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Ajánlom ezt a könyvet bátyámnak, Larrynek, aki mindig írásra biztatott, 

és mindenki másnál jobban örült, ha sikerem volt. 

 

 

 

 

 

“Ez a gyerek nem normális, csigákat hord a zsebében!” 

Lawrence Durrell, 1931 körül 

 

“Ez a gyerek nem normális, skorpiókat tart a gyufásdobozban!” 

Lawrence Durrell, 1935 körül 

 

“Ez a kölyök nem normális, állatkereskedésbe megy dolgozni!” 

Lawrence Durrell, 1939 körül 

 

“Ez a kölyök nem normális, állatkerti ápoló akar lenni!” 

Lawrence Durrell, 1945 körül 

 

“Ez az ember nem normális, kígyók közt csatangol a dzsungelben!” 

Lawrence Durrell, 1952 körül 

 

“Ez az ember nem normális, állatkertet akar nyitni!” 

Lawrence Durrell, 1958 körül 

 

“Ez az ember nem normális. Ha meghívod magadhoz, sast telepít a 

borospincédbe!” 

Lawrence Durrell, 1967 körül 

 

“Ez az ember nem normális!” 

Lawrence Durrell, 1972 körül 

 

 

 

 

 

 

 



EGY CÍM SZÜLETÉSE 

 

Rezzenéstelen, tiszta, kék nap volt: olyan, amilyet a világ minden 

országa közül csak Görögország tud produkálni. A kabócák cirregtek az 

olajfákon, a tenger az égbolt sötétebb, mozgó tükörképeként hullámzott. 

Bőséges, kényelmesen elköltött ebédünk után pihentünk a gacsos, odvas 

olajfák alkotta ligetben, mely Korfu egyik legszebb öblében majdnem 

egészen a tenger partjáig húzódott. A társaság női tagjai fürödni mentek, és 

Larryt meg engem magunkra hagytak. Tunyán ejtőztünk a fák alatt, és 

kettőnk között ingajáratban közlekedett egy nagy demizson terpentinszínű 

recina. Ittunk és méláztunk hallgatagon. Ha bárki azt hinné, hogy amikor 

két író találkozik, elmés megjegyzések és csípős tromfok röpködnek a 

levegőben, nagyon téved. 

– Finom ez a recina – szólalt meg végül Larry, és elgondolkozva 

telitöltötte a poharát. – Hol vetted? 

– Egy árustól a Szent Spiridion tér egyik mellékutcájában. Ízlik? 

– Nagyon – felelte Larry, a fény felé tartva poharát, hogy a bor sápadt 

aranyként felragyogott. – Annak, amit legutóbb a városból hozattam, olyan 

íze volt, mint egy öszvértől vett vizeletmintának. Talán az is volt. 

– Holnap úgyis erre jövök – mondtam. – Ha akarod, hozok egy üveggel. 

– Mhm – bólintott Larry. Hozz kettőt – tette hozzá. Az intellektuális 

eszmecserétől kimerülten újból telitöltöttük a poharunkat, és ismét 

hallgatásba burkolóztunk. Ebédünk maradékán hangyák tallóztak. Apró, 

fekete, sürgő-forgó hangyák, meg nagyobbfajta vörösek is, amelyek 

potroha égnek meredt, mint a légvédelmi ágyú. Az olajfa törzsén, 

amelynek támaszkodtam, különös hernyók falkája vonult. Apró, bolyhos 

lények voltak: mint megannyi kis növésű, félresikerült jegesmedve. 

– Most min dolgozol? – kérdezte Larry. 

Meglepetten néztem rá. Íratlan és kimondatlan törvényünk volt, hogy 

soha ne vitassuk meg egymással Művészetünket, nehogy testvérviszállyá, 

alpári szitkozódássá fajuljon a dolog. 

– Pillanatnyilag épp semmin sem dolgozom, de valami ködös 

elgondolásom alakul már. Az ötlet voltaképpen onnan származik, hogy 

elolvastam A falak szellemé-t. 

Larry gúnyosan felhorkant. A falak szelleme ugyanis az ő leveleinek 

kötete, amelyet nagy gonddal gyűjtött össze és rendezett sajtó alá régi 

barátunk, Alan Thomas. 

– Csodálom, hogy bármilyen ötletet kaphattál belőle mondta Larry. 



– Pedig így van. Én is holmi gyűjteményes munkára gondolok. 

Rengeteg anyagom van, amit az eddigi könyveimben nem tudtam 

felhasználni. Arra gondoltam, hogy most ezeket összegyűjtöm és kiadom. 

– Az ötlet jó – mondta Larry, miközben újabb adag recinát töltött a 

poharába. – A jó anyagot sose engedd veszendőbe menni. 

A fény felé tartotta poharát, és gyönyörködött a színében. Aztán rám 

nézett, és huncut fény villant a szemében. 

– Tudod mit? – szólalt meg. – Add neki azt a címet: A halak jelleme. 

Én pedig követtem a tanácsát. 

 

 

SZÜLETÉSNAP 

 

 

Még korfui mértékkel mérve is hosszú és forró volt a nyár. Hónapokig 

nem esett az eső; a nap hajnaltól késő estig tűzött az azúrkék égről a 

szigetre. Minden kiszikkadt, megpörkölődött, és szinte elviselhetetlen volt 

a hőség. A mi számunkra még külön megpróbáltatásokkal is járt ez a nyár. 

Larry, a rá olyjellemző nagylelkűséggel számos művészbarátját hívta meg 

több napra a házhoz. Akkora hordákban érkeztek, hogy mamának még két 

szolgálót kellett felvennie, és ideje nagy részét hatalmas, sötét, föld alatti 

konyhánkban töltötte, a tűzhelyek közt futkosva, hogy jól tartsa a színpadi 

szerzők, költők, prózaírók és festőművészek ármádiáját. Aztán végül 

kikísértük az utolsót is, s a család a balkonon ülve pihent, jeges teát 

hörpölt, és nézte a csendes, kék tengert. 

– No, ezen is túl vagyunk, hála istennek – mondta mama, és 

megigazította a szemüvegét, majd kortyintott egyet a teából. – Igazán, 

Larry fiam, örülnék, ha nem hívnál meg máskor ennyi embert. Iszonyúan 

fárasztó volt. 

– Nem lett volna olyan fárasztó, ha rendesen megszervezed – mondta 

Larry. – Végül is mind segíteni akart neked. 

Mama rámeredt. 

– El tudod képzelni azt a tömeget a konyhában, amint segít? Az 

étkezéseknél is elegem volt; még csak az hiányzott volna, hogy a 

konyhában is láb alatt legyenek. Nem, a nyár hátralevő részében nyugalmat 

akarok. Semmit se szeretnék csinálni. Teljesen kimerültem. 

– Senki se kéri tőled, hogy csinálj valamit – mondta Larry. 



– Biztos vagy benne, hogy senki mást nem hívtál meg? – tudakolta 

mama. 

– Úgy emlékszem, nem – mondta hanyagul Larry. – Hát hajön még 

valaki, akkor bizony a hotelben lesz kénytelen megszállni – mondta mama. 

– Én torkig vagyok. 

– Nem tudom, miért vagy ilyen ideges – mondta Larry elkínzott hangon. 

– Szerintem ritka rendes banda volt. 

– Neked nem kellett főznöd rájuk – mondta mama. Úgy érzem, hogy 

látni sem akarom többé azt a konyhát. A legjobb volna elmenni innen 

valahová, hogy megszabaduljak tőle. 

– Nem rossz ötlet – mondta Larry. 

– Mi nem rossz ötlet? – nézett fel mama. 

– Hogy elmenjünk innen valahová. 

– Hová? – kérdezte mama gyanakodva. 

– Mit szólnál egy hajókiránduláshoz, át a szárazföldre? – ajánlotta 

Larry. 

– Isten bizony, nem rossz! – ujjongott Leslie. 

– Óriási ötlet! – mondta Margo. – Menjünk el, mama! Hohó, tudom 

már! Átmehetnénk, és ott ünnepelnénk meg a születésnapodat! 

– Hát nem is tudom… – mondta mama bizonytalanul. – Hova mennénk 

tulajdonképpen? 

– Ó, hát kibérelhetnénk egy kis benzinát – mondta Larry könnyedén –, 

hajókázhatnánk a part mentén, s ott kötnénk ki, ahol akarunk. Két-három 

napra vinnénk magunkkal ennivalót, aztán csak kószálnánk, pihennénk, 

élnénk világunkat. 

– Mi tagadás, ez nagyon szépen hangzik – mondta mama. – Gondolod, 

hogy Spiro tud hajót szerezni? 

– Hát persze – vágta rá Leslie. – Spiro elintézi az egészet. 

– Szerintem is változatosságot jelentene, igaz? – kérdezte mama. 

– A tengeri levegőnél nincs jobb, ha kimerültnek érzed magad – mondta 

Larry. – Nagyon feldobna. Aztán meg is hívhatnánk még egy kis 

társaságot, hogy felvidítsanak egy kicsit. 

– Nem, azt nem. Társaságról szó sem lehet – mondta mama. 

– Nem úgy értem, hogy valami nagy társaságot magyarázta Larry. – Én 

Theodore-ra gondoltam például. 

– Theodore nem jönne el – mondta Margo. – Tudod, hogy nem bírja a 

hajót. 

– Azért talán eljönne – mondta Larry. – Aztán ott van Donald és Max. 

Mama megingott. Donaldet nagyon szerette. 



– Hát igen… Ők talán tényleg eljöhetnének mondta. 

– Addigra már Sven is visszatér – folytatta Larry. Biztos vagyok benne, 

hogy örömmel velünk jönne. 

– Sven ellen nincs kifogásom – mondta mama. – Szeretem Svent. 

– Aztán elhívhatnánk Mactavisht is – szólt közbe Leslie. 

– Uramisten, csak azt a szörnyeteget ne! – mondta Larry undorodva. 

– Miért volna szörnyeteg?! – fordult felé Leslie harciasan. – Ha mi 

kénytelenek vagyunk eltűrni a te szörnyű barátaidat, akkor, légy szíves, te 

is tűrd el az enyémeket. 

– Ejnye, ejnye, gyerekeim – csitította őket mama. Ne veszekedjetek. 

Szerintem meghívhatjuk Mactavisht is, ha ragaszkodsz hozzá. De azt már 

igazán nem értem, hogy mi tetszik neked abban az emberben, Leslie. 

– Mesterlövész – mondta Leslie, mintha ezzel mindent megmagyarázott 

volna. 

– És meghívhatnánk Leonorát is – szólt közbe Margo izgatottan. 

– Ide figyeljetek! Most azonnal hagyjátok ezt abbamondta mama. – 

Mire befejezitek, elsüllyed a hajó a túlterheléstől. Szerintem az egésznek 

az volna az értelme, hogy megszabaduljunk az emberektől. 

– De hát ezek nem emberek – érvelt Larry. – Ezek a barátaink. Ég és 

föld. 

– Hát akkor maradjunk az eddig említetteknél mondta mama. – Ha 

három napig főznöm kell rájuk, épp elegen leszünk. 

– Ha jön Spiro, szólok neki a hajó miatt – mondta Leslie. 

– Mi volna, ha elvinnénk a jégszekrényt? – kérdezte Larry. 

Mama föltette a szemüvegét és ránézett.  

– A jégszekrényt?! Viccelsz? 

– Dehogyis viccelek – mondta Larry. – Hideg italra lesz szükségünk, 

meg vajra, s a többi. 

– De Larry, drágám – mondta mama –, ne nevettesd ki magad. Tudod, 

mekkora munka volt egyáltalán bevinni a házba. Nem mozdíthatjuk el a 

helyéről. 

– Miért ne? – kérdezte Larry. – Nagyon is elképzelhető, csak rá kell 

szánni magunkat. 

– Ami általában azt jelenti, hogy te utasításokat adsz, a többiek meg 

dolgoznak – állapította meg Leslie. 

– Hülyeség – legyintett Larry. – A dolog roppant egyszerű… Ha 

egyszer bevittük a házba, ki is lehet hozni. 

A szóban forgójégszekrény mama szemefénye és boldogsága volt. 

Akkoriban a korfui magányos villák nemigen dicsekedhettek 



villanyvilágítással, és ha egyáltalán feltalálták valahol a petróleummal 

működő hűtőszekrényt, az Korfuba semmiképp sem jutott el. Mama nem 

tartotta egészségesnek, hogy hűtőszekrény nélkül éljünk, s egy kissé 

reszketeg vázlatot készített arról a jégszekrényről, amelyet leánykorában 

Indiában használtak. Átadta a vázlatot Spirónak, és megkérdezte, vajon 

nem tudna-e valahol ilyet csináltatni. 

Spiro összevont szemöldökkel nézte a rajzot, majd így szólt: – Eszt csak 

bíssza rám, Mrs. Durrellsz – azzal bedöcögött a városba. 

Eltelt két hét, aztán egy reggel megjelent a ház előtt egy négylovas 

társzekér, amelyen hat ember ült. A szekér egy irdatlanul nagy 

jégszekrényt hozott. Majd két méter magas, másfél méter széles és 

ugyanolyan mély volt; collos deszkából készült, horganylemezzel volt 

kibélelve, és a lemez meg a deszka közé fűrészport döngöltek. A hat 

markos férfi az egész délelőttöt azzal töltötte, hogy a jégszekrényt 

bemesterkedje a kamrába. Végül le kellett akasztani a szalon 

franciaablakait, mert csak úgy fért be. És amikor a helyére került, minden 

más eltörpült mellette. Spiro időnként vastag, hosszú, olvadozó jégtáblákat 

hozott a kocsiján a városból, s ezekkel töltötte fel a szekrényt. Így aztán a 

vajat, a tejet meg a tojást sokáig frissen tudtuk tartani. 

– Nem – mondta mama eltökélten. – A jégszekrényt nem engedem 

kivinni. Kezdjük azon, hogy tönkremegy a szerkezete. 

– Nincs is szerkezete – mutatott rá Larry. 

– Akkor is megsérülhet- mondta mama. – Nem, ebből nem engedek. A 

jégszekrény ott marad, ahol van. 

Viszünk majd magunkkal jeget. Ha zsákba, miegymásba csomagolja az 

ember, sokáig eltart. 

Larry nem válaszolt, de láttam, hogy a szeme felcsillan. Mivelhogy 

mama születésnapját akartuk a hullámok hátán megünnepelni, 

valamennyien szorgosan készítettük ajándékainkat. Némi fejtörés után úgy 

határoztam, hogy lepkehálót adok neki, mivel nagy érdeklődést tanúsított a 

lepkegyűjteményem iránt. Margo olyan ruhaanyagot vett, amilyenre neki 

fájt a foga már régen. Larry egy könyvet, amit ő maga akart elolvasni, 

Leslie pedig egy kicsi, gyöngyház nyelű pisztolyt. Elmagyarázta nekem, 

hogy mama ettől majd nagyobb biztonságban érzi magát, ha egyedül marad 

otthon. Mivel Leslie szobája már amúgy is a legkülönbözőbb formájú és 

méretű lőfegyverek hajmeresztő gyűjteményét tartalmazta, és ilyesmivel 

mama egyáltalán nem tudott bánni, én ezt az ajándékot egy kissé 

különösnek tartottam, de nem szóltam egy árva szót sem. 

A nagy kaland tervei is kibontakoztak közben. Megvásároltattak és 



elkészültek az ételek is. Riasztottuk Donaldet és Maxot, Leonorát és 

Mactavisht. Theodore, amint vártuk, először nemet mondott, mert hajlamos 

volt a tengeribetegségre, de amikor megmondtuk neki, hogy a part 

közelében érdekes tavak és folyócskák találhatók, amelyeknél mindig 

megállhatunk, megingott. Az édesvízi élővilág lelkes kutatója lévén úgy 

érezte: a tengeribetegség kockázatát is megéri, hogy ezeket felderíthesse; 

végül is úgy döntött, hogy velünk tart. 

Úgy intéztük, hogy a benzina először a villához jöjjön, ahol behajózzuk 

a poggyászt. Aztán visszamegy a városba, mi az autóval követjük, ott 

találkozunk a társaság többi tagjaival, és onnan indulunk útnak. 

A benzina megérkezésének reggelén Margo mamával és Spiróval 

bement a városba, hogy az utolsó vásárlásokat is megejtsék. Én az 

emeleten épp azzal foglalatoskodtam, hogy egy döglött kígyót tegyek 

spirituszba, amikor odalentről különös robajt, dübörgést hallottam. 

Kíváncsi lettem, mi folyik odalent, és lesiettem. A lárma mintha a 

kamrából eredt volna. Beléptem, és hat markos, falubeli legényt találtam 

odabent, akik Leslie és Larry irányításával azon fáradoztak, hogy a 

jégszekrényt kimozdítsák a helyéről. Jókora távolságot megtettek már vele, 

miközben a falról leütötték vele a vakolatot, egyikük pedig, bizonyos Yani, 

alighanem a lábára ejthette a jégszekrényt, mert lábát vérfoltos 

zsebkendőbe kötötte, úgy tántorgott a teher alatt. 

– Mi a fenét csináltok? – kérdeztem. – Tudjátok, hogy mama nem akarja 

elhozni. 

– Fogd be a szád, és ne avatkozz bele – mondta Leslie. – Itt mi 

dirigálunk. 

– Menj innen – tette hozzá Larry. – Menj már innen, ne lábatlankodj. 

Eredj le a mólóhoz, nézd meg, nem ért-e még ide a benzina. 

Ott hagytam a verítékező, erőlködő társaságot az irdatlan 

jégszekrénnyel, lementem a domboldalon, át az úton, és végigsétáltam a 

mólónkon. A végénél reménykedőn Korfu városa felé néztem, és valóban, 

a parttal párhuzamosan közeledett is egy benzina. Figyeltem, ahogy egyre 

közelebb és közelebb ér, és közben azon törtem a fejem, vajon miért nem 

fordul már a móló felé. Egyre nyilvánvalóbb volt, hogy egyenesen el fog 

menni mellette. Spiro alighanem hiányos útmutatást adott, gondoltam. 

Ugrálni kezdtem a móló végén, lengettem a karomat, és kiabáltam, míg 

végül sikerült felhívnom magamra a hajós figyelmét. 

Ráérősen felém fordította a benzina orrát, a móló mellé húzott, és hátul 

kidobta a horgonyt, miközben hajó orra enyhén nekipuffant a móló 

lábának. 



– Jó reggelt – mondtam. – Maga Taki? 

Alacsony, kövér, barna bőrű férfi volt, a szeme arany sárga, mint a 

krizantém. Megrázta a fejét. 

– Nem – felelte. – Én Taki unokatestvére vagyok. 

– Aha – mondtam –, helyes. Egy pillanat, mindjárt itt lesznek. Már 

hozzák a jégszekrényt. 

– Jégszekrényt? – nézett rám. 

– Igen, a jégszekrényt. Eléggé nagy – mondtam –, de oda, azt hiszem, 

be fog férni. 

– Jó – mondta egykedvűen. 

A dombtetőn ebben a pillanatban feltűnt az izzadó lihegő, civakodó 

parasztlegények csoportja, közrefogva jégszekrényt, Larry és Leslie pedig 

körülöttük ugrándozott. Olyanok voltak, mint egy részeg galacsinhajtó 

bogár-csoport, egy különösen nagyméretű trágya golyóval. Lassan, 

meg-megcsúszva, bukdácsolva jöttek lefelé a domboldalon, egyszer 

majdnem el is ejtették jégszekrényt, úgyhogy az kis híján legurult a 

nyakukba, útközben egyszer pihenni is megálltak, majd végül elindultak a 

mólón. 

A mólót viharvert fapallók alkották, oszlopai ciprusfából készültek. A 

maga nemében meglehetősen erős alkotmány volt, de már eléggé élemedett 

korú. És különben sem arra szánták, hogy ilyen méretű jégszekrényeket 

vigyenek végig rajta. Úgyhogy mikor a lihegő, verítékben úszó csapat a 

közepére ért, hatalmas reccsenés hallatszott, és mind a jégszekrény, mind a 

fiúk a tengerbe zuhantak. 

– Idióták! – ordította Larry. – Idióták! Miért nem néznek a lábuk elé? 

– Nem az ő hibájuk – mondta Leslie. – Leszakadt a deszka. 

Yani úgy esett le, hogy mind a két lába a jégszekrény alá került, de 

szerencséjére itt finom homok borította a tenger fenekét, így a lába nem 

roncsolódott szét, csak jó mélyen benyomódott a talajba. 

Tekintélyes erőfeszítés árán, rengeteg ordítozás és veszekedés közepette 

sikerült ismét a mólóra emelni a jégszekrényt. A móló törött részéből 

kicibáltak egy ciprusfa rönköt, a jégszekrény alá tették, és nagy nehezen, 

zihálva végiggörgették a benzina fedélzetéig. 

– Tessék – mondta Larry –, ilyen egyszerű ez. Megmondtam előre. 

Gerry, te maradj itt, mi visszamegyünk a házba, és hozzuk a többi cuccot. 

Diadalmenetben vonultak fel a legények Larryvel és Leslie-vel a 

domboldalon, hogy felszerelésünk egyéb darabjait is lehozzák. Figyeltem 

távozásukat, ezért nem is néztem a benzinára. Hirtelen zajt hallottam. 

Megfordultam, s azt kellett látnom, hogy a hajós jócskán eltávolodott a 



mólótól a hajójával, és éppen felfelé húzza a horgonyt. 

– Hé! – kiáltottam. – Mit csinál? 

– Felhúzom a horgonyt – felelte egykedvűen. 

– De hova megy?! – kérdeztem. 

– Gouviába – felelte, és beindította a motort. 

– Nem mehet Gouviába! – kiáltottam. – Nem mehet! Bennünket visz át 

a partra! A jégszekrényünk is a hajón van! 

De vagy a motor zaja volt túlságosan hangos, vagy ha a hajós hallotta is, 

amit mondtam, ügyet sem vetett rá. A tenger felé fordította a hajó orrát, és 

elpöfögött a part mentén. Kétségbeesve bámultam utána. Mi a csudát 

csináljunk most? 

Visszafutottam a mólón, átugrottam a beszakadt részt, és 

felkapaszkodtam az útra. Úgy éreztem, a lehető leggyorsabban a házba kell 

jutnom, hogy elmondjam Larrynek, mi történt. Ám abban a pillanatban 

megjelentek a dombtetőn, elemózsiás kosarakat és mindenféle egyéb 

holmit cipelve. És jóformán ugyanakkor felbukkant Spiro kocsija is, a 

hátsó ülésen mamával és Margóval. 

Larry, Leslie és helybéli segítőik egyszerre értek az útra a kocsival. 

– Mit csináltok, gyerekeim? – kérdezte mama, miközben kiszállt az 

autóból. 

– Levisszük a holmit a benzinához – felelte Larry. Aztán hirtelen a 

mólóra pillantott. 

– De hát hol a fenében van? – kérdezte. 

– Épp azt akartam elmondani – feleltem. – Elment. 

– Mi az, hogy elment? – fakadt ki Leslie. – Hogyhogy elment? 

– Úgy, hogy elment – mondtam. – Nézd csak, ott van. 

A szemüket meresztve még láthatták, amint a benzina eltűnik a part 

mögött. 

– De hát hová megy? – kérdezte Larry. – Azt mondta, Gouviába. 

– De miért megy Gouviába? Minket kellene átvinnie a partra. 

– Én is ezt mondtam neki, de nem hallgatott rám. 

– Ráadásul nála van a jégszekrény is – mondta Leslie. 

– A micsoda?! – kérdezte mama. 

– A jégszekrény – mondta Larry ingerülten. – Felraktuk azt a nyüves 

jégszekrényt a hajóra, és most elviszi. – Megmondtam, hogy ne nyúljatok a 

jégszekrényhez – mondta mama. – Megmondtam, hogy ne vigyétek el! 

Komolyan, Larry, megharagszom. 

– Jaj, mama, ne prézsmitálj már – mondta Larry. Most az a kérdés, 

hogyan szerezzük vissza azt a tetves jégszekrényt. Mondja, Spiro, mit 



gondol, mit eszelt ki az az őrült? Maga fogadta fel. 

– Ez nem Taki volt – szóltam közbe –, hanem Taki unokatestvére. 

– Esz a benszina nem Takié – mondta Spiro, gondterhelten összevonva 

szemöldökét. 

– De hát most mit csinálunk? – kérdezte mama kétségbeesve. 

– Utánamegyünk – jelentette ki Larry. 

– Felviszem a hászba a mamát, asztán átmegyek Gouviába – mondta 

Spiro. 

– A jégszekrényt nem tudja kocsival visszahozni vetette ellene Larry. 

Ebben a percben egy másik benzina motorjának a zaját hallottuk meg, 

és ahogy körülnéztünk, megláttuk, hogy a város felől hajó közeledik. 

– Aha – mondta Spiro. – Esz Taki benszinája. 

– Hát akkor vegye üldözőbe – mondta Larry. – Vegye üldözőbe. Amint 

ideér, meg kell mondani neki, hogy vegye üldözőbe, és szerezze vissza azt 

a rohadt jégszekrényt! Nem értem, mit akart az az őrült, hogy csak úgy, se 

szó, se beszéd, elszökött vele. 

– Nem lepődött meg – fordult hozzám Leslie –, amikor azt mondtad 

neki, hogy a jégszekrényt fel akarjuk rakni a hajóra? 

– Nem – mondtam –, csak nézett. 

– Nem csoda – mondta mama –, ilyen helyzetben én is csak néznék. 

Mikor Taki hajója végre befutott a mólóhoz, elmagyaráztuk neki, mi 

történt. Kedves, sovány emberke volt, s ahogy barátságosan vigyorgott, 

tömérdek aranyfog csillant meg a szájában. 

– Ezeket a fiúkat is el kellene vinni – mondta Larry –, különben nem 

tudják a jégszekrényt átrakni az egyik hajóról a másikra. 

A hat parasztlegény szemlátomást örült a tengeri utazásnak. Izgatottan 

fecsegve, nevetgélve fölsereglettek a hajóra. 

– Leslie, azt hiszem, jobb, ha velük mégy – mondta Larry. 

– Oké – bólintott Leslie. 

Fedélzetre szállt, s a hajó elpöfögött a másik nyomában. 

– Egyszerűen nem értem – mondta mama. – Mit képzelt az az ember? 

– Ó, mama – mondta Margo. – Tudod, hogy van ez Korfuban. 

– Igen, igen – mondta mama –, de az ember mégse pakol fel egy 

vadidegen jégszekrényt a hajójára, hogy aztán szó nélkül elhajózzon vele. 

– Talán Zantéból való esz a csibész – mondta Spiro, mintha ez mindent 

megmagyarázna. 

– Jól kezdődik ez a kirándulás! – sóhajtott mama. Igazán haragszom 

rátok. 

– Ne légy igazságtalan, mama – mondta Margo. Larry és Leslie nem 



tudhatta, hogy nem az igazi benzinára teszik fel a jégszekrényt. 

– Megkérdezhették volna – mondta mama. – Talán sose kapjuk vissza. 

– Ne aggódsz, Mrs. Durrellsz – mondta Spiro sötéten. – Én 

visszaszeresz. Maguk csak szépen feljössz a hász. 

Így aztán valamennyien felmentünk a házba, és vártunk. Három és fél 

óra elteltével mama idegrendszere már romjaiban hevert. 

– Biztosan beleejtették a tengerbe – rebegte. – Komolyan mondom, 

Larry, ezt sose bocsátom meg nektek. Pedig mennyire kértem, hogy ne 

nyúljatok a jégszekrényhez! 

Ebben a pillanatban halványan, messziről meghallottuk a benzina 

pöfögését. Kiszaladtam a látcsővel, és végigpásztáztam a tengert. És 

valóban, Taki benzinája közeledett a móló felé, a jégszekrény pedig 

gondos kezek munkájának gyümölcseként ott trónolt a fedélzeten. Siettem 

vissza a hírrel mamához. 

– Hát ez már valami – mondta. – Talán elindulhatunk végre. Úgy érzem, 

mintha egy évet öregedtem volna, pedig még meg se volt a születésnapom. 

Így azután újból lecipeltük a holmit a mólóhoz, és felraktuk a hajóra. 

Aztán bemásztunk valamennyien az autóba, és a városba hajtottunk. 

Barátainkat az Esplanade oszlopainak hűvös árnyékában találtuk, ahol 

hideg italokat fogyasztottak. Ott volt Sven, aki majdnem teljesen kopasz 

fejével és a meglévő néhány fakó, vékony hajszálával olyan volt, mint egy 

holdvilágképű óriás csecsemő; hóna alatt szorongatta kedvenc 

tangóharmonikáját, amely nélkül egyetlen lépést sem tett soha. Ott volt 

Theodore, makulátlan öltönyben, panamakalapban; bajusza és szakálla 

aranyosan csillogott a napsugárban. Székéhez támasztva ott állt a kis 

hálóval felszerelt bot, valamint a féltve őrzött doboz is a kémcsövekkel és a 

gyűjtőedényekkel. Ott volt a sápadt és arisztokratikus Donald; ott volt a 

hórihorgas, göndör hajú Max, akinek bajusza olyan volt, mintha lepke 

szállt volna az orra alá. Ott volt az eladósorban lévő, szőke, gyönyörű 

Leonora, és Mactavish is: zömök, barázdált arcú, barna bőrű, kopaszodó 

férfi. 

Mentegetőztünk a késés miatt, amit láthatólag senki sem vett észre, 

aztán ittunk egyet, míg Spiro összeszedte a kényesebb holmikat, majd 

levonultunk a várakozó benzinához. 

Fedélzetre szálltunk, az elemózsia utolsó részleteit is berámoltuk a 

jégszekrénybe, beindult a motor, és kifutottunk a nyugodt víztükörre. 

– Hoztam magammal… ööö… szóval, hoztam néhány tablettát 

tengeribetegség ellen – mondta Theodore komoran, gyanakvó pillantással 

méregetve a vizet, amely sima volt, mint a rajztábla. – Tartottam tőle, hogy 



némi hullámzás adódik, és úgy véltem, nem árt az óvatosság, ha már 

egyszer ilyen rossz hajós vagyok. 

– Hát ha adódik hullámzás, megkínálhat engem is a tablettáival – 

mondta mama. – Én is nagyon rossz hajós vagyok. 

– A zanyja nem lesz tengeribeteg – mondta Max, vállon veregetve a 

mamát. – Nem hagyom, hogy a zanyja beteg legyen. 

– Hogyan tudná megakadályozni? – kérdezte mama. 

– Fokhagyma – mondta Max. – Fokhagyma. Régi, osztrák gyógymód. 

Mindig beválik. 

– Nyers fokhagyma? – kérdezte Margo. – Hiszen az undorító! 

– Nem, nem, Margo kedves – bizonygatta Max. Inkább nagyon is jót 

tesz. Nagyon is jót. 

– Ki nem állhatom, ha valakinek fokhagymaszaga van – mondta Margo. 

– Attól szétmegy az ember feje. 

– De hogyha maga a fokhagymát beveszi – mondta Max –, akkor az ő 

fejük megy szét. 

– Iszonyú neveletlenség fokhagymát enni – szólalt meg Donald. – 

Iszonyú neveletlenség. Angol ember nem is volna képes rá, csak külföldiek 

csinálják. 

– Állítólag kifejezetten… ööö… egészséges eledel mondta Theodore. – 

Az orvosok nagyon ajánlják. 

– Én mindig teszek az ételbe – mondta mama. – Javítja az ízeket. 

– De olyan rettenetes szaga van – mondta Leonora, aki úgy kuporgott a 

fedélzeten, mint egy nagy perzsa macska. – A múltkor buszon utaztam 

Peramába, és komolyan, majdnem megfulladtam. Mindenki hatalmas 

fokhagymagerezdeket rágott, és rám lehelték az egészet. Már az ájulás 

kerülgetett, mire megérkeztünk. 

Sven kikapcsolta a harmonika szíját, és az ölébe kapta a hangszert. 

– Kedves Mrs. Durrell, mit szeretne hallani? – kérdezte. 

– Hát… ööö… nekem mindegy, Sven – mondta mama. – Valami 

vidámat. 

– Mit szólnának ahhoz, hogy “Van egy kocsma a városba”? – javasolta 

Theodore. Ezt a dalt akármeddig elhallgatta volna. 

– Rendben – mondta Sven, és rázendített. 

Leslie és Mactavish elöl tartózkodott a benzina orrában. Mactavish 

időnként néhány térdhajlítást és karnyújtást végzett; többek közt a 

testedzés megszállottja volt. Pályafutása során valamikor a Kanadai Királyi 

Lovasrendőrség kötelékében szolgált, és erre szívesen emlékeztetett 

mindenkit. Arra törekedett, hogy ő legyen a társaság központja, és arra volt 



a legbüszkébb, hogy még most is kifogástalan testi kondíciónak örvend. 

Időnként rá-rácsapott a hasára, mondván: – Ezt nézd meg, ezt nézd meg! 

Nem rossz, egy negyvenöt éves embernél, mi? 

A benzina a szigetet a szárazföldtől elválasztó tengerszoroson pöfögött 

át, miközben Theodore harsányan énekelte a “Van egy kocsma a városba” 

kezdetű dalt. 

Én igen rövidnek éreztem az átkelést. Rengeteg bámulnivalóm akadt 

(repülőhalak, sirályok), és ráadásul állandóan el kellett rángatnom 

Theodore-t a felnőttek társaságától, hogy kikérjem a véleményét bizonyos 

hínárcsomók és a hajó mellett felbukkanó egyéb érdekességek tárgyában. 

Végül a meglepően barna, szél- és vízrágta albán partokhoz jutottunk, és 

ahogy egyre közelebb értünk, a vízből kiálló sziklaoszlopok mellett 

haladtunk el: olyanok voltak, mint megannyi óriási, színes gyertya 

megalvadt, rücskös maradványai. Lassan beesteledett. Egyszer csak 

felfedeztünk egy öblöt, amelyet mintha egy roppant tengeri szörnyeteg 

harapott volna ki a kemény sziklából. Tökéletes félkört alkotott, és 

egyhangúlag úgy döntöttünk: itt kötünk ki. A homok fehér volt, a magas 

sziklák védelmet ígértek, a benzina lágyan besiklott az öbölbe, oldalt 

kidobtuk a horgonyt, és a hajó megállt. 

Ez volt az a pillanat, amikor a jégszekrény vette át a főszerepet. Mama 

és Spiro elképesztő mennyiségű ennivalót rakodott ki: fokhagymával 

tűzdelt báránycombot, rákot és holmi különleges csemegét, melyet mama 

készített és currys puffancsnak nevezett. Elheveredtünk a fedélzeten, és 

tömtük magunkat. 

A hajó orrában nagy halom görögdinnye hevert, akár egy rakás pufók, 

zöld-fehér csíkos futball-labda. Időnként egyet-egyet beraktunk a 

jégszekrénybe, aztán később elővettük és felvágtuk. Rózsaszínű belseje 

ropogós volt és hűvös; fagylalt se lehetett volna finomabb. Nagy élvezetet 

jelentett az is, hogy a dinnye fekete magvát a korláton át a vízbe 

köpködtem, és figyeltem, ahogy az apróbb halak fejvesztve rohannak érte, 

majd belekóstolnak és otthagyják. Akadt néhány nagyobb hal is, amelyeket 

mintha motor hajtott volna, sebesen előbukkantak, és meglepetésemre 

bekebelezték a magokat. 

Ezután megfürödtünk, kivéve mamát, Theodore-t és Svent, akik 

magasröptű beszélgetésbe bonyolódtak a boszorkányság, a kísértetjárta 

házak és vámpírok témakörében, Spiro és Taki pedig elmosogatott. 

Fantasztikus élmény volt a hajó oldaláról aláereszkedni a sötét vízbe, 

mert amikor beleért az ember, a vízben foszforeszkáló tűzijáték lobbant fel; 

az ember úgy látta, mintha tűzbe ugrana. A víz alatt millió csillagként 



világító nyomot hagyott maga után az ember, és mikor Leonora, aki 

utolsónak jött ki a vízből, a fedélzetre kapaszkodott, egy rövid pillanatig 

olyan volt, mintha az egész teste be volna aranyozva. 

– Istenem, de gyönyörű – mondta Larry elismerően. – De, sajnos, biztos 

vagyok benne, hogy leszbikus. Minden közeledési kísérletemnek ellenáll. 

– Larry, drágám – dorgálta mama –, ne mondj ilyeneket. 

– Csakugyan nagyon bájos – mondta Sven –, olyannyira, hogy néha már 

sajnálom, hogy homoszexuális vagyok. Persze a homokosságnak is vannak 

előnyei. 

– Szerintem biszexuálisnak lenni a legjobb – vélekedett Larry. – Akkor, 

hogy úgy mondjam, a kenyérnek mind a két oldala vajas. 

– Larry fiam – szólt közbe mama –, lehet, hogy téged szórakoztat ez a 

beszélgetés, de engem nem, és különben is jó volna, ha Gerry előtt nem 

mondanál ilyeneket. 

Mactavish bonyolult gyakorlatsorozatot hajtott végre a hajó orrában. 

– Istenem, de idegesít ez az ember – mondta Larry, miközben újból 

telitöltötte a poharát. – Minek strapálja magát? Hiszen soha nem csinál 

semmit, amihez jó kondícióra lenne szüksége. 

– Larry, drágám – mondta mama –, örülnék, ha ezen a kis hajón nem 

tennél ilyen megjegyzéseket. Még meghallja valaki. 

– Én nem bánnám, ha azért edzené magát, hogy minden lányt 

megerőszakoljon egész Korfuban – folytatta Larry –, de hát az égvilágon 

semmit sem csinál! 

Gyakorlatozás közben Mactavish immár negyvennyolcadszor mesélte el 

a mellette heverésző Leslie-nek lovasrendőr-korabeli élményeit. 

Valamennyi nagyon érdekfeszítő volt, és kivétel nélkül mindegyik azzal 

végződött, hogy Mactavish nyakon csípte az emberét. 

– Huuuuuuu! – sikoltotta Margo hirtelen, olyan hangerővel, hogy 

mindannyian összerezzentünk, és Larry feldöntötte a borát. 

– Örülnék, ha nem utánoznád a sirályokat – bosszankodott. 

– De most jutott eszembe – mondta Margo –, hogy holnap van mama 

születésnapja! 

– A zanyjának holnap szülésnapja van? – álmélkodott Max. – De hát 

mért nem szólták ezt nekünk? 

– Hiszen azért van az egész kirándulás, hogy mama születésnapját 

megünnepeljük! Hogy vakációja legyen! – magyarázta Margo. 

– De hát hogyha a zanyjának szülésnapja van, minekünk meg nincsen 

neki ajándékunk – mondta Max. 

– Ó, emiatt ne aggódjon – mondta mama. – Az én koromban nem is kell 



már születésnapot tartani. 

– Iszonyú neveletlenség ajándék nélkül jönni egy születésnapi 

kirándulásra – mondta Donald. – Iszonyú neveletlenség. 

– Jaj, hagyják már ezt a felhajtást – mondta mama –, egészen zavarba 

hoznak. 

– Holnap egész nap magának fogok játszani, kedves Mrs. Durrell – 

mondta Sven. – Zenét adok ajándékba. Sven el tudta ugyan játszani a “Van 

egy kocsma a városba” című zeneművet és társait is, igazi kedvence 

azonban Bach volt. Láttam, hogy mama határozottan összeborzadt arra a 

kilátásra: Sven egész nap Bachot játszik neki a tangóharmonikán. 

– Nem, nem – mondta sietve mama –, ne fáradjon. – Nahát, holnap 

rémisztően nagy ünnepelést fogunk megtartani – mondta Max. – Keresünk 

egy jó helyet, és ott a zanyja szülésnapját mi megünnepeljük közép-európai 

módon. 

Kigöngyöltük a magunkkal hozott matracokat, és lassan mind álomba 

merültünk, miközben a hold előkúszott a felettünk tornyosuló hegyek fölé; 

először piros volt, mint a vörösbegy, később citromsárgára váltott, majd 

ezüstre. 

Másnap reggel valamennyien rémülten – és ezért dühösen – riadtunk fel 

arra, hogy Sven a Boldog születésnapot dallamát játssza harmonikáján. 

Mama mellett térdelt a fedélzeten, és rajongva bámult az arcába, lesve, 

milyen hatást vált ki a zenéje. Mama, aki nem volt hozzászokva, hogy a 

fülétől tíz centiméternyire harmonikázzanak, rémült sikollyal ébredt fel. 

– Mi baj? Mi baj? Süllyedünk? – rebegte. 

– Sven, az isten szerelmére – mondta Larry. – Öt óra van. 

– Aha – felelte Max álmosan –, de ma van a zanyja szülésnapja. Már 

most el kell kezdeni ünnepségelni. Gyerünk, mindenki dalozzon! 

Talpra ugrott, a fejét beverte a keresztrúdba, aztán hosszú karjával 

integetett, és azt mondta: – Rajta, Sven! Megint játszd. Mindenki 

dalozzon! 

Álmosan, kelletlenül, de valamennyiünknek el kellett énekelnie a 

Boldog születésnapot című dalt, míg mama csak ült, és minden erejét 

összeszedve igyekezett, nehogy megint elaludjon. 

– Csinálhatok egy kisz teát, Mrs. Durrellsz? – kérdezte Spiro. 

– Azt hiszem, ez nagyon jó ötlet – felelte mama. Előszedtük valamennyi 

ajándékot, és átnyújtottuk mamának, aki mindnek örült, beleértve a 

gyöngyház nyelű revolvert is; igaz, hozzátette, hogy annak talán biztosabb 

helye volna Leslie szobájában. Ha, miként Leslie javasolta, mama a 

párnája alatt tartaná, még az is megeshetne, hogy éjszaka elsül, és balesetet 



okoz. 

A teától és az utána következő úszástól valamennyien életre keltünk. 

Felkelt már a nap is, és halvány foszlányokban felszállt a köd a tengerről. 

A tenger mintha egy nagy, kék birka lett volna, amelyről a nap most nyírja 

le a gyapját. A nagyrészt gyümölcsből és kemény tojásból álló reggeli után 

felberregett a motor, és a parttal párhuzamosan elpöfögtünk. 

– Pompázatos helyet kell megtalálnunk a zanyja szülésnapi ebédjéhez – 

mondta Max. – A paradicsomot magát. 

– Valóban – mondta Donald. – Remek helyet kell keresnünk. 

– Akkor majd játszom magának, kedves Mrs. Durrell – mondta Sven. 

Végül egy kis félsziget mellé pöfögtünk, amely vörös, sárga és fehér 

sziklákból állt, és ernyő formájú fenyőfa koronázta: a fa a szikla legszélén 

kapaszkodott, és veszedelmesen kihajolt a tenger fölé. Mikor a félszigetet 

megkerültük, a mögötte megbúvó öbölben kis falucskára találtunk, a 

hegyoldalban pedig egy régi velencei erőd romjaira. 

– Ez érdekesnek tűnik – mondta Larry. – Kukkantsunk be ide. 

– Én a maga helyében nem mész oda, Larrysz úr mondta Spiro, a 

homlokát ráncolva. 

– Ugyan miért ne? – kérdezte Larry. – Kedves kis falunak látszik, az 

erőd pedig nagyon is érdekel. 

– Ezek itt eléggé törökök – mondta Spiro. 

– Hogyhogy “eléggé”? – kérdezte Larry. – Vagy törökök, vagy nem 

törökök. 

– Hát ők úgy viselkedsz, mint törökök, nem úgy mint görögök – 

magyarázta Spiro –, eszért ők törökök. Ettől az okfejtéstől egy kissé 

elképedtünk. 

– No és ha törökök is – mondta Larry –, mit számít az? 

– Ezek a távol eső falucskák nagyon erős török hatást… ööö… 

tanúsítanak a török megszállás óta – magyarázta Theodore szakszerűen. – 

Sok török szokást vettek fel, úgyhogy ezeken a helyeken, amint Spiro 

nagyon helyesen rámutatott, már inkább török, mint görög a lakosság. 

– No de mit számít az? – kérdezte Larry felbőszülve. 

– Általában nemigen kedvelik az idegeneket – magyarázta Theodore. 

– Az ellen aligha lehet kifogásuk, ha megállunk itt, és megnézzük az 

erődöt – szögezte le Larry. – És különben is, ez a falu olyan kicsi, hogy ha 

kiszállunk, mi leszünk háromszoros túlerőben. Ha netán fenyegetően 

lépnek fel, majd előreküldjük mamát a revolverével. Az majd elintézi őket. 

– Igaszán menni akarsz, Larrysz úr? – kérdezte Spiro. 

– Persze – válaszolta Larry. – Csak nem fél néhány töröktől? 



Spiro arcát annyira elöntötte a vér, hogy már-már attól tartottam, 

gutaütést kap. 

– Ilyet nekem nem mondsz, Larrysz úr – mondta. Tudhatsz, hogy én 

nem félsz a szarhászi törököksz. Sarkon fordult és a hajó farába ment, hogy 

utasítsa Takit: forduljon a kis móló felé. 

– Larry, drágám, nem kellett volna így beszélned vele – mondta mama. 

– Nagyon megbántottad. Hiszen tudod, mi a véleménye a törökökről. 

– De hiszen ezek itt nem is törökök – mondta Larry. – Ezek görögök! 

– Elméletileg valóban görögnek nevezhetők – magyarázta Theodore –, 

de ezeken a félreeső helyeken annyira törökké váltak, hogy a különbség 

alig kitapintható. Mindenesetre sajátságos vegyülék. 

Ahogy a móló felé igyekeztünk, egy kisfiú, aki eddig ott horgászott, 

most felugrott, összekapkodta a botot meg a zsinórt, és elnyargalt a falu 

felé. 

– Remélem, nem azért rohant el, hogy riassza a falu – mondta Leonora 

idegesen. – Márminthogy puskával jöjjenek elénk, vagy mi. 

– Ne mondjon már ilyen hülyeségeket – mondta Larry. 

– Majd én előremegyek – jelentette ki Mactavish. Nekem van 

gyakorlatom az ilyesmiben. Kanadában gyakran voltam ilyen helyzetben, 

amikor az indián törzsek között kellett megkeresnem valakit. Van érzékem 

hozzá, hogy szót értsek a primitív népekkel. 

Larry felmordult, és már majdnem kicsúszott a száján valami fullánkos 

megjegyzés, de mama egy erélyes pillantással elnémította. 

– Az lesz a leghelyesebb – vette át Mactavish az irányítást –, ha 

kiszállunk, és a mólón nézelődünk egy kicsit, mint… 

– Mint a turisták? – kérdezte Larry ártatlanul. 

– Mint akinek nincs gonosz szándéka ezt akartam mondani – folytatta 

Mactavish. 

– Irgalmas isten – sóhajtott fel Larry. – Mintha a legsötétebb Afrikában 

volnánk. 

– Larry, drágám, hallgass már – kérte mama. – Biztos vagyok benne, 

hogy Mr. Mactavish ért hozzá. És különben is, ez az én születésnapom. 

Így hát kisereglettünk a mólóra, és néhány percig ott álldogáltunk, 

miközben mindenfelé mutogattunk, és nevetséges párbeszédeket 

folytattunk. 

– Most pedig – vezényelt Mactavish – irány a falu! Spirót és Takit 

hátrahagyva elindultunk. 

A falu vagy harminc-negyven aprócska, vakító fehérre meszelt házból 

állt; némelyikhez zöldellő szőlőlugas tartozott, másokat bíborszínű 



bougainvillea sűrű szövevénye borított. 

Mactavish vezényelte a menetet friss, katonás lépteivel, mint a francia 

idegenlégió rettenthetetlen harcosa aki egy arab faluban kitört zendülést 

indul leverni, mi pedig mind a nyomában baktattunk. 

A falu főutcájából, ha egyáltalán meg lehet tisztelni ezzel a névvel, több 

keskeny mellékutcácska ágazott el. Amint az egyik ilyen kis sikátor mellett 

elhaladtunk, egy házból lefátyolozott nő lépett ki, rémült pillantást vetett 

ránk, és sietve eltűnt az egyik sarkon. Sosem láttam még ezt a viseletet, s 

ezért kíváncsiságom a tetőfokára hágott. 

– Mi volt ennek a nőnek az arcán? – tudakoltam. Bekötözték? 

– Nem, nem – felelte Theodore. – Ez a jasmak. Ha ez a falu nagyon 

eltörökösödött, hamarosan meglátják, hogy minden nő ilyet visel az arcán. 

– Világéletemben tiszta hülyeségnek tartottam ezt a szokást – szólt 

közbe Larry. – Ha egy nőnek csinos arca van, igenis mutassa meg. 

Legfeljebb azt helyeselném, ha a bőbeszédű nők tapaszt hordanának a 

szájukon. 

Az utca a falu központjába vezetett – apró terecske volt ez, amelyen 

hatalmas, gyönyörű ernyőfenyő uralkodott, s az árnyékában asztalok, 

székek álltak. Itt volt az a kisvendéglő, amely – akárcsak az angliai 

falvakban – a helybeli kocsma szerepét is betölti, de nemcsak 

enni-innivalóval szolgál, hanem bőséges alkalommal a pletykálkodásra és 

az emberszólásra is. 

Különösnek éreztem, hogy míg díszmenetünk végigvonult a falun, a 

lefátyolozott nő kivételével egyetlen élő lelket sem láttunk. Ha Korfu 

bármelyik eldugott kis falujában járunk, mostanra már körülvett volna a 

lakosok lármás, kíváncsi serege. Mikor azonban a főtérre értünk, megláttuk 

– vagy legalábbis azt hittük, hogy látjuk – e jelenség okát. A fenyőfa alatt 

álló kisasztaloknál ugyanis férfiak ültek; a legtöbbjük idős, tekintélyesen 

hosszú szakállú. Buggyos nadrágot, rojtos inget és charukiá-t viseltek, ezt a 

furcsa, kunkori orrú, élénk piros bőrből készült cipőt, amelyet tarka 

pompon díszít. Csapatunk megérkezését tökéletes némasággal fogadták. 

Csak ültek és néztek ránk. 

– Á, á! – mondta Mactavish harsány, vidám hangon. – Kalimera, 

kalimera, kalimera! 

Ha görög faluban járunk, erre a hangos “jó reggelt”-re azonnal megjön a 

válasz. Néhányan így szóltak volna: “Örülünk, hogy eljöttetek!”, mások 

ezt: “Herete” , ami azt jelenti: “légy boldog”, vagy pedig ők is 

kalimeráztak volna. Itt azonban nem volt semmi reakció, csupán egy-két 

öregember biccentett felénk nagy komoran. 



– No, hát – mondta Mactavish –, húzzunk össze néhány asztalt, igyunk 

valamit, és ha már megszoktak bennünket, biztosan idecsődülnek körénk. 

– Valahogy nem tetszik nekem ez a dolog – mondta mama idegesen. – 

Nem volna jobb, ha Margo, Leonora meg én visszamennénk a hajóra? 

Hiszen itt nincs egy nő sem, ezek mind férfiak. 

– Jaj, mama, ne rémüldözz. Semmi értelme – mondta Larry. 

– Azt hiszem – szólalt meg Theodore, miközben kedvtelve nézegette a 

feje fölött a fenyőfát –, ezért futott be a kisfiú a faluba. Ezekben az 

eldugott falvakban, tudják, a nőknek a házban kell maradniok. A gyerek 

azért futott el, hogy… szóval, hogy figyelmeztesse őket. Azonkívül… 

khm… khm… szóval a hölgyek… ööö… a hölgyek látványa… szóval… 

eléggé szokatlan lehet nekik. 

Mivel sem mama, sem Margo, sem Leonora nem viselt jasmakot, 

Margo és Leonora ráadásul eléggé merész kartonruhában volt, amely 

bőrfelületük tekintélyes hányadát szabadon hagyta, ez a feltevés egyáltalán 

nem volt hihetetlen. 

Összetoltunk néhány asztalt, elhelyeztük körülöttük a székeket, és 

leültünk. A férfiak csoportja, amely – Larry jóslatával ellentétben – 

legalább ötszörös túlerőben volt hozzánk képest, csak ült tovább 

hallgatagon, és kifejezéstelen hüllőtekintettel nézett bennünket. Miután jó 

darabig várakoztunk, és felületes beszélgetéssel töltöttük az időt, a 

vendéglőből egy férfi bukkant elő, és láthatóan kelletlenül az asztalunkhoz 

csoszogott. Most már valamennyien idegesek voltunk, így kórusban 

elrebegett kalimerá-nk többé-kevésbé reszketegen esengett. Végtelen 

megkönnyebbülésünkre ő is kalimerá-val válaszolt. 

– Nos – mondta Mactavish, aki meglehetősen büszke volt görög 

nyelvtudására –, innivalót kérünk és egy kis mezé-t. 

Fölösleges volt mezé-t rendelni, mert ha Görögországban italt hozat az 

ember, automatikusan jár hozzá ez az olajbogyót, diót, kemény tojást, 

uborkát, sajtot és hasonló apróságokat tartalmazó eledel. De úgy látszik, a 

körülmények még egy hajdani lovas rendőrt is kibillentettek a 

kerékvágásból. 

– Igen – mondta a tulajdonos. – Milyen italt óhajtanak? Mactavish 

begyűjtötte a rendeléseket, amelyek a gyömbérsörtől az ouzó-n keresztül a 

konyakig és a recináig terjedtek. Azután mindezt lefordította a 

vendéglősnek. 

– Csak vörösborom van – közölte a vendéglős. Mactavish arcára 

bosszúság ült ki. 

– Jó, akkor hozzon vörösbort és mezé-t – mondta. A tulajdonos 



bólintott, és visszacsoszogott a sötét kis helyiségbe. 

– Vajon miért kérdezte meg, hogy mit akarunk inni – kérdezte 

Mactavish –, mikor tudta jól, hogy csak vörösbora van? 

Mactavish nagyon szerette a görögöket, és nem kímélte a fáradságot, 

hogy egészen jól megtanulja a nyelvüket, de a logikájukat sohasem érte föl 

ésszel. 

– Pedig ez világos – mondta Larry ingerülten. – Meg akarta tudni, hogy 

mit innánk, mert ha véletlenül vörösbort kértünk volna, akkor szó nélkül 

megy és kihozza. 

– Igen, de miért nem mondta meg mindjárt az elején, hogy csak 

vörösbora van és semmi más? 

– Mert ilyesmi Görögországban nincs – magyarázta Larry türelmesen. – 

Túlontúl logikus volna. 

Ültünk az asztalnál, és ahogy azok a barátságtalan szemek ránk 

szegeződtek, úgy éreztük magunkat, mint egy színtársulat, amelyben 

hirtelen mindenki elfelejtette a szerepét. Végül előcsoszogott az öreg, 

kezében viharvert bádogtálcával, amelyen ismeretlen okból Viktória 

királynő arcképe díszelgett. Kistányéron apró szemű olajbogyót és fehér 

kecskesajtot tett elénk, két kancsó vörösborral, és hozzá olyan poharakat, 

amelyek, jóllehet tiszták voltak, a hosszú használatban annyira 

megrepedeztek és kicsorbultak, hogy az ember biztos volt benne: egész sor 

érdekes betegséget kaphat tőlük. 

– Eléggé rosszkedvesek az emberek ebben a faluban jegyezte meg Max. 

– Miért, mit vársz tőlük? – kérdezte Donald. – Nyavalyás külföldiek 

ezek mind. Én mondom, ha Angliában volnánk, ez az egész másképp 

nézne ki. 

– Persze – mondta Larry gúnyosan. – Pillanatokon belül körtáncot 

lejtenének velünk. 

Jóllehet a férfiak ránk összpontosított tekintete igazából nem változott, 

idegességünkben úgy láttuk, hogy immár kifejezetten rosszindulattal 

méregetnek bennünket. 

– A zene lecsillapítja a dühöngő fenevadakat is mondta Sven. – Játszom 

valamit. 

– Jó, de az isten szerelmére, valami vidámat – mondta Larry. – Ha 

Bachot kezdesz játszani nekik, nyomban mennek a medveölő puskáért. 

Sven a helyére lódította a harmonikát, és olyan vidám polkát húzott 

rajta, hogy minden görög szívet meg kellett volna lágyítania. De a mi 

közönségünk nem indult meg tőle, bár a feszültség érezhetően csökkent. 

– Komolyan azt hiszem, hogy jobb volna, ha Margo, Leonora meg én 



visszamennénk a hajóra – mondta mama. 

– Nem, nem, kedves Mrs. Durrell – tiltakozott Mactavish. – 

Biztosíthatom, hogy nagyon jól ismerem ezt a helyzetet. Ezeknek a 

primitív embereknek idő kell hozzá, hogy megszokjanak bennünket. És 

mivel Sven muzsikája nem bizonyult hathatósnak, azt hiszem, elérkezett a 

varázslás ideje. 

– Varázslás? – kérdezte Theodore, és előrehajolva, mélységes 

érdeklődéssel nézett Mactavish arcába. Hogyhogy varázslás? 

– Bűvészet – mondta Mactavish. – Szabad időmben olykor bűvészkedni 

szoktam. 

– Te jószagú úristen! – hördült fel Larry. – Miért nem akar mindjárt 

üveggyöngyöket osztogatni? 

– Maradj már, Larry – intette le Margo. – Mactavish tudja, mit csinál. 

– Örülök, hogy legalább te azt hiszed – mondta Larry. 

Mactavish határozott léptekkel bement a vendéglőbe, és amikor ismét 

megjelent, egy tányéron négy tojást hozott. Óvatosan az asztalra helyezte 

őket, és félreállt, hogy a falu hallgatag népe jól láthassa. 

– Nos – szólalt meg hamisítatlan bűvészmozdulat kíséretében –, első 

mutatványom a tojástrükk. Kérhetnék valamilyen tartályt vagy edényt? 

– Gyufásdoboz jó lesz? – kérdezte Donald. 

– Nem – mondta Mactavish, a falubeliekre pillantva. – Valami 

látványosabbra gondolok. Mrs. Durrell, volna kedve ideadni a kalapját? 

Mama a nyári hónapokban széles karimájú szalmakalapot viselt. 

Aprócska termetű lévén olyan volt benne, mint egy megelevenedett gomba. 

– Nem szeretném, ha összekenődne tojással mondta. 

– Nem, nem – tiltakozott Mactavish –, biztosíthatom, hogy a kalap nem 

forog veszélyben! 

Mama kénytelen-kelletlen levette a kalapját, és átnyújtotta 

Mactavishnek. Az elegáns mozdulattal maga elé rakta az asztalra, felnézett, 

hogy figyelik-e a helybeliek, majd vett egy tojást, és óvatosan beletette a 

kalapba. Aztán összefogta a karima két szélét, és az egészet nagy 

csattanással az asztal oldalához vágta. 

– Ha kikaparjuk belőle – mondta Larry –, talán egy rántotta összejön. 

Mactavish azonban szétnyitotta a kalapot, és megmutatta nekünk úgy, 

hogy a falubeliek is lássák: a belseje teljesen üres és tojástalan. 

Ezután vett egy másik tojást, pontosan ugyanúgy végigcsinálta még 

egyszer a műveletet, és a kalap megint üres és tojástalan volt. Mikor a 

harmadik tojással végezte el a mutatványt, láttam, hogy a falu népének 

tekintete felélénkül, és a negyedik tojás után néhányan suttogó 



megjegyzéseket is váltottak. Mactavish negyedszer is megmutatta nekünk 

is, nekik is az üres kalapot, aztán letette az asztalra, és újból összefogta a 

kalap karimáját. Majd megint kinyitotta, sorra kiszedett belőle négy 

tökéletesen ép tojást, és lerakta mindet a tányérra. 

Ez a mutatvány még Larryt sem hagyta hidegen. A trükk persze nagyon 

egyszerű: a lényege az, hogy az ember úgy tesz, mintha valamit beletenne 

valamibe, miközben valójában a tenyerébe rejti, és ruházatának különböző 

pontjaiban eldugja. Láttam már ezt a trükköt zsebórával és más hasonló 

tárgyakkal, de ilyen ügyesen még soha, hiszen végeredményben négy tojást 

elrejteni sem egyszerű; a tojás köztudomásúlag hajlamos arra, hogy 

eltörjön, és tönkretegye az egész mutatványt. 

Mactavish meghajlással fogadta ünnepélyes tapsunkat. Legnagyobb 

meglepetésemre, néhány tenyér a falubeliek közt is összecsattant. Egy-két 

öregember, akinek a látása már meggyengült, még helyet is cserélt a 

fiatalokkal, hogy közelebb legyen hozzánk. 

– Látják már, ugye? – mondta Mactavish büszkén. A varázslat csodákat 

művel. 

Ezután előhúzott a zsebéből egy pakli kártyát, és végigcsinálta a 

bűvészek szokásos rutinmutatványait: felpörgette a lapokat a levegőbe, 

hogy a tenyerébe érkezzenek, majd fürge mozdulattal végigterítette a 

karján, egyetlen lapot sem ejtve el. A falubeliek ettől már izgalomba jöttek, 

és a tér túlsó oldaláról is felénk húzódtak. 

A rövidlátó öregek kíváncsiságukban annyira előrehúzták a széküket, 

hogy jóformán már a mi asztalunknál ültek. 

Látni való volt, hogy Mactavish maga is jól szórakozik. Bekapott egy 

tojást, összeroppantotta, aztán kitátotta a száját, hogy megmutassa: nincs 

benne semmi, majd a tojást az inge zsebéből húzta elő. Ekkor már őszinte 

tapsvihar fogadta a falubeliek részéről. 

– Milyen ügyes! – mondta Margo. 

– Mondtam nektek, hogy belevaló szivar – mondta Leslie. – Ráadásul 

mesterlövész. 

– Meg kell tudnom, hogyan hajtja végre ezeket a… khm… 

mutatványokat – mondta Theodore. 

– Kíváncsi vagyok, tudja-e, hogyan kell egy nőt kettéfűrészelni – 

morfondírozott Larry. – Így elő lehet állítani egy olyan felet, amelyik 

működik, de nem beszél. 

– Larry, drágám – mondta mama –, örülnék, ha nem mondanál ilyeneket 

Gerry előtt. 

Most következett el Mactavish nagy pillanata. A falubeli közönség első 



sora csupa hosszú ősz szakállú, öreg emberből állt, a fiatalabbak a 

háttérben nyújtogatták a nyakukat, hogy a mutatványokat figyeljék. 

Mactavish előrelépett az öregek legöregebbikéhez, aki bizonyára a község 

polgármestere volt, mert észrevettük, hogy olyan helyet biztosítottak neki, 

ahonnan a legjobban láthatta a mutatványokat. Mactavish egy percig 

felemelt kézzel állt előtte, ujjait széttárva, aztán ezt mondta görögül: – 

Most új trükköt mutatok. 

Azzal fürgén lehajolt, az öregember szakállából előhúzott egy drachmát, 

és az ezüstszínű pénzdarabot a földre dobta. Az egybegyűltek 

meglepetésükben levegő után kapkodtak. Mactavish ezután újból felemelte 

a karját, és szétterpesztette az ujjait, majd az öreg szakállának másik 

oldalához nyúlt, egy ötdrachmás érmét húzott elő onnan, s azt is elegáns, 

kecses mozdulattal a földre vetette. 

– És most – szólt Mactavish görögül, ismét felemelve a kezét –, miután 

látták, hogyan tudok pénzt varázsolni a polgármester szakállából… 

– Tudna többet is? – kérdezte a polgármester reszketeg hangon. 

– Úgy van, úgy van – hangzott a falubeliek kórusa –, tudna többet is 

elővarázsolni? 

– Megnézem, mire képes a varázslatom – mondta Mactavish, akit már 

egészen elragadott a hév. Villámsebesen elővarázsolt a polgármester 

szakállából egy egész sor tízdrachmás érmét, és a földön gyarapodó kis 

kupacra hajigálta. Görögországban akkoriban olyan nyomor uralkodott, 

hogy a Mactavish által elővarázsolt ezüstzápor valóságos vagyont jelentett. 

Mactavish ekkor vetette el a sulykot. A polgármester szakállából egy 

ötvendrachmás bankjegyet varázsolt elő. A mutatványt követő izgatott 

zúgás csaknem megsüketített bennünket. Mactavish a sikeren felbuzdulva 

újabb ötvendrachmás bankókat húzott elő. A polgármester mintegy 

transzban ült a helyén. Időnként röpke fohászt küldött valamelyik szenthez, 

akinek a csodát tulajdonította. 

– Azt hiszem – szólalt meg Theodore bizonytalanul –, tanácsos volna, 

ha most már többet nem varázsolna elő. 

De Mactavish egészen felhevült lelkesedésében, és nem vette észre a 

veszélyt. Több százdrachmást bűvölt elő a polgármester szakállából, és a 

mutatványt dobhártyarepesztő taps követte. 

– Most pedig – mondta aztán Mactavish – az utolsó mutatvány 

következik. – Azzal ismét feltartotta a kezét, hogy mutassa: üres. Majd 

lehajolt, és a polgármester szakállából egy csokor ötszáz drachmás 

bankjegyet szedett elő. 

A polgármester lábánál ekkor már mintegy tíz-tizenöt fontnyi összeg 



hevert, és ez az átlagos görög paraszt számára több volt, mint amennyiről 

valaha álmodni mert. 

– Íme! – mondta Mactavish büszke mosollyal felénk fordulva. – Ez 

mindig beválik. 

– Valóban igen jó kedvre derítette őket – mondta mama, aki immár 

teljesen megnyugodott. 

– Megmondtam, hogy nem kell aggódnia, Mrs. Durrell – mondta 

Mactavish. 

És ekkor végzetes hibát követett el. Lehajolt, felmarkolta a földön 

heverő pénzt, és zsebre vágta. 

Azonnal hatalmas felzúdulás támadt. 

– Én… ööö… tartottam tőle, hogy ez bekövetkezik – jegyezte meg 

Theodore. 

A polgármester ingadozva felkelt a székéből, és az öklét rázta 

Mactavish orra előtt. A többiek is bosszúsan kiáltoztak, mint egy 

felbolydult varjúcsapat. 

– Mi a baj? – kérdezte Mactavish. 

– Lopja a pénzemet – mondta a polgármester. 

– Azt hiszem – mondta mamának Larry –, itt az ideje, hogy Margóval és 

Leonórával visszamenj a hajóra. 

A nők fürgén elhagyták az asztalt, és méltóságteljesen szaporázva a 

lépést, eltűntek a főutca hosszán. 

– Hogyhogy lopom a pénzét?! – kérdezte Mactavish indulatosan a 

polgármestertől. – Ez az én pénzem. 

– Hogy volna a magáé, amikor az én szakállamban találta? – érvelt a 

polgármester. 

Mactavish ismét áldozatául esett a görögök logikájának. – Nem érti? – 

kérdezte elgyötörten. – Ez csak bűvészkedés volt. Igazából ez az én 

pénzem. 

– NEM! – hangzott a falu kórusa. – Ha az ő szakállában találta, akkor az 

övé. 

– Nem értik? – hajtogatta Mactavish konokul. Nem értik, hogy trükk 

volt az egész? 

– Az a maga trükkje, hogy ellopja a pénzemet! – mondta a 

polgármester. 

– IGEN! – hangzott a gyülekezet dörgő kórusa. 

– Ide figyeljen – fordult Mactavish Larryhez, a végsőkig elkeseredve –, 

szerintem az öreg teljesen szenilis. Nem érti a tréfát. 

– Énszerintem pedig maga őrült, de teljesen – mondta Larry. – 



Nyilvánvaló, hogy az öreg azt hiszi: övé a pénz, ha az ő szakállából vette 

elő. 

– De nem az övé! – nyögte Mactavish bárgyún. – Ez az én pénzem: Én 

csempésztem oda. 

– Mi tudjuk, maga szerencsétlen. Ők nem tudják. Addigra már körülvett 

a falubeliek felbőszült sokasága, hogy igazságot tegyen a 

polgármesterének. 

– Adják vissza a pénzét – ordították –, mert nem engedjük el a 

benzinájukat! 

– Kihívatjuk az athéni rendőrséget! – kiáltotta valaki. Több hétbe telt 

volna, amíg eljut valaki az athéni rendőrséghez, és újabb hetekig tartott 

volna, míg egy rendőr idejön, és megindítja a nyomozást – ha egyáltalán 

küldtek volna valakit –, így hát az egész ügy már-már riasztó méreteket 

öltött. 

– Szerintem… ööö… – mondta Theodore – az lenne a leghelyesebb, ha 

odaadná neki a pénzt. 

– Mindig mondtam, hogy ilyenek a külföldiek – jegyezte meg Donald. – 

Ingerlékenyek. És ráadásul kapzsi mind. Elég ezt a Maxot megnézni, ő is 

állandóan pénzt kér tőlem kölcsön, és sohasem adja meg. 

– Most ne kezdjünk el mi is veszekedni – mondta Max. – Jut itt elég 

veszekedés bennünknek mind. 

– Úgy van – mondta Larry. – Theodore-nak igaza van. Vissza kell adnia 

neki a pénzt, Mactavish. 

– Hiszen ez majdnem tizenöt font! – hüledezett Mactavish. – És 

különben is csak trükk volt az egész. 

– Ha nem adja vissza neki – mondta Larry –, akkor nagyon csekély 

esélyünk van rá, hogy megveretlenül távozzunk ebből a faluból. 

Mactavish kihúzta magát. 

– Én nem félek a verekedéstől – jelentette ki. 

– Ne legyen már hülye – mondta Larry elgyötörten. – Ha ezek a 

muszklis legények magának esnek, fasírttá aprítják. 

– Akkor kompromisszumot csinálunk – mondta Mactavish. 

Zsebéből előhúzta a fémpénzeket, és átnyújtotta a polgármesternek. 

– Nézze – mondta görögül –, ez csak trükk volt, és a pénz nem a magáé, 

de mindegy, én odaadom most a pénz felét, hogy vegyen rajta bort. 

– NEM! – rivallták a falubeliek kórusban. – Mindet odaadni! 

Mama, miután Margót és Leonórát biztonságba helyezte a hajón, 

visszajött, hogy engem is kimentsen, és borzadva látta, hogy már egészen 

körülfog bennünket a fenyegető sokaság. 



– Larry! Larry! – kiáltotta. – Gerryt mentsd meg! 

– Ne idegesíts még te is! – ordította vissza Larry. Ő az egyetlen 

köztünk, akit nem fognak megverni. Ebben tökéletesen igaza volt, mert a 

görögök ilyen alkalmakkor is csak véletlenül bántanak gyereket. 

– Azt hiszem, a leghelyesebb volna, ha egy fedezett sarokba húzódnánk 

– mondta Donald –, és felvennénk a harcot. Nincs ínyemre, hogy beadjam 

a derekam egy rakás külföldinek. Etonban az iskolában elég jól 

bokszoltam. 

– Ööö… khm… megfigyelte, hogy… khm… a legtöbbnek kése van? – 

kérdezte Theodore, mintha valami múzeumban kiállított tárgyról 

beszélgetnének. 

– Ó, én tudok késsel verekszeni – mondta Max. – Csak késed nincs 

hozzá – jegyezte meg Donald. 

– Igaz – gondolkodott el Max –, de ha te egyet lebokszolsz közülük, 

attól én meg a kést elveszem, és már akkor megharcolhatunk. 

– Nem hiszem, hogy ez bölcs dolog volna – vélte Theodore. 

A tömeg persze tovább zúgott. Mactavish pedig változatlanul arról 

próbálta meggyőzni a polgármestert, hogy fele-fele arányban kell 

osztozniuk a pénzen. 

– Megmented Gerryt? – harsogta mama a tömeg háta mögül. 

– Jaj, hallgass már, mama – bömbölte Larry. – Csak rontasz a 

helyzeten! Gerrynek nincs semmi baja. 

– Úgy gondolom, tudják, a hangjukból meg abból, amiket mondanak – 

szólalt meg Theodore –, hogy valóban rá kell vennünk Mactavisht: adja át 

a pénzt a polgármesternek. Ellenkező esetben meglehetősen kellemetlen 

helyzetben találhatjuk magunkat. 

– Megmented Gerryt? – süvöltötte mama újfent a tömeg mögött. 

– Ó, hogy az a magasságos… – felelte Larry. Előrelépett, megragadta 

Mactavisht, a zsebébe nyúlt, előhúzta a bankjegyeket, és átnyújtotta a 

polgármesternek. 

– Hé! Hallja-e, az az én pénzem! – fakadt ki Mactavish. 

– Igen. Amivel meg maga játszik, az az én életem mondta Larry. 

A polgármester felé fordult. 

– Tessék – mondta görögül –, itt a pénz, amit a kyrios a maga 

szakállában talált. 

Mactavishhez fordult, megragadta a vállát, merően a szemébe nézett, és 

azt mondta: – Akármit mondok most, maga hevesen bólogat, megértette? 

– Hogyne, hogyne – mondta Mactavish, akit Larry váratlan, harcias 

fellépése készületlenül ért. 



– Helyes – mondta Larry. Várt egy kicsit, aztán kezét Mactavish 

testének arra a pontjára helyezte, ahol feltehetően a szíve rejtőzött. 

 

Nézsonra járt, nyalkás brigyók 

turboltak, purrtak a zepén, 

nyamlongott mind a pirityók, 

bröftyent a mamsiplény. 

 

(Lewis Carroll verse az Alice Tükörországban című meseregényből. 

Tótfalusi István fordítása.) 

 

Mactavish, akit nemcsak az képesztett el, hogy Larry milyen mesterien 

vette át az irányítást, hanem az is, hogy egy szót sem értett a szövegből, 

mivel a verset akkor hallotta először, minden sor végén lelkesen bólogatott. 

Larry a polgármesterhez fordult. 

– A kyrios – mondta, ismét Mactavish szívére téve a kezét –, 

nagylelkűségében hozzájárult, hogy a magáé legyen a pénz, egy feltétellel. 

Valamennyien tudják, hogy vannak olyan emberek, akik vizet találnak a 

földben. 

A tömeg helyeslően bólogatott. 

– Az ilyen embereket a munkájukért megfizetik folytatta Larry. 

Heves bólogatás és helyeslés követte a szavait. 

– De ha vizet találnak, az a víz mindenkié – mondta Larry. 

Ő végre olyan nyelvet beszélt, amit mindenki megértett, hiszen a víz és 

a kenyér minden közösség éltető eleme. 

– A vízkeresők néha találnak vizet, néha nem – folytatta Larry. – Ez a 

kyrios is hol talál pénzt az emberek szakállában, hol nem. Szerencséje volt, 

hogy itt jó a polgármester, így sok pénzt talált: majdnem kilencezer 

drachmát. És mivel jó ember, nagylelkű ember, hajlandó lemondani a 

szokásos tiszteletdíjáról. 

Örömteli zúgás hallatszott; a szokatlan nagylelkűség feletti csodálkozás 

hangjai színezték. 

– Egy szívességet mégis kér – mondta Larry –, mégpedig azt, hogy a 

pénzt a polgármester fordítsa az egész falu javára. 

Ennek hallatára a polgármester arca elfancsalodott, a tömeg viszont 

tapsolt. 

– Mert ha valaki pénzt talál – szónokolt Larry, aki az elfogyasztott 

hatalmas mennyiségű bortól egészen felhevült –, éppúgy, mint amikor 

vizet talál, az a pénz mindenkié! 



A polgármester motyogott ugyan valamit, de hangját elfojtotta a dörgő 

tapsvihar. 

– Tudják, az a véleményem – szólalt meg Theodore –, hogy most 

kellene elmenni, amikor, hogy úgy mondjam, nyerésben vagyunk. 

Végigmasíroztunk a falu főutcáján, nyomunkban a tömeggel; az 

emberek lökdösték egymást, hogy vállon veregethessék Mactavisht, vagy 

megrázhassák a kezét. Mire a mólóhoz értünk, Mactavish már úgy érezte, 

hogy ő minden exlovasrendőrök legkiválóbbika, és hogy ez az ünneplés 

végeredményben megért tizenöt fontot. Indulásunkat némileg késleltette a 

polgármester, aki ragaszkodott hozzá, hogy kétfelől arcon csókolja, majd a 

keblére ölelje Mactavisht, mire a falu véneinek mind végig kellett 

csinálniuk ugyanezt. 

Végül Mactavish is a fedélzetre lépett, és csak úgy lángolt az arca a 

sikertől. 

– Megmondtam, ugye – hajtogatta –, minden attól függ, hogy tud-e 

bánni az ember a primitív népekkel. 

– Hát én csak annyit mondhatok, hogy ezen a parton ez volt az utolsó 

falu, ahova be akarok térni, és mivel az én születésnapom van, szerintem az 

én kívánságaimat is figyelembe kell vennie valakinek – mondta mama. 

– Hát persze, drága zanyja – mondta Max. – Most keresünk egy szép 

ebédelő helyet kegyednek. Felhúztuk a horgonyt, elindítottuk a motort, és a 

gép visszhangzó búgásán keresztül is hallottuk, hogy a falubeliek 

jókívánságokat kiáltoznak utánunk, és tapsolnak, ahogy a part mentén 

eltávolodunk a falutól. 

Ebédidőben csodálatos, fehér homokkal borított, hosszú partszakaszt 

találtunk, és mivel Taki előző este kifogott néhány kefaliá-t, Spiro most 

faszéntüzet rakott a parton, és megsütötte a finom halakat. 

Svent, Donaldet és Maxot bántotta, hogy semmit sem ajándékoztak 

mamának a születésnapjára, összeállítottak hát a számára egy szórakoztató 

műsort. Sven, a szobrász, nedves homokból óriási nőalakot formázott, amit 

megcsodáltatott mamával, aztán harmonikázott neki – szerencsére nem 

Bachot, hanem egészen vidám, friss dalokat. 

Donald és Max összedugta a fejét, és nagy titokzatosan sugdolózott 

Svennel, aki hevesen bólogatott. 

– Most pedig – mondta mamának Donald – bemutatunk egy régi tiroli 

népi táncot. 

Ez a kijelentés a száz százalékig angol és rendszerint tartózkodó 

Donaldtől akkora meglepetést keltett, hogy még Larrynek is elállt a szava. 

Sven egy vidám zenedarabot kezdett játszani, amely némileg mazurkára 



emlékeztetett, és a hosszú, görnyedt Max meg a középtermetű, sápadt 

Donald ünnepélyesen meghajolt, majd kézen fogva táncolni kezdett. 

Meglepetésünkre nagyon szépen járták, peckesen lépdelve, 

perdülve-fordulva a homokban; táncukat bonyolult mozdulatokkal 

tarkították: egymás térdét, kezét, majd fel-felugorva a levegőbe, a saját 

lábszárukat csapkodták, és hasonló ügyességi mutatványokat vittek véghez. 

Engem az Alice Csodaországban egyik jelenetére emlékeztettek: arra az 

epizódra, amikor az Ál-Teknős és a Griffmadár táncra perdül, hogy a 

homár-humort érzékeltesse. Olyan élvezetesen ropták, hogy amikor 

befejezték, önkéntelenül hatalmas tapsviharban törtünk ki, mire verítékben 

úszva, sugárzó arccal ráadást adtak új zenével. 

A balettkar ezután úszott egyet, hogy lehűljön, majd leheveredtünk a 

homokra, és ettük a csodálatos, vajpuha halat, amelynek bőrén érezni 

lehetett a faszénparázs kellemes, füstös ízét. Az ebédet gyümölcsök bő 

választéka zárta. 

– Ez valóban finom születésnapi ebéd volt – mondta mama –, nagyon 

örültem neki. Sven zenéje, Donald és Max tánca pedig feltette az egészre a 

koronát. 

– Most meg tartsunk szülésnapi vacsorát – mondta Max. – Menjünk egy 

másik öbölbe, és ottan szülésnapi vacsorát tartsunk. 

Így azután újból hajóra szálltunk, és tovább haladtunk a part mentén. A 

nap lemenőben piros, zöld és arany színt kevert az égbolt kékjébe, mire 

megtaláltuk a tökéletes vacsorahelyet. Apró, kerek öblöcske volt ez: a 

lemenő nap sugarában narancssárgán csillogó sziklatornyok ölelték körül. 

– Jaj de gyönyörű! – mondta mama. 

– Itten meglesz a szülésnapi vacsora – jelentette ki Max. 

A kis öböl valóban lélegzetelállítóan szép volt a lenyugvó nap fényében. 

Spiro közölte Takival, hogy itt töltjük az éjszakát. 

Szerencsétlenségünkre Taki még sohasem járt ebben az öbölben, ezért nem 

tudta, hogy a bejáratánál egy darabon homokpad húzódik a víz alatt. Jókora 

sebességgel vezette a benzinát az öböl belseje felé, és egyenesen felfutott 

vele a homokpadra. A hajó váratlanul, hatalmas lökéssel megállt. Mama 

éppen a hajó orrában csodálta az öböl szépségét, s így amikor a hajó 

megfeneklett, ő elvesztette egyensúlyát, és átbukott a korláton. Mármost, 

jóllehet mama meleg időben szeretett sekély vízben heverészni, úszni nem 

tudott. Ezzel – Takit kivéve – valamennyien tisztában voltunk. Így mintegy 

vezényszóra, az egész társaság beugrott a vízbe, hogy kimentse. Köztünk 

Spiro is, aki imádta mamát, de úszni maga sem tudott. Az eredmény 

tökéletes káosz lett. 



Donald és Max egymásra ugrott, így összeütötték a fejüket. Leonorának 

ugrás közben beakadt a lába a hajó oldalába, és csúnyán felhasadt. Margo 

azt hitte, hogy mama a víz alá merült, tehát mélyre lebukott, és fejvesztve 

kutatott utána, amíg ki nem fogyott a lélegzete, és ismét a felszínre kellett 

jönnie. Mamát végül is Leslie és Mactavish ragadta meg, mert Larry 

hirtelen ráébredt, hogy Spiro nem tud úszni, és már harmadszor merült alá, 

mire Larry odaért a segítségére. De miközben alábukott és ismét felmerült 

a vízben, Spiro szakadatlanul ezt kiáltozta: – Ne aggódsz, Mrs. Durrelsz, 

ne aggódsz! –, miközben a lenyelt tengervizet köpdöste. 

Leslie és Mactavish a lihegő, csapkodó mamát a homokpadra 

vonszolták, ahol leülhetett, hogy felköhögje a bőségesen elnyelt vizet, míg 

Larry Spirót szállította oda, hasonló célból. Mikor valamelyest 

lecsillapodtak, visszasegítettük őket a fedélzetre, mamával konyakot 

itattunk, hogy magához térjen a megrázkódtatásból, aztán Spiróval is 

konyakot itattunk, hogy magához térjen a megrázkódtatásból, amit a vízbe 

zuhanó mama látványa jelentett számára. 

– Szent iszten, Mrs. Durrellsz – mondta Spiro –, már aszt hittemsz, 

megfulladsz. 

– Én is azt hittem – mondta mama. – Soha életemben nem voltam ilyen 

mély vízben. 

– Én se – mondta Spiro komolyan. 

Aztán, egyesítve erőinket, valamennyien nekifeküdtünk a hajónak, Taki 

meg hátramenetbe állította a motort, és így sikerült kiszabadítani a 

homokpadról. Taki megszemlélte a homokpadot, aztán fordított a hajón 

egy kicsit, és most már sikerült befutnunk az öbölbe. 

A parton tüzet gyújtottunk, polipot és apró tintahalat ettünk, amit eddig 

a jégszekrény mélye rejtett, utána pedig hideg csirke, majd gyümölcs 

következett. 

– Belátod már, hogy jó ötlet volt elhozni a jégszekrényt? – kérdezte 

Larry, miközben egy darab polipcsápot gyömöszölt a szájába. 

– Igen, drágám – mondta mama –, akkor nem tartottam jó ötletnek, de 

most úgy látom, beválik. Bár természetesen a jég itt sokkal gyorsabban 

olvad, mint otthon a villában. 

– Nem vitás – mondta Larry. – De azért ki fog tartani. 

Aznap este a hold olyan csodálatosan szép volt, hogy valamennyien a 

sekély, langyos vízben hevertünk, ittunk és beszélgettünk. Békésebbet el 

sem lehetett volna képzelni, mikor hirtelen pisztolylövések reszkettették 

meg a levegőt, a sziklakatlan falain visszaverődve. 

Leslie és Mactavish tudtunk nélkül az öböl távoli végébe vitte mama 



gyöngyház nyelű revolverét, és Mactavish most megmutatta Leslie-nek, 

milyen sebesen lőnek sorozatot a kanadai lovas rendőrök. 

– Magasságos mennybéli! – fakadt ki Larry. – Mit művelnek ezek? 

Céllövöldét csinálnak az öbölből? 

– Szent iszten – mondta Spiro –, aszt hittemsz, a törökök! 

– Leslie, drágám – kiáltott mama –, hagyjátok abba! 

– Csak gyakorolunk, mama! – kiabált vissza Leslie. 

– Fogalmad sincs róla, mekkora zajt csaptok – mondta mama. – 

Szörnyűségesen visszhangzik a sziklák között. Máris megfájdult tőle a 

fejem. 

– Ez a baja Leslie-nek – magyarázta Larry. – Nincs esztétikai érzéke. Itt 

ez a csodálatos, meleg tenger, a finom bor, a telihold, és erre mit csinál? 

Nekiáll revolverrel lövöldözni. 

– Miért, te is szoktál minket bosszantani – mondta Margo sértődötten. 

– Ugyan mivel? – fortyant fel Larry. – Semmivel a világon. 

Toronymagasan én vagyok a legnormálisabb az egész családban. 

– Annyira vagy normális, mint egy… mint egy elmetebeg – mondta 

Margo. 

– Ejnye, ejnye, gyerekeim – mondta mama –, ne veszekedjetek. 

Tudjátok, hogy születésnapom van. 

– Játszom egy kicsit – mondta Sven, és a tangóharmonikából lágy és 

szépséges dallamokat csalt elő, amelyek nagyon illettek a környezethez és 

a hangulathoz. 

Végül lehoztuk valamennyi matracot a hajóról, kiterítettük a parton, és 

álomba merültünk. 

Másnap reggeli után úsztunk egyet, és hajóra szálltunk. Felhúztuk a 

horgonyt, és Taki beindította a motort. A motor életre köhögte magát, a 

hajó ment is vagy tíz centit, aztán a gép leállt. 

– Magasságos ég, ha most meg elromlik a motor… fohászkodott Larry. 

Spiro komor arccal konzultált Takival. Hallottuk, ahogy suttognak, 

aztán Spiro felordított, mint a dühödt bika, és trágár szavakat vágott Taki 

fejéhez. 

– Már megint mi van? – kérdezte Larry. 

– Esz a szerencsétlen balfászán – mondta Spiro vörösen a dühtől, és 

remegő ujját Takira szegezte –, esz a szerencsétlen balfászán, már 

elnészész, Mrs. Durrellsz, esz elfelejtsz tartalék benszin megvesz! 

– Miért felejtette el? – kérdeztük kórusban. 

– Azt mondja, akartsz, de amikor el kellett menni jégszekrény után, 

elfelejtsz. 



– Tessék – mondta mama. – Megmondtam, hogy nem kell elhozni a 

jégszekrényt! 

– Ne kezdd ezt újra – mondta Larry. – Hol lehet a legközelebb benzint 

kapni? 

– Taki aszt mondsz: Metaloura – felelte Spiro. 

– Hát ez egyszerű – mondta Mactavish. – Odaevezünk a csónakkal. 

– Nem tudom, elkerülte-e a figyelmét – mondta Donald –, de csónak 

nincs. 

Érdekes, hogy ezt még egyikünk sem vette észre, pedig a legtöbb 

benzina kis csónakot vontatott, különösen ilyen utak alkalmából. 

– Hát akkor – mondta Mactavish, izmait duzzasztva – átúszom 

segítségért. Remek kondícióban vagyok. 

– Nem, Mr. Mactavisz – mondta Spiro mogorván. Tísz kilométer. 

– Közben ki lehet úszni a partra vagy egy zátonyra, pihenni – mondta 

Mactavish. – Még az éjszaka beállta előtt meg lehet csinálni. Reggel meg 

visszajövök. 

Spiro gondterhelten összevonta a szemöldökét, és lefordította Mactavish 

indítványát Takinak. De Taki szenvedélyesen tiltakozott. A mi öblünktől 

addig a helyig, ahol benzint lehet kapni, a part szinte végig sziklákból áll, 

úgyhogy nincs hol megpihenni. 

– Jaj, istenem – sóhajtott mama –, most mit fogunk csinálni? 

– Itt maradunk – felelte Larry. – Egyszerű. 

– Hogyhogy egyszerű? – faggatta mama. 

– Szépen leülünk, aztán ha erre jön egy hajó, jelt adunk neki, hogy 

menjen, és hozzon nekünk benzint. Nem értem, miért kell úgy 

kétségbeesni. 

– Larrysz úrnak igasza van – mondta Spiro letörten. – Moszt nem 

csinálhatsz mász. 

– Amellett ez a hely gyönyörű – mondta Larry. – Ha szándékosan 

akartunk volna lerobbanni, akkor se választhattunk volna jobban. 

Így aztán kiszálltunk a hajóról, Taki pedig ott maradt törökülésben a 

megbénult jármű orrában, vigyázó szemét az öböl bejáratára függesztve, 

nem jön-e megmentésünkre egy halászbárka. 

A nap elég kellemesen telt el, de halászbárka nem tűnt fel, és estére 

mama egyre idegesebb lett. 

– Abbahagyhatnád a sopánkodást, mama – mondta Larry. – Holnap 

biztosan jön hajó, és a készleteink különben is bőségesek. 

– Épp erről van szó – mondta mama. – A készleteink egyáltalán nem 

bőségesek. Hajótörésre nem számítottam, és a jég is olyan gyorsan olvad, 



hogy ha holnap sem jön erre hajó, akkor az étel fele megromlik. 

Szorult helyzetünknek erre az oldalára eddig nem gondoltunk. A 

sziklatornyok közé ékelt kis öböl nem nyújtott olyan lehetőségeket, 

amilyenekkel Robinson Crusoe rendelkezett a szigetén. Nem volt itt semmi 

más, csak egy apró édesvízforrás, amely a sziklákon csörgedezett, és lent 

kis tavacskát képezett, ám ebben Theodore annyiféle élőlényt fedezett fel, 

hogy valamennyien úgy éreztük: ha elfogy a folyadékkészletünk, ebből 

akkor sem iszunk. 

– A zanyja ne aggódjon – biztatta Max mamát, és karját óvó 

mozdulattal a válla köré fonta. – Ha kell, mi mindennyien a hajó mögé 

úszunk, és visszatoljuk Korfuba. 

– Ritka hülye ötlet – mondta Donald. – Ilyen is csak külfölditől telik. 

Csak a jó ég tudja, hány tonnát nyom ez a hajó. Meg se tudnánk mozdítani. 

– Attól tartok, Donaldnek igaza van – helyeselt Mactavish. – Igaz, hogy 

koromhoz képest jó erőben vagyok, de úgy érzem, még ha valamennyien 

összefognánk, akkor se jutnánk vele messzire. 

– Örülnék, ha abbahagynátok ezt – mondta Larry ingerülten. – Végül is 

az egész part hemzseg a halászhajóktól. Holnap okvetlenül erre jön 

valamelyik. 

– Hát, reméljük, hogy igazad lesz – mondta mama –, különben 

csökkentenem kell az adagokat. 

– Azonkívül, bár belátom, hogy csekélyebb fontosságú, de gyűjtöttem 

néhány egészen ritka példányt mondta Theodore –, és ha nem sikerül 

egyhamar Korfuba juttatnom őket, akkor attól tartok, hogy… ööö… 

szóval… mivel olyan törékeny és apró állatkák, szóval… hogy 

elbomlanak. 

Valamennyien nyomott hangulatban feküdtünk le aludni, Taki és Spiro 

pedig felváltva őrködött a benzina orrában: figyelték, nem téved-e arra egy 

éjszakai halász, akit a karbidlámpájáról vehettek volna észre. De eljött a 

hajnal, és nem hozott menekülést. Balsorsunkat betetőzendő, a jég, mihelyt 

úgy döntött, hogy elolvad, olyan riasztó tempóban olvadt, hogy már gödröt 

kellett ásnunk a homokban, és beletemetni a magunkkal hozott étel 

kényesebb, romlandóbb részét. A reggelink nagyon szűkös volt. 

– Jaj, istenem – mondta mama. – Bárcsak el se jöttünk volna. 

– A zanyja ne aggódjék – mondta Max. – Közeledik a segítség. Érzem a 

csontjaimban azt. 

– Szerintem igaza van Larrynek – mondta Donald. Rengeteg 

halászbárka jár ezen a szakaszon. Előbb-utóbb biztosan erre jön 

valamelyik. 



– Hát akkor inkább előbb, mint utóbb – mondta mama –, különben 

valamennyien éhen veszünk. 

– Ez Larry bűne – mondta Leslie harciasan, mert éhes volt. – Az ő ötlete 

volt ez a kirándulás. 

– Ide figyelj, te csak ne varrd az én nyakamba az egészet – mondta 

Larry dühösen. – Te is éppúgy mellette voltál, akárcsak én. Ha rendesen 

megszerveztük volna ezt a kirándulást, akkor most nem volnánk ilyen 

kutyaszorítóban. 

– Szerintem Leslie-nek van igaza – foglalt állást Margo. – Larry ötlete 

volt. 

– Az nem az én ötletem volt, hogy megmászhatatlan sziklákkal 

körülvett, távoli öbölben fogyjon ki a benzinünk, tíz kilométerre az 

utánpótlástól! – vágott vissza Larry. 

– Ejnye, ejnye, gyerekeim – mondta mama –, ne veszekedjetek. 

Szerintem Donaldnek van igaza. Nemsokára jön egy halászbárka. 

– Közben pedig játszom valamit, hogy megnyugtassam, kedves Mrs. 

Durrell – ajánlkozott Sven. Szerencsétlenségünkre Bachot játszott, mivel 

ez a zene őt láthatólag megnyugtatta, és ebből arra következtetett, hogy 

mindenki mást is megnyugtat. 

Eltelt ez a nap is, és egyetlen halászhajó sem akart arra vetődni. A jég 

éppolyan gyorsan olvadt, amilyen iramban élelemkészletünk fogyatkozott. 

Aznapi vacsoránk után Twist Olivér bízvást repetát kért volna. 

– Ezt a hülyeséget – mondta Larry. – Itt kószálnak ezek a rohadt 

halászhajók a part mentén. Hogy a fenébe nem jön erre egyik sem? 

– Talán ma jön egy éjszakai halász – mondta Mactavish. 

Bár Taki és Spiro egész éjjel őrködött, semmi sem haladt el az öböl 

bejárata előtt. Reggelire mindenkinek egy-egy löttyedt őszibarackjutott. Az 

ebéd görögdinnyéből és kenyérből állt. 

– Mi van még raktáron? – érdeklődött Larry, miután bekebeleztük ezt a 

lakomát. 

– Szerencse, hogy én olyan keveset eszem – mondta Theodore, aztán 

sietve hozzátette: – Mármint úgy értem, hogy nekem szerencse. 

– Ha ez így megy tovább, igazán nem tudom, mi lesz velünk – mondta 

mama, aki már-már pánikba esett, annak ellenére, hogy mindenki próbálta 

megnyugtatni. 

– Visszatérünk az emberevéshez – mondta Larry. 

– Larry, drágám, ne viccelj ezzel – mondta mama. Ez nem tréfadolog: 

– Különben is, hahaha – szólt közbe Mactavish –, engem eléggé 

rágósnak találnának. 



– Hát majd magával kezdjük – mondta Larry sötét tekintettel méregetve 

Mactavisht. – Úgy fogjuk elfogyasztani, mint egy kissé emészthetetlen 

előételt. De Leonora, lassan megsütve a homokban, ahogyan Polinéziában 

csinálják, szerintem csodálatosan finom lehet. A comb, a mell, a 

püspökfalat… 

– Larry, undorító vagy – mondta Margo. – Én képtelen volnék embert 

enni. 

– Piszok neveletlenség – mondta Donald. – Csak primitív emberek eszik 

meg egymást. 

– Bár meglepő, mi mindenre képes rávinni az embert a szükség – 

mondta Theodore. – Úgy emlékszem, Boszniában történt, hogy a havazás 

néhány falut sok hónapra elzárt a külvilágtól, és ott több ember… khm… 

szóval áttért a kannibalizmusra. 

– Elég a kannibalizmusból – mondta mama. – Ez a beszéd csak ront a 

helyzetünkön. 

– Viszont még nem válaszoltál a kérdésemre – mondta Larry. – Miből 

áll a készletünk? 

– Görögdinnyéből – felelte mama – Van még három zöldpaprikánk és 

két kenyerünk. Taki megpróbált halat fogni, de azt állítja, hogy ez az öböl 

nem nagyon alkalmas rá. 

– Határozottan emlékszem rá, hogy volt még két birkacomb – mondta 

Larry. 

– Igen, drágám – mondta mama –, de a jég már annyira elolvadt, hogy a 

hús megromlott, és elástam. 

– Irgalmas isten – mondta Larry. – Itt tényleg emberevés lesz. 

Elmúlt ez a nap is, és nem láttunk hajót. Aznap este száraz kenyeret 

ettünk, kissé fonnyadt zöldpaprikával és görögdinnyével. 

Taki és Spiro elfoglalta helyét a hajó orrában, mi pedig iszonyú éhesen 

lefeküdtünk. 

Éjszaka sem jött hajó. Helyzetünk a komikusból már kezdett komolyra 

fordulni. Felsereglettünk a benzina fedélzetére, haditanácsot tartani. Az én 

javaslatom az volt, hogy néhány napig még fenntarthatnánk magunkat, ha 

tapadókagylót ennénk, de az indítványt közfelkiáltással elvetették. 

– A gyűjteményem már meglehetősen oszladozik mondta Theodore 

aggodalmasan. 

– Pokolba a rohadt gyűjteményével – mondta Larry. – Ha legalább 

valami megfoghatót gyűjtött volna a mikroszkopikus lényei helyett, most 

életben maradnánk. 

– Igazán nem tudom, mit csináljunk – mondta mama. 



Egy-egy darabka kenyeret kaptunk reggelire, és ezzel végleg kifogytunk 

készleteinkből. 

– Szerintem valamennyien itt fogunk elpusztulni folytatta mama –, 

márpedig ez nem olyan hely, ahová szívesen temetkeznék. 

– A zanyja nem fog meghalni – mondta Max szeretettel. – Ha 

szükséges, öngyilkosságot fogok elkövetni, és akkor kegyed engem 

megehet. 

Mama kissé visszarettent ettől a nagylelkű ajánlattól. – Rém kedves 

magától, Max – mondta –, de remélem, hogy nem lesz rá szükség. 

Ebben a pillanatban felharsant a hajó orrában álló Spiro bikabömbölése, 

amelytől visszhangzottak és megremegtek a sziklák. 

– Ide! Ide! 

Ordított, lengette a karját, és akkor már láttuk mi is a kis hajót, amely 

apró, kivénhedt motorjával elhaladt az öböl bejárata előtt. 

– Ide! Ide! – ordított Spiro görögül. – Gyere ide! Hangja olyan rezgő 

volt, tüdejének ereje pedig akkora, hogy – mivel a körülöttünk magasodó 

sziklakatlan visszhangja is segítette – a hajós meghallotta a kiáltást, 

megfordult, és felénk nézett. Mindannyian a hajó orrába rohantunk, és 

hadonásztunk. Erre leállította a motorját, és Spiro újfent ordított. 

– Gyere ide! Gyere ide! 

– Kicsoda? Én? – kérdezte a másik a halászbárkáról. – Persze hogy te – 

felelte Spiro. – Ki más? 

– Azt akarod, hogy én odamenjek hozzád? – kérdezte a hajós, hogy 

elrendezze elméjében a hallottakat. 

Spiro Szent Spiridionhoz és néhány további, helyi érdekű szenthez 

fohászkodott. 

– Persze hogy te! – harsogta, – Miért, van talán ott más is? 

A hajós alaposan körülnézett. 

– Senki! – kiáltotta vissza. 

– Hát akkor te gyere ide! – kiabálta Spiro. 

– Mit akarsz? – kérdezte a másik érdeklődve. 

– Ha közelebb jössz, meg tudom mondani – üvöltötte Spiro, 

félhangosan hozzátéve: – Idióta. 

– Jó – mondta a hajós. 

Beindította a motort, és felénk fordította a bárkáját. – Hála istennek – 

mondta mama reszkető hangon. Jaj, hála istennek. 

Meg kell mondanom, hogy abban a pillanatban valamennyien 

osztoztunk érzelmeiben. 

Az alig néhány méter hosszú, aprócska hajó felénk tartott, gazdája 



leállította a motort, és hajója gyengéden a miénkhez puffant. Gazdája barna 

bőrű ember volt, hatalmas, kékesfekete szemű, borzas, göndör hajú. 

Barátságosan felvigyorgott a társaságra. 

– Kalimera – mondta. 

Valamennyien végtelen megkönnyebbüléssel viszonoztuk a kalímerá-t. 

– Ide figyelj – mondta Spiro, kezébe ragadva a helyzet irányítását –, 

nekünk itt elfo… 

– Te görög vagy? – kérdezte érdeklődéssel a halász, Spirót bámulva. 

– Persze hogy görög vagyok – kiáltotta Spiro –, de most arról van szó, 

hogy… 

– Mind görögök vagytok? – tudakolta a halász. 

– Nem, nem – felelte Spiro türelmetlenül –, ők külföldiek. De most az a 

lényeg… 

– Á, külföldiek – mondta a halász. – Szeretem a külföldieket. 

Kecses mozdulattal lerázott a lábáról egy döglött polipot, amely akkor 

tapadt rá, amikor a hajó oldalához lépett. 

– Nem akartok halat venni? – kérdezte. 

– Nem akarunk halat venni! – ordította Spiro. 

– Pedig a külföldiek szeretik a halat – mutatott rá a halász. 

– Marha! – üvöltött Spiro, aki nem bírta elviselni a megpróbáltatást. – 

Nem halat akarunk, hanem benzint! 

– Benzint? – képedt el a halász. – De hát minek nektek a benzin? 

– A hajónak! – kiabált Spiro. 

– Sajnos, annyi benzinem nincs – mondta a halász, és a hajó orrában 

álló, kicsinyke benzineskannájára nézett. – Mondd csak, honnan jönnek 

ezek? 

– Angolok – mondta Spiro –, de most énrám figyelj. Arra van most 

szükségünk, hogy… 

– Az angolok jóféle népek – mondta a halász. – Épp mostanában 

találkoztam eggyel… Két kiló halat vett, én a dupláját fizettettem ki vele, 

és ő nem vette észre. 

– Ide figyelj – mondta Spiro –, nekünk benzinre van szükségünk, és 

ezért arra akarlak megkérni, hogy… 

– Ez egy család? – faggatózott tovább a halász. 

– Nem, ez nem egy család – mondta Spiro –, tőled viszont azt kérjük, 

hogy… 

– Pedig ezek úgy néznek ki, mint a mama meg a papa – mondta a 

halász, és a mamára meg Svenre mutatott –, a többiek meg olyanok, mint a 

gyerekeik. Az a szakállas ott biztosan a nagypapa. Angliának melyik 



részéből jöttek? 

Nyilvánvalóvá vált, hogy ha ez még így megy egy darabig, akkor Spiro 

felragad egy üres borosüveget, és főbe suhintja vele a halászt. 

– Nem kellene inkább nekem váltanom vele néhány szót? – kérdezte 

Mactavish. 

– Nem – felelte Larry. – Várjon, Spiro, hadd beszélek vele én. 

Áthajolt a benzina oldalán, és legbehízelgőbb hangján így szólt görögül: 

– Ide hallgass, lelkem, mi egy angol család vagyunk. 

– Isten hozott – felelte a halász széles mosollyal. 

– Ezen a hajón jöttünk ide – folytatta Larry lassan és tagoltan –, és itt 

elfogyott a benzinünk. Elfogyott az ennivalónk is. 

– Elfogyott a benzinetek? – kérdezte a halász. – De hiszen úgy nem 

tudtok tovább menni, ha nincs benzinetek. 

– Pontosan erről van szó – mondta Larry. – Ezért kérünk meg rá, légy 

szíves, add bérbe nekünk a hajódat, hogy elmehessünk Metalourába, 

benzinért. 

A halász befogadta az információt, miközben barna lábujjával turkált a 

hajója fenekén heverő márnák, tintahalak és polipok között. 

– Fogtok fizetni? – kérdezte aggodalmasan. 

– Ötven drachmát fizetünk neked azért, hogy egyikünket elvidd 

Metalourába, és másik ötven drachmát azért, hogy ide visszahozd. 

A halász szeme egy pillanatra kimeredt ettől a bőkezű ajánlattól. 

– Nem lehetne, hogy ötvenöt drachmát adj? – kérdezte, de hangjában 

nem csengett igazi reménykedés, mert ő is tudta, hogy a megajánlott díj 

nagyon is nagy összeg a csekély feladathoz képest. 

– Ejnye már, lelkem, aranyom – mondta Larry –, tudod, hogy jó bért 

ajánlottam fel, és nem is foglak becsapni. Szeretnéd, ha azt mondanánk 

rólad, hogy becsaptál bennünket? Te, egy görög, idegeneket csapnál be a 

saját országodban? 

– Soha! – mondta a halász villámló szemmel, megfeledkezve róla, hogy 

épp az imént mesélte el a kalandját a becsapott angollal. – Egy görög 

sohasem csap be külföldit. 

– Látod – mondta Larry, két ötvendrachmás bankót húzva elő –, itt van 

a pénz. Odaadom ezt ennek az embernek, aki görög, akárcsak te magad, ő 

majd magával viszi, és ha visszatértek a benzinnel, én majd gondoskodom 

róla, hogy odaadja neked, és ne csapjon be. 

A halász ettől annyira meghatódott, hogy azonnal ráállt a dologra, Larry 

pedig gondosan becsúsztatta a két bankjegyet Spiro ingének zsebébe. 

– Most pedig, Spiro, az isten szerelmére – mondta ezután angolul –, 



ugorjon be abba a rohadt csónakba, és nyomás benzinért. 

A testes Spiro némi erőfeszítés árán aláereszkedett a benzina oldalán, 

bele a halász bárkájába, amely rögtön néhány hüvelykkel mélyebbre merült 

a vízbe a túlsúlytól. 

– Most menjek, vagy ráér este? – kérdezte a halász, felnézve Larryre. 

– Most! – ordították a társaság görögül tudó tagjai kórusban. 

A hajós beindította a motort, és kifutottak az öbölből. Spiro úgy ült a 

hajó orrában, mint egy vaskos, komor szobor. 

– Ó, a teremtését! – kiáltott fel Donald, amint a kis hajó eltűnt a 

földnyelv mögött. – Ezt a feledékenységet! 

– Most meg mi a baj? – kérdezte Larry. 

– Ha megvettük volna tőle a sok halat, polipot, miegymást, akkor 

közben megebédelhettünk volna! – mondta Donald fájdalmasan. 

– Szent isten, hogy neked milyen igazad van – mondta Larry. – Miért 

nem gondoltál rá, mama? 

– Nem tudom, miért nekem kell mindenre gondolnom – tiltakozott 

mama. – Én azt hittem, hogy el fog vontatni bennünket a part mentén. 

– Tapadókagylót még mindig ehetünk – mondtam. – Ha még egyszer 

szóba hozod azt az undokságot, én hányok – mondta Margo. 

– Úgy is van, te csak hallgass – csatlakozott Leonora. – Van nekünk 

elég bajunk nélküled is. 

Így aztán megpróbáltuk gondolatainkat üres bendőnkről elterelni. 

Mactavish arra oktatta Leslie-t, hogyan kell csípőből tüzelni a gyöngyház 

nyelű revolverrel. Leonora és Margo felváltva úszott és napozott. Larry, 

Sven, Donald és Max rendszertelen vitát folytatott irodalomról és 

képzőművészetről. Mama valami komplikált mintát kötögetett, és az 

átlagosnál is több szemet ejtett el. Theodore, miután mindenki 

bosszúságára újból megemlítette, hogy ő milyen kevés ennivalóval beéri, 

elballagott, hogy a sziklák tövében újabb példányokat szedjen össze a 

gyűjteményébe. Én zsebkésemmel a sziklákhoz mentem, és belakmároztam 

tapadókagylókból. 

Mivel ennivalónk nem volt, borunk ellenben még jócskán maradt, 

valamennyien berúgtunk, így estefelé Donald és Max ismét előadott egy 

bonyolult, közép-európai táncot, míg Larry Svent próbálta megtanítani az 

Etoni csónakosok dala című zeneműre a harmonikán. Mama, aki már 

biztos volt a megmenekülésünkben, békésen átaludta a lármás rendezvényt, 

de egyre múlt az idő, és bár senki sem beszélt róla, mindannyian ugyanarra 

gondoltunk. Vajon elérte-e Spiro az őrült halász társaságában az úticélját, 

vagy ők is hajótörést szenvedtek egy távoli öbölben? A halászból ugyanis 



nem néztünk ki semmiféle navigációs tudományt. Mikor sötétedni kezdett, 

már a bor sem derített jókedvre bennünket; mogorván üldögéltünk, és csak 

időnként váltottunk néhány, többnyire csípős megjegyzést. Olyan volt ez, 

mint egy jól sikerült estély lefelé görbülő vége, amikor mindenki azt 

kívánja, bárcsak hazamennének már. Az öröm parazsa kihunyóban volt, és 

a leszálló éjszaka hamut hintett rá, hogy végül egészen kioltsa. 

Kételyeinkre nem hozott választ a késő este sem; még az arannyal 

csíkozott vörösréz égbolt sem nyújtott vigaszt. 

Aztán hirtelen, váratlanul besiklott a kis halászhajó az öböl aranyosan 

kék vizére. Hátul ült a halász, elöl, az orrában pedig, mint egy jól 

megtermett buldog, Spiro foglalt helyet. Az ég bonyolult, gyönyörű 

mintázata a tengerre vetült, és az égbolt maga is kétszer olyan fényesen 

ragyogott fel. Itt a megmentő! Visszatértek! 

Aggodalmas csoport gyűlt össze a móló végén, amint a kis hajó egyre 

közelebb és közelebb ért. Aztán a halász leállította a motort, és a hajó 

önnön lendületétől sodródott tovább felénk. 

Abban a pillanatban, ahogy a motor zajának visszhangja elhalt, Spiro 

felordított minotauruszi hangján. 

– Ne aggódsz, Mrs. Durrellsz, én mindent elintész! 

Megkönnyebbülten sóhajtottunk fel valamennyien. Ha Spiro egyszer azt 

mondta valamire, hogy elintézte, akkor biztosak lehettünk benne, hogy az 

el is van intézve. A hajó egyre közelebb ért, aztán kissé befúrta az orrát a 

homokba, és mi észrevettük, hogy a halász és Spiro közt egy egész, 

nyárson sült birka fekszik a csónakban, mellette pedig nagy kosár áll, tele 

friss gyümölccsel. 

Spiro ügyetlenül kikászálódott a csónakból, és mint valami furcsa 

tengeri szörnyeteg, a partra gázolt. 

– Hosztam ételsz – mondta –, de benzin nem voltsz. 

– Pokolba a benzinnel – mondta Larry –, partra azzal a birkával, aztán 

együnk! 

– Nem, nem, Larrysz úr, a benszin nem baj, mert nincs – mondta Spiro. 

– De hát ha nincs benzinünk, nem tudunk innen soha elszabadulni – 

mondta mama. – A birka nem tart sokáig ebben a melegben, a jég pedig 

már régen elolvadt. 

– Nem aggódsz, Mrs. Durrellsz – mondta Spiro. Megmondtamsz, hogy 

én elintész, akkor én elintész. Az összesz halász mind idejön, és elvisz 

bennünket. 

– Miféle halászok? – kérdezte Larry gyanakodva. Mi csak ezt az egyet 

ismerjük, és alighanem ez is a bolondokházából szökött meg. 



– Nem, nem, Larrysz úr – tiltakozott Spiro. – A korfui halászok. Aszok, 

akik éjszaka kijönnek és halász.  

– Nem értem, miről beszél – mondta Larry. 

– Én tudom – mondtam, hogy sokoldalú tájékozottságomat 

csillogtassam. – Egész sereg benzina jár ki éjszakánként lámpával halászni. 

Hálóval és lámpával fogják a halat, és már egy csomó érdekes állatot 

kaptam tőlük. 

– Netán azokat a ritka Argonauta Argus-okat is tőlük szerezte? – 

kérdezte Theodore érdeklődéssel. 

– Igen – feleltem –, és a kacsalábú tengeri csillagot is. – Hát adja isten, 

hogy megbízhatóak legyenek mondta Larry. 

– Én mindent elintész, Larrysz úr – mondta Spiro kissé sértődötten. – 

Aszt ígérték, hogy idejönneksz két óra körül. 

– Miután befejezték a halászatot? – kérdezte Theodore. 

– Igen – felelte Spiro. 

– Lehetséges, hogy begyűjtenek néhány figyelemre méltó példányt – 

mondta Theodore. 

– Én is épp erre gondoltam – mondtam. 

– Az ég szerelmére, most ne a példányaitokról fecsegjetek, hanem 

vegyük elő azt az ennivalót – fakadt ki Larry. – Nem tudom, ki hogy van 

vele, de én megőrülök az éhségtől. 

Óvatosan kiemeltük a birkatetemet, amelyet a tűz megbarnított és 

fényesre pirított, mint a gőzölt tölgyfát, és kihoztuk a gyümölcsöskosarat 

is. Átvittük a mi benzinánkra, és a hajón elköltöttük a kirándulás 

legpompásabb vacsoráját. 

Éjszaka volt már: a hold narancsszínű, sárga és fehér sávokat húzott a 

vízen. Teliettük magunkat, és a borból is sokkal többet ittunk a kelleténél. 

Sven harmonikázott, a többiek polkát, keringőt és bonyolult tiroli táncokat 

jártak Max betanításában. Oly lendületesen roptuk, hogy Leonora ki is 

esett a hajóból, s a nyomában foszforeszkáló krizantém nyílt a vízen. 

Aztán két órakor megérkezett a halászhajók flottája, és lehorgonyzott az 

öböl bejáratánál; lámpáik sora fehér gyöngysorként fénylett a sötétben. 

Egyikük kivált a sorból, és odapöfögött hozzánk, majd a szokásos 

mennyiségű görög nyelvű szitkozódás közepette, amitől visszhangzott és 

remegett a hegy, hozzákötöttek bennünket, és kivontattak a többiekhez. 

A flotta Korfu felé vette az irányt, és a csillogó lámpákkal előttünk úgy 

éreztem, mintha egy üstökös csóvájának a végén utaznánk a világűr fekete 

vizében. 

Amint a vezérhajó a régi erőd alatt a móló mellé siklott, mama mély 



érzelmektől áthatva mondta: 

– Hát tulajdonképpen nagyon élvezetes kirándulás volt, de azért örülök, 

hogy már vége van. 

Ekkor mintegy tizenhat részeg halász, aki olyan jól beleélte magát a 

helyzetünkbe, ahogyan csak a görögök. képesek, Spiro irányítása alatt 

megpróbálta a mólóra emelni a jégszekrényt. Mivel az egyik irányba nem 

tudták elmozdítani, némi vita után mind megfordultak, és az ellenkező 

irányba próbálták hurcolni; ennek következtében vagy nyolc halász és a 

jégszekrény beleesett a mintegy kétölnyi vízbe. 

– Látjátok! – kiáltott mama. – Ez az utolsó csepp a pohárban! 

Megmondtam, hogy nem kell elhozni azt a jégszekrényt! 

– Ugyan már – mordult fel Larry. – Holnap reggel könnyűszerrel 

kiemeljük. 

– De mit csinálok jégszekrény nélkül? – kiáltott mama. – Legalább 

három-négy napra át kell szerveznem az egész háztartást! 

– Ne izgulj már – mondta Larry. – Az ember már azt hihetné, hogy 

valami komoly katasztrófa történt. Majd Spiro hozza fel addig az ételt a 

villába. 

– Hát lehet, hogy ez neked nem nagy katasztrófa mondta mama hidegen 

–, de nekem bizony az. Megöleltük és elbúcsúztattuk a társaság többi 

tagját, aztán beültünk Spiro kocsijába, és ő felvitt bennünket a villához. És 

mama – bár útközben Larry vígan dudorászott, Leslie a gyöngyház nyelű 

revolver szépségeit és finomságait ecsetelte előtte, Margo azt bizonygatta, 

hogy az a szoknyahossz, amit az anyag kiad, épp a legelőnyösebb, én pedig 

azzal próbáltam felvidítani, hogy elmeséltem, milyen ritka pillangót 

fogtam az ajándék lepkehálójával – mama mindezek ellenére hűvös 

hallgatásba burkolózott, míg a házhoz nem értünk. Kedves 

jégszekrényének balsorsa nyilvánvalóan nagyon megviselte. 

Hazaérve töltött magának egy jó adag konyakot, és a pamlagra ült. 

Alighanem olyan étrenden gondolkodott, amellyel átvészelheti a 

jégszekrény nélküli időszakot, míg vissza nem szerezzük a tenger 

mélyéről, amint valamennyien – Spirót is beleértve – bizonygattuk neki. 

Larryre várt néhány levél. Töltött magának egy pohár bort, és 

kíváncsian felbontotta őket. 

– Remek! – kiáltott fel, amikor a második levelet olvasta. – Jönnek 

Grubensteinék… és Gertrudot is hozzák! 

Mama felriadt gasztronómiai önkívületéből. 

– Grubensteinék? – kérdezte. – Csak nem az a szutykos emberke, aki 

úgy néz ki, mintha másfél hónapja nem mosdott volna? Akinek az a 



kellemetlen felesége van? 

– Óriási tehetség – mondta Larry. – Egyszer nagy költő lesz belőle. Az 

asszony meg kitűnő festő. Gertrud is nagyon érdekes nő. Meg fogod 

szeretni. 

– Minél kevesebbet látom őket – mondta mama méltóságteljesen –, 

annál boldogabb leszek. Gertrudot nem ismerem, de Grubensteinék sok 

kívánnivalót hagynak. 

– Hogyhogy minél kevesebbet látod őket? – nézett fel Larry 

meglepetten. – Hiszen nálunk fognak lakni. 

– Csak nem hívtad meg őket ide? – döbbent meg mama. 

– Dehogyisnem – felelte Larry, mintha ez a legtermészetesebb dolog 

volna a világon. – Nincs arra pénzük, hogy máshová menjenek. 

Mama nagyot kortyolt a konyakból, föltette a szemüvegét, és a 

legkeményebb arckifejezést öltötte magára. – Hát ide hallgass, Larry – 

mondta keményen –, ennek véget kell vetni. Nem tűröm, hogy a tudtomon 

kívül mindenféle embereket csődíts ide. Mikor jönnének? 

– Holnapután – felelte Larry. 

– Legyen már vége ennek – mondta mama –, mert nem bírják az 

idegeim. 

– Nem értem, miért zúgolódsz – mondta Larry ingerülten. – Mind a 

hárman nagyon kedvesek. És különben is, most kipihented magad, vagy 

nem? 

 

 

TEKNŐCSZÁLLÍTÁS 

 

 

Az 1939-es év vége felé, amikor már látszott, hogy a háború 

elkerülhetetlenül közeledik, a család felszedte a sátorfáját, és visszatért 

Korfuról Angliába. Egy időre Londonban béreltünk lakást, míg mama 

vidéken portyázott, és eladó házat keresett. És miközben ő az országot 

járta, én kedvemre jöhettem-mehettem, hogy felfedezzem Londont. Soha 

nem voltam ugyan a nagyváros szerelmese, akkoriban Londont mégis 

érdekesnek, vonzónak találtam. Végül is eladdig a legnagyobb város, amit 

ismertem, Korfu volt, amely körülbelül akkora, mint egy angol vidéki 

kisváros, így tehát London hatalmas, kiterjedt tömege százával rejtette a 

felfedezni való, izgalmas titkokat. Ott volt elsősorban a 



Természettudományi Múzeum, meg az elmaradhatatlan látogatások az 

Állatkertben, ahol meglehetősen összebarátkoztam az állatápolókkal. Ez 

csak megerősített abban a hitemben, hogy állatkertben dolgozni az 

egyetlen, emberhez méltó hivatás, és megszilárdította azt az 

elhatározásomat, hogy szert teszek saját állatkertre. 

Lakásunkhoz egészen közel volt egy üzlet, amelynek osztatlan 

érdeklődéssel adóztam. A neve “Akvárium” volt; a kirakatában nagy 

tartályok álltak, tele tarka halakkal; és még érdekesebb volt az a sor 

üvegfalú doboz, amelyekben különböző siklók, nagy, zöld kígyók, gyíkok 

és dülledt szemű békák tanyáztak. Sóvárogva bámultam az üvegen 

keresztül ezeket a gyönyörűséges teremtményeket, és leghőbb vágyam az 

volt, hogy megszerezzem őket. De mivel otthon már két szarkám és egy 

selyemmajmom volt, úgy éreztem, hogy bárminemű újabb élőlényt hoznék 

a házhoz, a család átka sújtana; így csupán bámészkodással éltem ki e 

szépséges hüllők iránti vonzalmamat. 

Aztán egy reggel, amikor elmentem az üzlet előtt, megpillantottam az 

egyik akváriumnak támasztva egy táblát a kirakatban. Ez állt rajta: “Fiatal, 

megbízható segédet felveszünk.” Hazamentem, és gondolkodni kezdtem a 

dolgon. 

– Az állatkereskedésben munkát ajánlanak – mondtam mamának. 

– Igazán, drágám? – kérdezte, alig figyelve rám. 

– Igen. Azt mondják, fiatal, megbízható segédet felvesznek. Én… én 

arra gondoltam, hogy jelentkezem mondtam közönyösen. 

– Milyen nagyszerű ötlet – mondta Larry. – Akkor talán oda vihetnéd az 

állataidat is. 

– Nem hiszem, hogy ezt megengednék, drágám mondta mama. 

– Mit gondoltok, mennyit fizethetnek egy ilyen helyen? – kérdeztem. 

– Nem hinném, hogy túl sokat – mondta Larry. Aligha ilyennek 

képzelik a megbízható segédet, amilyen te vagy. 

– Azért valamit csak fizetnek, nem? 

– Elég idős vagy egyáltalán ahhoz, hogy felvegyenek? – kérdezte Larry. 

– Miért, hiszen mindjárt tizenhat éves leszek – feleltem. 

– Hát akkor ugorj be – ajánlotta. 

Így hát másnap reggel elmentem az állatkereskedéshez, benyitottam és 

beléptem. Alacsony, vékony, fekete hajú, szarukeretes szemüveget viselő 

férfi libbent elém. 

– Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, uram! – köszöntött. – Mivel 

szolgálhatok? 

– Önnek ööö… úgy tudom, segédre van szüksége… – mondtam. 



Félrebillentette a fejét; szeme elkerekedett a szemüveg mögött. 

– Segédre… – ismételte. – Talán jelentkezni akar? 

– Hát… igen – feleltem. 

– Van valami gyakorlata? – kérdezte kétkedően. 

– Ó, rengeteg – mondtam. – Régóta tartok hüllőket, halakat, miegymást. 

Az egész lakás tele van velük. 

Az emberke rám nézett. 

– Mennyi idős? – kérdezte. 

– Tizenhat… majdnem tizenhét – hazudtam. 

– Hát – mondta – nagyon sokat nem tudunk fizetni. Ennek a boltnak 

rendkívül magas a rezsije. De kezdetnek, mondjuk, megadhatok egy font 

tízet. 

– Rendben van – mondtam. – Mikor léphetek be? – Hétfőn lenne a 

legjobb – mondta. – Azért hétfőn, mert addig elintézhetem a dolog 

hivatalos részét. Különben még valami galiba lehet belőle, nem igaz? 

Egyébként Mr. Romillynak hívnak. 

Én is bemutatkoztam, aztán udvariasan kezet ráztunk, majd hosszan 

egymásra bámultunk. Nyilvánvaló volt, hogy Mr. Romilly soha életében 

nem fogadott még fel alkalmazottat, és nemigen volt tisztában a módjával. 

Arra gondoltam, segítek neki. 

– Talán körülnéznék itt – javasoltam –, és közben elmondhatná, mi lesz 

a dolgom. 

– Kitűnő ötlet – mondta Mr. Romilly. – Kitűnő ötlet. 

Körüllejtett a boltban, a kezét lengetve, mint pillangó a szárnyait, és 

megmutatta, hogyan kell kitisztítani a halak tartályát, hogyan adjam be a 

lisztkukacot a békáknak meg a varangyoknak, és hogy hol találok seprűt 

meg lapátot a bolt takarításához. A bolt alatt nagy pince volt, itt haleledelt, 

hálókat, miegymást tartott; itt egy vízcsap is csöpögött állandóan, vizét egy 

nagy tál fogta fel, amely, első látásra, mintha nyers birkahúst tartalmazott 

volna. Alaposabb szemügyre vétel után kiviláglott, hogy szorosan 

összetapadt tubifex kukacok tömege van benne. Ezek az élénkpiros 

kukacok kedvenc eledelét képezték a halaknak, de néhány kétéltűnek és 

hüllőnek is. Felfedeztem, hogy a kirakatban megtekinthető csodák mellett 

egyéb érdekes lények is élnek a boltban: különböző tartályokban gyíkok, 

varangyok, teknőcök, cukormázszerűen csillogó kígyók, nyirkos, 

nyeldeklő békák, és zászlószerűen fodrozott farkú gőték. Annyi hónapot 

töltöttem már a száraz, kiszikkadt, poros Londonban, hogy ezt a boltot 

valóságos édenkertnek láttam. 

– Szóval – mondta Mr. Romilly, miután mindent megmutogatott –, 



hétfőn belép, igaz? Pontosan kilenckor. De aztán el ne késsen. 

Nem mondtam meg Mr. Romillynak, hogy csak a halál tarthat távol 

hétfőn reggel kilenckor az üzletétől. Így tehát hétfőn reggel kilenc óra előtt 

tíz perccel már ott járkáltam fel és alá a bolt előtt a járdán, míg végül 

feltűnt a hosszú, fekete kabátot és fekete puhakalapot viselő Mr. Romilly, 

dallamosan csörgetve kulcscsomóját. 

– Jó reggelt, jó reggelt – dalolta. – Örülök, hogy ilyen pontos. Ez biztató 

kezdet. 

Bementünk a boltba, és nekiláttam a napi teendőknek. Legelőször is fel 

kellett söpörnöm a viszonylag tiszta padlót, aztán pedig tekergőző 

tubifexeket szórtam a halaknak. 

Nagyon hamar felfedeztem, hogy Mr. Romilly megnyerő ember, de igen 

keveset vagy épp semmit sem tud a gondozása alatt álló teremtményekről. 

A legtöbb ketrec berendezése merőben alkalmatlan volt lakója igényeinek 

kielégítésére, és az akváriumokkal ugyanez volt a helyzet. Ezenkívül Mr. 

Romilly azt a gyakorlatot követte, hogy ha egyszer valamelyik állata 

elfogadott egy bizonyos táplálékot, attól kezdve csakis azzal etette, semmi 

mással. Úgy döntöttem, hogy beavatkozom mind a berendezésbe, mind az 

állatok étrendjének változatossá tételébe, de tudtam, hogy óvatosan kell 

cselekednem, mert Mr. Romilly erősen konzervatív volt. 

– Nem gondolná, Mr. Romilly, hogy a gyíkok meg a varangyok, meg a 

többiek esetleg mást is ehetnének a lisztkukacon kívül? – kérdeztem 

egyszer. 

– Mást? – kérdezett vissza Mr. Romilly, és a szeme nagyra nyílt a 

szemüveg mögött. – Mi mást? 

– Hát például mit szólna a fatetűhöz? Én mindig fatetűvel etetem a 

hüllőimet. 

– Biztos ebben? – kételkedett Mr. Romilly. 

– Teljesen – válaszoltam. 

– De ugye nem fog ártani nekik? – aggodalmaskodott. 

– Nem – feleltem –, imádják a fatetűt. Változatosságot jelent az 

étrendjükben. 

– És honnan lehet olyat szerezni? – kérdezte Mr. Romilly elkomorodva. 

– Szerintem a parkokban rengeteg van – mondtam. – Majd körülnézek. 

– Hát jó – mondta Mr. Romilly vonakodva –, ha biztos, hogy nem árt 

nekik… 

E beszélgetés nyomán egy délutánt a parkban töltöttem, és egy nagy 

konzervdobozt teliszedtem fatetűvel. Korhadó levelek közé raktam a 

pincében, és mikor úgy gondoltam, hogy a békák, a varangyok és a gyíkok 



megunták az örökös lisztkukac-menázsit, megpróbálkoztam a kifejlett 

lisztbogárral, majd amikor már azzal is beteltek, megkapták a fatetűt. Mr. 

Romilly eleinte rettegő arccal nézegetett a ketrecekbe, mintha attól tartana, 

hogy az összes hüllő és kétéltű felfordul. Mikor azonban nemcsak hogy 

mohón falták ezt az új keveréket, de brekegni is kezdtek a ketrecükben, 

lelkesedése nem ismert határt. 

Következő, kisebb próbálkozásom két, Észak-Afrikából érkezett óriási 

leopárdvarangyot érintett. Mr. Romilly úgy vélte, hogy Észak-Afrika 

egyetlen végtelen sivatag, ahol éjjel-nappal süt a nap, és a hőmérséklet 

soha nem süllyed kilencven fok alá, még árnyékban sem, ha egyáltalán van 

ott árnyék. Ennek következményeképpen ezt a két szerencsétlen varangyot 

egy kicsi, üvegfalú ketrecbe börtönözte, és föléjük két, vakító villanykörtét 

helyezett. Egy fehér homokkupac tetején ültek, nem volt egy darab kő sem 

a ketrecben, ami alá elbújhattak volna a verőfény elől, a hőmérséklet pedig 

csak éjszakára szállt alább, amikor a boltban kikapcsoltuk a villanyt. Ezért 

a szemük tejfehérre vált, mintha hályogos volna, a bőrük kiszáradt és 

pikkelyes lett, a talpuk kisebesedett. 

Tudtam, hogy ha azt a drasztikus javaslatot tenném Mr. Romillynak: 

költöztessük át a két varangyot egy másik ketrecbe, és rakjunk melléjük 

nedves mohát, ettől halálosan megrémülne. Ezért alattomban próbáltam 

jobb sorsot biztosítani a varangyoknak. Kezdetnek mama konyhájából 

csentem egy kis olívaolajat, és mikor Mr. Romilly ebédelni ment, 

bedörzsöltem a varangyok bőrébe. Ez a pikkelyességet enyhítette. Ezután 

kenőcsöt vásároltam a patikában – a patikus remekül mulatott, mikor 

elmondtam neki, hogy mire kell –, és bekentem a lábukat. Ez is segített 

valamicskét, de helyzetüket nem javította meg gyökeresen. Vettem olyan 

szembalzsamot is, amilyet kutyáknál szoktak alkalmazni, és ez a 

varangyoknál is csodálatos eredményt hozott. Ezután valahányszor Mr. 

Romilly ebédelni ment, langyos vízzel lezuhanyoztam őket, amit 

egyszerűen imádtak. Csak ültek, boldogan nyeldekelve, pislogva, és ha egy 

kicsit odább mozdítottam a vízsugarat, ketrecük padlóján utánacsoszogtak, 

hogy ismét alája kerüljenek. Egy nap fogtam egy darab mohát, és betettem 

a ketrecbe. Mindkét varangy azonnal alábújt. 

– Nézze csak, Mr. Romilly – mondtam, jól színlelt meglepetéssel –, 

véletlenül betettem egy darab mohát a varangyok ketrecébe, és úgy látom, 

örülnek neki. 

– Mohát? – kérdezte Mr. Romilly. – Mohát?! De hiszen ezek a 

sivatagban élnek? 

– Én azt hiszem, a sivatagban is van imitt-amott valami kevéske 



növényzet. 

– Én úgy tudtam, hogy az csupa homok – mondta Mr. Romilly. – Csupa 

homok, ameddig a szem ellát. – Nos… ööö… azt hiszem, van ott azért 

néhány apró kaktusz, miegymás – feleltem. – De mindegy is, ezek itt úgy 

látszik, szeretik a mohát, nem igaz? 

– De bizony – mondta Mr. Romilly. – Gondolja, hogy hagyjuk bent? 

– Igen – mondtam. – Tehetnék bele még? 

– Talán nem ártana nekik. Remélem, nem fordulhat elő, hogy megeszik, 

és megfulladnak tőle, ugye? – kérdezte aggodalmasan. 

– Nem hinném – mondtam bátorítólag. 

Ettől kezdve kedves varangyaimnak volt elég mohájuk, hogy 

alábújhassanak, és ami még fontosabb volt, alájuk is moha került, a lábuk, 

pedig hamarosan meggyógyult. 

Figyelmemet ekkor a halakra irányítottam, mert bár rajongtak a 

tubifexért, biztos voltam benne, hogy ők is örülnének egy kis 

változatosságnak. 

– Nem volna lehetséges – puhatolóztam Mr. Romillynál –, hogy egy kis 

daphniát adjunk a halaknak? A daphnia elnevezésű apró vízibolhát arról a 

farmról küldték rendszeresen, ahonnan a vízicsigát és az eladásra szánt 

édesvízi halakat is kaptuk. A daphniát kis edényekben árultuk az 

akvaristáknak. 

– Daphniát? – kérdezte Mr. Romilly. – Hogy daphniát adjunk nekik? De 

hiszen azt meg sem ennék. 

– Hát ha nem eszik meg, akkor vajon miért áruljuk haleledelként? – 

érveltem. 

Mr. Romilly meglepődött ettől a logikus kérdéstől. – Tudja, magának 

igaza van – mondta. – Igaza van. Odalent a pincében van egy kis maradék. 

Az új szállítmány holnap érkezik. Próbáljuk ki. 

Egy evőkanálnyi daphniát dobtam mindegyik tartályba, és a halak 

ugyanúgy őrjöngtek érte, ahogyan a békák a fatetűért. 

A következő lépés az lett volna – de ezt még óvatosabban kellett 

előkészítenem –, hogy tetszetősebben rendezem be a ketreceket és az 

akváriumokat. Ezt a feladatot addig Mr. Romilly látta el, méghozzá 

csökönyös kitartással. Nem hiszem, hogy különösebb örömét lelte volna 

benne, de úgy érezhette, hogy mint a cég rangidős tagjának, neki 

kötelessége ezt elvégezni. 

– Mr. Romilly – mondtam neki egyszer –, pillanatnyilag nincs semmi 

dolgom, és vevő sincs az üzletben. Nem engedné meg, hogy berendezzek 

egy akváriumot? Szeretném megtanulni a módját, hogy egyszer majd én is 



olyan remekül csináljam, mint ön. 

– Ejnye már – mondta Mr. Romilly elpirulva –, ejnye. Nem vagyok én 

olyan nagyszerű… 

– Ó, szerintem gyönyörűen csinálja. Szeretném én is megtanulni. 

– No jó, hát nem bánom, egy kisebbet – egyezett bele Mr. Romilly. – És 

munka közben majd adok egy-két tanácsot. Hát lássuk csak… lássuk 

csak… Igen, az a tartály ott jó lesz. Úgyis ráfér a takarítás. Tegye át a 

halakat a tartalék akváriumba, aztán ezt ürítse ki, sikálja meg, és utána 

egészen az alapoktól elkezdjük, helyes? 

Egy kis háló segítségével kifogtam a fekete mollikat, amelyek úgy 

csillogtak, mint az olajbogyó, és átraktam a másik tartályba. Ezután 

kiürítettem az akváriumot, kisúroltam a belsejét, és szóltam Mr. 

Romillynak. 

– Helyes – mondta. – Most tegyen az aljára homokot, aztán… ööö… 

néhány követ, és talán oda a sarokba egy… hm… gondolom, egy 

vallisneriát, igaz? 

– Nem próbálhatnám meg egyedül? – kérdeztem. Úgy gondolom… Úgy 

jobban meg tudom tanulni, ha magam csinálom. Aztán, ha befejeztem, ön 

megnézi, elbírálja, és megmondja, mit csináltam rosszul. 

– Remek ötlet – mondta Mr. Romilly. Azzal elbaktatott könyvelgetni a 

bevételt, és engem nyugton hagyott. 

Kicsi akvárium volt, de keményen megdolgoztam vele. Az ezüstös 

homokot nagy buckákba rendeztem. Kis szirteket építettem. Erdőt 

telepítettem vallisneriából, hogy a mollik csapata kedvére bujkálhasson 

közte. Aztán óvatosan telitöltöttem vízzel, és mikor elérte a megfelelő 

hőmérsékletet, visszaraktam a mollikat. Aztán behívtam Mr. Romillyt, 

hogy tekintse meg a munkámat. 

A mindenségét! – mondta, ahogy meglátta. A mindenségét! 

Rám nézett, és úgy láttam, szinte rosszul esik neki, hogy ilyen jó 

munkát végeztem. Láttam, hogy veszedelmes vizeken evezek. 

– Tetszik? – kérdeztem. 

– Ez… Ez példátlan! Példátlan! Én nem is értem, hogyan… hogyan 

tudta megcsinálni. 

– Hát csak önt figyeltem, Mr. Romilly – feleltem. Ha ön nem tanított 

volna, soha nem lettem volna képes rá. 

– Ejnye már, no – mondta Mr. Romilly, és elpirult. – Látom ám én, 

hogy a saját ötleteiből is rakott bele egyet-mást. 

– Én csak azokat az ötleteket építettem bele, amiket öntől lestem el. 

– Hmmm. Ígéretes. Nagyon ígéretes – mondta Mr. Romilly. 



Másnap megkérdezte, nem akarok-e még egy akváriumot berendezni, és 

ebből kiderült: megnyertem a csatát anélkül, hogy megbántottam volna az 

önérzetét. 

Igazából persze azt a hatalmas akváriumot szerettem volna berendezni, 

amelyik a kirakatban állt. Vagy százharminc centiméter hosszú, nyolcvan 

centiméter mély tartály volt ez, és rengeteg különböző fajtájú és színű hal 

lakott benne. Tudtam azonban, hogy a hivatali tekintély korlátait a 

jelenlegi helyzetben még nem léphetem át. Így előbb sok kisebb 

akváriumot készítettem el, és amikor Mr. Romilly már egészen 

hozzászokott, hogy ez az én munkám, akkor hoztam szóba a kirakati nagy 

akvárium kérdését. 

– Nem próbálkozhatnék meg egyszer azzal is, Mr. Romilly? 

– Micsoda? A kirakattal? – képedt el. 

– Igen – feleltem. – Úgyis… úgyis ki kell tisztítani már. 

– Hát én nem is tudom… – tépelődött Mr. Romilly. – Nem is tudom. 

Tudja, az a legfontosabb mind között. Ott áll a kirakat közepén. Az hozza 

be a vevőket. 

Ebben igaza volt, bár a vevőket inkább a tarka halak cikázó rajai 

vonzották, semmint Mr. Romilly munkája, amely az akváriumot természeti 

csapás sújtotta sivataghoz tette hasonlatossá. 

– Nem próbálhatnám meg legalább? – unszoltam. És ha nem jó, 

megcsinálom újból. Ha kell… ha kell, rászánok egy fél napot. 

– No, abban biztos vagyok, hogy arra nem lesz szükség – mondta Mr. 

Romilly ijedten. – Nyilván nem akarja minden idejét az üzletben bezárva 

tölteni, igaz? Egy ilyen fiatalember, mint maga, ugye… Nyilván 

szórakozni is akar… Hát nem bánom, próbálja meg. Majd meglátjuk, mi 

lesz belőle. 

A munka több mint fél napig tartott, mert időközben a tubifexért, 

daphniáért, kerti tavukba békáért betérő vevőket is ki kellett szolgálnom. 

Minden tudásomat beleadtam ebbe az óriási akváriumba. Homokbuckákat 

építettem, és gyönyörű, magas gránitsziklákat. Majd a gránithegyek közötti 

völgyekbe vallisneriát és más, finomabb vízipáfrányt telepítettem. A víz 

felszínére miniatűr vízililiomhoz hasonló, apró fehér virágokat raktam. A 

homok és a kövek segítségével elrejtettem a fűtőberendezést, a 

termosztátot és a levegőbefúvót, amelyek nem nyújtottak kellemes 

látványt. Mikor befejeztem, és visszaraktam az élénk skarlátszínű, 

kardfarkú, ezüstös halakat, a fekete mollikat és a neon-halakat, amelyek 

úgy ragyogtak, mint a Piccadilly éjszaka, hátraléptem, és munkámat 

megszemlélve, el voltam ragadtatva zsenialitásomtól. Mr. Romilly nagy 



örömömre valósággal eksztázisba jött. 

– Tökéletes! Tökéletes! – kiáltotta. – Egyszerűen tökéletes! 

– Tudja, mit szoktak mondani, Mr. Romilly mondtam. – A jó 

tanítványnak jó mester kell. 

– Maga hízeleg, maga hízeleg – mondta, és játékosan megfenyegetett az 

ujjával. – Ez az az eset, amikor a tanítvány túlszárnyalta mesterét. 

– Ó, dehogyis – mondtam. – Csak éppen kezdem utolérni önt. 

Ezután az én feladatom lett az összes tartály és ketrec berendezése. Azt 

hiszem, Mr. Romilly titokban még örült is, hogy nem létező művészi 

érzékét nem kell többé ilyen fáradságos munkán gyakorolnia. 

Egy-két ilyen kísérlet után mindig egy kis kávézóba mentem ebédelni, 

nem messze a bolttól. Felfedeztem egy kedves pincérnőt, aki némi 

udvarlásért cserébe, a krumplipürémre a jogosnál nagyobb adag kolbászt 

hozott, és olykor figyelmeztetett, minő halálos veszedelemnek tenném ki 

magam, ha rendelnék az aznapi ír gulyásból. Egy napon rövidebb utat 

fedeztem fel a bolttól a kávézóig, egy keskeny sikátort a hatalmas 

üzletházak és a bérházak között. Az úttest macskakő burkolatú volt, és 

amint befordultam a sarkon, úgy éreztem, mintha Dickens korába 

csöppentem volna. Az utcán fasor húzódott, és a házakban apró boltok 

sorakoztak. Ekkor fedeztem fel, hogy a környéken nem a miénk az 

egyetlen állatkereskedés, rábukkantam ugyanis Henry Bellow barlangjára. 

A bolt piszkos kirakata mintegy négy négyzetméternyi volt, a mélysége 

vagy hatvan centiméter, és a tetejéig telezsúfolták apró madárkalitkákkal, 

amelyek mindegyikében egy-két pinty, zöldike, kenderike, kanári vagy 

törpepapagáj lakott. A kirakat alján vastag rétegben állt a maghéj és a 

madártrágya, de a kalitkák tiszták voltak, mindegyikben volt egy-egy 

élénkzöld salátalevél, és mindegyiken fehér cédula díszelgett, girbegurba 

betűkkel: ELADVA. A bolt ajtaján kortól megsárgult csipkefüggöny 

lógott; az üveg és a függöny között kartonlap függött, rajta cirkalmas 

betűkkel ez a szöveg: Tessék belépni. Később megtudtam, hogy a lap 

másik oldalán ugyanilyen cirkalmas szöveg ezt adja hírül: Elnézést, zárva. 

Sokszor siettem el erre kolbászért meg krumplipüréért, de sohasem láttam, 

hogy valaha vevő lépett volna be vagy ki ezen az ajtón. Az egész bolt 

kihaltnak látszott, mozgást is csak akkor láttam, ha a kirakatban 

egyik-másik madár unottan átszökkent egyik rúdról a másikra. Múltak a 

hetek, és én egyre kíváncsibb lettem: vajon miért nem viszik el a 

madaraikat azok, akik megvették? Valószínűtlen, hogy vagy harminc 

különböző madár gazdája egyszerre jöjjön rá: mégsem kell neki, amit 

megvásárolt. És ha már ez a valószínűtlen eset megtörténik, miért nem 



veszi le valaki az “Eladva” táblát a kalitkáról? Szűkre szabott ebédidőmben 

ezt a rejtélyt nem tudtam felderíteni. Eljött azonban ennek is az ideje, 

amikor egy szép napon a boltban dalolva tevékenykedő Mr. Romilly 

hirtelen lesietett a pincébe, és odalent rémült sikolyt hallatott. Odamentem 

a lépcsőhöz, és lenéztem, hogy vajon mit követhettem el, vagy mit 

hagyhattam elintézetlenül. 

– Mi a baj, Mr. Romilly? – kérdeztem óvatosan. Mr. Romilly a lépcső 

aljához jött, és eszelős tekintettel fogta a homlokát. 

– Milyen hülye vagyok! – hajtogatta. – Milyen hülye, hülye, hülye 

vagyok! 

Ebből arra következtettem, hogy nem én vagyok a bűnös, és visszatért a 

bátorságom. 

– Mi a baj? – kérdeztem aggodalmasan. 

– Tubifex és daphnia! – mondta Mr. Romilly tragikus hangsúllyal, aztán 

levette a szemüvegét, és lázasan tisztogatni kezdte. 

– Kifogytunk? 

– Ki – felelte Mr. Romilly síri hangon. – Milyen hülye vagyok! Ezt a 

feledékenységet! Micsoda gondatlanság! Megérdemelném, hogy 

kirúgjanak. Én vagyok a leghülyébb halandó széles e… 

– Nem szerezhetnénk máshonnan? – kérdeztem, félbeszakítva Mr. 

Romilly szóáradatát. 

– A farm mindig elküldi – kiáltotta Mr. Romilly, mintha idegen volnék, 

akinek magyarázni kell. A farm mindig elküldi, ha megrendelem, minden 

hét végén! És én hülye, most nem rendeltem meg! 

– De máshonnan nem lehetne szerezni? – kérdeztem. – És ezek a 

szegény kis guppik, kardfarkúak, mollik mind úgy várják a tubifexet! – 

jajongott Mr. Romilly, hisztérikus önsajnálatba lovalva magát. – Úgy 

imádják! Hogyan nézek a szemükbe ezek után? Hogyan ebédelhetek 

nyugodtan, amíg ők… 

– Mr. Romilly – vágtam közbe határozottan. – Nem vehetünk mástól 

tubifexet, csak a farmtól? 

– Micsoda?! – nézett rám Mr. Romilly. – Mástól? De hiszen a farm 

mindig küld, ha… Várjunk csak! Értem már, mire gondol. Igen, igen… 

Nehézkesen felkapaszkodott a falépcsőn, törölgette a homlokát, és úgy 

bukkant elő végül, mint egy bányaszerencsétlenség egyetlen életben 

maradt tanúja. Tragikus pillantását körülhordozta az üzleten. 

– De hol? – mondta aztán kétségbeesve. – De hol?! 

– Például – mondtam, átvéve a kezdeményezést –, például Bellow-nál. 

– Bellow? Bellow? – ismételte Mr. Romilly. – Hát az nem valami nagy 



üzletember. Nem hinném, hogy tart ilyesmit. Madárral kereskedik. 

– Megpróbálni azért talán érdemes – mondtam. Hadd menjek át hozzá. 

Mr. Romilly meghányta-vetette magában a dolgot. – Rendben van – 

mondta aztán, elfordítva arcát a halak vádló tekintete elől. – Vegyen ki tíz 

shillinget a kasszából, de ne maradjon el sokáig. 

Odaadta a kulcsot, ő maga meg leült, és komoran bámulta fényesre 

kefélt cipőjét. Kinyitottam a pénzes dobozt; kivettem egy tízshillinges 

bankjegyet, kitöltöttem egy nyugtát: “10 s. Tubifex”, betettem a dobozba a 

dobozt lezártam, és a kulcsot Mr. Romilly ernyedt kezébe nyomtam. Egy 

perc múlva már a széles járdán lépkedtem Bellow üzlete felé, a tétova 

tekintetű bevásárlók sokaságában, míg mellettem a hegy nagyságú piros 

autóbuszok mennydörögtek a taxik és személyautók lármás forgatagában. 

Odaértem a kis sikátorhoz, és amint befordultam a sarkon, azonnal csend 

és béke vett körül. A buszok mennydörgése, a lábdobogás, az autódudák és 

a fékcsikorgás zaja eltompult, szinte kellemessé vált, mint a távoli 

hullámverés. Az utca egyik oldalán koromtól megfeketült fal húzódott, a 

másikon vaskerítés, amely egy templom kicsiny, de becses kertjét őrizte. 

Holmi kegyes adakozó platánfákat ültetett ide. A fák áthajoltak a kerítésen, 

zöld sátrat borítottak az utca fölé, foltos törzsükön hernyók kószáltak 

zegzugos útvonalaikon, ismeretlen célok felé araszolva. Ahol a platánsor 

véget ért, elkezdődtek az üzletek. Összesén hat volt belőlük, mindegyik 

liliputi méretű, és mindegyik elhagyatott. 

Az első a Clemystra divatszalon volt, kirakatában, mintegy különleges 

csemegeként, egy rókaboa díszelgett, amely üvegszemével és a szájába 

fogott farkával az állatvédő liga bármelyik tagjának elfacsarta volna a 

szívét, ha épp erre jár. Utána a Pixi bisztró következett: zónaételek, tea, 

hidegkonyha; majd, miután itt felfrissítette magát az ember, átmehetett a 

szomszédba, A. Wallet dohányárudájába, amelynek kirakatát cigaretta- és 

pipareklámok töltötték meg. Ezek mellett elhaladva William Drover 

ingatlanügynökségéhez értem: kirakatának megfakult fényképei tetszetős 

házakat kínáltak; majd M. és R. Drumlin urak vízvezeték-szerelő műhelye 

következett: ennek faajtaját némiképp meglepően, és minden bizonnyal 

öntudatlan iróniával egy rózsaszínű vécécsésze díszítette. Az üzletsor 

végén az ajtó fölötti megfakult tábla tömören ennyit közölt: Henry Bellow 

madárkereskedés. Végre, gondoltam, alkalmam van bejutni a boltba, és 

megfejteni, ha mást nem is, a madárkalitkákon díszelgő “Eladva” cédulák 

rejtélyét. De ahogy közeledtem a bolthoz, példátlan dolog történt. Egy 

tweedkosztümöt, és nevetséges, tollas tiroli kalapot viselő, magas és 

csontos nő céltudatosan haladt az utcán, egy másodperccel énelőttem 



megragadta a Tessék belépni feliratú ajtó kilincsét, és becsörtetett; az ajtó 

dallamosan csilingelt a nyomában. Elképedtem. Ez volt az első eset, hogy 

ebben az utcában bármelyik üzletbe belépni láttam valakit. Aztán a nő 

nyomába vetettem magam, kíváncsian, hogy mi történik, ha már egyszer 

belépett a boltba, és sikerült is a becsukódó ajtót az utolsó csilingeléssel 

egy időben elkapnom. 

A szinte teljesen sötét üzletben a tiroli kalapos nő és én mintha csapdába 

estünk volna: molylepkék egy nyomorúságos pókhálóban. Joggal 

remélhettük, hogy az ajtócsengő szavára elősiet majd valaki, ám odabent 

mélységes csönd honolt, csak a kirakati madarak pittyentek egyet-egyet, és 

a sarokban egy kakadu kezdett tollászkodni, ami olyan zajjal járt, mintha 

vasalatlan vásznakat teregetnének ki. Tollazatát kellőképp rendbe hozva, 

félrebillentette a fejét, és közönyösen megszólalt: – Helló, helló, helló. 

Várakozásunk ideje hosszúnak tűnt, a valóságban azonban mindössze 

néhány másodperc lehetett. Szemem lassan hozzászokott a félhomályhoz. 

Észrevettem az aprócska pultot és mögötte a polcot, amelyen 

madáreleséget tartottak: magvakat, tintahalat és a madárszakma egyéb 

kellékeit; a pult előtt pedig nagy zsákokban kendermagot, repcemagot és 

kölest láttam. Az egyik zsák tetején egy fehér egér lakmározott, olyan 

észvesztő sebességgel, ahogyan az ideges ember rágja vendégségben a 

sajtos pálcikát. Már arra gondoltam, hogy ismét kinyitom az ajtót, hadd 

szólaljon meg újból a csengő, amikor az üzlet végében lévő ajtón egy 

óriási, vénséges vén vizslajött be, és farkcsóválva előreügetett. Nyomában 

egy férfi lépett be, akit én Henry Bellow-nak véltem. Magas, testes ember 

volt, göndör, őszes hajú, hatalmas bajusza pedig, mint egy nyíratlan 

rekettyebokor, számtalan madárnak kínált fészekrakási lehetőséget. 

Bozontos szemöldöke alatt apró, kék szempár csillogott az aranykeretes 

pápaszemen át, mint két parti csiga. Nehézkesen, lassan, egy lusta rozmár 

mozgásával jött elénk. Odaérve, megbiccentette a fejét. 

– Hölgyem – mondta ízes somerseti kiejtéssel –, parancsoljon velem. 

A tiroli kalap láthatólag kissé zavarba jött ettől a megszólítástól. 

– Ööö… mmm… Jó napot – mondta. 

– Mivel szolgálhatok? – kérdezte Mr. Bellow. 

– Hát tulajdonképpen tanácsot kérnék – mondta a nő. – Ööö… Az 

unokaöcsémről volna szó. Nemsokára tizennégy éves lesz, és madarat 

szeretnék venni a születésnapjára… – Nagyon érdeklik a madarak. 

– Madarat – ismételte Mr. Bellow. – Madarat… És milyen madarat, 

milyen madárfajt óhajt vásárolni, asszonyom? 

– Hát… én… Én nem is tudom – mondta a tiroli kalapos nő. – Talán 



kanárit? 

– Ebben az évszakban én nem vennék kanárit – csóválta a fejét Mr. 

Bellow sajnálkozva. – Én magam se vennék. Nem volna becsületes dolog, 

ha most eladnék önnek egy kanárit, asszonyom. 

– Miért éppen ebben az évszakban? – kérdezte a hölgy, akire láthatólag 

nagy hatást tett ez az őszinteség. 

– Ez igen kedvezőtlen időszak a kanáriknak – magyarázta Mr. Bellow. – 

Gégebántalmak… hiszen érti, hölgyem. 

– Aha – mondta a hölgy. – Akkor talán törpepapagájt? 

– Bizony azt sem javasolnám, asszonyom. Psittacosis járvány van. 

– Mi van? – kérdezte a nő. 

– Psittacosis járvány. Jellegzetes papagájkór. Az évnek ebben a 

szakában a legtöbb papagáj megkapja. Emberre nézve végzetes is lehet. 

Aminap jártak itt az Egészségügyi Minisztériumból, hogy megvizsgálják a 

papagájaimat. Az orvos azt mondta, hogy előbb-utóbb okvetlenül 

megkapják ezek is. Nem adhatom el őket. 

– Hát akkor milyen madarat javasolna? – kérdezte a nő, eléggé 

kedveszegetten. 

– Az igazat megvallva, asszonyom, ez az időszak felettébb kedvezőtlen 

a madáreladás szempontjából mondta Mr. Bellow. – Most vedlenek, tetszik 

tudni. 

– Szóval nem ajánlja, hogy madarat vegyek? – kérdezte a hölgy. – 

Akkor mit szólna valami máshoz… például egy fehér egérhez vagy 

hasonlóhoz? 

– Nos, attól tartok, azért máshoz kell fordulnia, asszonyom. Ilyesmivel 

nem kereskedem – mondta Mr. Bellow. 

– Ó – mondta a hölgy. – Aha. No mindegy, azt hiszem, a Harrodsba 

még mindig elmehetek. 

– Kiváló áruház, asszonyom – mondta Mr. Bellow. Igazán kiváló 

áruház. Biztos vagyok benne, hogy ki tudják elégíteni az ön igényeit. 

– Hát nagyon köszönöm – mondta a nő. – Igazán nagyon kedves. 

Azzal kilépett a boltból. 

Mikor az ajtó becsukódott, Mr. Bellow felém fordult. 

– Jó napot – mondtam. 

– Jó napot, uram – felelte. – Miben lehetek szolgálatára? 

– Hát tulajdonképpen azért jöttem, hogy megkérdezzem, nem tudna-e 

egy kis tubifexet adni – mondtam. – Az Akváriumnál dolgozom, és épp 

kifogytunk a tubifexből. 

– Az Akváriumnál, csakugyan? Annál a Romillynál? 



– Igen. 

– No és miből gondolják – kérdezte Mr. Bellow –, hogy tubifexet 

tartok? Én madarakkal foglalkozom. 

– Mr. Romilly is ezt mondta, de én arra gondoltam, véletlenül akadhat 

egy kevés, és átjöttem megkérdezni. 

– Nos, történetesen igaza volt – mondta Mr. Bellow. – Jöjjön velem. 

A bolt hátsó ajtaján át bevezetett a kicsi és rendetlen, mégis otthonos 

nappaliba. A székek és a kanapé huzatának állapotából következtetve a 

kutya éppúgy kedvelte őket, amennyire a gazdája. Mr. Bellow egy kis 

udvarba vezetett, ahová áthajoltak a templomkert platánfái; a közepén kis 

medence volt, csöpögő vízcsappal, s a vízben egy kőrakás tetején 

gipszputtó ácsorgott. A medencében aranyhalak nyüzsögtek, és a sarkán 

jókora befőttesüveg állt, benne nagy kupac tubifex. Mr. Bellow kerített egy 

másik üveget, átkanalazott bele egy adagot, és átnyújtotta. 

– Nagyon kedves öntől – mondtam. – Mivel tartozom? 

– Ó, semmivel – felelte Mr. Bellow. – Fogadja el ajándékba. 

– De hát… De hát ez nagyon drága dolog – mondtam megdöbbenve. 

– Fogadja el ajándékba, fiam. Fogadja csak el – erősködött. 

Visszamentünk a boltba. 

– Mondja csak, Mr. Bellow – kérdeztem –, miért áll a kirakatban 

minden kalitkán az, hogy “Eladva”? Csillogó kék szeme rám meredt. 

– Mert el vannak adva – felelte. 

– De hiszen időtlen idők óta el lehetnek adva. Amióta csak először 

jártam ebben az utcában. És annak már jó két hónapja. Nem jön értük 

senki? 

– Nos, én csak… megőrzöm őket, amíg át nem tudják venni a vevők. 

Most építik a madárházaikat, most készülnek a kalitkák, és így tovább – 

mondta Mr. Bellow. 

– És a megfelelő évszakban adta el őket? – faggattam tovább. 

Röpke mosoly villant át Mr. Bellow arcán. – Igen, valóban. 

– Van több madara is? – kérdeztem. 

– Igen – felelte –, odafent. Az emeleten. 

– Ha eljönnék egyszer, amikor jobban ráérek, megnézhetném őket? 

Mr. Bellow elgondolkodva nézett rám, és megdörzsölte az állát. 

– Azt hiszem, megoldható – válaszolta. – Mikor gondolja? 

– Szombaton csak délig dolgozom – mondtam. – Eljöhetnék szombaton 

délután? 

– Szombaton tulajdonképpen zárva tartok – mondta Mr. Bellow. – De 

csöngessen hármat, akkor beeresztem. 



– Nagyon köszönöm, Mr. Bellow – mondtam. – És köszönöm a 

tubifexet. Mr. Romilly nagyon hálás lesz. 

– Szóra sem érdemes – mondta Mr. Bellow. – A viszontlátásra. 

Elköszöntem, és visszamentem a kis utcán a boltba. Az elkövetkező két 

napon sokat gondoltam Mr. Bellow-ra. Egy percig sem hittem el, hogy a 

kirakati madarait valóban eladta, de semmiféle okot nem tudtam kiagyalni 

arra nézvést, vajon miért tette a kalitkákra a cédulát. Arra sem találtam 

elfogadható magyarázatot, vajon miért nem volt hajlandó eladni egyetlen 

madarat sem a tiroli kalapos nőnek. Elhatároztam, hogy szombaton 

mindent megteszek, hogy magától Mr. Bellow-tól kapjak választ ezekre a 

titokzatos kérdésekre. 

Szombaton pontosan két órakor értem Mr. Bellow boltjához. A tábla az 

ajtón ezt hirdette: Elnézést, zárva. Ez azonban nem rettentett vissza: 

háromszor megnyomtam a csengőt, és bizakodva vártam. Kisvártatva Mr. 

Bellow ajtót is nyitott. 

– No lám – mondta. – Jó napot. 

– Jó napot, Mr. Bellow – mondtam. 

– Fáradjon beljebb – invitált barátságosan. Beléptem, és ő gondosan 

bezárta utánam az ajtót. 

– Tehát – szólt Mr. Bellow – a madaraimat szeretné látni. 

– Igen, ha lehetséges. 

Hátravitt a nappaliba, és onnan fel egy nagyon keskeny, rozoga lépcsőn. 

A bolt feletti traktus, amint láttam, aprócska fürdőszobából, hálószobából 

és még egy szobából állt; ez utóbbiba vezetett be Mr. Bellow. A falak 

mentén a padlótól a mennyezetig kalitkák sorakoztak, és bennük 

mindenféle fajtájú, színű, méretű és alakú madarak. Voltak itt apró, fürge, 

ázsiai és afrikai magevők, sőt még egy-két csodálatos ausztráliai pinty is. 

Voltak élénkzöld papagájok, és karmazsinpirosak, amelyek mintha királyi 

palástot öltöttek volna. Önfeledten gyönyörködtem. Mr. Bellow, mint 

kiderült, sokkal jobban értette a szakmáját, mint Mr. Romilly, ugyanis 

minden egyes madárnak tudta a latin nevét is, tudta, honnan származik, mi 

a kedvenc tápláléka, hány tojást rak egy alkalommal. Valóságos tárháza 

volt az ismereteknek. 

– És ez a sok madár mind eladó? – kérdeztem, kapzsi tekintetemet egy 

vörös kardinálispintyre függesztve. 

– Hogyne – felelte Mr. Bellow, aztán hozzátette: Persze csak a 

megfelelő időszakban. 

– Mit jelentsen ez a “megfelelő időszak”? – kérdeztem nekikeseredve. – 

Hát ha egyszer madarat árul az ember, nem mindegy, mikor adja el? 



– Sok embernek mindegy – mondta Mr. Bellow. De én betartom a 

szabályt. A nem megfelelő időszakban soha nem adok el semmit. 

Ránéztem, és láttam, hogy hamiskásan hunyorít. 

– És mikor van a megfelelő időszak? – firtattam tovább. 

– Az én tudomásom szerint megfelelő időszak nem létezik – felelte Mr. 

Bellow. 

– Úgy érti, hogy egyáltalán nem is ad el madarat? – kérdeztem. 

– Nagyon ritkán – mondta Mr. Bellow. – Olykor-olykor, esetleg 

egy-egy barátnak… 

– Ezért nem akart a minap annak a hölgynek sem eladni semmit? 

– Ezért. 

– És a kirakatban az a sok madár az “Eladva” táblával, ugye, azok 

sincsenek eladva? 

Mr. Bellow rám nézett, felmérve, vajon alkalmas vagyok-e a 

titoktartásra. 

– Magunk között szólva, tulajdonképpen nincsenek – ismerte be. 

– De akkor hogyan keres az üzleten? – kérdeztem. 

– Nos igen… – mondta Mr. Bellow. – Épp ez az. Nem keresek rajta. 

Döbbenetem vélhetőleg tükröződött az arcomon, mert Mr. Bellow 

rekedten fölnevetett. 

– Menjünk, igyunk odalent egy csésze teát – mondta –, és közben 

mindent elmagyarázok. De meg kell ígérnie, hogy senkinek sem mondja el. 

Megígéri? 

Felemelte tömzsi ujját, és megfenyegetett vele. 

– Hogyne – feleltem. – Megígérem! 

– Helyes – mondta. – Szereti a pirítóst? 

– Ööö… Igen – feleltem, meglepve a váratlan témaváltástól. 

– Én is – felelte Mr. Bellow. – Forró vajas pirítós, teával… Jöjjön… 

Jöjjön csak velem. 

Lementük hát a nappaliba, ahol Mr. Bellow vizslája – neve, mint 

megtudtam, Aldrich volt – fenségesen elnyújtózva hevert a kanapén. Mr. 

Bellow meggyújtotta a kis gázrezsót, kenyeret pirított, gyorsan megvajazta, 

és amikor már halomban állt a vajtól csöpögő pirítós, letette az asztalra. 

Ekkorra épp felforrt a teavíz; áttöltötte a kannába, és vékony, finom 

porceláncsészéket vett elő. 

– Tejet? – kérdezte. 

– Igen, köszönöm. 

– Cukrot? 

– Nem, köszönöm. 



Iszogattuk a teát, aztán megkínált pirítóssal, vett egyet maga is, és 

elégedett sóhajjal beleharapott. 

– Valamit… Valamit akart mondani az üzleti haszonról – jegyeztem 

meg. 

– Nos hát – kezdte, zsebkendőjével gondosan megtörölve a száját és a 

bajuszát –, ez meglehetősen hosszú és bonyolult történet. Ez az egész utca, 

egyébként Potts Lane a neve, valaha egy különc milliomos tulajdona volt; 

őt hívták Pottsnak. Azt hiszem, manapság szocialistának mondanák az 

ilyen embert. Amikor megépítette ezt az üzletsort, különleges szabályokat 

fektetett le. Aki üzletet akart itt nyitni, korlátlan időre kibérelhette a 

helyiséget, de a bérleti összeget négy évenként újra megállapítják. Ha jól 

megy az üzlet, a bér ennek megfelelően emelkedik, ha gyengébben, akkor 

a bér csökken. Én 1921-ben kerültem ide. Azóta heti öt shillinget fizetek. 

Hitetlenül bámultam Mr. Bellow-ra. 

– Heti öt shillinget? – álmélkodtam. – De hát ez nevetségesen kevés egy 

ilyen üzletért! Hiszen alig egy kőhajításnyira van a Kensington High 

Streettől! 

– Pontosan – bólintott Mr. Bellow. – Pontosan erről van szó. Heti öt 

shilling, más szóval havonta egy font bért fizetek. 

– De hát miért ilyen nevetségesen alacsony a bér? – kérdeztem. 

– Mert nincs haszon a bolton – mondta. – Amint megláttam ezt a 

passzust a bérleti szerződésben, azonnal tudtam, hogy remek kiskaput 

jelent. Volt egy kis megtakarított pénzem, nem sok, de arra elég, hogy 

megéljek belőle. És igazából olyan lakásra volt szükségem, ahol 

elhelyezhetem a madaraimat. Ez pedig ideális lehetőséget kínált. 

Végigjártam a Potts Lane többi lakóját, és kiderítettem, hogy a legtöbbjük 

ugyanolyan helyzetben van, mint én: a megélhetésükhöz megvolt a kellő 

tőkéjük, és tulajdonképpen csak olcsó lakás kellett nekik is. Így aztán 

szövetségre léptünk, megalakítottuk a Potts Lane Egyesületet, és 

felfogadtunk egy jó könyvelőt. A “jó” jelző itt nem azt a tutyimutyi fajtát 

jelenti, amelyik mindig a törvényt tartja szem előtt, az olyannak senki sem 

veszi hasznát. Nem, ez igen szemfüles, éles elméjű fiatalember. 

Félévenként összejövünk, megvizsgálja a könyveinket, és elmagyarázza, 

hogyan dolgozzunk ráfizetéssel. Mi pedig ráfizetéssel dolgozunk, és 

amikor felülvizsgálják a bérleti ügyeket, a bérünk vagy marad a régiben, 

vagy valamelyest leszállítják. 

– És a tulajdonosok nem változtathatják meg a feltételeket? – 

kérdeztem. 

– Nem – vigyorgott Mr. Bellow. – Ez a gyönyörű az egészben. 



Megtudtam, hogy Mr. Potts végrendelete szerint ezeket a feltételeket fenn 

kell tartani. 

– Persze nagyon dühösek voltak, amikor rájöttek, hogy csak egy font 

bért fizet havonta, igaz? 

– Bizony – felelte Mr. Bellow. – Mindent megpróbáltak, hogy 

kilakoltassanak, de hiába. Jó ügyvédem van. Persze megint csak nem az a 

tutyimutyi fráter, akinek a törvény fontosabb, mint az ügyfele. Rövid úton 

helyre tette őket. Azonkívül az utca lakóinak egységfrontjával találták 

szemben magukat, úgyhogy végül semmit sem tehettek. 

Erre már nem szóltam semmit, mert nem akartam megbántani Mr. 

Bellow-t. Pedig biztos voltam benne, hogy az egész történet merő kitalálás. 

Volt egyszer egy kissé tudathasadásos házitanítóm, aki hosszú, kacifántos 

történeteket mesélt nekem olyan kalandokról, amelyek soha nem történtek 

meg vele, de szerette volna, ha megtörténtek volna. Úgyhogy hozzá voltam 

szokva az ilyesfajta koholmányokhoz. 

– Hát ez nagyon érdekes – mondtam. – Szerintem rém ügyes dolog volt, 

hogy erre rájött. 

– El kell olvasni az apró betűs bekezdéseket is mondta Mr. Bellow, és 

mutatóujjával megfenyegetett. – Elnézést, de be kell hoznom Mabelt. 

Előrement a boltba, és karján a kakaduval jött vissza. Leült, megfogta a 

madarat, és hanyatt fektette. A madár úgy feküdt a tenyerén, 

mozdulatlanul, mint egy elefántcsont szobor, és csukott szemmel azt 

hajtogatta: “Helló, helló, helló”. Mr. Bellow gyengéden lesimogatta a 

tollait, aztán az ölébe fektette, és csiklandozni kezdte a hasát. A kakadu 

révülten bóbiskolt az ölében. 

– Egyedül érzi magát, ha sokáig magára hagyom az üzletben – 

magyarázta. – Kér még egy pirítóst, fiacskám? 

Ültünk, pirítóst ettünk és beszélgettünk. Mr. Bellow-t igen kellemes 

beszélgetőpartnernek ismertem meg. Fiatal korában sokfelé megfordult a 

világban, és jól ismert olyan tájakat, ahová én is szerettem volna eljutni. 

Ezután mintegy kéthetenként eljártam hozzá, és mindannyiszor nagyon 

kellemes délutánt töltöttem nála. 

Még akkor sem nagyon hittem a Potts Lane-ről szóló történetet, s ezért 

elhatároztam: próbát teszek. Néhány nap leforgása alatt végiglátogattam az 

utca minden egyes üzletét. Clemystráékhoz például azért mentem, hogy 

kalapot vegyek anyámnak a születésnapjára. A boltot két kedves, öreg 

hölgy vezette, akik igazán roppantul sajnálták, de rosszabbkor nem is 

jöhettem volna. Épp most fogyott ki minden kalapjuk. Volna talán valami 

más? Talán valami szőrme? Hát, sajnos, a helyzet úgy áll, hogy amit az 



üzletben látok, mind rendelésre készült. Épp várják a következő 

szállítmányt. Mikor lesz anyám születésnapja? Péntekhez egy hétre, 

mondtam. Ó, hát addigra biztosan lesz valami, mondták. Majd nézzek be 

újból. 

Mr. Wallet, a trafikos bevallotta, hogy nem tartja azt a cigarettát, amit 

keresek. Szivarja egyáltalán nem volt, pipája sem. Vonakodva bár, de egy 

doboz gyufát végül hajlandó volt eladni nekem. 

Átmentem a vízvezeték-szerelőhöz. Anyám megbízásából jöttem, 

ugyanis valami baj van a víztárolónkkal; nem tudnának-e átküldeni 

valakit? 

– Hát kérem – mondta Mr. Drumlin –, mennyire sürgős a dolog? 

– Bizony eléggé sürgős – feleltem –, mert egyáltalán nincs vizünk a 

vécében, de másutt sem. 

– Nézze, nekem csak egy emberem van – mondta. Egyetlenegy, és ő is 

kint van valami munkán a városban… Egy eléggé nagy munkán. Nem 

tudom, meddig fog tartani… Lehet, hogy egy-két napig is. 

– Nem tudna túlórában átjönni? – kérdeztem. 

– Nem hiszem, hogy hajlandó lenne rá – mondta Mr. Drumlin. – 

Viszont ajánlhatok egy kiváló vízvezeték-szerelőt a High Streeten. 

Forduljon talán őhozzá. Lehet, hogy neki van szabad embere. Sajnos, én 

nem ígérhetek semmit… legalább három-négy napig, mondom: legalább 

három-négy napig. 

Megköszöntem a tanácsot és távoztam. Következőnek William 

Droverhez, az ingatlanügynökhöz látogattam el. Szemüveges, ágrólszakadt 

emberke volt, ritkás haja borzas, mint a bogáncs. Elmagyaráztam, hogy a 

nagynénikém ebbe a kerületbe szeretne költözni, és mivel én itt lakom, 

engem kért meg, hogy menjek el egy ingatlanügynökhöz, megfelelő lakást 

nézni neki. 

– Lakást? Mármint lakást? – kérdezte Mr. Drover. Összeszorította 

száját, levette a szemüvegét, megtörölgette, ismét az orrára biggyesztette, 

majd körülnézett a helyiségben, mintha azt várná, hogy valamelyik zugban 

egy elfeledett lakásra lel. 

– Szerencsétlen időpont ez a lakásnézéshez – mondta –, nagyon 

szerencsétlen időpont. Tudja, rengetegen költöznek mostanában a 

környékre. Mire az ember észbe kapna, már lecsaptak minden üres lakásra. 

– Szóval egyáltalán nincs kínálat? Nem tud semmit ajánlani a 

nagynénikémnek? 

– Nem, sajnos – mondta. – Semmit a világon. Semmit. 

– Akkor talán egy kisebbfajta házat – javasoltam. 



– Ó, ott sem jobb a helyzet. Ott sem jobb – felelte. Nem hiszem, hogy 

akár egyetlen olyan ház volna a listámon, ami önöknek megfelelne. Van 

viszont egy tízszobás ház Hampsteadben, ha az megfelel. 

– Nem, köszönöm, az nagy nekünk – mondtam. – És különben is, a 

nénikém ezen a környéken szeretne lakni. – Mindenki itt akar lakni. 

Mindenki. Rémesen zsúfolt lesz ez a környék. Lassan már csak állóhely 

marad mondta. 

– Ez persze jól jön az üzlet szempontjából, igaz? – kérdeztem. 

– Hát igen is meg nem is – felelte. – A túlzsúfolt környéknek némileg 

csökken az értéke. 

– Hát akkor köszönöm a segítségét. 

– Szóra sem érdemes. Szóra sem érdemes. Sajnálom, hogy nem tudtam 

többet segíteni – mondta. Következőnek a Pixi bisztróba látogattam el. Az 

étlapjuk terjedelmes volt, de pillanatnyilag csak teával tudtak szolgálni. 

Balszerencsés véletlen folytán, mentegetőztek, a teherautó, amely a napi 

készletet szállította volna, valahol London északi részén elakadt, és ők 

mindenféle ételnemű nélkül maradtak. 

Ezek után már elhittem Mr. Bellow meséjét a Potts Lane-ről. 

Ekkortájt még egy ugyancsak különös figura bukkant fel az életemben. 

Jó ideje dolgoztam már Mr. Romillynál, és tökéletesen megbízott bennem. 

Időnként átküldött az East Endre, hogy utánpótlást szerezzek az eladott 

hüllők, kétéltűek és trópusi halak helyébe. Ezeket nagykereskedőktől 

szereztük be, míg az édesvízi halakat, mint korábban már említettem, a 

farm küldte, az üzlet tényleges tulajdonosa. Élveztem ezeket a 

kiruccanásokat, mert a mellékutcák rejtekén, sötét, tátongó raktárakban 

megbámulhattam a hatalmas ládákban tartott gyíkokat, a kosárszám 

nyüzsgő teknőcöket, és az algától zöld, csöpögő tartályokat, amelyek teli 

voltak gőtékkel, békákkal és szalamandrákkal. Egy ilyen East End-i 

portyám alkalmával ismerkedtem meg Anstruther ezredessel. 

Van den Goth-hoz, a híres nagykereskedőhöz, az észak-amerikai hüllők 

és kétéltűek specialistájához igyekeztem. Mr. Romilly azzal küldött el, 

hogy hozzak százötven ékszerteknős-csecsemőt – bájos, édesvízi 

apróságokat, amelyeknek zöld a páncéljuk, és sárga-piros pettyek tarkítják 

a bőrüket. Akkorák, mint egy-egy félkoronás pénzdarab. Nagy volt a 

kereslet ebből a jószágból, mert gyerekeknek egyszerű és kitűnő ajándék; 

lakásban is jól tartható. Így aztán elmentem Van den Goth-hoz, és magával 

a tulajdonossal tárgyaltam. Van den Goth úr nagydarab ember volt, olyan, 

mint egy faggyúból gyúrt orangután. Teknőceimet moha közé rakta egy 

kartondobozba, s én azután megkérdeztem, körülnézhetnék-e nála. 



– Tessék csak – felelte –, tessék. – Azzal visszahuppant a székébe, 

olvasni kezdett egy holland újságot, a szájába szivart dugott, és többé 

tudomást sem vett rólam. Jó ideig bámészkodtam az üzletben, 

megcsodáltam a gyönyörű kígyókat, és a lélegzetem is elállt, amikor 

megláttam egy ládára való élénkzöld, ráncos, lelógó tokájú iguanát: 

olyanok voltak, mint a mesebeli sárkány. Végül az órámra nézve rémülten 

konstatáltam, hogy legalább fél órával túlléptem a rendelkezésemre álló 

időt. Felragadtam hát teknőcös dobozomat, sietve elköszöntem Mr. Van 

den Goth-tól, és elügettem a buszhoz. 

Azt viszont nem vettem észre, és ez súlyos mulasztásnak bizonyult, 

hogy mind a teknőcrakomány, mind a moha, amelyet Mr. Van den Goth a 

dobozba rakott, egyaránt nagyon nedves. Az üzletbeli nézelődésem közben 

ez a nedvesség átáztatta a kartondoboz fenekét, és így csöppet sem volt 

meglepő, hogy amikor felkapaszkodtam az autóbusz lépcsőjén, és éppen le 

akartam ülni az emeleten, a doboz feneke mindenestül kiszakadt, és 

ékszerteknősök zuhataga árasztotta el a busz padlóját. 

Szerencsémre rajtam kívül csak egyetlen utas tartózkodott a felső 

szinten: karcsú, katonás külsejű férfi, aki őszes bajuszt és monoklit, jól 

szabott tweedöltönyt és alacsony tetejű kalapot viselt. Gomblyukában 

szegfű pompázott, kezében ezüstgombos, rotángpálmából készült 

sétapálcát tartott. Eszeveszetten kúsztam fel-alá a padlón, és gyűjtögettem 

a teknőcöket, de ezek hihetetlen sebességgel képesek mozogni, ha akarnak, 

és különben is túlnyomó többségben voltak. Az egyik hirtelen 

nekiiramodott, végigfutott az ülések közötti folyosón, és bekanyarodott a 

katonás külsejű férfi lábánál. Amint a férfi megérezte, hogy fényesre kefélt 

cipőjén kaparászik valami, lenézett. Te jó isten, gondoltam, most aztán 

benne vagyok a pácban. Az idegen szemébe nyomta a monoklit, és 

szemügyre vette a teknőcöt, amely azon erőlködött, hogy felkapaszkodjon 

a cipőjén. 

– Az árgyélusát! – mondta. – Ékszerteknős! Chrysemis picta! Évek óta 

nem láttam ilyet! 

Körülnézett, hogy kiderítse a kicsi hüllő származásának helyét, és 

meglátta, amint ott kuporgok a padlón, pipacsvörösen, és a szélrózsa 

minden irányában szétszaladó teknősöket hajkurászom. 

– Aha! – mondta. – A magáé ez a kis gézengúz? 

– Igen, uram – feleltem. – Sajnálom, de az történt, hogy kiesett a doboz 

feneke. 

– Az árgyélusát, maga most benne van a slamasztikában, mi? – kiáltotta. 

– Hát… ööö. Így is mondhatnánk. 



Felvette a teknőcöt, amelynek éppen sikerült felkapaszkodnia a cipőjére, 

és odalépett hozzám. 

– Tessék – mondta. – Hadd segítsek magának. Visszaterelem a 

szökevényeket. 

– Nagyon kedves öntől – feleltem. 

Négykézlábra ereszkedett, akárcsak én, és fel-alá kúszva a buszon, 

szedegettük a teknőcöket. 

– Hohó! – kiáltotta olykor. – Ott szökik egy az ülés alatt! 

Egyszer, amint az egyik teknős futva közeledett feléje, ráemelte 

sétapálcáját, célzott, és azt mondta: Bumm! Bumm! Vissza, uram, vagy 

őrizetbe veszem! 

Végül mintegy negyedórányi üldözés után sikerült az összes teknőcöt 

visszakényszeríteni a dobozba, és a nyílást hevenyészve befoltoznom a 

zsebkendőmmel. 

– Nagyon kedves öntől, hogy segített, uram mondtam. – De attól tartok, 

nagyon bepiszkolódott a térde. 

– Bőven megéri – felelte. – Bőven megéri. Régóta nem mozogtam 

ennyit. 

Szemébe nyomta monokliját, és rám nézett. 

– Mondja csak – kérdezte –, mit csinál maga ennyi teknőccel? 

– Hát… állatkereskedésben dolgozom, és épp most hozom őket a 

nagykertől. 

– Aha – bólintott: – Nincs ellenére, ha ideülök, és szóval tartom? 

– Nem, uram – feleltem –, épp ellenkezőleg. 

Leült velem szemben. Sétapálcáját a térde közé vette, állát 

rátámasztotta, és elgondolkodva rám nézett. 

– Állatkereskedés, csakugyan? – kérdezte. – Szereti az állatokat? 

– Hogyne, nagyon – feleltem. – Voltaképpen csak az állatokat szeretem. 

– Hmmm – mondta. – Mi mást tartanak még abban az üzletben? 

Érdeklődése őszintének látszott, ezért mindent elmeséltem az üzletről és 

Mr. Romillyról. Gondolkodtam rajta, hogy meséljek-e Mr. Bellow-ról is, 

de hát titoktartást fogadtam, ezért úgy döntöttem, nem szólok róla. Amikor 

megérkeztünk az én megállómhoz, felálltam. 

– Elnézést, uram – mondtam –, nekem itt le kell szállnom. 

– Ah! – mondta. – Ah! Nekem is! Nekem is! Világosan láttam, hogy 

eredetileg nem itt szándékozott leszállni, csak tovább akar beszélgetni 

velem. Leszálltunk. Szabadelvű neveltetésem révén tudtam egyet-mást a 

pederaszták mibenlétéről és fortélyaikról is. Tudtam például, hogy még 

katonás külsejű, monoklis uraknak is lehetnek ferde hajlamaik, és az a 



tény, hogy olyan megállónál szállt le, ahol semmi dolga nem volt, 

olyasforma érdeklődést árult el irányomban, amely könnyen 

kényelmetlenné válhatott. Óvatos lettem. 

– Nos hát, hol az az üzlet? – kérdezte, sétapálcáját hüvelyk- és 

mutatóujja közt lóbálva. 

– Itt a közelben – mondtam. 

– Aha. Akkor elkísérem odáig. 

Így is tett; menet közben figyelmesen megnézett minden üzletet., 

– Mondja csak – szólalt meg –, mit szokott csinálni a szabad idejében? 

– Hát például állatkertbe járok, meg moziba, meg múzeumba. 

– Járt már a Történelmi Múzeumban? Látta már azokat a maketteket 

meg a többit? 

– Igen. Nagyon érdekes volt – feleltem. – Szeretem az ilyesmit. 

– Csakugyan? Csakugyan? – kérdezte, helyére nyomva monokliját, és 

fürkésző tekintettel nézve rám. – Szóval szeret játszani, igaz? 

– Hát mondhatjuk úgy is – válaszoltam. 

– Aha – bólintott. 

Az Akvárium ajtaja előtt megálltunk. 

– Hát ha megbocsát, uram – mondtam –, már… már így is eléggé 

elkéstem. 

– Gondoltam – mondta. – Gondoltam. Elővette tárcáját, és átadott egy 

névjegyet. 

– Itt a nevem és a címem. Ha valamelyik este kedve volna átugrani, 

játszhatnánk valamit. 

– Ez… ööö… nagyon kedves öntől, uram – mondtam, és hátamat 

szilárdan a falnak vetettem. 

– Ugyan már – mondta. – Akkor várom. Ne is szóljon előtte… csak 

jöjjön bátran. Mindig otthon vagyok. Hat után bármikor. 

Katonásan elmasírozott. Semmi kényeskedés, semmi nőiesség nem volt 

a járásában, de én sem voltam már olyan tájékozatlan, hogy ne tudtam 

volna: ezek nem alapvető ismérvei a homoszexualitásnak. Névjegyét a 

zsebembe gyűrtem, és bementem a boltba. 

– Hol csavargott, haszontalan fiú? – kérdezte Mr. Romilly. 

– Elnézést a késésért – mentegetőztem. – De… szóval… egy kis baleset 

történt a buszon. Kiesett a doboz feneke, kiszóródott az összes teknőc, 

aztán valami katona segített összeszedegetni, de ez időbe került. Nagyon 

sajnálom, Mr. Romilly. 

– Semmi baj, semmi baj – felelte. – Nagyon nyugalmas délután volt… 

Nagyon nyugalmas. Közben előkészítettem a tartályt, ha kedve van, tegye 



bele őket. 

Beleraktam. az ékszerteknősöket az akváriumba, és figyeltem, ahogy 

úszkálnak, aztán elővettem az ezredes névjegyét. “Anstruther ezredes, Bell 

Mews 47, South Kensington” – ez állt rajta, meg a telefonszám. Néztem 

egy darabig. 

– Mr. Romilly – mondtam aztán –, nem ismer véletlenül egy bizonyos 

Anstruther ezredest? 

– Anstruther? Anstruther? – ráncolta a homlokát Mr. Romilly. – Nem 

hiszem… Á, várjon csak, várjon. Hol lakik az illető? 

– A Bell Mewsban. 

– Ő az! Ő az! – örvendezett Mr. Romilly. – Úgy van, úgy van. Ő az: 

Kitűnő katona. És amellett nagyon finom ember. Ő segített összeszedni a 

teknőcöket? 

– Ő. 

– Ez rávall. Mindig kész arra, hogy segítsen a bajbajutottakon – mondta 

Mr. Romilly. – Manapság már nem terem ez a fajta. Sajnos, egyáltalán 

nem terem. 

– Szóval… ööö… ismert és… köztiszteletben álló ember? – 

puhatolóztam. 

– Ó, hogyne. Hogyne. Azon a környéken mindenki ismeri. Mindenki 

rajong az öreg ezredesért. Eltöprengtem ezen az értesülésen, és arra 

gondoltam, hogy talán mégis elfogadom az ezredes meghívását. Végül is, 

gondoltam, ha a legrosszabb bekövetkezik, még mindig kiabálhatok 

segítségért. Annak ellenére, hogy azt mondta: ne telefonáljak, úgy 

gondoltam, jobb az udvariasság, s ezért néhány nap múlva felhívtam. 

– Anstruther ezredes? – kérdeztem. 

– Igen. Igen – felelte. – Ott ki beszél? 

– Itt… ööö… A nevem… Durrell. A napokban találkoztunk a buszon. 

Ön volt olyan kedves, és segített összeszedni a teknősbékáimat. 

– Ó, tudom már – mondta. – És hogy vannak a kis gézengúzok? 

– Jól – feleltem. – Jól vannak. Én tulajdonképpen azért hívtam, hogy 

megkérdezzem: nem élhetnék-e a kedves meghívásával? 

– Hát már hogyne, kedves barátom. Hogyne! Örömmel látom! 

Boldogan! Mikor jönne? 

– Önnek mikor lenne alkalmas? – kérdeztem. 

– Jöjjön fel hét tájban, akkor együtt vacsorázhatunk. 

– Nagyon köszönöm – mondtam. – Ott leszek. 

A Bell Mews rövidke, macskaköves zsákutca volt. mindkét oldalán 

négy-négy házzal. Akkor még nem tudtam, hogy az ezredes tulajdonában 



van az utca páratlan oldalán mind a négy ház, amelyek közfalain átjárókat 

üttetett, és katonás logikával mind a négy bejáratra a 47-es számot íratta ki. 

Néhány percnyi tétovázás után bekopogtattam a legelső 47-es ajtón, és 

vártam, mi lesz. Közben azon járt az eszem, milyen hülyeség, hogy egy 

harminc méter hosszú utcában négy 47-es számú ház legyen. És ha már így 

van, hol lehet a többi szám? Nyilvánvalóan szétszórva helyezkednek el a 

környék különböző utcáiban. Szívből átéreztem a londoni postások 

keserves sorsát. 

Amikor idáig értem gondolataimban, kitárult a 47-es számú ajtó, 

amelyiken bekopogtattam, és a küszöbön ott állt az ezredes. 

Megdöbbenésemre palackzöld bársonyszmokingot viselt, moaréhajtókával, 

és kezében egy hatalmas konyhakést lóbált. Megfordult a fejemben: vajon 

okos dolog volt-e eljönnöm ide? 

– Durrell? – kérdezte; és szemébe nyomta a monokliját. – Az 

árgyélusát, micsoda pontosság! 

– Pedig elég nehezen találtam ide – kezdtem. 

– Aha! – mondta. – A negyvenhetesek megzavarták, mi? De mindenki 

így van vele. Így legalább több nyugalma van az embernek. Jöjjön be! 

Jöjjön! 

Beléptem a hallba, ő meg becsukta mögöttem az ajtót. 

– Örülök, hogy eljött. Erre tessék – mondta. 

Fürge léptekkel ment előttem, mutatta az utat, és közben úgy tartotta 

maga előtt a konyhakést, mintha lovasrohamot vezényelne. Egy pillanatra 

felvillant előttem egy mahagóni kalaptartó és a falon néhány olajnyomat, 

aztán beértünk egy nagy, tágas nappaliba, amelynek berendezése egyszerű, 

de kényelmes volt, mindenütt halmokban álltak a könyvek, és a falakon 

különböző katonai egyenruhákat ábrázoló színes nyomatok függtek. 

Átsuhantunk a nappalin is, be a konyhába. 

– Elnézést, hogy így megfuttattam – zihálta. – De a sütőben van a 

pástétom, és nem szeretném, ha odaégne. A sütőhöz ugrott, kinyitotta és 

bekukucskált. 

– Á, nem, minden rendben – mondta. – Helyes… helyes. 

Fölegyenesedett és rám nézett. 

– Szereti a vesepástétomot? – kérdezte. – I-igen – feleltem. – Nagyon. 

– Nagyszerű – mondta. – Nemsokára kész.: Most pedig jöjjön, üljön le, 

és igyék valamit. 

Visszaterelt a nappaliba. 

– Üljön le, üljön csak le – nógatott. – Mit iszik? Sherryt? Whiskyt? 

Gint? 



– Mmm… ööö… bor nincs véletlenül? – kérdeztem. 

– Bor? – kérdezte. – Hogyne, hogyne. 

Elővett egy üveget, kihúzta a dugót, és telitöltötte a poharamat 

rubinpiros, karcos, száraz borral. Vagy tíz percig üldögéltünk, és jobbára 

teknőcökről társalogtunk, aztán az ezredes az órájára nézett. 

– Készen kell már lennie – mondta. – Ugye nem baj, ha a konyhában 

eszünk? Rengeteg vesződséget megtakarít így az ember. 

– Dehogyis, egyáltalán nem baj – mondtam. Kimentünk a konyhába, az 

ezredes megterítette az asztalt, aztán krumplit tört, a tetejébe egy kazalnyi 

pástétomot rakott, és elém tolta. 

– Igyék még egy kis bort – mondta. 

A pástétom nagyszerű volt. Megkérdeztem, vajon maga csinálta-e. 

– Igen – felelte. – Meg kellett tanulnom főzni, mikor a feleségem 

meghalt. Egyébként nagyon egyszerű, ha az ember nekidurálja magát. 

Egy-két csipetnyi fűszerrel, miegymással csodákat lehet művelni. Maga 

tud főzni? 

– Hát nagyon keveset – mondtam. – Anyám tanítgatott mindenfélére, de 

sose csináltam igazán komolyan. Pedig szívesen főzök. 

– Én is – helyeselt. – Én is. Megnyugtatja az embert. A pástétom után 

fagylaltot vett elő a hűtőszekrényből, és annak láttunk neki. 

– Á – mondta székében hátradőlve az ezredes, és megveregette a hasát 

–, ez a jó. Ez a jó. Csak egyszer eszem napjában, de akkor kiadósan. Mit 

szólna most egy pohárka portóihoz? Van egy kevés, aránylag finom 

portóim. 

Ittunk egy pohár portóit, és az ezredes rágyújtott egy finom, vékony 

manillaszivarra. Miután megittuk a bort, és eloltotta a szivarvéget, a 

szemébe nyomta a monoklit, és rám nézett. 

– No, van kedve feljönni, játszani egyet? – kérdezte. – Ööö…miféle 

játékról van szó? – kérdeztem óvatosan, attól tartva, hogy eljött a pillanat, 

amikor közeledni próbál. 

– Hatalmi játék – felelte az ezredes. – Szellemi csata. Makettek. Szereti 

az ilyesmit, nem? 

– Hát… igen – mondtam bizonytalanul. – Hát akkor jöjjön – sürgetett –, 

jöjjön! 

Újból átmentünk a hallon, aztán fel a lépcsőn, és át egy kis szobán, 

amely műhely benyomását keltette; egyik oldalán munkapad húzódott, 

fölötte polcokkal; ezeken festékesdobozokat, forrasztópákákat és 

mindenféle más rejtélyes holmit láttam. Az ezredes nyilván barkácsol a 

szabad idejében, gondoltam. Aztán házigazdám kinyitott egy ajtót, és 



megdöbbentő látvány tárult a szemem elé. A terem, amelybe beláttam, 

végigért az egész házon, így valami huszonöt méter hosszú volt. 

Tulajdonképpen az ezredes tulajdonában lévő négy ház emeleti szobái 

alkották, épp csak a közfalakat távolították el. De nem is annyira a szoba 

mérete képesztett el, hanem az, ami benne volt. A terem mindkét végében 

egy-egy papírmaséból készült vár állt. Körülbelül egy méter magasak, 

másfél méter szélesek lehettek. Körülöttük pedig ólomkatonák százai 

csillogtak-villogtak parádés egyenruhájukban, köztük tankok, páncélautók, 

légelhárító ágyúk és hasonlók sorakoztak. Előttem terült el a háború maga, 

teljes fegyverzetben. 

– Á – dörzsölte a kezét az ezredes boldogan. – Meglepődött, iga? 

– Te jó isten, hát hogyne! Soha életemben nem láttam még ennyi 

ólomkatonát. 

– Évekig tartott, amíg összegyűjtöttem – mondta –, évekig. Egy gyártól 

kapom őket, tudja, még festés nélkül, és magam festem valamennyit. 

Sokkal szebb, tisztább, egyenletesebb így, és hitelesebb is. 

Lehajoltam, és fölvettem az egyik aprócska katonát. 

Az ezredes igazat beszélt. Az ólomkatonák általában nyomorúságos 

kipingált játékszerek, de ez igen gondos munka nyomát viselte. Mintha 

még az arca is kifejező lett volna. 

– Nos – mondta az ezredes –, nos, játszunk egy rövid változatot, éppen 

csak bemelegítésül. Ha már belejött, lehet bonyolítani is természetesen. 

Most elmagyarázom a szabályokat. 

A játék szabályai az ezredes előadásában eléggé egyszerűnek tűntek. 

Mindkét játékosnak volt egy hadserege. Két kockával kellett dobni, és aki 

nagyobbat dobott, az volt a támadó, ő indulhatott elsőnek. Ismét dobott, a 

kockák mutatta számnak megfelelő zászlóaljat irányíthatott a tetszőleges 

irányba, és lőhetett az ágyúkból is. Ezek rugóval működtek, gyufával 

kellett megtölteni őket. Rugójuk meglepően erős volt, hihetetlen 

sebességgel röpítették át a gyufaszálakat a szobán. Ahol egy-egy gyufa 

leesett, ott tíz centiméter átmérőjű körzetben mindent elpusztítottnak kellett 

tekinteni. Ha tehát az ellenség valamelyik hadoszlopát sikerült telibe 

találni, súlyos veszteségeket okozhatott az ember. Mindkét játékosnak kis 

rugós mérőszalag volt a zsebében, hogy megmérhesse a gyufa hatósugarát. 

Nagyon tetszett a dolog, de elsősorban azért, mert erősen emlékeztetett 

egy másik játékra, amelyet Görögországban játszottunk. Leslie bátyám, aki 

csillapíthatatlan érdeklődéssel fordult minden, hajóval és lőfegyverekkel 

kapcsolatos témához, valóságos flottát gyűjtött össze játék hajókból: 

cirkálókból, rombolókból, tengeralattjárókból. Ezeket kirakosgattuk a 



földön, és az ezredes játékához nagyon hasonló módon játszottunk velük, 

de a hajók kilövéséhez golyókat használtunk. Göröngyös talajon úgy 

gurítani a golyót, hogy pontosan eltaláljon egy négy centiméteres játék 

hajót, ehhez bizony éles szem kellett. Az első dobás után úgy esett, hogy 

én lettem a támadó. 

– Hah! – kiáltott fel az ezredes. – Galád fritz! Láttam, hogy háborús 

hangulatba kezdi lovalni magát. 

– Az a cél, hogy elfoglaljam a várát? – kérdeztem. 

– Ha tudja – felelte. – De le is rombolhatja. 

Hamar rájöttem a játék fortélyára: el kell terelni az ellenség figyelmét az 

egyik hadoszlopomról, hogy amíg nem figyel oda, gyors manővereket 

hajthassak végre vele. Tehát állandó tűz alatt tartottam az ezredes seregét, a 

gyufák csak úgy süvítettek a teremben, és eközben két zászlóaljat lopva 

előrevetettem az ő vonalainak közelébe. 

– Disznó! – ordította az ezredes, valahányszor becsapódott egy 

gyufaszál, és nekiállhatott méricskélni a tíz centit. – Piszkos disznó! 

Alávaló, fritz! – Arca kipirult, monoklija bepárásodott, és állandóan 

törölgetnie kellett. 

– Fene pontosan céloz! – ordította. 

– Az ön hibája – kiáltottam vissza. – Állandóan együtt tartja a csapatait. 

Kiváló célpontot nyújtanak. 

– Ez része a stratégiámnak. Ne vitatkozzon velem stratégiáról. Én 

idősebb vagyok, és magasabb a rangom! – Hogy volna magasabb a rangja, 

amikor én is tábornok vagyok? 

– Ne arcátlankodjon, pökhendi taknyos! – bömbölte. 

Így folyt a játék vagy két óra hosszat, s ezalatt sikerült kipusztítanom az 

ezredes csapatainak nagyobb részét, s emellett megvetettem a lábamat a 

vára tövében. 

– Adja meg magát! – kiáltottam. 

– Soha! – mondta az ezredes. – Soha! Hogy megadjam magam egy 

hitvány fritz-nek? Soha! 

– Akkor kénytelen vagyok bevetni az árkászaimat közöltem. 

– Mit akar az árkászokkal? 

– Felrobbantani az erődjét – mondtam. 

– Azt nem teheti meg – felelte. – Ellenkezik a hadviselés szabályaival. 

– Szó sincs róla – mondtam. – A németek se törődnek a hadviselés 

szabályaival. 

– Ez aljas trükk volt! – bömbölte, miután sikeresen felrobbantottam a 

várat. 



– Most már megadja magát? 

– Nem! Küzdeni fogok, hitvány fritz, minden centiméterért! – kiáltotta, 

fürgén szaladgálva a padlón négykézláb, és lázas sebességgel mozgatta 

csapatait. De erőfeszítése nem járt sikerrel: beszorítottam egy sarokba, és 

halomra lőttem az embereit. 

– Az árgyélusát! – mondta az ezredes, mikor mindennek vége volt, és 

megtörölte a homlokát. – Sose láttam még, hogy valaki így játssza ezt a 

játékot. Hogyan tud ilyen halálpontosan célozni, ha még soha nem játszott 

ilyet? 

– Hát valami hasonlót játszottam már, csak ott golyókat használtunk – 

mondtam. – De azt hiszem, ha egyszer rááll az ember szeme, akkor később 

is tudja. 

– Nahát! – mondta az ezredes, végigtekintve vert seregén. – De jó harc 

volt és jó játék. Játszunk még egyet? Így hát játszottunk tovább, az ezredes 

egyre izgatottabb lett, míg egyszer az órámra pillantottam, és rémülten 

láttam, hogy éjjel egy óra van. Épp a háború közepén tartottunk, ezért 

csapatainkat magukra hagytuk a megmerevedett frontokon másnap estig, 

amikor visszamentem, és befejeztük a játszmát. Ettől kezdve hetenként 

két-három estét az ezredesnél töltöttem, vadul csatázva a hosszú teremben, 

és ez határtalan örömet szerzett neki – majdnem akkorát, mint nekem. 

Nem sokkal ezután mama bejelentette, hogy sikerült házat találnia, és 

végre elköltözhetünk Londonból. Kegyetlenül elszomorodtam. Azt 

jelentette ez, hogy fel kell mondanom az állásomat, és el kell válnom 

barátaimtól: Mr. Bellow-tól, és Anstruther ezredestől. Mr. Romillynak 

majd megszakadt a szíve. 

– Soha nem találom meg a maga utódját – mondta. Soha! 

– Valaki majd csak akad – vigasztaltam. 

– De senkinek sincs ilyen érzéke a ketrecek berendezéséhez meg a 

többihez – mondta Mr. Romilly. – Nem is tudom, mihez kezdek majd 

maga nélkül! 

Mikor elérkezett távozásom napja, könnyes szemmel egy bőrtárcát 

nyújtott át. Belsejében arany betűkkel ez állt: “Gerald Durrellnek, 

munkatársaitól.” Ez kissé meglepett, mert csak ketten voltunk: Mr. 

Romilly meg én, de azt hiszem, neki így jobban tetszett a szöveg. Hálásan 

megköszöntem, aztán átmentem a Potts Lane-re, búcsúlátogatásra, Mr. 

Bellow műintézetébe. 

– Sajnálom, hogy elmegy, fiam – mondta Mr. Bellow. – Igazán nagyon 

sajnálom. Tessék… ez a magáé… Egy kis búcsúajándék. 

Kicsiny madárkalitkát nyomott a kezembe; a kalitkában 



gyűjteményének az a tagja üldögélt, amelyikért a legjobban epekedtem: a 

vörös kardinálispinty. Túláradtak bennem az érzelmek. 

– Igazán nekem akarja adni? – kérdeztem. – Hát persze, fiam. Hát 

persze. 

– És vajon ez a megfelelő időszak a madárajándékozásra? 

Mr. Bellow harsányan felnevetett. – Persze! – mondta. – Hát persze! 

Elköszöntem tőle, és aznap este átmentem az utolsó háborút 

megharcolni az ezredessel. Mikor vége lett ezúttal engedtem, hogy ő 

nyerjen –, lekísért az emeletről. 

– Tudja, hiányozni fog, fiam. Nagyon fog hiányozni. De azért írjon 

majd, jó? Írjon. Van itt egy… szóval egy kis ajándék magának. 

Vékony, ezüst cigarettatárcát nyújtott át. A tetején ez a véset volt 

olvasható: “Szeretettel Margerytől.” Ez kissé meglepett. 

– Á, ne törődjön a felirattal – mondta. – Azt el lehet távolítani, ha 

akarja… Egy hölgytől kaptam… akit valaha ismertem. Gondoltam; 

tetszeni fog magának. Emlékül, hm? 

– Nagyon, nagyon kedves öntől, uram – mondtam. 

– Ugyan, ugyan – mondta, aztán kifújta az orrát, megtörölgette a 

monokliját, és kezet nyújtott. – Nos hát, jó szerencsét, fiam. Remélem, 

még találkozunk. 

Sosem láttam többé. Nem sokkal ezután meghalt. 

 

 

 

ELŐLÉPTETÉS 

 

 

Mamfe nem tartozik a világ legegészségesebb pontjai közé. Nagy, barna 

vizű folyó kanyarulatában fekszik egy hegyfokon, és sűrű erdő veszi körül. 

Az év legnagyobb részében olyan forró és párás, mint a gőzfürdő, az esős 

évszak kivételével, amikor még forróbb és még párásabb. 

Mamfe lakosságát akkoriban öt fehér férfi, egy fehér nő és vagy tízezer 

afrikai képezte. Úgy esett ugyanis, hogy pillanatnyi elmezavaromban ezt a 

helyet jelöltem ki állatgyűjtő expedícióm főhadiszállásául. Nagy sátorban 

laktam, amelyet a vízilovaktól hemzsegő barna folyó partján állítottam fel, 

és hamarosan megtöltöttem válogatott vadállatokkal. Munkám során 



természetesen alaposan megismertem a fehér lakosságot és a feketék jó 

részét is. Az afrikaiak vadászi, vezetői és teherhordói szerepkörben 

tevékenykedtek mellettem, mert amikor az ember belépett abba az erdőbe, 

azonnal visszakerült Stanley és Livingstone korába, és minden földi javát 

izmos teherhordóknak kellett a fejükön cipelniük. 

A vadállatgyűjtés egész embert kíván; nem sok idő marad társadalmi 

életre, de érdekes módon mégis elég volt ahhoz, hogy ezen a félreeső 

helyen kisegítsem a bajból az akkor még fennálló Gyarmatügyi 

Minisztériumot. 

Egy reggel épp azzal foglalatoskodtam, hogy tejet adtam öt aprócska 

mókuscsecsemőnek, amelyeknek, úgy láttam, sem erejük, sem 

hajlandóságuk nincs az életben maradásra. Akkoriban még nem volt olyan 

cumisüveg, amelynek szopókája eléggé kicsi lett volna egy mókuskölyök 

számára, ezért vattát csavartam egy gyufaszál végére, belemártottam a tejes 

tápkeverékbe, és a szájukba dugtam, hadd szopogassák. Hosszadalmas és 

kegyetlenül idegesítő munka volt. Arra is vigyázni kellett, nehogy 

túlságosan sok tejet itassak fel a vattával, mert még megfulladtak volna 

tőle, azonkívül oldalvást kellett a szájukba adnom a gyufát, nehogy 

beleakadjon a fogukba, mert akkor azonnal lenyelik, és bélcsavarodásban 

elpusztulnak. 

Tíz óra volt, és máris akkora hőség, hogy állandóan törölgetni kellett a 

homlokomat, nehogy verítékemmel eláztassam a mókusokat, mert attól 

megfáztak volna. Nem voltam a legjobb kedvemben, míg védenceimet 

tápláltam (akik ebben egyáltalán nem voltak hajlandók együttműködni 

velem), mikor inasom, Pius nesztelenül mellettem termett. 

– Uram – mondta. 

– Mi van? – kérdeztem türelmetlenül, miközben megpróbáltam az egyik 

mókus szájába erőltetni a vattát. – A káem jön, uram – felelte. 

– A körzeti megbízott? – kérdeztem meglepődve. Mi az ördögöt akar? 

– Nem tud, uram – mondta Pius szenvtelenül. – Kinyissak sört? 

– Igen, nyiss csak – mondtam, és mert közben Martin Bugler, a körzeti 

megbízott megjelent a domb tetején, a mókusokat visszaraktam száraz 

banánlevelekkel kibélelt dobozukba, majd kimentem a sátorból, hogy 

üdvözöljem Martint. 

Magas, nyurga, fekete szemű, kócos fekete hajú, tömpe orrú fiatalember 

volt. Mivel végtagjai rendkívül hosszúak voltak, és ráadásul a mondókáját 

széles gesztusokkal szokta kísérni, valósággal vonzotta a baleseteket. 

Mindemellett derék káem volt, nagyon szerette a munkáját, és nagyon 

szerette az afrikaiakat is, akik viszonozták szeretetét. 



A körzeti megbízottak és munkatársaik között sok gonosz szörnyeteg 

akadt, de volt közöttük számos nagyszerű férfi is, aki ugyancsak nehéz 

munkát végzett. Képzelje csak el a nyájas olvasó, hogy huszonnyolc éves 

korában egy Waleshez hasonló nagyságú területet bíznak a gondjaira, 

hatalmas lélekszámú afrikai lakossággal és egyetlen segítővel. Minden 

szükségletüket ki kell elégítenie, apjuk-anyjuk kell legyen, ráadásul még 

törvényt is kell tartania. És sok esetben a törvényt, mivel angol törvény 

volt, bonyolultságában nehezen fogták fel a mégoly csavaros eszű 

bennszülöttek is. 

Erdei portyázásaim során sokszor elhaladtam a vályogfalú, bádogtetős 

tárgyalóterem előtt, és láttam, hogy odabent Martinról patakokban csorog a 

veríték, míg tárgyalást tart valamilyen vitás ügyben, amit csak nehezített, 

hogy az egymástól talán csak néhány mérföldnyire fekvő falvak különböző 

nyelvjárásokat beszéltek. Ezért, ha viszály támadt két falu között, két 

tolmácsot kellett keríteni a két faluból, meg egy harmadikat, aki mindkét 

nyelvet beszélte, hogy Martinnak tolmácsoljon. Az ügyek igen 

változatosak voltak, az emberevés gyanújától a feleséglopáson át egészen 

addig, hogy kinek a kakaóföldje kiébe nyúlik át egy arasznyira. 

Nagyon meglepődtem Martin érkezésétől, mert ilyenkor, kora délelőtt 

rendszerint fülig volt a napi munkában. Szinte futva közeledett a 

domboldalon, szélmalomként hadonászott, és kiabált valamit, amit nem 

értettem. Türelmesen megvártam, amíg odaér mellém a sátor árnyékába. 

– Egyszóval – mondta, elkeseredett mozdulattal tárva szét a karját – 

segítségre van szükségem. 

Előhúztam egy tábori széket, és gyengéden lenyomtam rá Martint. 

– Most már hagyd abba ezt a gyengeelméjű imádkozó sáskákhoz méltó 

viselkedést – mondtam. – Egy percig hallgass, és fújd ki magad. 

Csak ült, és átázott zsebkendőjével törölgette a homlokát. 

– Pius! – kiáltottam. 

– Igen – hangzott Pius válasza a konyhából. – Hozz sört nekünk, kérlek. 

– Igen, uram. 

A sör eléggé émelyítő fajta volt, és nem is egészen hideg, mert 

kezdetlegesen fölszerelt támaszpontunkon a behűtésére egyetlen mód 

kínálkozott: az, hogy egy vödör vízben tartsuk, és maga a víz is langyos 

volt. De mégis, az ilyen éghajlaton, amikor az ember szakadatlanul izzad, 

még akkor is, ha egy helyben ül, hatalmas folyadékfelvételre van szüksége 

a szervezetnek, és nappal a sör volt a legmegfelelőbb. 

Pius töltött a poharakba, Martin remegő kézzel felvette az egyiket, és 

lázas gyorsasággal kortyolni kezdte a sört. 



– Most pedig – kezdtem, megnyugtató lélekgyógyászhangon –, légy 

szíves, ismételd el lassan és tagoltan azt, amit a dombról lefelé jövet 

kiáltoztál. Egyébként nem ajánlom, hogy ilyen időben így szaladgálj, mert 

a) árt az egészségednek, és b) árt a tekintélyednek is. Már azt hittem, 

lázadás tört ki Mamféban, és egy nagy csapat üldöz téged, lándzsával és 

elöltöltő puskával. 

Martin megtörölte az arcát, és ivott a sörből. 

– Rosszabb – mondta. – Sokkal, sokkal rosszabb. 

– Hát akkor lassan, nyugodtan mondd el, mi a baj. 

– A körzeti felügyelő – mondta Martin. 

– Mi van vele? – kérdeztem. – Kirúgott? 

– Még nem – felelte Martin. – De nagyon hamar megteheti. Ezért kell a 

segítség. 

– Nem tudom, miben segíthetnék én – mondtam. Nem is ismerem a 

körzeti felügyelőt, és amennyire tudom, egyetlen rokonát sem. Úgyhogy 

nem tudok néhány jó szót szólni az érdekedben. Miért, milyen főbenjáró 

bűnt követtél el? 

– Azt hiszem, a legjobb lesz, ha az elején kezdem mondta Martin. 

– Általában ott a legjobb – helyeseltem. 

Újból megtörölte a homlokát, húzott egy jókorát a sörből, és lopva 

körülnézett, nem hallgat-e ki valaki. 

– Talán nem vetted még észre – kezdte –, de én eléggé jól végzem a 

munkámat. Amikor azonban szórakoztatni kell valakit, vagy hasonló, 

akkor mindig elrontom a dolgot. Amikor Umfalában kineveztek káemnek, 

a nyavalyás káef első dolga volt, hogy kijöjjön ellenőrző körútra. No, hát 

minden remekül ment, a körzetemben minden rendben volt, és úgy láttam, 

hogy a káef elégedett velem. Csak egy éjszakát töltött nálam, úgyhogy 

estére már azt hittem, sikerült a dolog. De sajnos a házamban épp akkor 

romlott el a vécé, és nem tudtam idejében megjavíttatni, ezért a háztól 

távolabb építtettem egy nagyon kényelmes kis fűkunyhót a 

hibiszkuszbokrok mögött. Tudod: egy gödör és egy keresztrúd, amire rá 

lehet ülni. Elmagyaráztam ezt a káefnek, és úgy láttam, nagyon is megértő. 

Azt akkor még nem tudtam, hogy az afrikai embereim mind azt hitték: 

nekik csináltattam a létesítményt, és már a káef érkezése előtt több nappal 

használatba vették. Vacsora előtt a káef kiment, és már a tartalmától eléggé 

elment a kedve, mert azt hitte, hogy az egészet külön az ő kedvéért 

csináltattam. De ez nem volt elég: ráült a rúdra, és az eltörött. 

Most már én is megrémültem. 

– Jóságos ég – mondtam –, nem nézted meg előre azt az rudat? 



– Hiszen épp ez az – mondta Martin. – Semmi érzékem az ilyesmihez. 

– De hát a nyakát törhette volna, vagy ami még rosszabb, meg is 

fulladhatott volna – mondtam. – Ismerem az ilyenfajta latrinát, és meg kell 

mondanom, én sem szeretnék beleesni. 

– Biztosíthatlak, hogy ő sem élvezte a dolgot mondta Martin gyászosan. 

– Persze azonnal segítségért kiáltott, és mi kihúztuk, de úgy nézett ki, mint 

egy… mint egy… mint egy két lábonjáró trágyadomb. Órákig tartott, amíg 

lemosdattuk, kitisztítottuk és kivasaltuk a ruháját, hogy másnap reggel el 

tudjon indulni, és persze jó későn jutottunk aznap vacsorához, öregem, és a 

káef nagyon keveset evett, és a társalgás fagyos volt, mint az Északi-sark. 

– Nincs semmi humorérzéke? – kérdeztem. 

– Semmi a világon – mondta Martin hevesen. – És különben sem tudom 

hibáztatni. Ha valaki beleesik a pöcegödörbe, aligha lehet elvárni tőle, 

hogy vidáman fogja fel a dolgot. 

– Értem – bólintottam. – Igyál még egy kis sört. 

– Mármost az a baj – folytatta Martin –, hogy nem ez volt az első ilyen 

ügyem. Sok mindent elkövettem én még káem-helyettes koromban, ezeket 

nem akarom most részletezni, de ezért tartott olyan sokáig, amíg 

káemhából káemmé léptettek elő. És ezután a kellemetlen latrinaügy után a 

következő telephelyem Umcsicsi volt, arról pedig te is tudod, milyen. 

– Szent isten – mondtam. – Sose jártam ott, de hallottam róla. 

Umcsicsi amolyan Ördögsziget volt, ahová a vétkes káemeket és 

káemhákat száműzték kegyvesztettségük idejére. Rengeteg leprás élt ott, és 

több moszkitó, mint Afrika egész nyugati partvidékén együttvéve. 

– Érdekes történet – mondtam –, de nem tudom, miért mesélted el épp 

most. 

– De hiszen ezt magyaráztam, amíg a dombon jöttem lefelé – mondta 

Martin. – A káef megint szemle úton van. Három nap múlva ideér, és 

muszáj, hogy segíts nekem! 

– Martin – feleltem –, én nagyon szeretlek téged, de a háziasszony 

szerepére nem vagyok alkalmas. 

– Nem, nem, öregem, tudom én azt. De azért jó volna, ha mellettem 

állnál. 

Ezt a szívből fakadó segélykérést nem tudtam elutasítani. Mamfe teljes 

fehér bőrű lakossága és a feketék kilencvenkilenc százaléka nagyon 

szerette Martint. 

– Pius – kiáltottam –, kérlek, hozz még sört a káemnek! 

Mikor a sör megérkezett, előrehajoltam, és átható tekintetet vetettem 

Martinra. 



– Megtaláltam az egyetlen megoldást. Van egy nő is a körünkben. 

– Nő?! – kérdezte Martin csodálkozva. – Miféle nő? 

– Mary – feleltem –, a helyettesed felesége, ha netán elfelejtetted volna. 

A nők értenek igazán az ilyesmihez. Azonkívül itt van Mc Grade (ő volt az 

Építésügyi Minisztérium kiküldött embere; a hidak karbantartásáért, az 

útépítésért és egyéb unalmas dolgokért volt felelős), és itt van Girton (Az 

Egyesült Afrika Társaság megbízottja, aki ideje nagy részét azzal töltötte, 

hogy manchesteri textilárut adott el a feketéknek, sört és konzerveket a 

fehéreknek). Ennyien biztosan tudunk valamit csinálni. 

– Édes öregem – mondta Martin ünnepélyesen –, örökre lekötelezel. 

Micsoda remek ötlet! 

– Először is körül kell nézni a házadban – mondtam. – De hiszen 

sokszor jártál már nálam – mondta Martin csodálkozva. – Pecsétekért is, de 

inni is. 

– Igaz, de a nappali szobádon és a verandán kívül semmit sem láttam 

még. 

– Hogyne, persze – bólogatott Martin. – Az lesz a legjobb, ha most 

mindjárt eljössz velem, és körülnézel. 

– Elviszem Piust is – mondtam –, nálad hagyom estére. Sokkal 

ügyesebb, mint az a szerencsétlen fickó, aki nálad van. Ő igazán tud 

kormányhivatalhoz méltó kiszolgálást nyújtani. A tiéd még képes volna a 

káef ölébe önteni a levest. 

– Jaj, istenem – mondta Martin halálra váltan –, ne is mondj ilyet! 

Így aztán hármasban átmentünk a káem házába, amely a folyó felett egy 

sziklafokon állt. Nagyon szemrevaló hajlék volt, vastag falakkal, hatalmas 

szobákkal, mert akkoriban épült, amikor Kamerun még német gyarmat 

volt. A németek tudták, hogyan kell a forró égövön építkezni, ezért ami kis 

légmozgás akadt a környéken, azt a ház mind megkapta, és vastag falai 

olyan hűvösen tartották a szobákat, amennyire egy ilyen helyen, mint 

Mamfe, ez egyáltalán lehetséges. A domboldalon felfelé menet 

elmagyaráztam Piusnak, mi a probléma. 

– Ez nagyon fontos – mondtam –, és mi mind segítünk a káemnek, 

amiben csak tudunk. 

– Igen, uram – vigyorgott Pius boldogan, mert mindig is az volt a 

véleménye: túlságosan sokat foglalkozom az állataimmal, és nem nyújtok 

neki elegendő lehetőséget inasi képességeinek csillogtatására. 

A házba érve, figyelmesen megvizsgáltam a nappalit és a verandát. 

Mindkettő tágas volt, és egy nőtlen káem igényeinek megfelelő 

kényelemmel bútorozták be. 



– Kezdjük azzal – mondtam Martinnak –, hogy leveszed azt a naptárt a 

falról. 

– Miért? – kérdezte. – Szerintem nagyon csinos. 

– Martin – mondtam –, ha a káef pucér nőket lát kiakasztva a 

nappalidban, isten tudja, mit gondol majd rólad. Vedd csak le. 

Pius, aki élénk figyelemmel kísérte mindezt, leakasztotta a naptárt, 

amely egy nőt ábrázolt, meglehetősen buja pózban, és olyan egyértelműen 

bizonyította az embernek az emlősök osztályába tartozását, hogy még 

engem is zavarba hozott. 

– Most jön a hálószoba – mondtam. 

A tágas hálószobában szúnyoghálóval felszerelt franciaágy állt. 

– Pius – mondtam –, nézd meg az ágyat, hogy jó-e. Pius vidáman 

kuncogva négykézláb körüljárta az ágyat, és megvizsgálta minden 

eresztékét. 

– Most pedig – mondtam Martinnak – mind a ketten ugrálni fogunk a 

tetején. 

Meg is tettük, és az ágy jól tűrte. 

– Jól van – mondtam –, nem valószínű, hogy itt bármi veszély 

fenyegetné a káefet. Hol fogod etetni? 

– Etetni? – kérdezte Martin csodálkozva. 

– Igen, etetni – mondtam türelmetlenül. – Csak adsz neki enni, amíg itt 

van, vagy nem? 

– Hát a verandán – mondta Martin. 

– Máshol nem lehet? 

– Talán az ebédlőben… 

– Hát ha van ebédlőd, akkor használd, az isten szerelmére! A lehető 

legjobb ellátást akarod nyújtani, nem? Hol az az ebédlő? 

Átvitt a nappaliba, kitárt egy kétszárnyú ajtót, és én pompás ebédlőt 

pillantottam meg, amelynek hosszú asztalánál legalább tíz ember elfért 

volna. Szépen fényezett bútordarab volt, de mivel Martin sohasem 

használta a helyiséget, az asztalt vastag porréteg borította, csakúgy, mint a 

súlyos, szép székeket. A mennyezetről pedig az asztal fölé lógott egy óriási 

legyező, amelynek Indiában “punka” a neve. A gerincét tíz-tizenkét 

centiméter vastag bambuszrúd alkotta, erről lógott le a száraz 

pálmalevelekből készült méteres legyező. A bambusz közepétől kiindulva 

kis görgőkön át zsinór futott végig a mennyezeten, majd a falba vágott 

lyukon keresztül a konyha felé. Működésének lényege az volt, hogy az 

ember felfogadott egy fiút, aki a konyhában húzkodta a zsineget, ettől 

mozgásba jött a szerkezet, és étkezés közben legalább megmozgatta egy 



kicsit a meleg levegőt. 

– De hiszen ez nagyszerű! – kiáltottam fel. – El lesz tőle ragadtatva! 

– Meglehet – mondta Martin. – Soha nem gondoltam volna erre. Sose 

használom az ebédlőt. Olyan egyedül érezném magam itt. 

– Meg kell nősülnöd, fiú – mondtam atyáskodva. 

– Próbálkozom is – mondta Martin –, valahányszor szabadságra 

megyek. De amint meghallják, hol lakom, felbontják az eljegyzést. 

Legutóbb például találkoztam egy Molly nevű nagyon kedves lánnyal, de, 

sajnos, az egyik nagybácsikája már volt Mamféban, és az az átok vén 

bolond a legrosszabbakat mesélte róla a lánynak, úgyhogy az egészből nem 

lett semmi. 

– Sebaj – vigasztaltam –, csak ne csüggedj. Lehet, hogy egyszer találsz 

egy olyan nőt, aki elég hülye lesz, hogy hozzád menjen feleségül, és 

idejöjjön lakni. 

Pius kérésünkre a lehető legalaposabban megvizsgálta a nagy asztalt és 

a székeket. Mindketten beleültünk mindegyik székbe, és kipróbáltuk az 

asztalt is: felmásztunk rá, és tangót jártunk rajta, de szilárd volt és 

rendíthetetlen, akár a kőszikla. 

– Namármost – mondtam Martinnak –, a személyzeted irányítását 

Piusra bízom, mert úgy veszem. észre, hogy az embereid meglehetősen 

ügyetlenek, Pius azonban felülmúlhatatlan. 

– Amit mondasz, meglesz, öregem – mondta Martin –, csak mondanod 

kell. 

– Pius – mondtam. – Uram – felelte. 

– Három napunk van, ezalatt el kell készülni. Ezalatt félig az én inasom 

vagy, félig a káemé. Érted? 

– Értem, uram. 

Kimentünk a verandára és leültünk. 

– Pius, kérlek – mondtam –, szólj a káem inasának, hogy hozzon 

nekünk italt. Martin, hogy hívják az inasodat? 

– Ámosnak. 

– Hát eléggé ámosnak is látszik – mondtam. – Nos, Pius, menj, és 

mondd meg Ámosnak, hogy hozzon italt, aztán hívd ide a szakácsot meg 

az inast meg a boyt, és palávert tartunk. 

– Igen, uram – mondta Pius, és katonás léptekkel elvonult a konyha 

irányába. 

– Azt hiszem, az ennivaló kérdését nyugodtan rábízhatjuk Maryre – 

mondtam. – A többieknek is lehetnek hasznos ötleteik, ezért ma estére 

haditanácsot kellene összehívni. Küldj nekik körlevelet, hívd ide őket, és 



ital mellett megbeszélhetünk mindent. 

– Te vagy a megváltóm! – mondta Martin. 

– Ostobaság – legyintettem. – Csak tanácsokat adok. A vak is látja, 

hogy téged nem házigazdának teremtettek. 

Pius lépett be, és egy tálcán sört hozott; a nyomában jött Ámos, aki 

csakugyan nem keltette fürge észjárású ember benyomását, utána a boy 

lépett be, aki értelmesnek látszott, de nyilvánvalóan gyakorlatlan volt, és 

Ámos lévén a tanítómestere-nemigen tanulhatott meg semmit. Őutána, 

nagy megrökönyödésemre, egy rettentő magas, sovány hausza jött, aki 

legalább száztíz évesnek látszott, fehér köpenyt és sortot viselt, a fején 

pedig magas szakácssapkát, amelyre girbegurba betűkkel ezt hímezték: Kr. 

e. 

– Figyelem – szólaltam meg. – Három nap múlva idejön a káef 

vendégségbe. A káem azt akarja, hogy az én inasom figyeljen rátok és 

vigyázzon, hogy minden rendben legyen. Ha nem lesz minden rendben, 

akkor a káef nagyon megharagszik a káemre, és a káem nagyon 

megharagszik rátok. 

Bár szigorúan beszéltem, mind jókedvűen vigyorogtak rám. 

– A te neved – mutattam Martin inasára – Ámos, ugye? 

– Igen, uram – felelte, haptákba vágva magát. 

– És téged hogy hívnak? – kérdeztem a boyt. 

– Jánosnak, uram – felelte. 

– A szakácsnak – mondta Martin mentegetőzve, még mielőtt 

megkérdezhettem volna – Jézus a neve. 

– Öregem – mondtam –, mázlista vagy. Ha Jézus és Pius velünk van, 

nem érhet baj. De mi az a különös hímzés a sapkáján? 

Martin feltűnően zavarba jött. 

– Egyszer, merő véletlenségből, igazán kitűnő krémes epertortát 

készített – magyarázta. – Volt egy képes magazinom, amely egy londoni 

szálloda főszakácsának képét közölte, és jutalmul megígértem Jézusnak, 

hogy legközelebb hozok neki ilyen sapkát, amit csak kiváló szakácsok 

viselnek. 

– Nagyon kedves gondolat – mondtam. – De mit jelent a hímzés a 

sapkán? 

Martin zavartan pislogott. 

– A feleségével hímeztette oda – magyarázta –, és nagyon büszke rá. A 

krémes epertorta rövidítése… 

– És vajon tisztában van vele, milyen zűrzavart okozhat az emberek 

fejében, ha Jézusnak hívják, és Kr. e. van a sapkájára írva? 



– Nem – mondta Martin zavartan –, soha nem próbáltam elmagyarázni 

neki. Szerintem csak nyugtalankodna miatta, márpedig épp eléggé 

nyugtalan enélkül is. 

Hosszú, megnyugtató kortyot nyeltem a sörből. Lassan az egész história 

olyan vallásos színezetet nyert, mintha nem is a káefet vártuk volna, hanem 

a római pápát. 

– Ide figyelj, Pius – mondtam –, szerezz bútorfényesítő pasztát, érted? 

– Értem, uram – mondta. 

– Azután intézkedj, hogy az ebédlőt kitakarítsák, a székeket és az asztalt 

kifényesítsék. Érted? 

– Igen, uram – felelte. 

– Azt akarom, hogy az asztal ragyogjon, mint a tükör. 

– Igen, uram – mondta. 

– Mielőtt a káef megérkezik, a padlót fel kell súrolni, és a többi bútort is 

ki kell fényesíteni, érted? 

– Igen, uram – mondta Pius. 

Büszke tekintetéből láttam, hogy rettenetesen várja a nagy eseményt, 

amelynek rendjéért ő a felelős, és ráadásul valóságos hadseregnek lehet a 

parancsnoka. 

Martin előrehajolt, és a fülembe súgta: – A boy ibo származású. 

Az ibók törzse hallatlanul intelligens, és Nigériából szokott időnként 

átruccanni, hogy rászedje a kameruniakat, aztán ismét visszavonuljon. A 

kameruniak ezért gyűlölettel és bizalmatlansággal kezelték őket. 

– Pius – mondtam –, ez a fiú ibo. 

– Tudom, uram – mondta Pius. 

– Őneki is dolgozni kell, de ne dolgoztasd túl keményen csak azért, mert 

ibo. Érted? 

– Igen, uram – mondta Pius. 

– Helyes – mondtam, mintha Martin háza az enyém volna. – Hozz még 

sört, kérlek. 

A személyzet kivonult a konyhába. 

– Hallod – mondta Martin elismerőleg –, te aztán értesz az ilyesmihez. 

– Sose csináltam még – feleltem –, de nem is kell hozzá sok fantázia. 

– Hát belőlem, sajnos, tökéletesen hiányzik. 

– Nem hinném – mondtam. – Akinek eszébe jut az a ragyogó ötlet, hogy 

főszakácsi sapkát hozzon Jézusnak, az nem elveszett ember. 

Sört ittunk, és én közben megpróbáltam végiggondolni, milyen galiba 

fordulhat még elő. 

– Működik a vécé? – kérdeztem gyanakodva. 



– Tökéletesen. 

– Helyes. Most pedig írd meg a körlevelet, hatra én is idejövök, és 

haditanácsot tartunk. 

– Csodálatos mondta Martin. Kezét vállamra tette, és hevesen átölelt. – 

Nem tudom, mit csinálnék nélküled. Még Standish se tudta volna ilyen 

szépen elrendezni a dolgokat.  

Standish volt a káem-helyettes, aki ebben az időben Mamfétól északra, 

a távoli hegyi falvakban verítékezett a helyi problémák megoldásával. 

Visszasiettem a sátramba, lármás családomhoz. Míg Martinnak 

segítettem, jócskán elmaradtam a napi munkával: csimpánzkölykeim 

élelemért sivalkodtak, a tarajos sülök a ketrec rácsát harapdálták, a 

bush-bébik sértődötten bámultak rám óriási szemükkel, mert 

szendergésükből felébredve nem találták ketrecükben a megszokott, apróra 

vágott gyümölcsöt. 

Hat órakor megjelentem a káem rezidenciájában, és megtudtam, hogy 

Mary Standish, a káemhá felesége már megérkezett. Csinos, fiatal asszony 

volt, kissé hízásra hajlamos, és rendkívül nyugodt természetű. Standish 

valami isten háta mögötti angol kisvárosból ragadta ki, és magával hurcolta 

ide Mamféba. Mary csak hat hónapja volt még itt, de gyengéd, türelmes 

természetével mindent és mindenkit olyan nyugalommal és kedvesen 

fogadott, hogy az ember azt képzelte: ha megfájdulna a feje, Marynek csak 

meg kellene érintenie pufók kis kezével a homlokát, és ugyanúgy elmúlna 

a fejfájás, mint a kölnivízbe áztatott zsebkendőtől. 

– Gerry – cincogta –, hát nem izgi? 

– Lehet, hogy magának az – mondtam –, de szegény Martinnak úgy 

kellett ez a látogatás, mint egy púp a hátára. 

 – De hát a káef! – sóhajtott Mary. – Ez azt is jelentheti, hogy Martint 

előléptetik, és ez Alecnek is előléptetést jelentene! 

– Igen, ha rendesen megszervezzük – feleltem. Azért tartunk most 

haditanácsot, hogy biztosítsuk magunkat mindennemű katasztrófa ellen, 

mert hiszen maga is tudja, hogy Martin csak úgy vonzza a baleseteket… 

Martin azt hitte, hogy el akarom mesélni a káef iszonyú történetét a 

latrinával, és szélmalomszerű mozdulatot tett, hogy elhallgattasson, 

azonnal leverve a söröspoharát. 

– Sajnálom, uram – mondta Ámos. A kameruniak olyan szívhez szólóan 

tudják mondani ezt a “Sajnálom, uram”-ot, ha valami baleset éri az embert, 

mintha az ő hibájuk volna. Ha például egy csapat teherhordó után mégy az 

erdőben, megbotlasz egy fagyökérben, és lehorzsolod a térded, mást se 

hallasz, csak ezt: “Sajnálom, uram”, “Sajnálom, uram”, “Sajnálom, uram”, 



végig a teherhordók egész hosszú során. 

– Látja már, mire gondolok? – kérdeztem Maryt miközben Ámos 

eltakarította az üvegcserepeket, és hozott Martinnak egy másik poharat. 

– Látom – bólintott Mary. 

– Egyelőre ne tárgyaljunk még semmit – javasoltam. – Várjuk meg a 

többieket. 

Elgondolkodva iszogattuk sörünket, és hallgattuk a vízilovak morgását, 

ordítását, horkantásait a folyó felől, vagy százméternyire alattunk. 

Egyszer csak befutott Mc Grade. Nagydarab ír volt; a haja csaknem 

olyan piros, mint a postaládák, a szeme eleven kék, és a beszédén az a 

kellemes ír dialektus érződött, ami olyan lágy, mintha tejszínt töltenének ki 

egy kancsóból. Hatalmas testét egy székre zökkentette, elvette Martin 

poharát, húzott belőle egy jókorát, aztán azt mondta: – Szóval őfelsége 

látogatását várod? 

– Hát majdnem – felelte Martin –, de, légy szíves, add vissza a sörömet, 

mert sürgős szükségem van rá. 

– Az országúton jön? – tudakolta Mc Grade aggodalmasan. – Azt 

hiszem – felelte Martin. – Miért? 

– Mert annak az ócska hídnak én nem jósolok nagy jövőt – felelte Mc 

Grade. – Ha azon kel át, itt fogjuk eltemetni. 

A szóban forgó függőhíd a folyón ívelt át, és valamikor a századforduló 

táján építették. Magam is többször átmentem rajta, és tudtam, hogy 

egyáltalán nem biztonságos, de ez volt az egyetlen út az erdő felé, ezért 

teherhordóimat mindig egyesével küldtem át rajta. Ami azt illeti, Mc Grade 

jóslata helyesnek bizonyult, mert néhány hónap múlva egy csoport afrikai 

érkezett a hegyvidék felől; fejükön nagy zsákokban rizst szállítottak. 

Egyszerre léptek rá a hídra, az nyomban összedőlt, és ők alázuhantak a 

harminc méter mély szakadékba. De az afrikaiak ilyen tekintetben 

hasonlóak a görögökhöz. A szokatlan eseményeket is természetesnek 

veszik, és mivel a zuhanásban senki sem sérült meg, csak azon bánkódtak, 

hogy a rizsük odaveszett. 

– Talán nem is azon a hídon átjön – mondta Martin, aggodalmasan 

fürkészve az arcokat. – Csak ha teherhordók vannak vele, nem igaz? 

Mc Grade előrehajolt, és ünnepélyesen megsimogatta Martin feje 

búbját. 

– Csak vicceltem – mondta. – Minden ide vezető út tökéletes állapotban 

van. Ha valami munkát jól akarsz elvégeztetni, csak ír emberre bízd. 

– Tessék – mondtam –, most már nemcsak Piusunk és Jézusunk van, de 

egy katolikusunk is. 



– Te pedig – mondta Mc Grade, szeretettel rám vigyorogva, és beletúrt 

lángvörös hajába – csak egy pogány állatgyűjtő vagy. 

– Te meg – vágtam vissza – több időt töltesz gyónással, mint a 

gyalázatos állapotban lévő utakkal és hidakkal a környéken. 

Ebben a pillanatban befutott Robin Girton. Alacsony, sötét bőrű, 

karvalyorrú férfi volt; álmatag arckifejezése állandóan azt a benyomást 

keltette az emberben, hogy nem figyel arra, aki beszél hozzá. A valóságban 

persze ő is rendkívül agyafúrt volt, akárcsak az Egyesült Afrika Társaság 

többi tagja, akivel csak találkoztam. Csak akkor szólalt meg, ha végképp 

elkerülhetetlen volt, és általában úgy ült a helyén, mintha éppen transzba 

esett volna. Aztán váratlanul megszólalt, lágy, északangol kiejtéssel, és 

egyetlen bölcs, találó megjegyzéssel azonnal helyre tett mindent, amiről a 

többiek másfél óra hosszat vitatkoztak. 

Elegánsan elhelyezkedett a széken, elvett egy pohár sört, és végignézett 

az arcokon. 

– Hát nem izgi? – kérdezte Mary lelkesen. Robin kortyolt a sörből, és 

komolyan bólintott. 

– Tehát arról van szó – mondta –, hogy, mint rendesen, most is nekünk 

kell Martin munkáját elvégezni. 

– Ejnye már… – méltatlankodott Mary. 

– Ha ilyen hangulatban vagy – mondta Martin –, a legjobb, ha fogod 

magad és hazamégy. 

– Akkor megyünk haza, ha már elfogyott a söröd mondta Mc Grade. 

– Hogy érted azt, hogy ti végzitek el a munkámat? kérdezte Martin. 

– Arról van szó – mondta Robin –, hogy én sokkal több jót teszek a 

lakosságnak azzal, hogy babkonzervet és repülőgépmintás manchesteri 

kelmét adok el neki, mint te, aki lépten-nyomon felakasztatod őket, ha 

megölték a nagyanyjukat, aki pedig biztosan rászolgált, hogy megöljék. 

– Még soha senkit sem akasztattam fel – közölte Martin. 

– Ez meglep – felelte Robin. – Olyan rosszul irányítod ezt a területet, 

hogy meg voltam győződve róla: legalább hetenként van akasztás. 

Aki hallgatta őket, azt hihette, hogy ez a két ember veszettül gyűlöli 

egymást, pedig testi-lelki jó barátok voltak. Egy ilyen kicsi közösségben az 

embernek meg kell tanulnia együtt élni a sorstársaival és megteremteni az 

összhangot. Akkoriban a Mamféban élő képzett és művelt afrikaiak nem 

szívesen jártak össze a fehér telepesekkel, mert fejlett érzékenységük 

megsejtette velük, hogy ez csak kényszeredettséget szülne mindkét 

oldalon. 

Úgy éreztem, legfőbb ideje, hogy rendre intsem az egybegyűlteket, ezért 



megragadtam egy sörösüveget, és megdöngettem vele az asztalt. A 

konyhából erre harsány “Igen, uram!” érkezett válaszul. 

– Ez az első értelmes dolog, amióta csak megérkeztem – mondta Robin. 

A verandán Pius jelent meg, és egy tálcán folyékony halmazállapotú 

frissítőt hozott. Miután valamennyiünk poharát újratöltöttük, én vettem át a 

szót. 

– Az értekezletet ezennel rendreutasítom. 

– Szent isten – mondta Robin –, mint egy diktátor. – Arról van most szó 

– folytattam –, hogy bár valamennyien tudjuk, milyen derék fickó Martin a 

maga módján, be kell látnunk, hogy gyalázatosan rossz káem, és ami még 

nagyobb baj, nem rendelkezik házigazdai adottságokkal. 

– Nono… – mondta Martin panaszosan. 

– Szerintem ez nagyon találó meghatározás – szögezte le Robin. 

– Igazán kegyetlenek Martinhoz – szólt közbe Mary. – Szerintem 

nagyon is jó káem. 

– Mindegy – mondtam sietve –, ezen most ne vitatkozzunk. Ennek a 

haditanácsnak az a célja, hogy míg Martin arra vigyáz, hogy minden 

rendben menjen a területén, mi átvesszük a szórakoztatási részt, és akkor 

minden simán fog menni. Én már átnéztem a házat, és Piust Martin 

rendelkezésére bocsátottam. De ez még csak a kezdet. 

– Vannak pillanatok – mondta Mc Grade –, amikor felvillan benned a 

lángelme. Ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy egy pár csepp ír vér 

szorulhatott az ereidbe. Én már régóta irigylem tőled az inasodat. 

– Félre az irigységgel – feleltem –, nem fogod elcsábítani tőlem. 

Túlságosan nagyra becsülöm ahhoz. Most pedig térjünk át az ennivaló 

témájára. Ez az a pont, ahol Mary tud segíteni. 

Mary ragyogott, mint a fényes nap. 

– Ó, hát persze, megcsinálok én mindent! Mire gondolt? 

– Martin – mondtam –, úgy tudom, hogy a káef csak egy napig marad 

itt, tehát összesen három étkezéssel kell számolnunk. Mikor érkezik? 

– Azt hiszem, úgy hét-nyolc körül – felelte Martin. 

– Helyes – mondtam. – Van valami ötlete, Mary? 

– Az avokádó nagyon finom ilyenkor… – merengett Mary. – Ha rákkal 

megtöltöm, és adok hozzá majonézt, aminek a receptjét… 

– Mary kedves – vágott közbe Robin –, pillanatnyilag nincs 

rákkonzervem. És ha azt hiszi, hogy a következő két napot rákászással 

óhajtom tölteni a folyó partján, felbőszült vízilovak társaságában, akkor 

van még egy dobása. 

– Maradjunk tehát az avokádónál – mondtam. A teát vagy a kávét 



szereti a káef? 

– Nem is tudom – felelte Martin. – Legutóbb valahogy nem sikerült 

igazán összebarátkoznunk, nem tudtam kipuhatolni az ízlését. 

– Ebben az esetben teát is, kávét is kínálni kell mondtam. 

– Aztán valami egészen egyszerűt, például tükörtojást – mondta Mary 

izgatottan. 

Martin ünnepélyesen bevéste ezt is a noteszébe. 

– Ezzel el is lesz egy darabig – szögeztem le. – Reggeli után körül 

akarod vinni a terepen, igaz? 

– Igen – mondta Martin –, az már el van intézve. Erre mind 

előrehajoltunk, és fürkészve bámultunk az arcába. 

– Biztos? – kérdeztem. 

– Ó, hogyne – bizonykodott Martin –, komolyan, mindent elrendeztem 

már ebből a szempontból. Csak ez a nyavalyás vendéglátás ne volna. 

– Gondolom, a körzet távolabbi részeit is meg akarja szemlélni, nem? – 

kérdeztem. 

– De igen – felelte Martin. – Szereti mindenbe beleütni az orrát. 

– Akkor hideg ebédet adunk. Kiránduláson nem várhat olyan ellátást, 

mint a Ritzben, nem igaz? 

– Ezen az isten háta mögötti helyen – mondta Robin – úgyis mindig úgy 

reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk, mintha éppen kirándulnánk. Nem 

hiszem, hogy ez meglepetés volna a számára. 

– Az ebédről én gondoskodom – mondta Mary. Sütök egy 

kecskecombot, azt hidegen megehetik. És talán két fej salátát is tudok adni. 

Szegény kertészem négy napon át elfelejtette megöntözni a salátát, és a 

legtöbb tönkrement, de azt hiszem, kettő azért maradt. Egy kicsit fonnyadt, 

de azért mégis csak saláta. 

Martin ezt is felírta ünnepélyesen. Aztán aggódva felnézett. 

– És aztán? – kérdezte. 

– Például sour-sourt adhatnánk – javasoltam. Ez a különös gyümölcs 

olyan, mint egy formátlan, bütykös görögdinnye. A húsa fehér és pépes, de 

habbá verve csodálatosan üdítő, citromszerű íze van. 

– Csodálatos – mondta Mary. – Kitűnő ötlet! 

– Ezzel a reggeli és az ebéd el van intézve – mondtam. – Most jön a 

vacsora, és szerintem ez a legfontosabb. Felfedeztem, hogy Martinnak igen 

elegáns az ebédlője. 

– Martinnak ebédlője van? – képedt el Mc Grade. 

– Bizony – feleltem –, és nem is akármilyen. 

– Hát akkor miért van az, hogy ha ez a zsugori fráter nagy ritkán 



meghív vacsorára, a verandán kell ennünk, mint holmi protestánsoknak? 

– Ne firtassuk most a miérteket – mondtam –, hanem menjünk és 

nézzük meg. 

Ünnepélyesen besereglettünk, és szemügyre vettük az ebédlőt. 

Örömmel láttam, hogy közben – hogy honnan kerített időt rá, fogalmam 

sem volt – Pius gyönyörűen kifényesítette az asztalt és a székeket. Az 

asztallapban megnézhette magát az ember, mint egy barna víztócsában. 

– Ó, hát ez csodálatos! – lelkendezett Mary. – Martin, sose mondta, 

hogy ilyen szobája van! 

– Nagyszerű ez az asztal – mondta Mc Grade, és akkorát vágott rá az 

öklével, hogy attól féltem: menten kettéhasad. 

– Hiszen itt gyönyörű vacsorát lehet rendezni – mondta Mary. – Milyen 

pompás környezet! Bárcsak volna néhány gyertyatartója. 

Már éppen közbe akartam szólni, hogy ne vigye túlzásba a dolgokat, 

amikor Robin váratlanul megszólalt: 

– Nekem van négy gyertyatartóm. 

Mind rábámultunk, tökéletes megdöbbenéssel. 

– Hát nem éppen ezüst, egyáltalán nem flancos – magyarázta –, de 

nagyon szép rézholmi. Kanóban vettem. Kicsit ki kell fényesíteni, de azt 

hiszem, nagyon meg fog felelni. 

– Nahát, ez remek! – ujjongott Mary felcsillanó szemmel. – 

Gyertyafényes vacsora! Ennek biztosan nem tud ellenállni. 

– Engedtessék meg egy becsületes ír katolikusnak, hogy bekapcsolódjon 

a hitetlen pogányok fecsegésébe – mondta Mc Grade. – Kérdezhetek 

valamit? 

Várakozásteljesen néztünk rá. 

– Honnan szereztek gyertyát? 

– Te jó ég, tényleg – mondta Mary. – A gyertyatartónak gyertya nélkül 

nincs sok értelme. 

– Nem értem, miért van az, hogy az emberek állandóan alábecsülik az 

intelligenciámat – mondta Robin. Én azért veszek gyertyatartót, mert 

használni akarom. A ház, amelyben pillanatnyilag lakom, nem alkalmas 

ilyen középkorias fényűzésre, de mégis vásároltam egy nagy tétel gyertyát, 

amely a fiókban olvadozik, amióta csak Mamfe lakója vagyok. Ha még 

nem állt össze az egész egyetlen szilárd masszává, egyet-kettőt talán meg 

tudunk menteni. A dolognak ezt a részét bízzátok rám. 

Aki annyira ismerte Robint, mint mi, annak tudnia kellett, hogy azok a 

gyertyák egyáltalán nincsenek annyira borzasztó állapotban. Biztos voltam 

benne, hogy Robin naponta négyszer megvizsgálta valamennyit. 



– Mary – mondtam –, magára vár a virágrendezés is. 

– Virágrendezés? – kérdezte Martin meglepődve. 

– Hát persze – feleltem. – Néhány begóniát vagy valamit fel kell aggatni 

itt-ott, az feldobja az összképet. 

– Ez bizony nehéz lesz – mondta Mary. – Pillanatnyilag nem sok 

növény virágzik. Hibiszkusz persze van… 

– Szűzmáriám – fakadt ki Mc Grade –, állandóan hibiszkuszok között 

élünk! Az nem dekoráció, ha beszabadítjuk a dzsungelt a házba. 

– Majd én megkeresem azt a vadászt, aki állatokat gyűjt nekem – 

mondtam –, és nagyszerűen tud fára mászni. A minap gyönyörű orchideát 

hozott. Megbízom, hogy gyűjtsön még orchideát, miegyebet. Akkor aztán, 

Mary drága, magáé a pálya. 

– Imádok virágokkal bíbelődni – mondta Mary –, különösen, ha 

orchideáról van szó. 

Martin megszállottként jegyezgetett a noteszébe. 

– Nos – fordultam hozzá –, hol tartunk e pillanatban? – Eddig 

megvizsgáltuk az ágyakat és a bútorokat jelentette Martin –, 

megszerveztük a személyzetet, megszerveztük a reggelit. Mary 

gondoskodik a hideg ebédről és a virágrendezésről. Ez minden. 

– Ital? – kérdeztem. 

– Ezzel nem lesz gond – mondta Robin. – Mivel itt mindenki csak tőlem 

szerzi be az ellátmányt, jól tudom, hogy Martin megrögzött alkoholista, és 

szinte darabszámra meg tudom mondani, hány üveg tinta van a házában. 

Elgondolkodva nézte üres poharát. 

– A zsugoriságot soha nem szenvedhettem – tette hozzá. 

– Ó, az isten szerelmére – mondta Martin. – Ne szövegelj már annyit. 

Ha inni akarsz, szólj Ámosnak. 

– Csitt, gyermekeim – mondtam –, menjünk vissza a verandára, és 

beszéljük meg a lényeget, ha túl kell is harsognunk a vízilovak szerelmi 

dalát. 

Visszamasíroztunk a verandára, újratöltöttük poharunkat, és néhány 

percig némán hallgattuk az afrikai erdők esti énekét. Smaragdzöld 

szentjánosbogarak izzottak fel mellettünk, kabócák és tücskök hegedültek 

bonyolult Bach-melódiákat, és időnként fel-felhangzott egy-egy horkantás, 

ordítás, böffentés a vízmosás aljáról, ahol a vízilovak tanyáztak. 

– Ha helyesen követem a ti összefüggéstelen, hitetlen, protestáns 

gondolatmeneteteket – mondta Mc Grade, miután kiitta a poharát, és maga 

elé tette az asztalra, abban a nyilvánvaló reményben, hogy valaki majd 

újból megtölti –, arra kell gondolnom, hogy a vacsorát tartjátok a 



legfontosabbnak. 

– Úgy van – mondtuk egyszerre Martin és én. 

Az ilyen félreeső helyen, mint Mamfe, ha káefhez hasonlóan kimagasló 

személyiség érkezik látogatóba, minden helybeli fehér embert meghívtak a 

díszvacsorára. 

– Azt hiszem, Mary itt tudna a legtöbbet segíteni mondtam. 

– Szerintem is – mondta Mary. – Hány fogásos vacsora legyen? Négy 

vagy öt? 

– Szűzmáriám – mondta Mc Grade –, elfelejti, hogy egy arcátlan 

protestáns tartja kezében az ellátmányt. Honnan szerez öt fogásra valót? 

– Hagyjuk most figyelmen kívül a személyem ellen irányuló goromba 

katolikus támadást – szólalt meg Robin –, de meg kell vallanom, hogy a 

folyó csakugyan nagyon alacsony, ezért a hajó nem tudott átjönni, tehát 

valóban meglehetősen szűkös a készletem. Ha Mc Grade is hivatalos lesz a 

vacsorára, azt javaslom, hogy neki csak egy tál vízben főtt édesburgonyát 

adjunk, úgyis ezen nevelkedik minden ír katolikus. 

– Azt akarod mondani, hogy hájas vagyok? – fortyant fel Mc Grade. 

– Hát nyájasnak épp nem nevezhetlek – mondta Robin. 

Ismét az asztalra csaptam a sörösüveggel. 

– Rendreutasítom az értekezletet! Nincs időnk egymás testi hibáit vagy 

előnyeit taglalni. Most az étrendet vitatjuk meg. 

– Azt hiszem – mondta Mary –, valami előétellel kell kezdeni, valami 

ínycsiklandó finomsággal. 

– Jóságos isten – mondta Mc Grade –, már három éve vagyok itt, és 

még semmimet se csiklandozták, legkevésbé az ínyemet. 

– Ha egyszer gyertyatartók lesznek, az étrend sem lehet akármilyen – 

mondta Mary. 

– Drágám – mondta Mc Grade –, én tökéletesen egyetértek magával, de 

ha egyszer az Afrika Társaság megbízottja tehetségtelen, és hagyja 

megfenekleni a hajót, én nem tudom, maga hogyan akar ötfogásos vacsorát 

produkálni. Lehet, hogy csak babkonzerv van raktáron. 

Láttam, hogy a helyzet elmérgesedik, ezért ismét az asztalra csaptam az 

üveggel. A konyhából felhangzott az “Igen, uram!”, és újabb sörök 

érkeztek. 

– Állapodjunk meg három fogásban – mondtam –, és azok is legyenek a 

lehető legegyszerűbbek. 

– Akkor az első fogás legyen felfújt – mondta Mary izgatottan. 

– Jézus nem tud felfújtat csinálni – közölte Martin. 

– Kicsoda? – döbbent meg Mary. 



– Jézus, a szakácsom – magyarázta Martin. 

– Sose tudtam, hogy a szakácsodat Jézusnak hívják mondta Mc Grade. – 

Miért nem híreszteled el a világon, hogy ismét eljött a földre? 

– Ami azt illeti, eléggé furcsa alakban jött el – mondta Robin. – Jézus 

három méter magas hausza, akinek tele van tetoválva az arca törzsi 

jelekkel, úgy néz ki, mint aki megérett a sírba tételre, és gyalázatosan főz. 

– Ezt mondom én is – bólintott Martin. – Úgyhogy felfújt nem lesz. 

– Kár – szomorodott el Mary. – Megcsinálnám magam, de azt hiszem, 

nem volna illő, hogy a konyhában maradjak, ha itt van a káef. 

– Persze hogy nem – helyeselt Martin. 

– És mit szólnátok egy kis antilopsülthöz? – kérdezte Robin, és 

várakozón rám nézett. 

– Igaz, hogy segíteni akarok Martinnak – mondtam –, de nem vagyok 

hajlandó feláldozni a káef kedvéért az antilopbébimet. 

– Tükörtojás pirítóssal? – szólt közbe Mc Grade, aki már az ötödik üveg 

sörnél tartott, és nem koncentrált eléggé a szóban forgó kérdésre. 

– Az nem eléggé ünnepélyes – mondta Mary. – A káef szereti, ha 

kényeztetik. 

– Tudom már – mondtam. – Ettetek már füstölt tarajos sült? 

– Nem – felelték kórusban. 

– Nagyszerű étel, ha jól van elkészítve. Ismerek is egy vadászt, aki 

állandóan tarajos sülöket hoz nekem, azt remélve, hogy megveszem tőle. 

Azzal az iszonyú acélcsapdával fogja őket, rettenetes állapotban vannak, 

mire hozzám eljutnak, úgyhogy begyűjtésre már nem alkalmasak. Inkább 

megszabadítom őket a kínjaiktól, és a húst megetetem az állatokkal. Néha 

viszont küldök belőle egy József nevű öregnek (lassan már úgy hangzik ez 

az egész, mint egy egyházi zsinat), és ő különleges fákkal, füvekkel 

megfüstöli. A receptjét nem hajlandó elárulni, de az eredmény csodálatos. 

– Te protestáns disznó – mondta Mc Grade –, ezt eddig eltitkoltad 

előlünk. 

– Csak azért, mert nincs belőle elég. Viszont épp tegnap kaptam kettőt, 

és olyan rossz állapotban voltak, hogy meg kellett ölnöm őket. Az 

állatoknak akartam adni a húst, de ebben a válságos helyzetben inkább 

átküldöm Józsefnek, hogy füstölje meg. Pirítóssal tálalva ínycsiklandó 

lesz, ahogy Mary oly szépen megfogalmazta. 

– Egyre inkább meg vagyok győződve róla – mondta Mc Grade –, hogy 

ír vér csörgedezik az ereidben. Óriási az ötlet. 

– Nem adhatunk tarajos sült a káefnek! – mondta Mary rémülten. 

– Mary drágám – mondtam –, nem kell elmondani neki, hogy sült eszik. 



Majd azt mondjuk, hogy antilop. Olyan nagyszerűen van füstölve, hogy 

nincs az a káef, aki meg tudja különböztetni az antiloptól. 

Martin végignézte jegyzetfüzetét. 

– Jól van – mondta –, de mi legyen azután? 

– Fogalmazz elegánsabban – mondta Robin. – “Miből álljon a 

következő két fogás?” Gondolom, ezt akarod tudni. 

– Hiszen ő is ezt mondta – nézett rá Mary. – Örülnék, ha nem 

piszkálódna állandóan. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk neki. 

Robin ünnepélyesen Mary felé emelte poharát. 

– Üdvöz légy, Mária! Számos oka van a kegyed iránti rajongásomnak, 

de szeretném leszögezni, mielőtt feloszlik a társaság, hogy ezen okok 

legfontosabbika a maga mérhetetlen oktondisága. 

– Igazán, olyan ostobák maguk férfiak – mondta Mary dühösen. – Azt 

hittem, azt akarják megbeszélni, hogy mi lesz a vacsora. 

– Szerintem kiindulhatunk abból a feltevésből mondta Mc Grade –, 

hogy a káef a füstölt sül után azonnal feldobja a talpát, és a további két 

fogásra nem is lesz szükség. 

– Nem, nem – tiltakozott Martin, aki komolyan vette az indítványt –, 

valamit azért muszáj még kitalálni. 

– Piát – mondta Mc Grade. – A jó ír pia mindenkit felvidít. 

– No, ebből elég – mondtam. – Mindenki fogja be a száját, és hallgasson 

ide. Kezdetnek füstölt sül, azután pedig mogyorópörkölt lesz. 

Ettől mindenki felhorkant. 

– De hiszen állandóan mogyorópörköltet eszünk mondta Robin. – 

Szakadatlanul az van napirenden. 

– Nem, nem – mondta Martin –, az epertorta mellett ezzel érdemelte ki 

Jézus a szakácssapkát. 

A többiek, akik még nem ismerték a történetet, kissé meglepve néztek 

rá. 

– Szóval Jézus jó mogyorópörköltet tud csinálni? kérdeztem. 

– Igen – felelte Martin. – Sehol se ettem jobbat. 

A mogyorópörkölt lényege az, hogy az ember ír gulyást főz az összes 

húsból, ami a keze ügyébe kerül, beborítja apróra tört földimogyoróból 

készült mártással; és nagy mennyiségű körettel szolgálja fel; ezt a 

köretféleséget az afrikaiak “icipici dolgok”-nak nevezik. A 

mogyorópörkölt lehet csodálatos ínyencség, de lehet valóságos istencsapás 

is. 

– No, ha Jézus ért a mogyorópörkölthöz – mondtam –, Pius viszont az 

icipici dolgokat csinálja remekül. Ezzel megvan a fő fogás. 



– És a desszert? – kérdezte Robin. 

Egy percig mindenki törte a fejét, aztán egymásra néztünk. 

– Tehát maradunk a hagyományoknál – mondta végül Mary 

elkeseredve. 

– Tudom – legyintett Mc Grade. – Gyümölcssaláta. – Szerintem sincs 

más választásunk – bólogatott Robin búsan. A gyümölcssaláta 

elmaradhatatlan része volt az étrendünknek. 

– Sok finom gyümölcs érik mostanában – vigasztalt bennünket Mary. – 

Biztosan tudunk valami különlegességet is nyújtani. 

– Kitűnő – mondtam –, ezek szerint elintéztünk mindent. 

– Kávé és ital a verandán – mondta Mc Grade –, majd amilyen hamar 

csak lehet, ágyba dugjuk a vén csavargót. 

– Nagyon remélem – mondta Martin nyomatékkal –, hogy nem fogod 

leinni magad, mert akkor kibújik belőled az a kellemetlen ír természet. Ez 

tönkretenné az egész estét. 

– Maga leszek a megtestesült jó modor – fogadkozott Mc Grade. – 

Meglátod, milyen fényesen ragyog a glóriám, miközben elmesélem neki, 

hány híd szakadt le az utóbbi időben, és hány utat kellene kijavítani. 

– Ne beszélj ilyenekről – ijedt meg Martin –, hiszen épp az a lényeg, 

hogy megmutassuk neki, milyen jól mennek itt a dolgok! 

– Csak csodálhatja az ember – mondta Robin elgondolkodva –, hogyan 

tudja Anglia fenntartani a világbirodalmat, ha a tisztviselői ilyen hülyén 

szervezik a dolgokat, mint ti ma este. No mindegy, megyek vissza 

kufárügyleteimhez, és kifényesítem a gyertyatartókat. 

Felállt és távozott. Öt másodperc múltán váratlanul ismét megjelent. 

– Apropó – mondta –, nincs se fehér nyakkendőm, se frakkom. Baj? 

– Á, nem – mondta Martin –, dehogy, dehogy. Elég, ha zakóban és 

nyakkendőben jössz. Öt perc múlva úgyis olyan melegünk lesz, hogy 

mindenki leveti. Az a lényeg, hogy amikor megérkezel, rajtad legyen. 

Szent isten, gondoltam. Az egyetlen nyakkendőm egy bőröndben hever, 

körülbelül háromszáz mérföldnyire innen. Mindegy, ez csekély fontosságú 

probléma, ráérek még vele foglalkozni. 

Másnap reggel, amikor Pius behozta az életre keltő forró teát, és én 

letakarítottam magamról egy mókust, négy mongúzt és egy 

csimpánzkölyköt – ezek éjszakánként megosztották velem az ágyamat; 

részükről ez a rajongás és a szeretet megnyilvánulása volt, én pedig nem 

akartam, hogy megfázzanak –, utasítottam Piust, hogy menjen le a piacra, 

és vegyen nekem nyakkendőt. 

– Igen, uram – mondta, és miután beprogramozta a napi teendőkre a 



személyzet többi tagját, bement a városba. Egy idő múlva visszatért egy 

napkitörés színeiben tobzódó nyakkendővel. A ruhadarab olyan hatást 

váltott ki belőlem, hogy már attól tartottam, a káefnél látáscsökkenést 

idézhet elő. Pius viszont megesküdött rá, hogy az egész piacon ez volt a 

legmértéktartóbb nyakkendő, és én kénytelen voltam elhinni neki. 

Mondanom sem kell, hogy a következő két nap próbára tette 

valamennyiünk idegrendszerét. Mc Grade, aki nagyon büszke volt az 

útjaira, rémülten fedezte fel, hogy a Martin házához vezető feljárón több 

hatalmas, gödör éktelenkedik. Kölcsön kellett kérnie az összes rabot a 

helybeli börtönből, hogy a gödröket betömjék. Utána kavicsot terítettek az 

útra, és ettől a bejárat olyan lett, mintha egy közepes méretű, de roppant 

elegáns, angol vidéki kastélyhoz tartozna. Én meglátogattam a József nevű 

öregembert, és rávettem, hogy füstölje meg a két sült, ezenkívül a 

vadásszal is megígértettem, hogy a káef megérkezése előtti napon körülnéz 

az erdőben, és annyi virágot hoz, amennyit csak tud. Robin tűvé tette az 

Egyesült Afrika Társaság raktárait, de elkeseredve látta, hogy a hajó 

távolmaradása miatt nem nyújthat semmi olyan különleges nyalánkságot, 

amely méltó volna egy káef asztalára. Viszont hallatlan büszkeséggel 

jelentette, hogy talált három dobóz kaviárt, amelyet még az elődje szerzett 

be, isten tudja, milyen meggondolásból. 

– Nem tudom, milyen – nézte a három dobozt komoran. – Legalább 

három éve itt áll már. Lehet, hogy valamennyien elpusztulunk 

ételmérgezésben. Viszont akkor is kaviár. 

Mary, miután fölfedezte, hogy Martin házában egyetlen váza sincs, 

elment a piacra, és igen találékonyan vett öt tetszetős tökhéjat. Ezenkívül 

Jézus segedelmével tizenöt módozatát eszelte ki a felfújt elkészítésének, de 

ezek mindegyike tökéletesen kivihetetlen volt, ezért a kezdeményezést 

könyörtelenül eltiportuk. 

Mivel Pius ideje nagy részét Martin házában töltötte, biztos sikerre 

számítottam, mert tudtam, hogy tökéletes munkát végez, még akkor is, ha 

meg kell verekednie Jézussal. 

A káef érkezése előtt való este ismét haditanácsot tartottunk, hogy 

végigfussunk a tennivalókon, és úgy találtuk, minden működni fog, mint a 

jól olajozott gépezet. A sülfüstölés befejeződött, és a hús még így, nyersen 

is pazar illatot árasztott. A vadász hatalmas nyalábra való orchideával és 

egyéb növénnyel tért meg a dzsungelből; ezeket Mary hazavitte, és házuk 

leghűvösebb helyiségébe, a vécébe rakta. Kísérletképpen kinyitottunk egy 

doboz kaviárt, és nagy meglepetésünkre ehetőnek bizonyult. Robin 

valahonnan előásott egy csomag kétszersültet is. Ezt a mogyoróval együtt a 



vacsora előtti italok mellé szántuk. Robin négy gyertyatartója hallatlanul 

finom rézművesmunka volt, és így, kifényesítve, bármelyik 

ebédlőasztalnak díszére vált volna. Én is kedvtelve nézegettem. Robin 

raktárában ráadásul annyi gyertya volt, hogy – Mc Grade szavai szerint – 

elegendő lett volna az egész Vatikán kivilágítására. 

Valamennyien testestül-lelkestül belevetettük magunkat ebbe a 

munkába, részben mert szerettük Martint, de azért is, mert olyanok 

voltunk, mint a gyerekek karácsony előtt. A társaságból én voltam az 

egyetlen, akinek minden napra kijutott valami izgalom, mert sosem 

tudhattam, mi történik az állataimmal, de a többiek élete általában 

egyhangúan, unalmasan zajlott, ráadásul igen kellemetlen éghajlati 

viszonyok közepette. Így, jóllehet valamennyien úgy tettünk, mintha a káef 

érkezése iszonyú nyűg volna, és szakadatlanul szórtuk fejére az átkokat, 

igazából valamennyien remekül mulattunk. Helyesebben: Martin 

kivételével, mert ő az idő előrehaladtával egyre jobban félt a közelgő 

eseménytől. 

Mikor végre felvirradt a végzetes nap, valamennyien – mintegy 

véletlenül – összegyűltünk egy fa alatt, ahonnan jó kilátás nyílt Martin 

házának bejáratára. Ideges beszélgetést folytattunk az állatok 

viselkedéséről, az emelkedő textilárakról és a hidak állapotáról, Mary 

pedig hosszadalmas előadást tartott konyhaművészeti témákról. Senki sem 

hallgatott azonban a másikra, mert valamennyien a káef érkezését 

vigyáztuk visszafojtott lélegzettel. 

Végül, hatalmas megkönnyebbülésünkre, megérkezett a nagy, elegáns 

gépkocsi; végigfutott a kavicsos úton, és a ház előtt fékezett. 

– Hála istennek – mondta Mc Grade –, jól töltötték fel a gödröket. 

Aggódtam miattuk. 

Láttuk, hogy Martin előjön, és a káef kibúvik a kocsiból. Távolról olyan 

volt, mintha egy kis lepke mászna elő egy nagy, fekete gubóból. Martint 

mintha skatulyából húzták volna ki. Bekísérte a káefet a házba, és mi 

megkönnyebbülten felsóhajtottunk. 

– Biztos, hogy szereti az avokádót – mondta Mary. Negyvenhárom 

darabot vizsgáltam át, hogy kiválasszam a legfinomabbakat. 

– És a gödrök kibírták a kocsit – hajtogatta Mc Grade büszkén. – Hiába, 

ezt csak egy ír tudja rendesen megcsinálni. 

– Csak várjatok, amíg megkapja a kaviárt – mondta Robin. – Szerintem 

az lesz az est fénypontja. 

– És az én füstölt sülöm? – kérdeztem sértődötten. 

– És az én virágaim? – vágta rá Mary. – Az ember azt hihetné, hogy 



mindent maga csinált, Robin. 

– Hát, az igazat megvallva, ez így is van – mondta Robin. – Nem 

fukarkodtam elgondolásaimmal. Ezután szétszéledtünk, hogy elköltsük 

kissé későre maradt reggelinket. Estig már nem maradt tennivalónk. A 

többi most már Martin kezében volt, és azt reméltük, a káef nem talál hibát 

Martin hivatalos ténykedésében. 

Öt órakor Pius jelent meg mellettem, pontosan akkor, amikor egy 

felbőszült erszényes patkány beleharapott a hüvelykujjamba, mert meg 

akartam vizsgálni, vemhes-e. 

– Uram – mondta Pius. 

– Mi van? – kérdeztem, miközben a vért szopogattam az ujjamból. 

– Kész a fürdő, uram. 

– Ugyan miért csináltál nekem épp most fürdőt, ezt áruld el – mondtam, 

mert teljesen megfeledkeztem róla, milyen nagy horderejű eseménysorozat 

van kibontakozóban. 

Pius meglepve nézett rám. 

– Hatkor a káemnél kell lenni, uram – mondta. 

– Az isten verje meg, erről megfeledkeztem. A ruhámat kikészítetted? 

– Igen, uram – mondta Pius. – A boy kivasalta a nadrágot. Az ing tiszta, 

uram. A zakó és a nyakkendő is kész, uram. 

– Mennybéli úristen! – hördültem fel, mert valami az eszembe jutott. – 

Azt hiszem, nincs zoknim! 

– Én vettem neked zoknit a piacon, uram – mondta Pius. – És 

kitisztítottam a cipődet. 

Kénytelen-kelletlen abbahagytam az erszényes patkány családi állapota 

iránti kutatásomat, és beültem a fürdőkádba, amely olyan volt, mint egy 

langyos vízzel telitöltött vászonkoporsó. Közeledett az este, a fürdővíz és a 

veríték mégis egyenlő arányban csöpögött rólam. Egy székbe 

hanyatlottam, abban a hiú reményben, hogy lehűlök egy kissé, és 

végiggondoltam az előttem álló estét. A gondolat olyan visszataszító volt, 

hogy megborzongtam. 

– Pius! – kiáltottam. 

– Uram? – felelte. 

– Adj innom! 

– Sört, uram? 

– Nem – feleltem –, egy nagy whiskyt, vízzel. Miközben az éltető nedűt 

ittam, valamelyest felvidultam. Gondosan felöltözködtem, bár a hőségben a 

gyönyörűen kimosott, gyöngyfehér ing szinte azonnal szürke és lucskos 

lett az izzadságtól. A zokni, amelyet Pius vett a piacon, valami kisebbfajta 



skót klán vadászaton használt ruházatának színösszeállítását viselte, és 

rémesen ütötte a nyakkendőm színeit. A zakómat nem vettem föl, csak 

panyókára vetettem, mert tudtam, hogy ha belebújnék, akkor úgy kerülnék 

a káef elé, mint az óceán vizéből felbukó fóka. Pius mellettem lépkedett. 

– Biztos, hogy minden rendben van? – kérdeztem. 

– Igen, uram – felelte. – De a káem emberei nem nagyon jók, uram. 

– Tudom – feleltem. – Ezért bíztam rád a dolgot. 

– Igen, uram. Ez a Jézus furcsa ember. 

Magasságos úristen, gondoltam, mi jöhet még? 

– Hogy érted azt, hogy furcsa? – kérdeztem. 

– Ő jó ember – mondta Pius lelkesen –, de már öreg, és ha ilyen dolog 

van, akkor furcsa. 

– Úgy érted, hogy fél? – kérdeztem. 

– Igen, uram – felelte Pius. 

– Szóval szerinted elronthatja a vacsorát? 

– Igen, uram – mondta Pius. 

– Most mit csinálunk? – kérdeztem. 

– Átküldtem a mi szakácsunkat, uram – mondta Pius. – Ő segít 

Jézusnak, és minden rendben lesz. 

– Helyes – mondtam. – Kitűnő ötlet. 

Pius csak úgy sugárzott a büszkeségtől. Egy darabig némán baktattunk. 

– Kérem, uram. 

– Mi van? – kérdeztem idegesen. 

– Átküldtem a boyt is, uram – mondta Pius. – A káemé jó fiú, de Ámos 

nem tanítja meg semmire. 

– Nagyszerű – mondtam. – Pius fel foglak terjeszteni az újévi 

kitüntetettek listájára. 

– Köszönöm, uram – mondta Pius. Nem is a szavaimból, inkább a 

hangsúlyozásból értette meg, hogy intézkedéseit tökéletesen helyeslem. 

Mikor Martin házához értünk, Pius eltávozott a konyha irányába. A 

legszebb egyenruháját viselte, amelyet ritkán nyílt alkalma megcsillogtatni; 

roppant mennyiségű pénzembe került ez a ruha, amelyhez még 

rézgombokat is szolgáltattam. 

Az ajtó nyitva állt; mellette az én boyom feszített. Sortját és tunikáját 

nagy gonddal mosták és vasalták, hogy olyan volt, mint egy svájci síterep 

szezonkezdet előtt. 

– Üdvözöllek, uram – mondta. 

– Üdvözöllek, Ben – mondtam –, és rendesen működj ma este, mert ha 

nem, akkor holnap leszámolok veled. 



– Igen, uram – mondta mosolyogva. 

Mivel hosszasan fürödtem, hosszasan ittam a whiskyt, és vonakodva 

bújtam bele az éghajlathoz egyáltalán nem illő ruhába, a többiek már mind 

megérkeztek, és a verandán üldögéltek. 

– Á, á – mondta Martin, felugrott, és az üdvözlésemre sietett. – Már azt 

hittem, nem is jössz el. 

– Édes fiam – mondtam neki –, tudhatnád, hogy a szükség óráján nem 

hagylak cserben. 

– Hadd mutassam be egymásnak az urakat – mondta Martin, és a 

verandán ülő csoport felé taszított. – Mr. Featherstonehaugh, a körzeti 

felügyelő. 

A káef alacsony ember volt, az arca rosszul elkészített sertéspástétomra 

emlékeztetett. Ritkuló, ősz haja volt, és átható tekintetű, kék szeme. Felállt; 

kezet fogtunk. Kézfogása meglepően erőteljes volt, mert első pillantásra 

puhánynak néztem. 

– Á, Durrell – mondta –, örülök, hogy megismerhetem. 

– Elnézést a késésért, uram – mondtam. 

– Nem tesz semmit – felelte –, foglaljon helyet. Szerintem Bugler 

félretett magának egy kis italt. Igazam van, Bugler? 

– Ó, hogyne, hogyne, hogyne – mondta Martin. Tapsolt, és a konyha 

felől valóságos kórus harsogta: Igen, uram! 

Fellélegeztem, amikor Pius jelent meg a verandán; a gombjai aranyként 

csillogtak a lámpafényben: 

– Uram? – fordult felém, mintha akkor látna először. 

– Whiskyt kérek vízzel – mondtam azon a hűvös hangon, amelyet oly 

sokan használnak a szolgákkal. A káef Nigériából jön, gondoltam; 

bizonyára értékelni fogja, hogy vérbeli brit módjára viselkedem. Sebesen 

körülpillantottam az arcokon. Mary tágra nyílt szemmel csüggött a káef 

minden szaván. Szándéka akkor sem lett volna nyilvánvalóbb, ha 

neonbetűkkel írják a feje fölé: “Előléptetést szeretnék a férjem számára 

kieszközölni.” Robin rám nézett, felvonta szemöldökét, és ismét 

visszahullott az önkívülethez hasonló álmatag állapotba. Mc Grade arcán 

magabiztos, jóindulatú kifejezés ült. 

A verandán álló kanapét ledobott zakók, nyakkendők borították, és a 

folyó felől már-már hűvös légáramlat fújdogált. 

– Elnézést, uram – mondtam a káefnek –, ugye nem veszi rossz néven, 

ha alkalmazkodom a helyi szokáshoz, és én is levetem a nyakkendőmet 

meg a zakómat? 

– Dehogy, dehogy – mondta a káef –, csak semmi formaság. Épp ezt 



magyaráztam Buglernek. Ez csak egyszerű rutinlátogatás. Évente 

egyszer-kétszer átugrom ide, hogy szemmel tartsam a fiúkat. Nehogy 

valami csintalanságot kövessenek el. 

Kimondhatatlan megkönnyebbüléssel levettem szivárványszínű 

nyakkendőmet, kibújtam a zakómból, és mindkettőt a kanapéra hajítottam. 

Pius átadta az italomat, és én nem köszöntem meg neki. Nyugat-Afrikában 

nem volt szokás bármit is megköszönni a szolgáknak. Az sem volt 

divatban, hogy a nevükön szólítsák őket. Az ember csak tapsolt, és azt 

rikkantotta: – Fiú! 

Az itallal folytatott manőver közben a társalgás megszakadt. Láttam, 

hogy a káef viszi a vezérszólamot; senki sem szólalhat meg, amíg ő nem 

beszél. Merengve kortyoltam a whiskyt, azon törve a fejemet, vajon milyen 

közös témát találhatnék a káeffel, és vajon sikerül-e túlélnem ezt az estét 

anélkül, hogy a szellemi képességeim károsodást szenvednének. 

– Isten, isten – mondta a káef, amikor a poharat a számhoz emeltem. 

– Az ön egészségére, uram – mondtam. 

A káef kényelmesen elhelyezkedett a karosszékben; poharát a karfára 

tette, aztán körülnézett, hogy hallgatósága kellően odaadó-e, és rákezdte. 

– Épp azt magyaráztam a maga késedelmes megérkezése előtt, Durrell, 

hogy nagy örömet szerzett nekem, amikor láttam, milyen tökéletes rendben 

vannak a dolgok Bugler keze alatt. Tudja, időnként a körmére kell néznünk 

ezeknek a legényeknek, hogy meggyőződjünk róla, valóban rendjén 

mennek-e a dolgok a területen. 

Kellemetlen kuncogást hallatott, és jókorát húzott a poharából. 

– Nagyon kedves öntől, hogy ezt mondja, uram szólalt meg Martin. 

Ekkor észrevette, hogy Mary könyörgő, elgyötört arccal néz rá. 

– De természetesen – tette hozzá sietve – mindebben nagy része van 

kitűnő helyettesemnek is. 

– Maga nagyon szerény, Bugler – mondta a káef. A káemhá sokszor 

kerékkötő is lehet, nemcsak segítség. 

– Biztosíthatom róla, hogy Standish egyszerűen csodálatos – erősködött 

Martin, és egy széles gesztussal a káef ölébe borított egy nagy tál pörkölt 

mogyorót. 

– Bocsánat, uram – mondta kórusban Pius, Ámos és a két boy, akik 

prédára leső ragadozóként settenkedtek a sötétben. A káefre vetették 

magukat, fehér nadrágjáról a tálba söpörték az olajos mogyorószemeket, és 

a tállal eltűntek a konyha irányában. 

– Borzasztóan sajnálom, uram – mentegetőzött Martin. 

– Ó, semmi, semmi, csak egy kis baleset – legyintett a káef, és az 



olajfoltokat bámulta a nadrágján. – Bárkivel megeshetett volna. De meg 

kell mondjam, azt hiszem, maga hajlamos az ilyesmire. Hol is látogattam 

meg a legutóbb? 

– Jaj, azóta is szörnyen bánom azt az esetet – vágott közbe Martin 

sietve. – Akkor félreértés történt. Biztosíthatom, hogy itt hibátlanul 

működik a vécé, uram. 

Mc Grade, Robin és Mary teljes és tökéletes megdöbbenéssel hallgatta 

ezt a párbeszédet. 

– Nos, igen – mondta a káef, és újból lenézett az olajfoltokra a 

nadrágján –, szerintem Bugler kitűnően dolgozik. 

Elhallgatott, ivott. 

– És természetesen – tette hozzá, és előrehajolva kenetteljes mosolyt 

sugárzott Maryre – ebben magának és a férjének nagy szerepe volt. 

Emellett úgy láttam, hogy a hidak és az utak is nagyon jó karban vannak – 

mondta, és Mc Grade-re pillantott. 

– Köszönöm, uram – mondta Mc Grade, színlelt udvariassággal. 

– Úgy tudom – folytatta a káef, ezúttal Robin felé fordulva –, hogy bár 

ön nem tartozik az alárendeltjeim közé, önnek köszönhetem ezt a finom 

kaviárt. Meglepő, hogy Mamféban ilyesmivel találkozik az ember. 

Robin ültében meghajolt. 

– Mélységesen méltányolom, uram, hogy méltányolja, a halikra ugyanis 

nem gyakorolt semmiféle hatást ezekre a palikra – mondta. 

– Egyszóval szerintem kitűnően megy itt minden összegezte a káef. – 

Az igazat megvallva, még soha nem éreztem ilyen jól magam egyik 

körutamon sem. De legyen elég ennyi, mert még megsértődik valaki, 

hahaha! 

Kötelességtudóan kacagtunk. Figyelemmel kísértem a káef poharában 

lévő gin mennyiségét, mert Pius ismerte a forgatókönyvet, és tudtam, hogy 

ha ez a beszélgetés még sokáig így megy, akkor valamennyien 

végérvényesen megbolondulunk. És valóban, amint a káef kihörpintette az 

utolsó cseppet a poharából, Pius megjelent, talpig csillogó gombokban, és 

azt mondta Martinnak: – Jézus azt üzeni, uram, hogy kész a sült. 

– Á, a sült – mondta a káef, és a hasára csapott. – Épp ez kell most 

nekünk, igazam van, hölgyem? – És dévaj pillantást vetett Maryre. 

– Ó, igen – felelte Mary izgatottan. – Szerintem a hús nagyon fontos, 

különösen ezen az éghajlaton. 

– Ami azt illeti – mondta Robin, miközben felálltunk, és az ebédlő felé 

egyengettük lépteinket –, mindig azt hittem, hogy biológiailag mindenféle 

éghajlaton fontos a hús. 



A káef szerencsére nem hallotta a megjegyzést. Martin megragadta a 

karomat, és fejvesztett rémülettel suttogta a fülembe: – Mi legyen az 

ülésrend? 

– Maryt ültesd az asztal egyik végére, a káefet a másikra. 

– Jól van – mondta. – És kitaláltam valami nagyszerűt. 

– Szent isten – néztem rá –, mit?! 

– Semmi rosszat – biztosított sietve –, minden rendben lesz. De olyan 

sokat segítettél, hogy én is arra gondoltam, valahogyan hozzá kell 

járulnom. Ámos fiát a konyhában odaültettem a punka zsinórjához, így 

vacsora közben lesz egy kis légmozgás a szobában. 

– A napnál is világosabb, hogy jó hatással vagyunk rád, Martin – 

mondtam. – Mire vége a tanfolyamnak, olyan társas lény leszel, mint a 

vöcsök. Most pedig eredj, és ellenőrizd, hogy mindenki ott ül-e, ahol kell. 

Ha Mary ül az asztal egyik végén, a káef a másikon, bennünket nagy 

hézagokkal ültethetsz, és valóságos néptömeg hatását fogjuk kelteni. 

Meg kell mondjam, hogy az ebédlő igen mély benyomást tett rám. Az 

asztal és a székek úgy csillogtak a gyertyafényben, mint a frissen hámozott 

vadgesztenye. Az asztal közepén három gyertyatartó sorakozott, a 

negyedik a pohárszéken állt. Pius jól végezte a dolgát. Az evőeszköz és a 

porcelán csak úgy ragyogott a gyertyák fényében. Ha a káef ettől sem 

érzékenyül el, gondoltam, akkor igazán nem tudom, mi hat rá egyáltalán. 

Leültünk, és Pius, aki láthatólag pompásan irányította Ámost és a boyt, 

mindenkinek kiosztotta a kiválasztott italt. 

– A mindenségét – mondta a káef, miközben tekintetét végigjártatta a 

fényes gyertyatartókon, a csillogó asztalon és a lágyan lengedező punkán 

–, fene jól él itt maga, Bugler, nem igaz? A kormányzó se különbül, mi? 

– Nem, nem, uram – mondta Martin sietve, mert nyilván azt hitte, hogy 

a káef pazarlással vádolja. – Nem étkezünk mindig így. Általában 

meglehetősen hétköznapi módon élünk, ha érti, mire gondolok. De úgy 

éreztük, hogy ez rendkívüli alkalom. 

– Nagyon igaz – mondta a káef. – Tökéletesen megértem. 

Pius egy előkelő londoni hotel főpincérének fensőbbségével körbejárt, 

és ropogós pirítós tetején kockára vágott sülfalatokat szolgált fel. 

– A mindenségét – mondta a káef –, mi ez? 

Martin már végletesen feszült idegállapotba jutott, s éppen azon volt, 

hogy bevallja: tarajos sül, amikor Mary nyugodt hangon közbeszólt: 

– Fogyassza el előbb, és találja ki. Meglepetés. 

A sül, mint vártam is, nagyszerű volt. A káef látható élvezettel kebelezte 

be. 



– Á! – mondta, miután lenyelte az utolsó falatot. Engem nem csapnak 

be! Ez antilophús! Mi? 

Martin megkönnyebbült arca majdnem leleplezett bennünket, de 

szerencsére Marynek ismét helyén volt az esze. 

– Nahát! Máris kitalálta! – csodálkozott. – Azt hittük, sohasem fog 

rájönni! A hús meg volt füstölve, és különleges recept szerint készítették 

el. 

– Engem ilyesmivel nem lehet rászedni – pöffeszkedett a káef. – Ne 

felejtsék el, hogy egykor én is káemhá voltam, és nekem is a dzsungelben 

kellett élnem, kulturálatlan körülmények között. Megettünk mi akkor 

mindent. Az itteni antilop ízét semmivel sem lehet összetéveszteni, de meg 

kell mondjam, hogy ez csodálatosan meg volt füstölve. 

– Ami igaz, az igaz – mondtam –, olykor-olykor valóban részünk van 

ebben a remek húsban, mert Martin felfedezett valakit a közelben, aki 

különleges recept szerint füstöli a húst, méghozzá nagyon jól. Úgyhogy ha 

nagy ritkán sikerül antilopra szert tennie, Martin mindig olyan kedves, 

hogy mindnyájunknak juttat belőle. 

Az álságos beszélgetés közben hatalmas tál mogyorópörkölt került 

Mary elé, és az asztal hosszában vagy húsz kis tányérka, amelyen az icipici 

dolgok díszelegtek. Étvágygerjesztő látvány volt. 

– Elnézését kérem, uram, hogy nem tudtunk mást kitalálni – mondta 

Martin, aki hajlamos volt rá, hogy előre mentegetőzzék; és így lehetőséget 

adjon a másiknak arra, hogy panasszal éljen. – De a szakácsom általában 

nagyon jól csinálja. 

– Bizony felettébb gyakran eszünk mogyorópörköltet – mondta a káef –, 

de szerintem nagyon finom, tápláló eledel. 

Mary rizst és mogyorópörköltet adagolt a tányérokra, amelyeket azután 

Ámos és Pius ünnepélyesen kiosztott. Ezután sakkjátszmához hasonlatos 

játék következett, amelynek figurái az icipici dolgok voltak. 

A káef tányérján óriási ételhalmaz tornyosult. Elégedetten nézegette. 

– Nagyszerű – mondta. – Látványnak is nagyszerű. Úgy láttam, lassan 

Martinban is fölenged a feszültség; tudta, hogy az én szakácsom segített 

Jézusnak, s ezért a pörkölt alighanem finom lesz. 

Mary – mint a társaság egyetlen hölgytagja – igen jól nevelten 

belemélyesztette villáját és kanalát a pörköltbe. A káef követte példáját, 

majd mi is felragadtuk az evőeszközt, és megtámadtuk a tányérunkat. A 

punka enyhén nyikorogva lengedezett ide-oda, és meleg levegő hullámait 

küldte felénk. 

– Életemben nem ettem még ilyen remek mogyorópörköltet – 



lelkendezett a káef, miután lenyelt egy gigantikus falatot. 

Martin büszke és boldog pillantást vetett rám. – Martin remek szervező 

– mondta Mc Grade. 

– Valóban az. Tökéletesen egyetértek – mondta Robin. – Azt hiszem, itt 

egyedül én mondtam csődöt. 

– Hogyhogy csődöt mondott? – kérdezte a káef. 

– Az igazat megvallva sokkal pazarabb vacsorát akartunk produkálni 

önnek – magyarázta Robin –, de sajnos a folyó csaknem kiszáradt, és az 

utánpótlást hozó hajó nem tudott feljönni idáig. Sajnos, szegény Martintól 

az adott körülmények között nem telt ennél különb. 

– Igen – csatlakozott Mary –, igazán jó vacsorával szerettük volna 

megvendégelni. 

– Ugyan, ugyan – legyintett a káef. – Nagyszerű ez a vacsora. 

Martin arca valósággal ragyogott. 

– Mondja csak, Durrell – fordult felém a káef –, ugyebár maga 

állatgyűjtő? 

– Igen, uram. 

– Nos, gondolom, ezen a környéken nincs sok gyűjtenivalója – jegyezte 

meg. 

Még a verandán, iszogatás közben észrevettem, hogy Pius fürgén és 

nesztelenül eltávolít egy imádkozó sáskát meg egy gekkót a káef székéről. 

– Káemhá koromban rengeteget jártam az erdőben, de soha egy fia 

állatot nem láttam – folytatta a káef. 

– Pedig rengeteg állat van itt, uram, csak tudni kell, hol keresse őket az 

ember – mondtam. – Épp a minap fogtam egy meglehetősen ritka példányt, 

itt a Martin kertje végében. Rengeteg állat akad itt, ha az ember nyitva 

tartja a szemét. 

– Különös – mondta a káef, és egy hatalmas adag pörköltet lapátolt a 

szájába. – Nem is hittem volna, hogy a civilizációhoz ennyire közel is 

megmaradnak. 

Ebben a pillanatban olyan zaj hallatszott, mintha egy bálna gerincét 

roppantották volna el, és ezt olyan sustorgás követte, mint amikor 

egymillió száraz falevelet sodor a hurrikán. A pálmalevélből készült punka 

az asztalra zuhant, és egyik vége maga alá temette a káefet. 

A legyező szerencsére kioltotta a gyertyákat, úgyhogy semmi sem 

gyulladt meg, de a balettszoknyához hasonlatos levélredők között 

elképesztő mennyiségű élőlény lakozott, amelyek csodálatosképpen 

megmaradtak a civilizáció közelségében. 

Az esemény érezhető hatást gyakorolt a társaság tagjaira. 



– Jaj, istenem, jaj istenem! – sikította Mary, és gines tonikját felborítva 

talpra ugrott, egészen kivetkőzve korábbi, nyugodt önmagából. 

– Miért nem mondtad, hogy vizsgáljam meg a punkát, te eszement 

őrült?! – ordította Mc Grade. 

– Vannak pillanatok, amikor egészen elkeserítesz, Martin – mondta 

Robin. 

– Borzasztóan sajnálom, uram, őszintén nagyon sajnálom – hebegte 

Martin tetőtől talpig reszketve a láthatatlan káefnek. – Nem is tudom, hogy 

kérjek bocsánatot…! 

Megzörrentek a pálmalevelek, és előbukkant a káef, mint egy albínó 

néger a pálmakunyhóból. Már épp szóra nyitotta a száját, amikor 

megpillantott egy csokoládébarna, szőrös, kistányér nagyságú pókot, amely 

a levelek között épp feléje tartott. A legyező népes, víg lakossága, amely 

éveken át zavartalanul éldegélt, most kezdett előbújni. A káef hátralökte 

székét és felugrott. 

Tudtam jól, hogy Martin szempontjából ez végzetes katasztrófa, de 

életem során megtanultam, hogy minden alkalmat meg kell ragadnom, és a 

punka, amint láttam, néhány igen érdekes példány befogásával 

kecsegtetett. 

– Legjobb lenne, ha valamennyien átmennének a másik szobába – 

mondtam, mert megláttam, hogy egy ismeretlen fajú gekkó kúszik elő a 

levelek közül. – Én itt majd mindent elintézek. 

Az asztal eddig szabadon maradt területét is elözönlötték a felbolydult 

bogarak és egyéb élőlények, amelyek, ha nem voltak is épp 

életveszélyesek, mindenesetre annak látszottak. 

Mary összeszedte magát, és kecsesen kilibegett a szobából, mutatva az 

utat a sarkában toporgó többieknek. A személyzet mozdulatlanná dermedt 

az események hatására, mert míg ott ültünk a helyünkön, lehetetlen volt 

eltávolítani a punkát, és úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Ilyen 

helyzetbe még sohasem kerültek; maga Pius is tanácstalan volt. 

– Pius – ordítottam, hogy kirezzentsem döbbent önkívületéből –, hozz 

üvegeket, dobozokat, hogy befogjuk ezeket az állatokat! 

Pius galléron ragadta Ámost meg a két boyt, és eltűnt a szobából. 

Ekkorra már több érdekes élőlény is előmászott a, punkából, hogy 

megtudja, mi zavarta meg közösségük életét. Legelőször egy fiatal és 

nagyon ingerült zöld mamba bújt elő, általános meggyőződés szerint 

Afrika legveszedelmesebb mérges kígyója. Vagy hatvan centi hosszú volt, 

hasonlatos egy sárga-zöld fonatú ostorszíjhoz, és viselkedéséből 

nyilvánvaló volt, hogy az események mélyen felkavarták a lelkivilágát. 



Megpróbáltam felnyársalni egy villával, de kiszabadította magát, és az 

asztalról a földre esett. Csak ekkor vettem észre, hogy bár a többiek mind 

magamra hagytak a szerencsétlenséggel, a káef bent maradt. A zöld 

mamba a kígyóknál közismert, eléggé el nem ítélhető módon, épp feléje 

tartott, jóllehet rendelkezésére állt az egész szoba – arra kúszhatott volna, 

amerre tetszik. A káef földbe gyökerezett lábbal állt, és arca a kék szín igen 

érdekes árnyalatát öltötte fel. Újabb, fürge támadást intéztem a mamba 

ellen, és ezúttal sikerült is a tarkójánál felnyársalnom. Ekkor tért vissza 

Pius, aki a konyhában korsókat, dobozokat, palackokat és egyéb tartályokat 

kerített. A zöld mambát egy palackba csúsztattam, és gondosan 

bedugaszoltam. 

A káef még akkor is kidülledt szemmel bámult rám. Mondanom kellett 

valamit, hogy elkendőzzem a katasztrófát, hogy megvédjem Martint. 

Behízelgő mosolyt sugároztam a káef felé. 

– Látja már, amiről beszéltem, uram? – kérdeztem könnyedén, és 

kivettem a pörköltes tálból egy hatalmas bogarat, amely hanyatt feküdt az 

ételben, a lábával kalimpált, és éles, fémes hangon zümmögött. – 

Mindenütt körülveszik az embert az állatok. Csupán az a kérdés, hogy 

sikerül-e megtalálni őket. 

A káef egy pillanatig némán bámult rám. 

– Igen, igen. Értem… – mondta aztán, majd hozzátette: – Kérek valamit 

inni. 

– Nagyon bölcs dolog volt, uram, hogy mozdulatlan maradt – mondtam. 

– Miért? – kérdezte gyanakodva. 

– A legtöbb ember ilyen helyzetben pánikba esett volna, uram, de ön 

bámulatosan megőrizte a hidegvérét. Ha ön nincs, nem is tudom, hogyan 

sikerült volna megfognom ezt a mambát. 

A káef ismét gyanakvó pillantást vetett rám, de én a legártatlanabb 

arckifejezéssel néztem vissza. 

– Aha – mondta. – No, hát menjünk, és igyunk valamit. 

– Ami azt illeti, akad még itt bent egy-két jószág, amit szívesen 

befognék, és Martinnak is volna itt teendője. Ha megengedi, uram, néhány 

perc múlva csatlakoznék. 

– Hogyne – felelte. – Beküldöm Martint. 

Martin úgy támolygott be az ebédlőbe, mint a Titanic katasztrófájának 

egyetlen túlélője. 

– Jézusom – hebegte –, sose gondoltam volna… 

– Ide hallgass – vágtam közbe –, most ne gondolkozz, csak tedd, amit 

mondok! 



– Ez rosszabb, mint az árnyékszék! 

– Semmi sem lehet rosszabb, mint az árnyékszék. Próbálj végre 

megnyugodni. 

Míg beszéltem hozzá, Pius segítségével befogtam a legyezőnek még 

néhány lakóját: több gekkót, nyolc levelibékát, egy hisztérikus mogyorós 

pelét, fészkestül, porontyostul, három denevért, két ingerült skorpiót és 

megszámlálhatatlan bogarat. 

– De mit fogunk most csinálni? – kérdezte Martin, kétségbeesetten 

tördelve a kezét. 

Pius felé fordultam, és láttam az arcán, hogy őt is ugyanannyira 

aggasztja ez a szerencsétlenség, mint Martint. Engem, sajnos, szinte 

ellenállhatatlan nevetési inger kerített hatalmába, de nem volt bátorságom 

hozzá, hogy engedjek neki. 

– Most átmégy Mc Grade úr házába – mondtam Piusnak –, és szerzel 

ételt. Aztán átmész Girton úr házába, és szerzel ételt. Aztán átmégy a 

káemhá házába, és szerzel ételt. Aztán hazamégy az én házamba, és szerzel 

ételt. Egy óra múlva kész legyen a vacsora. Érted? 

– Értem, uram – felelte Pius, és elinalt. 

– Istenem, vissza fognak toloncolni Umcsicsibe! – jajongott Martin. 

– Megeshet – mondtam –, de a káef viselkedéséből nem erre 

következtetek. 

– Te sem mondhatod, hogy örült a történteknek! 

– Ezt senkiről sem állíthatnám, kivéve talán saját magamat. Néhány 

igen szép példányra sikerült szert tennem. 

– De most mit csinálunk?! – faggatott Martin, miközben az asztal 

romjait bámulta. 

Leültettem egy székre. 

– Azért hívattalak ide a káeffel, mert azt mondtam neki, hogy rendbe 

teszed itt a dolgokat – magyaráztam. – Pius elment ételért. Hogy mit hoz, 

azt csak a jóisten tudja, de legalább ehetünk valamit. Közben pedig annyi 

gint kell megitatnod a káeffel, amennyi csak belefér. 

– Jó sok ginem van – lelkesült fel Martin. 

– No, látod – mondtam megnyugtatólag. – A probléma jóformán már 

meg is oldódott. 

– De nem értem, hogy… 

– Ide figyelj, te ne gondolkozz semmin. Bízd rám. Egy a lényeg: tégy 

úgy, mintha tökéletesen ura volnál a helyzetnek. 

– Aha. Értem – bólintott Martin. Behívtam Ámost és Jánost a 

konyhából. 



– Tisztítsátok meg az asztalt, fényesítsétek ki, és terítsetek vacsorához – 

mondtam. 

– Igen, uram – felelték kórusban. 

– Pius elment ételért. Mondjátok meg Jézusnak és az én szakácsomnak, 

hogy új vacsorát fognak készíteni. 

– Igen, uram. 

– De aztán olyan legyen ez az asztal, mint előtte, értitek? 

– Kérem, uram – mondta Ámos. 

– Mi van? – kérdeztem. 

– Megfogtad az összes kígyót ott bent? – kérdezte Ámos, és a punka 

romjaira mutatott. 

– Igen – mondtam. – Nem kell félni. Megfogtam minden állatot. 

– Nem értem, hogy tudsz mindent ilyen jól megszervezni – mondta 

Martin. 

– Ide hallgass – mondtam –, a káef szemében mindezt te szervezted 

meg. Most kimegyünk közéjük, és légy szíves katonásan viselkedni. Azt a 

látszatot kell keltenünk a káef előtt, hogy míg én csupán az állataimmal 

voltam elfoglalva, te tökéletesen kézben tartottad a dolgokat. És ne kérj öt 

percenként elnézést! Teleszívatjuk ginnel, közben Piusnak gondja lesz a 

húsra, emiatt ne aggódj. Olyan benyomást kell keltened, mint aki 

kellemetlen incidensnek tartja ugyan az esetet, de meg van győződve róla, 

hogy a káef a mulatságos oldalát fogja látni. 

– A mulatságos oldalát?!… – rebegte Martin elhalóan. 

– Úgy van – feleltem. – Mióta vagy a gyarmatügynél? 

– Huszonegy éves korom óta. 

– És még nem vetted észre, hogy ezek a felfuvalkodott hólyagok, mint a 

te káefed, az ilyen sztorikból élnek? Könnyen megeshet, hogy az egész 

üggyel többet használtál, mint amennyit ártottál magadnak. 

– Biztos vagy ebben? – kétkedett Martin. 

– Most nem ez a fontos. Menjünk ki a verandára. 

A káefhez csatlakozva úgy láttuk, hogy a többiek derekas munkát 

végeztek. Mary hosszas értekezést tartott a káefnek az orchideákról és a 

virágrendezésről. Mc Grade olyan bonyolult fejtegetésekbe bocsátkozott a 

hídépítés és az útfenntartás témakörében, hogy azt hiszem, maga sem 

értette. Robin pedig épp a kellő pillanatban hozta szóba az irodalmat és a 

képzőművészetet, amihez a káef még csak nem is konyított. 

Oldalba vágtam Martint, s ettől kihúzta magát. 

– Végtelenül sajnálom, uram – mondta. – Rémes balszerencse. Azt 

hiszem, a legényem nem ellenőrizte a kampót a mennyezeten. 



Mindazonáltal… ööö… elrendeztem mindent, úgyhogy egy órán belül 

készen lesz a vacsora. Sajnálom, hogy meg kell várakoztatnom. 

Égy székbe süppedt, és zsebkendőjével megtörölte az arcát. 

A káef elgondolkodva nézett rá, és felhörpintette a tizedik pohár gint. 

– Munkám során – mondta csípősen – általában nem szoktak legyezők a 

fejemre zuhanni. 

Rövid, baljós csend következett. Nyilvánvaló volt, hogy Martin erre 

nem tud mit válaszolni, úgyhogy én álltam sorompóba. 

– Meg kell mondjam, uram – szólaltam meg –, fenemód örülök, hogy 

ott volt. 

A többiekhez fordultam. 

– Ti persze nem láttátok, de egy mamba rejtőzött abban a legyezőben. 

Ha a káef nincs ott, nem tudom, hogyan fogtam volna meg. 

– Egy mamba! – sikította Mary. 

– Igen – mondtam –, méghozzá kutyául rossz hangulatban. De 

szerencsére a káef nem vesztette el a fejét, úgyhogy végül elcsíptük. 

– Ami azt illeti – mondta a káef –, nem mondhatnám, hagy valami sokat 

segítettem magának. 

– Ne szerénykedjék, uram. Amint már mondtam is, a legtöbb ember 

pánikba esett volna. Végül is a mambát tartják egész Afrika 

legveszedelmesebb mérges kígyójának. 

– Egy mamba! – sápítozott Mary. – Nahát! Gondolják csak el, hogy ott 

kuporgott a fejünk fölött, támadásra készen! Szerintem nagyon bátran 

viselkedtek mind a ketten. 

– Az ám – mondta Robin. – Én bizony úgy elfutottam volna, mint a 

nyúl. 

– De én is ám – mondta a díjbirkózó küllemű Mc Grade, aki nem félt 

semmitől. 

– Nos – mondta a káef lekicsinylően, felismerve, hogy akaratán kívül a 

hős szerepébe kényszerült –, az ember végül is hozzászokik az ilyesmihez, 

különösen, ha olyan sokat mászkált a dzsungelben, mint én. 

Hosszú és kissé összefüggéstelen történetbe kezdett egy leopárdról, 

amelyet majdnem meglőtt egyszer, és mi valamennyien megkönnyebbülten 

sóhajtottunk fel, mikor a sötétből Pius bukkant elő, és jelentette, hogy kész 

a második vacsora. 

A hideg babsaláta és a lazackonzerv nem nevezhető a konyhaművészet 

csúcsán álló ínyencségnek, de végül is a célnak megfelelt, és a vacsora 

vége felé a ginnel teljesen átitatott káef már egészen valószínűtlen 

kígyótörténetekkel szórakoztatott bennünket. 



A gyümölcssaláta szerencsére kívül esett a katasztrófa hatósugarán, és 

így épségben maradt. Elfogyasztottuk, és valamennyien megegyeztünk 

benne, hogy Mary, aki szívét-lelkét beleadta, eszményi munkát végzett, és 

hogy ez volt minden gyümölcssaláták legremekebbike. 

Búcsúzásnál még egyszer megköszöntem a káefnek a mamba 

elfogásánál tanúsított segítségét. 

– Ugyan, kedves barátom – legyintett könnyedén –, semmiség az egész. 

Örülök, hogy a segítségére lehettem. 

Martin másnap minden próbálkozásunk ellenére vigasztalan maradt. A 

káef, mesélte, eléggé fagyos hangulatban távozott, és ezért Martin meg volt 

győződve róla, hogy a következő postával megkapja áthelyezését Umcsicsi 

poklába. Egyebet nem tehettünk: köszönőleveleket írtunk a káefnek a 

katasztrofális vacsoráért. Én a magaméba belefoglaltam még az örök hálát 

is, amellyel a személyesen nekem tett, felbecsülhetetlen szívességért 

tartozom. Végezetül hozzátettem, hogy Nyugat-Afrikában szerzett 

tapasztalataim alapján Martint tartom a legjobb, legrátermettebb káemnek. 

Nem sokkal ezután el kellett költöztetnem az állataimat az ország másik 

végére, hogy hajóra szálljunk Anglia felé, és csakhamar az egész történet 

kiment a fejemből. 

Aztán vagy hat hónap múlva, rövid levelet kaptam Martintól. Ezt írta: 

“Öregem, teljesen igazad volt abban, hogy a káef ezekből a történetekből 

él. Mindenkinek elmeséli, hogyan fogott neked egy zöld mambát az 

ebédlőasztalon, míg te kővé dermedtél félelmedben. Engem előléptettek, a 

jövő hónapban Enuguba megyek. Igazán nem is tudom, hogyan köszönjem 

meg neked azt a vacsorát.” 

 

 

ORRVÉRZÉS 

 

 

Háziorvosunk inkább sajnálkozva, mint haragosan rázta a fejét. 

– Kimerültség – mondta. – A túlfeszített munka és a túlságosan sok 

izgalom. Magának most háromheti pihenésre van szüksége Abbotsfordban. 

– A diliházban? – néztem rá. 

– Az nem diliház, hanem igen tekintélyes gyógyintézet, ahol ideges 

panaszokat kezelnek – magyarázta szigorúan. 

– Más szóval diliház – mondtam megátalkodottan. Nem az a 



Drakula-kastélyhoz hasonló, elterpeszkedő, gótikus épület az a Surbitonba 

vezető úton? Amit mintha egy hollywoodi díszletből hoztak volna át? 

– De az. 

– Az nem is lenne olyan rossz – mondtam szakértelemmel. – Időnként 

felugorhatok a barátaimhoz, meg egy-két színházba… 

– Szó sem lehet róla – vágott közbe a doktor határozottan. – Tökéletes 

csendre és nyugalomra van szüksége. – És legénybúcsút sem rendezhetek? 

– könyörögtem. 

– Legénybúcsút?! 

– Meghívnám néhány barátomat, hogy elbúcsúztassanak a gumiszoba 

felé vezető utamon. 

A doktor sóhajtott. 

– Valószínűleg akkor is megtartaná, ha eltiltanám tőle – mondta 

rezignáltan –, tehát inkább nem tiltom el. A legénybúcsút egy kitűnő sohói 

kisvendéglőben tartottuk meg. Az este folyamán egyszer csak érzem, hogy 

valami lefolyik az államon, és mikor megtöröltem a számat a szalvétával, 

meglepve láttam, hogy vérfoltos lett. Nem kétséges: vérzik az orrom. 

Szerencsére az étterem berendezése és világítása lehetővé tette, hogy a 

kellemetlen megjegyzéseket elkerülve, észrevétlenül elállíthassam. Másnap 

azonban nem volt ilyen szerencsém. 

Karácsony előtt egy héttel voltunk, és emiatt – útközben Abbotsford 

felé – némi kitérővel benéztem a King’s Roadra, hogy átadjak egy 

majdnem életnagyságú játék mackót, amely fenségesen trónolt átlátszó 

műanyag zsákjában, és egész öltözékét egy gesztenyebarna nyakkendő 

képezte. 

Kiszálltam a taxiból, tömzsi derekánál megragadtam a mackót, 

becsengettem, és abban a pillanatban eleredt az orrom vére. Mivel 

lehetetlennek bizonyult, hogy a hónom alatt tartsam a mackót, és a másik 

kezemmel felitassam a vérpatakot, ezért a térdem közé fogtam a zsákot. 

– Te meg mit csinálsz? – érdeklődött a feleségem a taxiból. 

– Bár begidt vérzik az orrob – feleltem a vérfoltos zsebkendőn 

keresztül. 

A térdem közé szorított mackóval, az arcomon csordogáló vérpatakkal 

még a King’s Road edzett közönségének is meglepő látványt nyújthattam. 

Kisebb csoport gyűlt körém. 

– Vidd be a mackót a cukorkaüzletbe a szomszédban, hogy adja át 

Peternek – sziszegte a feleségem. – Nem állhatsz ott így! 

A tömeg eddig némán szemlélte a kissé hátborzongató látványt. Most 

egy asszony csatlakozott hozzájuk, és eltátotta a száját. 



– Hát itt meg mi van? – kérdezte a világtól általánosságban. 

– Ezt az ürgét megharapta a medve – mondta valaki, mire a tömeg 

harsány hahotában tört ki. Bemenekültem a cukorkaüzletbe, letétbe 

helyeztem a mackót, és lihegve kicsörtettem a taxihoz. 

– Nem volna szabad így rohannod – korholt a feleségem, miközben a 

taxi elindult. – Neked most nyugalomra van szükséged. 

– Hogy a fedébe lehetdék gyugodt – mondtam nekikeseredve –, bikor 

vérzik az orrob, és a kezebbed egy békkű dagy backót hurcolok? 

– Dőlj hátra és pihenj – mondta a feleségem. Pihenni, gondoltam, igen, 

ez az: pihenni. Három csodás hét áll előttem, amikor pihenhetek majd, 

kedves nővérek viselik gondomat, és csak olyan pillanatnyi dolgokban kell 

döntenem, hogy mit kérek ebédre, vagy hogy milyen legyen a fürdővizem 

hőmérséklete. Ezt nevezem pihenésnek. Tökéletes csönd és nyugalom. 

Ilyen gondolatok jártak a fejemben, amikor megérkeztem Abbotsfordba. 

Megfigyelésre alig volt időm (csak annyit vettem észre, hogy a szobám 

berendezése az 1920-as évek tengerparti penzióit idézi, és hogy az 

ápolónők igen szemrevalók), máris nyugtatók tömegét tömték belém, és a 

következő huszonnégy órát kellemes hibernációban töltöttem, mint hernyó 

a gubójában. Aztán frissen, jókedvűen ébredtem, mint a mókus, és 

szemügyre vettem új környezetemet. Megállapítottam, hogy a nővérekről 

alkotott első véleményem nem volt elhamarkodott. A maguk módján 

valamennyien rendkívül vonzóak voltak. Úgy éreztem magam, mintha a 

világszépségverseny indulói viselnék gondomat. 

A nappali műszakban dolgozott Lorraine, a svéd szőkeség, akinek a 

szeme úgy változtatta a színét, mint fjord a napsütésben; a félig angol, félig 

német Zena, akinek narancsvörös haja és örökké csodálkozó, tökéletesen 

kerek szeme volt – és Nelly, Basutoföld elbűvölő szülötte, akit mintha 

finom tejcsokoládéból faragtak volna ki, és kis kerek orra olyan volt, mint 

egy barna gomba. És ehhez még ott volt az éjszakai műszak. Az alacsony, 

mézszőke, anyáskodó Breeda, aki kétségkívül mind között a legcsinosabb 

volt; aztán Pimmie (isten tudja, honnan kapta ezt a becenevet), aki magas, 

karcsú és légies volt, hatalmas, zöldes-mogyoróbarna szemének színe akár 

a pisztrángos patakoké tavasszal. Valamennyien fiatalok és vidámak 

voltak; viháncolva és kedvesen szaladgáltak a dolguk után, mint egy 

csomó kiskutya. Viháncolásuk felett két főnővér őrködött: mindketten 

franciák; a kiejtésük hallatán Maurice Chevalier-ról azt hitte volna bárki, 

hogy Oxfordban nevelkedett, és utána évekig dolgozott a BBC-nél. A két 

főnővér neve Louise és Renée volt; korlátolt, franciás gyakorlatiasságukat 

élvezettel figyeltem. 



Még a második napon is éreztem a nyugtatók hatását, amikor – részint 

természetes hajlandóságomnak, részint a felfedező kíváncsiságának 

engedelmeskedve – a folyosó végén lévő illemhelyre látogattam el. Ott 

kuporogtam gondolataimba merülve, amikor hirtelen egy vérfoltra 

figyeltem fel a padlón. Hohó, gondoltam, a nyugtatótól kába ember 

villámgyors felfogóképességével, itt valaki megvágta magát… Nyilván 

borotválkozott. Itt borotválkozott? A vécében? Lehetetlen. Ebben a 

pillanatban egy újabb vércsepp hullott az előző mellé, és hirtelen rájöttem, 

hogy megint vérzik az orrom. Mire ezt felfogtam, az orromból valóságos 

áradat tört elő. Több méternyi egészségügyi papírt szorítottam az arcomra, 

visszarohantam a szobámba, és vadul csöngetni kezdtem. Az orrom 

annyira vérzett, hogy a papírt nyomban átitatta. 

Segélykérésemre kinyílt az ajtó, és a csokoládébarna Nelly lépett be, 

felöltőben. Nyilván épp akkor tette le a szolgálatot. 

– Jesszusom – mondta Nelly, és kidülledő szemmel meredt a véres 

látományra –, maga vérzik. 

– Magam is úgy vélem – mondtam. – Nem tudná elállítani, Nelly drága? 

– Várjon… nehogy megmozduljon – parancsolta Nelly, és kifutott a 

folyosóra. Kisvártatva ismét megjelent, kétségbeesetten. 

– Nem találom, nem találom – mondta, és a kezét tördelte. 

– Mit nem talál? 

– A kulcsot, a kulcsot – jajongott Nelly. 

Nyilván a vérzéscsillapítókat tartalmazó szekrény kulcsát keresi, 

gondoltam. 

– Annyi baj legyen – mondtam megnyugtatólag. Mást nem tudnánk 

használni? 

– Nem, nem – mondta Nelly –, a legjobb, ha kulcsot rakunk a nyakába! 

Az ajtóban a lármától felriasztott Lorraine és Zena jelent meg. 

– Maga vérzik – mondta Zena döbbenten. – Tudom – feleltem. 

– Nem találom a kulcsot, Zena. Lorraine, te se láttad? 

– Kulcsot? Nem – felelte Lorraine. – Semmiféle kulcsot nem láttam. 

Minek a kulcs? 

– A nyakába dugni – mondta Nelly. 

– Égetett tollat nem kellene szagoltatni vele? – kérdezte Lorraine. 

– Nem, nem, az ájulás ellen jó – tiltakozott Nelly. 

– És mi volna, ha egy krétakör közepén fekete kakast áldoznánk? – 

tudakoltam. 

– Azt az Egészségügyi Minisztérium nem engedélyezné – mondta Zena 

józan mérséklettel és tökéletes komolysággal. 



Ekkor érkezett meg Breeda és Pimmie, hogy átvegyék a szolgálatot. 

Pimmie hatalmas, nedvesen csillogó szeme egyetlen pillantással felmérte a 

helyzetet. 

– Ágyba, de azonnal – mondta nekem. – Mars az ágyba, és feküdjön 

hanyatt. 

– De… de én… – kezdtem volna tiltakozni. 

– Mars az ágyba, nincs apelláta. Breeda, szaladj, hozz gézt és adrenalint. 

Siess már! 

Engedelmesen lefeküdtem, és azonnal azt kellett tapasztalnom, hogy a 

vér, amely eddig kifelé ömlött az orromból, most hátraszalad a torkomba, 

és mindjárt megfulladok tőle. Sietve felültem. 

– Megmondtam, hogy feküdjön le – mondta Pimmie fenyegetően. 

– Pimmie drága, ez lehetetlen. Belefulladok a saját vérembe – 

magyaráztam. 

Pimmie gyakorlott mozdulattal két párnát suhintott a tarkóm mögé. 

– Tessék. Most jobb? – kérdezte. 

– Sokkal. 

Breeda visszatért, és tálcán hozta a Pimmie által rendelt szereket. Az 

ágyat vérrel átitatott papír zsebkendők borították, és hanyatt fekvő testem 

körül öt nővér állt sorfalat. 

– Csókolj meg, Hardy (A haldokló Nelson tengernagy utolsó szavai.) – 

könyörögtem, és Pimmie felé nyújtottam a karomat. 

– Fogja be a száját – felelte komolyan –, hadd tegyem ezt az orrába. 

Ügyes mozdulatokkal vagy egy méter hosszú, adrenalinba áztatott 

gézcsíkot gyömöszölt a jobb orrlyukamba, olyan akkurátusan és 

közönyösen, mintha libát tömne. Ezután hüvelyk- és mutatóujjával erősen 

megszorította az orrtövemet, miközben a másik kezével jeget nyomott a 

halántékomhoz. Most már nemcsak vér, hanem jeges víz is csordogált a 

pizsamámba, de a vér csakhamar átütött a kötésen, és sugárban ömlött az 

ágyneműre. Pimmie friss gézt tömött az orromba. Az ágy és a szoba 

már-már úgy festett, mint a vágóhíd vagy mint de Sade márki társalgója 

egy esti összejövetel után. Néhány méternyi géz múlva a vér még mindig 

vígan csörgedezett. Ekkorra már a nővérek elmentek, csak Breeda és 

Pimmie maradt mellettem. 

– Nem jó ez így – mondta Pimmie, komoran összevonva a szemöldökét. 

– Muszáj szólnom a doktornak. Maradjon nyugodtan. Breeda, vigyázz rá, 

hogy mozdulatlanul feküdjön. 

Azzal kiment a szobából. 

– Remélem, nem Grubbins doktort hívja – mondtam kissé 



aggodalmasan. – Kedves ember ugyan, de mint orvosban, egyáltalán nem 

bízom benne. 

– Én is remélem, a maga érdekében, hogy nem hozza ide – mondta 

Breeda nyugodtan. 

– Miért? – ijedtem meg. 

– Mert Grubbins doktor nem jó orvos – felelte Breeda. – Megmondom 

őszintén, ha mégannyira beteg páciensem volna, akkor sem hívnám. Még 

meg is ölné. 

– Nekem is ez volt róla a benyomásom – helyeseltem. – Van benne 

valami… hogy is mondjam… ami kétségessé teszi: túljutott-e azon a 

szinten, hogy forró szurokkal öntse le a csonkolt végtagokat. 

– Tudatlan – mondta Breeda komoran. – Szerinte a pasztörizálás a 

pásztorok továbbképzését jelenti. 

– Vesalius pedig a rangon aluli házasságot? – kérdeztem, azonnal 

átérezve a játék szellemét. – Paracelsus meg a dugó hőmérsékletét? 

– Úgy van – mondta Breeda. – Azt hiszi, hogy a kardiolóia olimpiai 

versenyszám. 

– És hogy az angina pectoris festett ágyneművászon? 

– Pontosan. Aztán ugye a penicillin… 

– A tollkés orosz származású feltalálója? 

– Az. Szerintem egy szép napon… 

Örök rejtély marad, hogy Breeda szerint mi történik egy szép napon, 

mert ebben a pillanatban visszatért Pimmie. 

– Felkelés – szólt rám. – Dr. Grubbins azt mondta, hogy át kell vinni 

magát a Waterloo kórházba, és ki kell égetni az orrát. 

– Te jó isten – mondtam. – Ettől féltem. Izzó piszkavasat fognak 

feldugni az orromba. 

– Ne beszéljen butaságokat – mondta Pimmie, miközben elővette a 

kabátomat. – Kauterizáló pálcát használnak. 

– Pálcát? Tüzes bélyeget sütnek az orromba? Úgy tudom, azért jöttem 

ide, hogy nyugalomban legyen részem. 

– Addig úgysem lesz nyugalma, amíg el nem állítjuk az orrvérzését – 

tromfolt le Pimmie. – Tessék, vegye fel a kabátját. Én magával megyek. 

Az orvos utasítása. 

– Ez az első értelmes utasítása, amióta ledoktorált mondtam hevesen. – 

Hogyan jutunk el a kórházba? 

– Taxival – vetette oda Pimmie. – Már itt is van. 

A taxisofőr, mint kiderült, ír származású volt: alacsony, bibircsókos 

arcú emberke – mint egy két lábon járó gesztenye. 



– Hová megyünk? – kérdezte. 

– Waterloo kórház – felelte Pimmie tisztán és érthetően. 

– Waterloo… Waterloo… – töprengett a sofőr. – És vajon hol légyen 

az? 

– A Westminster hídnál – mondta Pimmie. 

– Hát persze – csapott a homlokára a sofőr. – Ott vagyunk egy 

szempillantás alatt. 

Bekászálódtunk a kocsiba, és takarókba burkolóztunk, mert kegyetlenül 

hideg volt. Egy darabig némán haladtunk a kórház felé. 

– Ma este meg akartam mosni a hajamat – szólalt meg Pimmie 

váratlanul, bánatosan. 

– Sajnálom – mondtam bűnbánóan. 

– Ugyan, sose bánja – mondta Pimmie, és meglepetésemre hozzátette: – 

Rá is tudok ülni. 

– Csakugyan? – Ez nyilván valami modern módja a haj tisztításának, 

gondoltam. 

– Bizony – mondta Pimmie büszkén. – Olyan hosszú. Nemrég hetven 

fontot ajánlottak érte. 

– Kopaszon fele annyira se volna csinos – mutattam rá. 

– Szerintem se – felelte Pimmie, s utána ismét hallgatásba burkolóztunk. 

A taxi megállt egy közlekedési lámpánál, és a sofőr hátrafordult, hogy 

szemügyre vegye utasait. A kékesfehér utcai világítás hátborzongatóan 

sápadttá tette vérfoltos arcomat. 

– Valami baja van magának? – kérdezte a sofőr aggodalmasan. – 

Rengeteg vért csöpögtet szanaszét. Nem akar megállni, lefeküdni? 

Kinéztem az esőben ázó jeges járdára. – Köszönöm, nem – feleltem. 

A sofőrnek hirtelen mentő ötlete támadt. 

– Miért nem próbál meg beledugni valamit az orrába? 

Megnyugtatására közöltem: a jobb orrlyukamba máris annyi textilneműt 

gyömöszöltek, hogy olyan belülről, mint a városi szeméttelep. A 

kórházban pedig, magyaráztam, égetni fognak. 

– Ahogy régen csinálták? – kérdezte a sofőr érdeklődéssel. 

– Hogyhogy? – néztem fel csodálkozva. 

– Hát máglyán – magyarázta. 

– Nem, nem. Az egészen más volt – mondtam, és hozzátettem: – 

Remélem. 

Végül megérkeztünk a kórházhoz, és befordultunk a kocsifelhajtóra, 

amelynek bejáratánál (meg mertem volna esküdni) ez a tábla állt: 

“Gyilokjáróknak tilos!”, de később kiderült, hogy csak gyalogjárókról volt 



szó. (A félreértést egyébként az utóbbi órák tapasztalatai bőségesen 

indokolták.) 

Becsörtettünk az épületbe, de nem találtunk egyetlen kábítószeres 

hippit, metilalkoholt nyakaló iszákost és bilibe szorult fejű kisgyereket 

sem. A járó betegek már mind hazamentek, csak az ügyeletes nővér 

tartózkodott a helyén. Bevezetett egy kis szobába, és valami 

műtőasztal-szerű alkotmányra fektetett. 

– A doktor úr egy perc múlva itt lesz – közölte ünnepélyesen, mintha a 

Messiás eljövetelét hirdetné. Kisvártatva megjelent egy tizennégy évesnél 

alig fiatalabbnak látszó fiúcska, fehér köpenyben. 

– Jó estét, jó estét – mondta szívélyesen. – Úgy látom, uram, hogy 

önnek vérzik az orra. 

Tekintve, hogy a szakállam és a bajuszom már megkeményedett az 

alvadt vértől, hogy a vér még akkor is csöpögött a jobb orrlyukamból, és a 

ruházatomat is bőséges vérnyomok tarkították, kijelentését nem tartottam 

különösebben zseniális diagnózisnak. 

– Vérzik – hagytam rá. 

– Nos – mondta a doktor, és előszedett két csipeszt –, most megnézzük, 

mi a baj. 

Az egyik csipesszel mintegy arasznyira tágította az orrlyukamat, a 

másikkal pedig több méternyi véres gézt húzott elő. 

– Aha – mondta szellemesen, a véres üregbe bámulva –, van még 

odabent egy és más. 

– Begyömöszöltek oda mindent, ami csak a kezük ügyébe került – 

mondtam. – Nem lepne meg, ha néhány ápolónőt találna a 

homloküregemben egy főnővér társaságában. 

A doktor idegesen nevetett, és orrlyukamból egy vattapamacsot szedett 

elő. 

– Aha – mondta aztán, miután egy kis lámpával bevilágított az orromba. 

– Igen, látom már. Megtaláltam a vérzés okát. Ami azt illeti, uram, van itt 

egy-két vastag ér, amit nem ártana szemmel tartani. 

– Köszönöm – mondtam. 

Vajon hogyan tartsam szemmel az orrüregem belsejében rejtőző ereket? 

– Most adunk egy kis kokaint – mondta a doktor –, hogy elejét vegyük a 

fájdalomnak. 

Egy dezodor-sprayhez hasonló szóródobozt vett elő, és kokaint 

fecskendezett az orrlyukamba. 

– Így, ni – csevegett tovább. – Nővér, ideadná a kauterizáló pálcát? 

Köszönöm. Ne féljen, uram, nem fog fájni. 



Csodálkozásomra valóban nem fájt. 

– Így, ni – mondta a doktor, és olyan mozdulattal lépett hátra, mint a 

bűvész, aki különösen bonyolult mutatványt hajtott végre sikeresen. 

– Csak nem azt akarj a mondani, hogy ennyi az egész? – kérdeztem 

elképedve. 

– De igen – mondta a doktor, és ismét bevilágított az orromba –, ennyi 

az egész. Ez már nem okoz több kellemetlenséget, uram. 

– Igazán nagyon hálás vagyok – mondtam, miközben lekászálódtam a 

műtőasztalról. 

Pimmie-vel kimentünk a várakozó taxihoz. 

– Ez aztán gyorsan ment – mondta a sofőr elismerően: – Azt hittem, 

legalább egy-két óra hosszat bent lesznek. 

– Nem, ezek gyorsan dolgoznak – válaszoltam, és boldogan néhány 

mély, akadálytalan lélegzetet vettem. 

A taxi legurult a felhajtón, ki az útra. 

– Szentséges Szűz Mária, Istennek anyja! – kiáltott fel Pimmie hirtelen. 

– Mi a baj? – kérdeztük egyszerre a sofőr és én ijedten. 

– Rossz kórházban voltunk… – mondta Pimmie elhaló hangon. 

– Hogyhogy rossz kórházban? – kérdeztem. 

– Rossz kórházban? Hisz ezt a címet mondták nekem – mondta a sofőr 

sértődötten. 

– Dehogyis – tiltakozott Pimmie. – Erre Szent Tamás volt kiírva. 

Nekünk a Waterlooba kellett volna mennünk! 

– De hiszen ez van a híd mellett. Maga mondta, hogy a híd mellett van – 

érvelt a sofőr. – Tessék, ott a híd. Hangsúlyozásából azt éreztem ki: elég 

bonyolult amúgy is az élet, semmi szükség rá, hogy valaki összevissza 

keverje a londoni kórházakat. 

– Nem érdekel, hogy hol van – mondta Pimmie –, ez nem az a kórház. 

Ez nem a Waterloo. 

– Számít ez? – kérdeztem. – Hiszen végül is elintézték a dolgot. 

– Persze, de én a Waterloot értesítettem – magyarázta Pimmie. – Az 

éjszakai ügyelet vár bennünket. 

– Ha meggondoljuk – mondta a sofőr eltöprengve –, Waterloo vagy 

Szent Tamás, majdnem egyformán hangzik… Különösen, ha közben autót 

vezet az ember. 

Erre már nem tudtam válaszolni. 

Visszatértünk Abbotsfordba, és miközben én literszám ittam a langyos 

teát, Pimmie telefonált a Waterloo kórházba, hogy megmagyarázza a 

félreértést. 



– Azt mondtam, hogy a maga hibája volt – mondta diadalmasan, mikor 

visszatért. – Azt mondtam, egy kicsit kótyagos volt, és amikor taxiba 

raktuk, rossz címet mondott a sofőrnek. 

– Hálásan köszönöm – mondtam. 

Az éjszaka és a rákövetkező nap eseménytelenül telt el, leszámítva azt, 

hogy az egyik ápolt el akarta adni nekem a XV. Lajos korabelit utánzó 

ebédlőasztalt az előcsarnokból, egy másik pedig csak az ajtómon volt 

hajlandó gyakorolni a morzeábécét. Ezek azonban csak kisebb 

kellemetlenségek voltak, és az orrom példásan viselkedett. 

Mikor Pimmie felvette az éjszakai ügyeletet, vérfagyasztó pillantással 

mért végig. 

– Volt valami baj az orrával? – kérdezte. 

– Semmi a világon – mondtam, de alig ejtettem ki e szavakat, eleredt a 

orrom vére. 

– Te jó isten! Miért kell ezzel megvárnia, amíg én lépek szolgálatba? – 

kérdezte Pimmie. – Miért nem örvendezteti meg vele a nappalosokat? 

– A szépsége teszi, Pimmie – mondtam. – Attól megy föl a 

vérnyomásom, ami aztán orrvérzéshez vezet. 

– Maga Írországnak melyik vidékéről származik? – kérdezte Pimmie, 

miközben buzgón gyömöszölte az adrenalinos vattát az orromba. 

– Gomorrából, mindjárt Szodoma mellett – feleltem kapásból. 

– Nem hiszem – mondta Pimmie –, bár a szövege öt írnek is elég volna. 

A vattával végzett ténykedése azonban hasztalannak bizonyult. Orrom 

úgy csepegett, mint az elromlott vízcsap. Végül Pimmie feladta, és 

telefonált Grubbins doktornak további utasításért. 

– Grubbins doktor azt mondja, hogy menjen el a Waterloo kórházba – 

mondta visszatérve –, és azt is, hogy most már igyekezzen nem eltévedni. 

– Maga nem jön? – kérdeztem. 

– Nem – felelte Pimmie. 

– Miért?! 

– Nem ismerem az utat – felelte Pimmie. – De az intézet sofőrje elviszi 

kocsin. 

Az intézet sofőrje alighanem a fejébe vette, hogy utasát neki kell 

megszabadítania kínjaitól. 

– Fene egy dolog ez az orrvérzés – csevegett. – Nekem is rengeteget 

vérzett, amíg fociztam, de most már kiöregedtem belőle. 

– Az orrvérzésből? 

– Dehogy. A fociból – magyarázta a sofőr. – Maga nem játszott? 

– Nem – feleltem. – Minden társasjátékot utálok, kivéve egyet. 



– És az melyik? – érdeklődött a sofőr. 

Nyilvánvaló volt, hogy minden létező játékról képes ugyanilyen 

unalmasan fecsegni. Mindenáron el kellett csöndesítenem. 

– A szex – mondtam nyersen, és az út hátralévő részét némán tettük 

meg. 

A kórházban a kedves éjszakás nővér egy első pillantásra üresnek tetsző 

kórterembe vezetett. Aztán egy távolabbi ágyon felfedeztem egy reszketeg, 

köhécselő öregembert, aki alighanem fél lábbal már a sírban volt; az 

ágyamtól mintegy kétméternyire kelet felé pedig egy család – papa, mama, 

fiúgyermek és leánygyermek – ült az asztalnál, és Capitalyt játszott. 

Miközben lefekvéshez készülődtem, oda-odafigyeltem a beszélgetésükre. 

– Biztos, hogy nem fog fájni, mami? – kérdezte a fiú, és vadul rázta a 

kockákat. 

– Persze hogy nem – mondta az anya. – Hallottad, mit mondott a doktor 

bácsi. 

– Hát már hogy fájna – szólalt meg az apa. – Hiszen csak a manduládat 

veszik ki. Nem olyan nagy dolog. 

– Hát persze. Csak egy kicsi műtét – mondta az anya. 

– Nem is fogsz érezni semmit. 

– Megveszem a Piccadillyt! – sivította a lány. 

– Hiszen a tévében is láttad, nem? – kérdezte az apa. – Nem éreznek 

semmit. Még olyan nagy műtéteknél se, amikor kiveszik a szívüket. 

– Henry! – szólt rá a felesége csillapítólag. 

– A Piccadillyt, a Piccadillyt! Meg akarom venni a Piccadillyt! – 

hajtogatta a kislány. 

– Igen, de utána – mondta a fiú. – Utána, amikor már túl vagyok rajta. 

Akkor azért fog fájni, nem? 

– Á, dehogy – mondta az apa. – Dehogy fog. Kapsz majd 

szeliditivumokat. 

– Az mi? – kérdezte a fiú. 

– Fájdalomcsillapító, drágám – mondta az anya megnyugtatólag. – 

Komolyan nem fogsz semmit érezni. Dobjál már, te jössz. 

Szegény kis fickó, gondoltam. Kegyetlenül berezelt, és a vérfoltos 

képem látványa nem tehet jót a lelkivilágának. Beszélek majd vele, ha 

letisztogattak. 

Ebben a pillanatban megjött a nővér. 

– A doktor úr azonnal megcsinálja az orrát – mondta, és függönyt húzott 

az ágy köré. 

– Á – mondtam örömmel. – Kiégeti? 



– Nem hiszem – felelte a nővér. – Veraswami doktor inkább a betömés 

híve. 

Betömés, gondoltam, milyen kellemes szó. Én tömök, te tömsz, ő töm. 

Mi tömünk, ti tömtök… 

A ragozást Veraswami doktor megérkezése szakította félbe. A bőre 

világosbarna volt, és hatalmas, domború szemüvegen át szemlélte a 

világot. Kedvtelve láttam, hogy a keze olyan finom, mint egy lányé, és a 

hosszú ujjak alig vastagabbak egy cigarettánál. Az a fajta kéz volt ez, 

amelyik lepkére emlékezteti az embert. Karcsú, elegáns, mozgékony, és 

képtelen arra, hogy fájdalmat okozzon. Gyógyító kéz. Veraswami doktor 

megvizsgálta az orromat, és felhorkant rémületében attól, amit látott. 

– Ezt be kell tömnünk – mondta végül, és lemosolygott rám. 

– Parancsoljon velem – mondtam szolgálatkészen. Bármit, ami elállítja 

a vérzést. 

– Nővér, hozza a felszerelést – mondta a doktor –, mindjárt el is 

kezdjük. 

A nővér elmasírozott, a doktor pedig megállt az ágyam végében, és várt. 

– Indiának melyik részéből származik? – kérdeztem tőle, hogy addig se 

múljék hiába az idő. 

– Nem Indiából származom. Ceylonból – mondta a doktor. 

Rossz pont, gondoltam. Jó lesz vigyázni. 

– Gyönyörű ország Ceylon – mondtam lelkesen. 

– Ismeri? – kérdezte a doktor. 

– Hát nem nagyon. Egyszer egy hetet töltöttem Trincomalee-ben. Azt 

nem mondhatnám, hogy ismerem Ceylont – feleltem. – De szerintem 

nagyon szép. 

A doktor ettől nekibuzdult. 

– Nagyon szép. A tengerpart, a sok pálmafa, a tengerparti szél. Sokat 

lehet vadászni. Aztán a dombok, a banánültetvények… Nagyon gazdag és 

zöldellő ország. A hegyek nagyon magasak, nagyon zöldek, a szél hűvös. 

Káprázatos tájak. 

– Csodálatosan hangzik – mondtam bizonytalanul. Ceylon szépségeinek 

további ecsetelését a nővér szakította félbe: hozta az orrtömési műtéthez 

szükséges kellékeket. 

– Nővér – mondta az orvos –, kérem, tartsa a beteg fejét mozdulatlanul. 

Úgy, ni. 

Rendkívül hosszú és tűhegyes csipeszével megragadta egy körülbelül öt 

kilométer hosszú gézcsík végét. Lámpát csatolt a homlokára, és közeledni 

kezdett felém. A nővér szorítása érezhetően fokozódott a koponyámon. Ez 



meglepett. Hiszen Pimmie is betömte már az orromat, és az egyáltalán nem 

fájt. A doktor a gézt tartó csipesszel behatolt az orromba, és – úgy éreztem 

– áttört a homloküregemen, hogy végül a tűhegyek valahol az agyamban 

álljanak meg, izzó fájdalomcsíkot húzva maguk után. Olyan éles volt a 

fájdalom, hogy egy tiltakozó szót sem tudtam kinyögni. A doktor kihúzta a 

csipeszt, és megfogott vele vagy félméternyi gézt. Orrlyukam-, hoz 

illesztette és betaszította, olyan mozdulattal, ahogy a párbajozó viszi be a 

gyilkos döfést. Úgy éreztem, mintha a fejem tüzes parázzsal telt volna 

meg. Közben visszanyertem beszélőképességemet, de most más okból nem 

tiltakozhattam. A Capitaly játékosok elhallgattak, és feszülten figyelték a 

függöny mögül kiszüremlő neszeket. Ha hallgattam volna az ösztöneimre, 

és vad fájdalomkiáltások közepette hasba rúgom a doktort, hogy azután, 

több méternyi mullpólyát húzva magam mögött, kirontsak a függöny 

mögül a szabadság felé, ezzel kétségkívül megtörtem volna a műtétre 

várakozó, megrettent kisfiú lelkierejét. Muszáj volt elviselnem. A nővér 

közben acélkapocsként tartotta a fejemet. Szorítása olyan erős volt, hogy 

hüvelykujja két helyen kék foltot hagyott a homlokomon, ami csak napok 

múlva múlt el. 

A doktor pedig egyre csak tömte, tömte a gézt orrlyukamba, olyan fürge 

mozdulatokkal végezve dolgát, mint a zöld mezőn csipegető feketerigó. 

Mikor körülbelül a feléig elért, kissé rekedten arra kértem, hogy tartsunk 

szünetet. 

– Fáj? – kérdezte Veraswami doktor. 

– Igen – feleltem. 

Koponyám, arcom és nyakam jobb oldala lüktetett és sajgott, mintha 

gőzkalapáccsal dolgozták volna meg; úgy éreztem, ha egy tojást tennék az 

orromba, az ott azonnal megsülne. 

– Kegyes szándék kegyetlenségre hajt (Shakespeare: Hamlet III. 4. 

(Arany János fordítása.)) – magyarázta Veraswami, láthatólag büszkén, 

milyen jól tudja alkalmazni ezt az agyonkoptatott idézetet. A gézcsík 

hátralevő darabját (hat és fél méternyit, mint később megtudtam) ragadta 

most meg Veraswami keze, amely immár nem volt légies és lepkeszerű. 

Olvastam már olyant, hogy valakinek a fájdalom vagy a bánat könnyet 

sajtol ki a szeméből, de ezt mindeddig a költői túlzás számlájára írtam. 

Mekkora tévedés! Veraswami doktor szorgos ténykedésének hatására úgy 

potyogott a könny a szememből, mint a záporeső. Veraswami egy végső 

lökéssel a helyére taszította a gézt, aztán elégedett mosollyal hátralépett. 

– Tessék – mondta. – Ettől rendbe jön. 

Meggyötört fejemet fölemeltem a párnáról, és végigmértem a doktort. 



– Nem javasolták még önnek, doktor úr, hogy hagyjon fel a 

mesterségével, és menjen inkább állatpreparátornak? – kérdeztem. 

– Még nem – mondta Veraswami doktor elképedve. Lekászálódtam az 

ágyról, és öltözködni kezdtem. 

– Akkor most én javaslom – mondtam. – Az állatkitömő páciensei nem 

panaszkodnak. 

A doktor egyre növekvő ijedelemmel nézte, amint öltözködöm. 

– Hova megy? – kérdezte. – Nem mehet el. Még nem szabad. Mi lesz, 

ha megint vérezni kezd az orra? – Eldobom – mondtam, és távoztam. 

Mikor visszaérkeztem Abbotsfordba, Pimmie egy gyors pillantást vetett 

rám. 

– Rendbe hozták? – kérdezte. 

– Ne nyúljon hozzám – mondtam. – Úgy lemészároltak, hogy egyetlen 

szabad idegvégződés lett belőlem. Ha egy életre a barátom akar lenni, 

sürgősen küldjön át egy injekcióval a másvilágra. 

– Bújjon ágyba azonnal – rendelkezett Pimmie. Egy perc múlva itt 

leszek. 

Fáradtan levetkőztem, és az ágyba zuhantam. Keserűen emlékeztem 

vissza arra a napra, amikor békességet és nyugalmat áhítva jöttem 

Abbotsfordba. 

Pimmie egy injekciós fecskendővel tért vissza. 

– Ide a hátulját – parancsolta. – Morfiumot kap. Az orvos utasítása. 

Ügyesen beadta a szert, s utána figyelmesen megnézte az arcomat. Nem 

lehettem szívvidító látvány. A jobb szemem bedagadt, csak félig tudtam 

kinyitni, az orrom szélesre tágult a tömítéstől, mint a bokszolóké, 

szakállamon és bajuszomon pedig szabálytalan csomókat képezett az 

alvadt vér. Pimmie felsóhajtott, és összevonta a szemöldökét. 

– Ha itt volnának, megmondanám nekik a magamét! – mondta hevesen. 

– Kedves, hogy így törődik velem – motyogtam álmosan. – Nem is 

tudtam, hogy ennyire aggódik értem. 

– Még hogy magáért aggódom! – mondta hervasztó hangsúllyal. – Szó 

sincs róla. Utálom a pluszmunkát, ennyi az egész. Aludjon már, elég a 

szövegből. 

Az ajtóhoz lépett. 

– Egy perc múlva visszajövök – mondta –, de nehogy ébren találjam! 

– Doktor Grubbins, doktor Veraswami, doktor Szent Tamás… – 

susogtam a morfium áldott karjai között –, Pimmie megtaníthatná magukat 

egyre-másra… 

Pimmie kiment a szobából. 



 

 

URSULA 

 

 

Tizenhatodik és huszonkettedik életévem között számos ifjú hölgy 

fordult meg körülöttem, de egyik sem hagyott bennem maradandó nyomot 

– Ursula Pendragon White kivételével. Egyhangú rendszerességgel tűnt fel 

és tűnt el az életemből, mint a kakukk a faliórán, és minden lányismerősöm 

közül ő volt az egyetlen, aki a heves érzelmek legszélesebb skáláján 

hajszolt végig, az ijedtségtől a csüggedésen át a lélegzetelállító bámulatig 

és a jeges iszonyatig. 

Ursula először Bournemouthban, a legegészségesebb tengeri 

üdülőhelyen hívta fel magára a figyelmemet a 27-es autóbuszon, amely 

komótosan haladt a kisváros utcáján, ahol akkor laktam. Én a busz hátsó 

ülésén ültem, ő pedig elöl, másodmagával. Lehet, hogy fel sem figyeltem 

volna rá, ha meg nem hallom a hangját, ezt a dallamos, átható, mindent 

betöltő hangot, amely olyan volt, mint az énekes kanárié. Mikor 

körülnéztem, hogy felderítsem ennek az édes melódiának forrását, 

megpillantottam Ursula arcélét, és azonnal megszűnt számomra a világ. 

Rövidre vágott, fekete, természetesen göndör haja sötét glóriaként 

keretezte gyönyörű és érdekes arcát. Koromfekete, állandóan felvont 

szemöldöke alatt a hatalmas, nefelejcskék, szinte már lilás szempárt 

hosszú, sötét szempillák árnyékolták. A szája az a fajta, amelyet soha, 

semmilyen körülmények között sem volna szabad füstölt hering, békacomb 

vagy puding elfogyasztására használni. A fogsora fehér volt és egyenletes. 

Hanem az orra láttán állt el igazán a lélegzetem. Soha életemben nem 

láttam még ilyen orrot. Hosszú volt, de nem túlságosan, és három 

különböző orrtípust ötvözött. Klasszikus, görög stílusban indult, de a végén 

hallatlanul különös dolgok történtek vele. A hegye hirtelen felfelé 

kunkorodott, mint az elegáns selyempincsiké, és a vége ellaposodott, 

mintha egy darabkát levágtak volna belőle. Ilyen gyarló szavakkal leírva 

talán visszatetszést kelthet, de szavamra, a hatása lenyűgöző volt. 

Fiatalemberek, akik egyetlen pillantást vetettek Ursula orrára, azon 

nyomban mély és elvakult szerelembe estek. Ezzel a bájos és egyedi orral 

az ember mindenáron közelebbi ismeretségbe óhajtott kerülni. 

A látvány tökéletesen lenyűgözött. Percekig tartott, amíg annyira 



magamhoz tértem, hogy odafigyeljek a beszélgetésükre. Ekkor fedeztem 

fel Ursula egy további bájos jellemvonását: elkeseredett, elszánt, 

folyamatos harcát az angol nyelvvel. Míg az emberek többsége úgy beszéli 

az anyanyelvét, ahogy tanították neki, Ursula sokkal harciasabb elvet 

követett. Nyakon ragadta az angol nyelvet, megrázta, kifordította, 

kénye-kedve szerint hajlítgatta a szavakat és a kifejezéseket, és arra 

kényszerítette őket, hogy olyasmit jelentsenek, amit soha életükben nem 

jelentettek. Most épp a kísérőjéhez hajolt, és folytatta a beszélgetést, 

amelyet az én megérkezésem előtt kezdtek el. 

– Papa azt mondja, hogy az egyik tizenkilenc, a másik egy híján 

huszonegy, de szerintem ez nem igaz. Akkor is fúj a szél, ha nem zörög a 

haraszt. Valakinek csak meg kellene mondania annak a szerencsétlen 

lánynak. Szerinted nem? 

A fiatalember, aki olyan volt, mint egy gyomorbajos véreb, éppoly 

zavartnak látszott e szavak hallatán, mint amilyen én voltam. 

– Mittomén – felelte. – Muris egy helyzet, mi? 

– Nincs ebben semmi mulatságos, drágám. Ez komoly dolog. 

– Vannak emberek – mondta a fiatalember, mint egy görög bölcs, aki 

épp az emberi tudás egy újabb gyöngyszemét bocsátja közre –, akik nem 

hagyják, hogy a jobb kezük tudja, mit csinál a bal. 

– Ugyan! – mondta Ursula megbotránkozva. – Én sose engedem egyik 

kezemnek se, hogy tudja, mit csinálok, de most nem is erről van szó. Én 

arról beszélek, hogy… Huhú! Itt kell leszállnunk. Siess már! 

Figyeltem őket, amint lefurakodtak a buszról. Ursula hanyag 

eleganciával öltözködött; olyanfajta karcsú, mozgékony alakja, hosszú és 

formás lába volt, amelynek láttán a fiatal férfiak fejében parázna 

gondolatok ütnek tanyát. Figyeltem, ahogy lelép a járdára, és élénken 

magyarázva partnerének, elvegyül a bevásárlók és nyaralók tömegében. 

Sóhajtottam. Olyan csodálatos lány volt, hogy kegyetlennek tartottam a 

sors eljárását: egy pillanatra mutatja csak meg, és azután elragadja tőlem. 

De tévedtem, mert Ursula három nap múlva visszatért az életembe, és 

kisebb-nagyobb megszakításokkal öt esztendeig ott is maradt. 

Születésnapi bulira voltam hivatalos egy barátomhoz, és amikor 

beléptem a nappaliba, meghallottam az autóbuszon látott lány 

fuvolahangját. 

– Igazi globetrottli vagyok – magyarázta szenvedélyesen egy magas 

fiatalembernek. – Véremben van az utazás. Papa szerint olyan vagyok, 

mint a vándormadár. Egyszer fent, egyszer lent. 

– Isten éltessen – mondtam a barátomnak –, és hogy viszonozd ezt a 



rendkívül költséges ajándékot, kérlek, mutass be annak a lánynak, akinek 

az a különleges orra van. 

– Micsoda? Ursulának? – kérdezte megdöbbenve.  

Csak nem épp vele akarsz megismerkedni? 

– Életem leghőbb vágya – bizonygattam. 

– Hát lelked rajta – felelte. – De ha összejössz vele, meg fogsz 

bolondulni. A helyi diliház már úgyis zsúfolásig tele van a régi fiúival. 

Odaléptünk az elbűvölő orrú lányhoz. 

– Ursula – mondta a barátom, és leplezni igyekezett a hangjában csengő 

elképedést –, van itt valaki, aki szeretne megismerkedni veled. Gerry 

Durrell… Ursula Pendragon White. 

Ursula megfordult, bizsergető, kék szemével rám nézett, és vadító 

mosolyt sugárzott felém. Az orra szemből még csodálatosabb volt, mint 

oldalnézetben. Amint ránéztem, elveszett ember voltam. 

– Helló – mondta. – Te vagy az a bogaras srác, igaz? – Jobban örülnék, 

ha elegáns, jóképű, szellemes, vakmerő világfiként ismernének – mondtam 

bánatosan. De ha az a kívánságod, hogy én legyek a bogaras srác, akkor én 

leszek a bogaras srác. 

Felkacagott, csilingelt a nevetése, mint a száncsengettyű. 

– Ne haragudj – mondta. – Ez durvaság volt tőlem. De ugye te vagy az 

állatbarát? 

– Igen – ismertem be. 

– Akkor épp rád van szükségem. Napok óta vitatkozom valamin 

Cedrickel. Ő rendkívül csökönyös, de én tudom, hogy igazam van. Ugye, a 

kutya érzékeny? 

– Hát… – mondtam óvatosan – ha mondjuk hetenként hétszer megveri 

az ember… 

– Nem, nem, nem! – vágott közbe Ursula türelmetlenül, mintha egy 

szellemileg visszamaradott gyerekkel beszélne. – Érzékenységről beszélek. 

Tudod: hogy ő is látja a kísérteteket, tudja, hogy mikor fogsz meghalni, és 

minden ilyesmi. 

– Úgy érted: van-e előérzete? – tapogatóztam. 

– Nem – felelte Ursula kurtán. – Én tudom, mit beszélek. 

Miután hosszasan megbeszéltük a kutyák nemes tulajdonságait és 

jóstehetségét, ügyesen zenei témákra tereltem a szót. A Pavilion 

színházban hangversenyt tartottak, és sikerült rá jegyeket szereznem. Úgy 

véltem, hogy ez igen kulturált és méltó kezdete volna Ursulával kötendő 

barátságomnak. Megkérdeztem: szereti-e a zenét? 

– Imádom – mondta, és üdvözült mosollyal lehunyta a szemét. – Ha a 



zene szerelmünk étke, fel! (Shakespeare: Vízkereszt I. 1. (Radnóti Miklós, 

fordítása.)) Kinyitotta a szemét, és rám mosolygott. – Úgy érted… – 

kezdtem vigyázatlanul. 

Ursula lágy, meleg, szeretetteljes tekintete hirtelen szúrós, haragos lett, 

mint a jégbe fagyott szamártövis. – Nehogy te is azt kezdd nekem 

magyarázni, hogy én mit hogy értek – fortyant fel. – Minden srác ezt 

csinálja velem, és én ettől megőrülök. Állandóan csak kijavítanak, 

mintha… mintha dolgozat volnék, vagy mi. 

– Nem hagyod, hogy befejezzem – mondtam nyájasan. – A következőt 

akartam kérdezni: Úgy érted, hogy a zene iránti szeretet esetleg rávesz, 

hogy elfogadj egy meghívást holnap délutánra a Pavilion koncértjére? 

– Huhú! – kiáltott fel, és fény gyulladt a szemében: Talán van rá 

jegyed? 

– Általában az a módja a hangverseny látogatásnak – mutattam rá. 

– Hogy te milyen ügyes vagy! Én a múlt héten akartam jegyet venni, de 

addigra már mind elfogyott. Boldogan elmegyek! 

Mikor meglehetős önelégültséggel távoztam a házból, barátom 

megkérdezte, mire mentem Ursulával. 

– Remekül mennek a dolgok – mondtam, sikeremtől felvillanyozva. – 

Holnap ebédelni viszem, utána pedig hangversenyre. 

– Micsoda?! – ordított fel rémülten a barátom. 

– Hiába féltékenykedsz – mondtam. – Kedves srác vagy a magad 

egyszerű, pallérozatlan módján, de ha ilyen csinos lányok körül forgolódsz, 

több kellemre van szükséged, több pezsgésre, több hogyishívjákra… 

– Nem, mégsem tehetem meg veled – mondta a házigazdám. – Vérlázító 

pökhendiséged ellenére is a barátom vagy, nem engedhetem, hogy 

önszántadból ugorj a pokol legmélyebb bugyrába. Legalább a kezem ki 

kell nyújtanom a megmentésedre. 

– Miről beszélsz? – kérdeztem érdeklődve, mert úgy hangzott, mintha 

komolyan beszélne. 

– Figyelj ide – mondta hevesen –, hallgass a szavamra. Az volna a 

legjobb, ha ma este felhívnád és bejelentenéd, hogy influenzát vagy 

bárányhimlőt kaptál, de tudom, hogy ezt úgyse fogod megtenni. Most nem 

vagy beszámítható. De az isten szerelmére, fogadd meg a tanácsomat, és ne 

add a kezébe az étlapot! Kivéve persze, ha nemrég halt meg egy rokonod, 

akitől néhány száz fontot örököltél. Olyan étvágya van, mint egy 

különösen falánk óriáskígyónak, és ráadásul semmi érzéke nincs a 

pénzhez. Ami meg a koncertet illeti… Tudod te, hogy a Pavilion 

igazgatóságát ideges rángás fogja el Ursula nevének puszta említésére is? 



Tudod, hogy évek óta próbálják bíróilag kitiltani az előadásokról? 

– De hiszen azt mondta, hogy szereti a zenét – mondtam zavartan. 

– Úgy is van, és ezért gyakorol rá a zene olyan iszonyatos hatást. De 

korántsem olyan iszonyatosat, amilyet ő gyakorol a zenére. Láttam 

egyszer, hogy A varázsfuvola előadása után a karmester zokogott, és úgy 

szívta a repülősót, mint pólyás a cumisüveget. Az a történet járja, és 

szerintem igaz is, hogy amikor egyszer Ursula végighallgatta Sztravinszkij 

Tavaszünnep-ének előadását, a karmester teljesen megőszült. Tudsz róla, 

hogy amikor Eileen Joyce adott hangversenyt a városban, és Ursula is ott 

volt a koncerten, a jelenléte olyan káros hatással volt a szerencsétlen 

zongoristára, hogy szegényke a szünetben elfelejtett átöltözni? 

– Lehet… lehet, hogy csak szórakozottságból… mondtam. 

– Szórakozottság? Szórakozottság? Mondd csak, hallottad már valaha, 

hogy Eileen Joyce egyetlen rongyban játszott végig egy koncertet? 

Be kellett vallanom, hogy most megfogott. Barátom egy udvarias hóhér 

gyengédségével kalauzolt az ajtóhoz. 

– Ne feledd – suttogta, együttérzőn megszorítva a karomat –, én a 

barátod vagyok. Ha szükséged van rám, telefonálj. Éjjel vagy nappal, 

bármikor. Rám mindig számíthatsz. 

Azzal becsukta mögöttem az ajtót, és én furcsa nyugtalansággal 

hazaballagtam. 

Másnap reggelre azonban visszatért a lelkesedésem. Végül is, 

gondoltam, Ursula csodálatosan szép lány, és meg voltam győződve róla, 

hogy aki ilyen gyönyörű, az nem viselkedhetik olyan illetlenül, ahogy a 

barátom mesélte. Lehet, hogy járni akart Ursulával, a lány azonban 

nemcsak szép, hanem okos is: kiadta az útját. E gondolattal megnyugtatva 

magam, szokatlan gondossággal öltözködtem, és Ursula elé mentem az 

állomásra. Elbeszéléséből tudtam, hogy Lyndhurstben lakik, és vonattal jár 

be Bournemouthba, mivel: “A papa mindig akkor használja a 

Rolls-Royce-ot, amikor nekem is kellene.” 

A peronon türelmetlenül vártam a vonat érkezését. Mikor már 

huszadszor igazítottam meg a nyakkendőmet, egy idős hölgy lépett 

hozzám, a helybeli egyházközség oszlopa, akiről kiderült, hogy valami 

megmagyarázhatatlan módon anyám barátnője. Idegesen álltam egyik 

lábamról a másikra, és arra vágytam sóvárogva, hogy a vén szipirtyó 

mielőbb tűnjön el, mert mikor az ember először randevúzik egy lánnyal, 

akkor semmi szüksége egy ilyen ájtatos és szigorú megfigyelőre. De a 

hölgy rám tapadt, mint a pióca, és még akkor is a legutóbbi jótékonysági 

akciójáról fecsegett, amikor becsattogott a komor, piszkos vonat. Csak fél 



füllel figyeltem arra, hogy mit mondott a lelkész; tekintetem a vonat nyíló 

ajtóit pásztázta. 

– És akkor a lelkész azt mondta: “Magam fogok beszámolni a 

püspöknek az ön önzetlen áldozatvállalásáról az orgonaalapítvány 

ügyében, Mrs. Darlinghurst.” Ugye, milyen csodálatos keresztyéni 

cselekedet ez tőle? 

– Hogyne, hogyne… Nagyon figyelmes. 

– Szerintem is. Ezért aztán azt feleltem neki: “Tiszteletes úr, mondtam, 

én csak egy egyszerű özvegyasszony vagyok…” 

Sosem tudtam meg, hogy magánéletének milyen részleteit hozta még a 

lelkész tudomására, mert a hátam mögül dobhártyarepesztő sikolyjelezte, 

hogy felismertek. 

– Drágám! Drágám, itt vagyok! – hallottam Ursula hangját. 

Épp idejében fordultam meg, mert Ursula a nyakamba vetette magát, és 

olyan hevesen tapasztotta ajkát az enyémre, mint kiéhezett méhecske az 

első tavaszi virágra. Mikor végre sikerült kiszabadítanom magam a 

polipszerű ölelésből, Mrs. Darlinghurstöt kerestem tekintetemmel, és azt 

kellett látnom, hogy a hölgy döbbenten hátrál a peronon, olyan arccal, mint 

egy zárdaszűz, akinek váratlanul a szeme elé tárják egy római orgia 

kevésbé fegyelmezett mozzanatait. Félszegen rámosolyogtam, búcsút 

intettem, és karon ragadva Ursulát, kitereltem a peronról, miközben 

megpróbáltam a számról eltávolítani az odatapadt, több kilónyi rúzst. 

Ursula igen csinos, kék ruhát viselt, amely kiemelte szinte illetlenül 

nagy szemét, a kezén pedig elegáns, fehér csipkekesztyűt. A hóna alatt 

nagy fülű kosárkát hozott, amelyben alighanem több évre elegendő 

kozmetikai szerek rejtőztek. 

– Drágám – mondta, elragadtatással nézve az arcomba –, csodálatos este 

lesz. Kettesben ebédelek veled, és utána a koncert… Hmmm! Mennyei! 

Ezt a szót olyan elfúló, buja hangsúllyal ejtette ki, hogy a 

pénztárcsarnokban tartózkodó férfiak irigyen néztek rám. Ettől kezdtem 

jobban érezni magam. 

– Foglaltam asztalt… – kezdtem. 

– Drágám – vágott közbe Ursula –, muszáj kimennem a vécére. A 

vonaton nem volt. Légy szíves, vegyél egy újságot. 

Többen megálltak bámészkodni. 

– Csitt! – mondtam sietve. – Ne olyan hangosan! Minek az újság? Van 

ott papír. 

– Igen, de az olyan vékony. Én jó vastag réteget rakok az ülőkére – 

mondta, és tiszta hangja oly messze csengett, mint harangszó a téli 



éjszakában. 

– Az ülőkére? – kérdeztem. 

– Persze. Én sosem ülök rá – magyarázta. – Ismertem egy lányt, aki 

egyszer ráült egy vécéülőkére, és csömört kapott. 

– Talán sömört? – kérdeztem zavartan. 

– Nem, nem! – mondta türelmetlenül. – Csömört. Tudod, csúnya piros 

foltok támadtak a bőrén. Siess már, vegyél egy újságot, drágám, mert 

elpusztulok! 

Vettem hát egy újságot, és figyeltem, ahogy eltűnik a “Hölgyek” feliratú 

ajtó mögött, úgy lobogtatva a lapot, mintha a baktériumokat fenyegetné 

vele. 

Percek múlva szemlátomást baktériumtól mentesen bukkant elő az ajtó 

mögül. Taxiba pakoltam, és elhajtattunk az étteremhez, ahol asztalt 

foglaltam. Mikor elhelyezkedtünk, a pincér két hatalmas étlapot teregetett 

ki elénk. Eszembe jutott a barátom tanácsa, és fürgén elkaptam az egyiket 

Ursula elől. 

– Majd én választok neked is – mondtam. – Igazi gourmand vagyok. 

– Tényleg? – kérdezte Ursula. – Indiában születtél? 

– Mi köze van annak ehhez? – kérdeztem. 

– Én azt hittem, azok indiaiak – mondta. 

– Kik? A gourmand-ok? – kérdeztem, egyre zavartabban. 

– Igen – felelte. – Nem ők azok, akik egész nap csak ülnek, és a 

köldöküket bámulják? 

– Nem, nem. Az valami egészen más – mondtam. Most maradj 

csendben, hadd rendeljem meg az ebédet. Szerény, de tartalmas ételeket 

rendeltem, és mellé egy üveg bort. Ursula feltartóztathatatlanul csevegett. 

Igen kiterjedt baráti köre volt, akiknek minden búját-baját a szívén viselte, 

és ráadásul rólam is feltételezte, hogy ismerem őket. Az elmesélt 

történetekből azt vettem ki, hogy Ursula ideje legnagyobb részét a barátai 

életének átszervezésével tölti, akár akarják, akár nem. Csevegett, mint a 

patak, és én elbűvölten hallgattam. 

– Aggaszt engem ez a Toby – árulta el a garnélarák fölött. – Nagyon 

aggódom miatta. Szerintem titkos szenvedély emészti valaki iránt. De a 

papa nem ért egyet velem. Szerinte Toby a legjobb úton halad afelé, hogy 

antagonista váljék belőle. 

– Antagonista? 

– Igen. Tudod, máris nagyon sokat iszik. 

Milyen gazdag is a mi nyelvünk – gondoltam –, hányféleképpen lehet 

nevezni rajta az iszákos embert…  



– Be kellene lépnie az Antiantagonista Ligába – mondtam gondolkodás 

nélkül. 

– Hát az micsoda? – kérdezte Ursula tágra nyílt szemmel. 

– Hát… az egy titkos társaság, amelynek a tajai… ööö… antagonisták, 

akik azért fognak össze, hogy segítsék egymást leszokni az italról, és… és 

hogy végül… 

– Hogy végül agonisták legyenek! – sikkantotta Ursula boldogan. 

Be kell vallanom, hogy erre a végkövetkeztetésre magamtól nem jöttem 

volna rá. 

Később, a filet mignon fogyasztása közben áthajolt az asztalon, és 

átható, kék pillantással meredt rám. 

– Ismered Susant? – suttogta. Suttogása még messzebbre hallatszott, 

mint a normális beszédhangja. 

– Nnnn… nem – vallottam be. 

– Képzeld, a múltkor teherbe esett. Majdnem törvényellenes gyereket 

hozott a világra. 

Eltöprengtem ezen az újságon. 

– Hát a tudomány mai állása mellett… – kezdtem. 

– Ne légy ostoba! – mondta Ursula. – Susan nem szedett semmit! Épp 

ez volt a hülyeség, és az apja meg is mondta, hogy ő nem engedi a házát 

törvényellenes gyerekekkel benépesíteni. 

– Nem csinál a házából kuplungot? – kérdeztem. 

– Pontosan – felelte Ursula. – Úgyhogy a papája végül kijelentette, hogy 

a lányának köret kell. 

– Hogy meghízzon? – tudakoltam. 

– Dehogyis, te ütődött! Hogy megszabaduljon a gyerektől. 

– És megkapta a köretet? – kérdeztem. 

– Igen. Az apja felküldte Londonba. Rengeteg pénzbe került, és szegény 

Susan rémesen nézett ki utána. Szerintem az apja nagyon kegyetlen volt 

hozzá. 

Ekkorra már a legtöbb asztalnál visszafojtott lélegzettel hallgatták 

párbeszédünket. 

A kávé mellett Ursula hosszú és szövevényes történetbe kezdett 

valamelyik barátjáról, aki bajbajutott, és ő segíteni szeretett volna rajta. 

Nemigen figyeltem a részleteket, míg egyszer csak azt nem mondta: – 

Tudod, akkor épp nem tudtam semmit se tenni érte, mert a mama betegen 

feküdt, a papa meg megkért, hogy korán főzzek neki ebédet, mert el akarta 

vinni a bikát az állatorvoshoz pesztráltatni. Ezért aztán… 

– Mit akart a papád csinálni? – kérdeztem. 



– El akarta vinni a bikát az állatorvoshoz pesztráltatni, mert már nagyon 

vad volt és veszedelmes. 

Ugyan miért kellett egy vad és veszedelmes bikát pesztrálni? – 

gondoltam, de már okosabb voltam annál, semhogy Ursulától kérdeztem 

volna meg. 

– Siess, idd ki a kávédat – mondtam. – Különben elkésünk a 

hangversenyről. 

– Huhú, persze – mondta. – Nem szabad elkésnünk! Lenyelte a kávét, 

én fizettem, és kikísértem Ursulát az étteremből. Átsétáltunk azon a 

területen, amelyet mind közönségesen a bournemouthi Gyönyörök 

Kertjének csúfolnak, a satnya rododendronok és a libaúsztatónak épp 

megfelelő tavacska mellett, míg végül a Pavilionhoz értünk. 

A helyünk felé igyekezve Ursula ragaszkodott hozzá, hogy magával 

hozza kosárkáját. 

– Miért nem hagyod a ruhatárban? – kérdeztem, mert a szóban forgó 

tárgy meglehetősen terjedelmes volt. 

– Nem bízom a ruhatárakban – mondta Ursula sötéten. – Az ilyen 

helyeken furcsa dolgok szoktak történni. A kellemetlenséget megelőzendő, 

nem kérdeztem meg, miféle furcsa dolgok történhetnek vajon egy 

ruhatárban, inkább mindketten leültünk a helyünkre, és a kosarat a lábunk 

mellé tettük a földre. 

A Pavilion lassanként megtelt a zenerajongók seregével. Mikor a 

koncertmester megjelent, Ursula lelkesen csatlakozott a tapsolókhoz. Aztán 

hozzám hajolt, és odasúgta: – Ugye, milyen jóképű a karmester? 

Úgy éreztem: helyesebb, ha most nem javítom ki. 

Kisvártatva feltűnt a karmester, Ursula pedig újult erővel vetette magát 

a tapsolásba, majd mély sóhajjal hanyatlott hátra a széken, és elragadó 

mosollyal nézett rám. 

– De csodálatos lesz ez, drágám – mondta. 

A koncerten Mozart műveit játszották; ez a szerző kedvenceim közé 

tartozik. Hamar rájöttem azonban, hogyan értette a barátom azt, hogy 

Ursula iszonyatos hatást gyakorol a zenére. Lett légyen bár a legkisebb 

szünet a zenében, Ursula keze máris fent volt a levegőben, és hevesen 

tapsolt. Csakhamar megtanultam, miután az emberek körülöttünk pisszegni 

kezdtek, hogy mikor a keze egy-egy darab közepén a levegőbe emelkedett, 

egyetlen mozdulattal elkapjam a csuklóját. Mindannyiszor szenvedő arccal 

nézett rám. 

– Ne haragudj, drágám – mondta ilyenkor. – Azt hittem, hogy már 

befejezték. 



Körülbelül a negyedik szám után éreztem, hogy a lábam mellett 

megmozdul a kosár. Először azt hittem, tévedek, de erősebben 

hozzányomtam a lábamat, és valóban: rezgett. Ursulára néztem, aki 

behunyt szemmel ült, és mutatóujját a zene ütemére ingatta. 

– Ursula! – suttogtam. 

– Tessék, drágám – felelte, de ki sem nyitotta a szemét. 

– Mi van a kosaradban? – kérdeztem. Erre kinyitotta a szemét, és ijedten 

rám nézett. 

– Miért? – kérdezte védekezően. 

– Valami mozog a kosaradban – mondtam. 

– Sssss! – hangzott fel néhány mérges hang körülöttünk. 

– Az nem lehet – felelte –, hacsak el nem múlt a tabletta hatása. 

– Mi van ebben a kosárban? – kérdeztem. 

– Ó, semmi különös. Ajándék a barátnőmnek. Lehajolt, motoszkált a 

kosár fedelén, aztán felemelte, és kivett belőle egy apró kiskutyát, egy 

hófehér, nagy fekete szemű pincsit. 

Ha azt mondom, hogy halálra váltam, akkor enyhén fogalmazok. A 

bournemouthi koncertlátogató közönség a zenében nem ismert tréfát, és 

tudtam, hogy egy kutyát a Pavilion megszentelt csarnokában a legkevésbé 

sem tartanának sem kívánatosnak, sem elviselhetőnek. 

– Az isten verje meg! – fakadt ki Ursula, mikor a kutya kedves, tömpe 

orrára nézett. – Elmúlt az altató hatása! 

– Tedd vissza azonnal a kosárba! – sziszegtem. 

– Sssss! – hangzott fel körülöttünk a kórus. 

Ursula lehajolt, hogy visszarakja a kutyát a helyére. Az eb jólesően 

ásított, aztán váratlanul rándult egyet. Ursula ettől elejtette. 

– Huhú! – sikkantotta. – Elejtettem! Elejtettem! 

– Fogd be a szád! – mondtam. 

– Sssss! – morajlott körülöttünk a tömeg. Lehajoltam, hogy megfogjam 

a kutyát, de az, nyilván a szabadulás élményétől felvillanyozva, útnak 

indult a széksor alatt a lábak erdejében. 

– Most mit csináljunk? – kérdezte Ursula. 

– Ide figyelj! Te fogd be a szád, és maradj nyugton. Bízd rám a dolgot – 

mondtam. 

– Sssss! – hangzott a kórus körülöttünk. 

Egy percig nyugton maradtunk, és én lázasan gondolkodtam. Hogyan 

találhatnám meg itt a rengeteg szék között a pincsit anélkül, hogy 

tönkretenném az egész hangversenyt? 

– Ott kell hagynunk – mondtam. – Majd megkeresem a koncert után, ha 



már mindenki elment. 

– Azt már nem! – mondta Ursula. – Nem hagyhatjuk magára 

szegénykét. Még valaki rálép a végén. 

– És szerinted hogy tudnám megtalálni? – kérdeztem. 

– Sssss! – hangzott körülöttünk: 

– Teljesen eltévedt már a székek meg a lábak között – érveltem. 

– De, drágám, muszáj megtalálni! Gondold csak el, milyen rémesen 

egyedül érezheti magát! 

Legalább hétszázan ültek a teremben. 

– Jól van – mondtam. – Úgy teszek, mintha a vécére mennék. 

– Nagyszerű – ragyogott fel Ursula. – Azt hiszem, ő is épp arra ment. 

Felálltam, hogy végigjárjam a kivörösödött arcok és fojtott szitkok 

között a széksor hosszában a vesszőfutást, míg kijutottam a sorok közötti 

folyosóra. Itt pillantottam meg a pincsit, épp szemben velem, amint 

lekuporodott, ahogy a kiskutyák szoktak, mielőtt megtanulják rendesen 

behajlítani a lábukat, és itt jártának emlékét a piros szőnyegen hagyta. 

Óvatosan lehajoltam, és megragadtam a nyakánál. Sikerült elkapnom, de 

amint felemeltem, éles, átható sikkantást hallatott, amely még a zenekar 

fortéját is túlharsogta. Az emberek nagy zörgés, surrogás közepette felénk 

fordultak, és az arcukról heveny bosszankodás jeleit olvashattam le. A 

kutyus tovább sivalkodott. Nem sokat teketóriáztam: a zakóm alá gyűrtem, 

és szinte futva eltávolítottam a teremből. 

A ruhatárhoz mentem; szerencsére ismertem a lányt, aki a kabátokat 

őrizte. 

– Helló – mondta. – Már elmegy? Nem tetszik a hangverseny? 

– Nem… nem erről van szó – mondtam –, a körülmények 

kényszerítenek. – Azzal előhúztam a kutyust a kabátom alól. 

– Mondja, nem vigyázna erre egy kicsit? – kérdeztem. 

– Jaj, de édes! – mondta. – Csak nem vitte be magával? Tudja, hogy 

kutyát tilos a terembe vinni! 

– Igen, tudom – feleltem. – Véletlenül került oda. Egy barátomé. Nem 

őrizné meg a koncert végéig? 

– Dehogyisnem – mondta. – Milyen édes! 

– Sokkal kevésbé édes, amikor bent van a hangversenyteremben – 

mondtam. 

Féltő gondoskodására bíztam az ebet, visszamentem a terembe, és 

némán megvártam a sötétben, amíg a zenekar befejezi a műsoron lévő 

darabot. Utána visszafurakodtam Ursula mellé. 

– Nálad van, drágám? – kérdezte. 



– Nincs – feleltem. – Odaadtam a ruhatárosnak, aki ismerősöm. 

– Biztos, hogy nem esik baja? – kérdezte, és nyilvánvalóan sötét 

gondolatok jártak a fejében arról, mi mindent művelhetnek a ruhatárban 

egy pincsivel.  

– Nyugodt lehetsz – mondtam. – A koncert végéig kényeztetni és 

dédelgetni fogják. De mégsem értem, minek hoztad magaddal a 

hangversenyre. 

– Drágám – felelte –, ajándékba hoztam a barátnőmnek. Akartam is 

mondani, de annyit beszéltél, hogy nem jutottam szóhoz. A koncert után 

akarom elvinni. 

– Hát ha istent ismersz, ilyet ne csinálj még egyszer mondtam. – A 

Pavilionban nincs helye kutyának. Most már nyugodj meg, és próbáljuk 

zavartalanul végighallgatni, ami még hátravan. Rendben? 

– Igen, drágám – felelte. 

A koncert befejeztével, miután Ursula – ahogy ő mondta – rekedtre 

tapsolta magát, visszaszereztük a kutyust a ruhatárból, elhelyeztük a 

kosárban, és kitüremkedtünk a szabadba a zenerajongók tömegén 

keresztül, amely a Bournemouthi Szimfonikusok teljesítményét méltatta. 

– Drágám, hogy én ezt mennyire élveztem – mondta Ursula. – Ezek az 

allergiák! Valósággal a meleg futkosott a hátamon. Hiába, Beethovennek 

nincs párja, ugye? – kérdezte hangosan és tisztán érthetően, miközben úgy 

kapaszkodott a karomba, mint egy törékeny, pártában maradt nagynéni; 

másik kezében a műsort tartottá, amelynek első oldalán nagy betűkkel ez 

állt: “Mozart hangverseny.” 

– Nincs párja, bizony – hagytam rá. – A kutyával mi legyen? 

– Elviszem a barátnőmhöz, aki Poole mellett lakik, Mrs. Sprinternek 

hívják. 

– Ez egyáltalán nem lep meg – mondtam. – De miért viszel te kutyát 

Mrs. Sprinternek? 

– Mert szüksége van rá – felelte Ursula. – Rettentően nagy szüksége van 

rá. Most vesztette el Vau-vaut. 

– Mit vesztett el? 

– Vau-vaut – felelte Ursula. 

– Mármint a kutyáját? – kérdeztem. 

– Igen – mondta Ursula. – Így hívták a kutyáját: Vau-vau. 

– És most másikat akar? 

– Persze – mondta Ursula. – Illetve akarni nem akar, de szüksége van rá. 

– Szóval… csak azért adod neki ezt a kutyát, mert szerinted szüksége 

van rá? 



– Hát hogyne! A vak is látja, hogy nem tud meglenni kutya nélkül – 

felelte Ursula. 

– Úgy tűnik nekem – mondtam –, az életed nagy részét azzal töltöd, 

hogy beleavatkozol a barátaid életébe, amikor nem is akarják. 

– Dehogyisnem akarják – mondta Ursula hevesen. Akarják ők, csak 

nem tudatosul bennük, hogy akarják. Feladtam a vitát. 

– Jól van – mondtam –, irány: Poole. 

Elindultunk. Poole-ba érve Ursula a mellékutcák útvesztőjében 

elvezetett egy aprócska házhoz: két lépcső fel, kettő le, és az utca túlsó 

oldaláról ugyanilyen házak bámulnak fagyos tekintetükkel errefelé. Szépen 

kifényesített kilincsgombja volt, és azt is megfigyeltem, hogy az ajtóhoz 

vezető lépcsőfokok hófehéren tündökölnek. Ursula hevesen bezörgetett a 

kopogtatóval, és csakhamar kinyílt az ajtó: alacsony, törékeny, ősz hajú, 

idős hölgy állt előttünk. 

– Nicsak, Ursula! – mondta. – Ursula, te vagy az? 

– Emma, drágám! – mondta Ursula, és fergetegesen átölelte a törékeny, 

vékony hölgyet. 

– Azért jöttünk, hogy meglátogassunk – mondta fölöslegesen. – Ez itt 

Gerry. 

– Ó, hát… hát kerüljetek beljebb – mondta a nénike –, de bizony jobban 

örültem volna, ha előtte értesítesz. Olyan rendetlen vagyok én is meg a ház 

is. 

Bevezetett bennünket a nappaliba, amelyben a legcsúnyább bútorok 

álltak, amit csak életemben láttam, de valamennyi ragyogott a szerető 

gondoskodástól. A szoba hamisítatlan és tökéletes ízléstelenséggel volt 

berendezve, de a tárgyakat szemmel láthatólag úgy ápolták itt, mint a 

múzeumban. Minden a helyén volt, minden csillogott-villogott, a 

levegőben bútorfényező és fertőtlenítő szaga úszott. Az alighanem sosem 

használt pianínó tetején gondosan elrendezett fényképek sorakoztak: kettő 

közülük egy merev tartású, vastag bajszú férfiút ábrázolt, a többi pedig egy 

borzas, meghatározhatatlan fajtájú kutyát. A képek többsége életlen és 

homályos volt, de az azonnal nyilvánvaló volt, hogy a férfi másodrendű 

fontosságú a kutya mellett: ez kétségkívül nem lehetett más, mint Vau-vau. 

– Üljetek le. Üljetek le – mondta a nénike. – Készítek teát. Van egy kis 

süteményem is. Micsoda szerencse, hogy épp a napokban sütöttem. Ugye 

kértek egy kis teát és süteményt? 

Pillanatnyilag semmire nem vágyakoztam jobban, mint néhány korsó 

sörre, de azt feleltem, hogy boldogan innék egy csésze teát. 

Ursula csak csevegett, és közben ettük a süteményt, amely körülbelül 



annyira volt könnyű és omlós, mint egy darab ólom. Kiderült, hogy Emma 

Sprinter valaha Ursula szüleinek háztartásában dolgozott, és még ma is 

meleg érzelmi szálak fűzik a családhoz. Különös volt látni, milyen hatással 

van Ursula temperamentuma Emmára. Mikor ajtót nyitott, az arca szürke 

volt és beesett. Most pedig kipirult, mosolygott, és Ursula lelkesedéséből is 

átköltözött bele valami. 

– Igen, igen – mondogatta –, és arra emlékszel-e, amikor… 

– Hát persze! – felelte Ursula. 

– És arra vajon emlékszel-e, hogy… És ezt így folytatták 

végeláthatatlanul. 

Végül egyszer, mesteri kanyarulattal, Ursula az eltávozott Vau-vaura 

terelte a szót. 

– Gerry nem is hallott még Vau-vauról – mondta, és együttérzéssel 

nézett Emmára. – Mesélj neki róla. Emma szeme megtelt könnyel. 

– Nagyszerű kutya volt – mondta. – Nagyszerű kutya. Komolyan 

mondom, épp hogy meg nem szólalt… épp hogy meg nem szólalt. Aztán 

egyszer kiengedtem, és egy autó elütötte… Még csak meg sem állt… még 

csak meg sem állt utána. Elvittem az állatorvoshoz, csupa vér volt 

szegényke… Elvittem az állatorvoshoz, és azt mondtam: “Fizetek 

akármennyit, csak mentsék meg nekem.” Amióta a férjem meghalt, nem 

volt senkim rajta kívül. És olyan kedves kutya volt, igazán. Maga is 

szerette volna, ha ismeri. És csupa vér volt, bár nem úgy látszott, mintha 

sokat szenvedett volna, és azt felelték, hogy nem tehetnek érte semmit. 

Hogy az tenne neki a legjobbat, ha megszabadítanák a kínjaitól. Amióta 

csak a férjem meghalt, ő volt az egyetlen társam. Évekig… évekig 

mellettem volt… Majdnem tizenkét évig. Képzelheti, milyen csapás volt, 

hogy el kell veszítenem. De azt mondták, hogy mást nem tehetnek, hát azt 

mondtam: “Hát, akkor tessék – tegyék csak, rajta.” És ők… megtették. 

Egy percre elhallgatott, és kifújta az orrát. 

– Bizonyára nagy csapás volt ez – mondtam. 

– Ó, igen. Iszonyú csapás volt. Olyan volt ez, mintha az életem egy 

részét veszítettem volna el, hiszen, mint mondtam, a férjem halála óta ő 

volt az egyetlen társam. 

Nem tudtam, hogyan folytassam a társalgást, azt ugyanis világosan 

láttam, hogy ha Emma még egy darabig Vau-vauról beszél, okvetlenül 

kiborul, és sejtelmem sem volt róla, hogy akkor mi a teendő. De ezen a 

ponton Ursula vette át a marsallbotot. 

– Emma, drágám – mondta –, tudom, milyen jól bántál Vau-vauval… 

hogy milyen jó sora volt melletted… és ezért… ezért szeretnék tőled egy 



nagy-nagy szívességet kérni. Nyugodtan mondj nemet, de én nagyon 

szeretném, ha meggondolnád a dolgot. 

– Szívességet, Ursulám? – mondta Emma. – Hát már hogyne tenném 

meg! Mit kívánsz? 

– Hát – mondta Ursula, remek taktikával csűrve-csavarva a szót – az 

egyik barátomnak van egy kutyája. Sajnos a felesége megbetegedett, 

nagyon-nagyon súlyosan, és ezért nem tud úgy gondoskodni a kutyáról, 

amennyire megérdemelné. Szeretné, ha valaki csak egykét hétre magához 

venné. Valaki, aki gondját viseli és megadja neki azt a szeretetet, amire 

szüksége van. Én azonnal terád gondoltam. 

– Ó – mondta Emma –, egy kutyus? Hát… én nem is tudom. Már hogy 

így Vau-vau után… tudod, az ember nemigen akar másik kutyát. 

– De hát ez csak egy pici kölyök – mondta Ursula, és a szeme könnyes 

lett. – Csak egy icipici kis kutyakölyök. És csak egy-két hétről van szó. Én 

biztos vagyok benne, hogy csodálatosan jó dolga volna nálad! 

– Hát én nem is tudom, Ursulám – mondta Emma. Én… én nem 

szeretnék másik kutyát. 

– Nem is arra kérlek, hogy örökre vállald el – mondta Ursula. – Csak 

addig, amíg ennek a szegény embernek a felesége ilyen súlyos beteg. Csak 

őrlődik a felesége és a kutya között. 

– Ó… – sóhajtott Emma. – Épp úgy, mint amikor Bill megbetegedett. 

Ma is emlékszem. Néha nem tudtam, hogy Vau-vaut vigyem-e sétálni, 

vagy maradjak Bill mellett, annyira rosszul volt. Milyen kutya ez, 

Ursulám? 

– Megmutatom – felelte Ursula. Lehajolt, és kinyitotta a kosarat. A 

pincsi összegömbölyödve feküdt és aludt; nyilván kimerítette a 

Pavilionban eltöltött zenedélután. Ursula megragadta a nyakánál, és a 

meglepett Emma orra elé emelte. 

– Nézd csak meg szegénykét – mondta. 

– Ó – mondta Emma. – Ó, szegényke – visszhangozta önkéntelenül 

Ursula megjelölését. 

Ursula megpróbálta karjába venni az ebet, de az nagy megelégedésemre 

– tűhegyes fogaival belekapott a mutatóujjába. 

– Nézd csak… meg… – mondta Ursula remegő hangon, miközben a 

karjában ficánkoló kutyát próbálta megfékezni. – Szegény, oktalan állat, 

aki azt sem tudja, merre hány lépés. Kiragadták a megszokott családi 

környezetéből. Ugye megesik rajta a szíved, Emma? 

Már-már úgy éreztem, mintha egy részt látnék a Jane Eyre dramatizált 

változatából, de annyira tetszett Ursula taktikája, hogy hagytam, hadd 



folytassa. 

– Ez a picinyke árva – mondta, és közben üggyel bajjal kiszabadította az 

ujját a tűfogak közül –, ez a picinyke árva csak egy kis gondoskodást kér, 

egy kis segítséget ebben a nehéz pillanatban… 

– Hát azt elismerem, hogy nagyon, nagyon helyes kis jószág – mondta 

Emma, aki szemmel láthatóan meghatódott. 

– Hát persze – mondta Ursula, és markába szorította a kutya állkapcsát, 

nehogy megint megharapja. – Bájos kis teremtés, és azt hiszem (ez nem 

biztos, de azt hiszem), hogy szobatiszta is… Csak egy hétről van szó, 

Emma drága. Igazán nem tudnád megoldani, hogy… hogy… hogy 

befogadd, mintha albérlő volna, vagy hasonló? 

– Hát akárkinek nem tenném meg – mondta Emma, és szeme 

megbabonázottan nézte a kövér, rózsaszín pocakú, nagy bundájú, fekete 

szemű, ficánkoló kutyust. De kedves kutyának látszik, és mivel te kéred, 

hát… hát… egy hétre itt maradhat. 

– Emma drágám – mondta Ursula –, áldjon meg a Mindenható! 

Sebesen visszadugta a kosárba a kutyust, mert már kezdett kicsúszni a 

markából. Aztán odaszaladt Emmához, átölelte, és kétfelől arcon csókolta. 

– Tudtam – mondta, azzal az átható, kék pillantással nézve Emmát, 

amelynek ellenállhatatlan varázsát magam is ismertem már –, tudtam, hogy 

nem fogod cserbenhagyni ezt a szegény kis kutyust a szükség órájában! 

Egyvalami volt különös a dologban: olyan átéléssel és meggyőződéssel 

mondta ezt, hogy majdnem én is elővettem a zsebkendőmet, hogy 

belezokogjak. 

Végül aztán, visszautasítva az újabb csésze teát és az újabb szelet 

emészthetetlen süteményt, eltávoztunk. Az állomás felé tartva Ursula 

átölelt és magához szorított. 

– Köszönöm, drágám – mondta. – Sokat segítettél. – Hogyhogy 

segítettem? – kérdeztem. – Nem csináltam semmit. 

– No igen, de ott voltál. A jelenléted segített. 

– Mondd csak – kérdeztem érdeklődve –, miért erőszakoltad rá erre a 

szegény nénire ezt a vérszomjas kis dögöt, amikor nyilvánvaló volt, hogy 

nem kell neki? 

– Ó, te nem ismered Emmát – felelte Ursula. Ebben persze igaza volt, 

mert csakugyan nem ismertem. 

– Mesélj róla – biztattam. 

– Azzal kezdődött – mondta Ursula –, hogy a férje megbetegedett. 

Aztán hozzájuk került Vau-vau, és Emma érzelmei megoszlottak a kutyus 

meg a férje között… Amikor a férje meghalt, Emma Vau-vau felé 



irányította minden evolúcióját, vagy hogy mondják. Aztán Vau-vaut 

elgázolták, és Emma ettől kezdve egyre rosszabb állapotba került. 

Szemmel láthatólag romlott. Valahányszor eljöttem meglátogatni, egyre 

öregebbnek, rozzantabbnak láttam. 

– És miből gondolod, hogy a kutya segít rajta? – kérdeztem. 

– Hát már hogyne segítene? Ez volt a legvadabb kölyök az egész 

alomban. Okvetlenül meg fogja harapni a tejesembert vagy a postást, vagy 

bárkit, aki becsönget, és a szőre is hosszú, teli fogja hullatni vele az egész 

házat, azonkívül nem szobatiszta, össze fogja pisilni a szőnyeget. 

– Várj egy kicsit – vágtam közbe. – Gondolod, hogy okos dolog ilyen 

ajándékot adni egy törékeny, öreg hölgynek, aki ráadásul most veszítette el 

kedvenc Vau-vauját? 

– Drágám, ez az egyetlen ajándék, amit adhattam neki – mondta Ursula. 

Megállt egy lámpa alatt, és rám nézett. 

– Vau-vau ugyanilyen volt. Széthullatta a szőrét mindenütt, és ha nem 

engedték ki idejében, a szobában pisilt, ami miatt Emma napokig 

panaszkodott… Ez a kutyus majd dolgot ad neki. Amióta a férje és 

Vau-vau meghalt, nincs semmi tennivalója, és azóta egyre csak hanyatlik. 

Ez az új kutyus majd megharapja őt is, és megharap mindenki mást. Talán 

még bírósági ügy is lehet belőle. Szét fogja szórni a szőrét mindenütt, a 

szőnyegre fog pisilni, és Emma olyan boldog lesz, mint régen. 

Megnéztem magamnak Ursulát, és életemben először olyannak láttam, 

amilyen. 

– Tudod – mondtam, miközben átöleltem és megcsókoltam –, az a 

véleményem, hogy drága vagy. 

– Itt nem erről van szó – mondta Ursula, miközben lefejtett magáról –, 

hanem arról, hogy Emma nagyon kedves öreg néni, és szeretném, ha volna 

valami szórakozása, amíg él. A kutya remekül el fogja szórakoztatni. 

– Meg kell mondjam, énnekem ez sose jutott volna az eszembe. 

– Dehogyisnem – mosolygott rám. – Te olyan okos vagy. 

– Néha – mondtam, miközben karon fogtam, és elindultam vele az utcán 

–, néha kételkedem ebben. 

Az ezt követő néhány hónapban csodálatos napok köszöntöttek rám. 

Ursulában valami naiv ártatlanságot fedeztem fel, és ez tiszteletet 

parancsolt. Hamar rájöttem, hogy a kínos helyzetek elkerülése végett 

éttermek és hasonló intézmények helyett kirándulni kell vinnem. A 

természetben a kakukk, a pacsirta és a sün elfogadta olyannak, amilyen: 

természetes, kedves lánynak. Jól nevelt társaságban sorra mindenkinek a 

tyúkszemére lépett, képletesen és valóságosan egyaránt. 



Mindazonáltal az sem járt veszedelem nélkül, amikor Ursulát a vadonba 

vezettem el. Megmutattam neki egy erdőrészletet a környéken, ahol több 

madárfészket lehetett találni négyzetkilométerenként, mint amennyit egész 

életemben valaha is láttam. Ursula lázas izgalomba jött, óraszám bámult a 

kövér, tátogó fiókákkal zsúfolt, vagy kékbarna tojásokat rejtő fészkekbe, és 

boldogan huhúzott. A végén már minden áldott nap el kellett 

zarándokolnom a fészkekhez, és telefonon jelentenem Ursulának a 

különböző fészekaljak fejlődési előmenetelét. Néhány hét múlva ismét 

elvittem erre a helyre, és döbbenten kellett látnunk, hogy alighanem iskolás 

gyerekek találhattak rá, mert valaki módszeresen végighaladt a területen, és 

minden fészket kifosztott. A fiókák holtan hevertek a földön, és a tojások 

eltűntek. Ursula kétségbeesett. Dühében és bánatában csillapíthatatlanul 

zokogott, és hosszú időbe telt, míg meg tudtam vigasztalni. 

Még akkor is meg-megrázkódott a zokogástól, mikor bementünk a 

“Szögmérőhöz és Iránytűhöz” címzett kocsma fűrészporral felszórt 

ivójába, amely kedvenc helyem volt ezen a környéken. Ebben a kis ivóban 

gyűltek össze a környék öregjei; az arcuk ráncos, mint a gesztenye, a 

bajuszuk pedig szúrós és fehér, mint a dércsípte fű. Remek öregemberek 

voltak, és úgy véltem, hogy a velük való találkozás eltereli Ursula 

gondolatait a szétdúlt fészkekről. Ugyanakkor arra is kíváncsi voltam, 

vajon milyen hatást vált ki belőlük Ursula. 

Eleinte mereven ültek, hallgatagon és gyanakodva, markukban 

szorongatva a söröskorsót, és kifejezéstelen arccal bámulta bennünket. 

Engem ismertek ugyan, de most idegent hoztam a kocsmába, ráadásul egy 

felettébb csinos nőt. Ez eretnekségnek számított. Íratlan törvény volt 

ugyanis, hogy ebbe a kocsmába nő nem teheti be a lábát. Ursula azonban 

nem tudta ezt, vagy ha tudta is, a tény egyáltalán nem feszélyezte. 

Bepúderozta az orrát, rekordidő alatt lehörpintett egy nagy adag gint, és 

ragyogó, kék szemét az öregekre függesztette. Néhány perc alatt egészen 

megolvasztotta őket, olyannyira, hogy némi bűntudattal bár, de 

rá-rámosolyogtak. Ursula ekkor észrevette a fekete táblát a sarokban. 

– Huhú! – sikkantotta örömmel. – Célbadobó! 

Az öregek borzadva összenéztek. Aztán valamennyien a társaság 

legöregebb tagja, egy nyolcvannégy éves aggastyán felé fordultak, akiről 

tudtam, hogy helyi bajnoka ennek a közkedveltjátéknak. 

– Nem az, kisasszony – mondta az agg határozottan –, hanem snúr. 

– Jaj, tanítson meg rá! – mondta Ursula olyan rajongással, hogy az öreg 

arca a túlérett paradicsom színét öltötte fel. 

– Az ám, George, tanítsd meg a kisasszonyt – mondták a többiek 



kórusban, élvezve, hogy George úgy pironkodik, mint egy kisdiák. 

Az öreg vonakodva feltápászkodott, és Ursulával együtt odament a 

sarokasztalhoz, ahol a snúrtábla hevert teljes díszben. 

Miközben figyeltem, hogyan tanítja Ursulát, ismét rá kellett 

döbbennem, milyen fondorlatosak a nők általában – és Ursula különösen. 

Nyilvánvaló volt, hogy nemcsak jól ismeri a snúrozás fortélyait, de talán 

még George-ot is meg tudta volna verni benne. És mégis: olyan ügyetlenül 

tanulgatta a fortélyokat George-tól, akinek hatalmas, kérges tenyere 

meg-megpaskolta a vállát, mint egy kiskutyát, hogy öröm volt nézni. 

Ursula el is veszített szépen egy partit, és utána mindenkit meghívott egy 

italra – amit nekem kellett kifizetnem, mert pénze persze nem volt. 

Ekkorra a kipirult, felvillanyozott öregek már majdnem ölre mentek, 

hogy kijátsszon következőnek vele. Ursula – a nélkülözhetetlen esti lappal 

a hóna alatt – egy kis időre eltűnt a mellékhelyiség ajtaja mögött, mielőtt 

kiállt volna kihívói ellen. 

George letörölte pompás bajuszáról a sörhabot, mellém ereszkedett a 

tölgyfa padra, és elfogadott egy cigarettát. 

– Remek egy fehérnép, uram – mondta –, remek egy fehérnép, még az 

se baj, hogy idegen. 

A dologban az volt az érdekes, hogy az öreg nem abban az értelemben 

használta az “idegen” szót, ahogyan az angol falvakban szokás: általában 

azokat nevezik így, akik nem a faluban születtek. Nem, George meg volt 

győződve róla, hogy Ursula külföldről származik, ezért beszéli ilyen 

furcsán az angolt. Én nem akartam kiábrándítani, nem mondtam el a 

valóságot. 

Már egy éve ismertem Ursulát, amikor egyszer csak felhívott, és szavai 

nyomán felrobbant a bomba. 

– Gerry! – szólalt meg, és hangja annyira átható volt, hogy a hallgatót 

távol kellett tartanom a fülemtől. Ez csak Ursula lehet, senki más. 

– Tessék – mondtam rezignáltan. – Drágám, én vagyok az, Ursula. 

– Sose találtam volna ki – mondtam. – Te annyival csöndesebb, 

halkszavúbb vagy. Ez a lágy, dallamos hang, mint a galamb búgása… 

– Ne hülyéskedj, drágám. Azért hívtalak, mert csodálatos hírem van, és 

azt akartam, hogy te tudd meg elsőnek – hadarta elfúló lélegzettel. 

Mi lehet az? – gondoltam. Vajon melyik barátja ért el rémítő sikereket 

Ursula machiavellista fondorlatai révén? 

– Beszélj – mondtam, és lelkileg felkészültem egy legalább félórás 

telefonbeszélgetésre. 

– Drágám, engem eljegyeztek – mondta Ursula. Bevallom, hogy a 



szívem összeszorult, és valami elszomorító magányosság áradt szét 

bennem. Nem mintha szerelmes lettem volna Ursulába; nem mintha – isten 

ments – feleségül akartam volna venni; nem! De hirtelen ráébredtem, hogy 

elveszítem egy kedves pajtásomat. Elszakítanak valakitől, aki mindig fel 

tudott deríteni, ha rosszkedvű voltam, és oly sok kellemes órát töltött 

velem. Most pedig eljegyezte magát, nyilván valami behemót idiótával, és 

a mi szép barátságunknak vége. 

– Drágám – mondta Ursula. – Drágám! Ott vagy még? 

– Igen – feleltem –, itt vagyok még. 

– De, drágám, olyan rosszkedvű a hangod. Valami baj van? Én azt 

hittem, hogy boldog leszel! – A hangja panaszossá, remegővé vált. 

– Boldog is vagyok – mondtam, és megpróbáltam elhessenteni az 

önzést, megpróbáltam elfelejteni azt, amikor Ursula elmesélte, hogy egy 

barátnője Velencébe utazott, és minden este gorgonzolában ült. – Szívem, 

én olyan boldog vagyok, mint a parancsolat. Ki az a szerencsétlen ember? 

– Toby – felelte. – Ugye ismered Tobyt? 

– Én úgy tudtam, hogy Toby antagonista – mondtam. 

– Nem, dehogy, te csacsi. Nem az a Toby; egy másik. – Ennek örülök. 

Attól tartottam, annyira antagonista, hogy a kezedet se tudná tisztességesen 

megkérni. 

– Drágám, te nem vagy a régi – mondta Ursula halk, aggódó hangon. – 

Haragszol, mert eljegyeztem magam? 

– Dehogyis – mondtam csípősen. – Nagyon örülök, hogy végre akadt 

valaki, aki annyi szóhoz jutott melletted, hogy meg tudta kérni a kezedet. 

Én erre sose voltam képes. 

– Huhú! – mondta Ursula. – Féltékeny vagy! Drágám, hogy ez milyen 

csodálatos! Sose tudtam, hogy meg akartad kérni a kezem. Mikor? 

– Gyakran – feleltem röviden –, de szerencsére mindig sikerült 

elfojtanom a vágyat. 

– Ó, drágám; de sajnálom! És most hallgatag, visszahúzódó, intravénás 

ember lesz belőled? 

– Eszem ágában sincs, hogy a kedvedért injekcióvá változzam – 

mondtam némi éllel. 

– Jaj, drágám, ne légy már ilyen. Biztos voltam benne, hogy örülni 

fogsz. Az igazat megvallva találkozni szerettem volna veled… – A hangja 

itt elfulladt. 

Micsoda fajankó vagyok, gondoltam. Micsoda kötözni való barom! Ez a 

lány azt várja, hogy áldásom adjam az eljegyzésére, én meg úgy 

viselkedem, mint egy tizenöt éves kamasz. Elszégyelltem magam. 



– Hát már hogyne találkozhatnánk, szívem – mondtam. – Sajnálom, 

hogy goromba voltam. Egyszerűen csak nem tudok hozzászokni a 

gondolathoz, hogy jegyben jársz. Hol találkozzunk? 

– Ez már beszéd, drágám! Mi lenne, ha áttáncolnánk az estét? Menjünk 

a Tropicanába, jó? 

A Tropicana különösen visszataszító éjszakai mulató volt, abból a 

fajtából, amely hirtelen virágzik ki, mint a pitypang, rövid ideig hozzájárul 

az emberiség szenvedéseinek fokozásához, aztán elborítja a jótékony 

feledés. Nem javasolhatott volna Ursula olyan helyet, amely kevésbé lett 

volna kedvemre való. 

– Helyes – mondtam lelkesen –, de mi lenne, ha előbb 

megvacsoráznánk? 

– Jó! Hol? 

– Például a Grill Roomban. Foglalok asztalt. 

– Drááágám – lehelte Ursula –, ott ebédeltünk először együtt. Hogy te 

milyen romantikus vagy. 

– Nem mondhatnám. Egyszerűen csak ott lehet jól enni – mondtam 

zordonan. 

– Drágám, imádlak!… Még akkor is, ha ilyen zsarnok vagy. Nyolckor 

találkozunk a Grillben… Drágám, én el se tudom mondani, mennyire 

örülök, hogy örülsz! Imádlak, mindig is imádni foglak. 

Leraktam a telefont, és kezdtem rájönni, mit veszítek. Még inkább 

rájöttem, hogy mit veszítek benne, amikor találkoztunk, mert magával 

hozta a vőlegényét is. Jóképű fiatalember volt, nyilvánvalóan fülig 

belehabarodott Ursulába, és igen csekély szókinccsel rendelkezett. 

Mindazonáltal eléggé rokonszenvesnek találtam. A Grill Room, mint 

vártam, zsúfolásig tele volt, és így hármunknak meglehetősen 

kényelmetlen ülés esett egy kétszemélyes asztalnál. Toby nemigen beszélt, 

de ez nem okozott fennakadást, mert Ursula kettejük helyett is győzte 

szóval. Vacsora után átmentünk a Tropicanába, ahol bömbölt a zenekar. Itt 

Toby és én méltóságteljesen váltva egymást, megforgattuk a vidáman 

fecserésző Ursulát a táncparketten. Az én szemszögemből végtelenül 

nyomorúságos este volt. 

Ezután sokáig nem találkoztam Ursulával. Hallottam róla, hogy férjhez 

ment, és gyereke is született. Úgy éreztem, hogy végképp kilépett az 

életemből, de ismét tévedtem. Egy szép napon csengett a telefon, és Ursula 

szólalt meg a vonal túlsó végén. 

– Drágám! Én vagyok, Ursula! –, mondta. 

– Szent ég! – lepődtem meg. – Hol jártál ennyi éven át? 



– Férjhez mentem, drágám – mondta. – Született egy gyerekem. 

– Hallottam róla – feleltem. – Gratulálok. 

– Drágám, sokáig vidéken voltam eltemetve. Ma jöttem fel 

Bournemouthba bevásárolni. Arra gondoltam, hogy találkoznunk kellene. 

– Magaddal hoztad a férjedet is? – kérdeztem óvatosan. 

– Nem, drágám. Egyedül jöttem – felelte. 

– Nos, akkor okvetlenül találkoznunk kell. Meghívlak ebédre. De előbb 

igyunk meg egy kávét a Cadenában. 

– Nagyszerű, drágám. Tizenegykor ott leszek! Pontosan tizenegykor 

Ursula megjelent a Cadena kávéház ajtajában, és azonnal láttam rajta, hogy 

útban van a második gyereke is. Kidudorodó hasával együtt is hamvas volt, 

mint a napfényben fürdő rózsaszirom. 

– Drágám! Drágám! – kiáltotta. – Drágám! Nyakam köré vetette a 

karját, és megcsókolt – olyan módon, amilyet a francia filmekből ki 

szoktak vágni az angol cenzorok. Csók közben zümmögést hallatott, mint a 

méhkas rajzás idején. Testét hozzám szorította, hogy a csók teljes skáláját 

végigjátssza, és hogy jelezze: igazán nagyon örül a viszontlátásnak. Több 

idős hölgy és egy nyugdíjas dandártábornok külsejű úr (ez utóbbit mintha 

úgy tartósították volna, mint a szilvát szokás: rumban) szent borzalommal 

nézett ránk. Arckifejezésükből ítélve arra számítottak, hogy a következő 

pillanatban leszaggatom a ruhát Ursuláról, és ott, a Cadena megszentelt 

padlatán megerőszakolom. Némi erőfeszítés árán kiszabadítottam magam. 

– Azt hittem, férjhez mentél – mondtam. 

– Hát persze hogy férjhez mentem – mondta. – Nem gondolod, hogy ez 

jót tett a csókolózási technikámnak? 

– De igen – mondtam. – Ülj le, és igyál egy kávét. 

– Kaphatok fagylaltot is? – kérdezte. 

– Kaphatsz. 

Megrendeltem a kávét és a fagylaltot. 

– Meg kell mondjam, remekül nézel ki – mondtam. 

– Gondolod? 

– Csodálatosan. Látom, készül már a második. Bekapott egy nagy kanál 

fagylaltot, szavai ettől kissé érthetetlenné váltak. 

– Sohálahos holog ha as embehnek jeheke van. 

– Magam is azt hiszem – feleltem. 

Lenyelte a fagylaltot, előrehajolt, és a nedves kanállal megveregette a 

csuklómat, hogy osztatlan figyelmemet magára vonja. 

– Tudod, mit szoktak mondani? – kérdezte átható suttogással. 

A kávéház minden asztalánál mindenki felfüggesztette tevékenységét, 



és várakozásteljesen hegyezte a fülét. Arra gondoltam, miért ne ürítsem 

most már fenékig a keserű poharat. 

– Nem – feleltem. 

– Mit mondanak? 

– Azt, hogy a gyerekszülés a nők legmagasztosabb pressziója. 

Megittuk a kávét, utána elkísértem Ursulát bevásárló körútjára, később 

pedig ebédelni mentünk. 

– Hiányzom neked, drágám? – kérdezte, borát szopogatva. 

– Persze hogy hiányzol – mondtam. – Mindig a legkedvesebb lányok 

közé soroltalak. 

– Milyen kár, hogy férjes asszonyoknak nem lehet barátjuk. 

– Miért ne próbálnánk meg? – javasoltam. 

– Ó, nem, én soha nem tennék olyat – mondta. – De azért drága vagy. 

– Szóra sem érdemes – mondtam. 

– Különben se hinném, hogy tetszenék most már neked – mondta 

szomorkásan. – Megváltoztam. Nagyon unalmas nő lettem. 

– Gondolod? – kérdeztem, és közben az járt a fejemben, mennyire 

kedves és fontos még most is nekem. 

– Hát persze – mondta, és nagy, kék szemével komolyan rám nézett. – 

Attól félek, igazi nyársfoglár lett belőlem. 

– Lehet, de ilyennel az ember szívesen őriztetné magát – mondtam, és 

megemeltem a poharam. 


