon, hajnalban
Regan elvitte O'Toolet New-Yerseybe repülőgépen, amelyet aztán a holttesttel együtt felgyújtott. Végül, hogy bosszút állhassanak azon
a nőn is, akit Bjorn Faulkner igazán szeretett
és hogy ebbe a piszkos ügybe meg az apósát is
belekeverhessék — ráhamisították egy ötezer
dolláros csekkre John Whitfield nevét. És
mindez olyan kézenfekvő, olyan gyermekien
egyszerű, hogyha önök, esküdt uraim és hölgyeim, semmi másra nem lesznek tekintettel,
csak az önök előtt fekvő, reális és a napnál is
világosabb tényekre, akkor a döntésük semmi
más nem lehet, csak az, hogy a vádlottat az előre
megfontolt emberölés bűntettében — bűnösnek
Ítélik.
Heath : Esküdt urak és hölgyek ! A törvényszéki hivatalnok most a tanácsterembe vezeti
önöket. Kérem : vessenek magukkal számot
és a döntésüket ne oefolyásolja se a rokonszenvük, se az ellenszenvük. Az önök előtt fekvő
tények közül pedig csak azokra legyenek tekintettel, amelyek a gyilkossággal kapcsolatosak.
A ledobott holttest, a fegyver, az ujjlenyomatok, a vádlott által beismert hamisítás, O'Toole
szereplése, a hullarablás, satöbbi ne abba az
Irányba vezesse önöket, hogy ki a bűnös, vagy
ki gyanúsítható nyomatékosan? Önök csak azt
döntsék el : bűnös-e Karen Andre Faulkner
előre megfontolt szándékkal elkövetett meggyilkolásában, vagy nem bűnös?
Törvényszolga (kivezeti az esküdteket. Amikor
ez megtörtént, a színpad elsötétül. Aztán egyenkint, éles világítás gyúl ki a különböző tanuk feje
fölött, az egymásnak ellentmondó tanúvallomások
gyors egymásutánfában, a két különböző álláspontot a nézők szeme előtt még egyszer felvonultatva, a következő sorrendben).
Karen (fefe felett gyúl ki először a fény. 0 nem
beszél, de a többiek szavai alatt állandóan látszik.)
Hutohins : . . . olyan pityókosforma volt. . .
azt lehetne mondani, hogy nem is maga szállt
be a liftbe, hanem úgy v i t t é k . . . (A lámpa
kialszik, ugyanekkor egy másik gyúl ki a szín
másik oldalán.)
Whitfield : . . . meg vagyok győződve arról,
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hogy az 6 pénzügyi zsenije és az ón óvatos
előrelátásom meg tudta volna menteni a vállalatokat — ha Bjorn Faulkner életben marad.
Van Fleet î Ez az emberi test minden kétséget kizárólag csak Faulkner l e h e t e t t . . .
Kirkland :. . . azt lehetetlen volt megállapítani . . .
Sweeney (a levéllel a kezében, olvassa):... csak
két dolgot találtam élvezetesnek : a korbácsot
és Karen Andret. . .
Chandler : . . . a kézírás egyes apró sajátságai
arra engedtek következtetni, hogy ez a levél
hamisítvány.
Jungqnist (kinyújtott kézzel): Tudott az egy
millióról! Isten irgalmazzon nekem, én mondtam
meg neki 1
Nancy : . . . de beismerte a hibáit és amikor
én a felesége l e t t e m . . . új életet akart kezdeni . . .
Roberta: . . . a m i k o r letette a kagylót, azt
mondta, hogy találkozója van a Hosszúval...
Aztán úgy találták meg a Queensbore-hídon,
halva . . .
Regan: Én szerettem őt, Ő meg Faulknert
szerette. Más bizonyítékom nincs.
Törvényszolga : Tisztelet adassék I (A szokásos ceremónia, a bíró leül.)
Hivatalnok: Kérem a vádlottat, forduljon
az esküdtek f e l é . . . Az esküdtek álljanak fel
és tekintsenek a v á d l o t t r a . . . Meghozták az
ítéletet?
Az esküdtek elnöke : Meghoztuk.
Hivatalnok: Hogy szól az ítélet? Bűnös a
vádlott, vagy nem bűnös?
Az esküdtek elnöke : Nem bűnös. (A hivatalnok átveszi az elnöktől az írásos verdiktet és átnyújtja a bírónak. Karen és Regan megkönnyebbülten veszik tudomásul a döntést.)
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Stevens : Kérem a vádlott felmentését.
Hivatalnok: A vádlott forduljon az elnök
felé. (Megtörténik.)
Heath: A vádlottat felmentem. (Miközben
Karen csendes mosollyal fogadja Stevens és Regan
üdvözlését, a bíró gyors ütemben.) De nem köszönöm meg az esküdtek ilynemű döntését,
amely a bírósági véleménnyel nem egyezik.
Elrendelem, hogy a jelenvolt esküdtek a legközelebbi öt évben hasonló funkció teljesítésére ne vétessenek igénybe. A tárgyalást bezárom.
FÜGGÖNY
HA AZ ESKÜDTEK A VÁDLOTT BŰNÖSSÉGE MELLETT DÖNTENEK, AKKOR A
KŐVETKEZŐKÉPPEN FEJEZIK BE A DARABOT t
Az esküdtek elnöke : Bűnös.
P
Hivatalnok : A vádlott forduljon az elnök
felé. (Karen középre jön és mialatt a hivatalnok
átnyújtja a bírónak a verdiktet, Heath beszélni
kezd.)
Heath: Az esküdtszék bűnösnek mondotta
ki önt. A bírói büntetés kiszabásig, harminc
napig, további fogságban marad.
Stevens : Elnök úr, semmiségi panasszal
élek!
Heath: Elfogadom, mert az esküdtszék ítélete nem egyezik a bírói véleménnyel. Az esküdtek nem azért ítélték el a vádlottat, mert bűnös,
hanem azért, mert az erkölcsi élete és felfogása
súlyos kifogás alá esik. Ez azonban nem tartozik az esküdtekre. A tárgyalást bezárom.
FÜGGÖNY

