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Ezt a könyvet Ann Petersnek, valamikori titkárnőmnek, máig 

hűséges barátomnak ajánlom, aki nagyon szereti Korfut, és talán még 

nálam is jobban ismeri. 

 

 

 
NÉHÁNY SZÓ ELÖLJÁRÓBAN 

 

Ez a harmadik könyv, amelyet arról az időszakról írtam, amikor 

családommal Korfu szigetén éltünk a legutóbbi világháború előtt. 

Egyesek talán különösnek látják, hogy még mindig találok megírni 

való anyagot életemnek erről a szakaszáról; de legyen szabad 

rámutatnom, hogy mi akkoriban viszonylag – és görög mértékkel 

mérve feltétlenül – gazdagok voltunk; a szó elfogadott értelmében 

egyikünk sem dolgozott, s ennélfogva időnk legnagyobb részét 

szórakozással töltöttük. Ha valakinek öt éve van rá, hogy ezt csinálja, 

rengeteg élményt összegyűjt. 

Ha az ember sorozatban ír olyan könyveket, amelyek ugyanazokról 

vagy majdnem ugyanazokról a személyekről szólnak, az első 

nehézség mindjárt abból adódik, hogy nem szeretné a korábbi 

könyvek olvasóját a szereplők hosszadalmas jellemzésével untatni. 

Viszont hiúságában mégsem képzelheti, hogy azokat a korábbi 

könyveket mindenki olvasta, így aztán bizonyos mértékig föl kell 

tételeznie, hogy az olvasó most első ízben tiszteli meg figyelmével. 

Tehát úgy kell lavíroznia, hogy ne idegesítse régi olvasóját, és ne 

terhelje túl az újat. Márpedig ez nem könnyű feladat. Remélem, hogy 

nekem sikerült. 

Trilógiám első kötetében – Családom és egyéb állatfajták – a 

következőt kellett elmondanom, s azt hiszem hogy ezt most sem 

tudnám jobban megfogalmazni: 

Megpróbáltam az itt következő lapokon pontos és túlzásoktól 

mentes képet festeni családomról; úgy jelennek meg, ahogy én láttam 

őket. Úgy érzem azonban, hogy némelyik furcsa szokásuk 

magyarázatául le kell szögeznem: akkoriban, amikor Korfun laktunk, 

a család tagjai igen fiatalok voltak. Larry, a legidősebb, huszonhárom 

éves, Leslie tizenkilenc, Margo tizennyolc, míg én, a legifjabb, 

tízéves, tehát még zsenge és fogékony. Anyám életkorát sosem tudtuk 



egész biztosan, annál az egyszerű oknál fogva, hogy nem emlékszik 

rá, mikor született. 

Erről nem is mondhatok egyebet: elég idős volt ahhoz, hogy négy 

gyereke legyen. Anyám ragaszkodik hozzá, közöljem azt is, hogy 

özvegy, mert, mint bölcs éleslátással megjegyezte, az ember sohasem 

tudhatja, miket gondolnak róla. Ahhoz, hogy öt év eseményeit, 

megfigyeléseit és boldog napjait az Encyclopaedia Britannicánál 

valamivel rövidebb műbe tömöríthessem, kénytelen voltam 

összevonni, metszeni, átoltani, úgyhogy nem sok maradt az 

események eredeti sorrendjéből. 

Azt is elmondtam akkor, hogy kénytelen voltam számos olyan 

eseményt és szereplőt kihagyni, amelyet és akit szerettem volna 

megírni. Most megpróbálom ezt a mulasztást jóvátenni. Remélem, 

hogy ez a könyv ugyanolyan élvezetet fog szerezni olvasóinak, 

amilyet korábbi társai, a Családom és egyéb állatfajták és a Madarak, 

vadak, rokonok. Számomra életem egyik nagyon fontos fejezetéről ad 

képet és arról amiben a jelek szerint manapság oly kevés gyermeknek 

van része: egy igazán boldog és napfényes gyermekkorról. 

 

 

1. KUTYÁK, PELÉK ÉS RUMLI 

 

Az a lehetetlen török pedig 

számításba sem jöhet. 

Carlyle 

 

Az a nyár különösképpen buja volt; mintha a nap rendkívüli 

bőkezűségre biztatta volna a szigetet: soha nem termett annyi 

gyümölcsünk és virágunk, a tenger soha nem volt olyan meleg, soha 

annyi hal nem ficánkolt benne, soha annyi madár nem költött annyi 

fiókát, nem kelt ki a vidéken annyi lepke és egyéb rovar. A 

görögdinnyék, amelyeknek húsa ropogós volt és hideg, akár a 

rózsaszínű hó, hatalmas, súlyos, félelmetes botanikai ágyúgolyóknak 

látszottak, amelyek közül egy is elegendő, hogy egy várost eltöröljön 

a föld színéről; a szeptember végi holdhoz hasonlatos; narancssárga 

vagy rózsaszínű őszibarackok óriási tömegekben csüngtek a fákon, 

vastag, bársonyos bőrük csak úgy duzzadozott az édes létől a zöld és 

fekete fügék megpattantak a belső nedvek nyomására, és az aranyzöld 



rózsabogarak kábultan ültek a rózsaszínű repedésekben kábultan a 

hatalmas, végtelen bőségtől. A fák szinte nyögtek a cseresznye súlya 

alatt, úgyhogy a gyümölcsösök olybá festettek, mintha valami nagy 

sárkányt mészároltak volna le a fák közt amely telefröcskölte 

skarlátpiros és borvörös vércseppekkel a leveleket. A kukoricacsövek 

olyan hosszúra nőttek mint az ember karja és amikor beleharaptál a 

kanárisárga magok mozaikjába, a tejes fehér nedv szinte spriccelt a 

szádba; a fákon pedig őszt várón duzzadozva jadezöld mandulák, 

mogyorók meg sima madártojásként fénylő olajbogyók csillogtak 

egymás hegyén-hátán a levelek között. Természetes, hogy mivel a 

sziget szinte kicsattant az élettől, az én gyűjtő tevékenységem is 

megkettőződött. Változatlanul hetente egyszer Theodore-ral töltöttem 

a délutánt, de most már sokkal merészebb és nagyszabásúbb felderítő 

utakra is vállalkoztam, mint amilyenekre korábban, lévén, hogy már 

volt egy szamaram is. Sallyt, mert így hívták, a születésnapomra 

kaptam, és mint arra való eszközt, hogy hosszú távolságokat tegyen 

meg, rengeteg felszerelést cipeljen, felbecsülhetetlen, bár makacs 

társnak találtam. Hogy makacsságáért kárpótoljon, rendelkezett egy 

nagy erénnyel: mint minden szamár, végtelenül türelmes volt. 

Miközben én valamilyen élőlényt vagy más egyebet figyeltem, ő 

boldogan bámult a semmibe, vagy egyszerűen elszunnyadt, ahogy a 

szamarak szoktak, vagyis belezuhant abba az önkívülethez hasonló 

boldog állapotba, amely csak a szamarak számára elérhető, amikor 

félig lehunyt szemmel mintha valami Nirvánáról álmodnának, és 

érzéketlenek a kiabálásra, a fenyegetésre, sőt még a botra is. A kutyák, 

miután rövid ideig türelmesek, elkezdenek ásítozni, sóhajtozni, 

vakarózni; megannyi apró jelét mutatják annak, hogy érzésük szerint 

elegendő időt áldoztunk már egy póknak vagy akárminek, s ideje 

volna már továbbmenni. Sally azonban, ha egyszer már elbóbiskolt, 

azt a benyomást keltette, hogy ha a szükség úgy kívánná, akár több 

napig is boldogan elálldogálna itt. 

Egyszer egy barátom, egy parasztember, aki sok különleges 

példányt szerzett már nekem, és aki nagyon jó megfigyelő volt, 

értesített, hogy két óriási madár cselleng egy sziklás völgyben, úgy öt 

mérföldre északra a villától. Úgy gondolta, hogy a madarak nyilván 

ott fészkelnek. A leírása alapján csakis sasok vagy keselyűk lehettek, 

én pedig égtem a vágytól, hogy egy fiókájukat begyűjtsem magamnak. 

Ragadozó madár kollekcióm már háromfajta bagolyból, egy 



karvalyból, egy kis sólyomból és egy vörös vércséből állt, így aztán 

úgy éreztem, hogy egy sassal vagy keselyűvel teljessé tenném a 

gyűjteményt. Fölösleges is mondanom, hogy a családdal nem 

méltóztattam közölni eme ambíciómat, lévén hogy állataim 

hússzámlája máris csillagászati összegekre rúgott. Ettől függetlenül el 

tudtam képzelni, hogyan reagálna Larry arra az ötletre, miszerint egy 

keselyű kerülne a házhoz. Ha új állatokat szereztem, mindig 

okosabbnak találtam Larryt kész tények elé állítani, mert ha egyszer az 

állatok már ott voltak a villában, általában számíthattam rá, hogy 

mama és Margo az én pártomra áll. 

Nagy gonddal készültem az expedícióra, tömérdek élelmet 

halmoztam fel magamnak és a kutyáknak is bőségesen, ásványvizet, a 

szokásos mennyiségű papír- és konzervdobozt, a lepkehálómat és egy 

nagy zsákot, hogy abba tegyem majd a sasomat vagy keselyűmet. 

Magammal vittem Leslie látcsövét is; jóval erősebben nagyított, mint 

az enyém. Leslie szerencsére nem volt a láthatáron, így nem kellett 

elkérnem tőle, de biztosra vettem, hogy boldogan kölcsönadná, ha 

otthon tartózkodna. Még egyszer utoljára megvizsgáltam 

felszerelésemet, hogy megbizonyosodjak, nem hiányzik semmi, s 

nekiláttam felmálházni Sallyt a különböző holmikkal. Sally különösen 

mogorva és csökönyös hangulatban volt, még a szamarak mértékével 

mérve is, és ugyancsak felbosszantott, mert szándékosan rátaposott a 

lábamra, aztán beleharapott a fenekembe, amikor lehajoltam, hogy 

felvegyem leesett lepkehálómat. Nagyon megsértődött, amikor 

neveletlenségéért pofon vágtam, így aztán úgy indultunk el erre az 

expedícióra, hogy jóformán nem voltunk beszélő viszonyban. Én 

hűvösen ráigazítottam szalmakalapját szőrös, liliom alakú füleire, 

füttyentettem a kutyáknak, és nekivágtunk az útnak. 

Noha még korán volt, a nap már forrón sütött, s az égbolt tiszta volt, 

perzselően kék, mint amikor az ember sót szór a tűzre, s a tűz köré 

páraködöt von a hő. A vastag fehér porral borított országúton 

indultunk el, a por úgy tapadt ránk, mint a virágpor, elhaladtunk sok 

paraszti barátom mellett, akik szamárháton igyekeztek a piacra, vagy a 

földjeikre dolgozni. Ez elkerülhetetlenül akadályozta az expedíció 

előrehaladását, mert a jó modor megkövetelte, hogy mindegyikkel 

váltsak néhány szót. Korfun az ember mindig kénytelen egy bizonyos 

ideig elpletykálkodni, és esetleg elfogadni egy darab kenyeret, néhány 

száraz görögdinnyemagot vagy egy szőlőfürtöt, mint a szeretet és 



nagyrabecsülés jelét. Így aztán mikor le kellett térnünk a forró, poros 

országútról, hogy átvágjunk a hűvös olajfaligeteken, már rengeteg 

ennivalóval voltam megpakolva, amelyek közül a legnagyobb darab 

egy görögdinnye volt, a bőkezű ajándék, amelyet Agathi mama 

tukmált rám, kedves barátom, akit már egy hete, vagyis mérhetetlenül 

hosszú ideje nem láttam, és aki úgy gondolta, hogy én ez idő alatt 

éheztem. 

A vakítóan izzó országút után az olajfaligetek sötétek voltak, 

árnyékosak és hűvösek, akár egy kút. A kutyák szokás szerint előttem 

haladtak, körülszaglászták a nagy, ragyás olajfatörzseket, és 

hébe-hóba vadul ugatva űzőbe vették az alacsonyan repülő fecskéket 

mert kiborította őket a madarak pimasz vakmerősége. Mivel szokás 

szerint nem sikerült egyet sem elkapniok megpróbálták a mérgüket 

egy ártatlan juhon vagy egy bamba csirkén kitölteni, s kénytelen 

voltam szigorúan megdorgálni őket. Sally már megfeledkezett korábbi 

mogorvaságáról, jó iramban haladt, egyik fülét előre-, a másikat meg 

hátracsapta, hogy jól hallhassa éneklésemet és kommentárjaimat a 

becserkészett vidékről. 

Hamarosan elhagytuk az olajfák oltalmazó árnyékát, s 

megindultunk fölfelé a hőségtől csillogó dombokon, mirtuszbokrok 

sűrűjén, magyaltölgyek sarjain és nagy rekettyéseken keresztül törve 

utat. Sally patája alatt recsegett a fű, és a meleg levegő a zsálya és 

kakukkfű illatával volt teli. Délre, amikor a kutyák már lihegtek, és 

Sally meg én is kiadósan izzadtunk, fenn voltunk a központi 

hegyvonulat arany és rozsdavörös sziklái között, s mélyen alattunk 

terült él a lenkék tenger. Fél háromkor megálltunk, hogy egy hatalmas 

kőszikla árnyékában megpihenjünk. Csalódottnak éreztem magam. 

Híven követtük barátom utasításait, és csakugyan találtunk is egy 

fészket, amely legnagyobb izgalmamra egy fakókeselyű fészkének 

bizonyult. A fészek egy szikla peremén gubbasztott, benne két kövér 

és már majdnem teljesen kitollasodott fióka csücsült, pontosan 

örökbefogadásra megfelelő korú. A bökkenő csak az volt, hogy nem 

tudtam a fészek közelébe férkőzni, se felülről, se alulról. Hiába 

vesztegettem el egy teljes órát, hogy elraboljam a bébiket, kénytelen 

voltam – jóllehet kelletlenül – lemondani az ötletről, hogy ragadozó 

madár kollekciómat keselyűvel egészítsem ki. Leereszkedtünk a 

hegyoldalon, s megálltunk, hogy megpihenjünk és harapjunk valamit 

az árnyékban. Én megettem a szendvicseket és a kemény tojásokat, 



Sally száraz kukoricacsöveket és görögdinnyét ebédelt, a kutyák pedig 

görögdinnyével és szőlővel enyhítették szomjukat, mohón habzsolva a 

leveses gyümölcsöt és időnként fulladozva és köhögve, mert a 

dinnyemag megakadt a torkukon. Falánkságuk és az étkezési etikett 

teljes hiánya miatt jóval előbb befejezték ebédjüket, mint Sally vagy 

én, és miután kelletlenül arra a következtetésre jutottak, hogy nem 

szándékozom többet adni nekik, faképnél hagytak bennünket, és 

lekullogtak a hegyoldalon, hogy egy kis magánvadászatban leljék 

gyönyörűségüket. 

Én hason fekve habzsoltam a porhanyós, hideg görögdinnyét; 

rózsaszínű volt, mint a korall. Szemügyre vettem a domboldalt. 

Körülbelül tizenöt méternyire alattam egy kis parasztház romjai álltak. 

A domboldalon itt-ott még ki tudtam venni a félhold alakú, 

kiegyengetett területeket, amelyek hajdan a gazdaság aprócska 

szántóföldjei lehettek. Végül is valószínűleg nyilvánvalóvá lett, hogy 

a zsebkendőnyi szántóföldeken, a kizsákmányolt talajon nem terem 

többé se kukorica, se zöldség, és így a tulajdonos elköltözött. A ház 

düledezett, a szántókat benőtte a gaz és a mirtusz. Bámultam a kunyhó 

maradványait, tűnődve, hogy vajon ki lakhatott benne, amikor hirtelen 

észrevettem, hogy valami pirosas mozog a kakukkfű között az egyik 

fal tövében. 

Lassan látcsövemért nyúltam, és a szememhez illesztettem. A fal 

tövében a beomlott kövek tömege hirtelen tisztán láthatóvá vált, de 

egy pillanatig nem tudtam megállapítani, hogy mi vonhatta magára a 

figyelmemet. Aztán legnagyobb csodálkozásomra egy kakukk 

fűcsomó mögül előbukkant egy törékeny, apró kis állat, vörös, mint 

egy őszi levél. Menyét volt, a viselkedéséből ítélve fiatal és ártatlan. 

Ez volt az első menyét, amelyet Korfu szigetén láttam és el voltam 

bűvölve tőle. Kissé szórakozottan bámult köröskörül a világba aztán 

felállt a hátsó lábaira és buzgón beleszimatolt a levegőbe. Mivel nem 

érzett semmi eledelféleséget a közelben, ült, és intenzíven a látszatból 

ítélve ugyancsak kéjesen vakarózni kezdett. Majd hirtelen felhagyott 

toalettel fogni egy élénk kanárisárga kénlepkét. A rovar azonban 

kisiklott a szájából és elrepült, otthagyta a menyétet, aki az üres 

levegőt harapdálta, és egy kissé ostoba képet vágott. Megint felült a 

hátsó lábaira, hogy lássa, hová lett a zsákmánya, aztán elveszítette az 

egyensúlyát, és kis híján lepottyant a kőről, amelyen ült. 



Én csak néztem, elbűvölve parányi méreteitől, pompás színétől és 

ártatlan külsejétől. Istenem, de szerettem volna megkaparintani és 

hazavinni, hogy kiegészítsem vele állatseregletemet, de tudtam, hogy 

ez nem lesz könnyű. Miközben a legeredményesebb módszeren 

töprengtem, az alattam levő kunyhóban dráma játszódott le. Láttam, 

hogy az alacsony aljnövényzet fölött egy árnyék siklik végig, akár egy 

máltai kereszt, és megjelent egy karvaly. Alacsonyan és gyorsan 

repült a menyét felé, aki a levegőbe szimatolva és az őt fenyegető 

veszélyről mit sem sejtve üldögélt a kövön. Éppen azon tűnődtem, 

hogy vajon kiáltsak-e vagy tapsoljak, hogy figyelmeztessem, amikor ő 

is megpillantotta a karvalyt. 

Hihetetlenül gyorsan megfordult, kecsesen felugrott a romos falra, 

és eltűnt két kő között egy résben, amelyről azt hittem volna, hogy 

még egy kuszma sem tud behatolni rajta, nemhogy egy menyét méretű 

emlős. Valóságos bűvészmutatvány volt: az egyik pillanatban még a 

sziklán ült, s a következőben már úgy tűnt el a falban, mint egy 

esőcsepp. A karvaly legyezőszerűen szétterpesztett farokkal lebegett 

egy ideig a levegőben, kutatott, nyilván abban a reményben, hogy a 

menyét újból megjelenik. Körülbelül egy perc múlva elunta a dolgot, 

és lesiklott a hegyoldalon, hogy kevésbé óvatos apróvadat keressen. 

Kis idő múlva a menyét kidugta pofácskáját a résből. Látva hogy a 

terep tiszta, óvatosan kibújt. Aztán elindult a fal mentén és mintha 

előbbi menekülése, abba a bizonyos repedésbe ötletet adott volna 

neki, elkezdett vizsgálódni, és eltűnt minden egyes mélyedésben és 

lyukban, ami csak akadt a kövek közt. Miközben figyeltem, azon 

töprengtem, hogyan menjek le a domboldalon, hogy ingemet 

rádobhassam, mielőtt még észrevenné a jelenlétemet. Tekintve, hogy 

milyen bravúrosan vált kámforrá a karvalyjelenlétében, a dolog nem 

ígérkezett könnyűnek. 

Ebben a pillanatban hajlékonyan, mint a kígyó, besurrant egy 

lyukba, a fal tövében. És lám, egy kicsit magasabban fekvő másik 

lyukból előbukkant egy másik állat, éktelenül rémülten elindult a fal 

tetején, és eltűnt egy hasadékban. Hihetetlen izgalom fogott el, mert 

noha csak kurta pillantást vethettem rá, felismertem, hogy olyan 

élőlény, amelyet hosszú hónapok óta próbálok felkutatni és foglyul 

ejteni: kerti pele, valószínűleg az egyik legbájosabb az európai 

rágcsálók közül. Körülbelül feleakkora, mint a felnőtt patkány, 

fahéjszínű, a hasán pedig csillogó fehér a bundája, hosszú, bozontos 



farka fekete fehér ecsetszerűségben végződik, és a fülei alatt fekete 

szőrmeálarc húzódik keresztül a szemén, és ez olyan komikus külsőt 

kölcsönöz neki, mintha ódivatú álarcot viselne, amilyet állítólag a 

betörők szoktak. 

Most aztán ugyancsak dilemmában voltam, hiszen egyszerre két 

állatot szerettem volna birtokolni; az egyik dühösen üldözte a másikat, 

és mind a kettő rendkívül óvatos volt. Ha nem tervezem meg 

gondosan a támadásomat, jó esélyem van rá, hogy mind a két állatot 

elveszítsem. Elhatároztam, hogy a menyétet kapom el elsőnek, mivel 

kettejük közül ő a mozgékonyabb, és úgy éreztem, hogy a pele nem 

fog mozdulni új odújából, ha nem zavarják. Rövid gondolkodás után 

rájöttem, hogy a lepkehálóm alkalmasabb szerszám mint az ingem, 

így aztán azzal felfegyverkezve indultam lefelé a domboldalon a 

lehető legnagyobb óvatossággal mozdulatlanná dermedve, 

valahányszor a menyét kibújt a lyukból és körülnézett. Végül is 

sikerült néhány méternyire megközelítenem a falat, anélkül hogy 

felfedeztek volna. Megmarkoltam lepkehálóm hosszú nyelét, és 

vártam, hogy a menyét kijöjjön annak a lyuknak a mélyéből, amelyet 

most kutatott át. De amikor előbukkant, ezt olyan váratlanul 

cselekedte, amire nem voltam felkészülve. Leült a hátsó lábára, és 

érdeklődve, az ijedtség minden jele nélkül bámult rám. Éppen rá 

akartam csapni a hálómmal, amikor a bokrok közt csörtetve, lógó 

nyelvvel, farkát csóválva megjelent a három kutya olyan boldogan 

ugatva, mintha hónapok óta nem láttuk volna egymást. A menyét 

eltűnt. Előbb még ott ült dermedten a rémülettől az előzúduló kutyák 

láttán, a következő pillanatban pedig már nem volt se híre, se hamva. 

Szidtam a kutyákat, mint a bokrot, és száműztem őket a domb 

magasabb régióiba, ahol sértetten és dühömtől zavartan leheveredtek 

az árnyékban. Aztán nekiláttam, hogy foglyul ejtsem a pelét. Az évek 

során a habarcs a kövek közt meglazult, az erős téli esők kimosták, 

úgyhogy a házból jóformán már csak a puszta kőfalak maradtak meg. 

Labirintusszerű egymásba érő alagútjaival és üregeivel a ház ideális 

rejtekhelyül szolgált bármilyen kis állat számára. Ilyen terepen csakis 

egyetlen módja mutatkozott, hogy egy állatot becserkésszek, éspedig, 

hogy darabokra szedem a falat. Így aztán meglehetősen fáradságos 

dologba vágtam bele. Szétszedtem a fal egy jó részét, de nem került 

napfényre semmi izgalmasabb, csak két méltatlankodó skorpió, 

néhány pincebogár és egy fiatal gekkó, amely vonagló farkát 



hátrahagyva elmenekült. Kimelegedtem és megszomjaztam a 

munkától, és körülbelül egy óra múlva leültem a még szét nem szedett 

fal árnyékába, hogy megpihenjek. 

Éppen azon tűnődtem, vajon mennyi ideig fog tartani, amíg 

lebontom a fal többi részét is, amikor egy tőlem körülbelül egy 

méterre lévő lyukból előbújt a pele. Úgy mászott fölfelé, mint egy 

kissé elhízott alpinista, s aztán a fal tetejére érve, leült kövér fenekére, 

és gondosan elkezdte az arcát mosni, tudomást sem véve 

jelenlétemről, Alig mertem hinni a szerencsémben. Lassan és 

végtelenül óvatosan feléje manővereztem a lepkehálómat, megfelelő 

állásba helyezkedtem, aztán hirtelen lecsaptam. A manőver teljes 

sikerrel járt volna, ha a fal teteje lapos, csakhogy nem volt az. Nem 

tudtam a háló peremét olyan erősen leszorítani, hogy ne hagyjak rést. 

Mérhetetlen bosszúságomra, csalódottságomra a pele magához tért 

pillanatnyi pánikjából, kipréselte magát a háló alól, végignyargalt a 

falon, s eltűnt egy másik repedésben. Csakhogy ez a vesztének 

bizonyult, mert zsákutcát választott, és mielőtt még rádöbbent volna a 

tévedésére a hálót rácsaptam a bejáratra. 

Következő dolgom az volt, hogy kiszedjem és bedugjam a zsákba, 

anélkül hogy megharapna. Nem volt könnyű, s mielőtt végeztem 

volna, a pele belemélyesztette hihetetlenül éles fogait a hüvelykujjam 

alatti párnába, úgy, hogy én is, a zsebkendő is, meg a pele is a szó 

szoros értelmében vérben úsztunk. Végül is sikerült beszuszakolnom a 

zsákba. Sikeremtől mámorosan felültem Sallyre, és diadalmasan 

hazaszamaragoltam új szerzeményemmel. 

A villába érkezve felvittem a pelét a szobámba, és elhelyeztem egy 

kalitkában, amely a legutóbbi időkig egy házipatkánybébi otthonául 

szolgált. Ez a patkány az én füleskuvikom, Odüsszeusz karmai közt 

ért szerencsétlen véget, aki azon a véleményen volt, hogy a 

rágcsálókat azért teremtette a Jóisten, hogy ő jóllakhasson. Éppen 

ezért azonnal gondoskodtam róla, hogy értékes pelém ne szökhessen 

el, és ne érje hasonló végzet. Amikor már a kalitkában volt, 

módomban állt közelebbről szemügyre venni. Felfedeztem, hogy 

nőstény, gyanúsan nagy a pocakja, és ebből arra a következtetésre 

jutottam, hogy feltehetően vemhes. Némi töprengés után 

Esmeraldának neveztem el (nemrég olvastam A párizsi Notre 

Dame-ot, és fülig beleszerettem a hősnőbe), és gondoskodtam számára 



egy kartondobozról, amelyet kipárnáztam vattával és száraz fűvel, 

hogy ott alapíthasson családot. 

Az első néhány napon Esmeralda mint egy bulldog ugrott neki a 

kezemnek, valahányszor a kalitkájához mentem, hogy kitakarítsak 

vagy megetessem, de egy hét múlva már megszelídült és eltűrt, bár 

még mindig tartózkodóan méregetett. Az ablak fölötti különleges 

ülőrúdján gubbasztó Odüsszeusz minden este felébredt és én 

kinyitottam a zsalut, hogy kirepülhessen a holdfényes olajfaligetekbe 

és vadászhasson, s csak hajnali kettő körül térjen vissza a tányérján 

lévő húsvagdalékért. Mihelyt Odüsszeusz nem volt már útban, 

kiengedtem Esmeraldát a kalitkájából, hogy egy-két órát szabadon 

mozogjon. Végtelenül bájos, elbűvölő teremtésnek bizonyult, és 

jóllehet dundi volt, csodálatos, lélegzetelállító ugrásokat hajtott végre 

a szekrényről az ágyra (ahonnan úgy pattant vissza, mint a 

trambulinról), és az ágyról a könyvespolcra vagy az asztalra, hosszú, 

ecsetben végződő farkát egyensúlyozó rúdnak használva. 

Mérhetetlenül kíváncsi természetű lévén, éjszakánként aprólékos 

vizsgálódásnak vetette alá a szobát és tartalmát, fekete álarca alól 

remegő pofaszakállal zordul véve szemügyre mindent. Rájöttem, hogy 

szenvedélyesen imádja a nagy barna szöcskéket, és gyakran telepedett 

le meztelen mellkasomra, miközben az ágyon feküdtem, hogy ott 

ropogtassa el ezeket a nyalánkságokat. Az eredmény az volt, hogy az 

ágyamat mindig szárnyfedelek, rovarlábak és tordarabok 

szúrós-tüskés lepedője borította, mert Esmeralda mohó volt, és nem 

éppen illedelmesen étkezett. 

Aztán elkövetkezett az izgalmas este, amikor Odüsszeusz csendes 

szárnyain elszállt az olajfaligetekbe, és ahogy fajtájához illik, 

elkezdett tihu-tihuzni, én meg kinyitottam a kalitka ajtaját, de 

Esmeralda nem jött ki, megbújt a kartondobozban, és dühösen 

csipogott felém. Amikor megpróbáltam átvizsgálni hálószobáját, 

vadul belecsimpaszkodott a mutatóujjamba, és csak nagyon nehezen 

tudtam megszabadulni tőle. Végül is sikerült leráznom, és erősen 

megmarkolva tarkóján a bőrt, megvizsgáltam a dobozt. Végtelen 

örömömre nyolc bébit találtam benne, akkorák voltak mint egy 

mogyoró, és rózsaszínűek, mint a ciklámenbimbó. Boldogan, hogy 

Esmeralda átesett a nagy eseményen, elárasztottam szöcskével, 

dinnyemaggal, szőlővel és egyéb finomságokkal, amelyekről tudtam, 

hogy nagyon szereti őket, és lélegzetvisszafojtva figyeltem a bébik 



cseperedését. A bébik lassan, szépen fejlődtek. Kinyílt a szemük, és 

kinőtt a szőrük. Az erősebbek és merészebbek rövid idő múlva 

fáradságosan kimásztak a kartondoboz gyerekszobából, és ide-oda 

bukdácsoltak a kalitka padlóján, amikor Esmeralda nem nézett oda. Ez 

Esmeraldát riadalommal töltötte el, foga közé kapta az elcsavargott 

bébit, és zsémbesen morogva beszállította a hálószoba biztonságába. 

Ez mind rendjén volt, amíg eggyel vagy kettővel kellett elbánnia, de 

amikor mind a nyolc bébi eljutott a kíváncsiságnak eme stádiumába, 

Esmeralda már képtelen volt féken tartani őket, így aztán hagyta a 

bébiket kedvükre kóborolni. Azok elkezdtek kijárni anyjuk után a 

kalitkából, s én ekkor fedeztem fel, hogy a pelék szeretnek egymásba 

kapaszkodva mászkálni, mint a cickányok. Vagyis Esmeralda ment 

elöl, a farkába kapaszkodott az első számú bébi, ennek a farkába a 

második, azéba a harmadik, és így tovább. Elbűvölő látvány volt nézni 

ezeket a parányi élőlényeket, amint kis fekete álarccal a fejükön útnak 

eredtek a szobában, mint egy életre kelt szőrmegallér, fölugrottak az 

ágyra, majd fölmásztak az asztal lábán. Ha szöcskéket szórtam az 

ágyra vagy a padlóra, a bébik izgatottan nyivákolva föléje gyűltek, 

hogy egyenek, s olyan komikusan festettek, mint holmi kongresszust 

tartó maffiózók. Végül is, amikor a bébik fölserdültek, kénytelen 

voltam kivinni az olajfaligetbe és szabadon engedni őket. Túlságosan 

sok időt vett igénybe az a feladat, hogy kilenc telhetetlen pele számára 

elegendő táplálékról gondoskodjam. Szabadon engedtem őket az 

olajfaliget szélén, egy kis magyaltölgyerdőben, ahol sikerült is 

megtelepedniük. Esténként, amikor a nap lemenőben volt, az égbolt 

kezdett zölddé válni, mint egy levél, amelyet napsütötte felhők 

csíkoznak, kijártam, hogy elnézzem az álarcos kis peléket, amint 

ide-oda cikáznak az ágak közt, kecsesen, mint a balerinák, egymásnak 

csipogva és nyivákolva, miközben a lepkéket, a szentjánosbogarakat 

és a többi ínyencfalatot üldözték az árnyékos ágak között. 

Szamárháton tett felfedező útjaim egyikének az eredménye volt, 

hogy elárasztottak bennünket a kutyák. Fent voltunk a dombokon, 

ahol a csillogó fehér szirteken próbáltam elfogni néhány agámát. 

Estefelé indultunk vissza, amikor megnyúltak a faszénfekete árnyak, 

és minden a lemenő nap ferde, aranyos sugarainak a fényében fürdött. 

Kimelegedtünk, fáradtak voltunk, éhesek és szomjasak, mert régen 

megettünk és megittunk mindent, amit magunkkal vittünk. Az utolsó 

szőlőskert, amely mellett elhaladtunk, csak néhány fürt koromfekete 



borszőlőt kínált, eceteset, csípőset, a kutyák felhúzták tőle az ínyüket, 

a szemüket forgatták, én pedig még éhesebbnek és szomjasabbnak 

éreztem magam tőlük. Mint az expedíció vezetője, úgy találtam, hogy 

az én dolgom a különítmény többi tagjának az ellátásáról 

gondoskodni. Lépésre fogtam szamaramat, és meghánytam vetettem a 

dolgot. Egyenlő távolságra vagyunk három élelemforrástól is. Az 

egyik az öreg Yani, a pásztor, akiről tudtam, hogy adna nekünk sajtot 

és kenyeret, csakhogy a felesége valószínűleg még kint van a 

földeken, és talán még maga Yani sem tért vissza kecskenyája 

legeltetéséből. Aztán ott van Agathi, aki egyedül él egy düledező kis 

kunyhóban, csakhogy ő olyan szegény, hogy bűntudatot éreztem, 

valahányszor bármit is elfogadtam tőle, sőt mindig lényegesnek 

tartottam, hogy megosszam vele az ennivalómat, ha arra jártam. Végül 

ott van az édes és kedves Kondosz mama, egy nyolcvan nyarat is 

megélt özvegyasszony, aki három hajadon, és amennyire meg tudtam 

ítélni, pártában is maradó lányával él együtt egy elhanyagolt, de azért 

jövedelmező gazdaságban a délre fekvő völgyben. Paraszti mértékkel 

mérve felettébb jómódúak voltak, mivel a négy hold olajfaültetvényen 

és megművelhető földön kívül volt két szamaruk, négy birkájuk és 

egy tehenük. Ők voltak azok, akiket a környék földbirtokos 

nemességének lehetett volna nevezni, ezért aztán elhatároztam, hogy 

rájuk hárítom a megtiszteltetést, hogy újból ellássák élelemmel 

expedíciómat. A három mérhetetlenül kövér, csúnya, de jó kedélyű 

lány éppen akkor tért vissza a mezei munkából, és a kis kút körül 

gyülekezett, tarkán és rikácsolva, mint megannyi papagáj, és mosta 

kövér, szőrös barna lábát. Maga Kondosz mama, mint egy parányi 

felhúzható játék, ide-oda tipegett, kukoricát szórva a rikoltozó csirkék 

zilált rajának. Kondosz mamában semmi sem volt egyenes: parányi 

teste hajlott, mint a sarló pengéje, lába görbe, hiszen hosszú évekig 

cipelt súlyos terheket a fején, karja és a keze is elgörbült, mert 

minduntalan fölszedegetett valamit, még a felső és alsó ajka is befelé 

görbült fogatlan ínyén, és hófehér, pitypanghoz hasonló színű 

szemöldöke is görbe volt kék karikás fekete szeme fölött, amelyet 

görbe ráncok határoltak a bőrén, amely olyan finom volt, mint a most 

kibontakozó gombáé. A lányok harsány örömkiáltásokkal üdvözöltek, 

körém gyűltek, mint három jóindulatú igásló, óriási keblükhöz 

szorítottak és összecsókolgattak, csak úgy áradt belőlük a szeretet, a 

veríték- és a fokhagymaszag, egyforma mennyiségben. Kondosz 



mama, a görbe kis Dávid ezek között az illatozó Góliátok között, 

félrelökte őket, és éles hangon így kiáltott: – Engedjétek hozzám, 

engedjétek hozzám! Aranyom, szívem, szerelmem! Engedjétek 

hozzám! – Magához szorított, és elborította arcomat smirgliszerű 

csókjaival, mivel az ínye olyan kemény volt, mint a teknősbéka szája. 

Végül, miután összevissza csókoltak, hátba veregettek és 

összecsipkedtek, hogy meggyőződjenek róla, én vagyok az, a magam 

testi valóságában, megengedték, hogy leüljek, és magyarázatot adjak, 

hogy miért maradtam olyan sokáig távol tőlük. Nem vagyok tisztában 

azzal, hogy már egész hete elhanyagoltam őket? Hát szeretet az, ami 

ilyen kegyetlen, lusta és múlékony? De ha már itt vagyok, ennék-e 

valamit? Azt mondtam, hogy igen, szívesen ennék valamit, és 

szeretném, ha Sally is kapna valamit. A kutyák, lévén rossz modorúak, 

kiszolgálták önmagukat: Büdi és Csuri leszaggatták az édes fehér 

fürtöket a ház oldalát befutó szőlőtövekről, és mohón zabálták őket, 

míg Roger, aki inkább szomjasnak látszott, mint éhesnek, bement a 

füge- és mandulafák alá, és kibelezett egy görögdinnyét. Úgy feküdt, 

hogy az orrát beledugta a dinnye hűvös rózsaszínű belsejébe, szemét 

önkívületben lehunyta s fogain keresztül szopogatta az édes, hideg 

levet. Sally tüstént kapott három cső érett kukoricát, hogy kedvére 

elcsámcsoghasson rajta, meg egy vödör vizet, hogy oltsa a szomját, 

engem pedig megajándékoztak egy óriási batátával, amelynek héját 

finom fekete szénréteggel vonta be a tűz, édes belejólesően ragacsos 

volt, aztán jött egy tál mandula meg egy kis füge, két óriási őszibarack 

is, egy szelet fehér kenyér, olívaolajjal és fokhagymával. Mihelyt 

elfogyasztottam ezt a bőségtálat és elvertem éhségemet, már 

koncentrálni tudtam az elhangzott pletykákra. Pepi leesett egy 

olajfáról, és eltörte a karját a buta fiú; Leonórának másik gyereke lesz 

annak a helyébe, aki meghalt; Yani – nem, nem ez a Yani, hanem a 

domb túlsó oldalán lakó Yani – összeveszett Takival egy szamár árán, 

és Taki dühbe gurult, és a vadászpuskájával belelőtt Yani házának az 

oldalába, csakhogy nagyon sötét éjszaka volt, Taki meg részeg, és 

kiderült, hogy a ház Spiro háza, úgyhogy most szóba sem állnak 

egymással. Jó darabig tárgyaltuk felebarátaink gyengéit, és taglaltuk 

jellemvonásaikat nagy élvezettel, aztán észrevettem, hogy Lulu 

hiányzik a színről. Lulu Kondosz mama kutyája volt, sovány, hosszú 

lábú szuka, óriási, beszédes szemekkel és hosszú, lelógó fülekkel, 

mint egy spániel. Akárcsak a parasztkutyák, Lulu sovány volt és 



rühes, bordái kiálltak, mint a hárfa húrjai, de megnyerő jószág volt, és 

én szerettem. Rendes körülmények között ő szokott elsőnek 

üdvözölni, de most nem volt sehol sem látható. Megkérdeztem, hogy 

történt talán vele valami? 

– Kölykei születtek! – mondta Kondosz mama. – Po-po-po-po… 

Tizenegy! Hitted volna? Lulut hozzákötözték egy olajfához a ház 

közelében, amikor az ellés ideje közeledett, és a kutya bemászott a 

fatörzs belsejébe, hogy ott hozza világra a kölykeit. Miután nagy 

lelkesedéssel üdvözölt, érdeklődve figyelte hogyan mászom be 

négykézláb az odúba, és veszem ki a kölyköket, hogy megnézzem 

őket. Most is ámulatba ejtett, hogy ilyen csontbőr, az éhségtől félholt 

anyák ilyen kövér, erős kölyköket tudnak produkálni, amelyeknek 

benyomott pofája harcias, és úgy rikoltoznak, mint a sirályok. A 

színük szokás szerint rendkívül változatos volt: fekete és fehér, fehér 

és rozsdabarna, ezüst és kékesszürke koromfekete és hófehér. Korfu 

szigetén minden alom kutyakölyök olyan változatos színösszeállítást 

produkál, hogy az apaság kérdését eldönteni gyakorlatilag lehetetlen. 

Ültem, ölemben a nyafogó, tarkabarka szőtteshez hasonló 

kutyakölykökkel, és gratuláltam Lulunak, amiért olyan ügyes volt. 

Lelkesen csóválta a farkát. 

– Ügyes? – mondta fanyarul Kondosz mama. – Tizenegy 

kutyakölyök nem ügyesség, hanem könnyelműség. Egy kivételével 

meg kell szabadulnunk tőlük. Tisztában voltam vele, hogy Lulunak 

valószínűleg nem engedik meg, hogy teljes készlet kölykét megtartsa, 

s tulajdonképpen szerencsésnek mondhatta magát, hogy egyet 

hajlandók meghagyni neki. Úgy éreztem, hogy én itt hasznos lehetek. 

Azt mondtam, biztosra veszem, hogy anyám nemcsak örülne a 

gondolatnak, hogy lesz egy kutyakölyke, hanem végtelen hálát érezne 

a Kondosz. család és Lulu iránt, hogy megajándékozták eggyel. Ezért 

aztán hosszas töprengés után kiválasztottam a nekem legjobban 

tetszőt, egy dugószerűen vastag, visítozó kis kant: fekete, fehér és 

szürke foltos volt, élénk kukoricaszínű szemöldökkel és lábakkal. 

Megkértem Kondoszékat, hogy ezt őrizzék meg nekem addig, amíg 

elválaszthatjuk Lulutól; én közben majd értesítem mamát az izgalmas 

tényről, hogy újabb kutyára tettünk szert, amellyel ötre egészül ki 

kutyakontingensünk; az öt szép kerek szám, gondoltam én. 

Legnagyobb csodálkozásomra mama egy cseppet sem örült 

kutyaállományunk javasolt növekedésének. 



– Nem, drágám – mondta határozottan – nincs szükségünk még egy 

kutyára. Négy is éppen elég. És egyébkent is annyi a baglyod meg 

mindenféle egyéb állatod, hogy a hús így is egy vagyonba kerül. Nem, 

nagyon sajnálom, de újabb kutya szóba sem jöhet. Hiába érveltem, 

hogy a kölyökkutyát megölik, ha nem lépünk közbe. Mama szilárdan 

kitartott elhatározása mellett. Csak egy dolgot lehetett tennem. A 

múltban már észrevettem, hogy mama, ha szembekerült egy olyan 

elméleti kérdéssel, mint például: – Szeretnél egy fészekalja kerti 

rozsdafarkú fiókát? –, határozottan és automatikusan nemet mondott. 

De mikor szembekerült a fészekalja fiókával, szükségszerűen 

megingott, és aztán igent mondott. Nyilvánvaló volt tehát, hogy csak 

egyetlenegy dolgot tehetek, mégpedig hogy bemutatom neki a 

kutyakölyköt. Bíztam benne, hogy nem lesz képes ellenállni 

aranyszínű szemöldökének és harisnyájának. Üzentem Kondoszéknak, 

és megkérdeztem, kölcsön tudnák-e adni a kölyköt, hogy 

megmutassam mamának, és az egyik kövér lány másnap 

szolgálatkészen elhozta. De mikor kicsomagoltam a ruhadarabból, 

amelyben magával hozta, nagy bosszúságomra észrevettem, hogy 

Kondosz mama nem a kért kutyakölyköt küldte el. Ezt azonnal 

tudomására is hoztam a lánynak, aki azt mondta, hogy ő nem tud 

semmit tenni, mivel éppen útban van a faluba. Okosabb, ha magam 

keresem fel az anyját. Hozzátette, hogy jó lesz, ha sietek, mivel 

Kondosz mama említette, hogy még aznap reggel elpusztítja, a 

kutyakölyköket. Felpattantam Sally hátára, és keresztülügettem az 

olajfaligeteken. Amikor a tanyához értem, Kondosz mamát a napon 

ülve találtam, fokhagymafejeket kötözött fehér füzérekbe, miközben a 

csirkék elégedetten kapartak és pityegtek körülötte. Miután 

összecsókolt, magam és a családom egészsége felől érdeklődött és 

elibém tett egy tál g, zöld fügét, elővarázsoltam a kölyökkutyát, és 

kifejtettem jövetelem okát. 

– Nem ezt kérted? – kiáltott fel szemügyre véve a vonyító kölyköt, 

és megbökve a mutatóujjával. – Nem ezt kérted? Milyen ostoba 

vagyok. Po-po-po-po, igazán azt hittem, hogy a fehér szemöldökűt 

akarod. Aggódva megkérdeztem, hogy vajon elpusztította-e a többi 

kutyakölyköt. 

– Hát persze – felelte szórakozottan, még mindig a kutyakölyköt 

bámulva. – Igen, ma kora reggel. Akkor hát, mondtam lemondóan, 



mivel nem kaphatom meg azt, amelyikre vágytam, okosabb, ha 

megelégszem azzal, amelyiket életben hagyott. 

– Nem, azt hiszem, még elő tudom keríteni azt, amelyiket akarod – 

jelentette ki, azzal felállt, és felkapott egy széles kapát. 

Eltűnődtem, vajon hogyan tudja előkeríteni nekem a kívánt 

kutyakölyköt, ha egyszer elpusztította őket. Talán a hullát akarja 

ideadni? Arra nem vágytam. Éppen ezt akartam közölni vele, amikor 

Kondosz mama magában motyogva kitotyogott a ház melletti 

szántóföldre, ahol az első kukoricaszárak álltak sárgán és törékenyen a 

forró naptól kiszáradt talajon. Körülnézett egy pillanatra, aztán kapálni 

kezdett. A második kapavágásra három vinnyogó kutyakölyök került 

elő, eszelősen kapálóztak, fülük, szemük és rózsaszínű szájuk tele volt 

földdel. Megbénultam a borzadálytól. Ő megvizsgálta a kölyköket, 

amelyeket kiásott, megállapította, hogy egyikük sem az, amelyikre 

vágyom, félrelökte őket, és újból ásni kezdett. Én csak ekkor ébredtem 

tudatára, hogy mit is művel Kondosz mama. Mintha a mellemben egy 

nagy bíborszínű gyűlöletbuborék pattant volna szét, a harag könnyei 

ömlöttek végig az arcomon. Nem voltam éppen járatlan a sértegetés 

görög tudományában, mindenesetre szegényes szótáramból a lehető 

legdurvábbakhoz folyamodtam. Ezeket kiabálva olyan kíméletlenül 

löktem félre Kondosz mamát az útból, hogy fenékre ült a 

kukoricaszárak közt és tágra nyílt szemmel bámult. Még mindig 

átkozódva, felemlegetve minden lehetséges szentet és Istent, aki csak 

szembe jutott, megragadtam a kapát, és gyorsan, de óvatosan kiástam 

a többi ziháló kutyakölyköt. Kondosz mama úgy elképedt a hirtelen 

változáson, mármint hogy nyugalmam dühvé változott, hogy 

mukkanni sem tudott; csak ült ott tátott szájjal. Én minden teketória 

nélkül begyömöszöltem a kutyakölyköket az ingembe, felkaptam 

Lulut és azt a kölyköt, amelyet meghagytak neki, és elvágtattam 

Sallyn, átkokat szórva Kondosz mamára, aki már talpra állt, és 

kiáltozva szaladt utánam: 

– De hát mi a baj, aranyom? Miért sírsz? Hiszen megkaptad 

valamennyi kölyköt. Mi a baj? Kimelegedve, könnyáztatta arccal, 

nyakig sárosan rontottam be a házba, ingem csak úgy dagadozott a 

kutyakölyköktől. Lulu a sarkamban ügetett, örült a hirtelen és váratlan 

kirándulásnak, amelyen ő és ivadékai részt vehettek. Mama szokás 

szerint a konyhában tartózkodott, s különböző finomságokat készített 

Margónak, aki eleddig a görög szárazföldön utazgatott, hogy 



kigyógyuljon újabb szerencsétlen szívügyéből. Mama meghallgatta 

összefüggéstelen és felháborodott beszámolómat a kölyökkutyák idő 

előtti eltemetéséről, és kellőképpen meg volt döbbenve. 

– Nahát! – kiáltott fel méltatlankodva. – Ezek a parasztok! Fel nem 

foghatom, hogy lehetnek ilyen kegyetlenek. Élve eltemetni őket. Még 

soha életemben nem hallottam ilyen barbár dolgot. Nagyon helyesen 

tetted, hogy megmentetted őket, drágám. Hol vannak? 

Feltéptem az ingemet, mintha harakirit követnék el, és a vergődő 

kutyakölykök vízesésként zúdultak a konyhaasztalra ahol vaktában 

nyivákolva elkezdtek körbetapogatózni. 

– Gerry, drágám, ne az asztalra, ahol tésztát nyújtok – mondta 

mama. – Igazán, hogy milyenek vagytok ti, gyerekek. Még ha tiszta is 

az a sár, nem szeretném belerakni a pitébe. Keríts egy kosarat. 

Kerítettem egy kosarat, és beletettük a kölyköket. 

Mama szemügyre vette őket. 

– Szegény kis jószágok – mondta. – Úgy látszik hogy borzasztó sok 

van belőlük. Hány is? Tizenegy. Nahát, nem is tudom, mit fogunk 

csinálni velük. Nem tarthatunk még tizenegy kutyát azokon kívül, 

amelyekkel már úgyis meg vagyunk áldva. – Gyorsan közöltem vele, 

hogy én már mindent kiterveltem; mihelyt a kölykök elég idősek 

lesznek, otthont keresünk nekik. Hozzátettem, hogy Margo, aki 

addigra már itthon lesz, segíthet nekem; legalább lesz valami 

elfoglaltsága, és nem gondol mindig a szexre. 

– Gerry, drágám! – mondta rémülten mama. – Ne mondj ilyeneket. 

Ki beszélt neked ilyesmiről? – Elmagyaráztam, hogy Larry szerint 

Margo gondolatait el kell terelnünk a szexről, és szerintem a 

kölyökkutyák érkezése meg fogja hozni ezt a boldogító eredményt. 

– Ne halljak még egyszer ilyesmit tőled – mondta a mama. – 

Larrynek sem volna szabad ilyesmiket beszélnie. Margo csak… 

csak… egy kicsit… érzelmes, ez minden. Ehhez semmi köze a 

szexnek; az valami egészen más. Mit fognak gondolni az emberek, ha 

meghallják hogy ilyeneket mondasz? Most menj és helyezd valahol 

biztonságba a kiskutyákat. – Fogtam, kivittem a kölyköket a veranda 

közelében álló olajfához, Lulut hozzákötöztem, a kölyökkutyákat 

pedig megtisztogattam egy nedves ronggyal. Lulu úgy vélte, hogy a 

kosár ugyancsak elavult, idejét múlta alkalmatosság, amelyben nem 

lehet felnevelni a porontyait, ezért rögtön ásott egy gödröt a fa 

barátságos gyökerei között, és gondosan belehurcolászta a kölykeit. 



Legnagyobb bosszúságára több időt áldoztam az általam kiválasztott 

kölyök megtisztogatására, mint a többiére, és megpróbáltam nevet 

találni a számára. Végül is úgy döntöttem, hogy Lazarnak nevezem el, 

vagyis röviden Laznek. Gondosan elhelyeztem a testvérei közt, aztán 

mentem, hogy levessem sár- és vizeletfoltos ingemet. Éppen idejében 

érkeztem az ebédlőasztalhoz, hogy halljam, miként számol be mama 

Leslie-nek és Larrynek a kiskutyákról. 

– Fantasztikus – jelentette ki Leslie. – Nem hiszem, hogy 

szándékosan akarnak kegyetlenek lenni; egyszerűn csak nem 

gondolkoznak. Figyeljétek csak meg, hogyan lökik be a sebzett 

madarakat a vadásztáskájukba. Na és mi történt? Vízbe fojtotta Gerry 

a kölyköket? 

– Dehogy fojtotta! – mondta felháborodva mama. – Természetesen 

idehozta őket. 

– Jóságos isten! – így Larry. – Nem kell több kutya! Négy kutyánk 

már van. 

– Ezek csak kölyökkutyák – mondta mama –, szegény kisjószágok. 

– Hányan vannak? – kérdezte Leslie. 

– Tizenegyen… – felelte vonakodva mama. 

Larry letette kését és villáját, s rámeredt mamára. – Tizenegyen? – 

ismételte meg. – Tizenegyen? Tizenegy kiskutya! Nektek elment a 

józan eszetek. 

– De hiszen mondom, hogy csak kölyökkutyák… apró kis jószágok 

– mondta idegesen mama. – És Lulu nagyon gondosan bánik velük. 

– Ki a fene az a Lulu? – kérdezte Larry. 

– Az anyjuk… nagyon kedves jószág – felelte mama. 

– Akkor hát tizenkét kutyánk van a fene enné meg! 

– Hát igen, azt hiszem – mondta a mama. – Tulajdonképpen még 

nem számoltam meg őket. 

– Ez a baj ebben a házban! – csattant fel Larry. – Itt senki se 

számol! És mielőtt még észbe kapna az ember térdig jár az állatokban. 

Olyan az egész, mintha megismétlődne a Teremtés, csak még 

rosszabbul. Egy bagolyból egész hadosztály támad, mire észbe kap az 

ember; a szobák valamennyi zugában szexőrült galambok tombolnak, 

a lakás dugig szárnyasokkal, mint egy madárkereskedés, nem is szólva 

a kígyókról, a békákról és az apró halakról, amelyeken Macbeth 

boszorkányai évekig megélhetnének. És ráadásul képesek vagytok 



újabb tizenkét kutyát hozni a házhoz. Ez tökéletes bizonyítéka annak, 

hogy ez a család bolond. 

– Badarság, Larry, megint túlzol – mondta mama. – Akkora hűhót 

csapni néhány kiskutya miatt. 

– Te néhánynak nevezel tizenegy kutyakölyköt? Úgy fog kinézni ez 

a ház, mint egy nemzetközi kutyakiállítás görög bemutatóterme, és 

valószínűleg az is kiderül majd, hogy valamennyi szuka, és egyszerre 

kezdenek el majd tüzelni. Az élet egyetlen szexuális kutyaorgiává fog 

fajulni! 

– Igaz is – mondta mama, témát változtatva. – Nem volna szabad 

azt mondogatnod, hogy Margo szexőrült. Az embereknek itt téves 

elképzelésük lesz róla. 

– Igenis, az – vágta rá Larry. – Nem látom értelmét, hogy 

takargassuk az igazságot. 

– Te tökéletesen jól tudod, hogy mire gondolok – jelentette ki 

határozottan mama. – Nem akarom, hogy ilyesmiket beszélj. Margo 

csak romantikus. S ez nagyon nagy különbség. 

– Hát én csak annyit mondhatok – folytatta Larry –, hogy amikor 

ezek a szukák, amelyeket idehoztatok, egyszerre kezdenek tüzelni, 

Margónak ugyancsak sok versenytársa akad. 

– Nahát, Larry, ebből aztán igazán elég – mondta mama. – 

Különben is az a véleményem, hogy az ebédnél nem illik szexről 

tárgyalni. 

Margo néhány nappal ezután tért haza utazásából, bronzbarnára 

sülve, egészségesen és szemlátomást begyógyult szívvel. Szüntelenül 

a kirándulásáról beszélt; igen szemléletes és tömör képet rajzolt 

azokról az emberekről, akikkel találkozott, és minden esetben azzal 

fejezte be, hogy “így aztán azt mondtam nekik, hogyha Korfun járnak, 

látogassanak meg bennünket”. 

– Remélem, Margo drágám, nem hívtál meg mindenkit, akivel 

összefutottál – mondta kicsit rémülten mama. 

– Hát persze hogy nem, mama – felelte Margo türelmetlenül, miután 

éppen befejezte előadását egy csinos görög tengerészről és nyolc 

fivéréről, akiket nagyvonalúan meghívott hozzánk. – Én csak az 

érdekes embereket kértem meg, hogy jöjjenek el. Azt gondoltam, 

örülni fogtok, hogy lesz körülöttünk néhány érdekes ember. 

– Köszönöm, elegendő érdekes embert hív meg ide nekem Larry is 

– mondta csípősen mama –, nem kell neked is elkezdened. 



– Ez a kirándulás felnyitotta a szememet – fejezte be Margo 

drámaian. – Rájöttem, hogy ti itt valamennyien eltunyultok. Szűk 

látókörűek lesztek és… és… elszigeteltek. 

– Nem hiszem, drágám, hogy ha kifogást emelek a váratlan 

vendégek ellen, az szűklátókörűség lenne – mondta mama. – Végtére 

is nekem kell főzni rájuk. 

– De hát ezek nem váratlan vendégek – magyarázta Margo gőgösen. 

– Meghívtam őket. 

– Hát jó – mondta mama, aki nyilvánvalóan érezte, hogy ezzel az 

érveléssel nem sokra megy. Remélem, megírják majd, mikor jönnek, 

hogy fel tudjunk készülni a fogadásukra. 

– Ez magától értetődik – mondta Margo hűvösen. – Ők a barátaim; 

nem olyan neveletlenek, hogy ne értesítsenek előre bennünket. 

Mint kiderült, tévedett. 

Egy igazán pompás délutánt azzal töltöttem, hogy a part mentén 

csónakázva, fókák után kutattam. Mikor visszatértem a villába a 

naptól kimelegedve, éhesen rontottam be a szalonba, hogy 

megkeressem a teát meg azt az óriási csokoládétortát, amelyet 

tudtommal mama készített. Olyan különös látvány tárult elém, hogy 

megtorpantam a küszöbön, a szám tátva maradt a csodálkozástól, a 

kutyáknak pedig, akik a lábam körül nyüzsögtek, meredezni kezdett a 

szőrük, és elképedve morogtak. Mama a padlón ült, kényelmetlenül 

kuporgott egy párnán, s egyik kezében egy kötéldarabot tartott 

óvatosan, amely egy kis fekete és rendkívül tüzes koshoz csatlakozott. 

Mama körül törökülésben egy vad külsejű öregember ült, piros fezzel 

a fején, és három sűrűn lefátyolozott nő, szintén párnákon. A padlón 

limonádé, tea, több tányér sütemény és szendvics sorakozott, meg a 

csokoládétorta. Amikor beléptem a szobába, az öregember éppen 

előrehajolt, előhúzott az övéből egy óriási, cifrán díszített tőrt, és 

levágott magának egy hatalmas darab tortát, amelyet látható 

elégedettséggel gyömöszölt a szájába. Olyan volt az egész, mint egy 

jelenet az Ezeregyéjszakából. Mama aggodalmas pillantást vetett rám. 

– Csakhogy megjöttél, drágám – mondta a kossal küszködve, amely 

véletlenül az ölébe ugrott. – Ezek az emberek nem beszélnek angolul. 

Megkérdeztem, hogy kicsodák. 

– Nem tudom – felelte kétségbeesetten mama. – Csak egyszerűen 

betoppantak, amikor éppen teát főztem; órák óta itt vannak. Egy 

szavukat sem értem. Ragaszkodtak hozzá, hogy a földön üljenek. Azt 



hiszem, Margo barátai; persze lehetséges, hogy Larry barátai, de nem 

látszanak elég műveltnek. 

Próbaképpen megpróbáltam görögül szólni az öregemberhez, mire ő 

talpra ugrott, boldogan, hogy valaki végre megérti. Ívelt sasorra volt, 

óriási fehér bajsza, akár egy deres kukoricaszakáll, és fekete szeme, 

amely szinte szikrázott. Fehér tunikát viselt, vörös övvel a derekán, 

abba volt dugva a tőre, buggyos nadrágot, hosszú fehér 

gyapjúharisnyát és piros, görbe orrú kharukiászt, hatalmas pomponnal 

a cipő orrán. Tehát én vagyok az imádni való signorita öccse, ugye én, 

bömbölte izgatottan, s a csokoládétorta darabkái reszkettek a bajszán, 

miközben beszélt. Micsoda megtiszteltetés a számára, hogy 

találkozhat velem. Magához ölelt, olyan hevesen összecsókolt, hogy a 

kutyák, akik az életemet féltették, mind elkezdtek ugatni. A négy 

vadul ugató kutya láttán a kos pánikba esett; körbe-körbe rohangálta 

mamát, s köréje csavarta a kötelet. Aztán, mikor Roger különösen 

vérszomjas ugatást hallatott, kétségbeesetten bégetni kezdett, és 

elmenekült a franciaablak és a biztonság felé hanyatt rántva mamát a 

kiömlött limonádé és csokoládétorta pocsolyájába. Teljes volt a 

zűrzavar. Roger, akinek az volt a benyomása, hogy a vén török 

támadást akar intézni ellenem és mama ellen, nekiesett a 

kharukiásznak, és elkapta az egyik pompont. Az öreg a szabad lábával 

bele akart rúgni Rogerbe, ám azonnal elvágódott. A három nő, aki 

eddig mozdulatlanul üldögélt törökülésben a párnákon, sikoltozni 

kezdett a jasmak mögött. Mama kutyája, Dodo, aki már régóta 

eldöntötte, hogy az efféle csetepatékban van valami nagyon is 

megalázó a magafajta terrier számára, elgondolkozva leült az egyik 

sarokba, és vonított torkaszakadtából. A vén török, aki korához képest 

meglepően ruganyos volt, előhúzta tőrét, és bőszen, de 

eredménytelenül Roger felé kezdett sújtani vele, aki vadul morogva 

rohant egyik pompontól a másikig, könnyedén kikerülve a pengét. 

Csuri és Büdi a kost próbálták elcsípni, és mama, aki kétségbeesetten 

igyekezett kibogozni magát, összefüggéstelen utasításokat kiabált 

felém: 

– Fogd meg a bárányt Gerry, fogd meg a bárányt! 

– Még megölik! – sikította, limonádéval és csokoládétortával 

ékesen. 

– Ebadta kurafi! Te boszorkányivadék, te! A cipőm! 



– Hagyd békén a cipőmet! Megöllek… elpusztítalak! – zihálta a vén 

török, Roger felé csapkodva. 

– Ají! Ají! Ají! A cipői! A cipői! – visították kórusban a nők, de 

nem mozdultak a párnáikról. 

Elég nehezen kerülve el egy szúrt sebet sikerült a dühöngő Rogert 

elvonszolnom a vén török pomponjaitól, és kivittem őt is, Csurit és 

Büdit is a verandára. Aztán kinyitottam a tolóajtót, a bárányt átmeneti 

intézkedésként bezártam az ebédlőbe, s közben a vén török sebzett 

érzelmeit próbáltam ápolgatni. Mama, aki idegesen mosolygott, és 

lelkesen bólogatott mindenre, amit mondtam, noha semmit sem értett 

belőle, megpróbálta rendbe hozni magát, de ez nem túlságosan 

sikerült, mert a csokoládétorta egyik legnagyobb és legragadósabb 

alkotása volt, amelyből csak úgy folyt a tejszín, és mama pontosan a 

torta közepébe könyökölt, amikor hanyatt vágódott. Végül is sikerült 

lecsillapítanom az öregembert, és miközben mama fölment az 

emeletre, hogy átöltözzön, megkínáltam brandyvel a törököt és három 

feleségét. Bőségesen adagoltam a brandyt, úgyhogy mire mama 

visszajött, gyenge csuklások hallatszottak legalábbis az egyik fátyol 

mögül, és a török orra tüzespirosra változott. 

– A nővéred… hogy is mondjam?… varázslatos… jókedvében 

teremthette az Isten. Még soha nem láttam hozzá hasonló lányt – 

mondta a török, buzgón elém tartva a poharát. – Én, akinek, mint 

látod, három felesége van, még soha nem láttam olyan lányt, mint a 

nővéred. 

– Mit mond? – kérdezte mama, idegesen szemezve a török tőrével. 

Én megismételtem, amit a török mondott.  

– Undorító vénember – mondta mama. – Margo igazán 

elővigyázatosabb lehetne. 

A török kiitta a poharát és ismét az orrom alá tartotta, miközben 

kedélyesen rám mosolygott. 

– A cselédetek – mondta, hüvelykujjával mama felé bökve – kicsit 

gyengeelméjű, ugye? Nem beszél görögül. 

– Mit mond? – kérdezte mama. 

Kötelességtudóan lefordítottam. 

– Szemtelen alak! – méltatlankodott mama. – Komolyan mondom, 

legszívesebben felpofoznám Margót. Mondd meg neki, Gerry, hogy ki 

vagyok. 



Megmondtam a töröknek, és ez olyan hatással volt rá, ami több volt, 

mint amire mama számíthatott. Bömbölve talpra ugrott, mamához 

rohant, megragadta a kezét, és elborította csókokkal. Aztán a kezét 

még mindig úgy szorítva, mint a satu, belenézett mama arcába, s 

közben remegett a bajsza. 

– A mama – mondta dallamosan –, az én Mandulavirágomnak a 

mamája. 

– Mit mond? – tremolózott a mama. 

De mielőtt még lefordíthattam volna, a török parancsolóan valamit 

odavakkantott a feleségeinek, akik most mutatták első jelét 

érzelemviláguknak. Felugrottak párnáikról, a mamához rohantak, 

felemelték jasmakjukat, és a tisztelet és hódolat jeleként összevissza 

csókolták a mama kezét. 

– Szeretném, ha nem csókolgatnának tovább – zihálta a mama. – 

Mondd meg nekik, Gerry, hogy teljesen fölösleges. 

De miután visszaültette feleségeit a párnáikra, a török ismét a 

mamához fordult. Hatalmas karjával átfonta a vállát, úgyhogy mama 

felsikoltott, a másik karjával meg szónokias mozdulatot tett. 

– Sohasem gondoltam volna – bömbölte mama arcába –, sohasem 

gondoltam volna, hogy ez a megtiszteltetés ér, hogy találkozhatom az 

én Mandulavirágom mamájával! 

– Mit mond? – kérdezte izgatottan a mama a török medveszerű 

ölelésének a csapdájában. Megint ordítottam. 

– Mandulavirág? Miről beszél? Ez az ember őrült! – mondta a 

mama. 

Elmagyaráztam, hogy a török valószínűleg fülig szerelmes 

Margóba, és hogy így nevezi. Ez megerősítette mama legsötétebb 

félelmeit a török szándékai felől. 

– Nahát! Mandulavirág! – mondta felháborodva. – Csak jöjjön haza 

Margo, majd adok én neki Mandulavirágot! 

Margo éppen ebben a pillanatban jelent meg üdén és frissen az 

úszástól, egy nem sokat leplező fürdőruhában. 

– Óóó! – visította boldogan. – Musztafa! És Lena és Maria és 

Telina! Milyen kedves! 

A török hozzárohant, és tisztelettel kezet csókolt neki, feleségei is 

köréje gyűltek, és fojtott hangokat hallattak nagy-nagy örömükben. 

– Mama, bemutatom Musztafát – mondta ragyogó arccal Margo. 



– Már találkoztunk – felelte zordan a mama –, és tönkretette az új 

ruhámat, vagyis inkább a báránya tette tönkre. Eredj és vegyél 

magadra valamit. 

– A báránya? – kérdezte zavartan Margo. – Miféle bárány? 

– Az a bárány, amelyet az ő Mandulavirágjának hozott, ahogy téged 

nevez – mondta vádlón mama. 

– Ó, az csak egy becenév! – Margo elpirult. – Esze ágában sincs 

megsérteni vele. 

– Tudom, milyenek az ilyen mocskos vénemberek – mondta 

vészjóslóan a mama. – Igazán, Margo, több eszed is lehetne! 

Az öreg török ragyogó szemmel, pislogva hallgatta a szóváltást s 

üdvözült mosoly ült ki az arcára; én azonban láttam, hogy fordítási 

képességeim nem érik el azt a hatást, amire szükség volna. Mama és 

Margo veszekedni kezdtek, így aztán kinyitottam a tolóajtót, és 

beengedtem a bárányt. Élénken ficánkolva jött be, fekete volt és 

göndör, mint egy viharfelhő. 

– Hogy merészeled! – kiáltotta Margo. – Hogy merészeled 

sértegetni a barátaimat! Ő nem mocskos vénember! Ő az egyik 

legtisztább vénember, akit ismerek. 

– Nem érdekel, hogy tiszta-e vagy sem – jelentette ki mama, akinek 

most már végleg elfogyott a türelme. – Nem maradhat itt ezekkel a… 

ezekkel a… az asszonyaival. Nem vagyok hajlandó egy háremnek 

főzni. 

– Csodálatos dolog hallgatni, amikor anya és lánya egymással 

beszélgetnek – közölte velem bizalmasan a török. – Úgy hangzik, mint 

a bárányok kolompjainak csöngése. 

– Utálatos vagy – mondta Margo –, utálatosak vagytok! Nem 

akarjátok, hogy barátaim legyenek. Szűk látókörű kispolgárok 

vagytok! 

– Kispolgár vagyok, mert kifogásolom, hogy három felesége van 

valakinek? – méltatlankodott a mama. 

– Engem – mondta a török könnyes szemmel – a fülemülék 

dalolására emlékeztet a völgyemben. 

– Nem tehet róla, ha egyszer török! – rikácsolta Margo. – Nem tehet 

róla, hogy kénytelen három feleséget tartani. 

– Egyetlen férfi sem köteles három feleséget tartani, ha nem akar – 

kardoskodott a mama. 



– Remélem – mondta a török jóhiszeműen –, hogy Mandulavirág 

azt meséli el a mamájának, hogy milyen boldogan éltünk az én 

völgyemben, ugye? 

– Ti egyfolytában elnyomtok engem – mondta Margo. – Minden 

rossz, amit csinálok. 

– A baj az, hogy túlságosan sok szabadságot engedélyezek neked. 

Elengedlek néhány napra, és ezzel a… ezzel a… vén kéjenccel meg a 

táncosnőivel térsz vissza. 

– Hát tessék, ez az, amire gondolok… elnyomtok – vágta ki 

diadalmasan Margo. – Külön engedélyt kell kérnem, hogy egy 

törökkel barátkozzam? 

– Mennyire szeretném elvinni őket a falumba – mondta a török, 

szeretettel bámulva rájuk. – Milyen csodálatos életünk lenne… 

táncolnánk, énekelnénk, boroznánk… 

A bárány szemlátomást csalódott volt, hogy senki se törődik vele; 

szökdécselt egy kicsit, kidíszítette a padlót, csinált két ügyes piruettet, 

de még ekkor is úgy érezte, hogy senki se fordít rá akkora figyelmet, 

amilyet megérdemel, így aztán leszegte a fejét, és nekirohant a 

mamának. Csodálatosan kivitelezett roham volt. Ezt őszintén 

mondhatom, mert a környező olajfaligetekben rendezett expedícióim 

során gyakran találkoztam mohó és vakmerő fiatal kosokkal, és 

matador módjára, az ingemet használva köpenynek, megvívtam velük, 

kölcsönös megelégedésünkre. A sajnálatos végeredmény ellenére cl 

kell ismernem, hogy a roham kitűnő volt, gondosan eltervezett, mert a 

teljes erővel rohamozó izmos kos csontos feje pontosan mama 

térdhajlatában kötött ki. Mama úgy zuhant rá végtelenül kényelmetlen 

lószőr szófánkra, mintha ágyúból lőtték volna ki. Zihálva elterült rajta. 

A török, akit megrémített, hogy mit művel az ő ajándéka, széttárt 

karokkal mama elé ugrott, hogy megvédelmezze a további 

támadásoktól, amelyek fenyegetni látszottak, mert a kos, elégedetten 

önmagával, visszavonult a szoba egyik sarkába, és ott ugrándozott és 

ágaskodott, a ring sarkában bemelegítő bokszoló módjára. 

– Mama, mama, nem történt semmi bajod? – visította Margo. 

Mama nem kapott levegőt, hogy válaszoljon neki. 

– Aha! Látod, a kosom ugyanolyan tüzes, mint én vagyok, 

Mandulavirági – kiáltotta a török. – Gyere hát, drágám, gyere! 

A kos a felhívásnak olyan gyorsan és hirtelen engedelmeskedett, 

hogy a törököt is meglepetésszerűen érte, Mint egy fekete felhő rohant 



végig a szobán, lába úgy kopogott a súrolt deszkákon, mint a 

géppisztoly, nagy csattanással nekiütközött a török sípcsontjának, és a 

szófára lökte a mama mellé, ahol a török a dühtől és fájdalomtól 

hangosan kiabálva terült el. Engem is támadtak már meg a 

sípcsontomon, így aztán együtt tudtam érezni vele. 

A török három felesége megrémült uruk s parancsolójuk 

eltenyerelésén; mozdulatlanul álltak, s olyan hangokat hallattak, mint 

három müezzin naplementekor. Ebbe az érdekes szituációba toppant 

be Larry és Leslie. Dermedten álltak meg a küszöbön, hitetlenkedve 

nézték a jelenetet. Ott voltam én, aki egy makacs bárányt üldöztem 

körbe-körbe a szobában, Margo, aki három lefátyolozott jajveszékelő 

hölgyet vigasztalt, és mama, aki látszólag egy idős törökkel 

hempergett a szófán. 

– Mama, nem gondolod, hogy kicsit már öreg vagy az ilyesmihez? – 

kérdezte érdeklődve Larry. 

– A kutyafáját, nézd azt a csodálatos tőrt – mondta Leslie, aki a még 

mindig vonagló törököt nézte kíváncsian. 

– Ne hülyéskedj, Larry – felelte dühösen a mama, a lábát 

masszírozva. – Ennek mind Margo törökje az oka. 

– Törökökben sohasem szabad bízni – jelentette ki Leslie, még 

mindig a tőrt figyelve. – Legalábbis Spiro szerint. 

– De miért hemperegsz te most itt egy törökkel? – érdeklődött 

Larry. – Lady Hester Stanhope babérjaira vágyol talán? 

– Ugyan, Larry, már éppen elegem van erre a délutánra. Ne dühíts 

tovább Minél hamarabb eltűnik innen ez az ember, annál jobban 

örülnék – mondta mama. 

– Légy szíves, szólítsd föl, hogy távozzon. 

– Nem teheted! Nem teheted. Ő az én törököm – nyafogta könnyes 

szemmel Margo. – Nem bánhatsz így az én törökömmel. 

– Fölmegyek és teszek valami kenőcsöt a sebeimre – mondta mama 

az ajtó felé sántikálva, és szeretném, ha ez az ember már nem lenne itt, 

mire visszajövök. Mire visszatért, Larry is, Leslie is szoros barátságot 

kötött a törökkel és a török meg a három felesége mama legnagyobb 

bosszúságára több óra hosszat nálunk maradt, megivott egy dézsára 

való édes teát, megevett egy csomó süteményt míg végre sikerült 

betuszkolni őket egy caraccinóba és visszaküldeni a városba. 

– Na, hála az égnek, ez is elmúlt – mondta mama, az ebédlő felé 

sántikálva, hogy elkészítse a vacsoránkat. – Csak hogy nem maradtak 



itt, ez is szerencse. De igazán, Margo, jobban kellene ügyelned rá, 

hogy kit hívsz meg. 

– Hányni tudnék tőle, ahogy a barátaimat kritizáljátok – közölte 

Margo. – Közönséges, ártalmatlan török volt. 

– Nem gondolod, hogy elragadó vő lett volna belőle? – kérdezte 

Larry. – Margo Ali Babának nevezhette volna el az első fiát, a lányát 

meg Szezámnak. 

– Ne viccelődj az ilyesmivel, Larry drágám – mondta mama. 

– Nem viccelődöm. Az öregfiú elárulta nekem, hogy a feleségei 

kezdenek már öregedni, és hogy szívesen vette volna Margót négyes 

számú feleségéül. 

– Nem, Larry, ezt nem mondhatod komolyan! Undorító vén kecske! 

– kiáltotta a mama. – Még jó, hogy ezt nem velem közölte. Én aztán 

megmondtam volna neki a véleményemet. Te mit mondtál neki? 

– Inkább elállt a szándékától amikor a tudomására hoztam, hogy mi 

lenne Margo hozománya – mondta Larry. 

– Hozománya? Miféle hozománya? – kérdezte értetlenül mama. 

– Tizenegy szopós kölyökkutya – világosította fel Larry. 

 

 

2. KÍSÉRTETEK ÉS PÓKOK 

 

Őrizkedjél a gonosz lélektől. 

Shakespeare: Lear király; Vörösmarty Mihály fordítása. 

 

Ami engem illet, egész évben a csütörtök volt számomra a hét 

legfontosabb napja, mert Theodore mindig ezen a napon látogatott 

meg bennünket. Néha hosszú családi összejövetel kerekedett belőle – 

kikocsiztunk délre, és pikniket rendeztünk a távoli parton, vagy 

valami hasonló –, de rendszerint Theo meg én kettesben indultunk el 

túráinkra, ahogyan Theodore ezeket a kirándulásokat nevezte. 

Gyűjtőfelszerelésünkkel és zsákokkal, hálókkal, üvegekkel és 

kémcsövekkel felpakolva, a kutyák kíséretében indultunk útnak, hogy 

felkutassuk a szigetet, a kalandnak ugyanabban a mámorában, amilyen 

a Viktória-korabeli felfedezők keblét töltötte el, amikor 

bemerészkedtek a legsötétebb Afrikába. De a Viktória-korabeli 

felfedezők közül nem soknak volt olyan szerencséje, hogy egy 

Theodore lett volna a társa, ha az ember egy kézi lexikont akart 



magával vinni a kirándulásra, nála különbet nem vihetett volna. 

Számomra ő mindentudó volt, akár egy isten, csak sokkal kedvesebb, 

lévén kézzelfogható, tapintható valóság. Nemcsak hihetetlen 

műveltsége ejtett csodálatba mindenkit, aki találkozott vele, hanem 

szerénysége is. Emlékszem, milyen gyakran üldögéltünk együtt a 

verandán mama pompás uzsonnáinak maradványai között, hallgattuk, 

hogyan köszöntik énekszóval az estét a kabócák, és közben 

kérdésekkel halmoztuk el Theodore-t. Kínos eleganciával öltözködött, 

általában tweedöltönyt viselt, szőke haja és szakálla makulátlan volt, a 

szeme érdeklődve csillant meg, valahányszor új téma került szóba. 

– Theodore – kérdezte tőle Larry –, odafönn a paliokasztritszai 

kolostorban van egy festmény, amelyről a szerzetesek azt állítják, 

hogy Panioti Dokszerasz késztette. Mit gondolsz, igaz ez? 

– Hát – mondta ilyenkor Theodore óvatosan –, sajnos, ez olyan 

téma, amelyről nagyon keveset tudok. Mégis azt hiszem, igazam van, 

amikor azt állítom, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy Tszadzanisz 

műve… khm… ő festette azt a nagyon érdekes kis festményt… a 

paterai kolostorban… tudod, az a kolostor ott fenn, a Korfuból északra 

vezető út mentén. Nos, ő persze… S a következő félórában mindent 

átfogó és tömör előadást tartott a jón szigetek festészetéről 1242 óta, 

majd a következő mondattal végezte: 

– De ha szakértő véleményt akarsz róla, ott van doktor 

Paramüthiotisz, aki sokkal bővebb információval tud szolgálni. 

Nem csoda, hogy valóságos orákulumnak tekintettük. Az a két szó, 

hogy “Theo szerint”, a hitelesség pecsétjét ütötte bármilyen 

információra, amivel valaki előállt, csak ennyit kellett mondani, ha az 

ember a mama egyetértését ki akarta erőszakolni bármiben, kezdve 

attól, hogy tanácsos kizárólag gyümölcsön élni, egészen odáig, hogy 

ártalmatlan dolog skorpiókat tartani a hálószobában. Theodore 

orákulum volt valamennyiünk számára. Mamával eltársalgott a 

növényekről, főleg, a gyógyfüvekről és a receptekről, s egyszersmind 

folyamatosan ellátta olvasnivalóval detektívregényekből álló gazdag 

könyvtárából. Margóval diétákról, tornagyakorlatokról, valamint a 

különböző kenőcsökről beszélgettek, amelyek állítólag csodás hatással 

vannak a szeplőkre, mitesszerekre és pattanásokra. Könnyedén lépést 

tudott tartani bármilyen gondolattal, amely Larry bátyám találékony 

elméjében felvillant, Freudtól kezdve a parasztok vámpírokban való 

hitéig, Leslie-t pedig a görögországi tűzfegyverek történetéről oktatta 



ki, vagy a mezei nyúl téli szokásairól. Számomra, aki tudásra éhes, 

mohó és tájékozatlan voltam, Theodore jelentette minden tárgykörben 

a tudás forrását, amelyből mohón ihatom. 

Csütörtökönként rendszerint tíz óra körül érkezett, méltóságteljesen 

ülve a konflis hátsó ülésén, fején ezüstszínű puhakalappal, térdén 

gyűjtődobozával, mellette sétapálcájával, amelynek a végén ott volt 

egy kis gézháló. Én már reggel hat óta fenn voltam, és az 

olajfaligeteken keresztül lestem, hogy jön-e már. Kétségbeesésemben 

már-már azt mondogattam magamban, hogy elfelejtette, milyen nap 

van, hogy elesett és eltörte a lábát, vagy valami egyéb 

szerencsétlenség érte. Mérhetetlenül megkönnyebbültem, amikor 

megláttam, hogy ott ül komolyan, nyugodtan és sértetlenül a konflis 

hátsó ülésén. A nap, amely eladdig szinte megfogyatkozni látszott, 

újból fényesen ragyogni kezdett. Theodore udvariasan kezet rázott 

velem, kifizette a kocsist, és figyelmeztette, hogy este a megbeszélt 

időben térjen vissza. Aztán vállára dobta gyűjtőzsákját, szemügyre 

vette a terepet, lábujjhegyre állva, aztán újból visszaereszkedve a 

földre szépen kifényesített bakancsában. 

– Azt hiszem… khm… tudod – szokta mondani –, khm… 

körülnézhetnénk azok körül a kis tavak körül… khm… Kontokali 

mellett. Azaz körülnézhetnénk, hacsak nincs valami más… khm… 

hogy is mondjam csak… valami más hely, ahová szívesebben mennél. 

Ilyenkor boldogan közöltem vele, hogy a Kontokali közelében lévő 

kis tavak tökéletesen megfelelnek. 

– Remek – felelte Theodore. – Már csak azért is szeretnék… khm… 

arrafelé menni… mert az ösvény egy nagyon jó kis vizesárok mellett 

vezet… szóval… tudod… egy olyan árok mellett, amelyben már 

rengeteg érdekes állatot találtam. 

Vidám beszélgetés közben indultunk útnak, és a kutyák lógó 

nyelvvel, farkukat csóválva elhagyták a mandarinfák árnyékát, és 

követtek bennünket. Hamarosan utolért bennünket a lihegő Lugarecia 

is, aki utánunk hozta az ebédünket tartalmazó szatyrot, amelyről mind 

a ketten megfeledkeztünk. 

Jókedvűen cseverészve átvágtunk az olajfaligeteken, időnként 

megálltunk, hogy szemügyre vegyünk egy virágot vagy fát, madarat 

vagy hernyót, minden érdekelt bennünket, nekünk minden aranyat ért, 

Theodore pedig mindenről tudott valamit. 



– Nem, fogalmam sincs, hogyan tudnád a gombákat tartósítani a 

gyűjteményed számára, akárhogyan próbálnád, a gombák… khm… 

tudod… összezsugorodnak. A legjobb lenne lerajzolni vagy lefesteni, 

vagy talán, tudod mit, lefényképezni őket. De gyűjthetnéd a spórák 

mintáit is, azok igazán nagyon szépek. Mi…? Hát úgy, hogy 

eltávolítod a… khm… tudod… a gomba vagy mérges gomba kalapját, 

és ráteszed egy fehér kartonlapra. A gombának persze érettnek kell 

lennie, különben nem hullatja el a spóráit. Egy idő múlva óvatosan 

eltávolítod a kartonlapról a kalapot… jobban mondva nagyon 

vigyázol, hogy ne kend el a spórákat, és találni fogsz egy nagyon 

szép… izé… szóval azt fogod találni, hogy valami nagyon szép minta 

maradt hátra. 

A kutyák legyező alakban nyargaltak előttünk, lábukat magasra 

emelve, beleszimatolva a nagy, öreg olajfák sötét odvába, és iszonyú 

lármát csapva, de teljesen hiába vették űzőbe a fecskéket, amelyek 

néhány milliméter magasan röpültek a föld fölött, végig a hosszú, 

kanyargós fasorokban. Hamarosan nyíltabb területre érkeztünk, ahol 

az olajfaligetek gyümölcsfákkal, kukoricával vagy szőlővel teli kis 

földeknek adtak helyet. 

– Aha! – szólalt meg néha Theodore. Megállt egy gazos vizesárok 

mellett és belelesett, szeme csillogott a lelkesedéstől, szakálla 

felborzolódott. – No, itt van valami érdekes. Ott ni, látod? Pontosan a 

botom végénél. – Meresztettem a szememet, de nem láttam semmit. 

Theodore sétabotja végére erősítette a hálóját, ügyes merítőmozdulatot 

tett, mint aki legyet halászik ki a leveséből, aztán összehúzta a háló 

száját. 

– Itt van, látod? Ez a Hydrophilus piceus… vagyis… khm… úgy is 

mondják, hogy az óriáscsibor… petezsákja. Ez a nőstény, tudod, ez 

fonja… khm… csinálja ezt a zsákot itt. Lehetséges, hogy ötven pete is 

van benne, a különös az… egy pillanat, előveszem a csipeszemet… 

khm… itt van, ni… látod? Nos, ez… khm… úgy is mondhatnám, 

hogy kémény, bár talán okosabb volna árbocot mondani, levegővel 

van töltve, úgy, hogy az egész szerkezet olyan, mint egy kis hajó, 

amelyik nem süllyedhet el. A… khm… levegővel töltött árboc nem 

engedi elsüllyedni… Nos, igen, ha beteszed az akváriumodba, ki fog 

kelni, de figyelmeztetlek, hogy a lárvák nagyon… khm… hogy is 

mondjam csak… nagyon tüzesek, és valószínűleg fel fogják falni a 

többi állatodat. Lássuk, hátha el tudunk csípni egy felnőttet is. 



Theodore türelmesen, mint valami gázlómadár, megindult az árok 

mentén, hálóját időnként belemártotta, és ide-oda söpört vele. 

– Aha! Sikerült! – kiáltott fel végül, és mohón kitárt tenyerembe 

helyezett óvatosan egy nagy fekete bogarat, amely méltatlankodva 

kapálózott. Megcsodáltam az erős, recézett szárnyfedeleket, a szőrös 

lábakat, s az egész halvány olajzöld, fénylő testet. 

– A többiekhez hasonlítva kissé lassan úszik… khm… tudod… 

mármint a többi vízibogárhoz képest, és nagyon különös módszerrel. 

Khm… ahelyett, hogy a lábait egyszerre használná, mint a többi 

vízibogárfajta, váltakozva használja őket. Ettől olyan… tudod… 

görcsösnek tűnik az úszása. 

Ilyen alkalmakkor a kutyák hol áldást, hol bosszúságot jelentettek a 

számunkra. Néha hátráltattak bennünket, mert berohantak valamelyik 

paraszt tanyájára, és megtámadták a csirkéket, s a rá következő vita 

miatt, amelyet a csirkék tulajdonosával kellett folytatnunk, legalább 

félórát elvesztegettünk, máskor viszont felettébb hasznosnak 

bizonyultak: közrefogtak egy kígyót, így az nem tudott elmenekülni, 

és csodálatraméltóan addig ugattak, amíg oda nem értünk. Engem 

mindenesetre jó érzéssel töltött el, hogy ott vannak körülöttem, Roger, 

akár egy zömök, nyíratlan fekete bárány, Csuri végtelenül elegáns, 

ezüstös, rókavörös és fekete bundájával, Büdi pedig úgy nézett ki, 

mint egy miniatűr, fehérpettyes terrier. Néha nagyon elunták, ha 

túlságosan hosszú időre megálltunk, de általában türelmesen feküdtek 

az árnyékban, rózsaszínű nyelvüket lógatva, lihegve és barátságosan 

csóválva a farkukat, amikor elkapták a pillantásunkat. 

Roger ismertetett meg a világ egyik leggyönyörűbb pókjával, amely 

az elegánsan hangzó Eresus niger névre hallgat. Jókora távolságot 

gyalogoltunk, és délben, amikor a nap a legmelegebben sütött, 

elhatároztuk, hogy megállunk és megebédelünk a szabad ég alatt, az 

árnyékban. Letelepedtünk egy olajfaliget szélén, nekiláttunk a 

szendvicseknek és a gyömbérsörnek. Amikor Theodore meg én 

ettünk, a kutyák rendszerint ott ültek közöttünk, lihegtek és könyörgő 

szemmel bámultak ránk, mivel szentül meg voltak győződve róla, 

hogy a mi ennivalónk különb az övéknél, és ezért amikor végeztek az 

adagjukkal, megpróbáltak nagylelkűségre bírni bennünket, az ázsiai 

koldusok valamennyi trükkjét felhasználva. Ama bizonyos 

alkalommal Csuri és Büdi a szemét forgatta, zihált és lihegett, s 

minden lehetséges eszközzel megpróbálta a tudomásunkra hozni, hogy 



az éhhalál küszöbén áll. Roger szokása ellenére nem csatlakozott 

hozzájuk. Ehelyett kint ült a napsütésben egy szederbokor előtt, és 

feszült figyelemmel nézett valamit. Odamentem megnézni, mi izgatja 

annyira, hogy fittyet hány a szendvicseinknek. Először nem 

konstatáltam semmit, aztán hirtelen megpillantottam valami olyan 

elképesztően szépet, hogy alig akartam hinni a szememnek. Egy apró, 

borsó nagyságú pók volt, első pillantásra úgy festett, mint egy 

megelevenedett rubinkő vagy egy mozgó vércsepp. Jókedvemben 

lelkesen kurjantottam egyet, gyűjtőzsákomhoz rohantam, és elővettem 

egy üvegfedelű orvosságos dobozt, amelyben majd elhelyezem ezt a 

pompás teremtményt. De nem volt könnyű megfogni, mert a 

méretéhez képest csodálatosan nagyokat ugrott, és kénytelen voltam 

jó darabig üldözni a szederbokor körül, amíg biztonságban bezártam a 

dobozomba. Diadalmasan vittem a káprázatos pókot Theodore-hoz. 

– Aha! – mondta Theodore, nagyot kortyolva a gyömbérsörből, 

aztán előszedte a nagyítóját, hogy alaposan szemügyre vegye 

zsákmányomat. – Igen, egy Eresus niger… khm… igen… ez persze a 

hím, azért ilyen csodálatos, a nőstény… khm… tudod… teljesen 

fekete, de a hím mindig ilyen kápráztatóan színes. Amikor a nagyítón 

keresztül közelebbről megvizsgáltam, kiderült, hogy a pók még sokkal 

szebb, mint gondoltam. Bársonyfekete elülső negyedét, vagyis a 

cephalothoraxát apró skarlátszínű pettyek szegélyezték. Tömzsi lábain 

fehér csíkok, úgyhogy olyan komikusan festett, mintha csíkos 

nadrágot viselne. De valóban elbűvölő a hasa volt, élénkpiros, mint a 

vadászok ruhája, három kerek fekete pettyel, a szélein fehér 

szőrszálakkal. Ennél mutatósabb pókot még életemben nem láttam, el 

is határoztam, hogy megpróbálok szerezni neki egy nőstényt, hátha 

sikerül tenyésztenem őket. Aprólékos vizsgálatnak vetettem alá a 

szederbokrot és környékét, de eredménytelenül. Theodore 

elmagyarázta, hogy a nőstény pók körülbelül nyolc centi hosszú, 

vastag selyemmel bélelt lyukat ás magának. – A többi pók vackától 

könnyen meg tudod különböztetni – mondta –, mert a selyem egy 

bizonyos helyen kidudorodik, mint valami kötény, és ez afféle 

tetőszerűséget formál az alagút szája fölött. Ezenfölül a bejáratot 

kívülről a nőstény pók elfogyasztott ebédjeinek maradványai fedik: 

szöcskelábak, szárnyfedelek és bogármaradványok. Ezen ismeret 

birtokában másnap kimentem, és még egyszer átfésültem a 

szederbokrok körül az egész terepet. Az egész délutánt ezzel töltöttem, 



de nem jutottam eredményre. Ingerülten indultam haza teázni. Hogy 

lerövidítsem az utamat, átvágtam néhány kis dombon, amelyet az 

óriási földközi-tengeri hanga borított – ezen a homokos és 

meglehetősen kiszáradt terepen különös előszeretettel nő. Vad, száraz 

vidék volt, a hangyalesők, gyöngyházlepkék és egyéb napot kedvelő 

pillangók, gyíkok és kígyók hona. Mentem a dombon át, és hirtelen 

egy régi juhkoponyára bukkantam. Egyik szemüregében egy 

imádkozó sáska rakta le éppen furcsa petezsákját ezek engem mindig 

valamilyen ovális pudingra emlékeztettek, amely recézett piskótából 

készült. Leguggoltam, hogy megnézzem ezt a különös jelenséget, és 

azon tűnődtem, vajon elvigyem-e a villába, hogy gazdagítsam a 

gyűjteményemet, amikor egyszer csak megláttam egy nőstény pók 

odúját: pontosan olyan volt, amilyennek Theodore leírta. 

Elővettem a késem, és óvatosan kivájtam a földből egy hatalmas, ék 

alakú darabot, s amikor kiemeltem, az nemcsak a pókot, hanem a 

lyukat is tartalmazta. Sikeremmel eltelve gondosan beraktam a 

gyűjtőzsákomba, és visszasiettem a villába. A hímet már elhelyeztem 

egy kis akváriumban, de úgy éreztem, hogy a nőstény ennél különbet 

érdemel. Minden különösebb teketória nélkül kilakoltattam két békát 

és egy teknősbébit legnagyobb akváriumomból, és berendeztem a 

nőstény póknak. Amikor végeztem, kidekoráltam hangával és 

mohatörmelékkel, gondosan elhelyeztem a pókot és a fészkét 

tartalmazó, ék alakú földdarabot az akvárium fenekén, aztán 

otthagytam a pókot, hogy térjen magához a hirtelen és váratlan 

átköltöztetés után. 

Három nap múlva odacsempésztem mellé a hímet is. Eleinte nagyon 

unalmas volt a dolog, mert a hím semmi romantikusat nem produkált, 

csak rohangált ide-oda, és próbálta elkapni a különböző rovarokat, 

amelyeket elemózsia gyanánt én tettem az akváriumba. De aztán egy 

kora reggel felfedeztem, hogy a hím megtalálta a nőstény odúját. 

Ide-oda járkált körülötte, különös görcsös mozdulatokkal, csíkos lábai 

merevek voltak, s egész testében remegett attól, amit egyetlen szóval 

csak szenvedélynek lehetne nevezni. Körülbelül egy percig nagy 

izgatottan páváskodott, aztán a lyukhoz közelített, és eltűnt a tető alatt. 

Ott legnagyobb bosszúságomra már nem tarthattam többé szemmel, 

de föltételeztem, hogy nyilván párosodnak. Majd egy óra hosszat 

tartózkodott a lyukban, aztán öntelten előbukkant, mintha mi sem 

történt volna, tovább vadászott a dongólegyek és szöcskék után, 



amelyeket én raktam be neki az akváriumba. Óvintézkedésül 

átköltöztettem egy másik akváriumba, mivel tudtam, hogy bizonyos 

fajok esetében a nősténynek kannibáli szokásai vannak, és nem 

idegenkedik attól, hogy jó étvággyal elfogyassza a férjét. A dráma 

további alakulásáról bővebb felvilágosítást nem adhatok, de egyes 

részleteinek azért tanúja voltam. A nőstény végül is lerakott egy 

csomó petét, melyet gondosan hálótokba zárt. Ezt a gömbszerű 

petetokot elraktározta az alagútjában, de mindennap felhozta 

közvetlenül a tető alá. Nem tudtam, azért csinálta-e, hogy a tojások 

több meleget kapjanak a naptól, vagy azért, hogy friss levegőhöz 

jussanak. A peteballont bogárdarabkák és szöcskemaradványok 

álcázták a külvilág elől. Ahogy múltak a napok, a nősténynek sikerült 

megnagyobbítania az alagút tetejét, végül is egy selyemszobát 

alakított ki a talaj fölött. Hosszan figyeltem ezt az építészeti 

remekművet, aztán mivel nem láttam semmit, elfogott a 

türelmetlenség. Egy szike meg egy hosszú kötőtű segítségével 

gondosan fölnyitottam a selyemszobát. Legnagyobb csodálkozásomra 

azt láttam, hogy körös-körül kis cellák vannak benne, azokban ültek a 

fiatal pókok, s középen, a központi cellában ott hevert anyjuknak a 

hullája. Kísérteties, de megható látvány volt. A bébik ott ültek halott 

anyjuk maradványai körül, mintha virrasztanának. De mivel a bébik 

kikeltek, kénytelen voltam szabadon engedni őket. Körülbelül 

nyolcvan parányi pók számára eledelről gondoskodni olyan élelmezési 

probléma volt, amellyel még én sem tudtam megbirkózni, 

akármennyire lelkes voltam is. 

A számtalan barát között, akikkel Larry jónak látott sújtani 

bennünket, akadt egy furcsa festőpáros, Lumis Beari és Harry Bunny. 

Amerikaiak voltak, és mérhetetlenül imádták egymást, olyannyira, 

hogy huszonnégy óra múlva a család egymás közt már csak úgy 

emlegette őket, hogy Lumy édes és Harry drágám. Fiatalok voltak, 

nagyon jóképűek, s olyan kecsesen mozogtak, amilyen kecsességet 

csak színeseknél tapasztal az ember, európaiaknál ritkán. Egy 

árnyalattal talán a kelleténél több arany karperecet viseltek, és 

ugyancsak egy lehelettel több kölnit és hajkrémet használtak, de 

nagyon csinosak voltak, és – ami a nálunk megforduló festők közt 

szokatlan volt – keményen dolgoztak. Mint oly sok amerikait, őket is 

valami bájos naivitás és komolyságjellemezte, és ezek a tulajdonságok 

– legalábbis ami Leslie-t illeti – alkalmassá tették őket arra, hogy 



goromba tréfák eszményi alanyai legyenek. Ezekben a tréfákban én 

magam is részt vettem, aztán beszámoltam az eredményről 

Theodore-nak, aki ugyanolyan ártatlan örömét lelte bennük, mint 

Leslie meg én. Minden csütörtökön jelentenem kellett, mire jutottunk, 

és néha az volt az érzésem, hogy Theodore nagyobb érdeklődéssel 

várja a tréfákról, mint az állatseregletemről szóló híreket. 

Leslie zseniálisan tudott vaskos tréfákat kitalálni, és két vendégünk 

gyermeteg ártatlansága szinte szárnyakat adott neki. Röviddel 

érkezésük után sikerült rávennie őket, hogy szívből gratuláljanak 

Spirónak, amiért végül is sikerült elnyernie a török állampolgárságot. 

Spiro, aki a legtöbb göröghöz hasonlóan a törököket alig valamivel 

tartotta gonoszabbnak a Sátánnál, és aki éveken át harcolt ellenük, úgy 

robbant, mint egy vulkán. Szerencsére mama ott volt kéznél, és 

gyorsan a halottsápadt, zavartan tiltakozó Lumy és Harry meg Spiro 

hordó alakú, izmos teste közé vetette magát. Pontosan úgy festett, 

mint egy parányi kis Viktória-korabeli misszionáriusnő, amikor egy 

rohamozó rinocérosszal találja szemben magát. 

– A szentségit, Mrs. Durrellsz! – bömbölte Spiro, sárkányszerű képe 

bíborvöröslött a dühtől, sonkaszerű kezét ökölbe szorította. – Hadd 

ütöm agyon legalább az egyiketsz! 

– Nono, Spiro – mondta mama –, biztos vagyok benne, hogy csak 

félreértés. Biztos vagyok benne, hogy van rá magyarázat. 

– Még hogy nyavalyás töröksznek neveznek! – bömbölte Spiro. – 

Én görögsz vagyok. Nem nyavalyás töröksz. 

– Persze hogy nem – mondta csillapítóan mama. – Biztos vagyok 

benne, hogy félreértés az egész. 

– Félszreértés! – bömbölte Spiro esszei csak úgy sziszegtek a 

dühtől. – Félszreértés! Nem vagyoksz hajlandó tűrni, hogy ez a két 

átkozott buzi nyavalyás töröksznek nevezzen, már megbocsásson a 

kifejezésemért Mrs. Durrellsz. 

Eltelt egy kis idő, míg mamának sikerült lecsillapítania Spirót, és 

összefüggő beszámolót szedni ki a halálra rémült Lumy édesből és 

Harry drágámból. Az epizódtól mamának csúnyán megfájdult a feje, 

és nagyon megharagudott Leslie-re. Bizonyos idő múlva mama 

kénytelen volt kiköltöztetni a két festőt a hálószobájukból, mivel ki 

akartak festetni. Mama átmenetileg egyik nagy, komor 

padlásszobánkba helyezte el őket. Ez alkalmat adott Leslie-nek arra, 

hogy elmesélje nekik Kontokali fej nélküli csengettyűsének történetét, 



aki a padlásszobában halt meg. Ő volt az a szörnyeteg, aki 1604-ben 

vagy akörül a hivatalos hóhér és kínvallató munkáját végezte Korfu 

szigetén. Először megkínozta áldozatait, mielőtt pedig lefejezte volna 

őket, hosszan rázta a csengőjét. Mivel hamarosan elegük lett belőle, 

Kontokali falu lakói egy éjszaka betörtek a villába, és lefejezték. 

Mostanában, mintegy megjelenésének előjátékául – mert a kísértet fej 

nélkül, véres törzzsel szokott megjelenni – mindig hallani lehet, hogy 

eszelősen rázza a csengőjét. 

Miután sikerült meggyőznünk komoly barátainkat a mese 

hitelességéről, lévén, hogy Theodore is igazolta, Leslie kölcsönkért 

ötvenkét vekkert egyik órás barátjától a városban, a padlásszobában 

felszedett két padlódeszkát, és gondosan a gerendák közé helyezte az 

órákat, valamennyit hajnali háromra állítva be. Az ötvenkét egyszerre 

megszólaló vekker hatása rendkívüli volt. Lumy és Harry nemcsak 

hogy hanyatt-homlok kimenekültek a padlásszobából, rémülten 

ordítozva, hanem siettükben még el is gáncsolták egymást, aztán 

egymás karjába kapaszkodva legurultak a lépcsőn. Az éktelen 

felfordulás felébresztette az egész házat, és csak nagy sokára sikerült 

meggyőznünk őket, hogy csak tréfa volt az egész, és egy kis 

brandyvel lecsillapítanunk őket. Mamának, akárcsak vendégeinek, 

másnap megint csúnyán fájt a feje, és alig akart szóba állni Leslie-vel. 

A láthatatlan flamingók ügye egyik nap teljesen véletlenül vetődött 

fel, miközben a verandán ültünk és teáztunk. Theodore megkérdezte a 

mi két amerikainkat, hogyan haladnak a munkájukkal. 

– Drága Theo – mondta Harry drágám –, istenien haladunk, 

egyszerűen istenien, igaz, szívem? 

– De mennyire, hogy igaz – mondta Lumy édes –, de mennyire, 

hogy igaz. Itt fantasztikusak a fények, egyszerűen fantasztikusak. 

Mintha a nap valahogy közelebb lenne a földhöz, tudjátok. 

– Csakugyan úgy látszik – értett egyet vele Harry drágám is. – 

Pontosan úgy van, ahogy Lumy mondja, a nap itt egészen alacsonyan 

van, és egyenesen ránk világít. 

– Ezt én mondtam neked ma reggel, Harry drágám, igaz? – kérdezte 

Lumy édes. 

– Te mondtad, Lumy édes, te. Ott fönn a mellett a kis csűr mellett, 

emlékszel, ott mondtad nekem… 



– Igyanak még egy csésze teát – szólt közbe mama, mert 

tapasztalatból tudta, hogy ezek a társalgások, amelyek a két ember 

összetartozását bizonyítják, a végtelenségig el tudnak nyúlni. 

A beszélgetés a művészetek birodalmára terelődött, nekem máshol 

járt az eszem, amikor is egyszerre csak arra figyeltem fel, hogy Lumy 

édes azt mondja: 

– Flamingók! Ó, Harry drágám, flamingók! A kedvenc madaraim. 

Hol vannak, Les, hol? 

– Ó, hát odaát – felelte Leslie, lendületes mozdulattal, amely 

magába foglalta Korfut, Albániát és Görögország nagyobbik felét. – 

Egész sereg van belőlük. Láttam, hogy Theodore visszafojtja a 

lélegzetét, akárcsak én, félve, nehogy mama, Margo vagy Larry 

esetleg mondjon valamit, ami megcáfolná ezt az égbekiáltó 

hazugságot. 

– Flamingók? – kérdezte anyám érdeklődve. – Nem is tudtam, hogy 

vannak erre flamingók. 

– Vannak – mondta komolyan Leslie. – Százával. 

– Maga tudta, hogy vannak itt flamingók, Theodore? – kérdezte 

mama. 

– Én… khm… tudja… egyszer futólag láttam őket a 

Hakiopoulosztó mellett – mondta Theodore, az igazsághoz híven, csak 

azt mellőzte megemlíteni, hogy mindez három éve történt, és csak 

akkor egyszer látogattak el flamingók Korfu szigetére. Ennek a 

látogatásnak az emlékét őrzi egy maroknyi rózsaszínű toll a 

gyűjteményemben. 

– Istenkém! – kiáltotta Lumy édes. – Vethetnénk rájuk mi is egy 

pillantást, Les drágám? Gondolod, hogy a közelükbe lopakodhatnánk? 

– Persze – mondta könnyedén Leslie –, ennél mi sem könnyebb. 

Mindennap ugyanazon az útvonalon vándorolnak. 

Másnap reggel Leslie egy különös alakú tárggyal jelent meg a 

szobámban: tehénszarvból készült trombitának tetszett. Megkérdeztem 

tőle, mi az, mire elvigyorodott. 

– Flamingócsalogató – mondta elégedetten. 

Nagyon érdekelt a dolog, és közöltem vele, hogy még sohasem 

hallottam flamingócsalogatóról. 

– Én se – vallotta be Leslie. – Ez egy özönvíz előtti lőporszaru, 

elöltöltő puskákhoz. Tehénszarvból készült, a vége le van törve, hogy 

bele lehessen fújni. Hogy illusztrálja is a dolgot, ajkához emelte a 



tehénszarv hegyes végét, és belefújt. A szarv hosszú zengzetes hangot 

produkált, valahol a ködkürt és egy lefitymáló prüsszögés között, meg 

egy csomó vibráló felhangot. Kritikusan hallgattam, és megjegyeztem, 

hogy egyáltalán nem hasonlít a flamingó hangjára. 

– Az igaz, de lefogadom, hogy Lumy édes és Harry drágám ezt nem 

tudj a – mondta Leslie. – Most már csak arra van szükségem, hogy 

add kölcsön a flamingótollaidat. 

Kicsit habozva váltam meg gyűjteményem eme ritka darabjaitól, 

amíg Leslie el nem magyarázta, hogy mire kellenek neki, és meg nem 

ígérte, hogy nem történik semmi bántódásuk. 

Tíz órakor Lumy és Harry megjelent, flamingóvadászatra beöltözve, 

Leslie tanácsai szerint. Mind a ketten széles karimájú szalmakalapot 

és gumicsizmát viseltek, mert miként Leslie elmagyarázta, lehetséges, 

hogy a flamingók után be kell mennünk a mocsarakba is. Lumy és 

Harry máris kipirultak és izgatottak voltak az előttük álló nagy 

kalandtól, és lelkesedésük nem ismert határt, amikor Leslie 

megmutatta nekik a flamingócsalogatót. Olyan harsogó tülkölésbe 

fogtak, hogy a kutyák megőrültek, vonítottak és ugattak, Larry meg 

dühösen kihajolt hálószobája ablakából, és kijelentette, hogy ha 

továbbra is úgy viselkedünk, mint a gyülekező falkavadászok, akkor 

inkább elköltözik. 

– Már elég idős vagy, több eszed is lehetne! – mondta még 

búcsúzóul, amikor becsukta az ablakot, mamához intézve a szavakat, 

aki éppen csatlakozott hozzánk, hogy lássa, mi ez az éktelen lárma. 

Végül is kivittük vakmerő vadászainkat a szántóföldre, és 

gyalogoltattunk velük körülbelül két mérföldet, s ez idő alatt a 

flamingóvadászat iránti lelkesedésük kezdett lelohadni. Aztán 

biztatásunkra négykézláb felvergődtek egy majdnem 

megközelíthetetlen domb tetejére, ahol beküldtük őket egy tüskebokor 

közepébe, hogy onnan csalogassák egyfolytában a flamingókat. 

Félóráig fújták nagy odaadással a szarvat, de a lélegzetük kezdett 

kifogyni. A vége felé a zaj már inkább egy halálra sebzett elefántbika 

kétségbeesett ordítására hasonlított, mint bármihez, ami hangot 

madarak adhatnak. Ekkor következtem én. Lihegve és izgatottan 

felrohantam a dombra, és közöltem vadászainkkal, hogy erőfeszítésük 

nem volt hiábavaló. A flamingók csakugyan reagáltak rá, de sajnos, 

egy völgyben a domb alatt, vagy fél mérföldnyire keletre táboroztak 

le. Siessenek oda, Leslie már várja őket. Nem győztem csodálni 



amerikai szívósságukat. Ormótlan gumicsizmájukban elnyargaltak a 

távolabbi dombhoz, időnként utasításaink szerint meg-megálltak, hogy 

zihálva belefújjanak a flamingó-csalogatóba. Amikor verítékóceánban 

fürödve felértek a domb tetejére, ott találták Leslie-t. Azt tanácsolta, 

hogy maradjanak ott, fújják tovább a csalogatót, ő pedig megkerüli a 

dombot, elmegy a völgyig, és feléjük kergeti a flamingókat. Átadta 

nekik a puskáját meg a vadásztarisznyáját, hogy miként magyarázta – 

könnyebben tudja becserkészni a flamingókat. Aztán eltűnt. Ezen a 

ponton lépett színre kedvenc rendőrünk, Filimona Kontakosza. 

Kétségtelenül Filimona volt a legkövérebb és legálomkórosabb 

valamennyi korfui rendőr között, harmincegynéhány éve szolgált már 

a rendőrség kötelékében, de nem léptették elő, mert mind ez idáig 

egyetlen személyt sem tartóztatott le. Terjengősen el is magyarázta 

nekünk, hogy ő tulajdonképpen fizikailag képtelen rá, a puszta 

gondolatra, hogy szigorúan lépjen fel egy bűnözővel szemben, 

könnyek szöktek sötét, árvácskaszínű szemébe, és ünnepnapokon a 

borgőzös falusiak közti civakodás legkisebb jelére elszántan 

elkacsázott az ellenkező irányba. Szívesebben folytatott békés életet, 

és általában kéthetenként ellátogatott hozzánk, hogy megcsodálja 

Leslie fegyvergyűjteményét (amelyre nem volt engedélyünk), és 

csempészett dohányt hozzon ajándékba Larrynek, virágot mamának és 

Margónak, és cukrozott mandulát nekem. Ifjúkorában matróz volt egy 

teherhajón, szert tett némi angoltudásra, és ez a tény, valamint hogy a 

többi korfuihoz hasonlóan imádta a vaskos tréfákat, tökéletessé tette őt 

a mi céljainkra. 

Filimona ezúttal is a helyzet magaslatára emelkedett. 

Egyenruhájában pompázva felkacsázott a domb tetejére, minden kilója 

valóságos megszemélyesítése volt a törvénynek és a rendnek, 

magának a Rendőrségnek. Ott találta vadászainkat, amint lélegzet után 

kapkodva fújják a csalogatót. Jóindulatúan megkérdezte tőlük, hogy 

mit csinálnak. Jóindulatára úgy reagáltak, mint két kölyökkutya. 

Lumy édes és Harry drágám magasztalták Filimona hiányos 

angoltudását, és boldogan elmagyarázták neki, hogy mi a helyzet. Az 

amerikaiak legnagyobb meghökkenésére a nyájasan hunyorgó kövér 

rendőr hirtelen rideg, kérlelhetetlen Hivatallá változott át. 

– Maga nem tudják, hogy flamangókat nem szabad durr-durr? – 

förmedt rájuk. – Flamangókat durr-durr tilos! 



– De kedves uram, mi nem lőttünk rájuk – hebegett Lumy édes. – 

Mi csak látni akartuk őket. 

– Bizony. Maga téved – mondta behízelgő hangon Harry drágám. – 

Mi nem lőni akarunk a kis madárkákra, mi csak látni akarjuk őket. 

Nem akarunk lőni, érti? 

– Ha nem lőni, minek a puska? – kérdezte Filimona. 

– Ja, ez – mondta Lumy édes elvörösödve. – Ez egyik barátunké… 

izé… amígónké… érti? 

– Úgy van, úgy van – bizonygatta Harry drágám –, az egyik 

barátunké, Les Durrellé. Lehet, hogy ismeri is? Mindenki ismeri 

errefelé. 

Filimona ridegen és kérlelhetetlenül bámult rájuk. 

– Nem ismerek azt a barátuk – mondta végül. – Kérek kinyitni azt a 

táskát. 

– Ugyan már, nyugalom, lassabban a testtel – tiltakozott Lumy édes. 

– Ez nem a mi táskánk, biztos úr. 

– Nem bizony – mondta Harry drágám. – Ez is a barátunké. 

Durrellé. 

– Puska van. Tarisznya van – hangsúlyozta Filimona. 

– Kérek kinyitni azt a táskát. 

– Meg kell mondanom, szerintem túllépi a hatáskörét, biztos úr, és 

ezt komolyan gondolom – jelentette ki Lumy édes, miközben Harry 

drágám buzgón bólogatott egyetértése jeléül. – De ha ez 

megnyugtatja, akkor tessék, kukkantson bele, ha már annyira akarja. 

Küszködött egy kicsit a szíjakkal, aztán kinyitotta a táskát, és 

odanyújtotta Filimonának. A rendőr belekukucskált, diadalmasan 

mordult egyet, és előhúzott a táska belsejéből egy megkopasztott, fej 

nélküli csirkét, amelyhez egy csomó rózsaszínű toll volt ragasztva. A 

két elszánt flamingóvadász falfehérre sápadt rémületében. 

– De hát ide figyeljen… izé… egy pillanat… – kezdte Lumy édes, 

de elcsuklott a hangja Filimona vádló tekintetére. 

– Mondok, hogy flamangókat lőni tilos – mondta Filimona. – Mind 

a kettőt letartóztatok. 

A két rémült és tiltakozó flamingóvadászt leterelte a falu 

rendőrőrszobájára, és több óra hosszat ott tartotta: őket, amely idő 

alatt majd megőrültek, annyi vallomást kellett írniok, és úgy 

összezavarodtak az idegességtől és a kudarctól, hogy vallomásaik 

folyton ellentmondtak egymásnak. Hogy fokozzuk riadalmukat, Leslie 



meg én összegyűjtöttük egy csomó falusi barátunkat, akik aztán olyan 

ijesztő módon kiabáltak és bömböltek, ahogy. csak a görögök tudnak, 

időnként azt üvöltve, hogy: – Flamingó! –, és kövekkel dobálták a 

rendőrőrszobát. Végül is Filimona megengedte foglyainak, hogy 

levelet küldjenek Larrynek, aki leviharzott a faluba, közölte 

Filimonával, hogy sokkal okosabb volna, ha néhány igazi gonosztevőt 

fogna el, mint hogy ilyen durva tréfában vegyen részt, és két 

flamingóvadászunkat hazacipelte a családi fészekbe. 

– Ennek véget kell vetni! – dühöngött Larry. – Nem vagyok 

hajlandó tűrni, hogy a vendégeimet két féleszű öcsém ilyen 

bárdolatlan tréfának tegye ki. Meg kell mondanom, hogy Lumy édes 

és Harry drágám csodálatosan viselkedtek. 

– Ne mérgelődj, Larry szívem – mondta Lumy édes. 

– Jókedvükben tették. Mi legalább olyan hibásak vagyunk, mint 

Leslie. 

– Úgy van – bólogatott Harry drágám. – Lumynak: igaza van. A mi 

hibánk, hogy olyan hiszékenyek vagyunk, olyan ostobák. 

Bizonyítandó, hogy nincs harag, bementek a városba, és egy láda 

pezsgővel tértek vissza, hogy egy kis murit csapjanak, aztán maguk 

vonultak le a faluba Filimonáért. Ültek a teraszon, közöttük a rendőr, 

és dévaj tósztokat mondtak Filimona egészségére, Filimona pedig: 

meglepően jó tenorján szerelmes dalokat énekelt, amelyektől csillogó 

könnyekkel telt meg nagy sötét szeme. 

– Tudod – közölte bizalmasan Lumy édes Larryvel a muri 

csúcspontján –, ez a rendőr egész jóképű lenne, ha diétázna egy kicsit. 

De ne áruld el Harrynek, hogy ezt mondtam, drágám, drágám, jó? 

 

 

3. ISTENEK KERTJE 

 

Nézd, megnyílt a menny, s lenéznek, 

Az istenek, s e természettelen 

Látványt kacagják. 

Shakespeare: Coriolanus; Petőfi Sándor fordítása. 

 

A sziget olyan alakú, mint egy idomtalan íj, két vége majdnem 

érintkezik a görög és albán partvonallal, és a Jón-tengernek a sziget 

görbületébe fogott kék vize olyan, mint egy kék tó. Villánk előtt a 



hatalmas, kockakövekkel kirakott verandát szőlőlugas fedte, amelyről 

úgy lógtak le a hatalmas, zöld fürtök, mint megannyi csillár, innen az 

ember a mélyebben fekvő kertben levő mandarinfák és az ezüstös-zöld 

olajfaligetek fölött kilátott a tengerre, amely kék volt és sima, akár egy 

virágszirom. 

Jó időben mindig a verandán étkeztünk a rozoga, márványtetejű 

asztal mellett, s valamennyi nagyobb családi döntés ennél az asztalnál 

született. A legtöbb nézeteltérés és csípős megjegyzés reggelizés 

közben fenyegetett, mert ilyenkor olvastuk el a leveleket, ha érkeztek, 

és ilyenkor készítettük el, módosítottuk és vetettük el napi terveinket, 

ezek alatt a kora reggeli összejövetelek alatt szerveztük meg a családi 

vállalkozásokat, jóllehet vaktában, úgyhogy egy egyszerű kívánság, 

hogy valaki omlettet szeretne, végül is három hónapos táborozássá 

fajulhatott valamilyen távoli parton, amiként egyszer meg is esett. 

Vagyis amikor összeültünk a törékeny reggeli fényben, sohasem 

tudhattuk biztosan, hogyan fog végül alakulni a nap. Kezdve azon, 

hogy mindenkinek nagyon óvatosan kellett kezdeményeznie, mert a 

hangulatok ugyancsak szeszélyesek voltak, de aztán a tea, kávé, 

pirítós, a házilag készült narancsdzsem, a tojás és rengeteg gyümölcs 

hatására fokozatosan megenyhült a kora reggeli feszültség, és 

megértőbb légkör kezdte átjárni a verandát. 

Az a reggel, amely hírül adta a gróf érkezését, semmiben sem 

különbözött más reggelektől. Már a kávénál tartottunk, és ki-ki a 

gondolataival volt elfoglalva. Margo, a nővérem, aki szőke haját sárga 

pettyes fehér selyemkendővel kötötte be, két divatlap fölött töprengett, 

vidáman, de dallamtalanul dúdolva magában, Leslie kiitta a kávéját, és 

egy kis automata pisztolyt varázsolt elő a zsebéből, szétszedte és 

szórakozottan tisztogatni kezdte a zsebkendőjével, anyám egy 

szakácskönyvet lapozgatott, valamilyen ebédre való receptet keresett, 

az ajka hangtalanul mozgott, csak időnként hagyta abba, hogy a 

semmibe meredjen, miközben megpróbált visszaemlékezni rá, hogy 

megvannak-e a szükséges hozzávalók. Larry tarka háziköntösében 

egyik kezével a cseresznyéből eszegetett, a másikkal a postáját 

tartotta, és azt olvasgatta. 

Én legújabb szerzeményemet, egy fiatal csókát tápláltam buzgón, 

amely különösen lassú evő volt, olyannyira, hogy elkereszteltem 

Gladstone-nak, mivel úgy hallottam, hogy ez az államférfiú mindig 

mindent százszor megrágott. Miközben vártam, hogy a csóka 



megemésszen egy-egy falatot, lenéztem a dombról a hívogató 

tengerre, és napi programomat tervezgettem. Üljek fel a szamaramra, 

Sallyre, ránduljak ki a sziget közepén lévő olajfaligetekbe, és 

próbáljak meg elfogni néhány agámát, amely a csillogó fehér 

sziklákon él, ott sütkérezik a napon, és hallatlan vágyat ébresztett 

bennem maga iránt, ahogy sárga fejét csóválta, és felfújta 

narancsszínű nyakát? Vagy menjek le inkább a ház mögött lévő 

völgybe a kis tóhoz, ahol most kelnek ki éppen a szitakötőlárvák? 

Vagy talán inkább – s ez volt a legszívderítőbb gondolat – induljak 

legutóbbi szerzeményemmel, a csónakommal, nagyobb tengeri 

kirándulásra? Tavasszal a szinte zárt víztükör, amely elválasztotta 

Korfut a szárazföldtől, sápadt volt és halványkék, aztán mikor a tavasz 

átment a forró, sistergő nyárba, a tenger mintha sötétebbé vált volna, 

és valószínűtlenebb színt kapott, olyasfélét, mint a szivárvány 

ibolyakékje, és ahol sekély volt a víz, ott jade-zöldre változott. 

Esténként, amikor a nap lement, mintha ecsetet húztak volna végig a 

tenger felületén: bíborra maszatolta, és arany- és ezüstszínű, mandarin 

– és halvány rózsaszínű csíkokkal látta el. Ha nyaranként ránézett az 

ember erre a csendes, belső tengerre, szelídnek látszott, valóságos kék 

legelőnek, amely nyugodtan, egyenletesen lélegzik a partok mentén, 

nehéz volt elhinni róla, hogy haragos is tud lenni, de még nyáron is, 

egy csendes forró napon valahol a szárazföld szélfútta dombjai közt 

hirtelen dühös, forró szél kerekedett, és sivítva a szigetre vetette 

magát, olyan sötétté változtatva a tengert, hogy szinte fekete lett, 

valamennyi hullám tetejére fehér tajtékfodrot varázsolt, aztán úgy 

kergette őket maga előtt, mint egy pánikba esett kék lovakból álló 

ménest, amíg hozzá nem csapódtak kimerülten a tengerparthoz, és ki 

nem múltak a sziszegő tajtékáradatban. Télen pedig a vasszürke égbolt 

alatt a tenger színtelen hullámai izmokként dagadoztak jéghidegen és 

barátságtalanul, itt-ott sártól és törmeléktől mocskosan, amelyet a téli 

esők mostak ki a völgyekből, és sodortak le az öbölbe. 

Számomra ez a kék birodalom különös állatfajtáknak a kincsesháza 

volt, amelyeket begyűjteni s megfigyelni szerettem volna. Eleinte 

csalódást éreztem, mert holmi szánandó gázlómadárként csak 

kapirgálhattam a tengerparton, a sekély vízben apró halakat fogdosva, 

és időnként kínzó vágyakozással töltöttek el azok a rejtélyes és 

csodálatos képződmények, amelyek a partra vetődtek. De aztán 

megkaptam a csónakomat, a derék Buci-Bigyót, és az egész királyság 



föltárult előttem, az aranyvörös sziklaváraktól, mély tócsáiktól és föld 

alatti barlangjaiktól kezdve, amelyek északon voltak, a délen levő 

hosszú, csillogó fehér homokdűnékig, amelyek úgy hevertek a parton, 

mint megannyi hótorlasz. A tengeri kirándulás mellett döntöttem, s 

olyan feszült figyelemmel tervezgettem, hogy teljesen 

megfeledkeztem Gladstone-ról, aki kifulladva és méltatlankodva 

lihegett rám, mint asztmás ember a ködben. 

– Ha már feltétlenül meg kell tartanod ezt a tollas harmóniumot – 

szólalt meg Larry idegesen felpillantva –, legalább megtaníthatnád 

tisztességesen énekelni. Larry nyilvánvalóan nem volt olyan 

hangulatban, hogy végighallgasson egy előadást a csókák 

énektudásáról, így aztán csendben maradtam, és betömtem Gladstone 

száját egy nagy marék étellel. 

– Marco elküldi hozzánk néhány napra Rossignol grófot – szólt oda 

mamának hanyagul Larry. 

– Ki az? – kérdezte a mama. 

– Nem tudom – felelte Larry. 

Mama megigazította szemüvegét az orrán, és ránézett Larryre: 

– Hogy érted azt, hogy nem tudod? 

– Ahogy mondom – mondta Larry. – Nem tudom. 

Még sohasem találkoztam vele. 

– Na és ki az a Marco? 

– Nem tudom, még vele se találkoztam, soha. De azért jó festő. 

– Larry, drágám, légy szíves, ne hívj olyan embereket hozzánk, 

akiket nem is ismersz – mondta a mama. – Elég nehéz elszórakoztatni 

azokat is, akiket ismersz, nemhogy még azokat is, akiket nem ismersz. 

– Mi köze van a dologhoz annak, hogy ismerem-e őket? – kérdezte 

értetlenül Larry. 

– Az, hogy ha ismered őket, legalább tudják, hogy mire számítsanak 

– mutatott rá a mama. 

– Hogy mire számítsanak?! – kérdezte hidegen Larry. 

– Ha téged hall az ember, azt hiheti, azért hívtam meg őket, hogy 

valami gettóban lakjanak! 

– Nem, nem, drágám, nem arra gondoltam – mondta a mama –, csak 

arról van szó, hogy ez a család ritkán látszik normálisnak. Én mindent 

megpróbálok, de úgy látszik, sehogy sem sikerül úgy élnünk, mint a 

többi embernek. 



– Hát ha egyszer idejönnek, akkor el kell fogadniok bennünket 

olyannak, amilyenek vagyunk – okoskodott Larry. 

– Különben is ne engem hibáztass: a grófot nem én hívtam meg. 

Marco küldi. 

– De hát éppen ez az – mondta a mama. – Teljesen idegen emberek 

teljesen idegen embereket küldenek hozzánk, mintha valami szálloda 

vagy micsoda lennénk. 

– Az veled a baj, hogy antiszociális vagy! – vágta oda Larry. 

Mama felháborodott: – Te is az lennél, ha neked kellene főzni. Az 

ember legszívesebben elvonulna remetének! 

– Nos, mihelyt a gróf távozott, ha akarsz, elvonulhatsz remetének. 

Senki sem fog megakadályozni. 

– Nagy a valószínűsége, hogy igenis beállok remetének, ha 

tömegestül hívod ide a vendégeket. 

– Persze elmehetsz, ha megszervezed a dolgot – mondta Larry. – 

Leslie majd épít neked egy barlangot az olajfaligetekben. Margót meg 

ráveheted, hogy varrja össze Gerry kevésbé büdös állatbőreit, gyűjts 

egy fazékra való epret, és kész is. Én majd odaviszem hozzád az 

embereket, hogy jól nézzenek meg. “Ez az anyám – fogom mondani. – 

Elhagyott bennünket, hogy remete legyen.” 

Mama haragosan nézett rá: – Larry, te néha igazán kihozol a 

sodromból. 

– Megyek és megnézem Leonora csecsemőjét – szólalt meg Margo. 

– Nem kell valami a faluból? 

– Ja igen – mondta Larry –, erről jut eszembe. Leonora engem kért 

fel, hogy legyek a porontyának a keresztapja. 

Leonora a cselédünknek, Lugareciának a lánya volt, aki, ha 

vendégséget rendeztünk, följött kisegíteni, és aki feltűnően szép 

külseje miatt Larry első számú kedvence volt. 

– Téged? Keresztapának? – csodálkozott Margo. – Mindig azt 

hittem, hogy a keresztapáknak erkölcsösnek, vallásosnak meg 

hasonlónak kell lenniök. 

– Igazán kedves Leonorától – kétkedett a mama. – De azért egy 

kicsit mégiscsak furcsa, nem? 

– Félig se olyan furcsa, mintha arra kérte volna Larryt, hogy legyen 

a gyermekének az apja – mondta Leslie. 

– Leslie drágám, még tréfából se mondj ilyeneket Gerry előtt – így a 

mama. – Elfogadod a felkérést, Larry? 



– El. Mért ne adódhatna meg szegény kis jószágnak az a 

szerencséje, hogy én kalauzolom majd az életben? 

– Haha! – kacagott gúnyosan Margo. – No, majd megmondom 

Leonorának, hogy ha azt hiszi, valaha is erkölcsös és vallásos ember 

válik belőled, akkor az annyi, mintha azt hinné, hogy kutyából 

szalonna lesz egyszer. 

– Ha ezt le tudod fordítani görögre, nem bánom, mondd el neki – 

mondta Larry. – Semmi akadálya. 

– Éppen olyan jól tudok görögül, mint te – válaszolta őket a mama. 

– Szeretném, ha nem a zsebkendőddel tisztogatnád a fegyvereidet, 

Leslie, nem jön ki belőle az olaj. 

Leslie megsértődött. – De hát valamivel csak kell tisztogatnom 

őket! 

Ekkor közöltem mamával, hogy a napot a tengerpart felkutatásával 

szándékozom tölteni, és megkérdeztem, vihetek-e magammal 

ennivalót. 

– Igen, drágám – mondta szórakozottan. – Szólj Lugareciának, hogy 

készítsen össze neked valamit. De légy óvatos, drágám, és ne menj be 

nagyon mélyen a vízbe. Nehogy megfázz, és… vigyázz a cápákra. 

Mama szemében minden tenger, akármilyen sekély vagy jóindulatú 

volt, rosszindulatú, háborgó víztömegnek számított, tele szökőárral, 

víztölcsérekkel, örvényekkel, forgószelekkel, óriási polipok, 

tintahalak és vad, kardfogú cápák laktak benne, s valamennyi életének 

legfőbb célja az volt, hogy megölje és felfalja az ő valamelyik 

gyermekét. Miután megnyugtattam mamát, hogy nagyon fogok 

vigyázni, beszaladtam a konyhába, összeszedtem az ételt magamnak 

meg állataimnak, fogtam a gyűjtőfelszerelésemet, füttyentettem a 

kutyáknak, s elindultam lefelé a dombon a stég felé, ahol a csónakom 

horgonyzott. 

A Buci-Bigyó, lévén Leslie első kísérlete csónaképítésben, 

majdnem kerek volt és lapos fenekű, úgyannyira, hogy vonzó 

narancssárga és fehér csíkos színösszeállításával nagyon hasonlított 

egy díszes műanyag kacsára. Barátságos, erős jószág volt, de az alakja 

és a tőkesúly hiánya miatt mindig nagyon izgatott lett, valahányszor 

háborogni kezdett a tenger, és azzal fenyegetett, hogy felborul, s így 

úszik tovább, és erre izgalmi állapotának bármelyik pillanatában 

hajlamos volt. Valahányszor hosszabb kirándulásra merészkedtem 

vele, rengeteg élelmet és ivóvizet vittem magammal arra az esetre, ha 



a szél letérítene bennünket útvonalunkról, vagy hajótörést 

szenvednénk, és mindig a lehető legközelebb maradtam a parthoz, 

hogy gyorsan biztonságba menekülhessek, ha a Buci-Bigyót 

megtámadná valami hirtelen sirokkó. Az alakja miatt nem lehetett 

hosszú árboca, mert könnyen felborult volna, és zsebkendő nagyságú 

vitorlája csak maroknyi szelet tudott befogni. Így aztán többnyire 

evezővel kellett noszogatnom egyik helyről a másikra. Ha teljes volt a 

személyzet létszáma a fedélzeten – három kutya, egy bagoly, néhány 

galamb –, és teljes volt a rakományunk is – két tucat, tengervízzel és 

különböző állatfajokkal teli tartály –, derékfájdító feladat volt a 

csónakot keresztülhajtani a vízen. Roger olyan kutya volt, amely 

nagyon bírta a tengert, és kimondottan élvezte kirándulásainkat, 

mélységesen és értelmesen érdeklődött a tengeri állatok élete iránt, 

órákig feküdt a fülét hegyezve, és figyelte a törékeny tengeri csillag 

különös kígyózását a gyűjtőedényben. Csuri és Büdi viszont nem 

tengerésznek születtek, és csak akkor érezték magukat otthon, ha a 

mirtuszligetekben hajszoltak valamilyen nem túlságosan vad 

zsákmányt, valahányszor tengerre szálltak, megpróbáltak a 

segítségemre lenni, de ritkán sikerült nekik, és válságos helyzetben 

elkezdtek vonítani, vagy kiugrottak a csónakból, vagy ha szomjasak 

voltak, tengervizet ittak, és aztán lehányták az ember lábát, éppen 

amikor valamilyen navigációs trükköt csinált. Azt tulajdonképpen 

sohasem tudtam megállapítani, hogy Odüsszeusz, a fülesbaglyom 

kedveli-e a tengeri kirándulásokat, kötelességtudóan ült, ahová tettem, 

félig hunyt szemmel, felhúzott szárnyakkal, pontosan olyan volt, mint 

egy rosszindulatú távol-keleti istenség szobra. A galambom, Quilp – ő 

első galambomnak, Quasimodónak a fia volt –, imádott csónakázni: 

elhelyezkedett a Buci-Bigyó parányi előfedélzetén, és úgy sétálgatott 

rajta, mintha az a Queen Mary sétafedélzete volna. Fel-alájárkált, 

időnként megállt, valcerozott egyet, és mellét kidüllesztve mély alt 

hangon énekelt – úgy festett, mint egy tengeri utazáson lévő testes 

operaénekes. Csak ha barátságtalanná vált az idő, olyankor lett ideges, 

akkor leszállt, és vigasztalásért befészkelte magát a kapitány ölébe. 

Ezen a bizonyos napon úgy határoztam, hogy egy kis öbölbe 

látogatok el, amelyet egyik oldalon egy zátonyokkal körülvett apró 

sziget határolt, s a zátonyok közt rengeteg, érdekesnél érdekesebb 

állatfajta lakozott. Kedvenc zsákmányom egy pávaszemes nyálkáshal 

volt, amelyről tudtam, hogy rengeteg él belőle abban a sekély vízben. 



A nyálkáshalak különös formájú, hosszúkás testű, körülbelül tíz centi 

hosszú halak, hasonlítanak az angolnára, kidülledt szemük és vastag 

ajkuk pedig kicsit a vízilóra emlékeztet. Párzás idején a hímek csuda 

színekben pompáznak, szemük mögött a fekete foltot égkék szegély 

veszi körül, fejükön halvány narancsszínű, púpszerű taréj, sötét 

testüket ultramarin és lila pettyek borítják. A torkuk halvány, 

tengerzöld, sötét csíkokkal. Velük ellentétben a nőstények halvány 

olajzöldek, sápadt-kék foltokkal és levélzöld uszonyokkal. Nagyon 

szerettem volna foglyul ejteni néhányat ezek közül a színes kis halak 

közül, mivel éppen párzási időszak volt, és buzgón reméltem, hogy 

sikerül betelepítenem egy csoportot belőlük valamelyik 

akváriumomba, és megfigyelhetem, hogyan udvarolnak egymásnak. 

Félórai kemény evezés után elértünk az öbölbe. Ezüstös olajfaligetek 

és nagy, aranyszínű rekettyés szegélyezték, amelynek pézsmaillata 

szétáradt a még tiszta víz fölött. Lehorgonyoztam a Buci-Bigyót a 

hatvan centi mély vízben a zátonyok közelében, aztán levetkőztem, és 

a lepkehálómmal meg egy széles szájú lekvárosüveggel felszerelve 

beleléptem a tengerbe, amely tiszta volt, mint a gin, és meleg, mint a 

fürdővíz. Mindenfelé olyan buján burjánzott az élet, hogy szigorú 

koncentrációra volt szükség, hogy az ember ne térjen el a feladatától. 

Az egyik helyen a tengeri uborkák mint óriási bibircsókos barna 

kolbászok hevertek seregestül a tarkabarka növények között. A 

sziklákon sötétvörös és fekete tűpárnákként hevertek a tengeri sünök, 

tüskéik úgy mozogtak jobbra-balra, mint az iránytű mutatója. Itt-ott, a 

sziklákhoz tapadva, mint megannyi túlméretezett pincebogár, chitonok 

hevertek és fényespettyes kúpcsigák, az utóbbiak ide-oda mozogtak, 

mindegyikben benne volt a csigaházjogos tulajdonosa, vagy éppen a 

bitorlója, a vörös képű, skarlátvörös ollójú remeterák. Egy apró 

gyommal fedett szikla hirtelen megindult az ember lába alól, s kiderült 

róla, hogy tengeri pók, hátán egy egész kis füves kerttel, hogy álcázza 

őt ellenségei elől. 

Hamarosan eljutottam az öbölnek abba a részébe, amelyről tudtam, 

hogy különösen kedvelik a nyálkáshalak. Hamarosan ki is szúrtam egy 

szép hímet, színpompás volt, akár a szivárvány, tarka 

udvarlószerelésében. Óvatosan feléje lendítettem a hálómat, mire ő 

gyanakodva visszavonult, nagyokat nyeldekelve biggyesztette rám 

vastag ajkait. Hirtelen gyors mozdulatot tettem a hálóval, de a 

nyálkáshal óvatos volt, és könnyedén kikerülte. Többször is 



próbálkoztam, de mindig kudarcot vallottam, és a nyálkáshal 

valamennyi kísérletem után messzebbre vonult vissza. Végül elunta a 

kísérleteimet, elillant, és bemenekült a házába, amely egy olyanfajta 

félbetörött terrakotta fazék volt, amilyet a halászok raknak a vízbe, 

hogy csapdába ejtsék velük az óvatlan polipokat. Noha a nyálkáshal 

úgy érezte, hogy biztonságba jutott, valójában ez volt a veszte, mert 

egyszerűen felmarkoltam fazekastul-mindenestül, beleraktam a 

hálómba, aztán áttelepítettem a házát vele együtt a csónakban levő 

egyik nagyobb tartályba. 

Sikeremtől mámorosan folytattam a vadászatot, és ebédidőig 

sikerült fognom két zöld feleséget a nyálkáshal számára, valamint egy 

tintahalbébit és egy érdekes tengeri csillagfajt, amilyet addig még nem 

láttam. A nap már olyan forrón sütött, hogy felhólyagzott az ember 

bőre, és a tengeri élőlények többsége eltűnt a sziklák alatt, árnyékba 

húzódott. Partra szálltam, letelepedtem az olajfák alá, és nekiláttam az 

ebédnek. A levegő tele volt a rekettye illatával és a kabócák énekével. 

Miközben ettem, egy óriási, sárkányzöld, egész testén világoskék 

pettyeket viselő gyíkra lettem figyelmes, amely óvatosan lopózott egy 

fekete-fehér csíkos, fecskefarkú pillangó után, majd elkapta. Nem 

akármilyen teljesítmény volt ez, mivel a fecskefarkú pillangók ritkán 

ülnek sokáig mozdulatlanul, és röpülésük szeszélyes és 

kiszámíthatatlan. Ráadásul a gyík a pillangót a szárnyánál ragadta 

meg, körülbelül negyven centiméternyire ugorva fel a földről. 

Mihelyt befejeztem ebédemet, megraktam a csónakot, a fedélzetre 

parancsoltam kutyákból álló legénységét, és elkezdtem hazafelé 

evezni, hogy minél előbb elhelyezhessem nyálkáshalaimat az egyik 

akváriumban. A villába érve a hímet a fazekával együtt beraktam az 

egyik nagyobb akvárium közepébe, aztán gondosan beletettem a két 

nőstényt is. Noha a délután hátralévő részében mást se csináltam, mint 

őket figyeltem, nem produkáltak semmi különöset. A hím csak feküdt 

nyeldekelve és ajkát biggyesztve a fazeka bejáratánál, miközben a 

nőstények ugyanolyan buzgón nyeldekeltek, és biggyesztették ajkukat 

az akvárium két végében. 

Amikor másnap reggel fölkeltem, mérhetetlen bosszúságomra azt 

találtam, hogy a nyálkáshalak hajnalban nyilván aktivizálódtak, mert 

az akváriumban egy csomó ikra hevert a fazék tetején. Hogy melyik 

nőstényvolt a felelős, azt nem tudtam, de a hím nagyon óvatos és 

elszánt apa volt, dühösen megtámadta az ujjamat, amikor a fazékhoz 



nyúltam, hogy megnézzem az ikrákat. Mivel elhatároztam, hogy 

semmit sem mulasztok el a történendőkből, elrohantam a reggelimért, 

és az akvárium előtt guggolva fogyasztottam el, mereven bámulva a 

nyálkáshalakat. Családomnak, amelyik eddig a halakat tekintette 

valamennyi állatom közül a legkevésbé veszedelmes bajkeverőnek, 

kezdtek kétségei támadni a nyálkáshalakkal kapcsolatban, mert ahogy 

teltmúlt a délelőtt, én a család valamennyi arra elhaladó tagját 

molesztáltam, hogy hozzon nekem egy narancsot vagy egy pohár 

vizet, vagy hegyezze ki a ceruzámat, tudniillik azzal ütöttem agyon az 

időt, hogy lerajzoltam a nyálkáshalakat a naplómba. Az ebédemet is 

az akvárium mellett költöttem el, és ahogy telt-múlt a hosszú, forró 

délután, kezdtem elálmosodni. A kutyák, amelyek már régóta elunták, 

hogy olyasmi mellett őrködjenek, amit nem értenek, elvonultak az 

olajfaligetekbe, és otthagytak engem meg a nyálkáshalakat, hogy 

csináljunk, amit akarunk. 

A hím mélyen bent volt a fazekában, alig lehetett látni. Az egyik 

nőstény beékelte magát egy kis szikladarab mögé, míg a másik 

nyeldekelve ült a homokban. Az akváriumot a halon kívül két kis 

tengeri pók is lakta, mindegyiknek növényréteg volt a hátán, és az 

egyik egy kis rózsaszínű tengeri anemonát viselt a fején, mint valami 

kackiás sapkát. Nos, ez a pók siettette a nyálkáshalak románcát. 

Ide-oda mászkált az akvárium alján, ollóival kényesen tömve a 

szájába mindenféle törmelékdarabot – mint valami finnyás 

vénkisasszony, aki uborkás szendvicset eszik –, amikor a fazék 

szájához tévedt. A hím azonnal megjelent, csak úgy izzott az irizáló 

színektől, s harcra készen állt. Lecsapott a tengeri pókra, és ismételten 

dühösen beleharapott. A pók, miután néhány sikertelen kísérletet tett, 

hogy karmaival elhárítsa magától a halat, gyáván megfordult és 

elmenekült. A nyálkáshal ott maradt, csak úgy dagadt a büszkeségtől, 

mivel ő győzött, és gőgös pofával üldögélt a fazeka előtt. Ekkor 

teljességgel váratlan dolog történt. A homokban ülő nőstény, amely 

előzőleg a tengeri pókkal folytatott küzdelmet figyelte, most 

odaúszott, és megállt körülbelül négy-öt hüvelyknyire a hímtől. A 

nőstény láttára a hím nagyon izgatott lett, és színei még jobban 

felizzani látszottak. Aztán hirtelen megtámadta a nőstényt. Rárohant, 

és beleharapott a fejébe, ugyanakkor begörbítette a testét, mint egy 

íjat, és nagyokat sózott rá a farkával. Én elképedve figyeltem a hím 

viselkedését, amíg rá nem jöttem, hogy a nőstény ez alatt az öklözés 



és püfölés alatt mindvégig teljesen passzívan viselkedett, és kísérletet 

sem tett a megtorlásra. Aminek a tanúja voltam, nem orvtámadás volt, 

hanem tüzes udvarlás. Miközben figyeltem, láttam, hogy farkának a 

csapásaival, és azzal, hogy a nőstény fejébe harapott, a hím 

tulajdonképpen a háza felé terelte a nőstényt, mint ahogy a 

juhászkutya tereli a juhokat. 

Mivel rájöttem, hogy ha egyszer bent lesznek a fazékban, többé nem 

láthatom őket, berohantam a házba, és egy olyan szerkentyűvel tértem 

vissza, amelyet rendszerint madárfészkek vizsgálatára szoktam 

használni. Egy bambuszrúd volt, amelynek bizonyos szögben egy kis 

tükör volt a végére erősítve. Ha egy madárfészek elérhetetlen volt, a 

tükröt úgy használhattam, mint valami periszkópot, és segítségével 

megvizsgálhattam a tojásokat vagy a madárfiókákat. Most is 

ugyanúgy használtam, de felülről lefelé. Mire visszaértem az 

akváriumhoz, a nyálkáshalak már eltűntek a fazékban. Óvatosan, hogy 

meg ne zavarjam őket, belesüllyesztettem a bambuszrúdon lévő tükröt 

a vízbe, s addig manővereztem vele, míg a fazék szájához nem ért. 

Amikor megfelelő helyzetbe pofozgattam, rájöttem, hogy nemcsak a 

fazék belsejét látom nagyon tisztán, hanem a napfény még vissza is 

verődik a tükörről, és gyönyörűen megvilágítja a fazék belsejét. 

A két hal eleinte nem mozdult egymás mellől, nagyban remegtették 

az uszonyaikat, de más egyéb nem történt. A hímnek a nőstény ellen 

intézett támadásai megszűntek, mert a nőstény már biztonságban bent 

volt a fazékban, és a hím kíméletesebbnek látszott iránta. Körülbelül 

tíz perc múlva a nőstény elmozdult a hím mellől, és nekiállt lerakni 

egy csomó áttetsző ikrát, amelyek úgy tapadtak a fazék oldalához, 

mint a békapeték. Amikor ezzel végzett, arrább ment, és a hím 

helyezkedett el a peték fölött. Sajnos, a nőstény közém és a hím közé 

került, így aztán nem láthattam, hogy tulajdonképpen hogyan 

termékenyíti meg az ikrákat, de nyilvánvaló volt, hogy ezt csinálja. 

Aztán a nőstény, érezve, hogy az ő szerepe a műveletben véget ért, 

kijött a fazékból, átúszott az akváriumon, és többé nem érdekelték a 

peték. A hím azonban még egy ideig a peték körül sürgött-forgott, 

aztán kifeküdt a fazék szájába, mintegy őrködve. Mohón vártam, hogy 

a nyálkáshal bébik megjelenjenek, de valami baj lehetett a víz 

szellőzésével, mert csak kettő kelt ki az ikrák közül. Az egyik parányi 

bébit rémületemre a szemem láttára ette meg a tulajdon anyja. Mivel 

nem akartam, hogy kettős gyermekgyilkosság terhelje a lelkiismeretét, 



és nem volt elég hely az akváriumban, a második bébit betettem egy 

lekvárosüvegbe, és eleveztem vele az öböl partjára, oda, ahol elfogtam 

a szüleit. Itt áldásomat adva rá, szabadon eresztettem az aranyszínű 

rekettyével szegélyezett tiszta, langyos vízben, és reméltem, hogy sok 

szép tarka porontyot fog majd maga is a világra hozni. 

Három nap múlva megjelent a gróf. Magas volt és karcsú, takarosan 

kigöndörített haja aranysárga, mint a selyemhernyó gubója, olajtól 

fényes, előkelően kipödrött bajsza hasonló árnyalatú, kissé kidülledt 

szeme meg kellemetlenül halványzöld. Megijesztette mamát, mert egy 

óriási szekrénykofferrel érkezett, és mama meg volt győződbe róla, 

hogy egész nyáron nálunk akar maradni. De hamarosan kiderült, hogy 

a gróf felettébb vonzónak találja önmagát, s ezért szükségesnek érzi, 

hogy naponként nyolcszor is átöltözzék, mert ami egy ilyen 

szépembernek kijár, az kijár. Rendkívül elegáns ruhái voltak, 

csodálatosak, kézzel varrottak, s olyan drága anyagból készültek, hogy 

Margo csak úgy vergődött a gróf ruhatára miatt érzett irigység és a 

nőiességén érzett utálat között. Azon kívül, hogy a gróf ilyen 

narcisztikusan elvolt telve önmagával, akadtak egyéb kifogásolni 

valótulajdonságai is. Úgy locsolta magára a kölnit, hogy vastagon, 

szinte láthatóan ült körülötte a kölniszag, és csak egy másodpercig 

kellett egy szobában tartózkodnia, hogy a szag átjárja az egész légkört, 

a díványpárnák pedig, amelyeknek nekitámaszkodott, és a székek, 

amelyekre ráült, napokig bűzlöttek utána. Angoltudása korlátozott 

volt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy bármilyen tárgyról 

gúnyos, ellentmondást nem tűrő hangon fejtse ki álláspontját, úgyhogy 

mindenkinek égnek állt tőle a haja. Filozófiáját, ha ugyan annak lehet 

nevezni, a következőkben lehetett összefoglalni: “Mi ezt 

Franciaországban jobban csináljuk”, és ezt mindennel kapcsolatban 

elismételte. Bármivel került is kapcsolatba, vérbeli francia módjára 

rögtön az iránt érdeklődött, vajon meg lehet-e enni, úgyhogy 

nyugodtan vélhette volna az ember, hogy egy kecskének a 

reinkarnációja. Sajnos éppen ebédidőben érkezett, és mire végére 

értünk az étkezésnek, anélkül hogy törekedett volna rá, sikerült 

elidegenítenie magától mindenkit, még a kutyákat is. Tulajdonképpen 

komoly teljesítmény volt öntudatlanul is felingerelni öt ennyire 

különböző természetű embert az érkezésétől számított két órán belül. 

Az. ebéd folyamán kijelentette, éppen az után, hogy elfogyasztott egy 

habkönnyű szuflét, amelybe frissen kifogott kis rákok halvány 



rózsaszín teste volt ágyazva, szóval kijelentette, hogy mama szakácsa 

nyilvánvalóan nem francia. Mikor megtudta, hogy a szakács maga a 

mama, egyáltalán nem jött zavarba, csak annyit mondott, hogy akkor 

mama boldog lehet, hogy ő itt van, mert ő majd bevezeti a 

konyhaművészet rejtelmeibe. E pimaszságra a mama szóhoz sem 

tudott jutni a dühtől a gróf meg Larryre fordította minden figyelmét, 

akivel közölte, hogy csakis a franciák a jó írók. Shakespeare 

említésére vállat vont, majd le petit poseurnek, kis pozőrnek 

minősítette. Leslie-t arról tájékoztatta, hogy mindenkiben, akit érdekel 

a vadászat, feltétlenül bűnöző ösztönök vannak, egyébként 

köztudomású, hogy a legjobb fegyvereket a franciák gyártják, 

legyenek azok pisztolyok, kardok vagy egyéb támadófegyverek. 

Margóval közölte, hogy egy nő feladata az, hogy szépnek őrizze meg 

magát a férfiak számára, s különösen, hogy ne legyen mohó, ne egyék 

sokat, és ne tegye tönkre az alakját. Mivel Margo éppen akkoriban 

kicsit kövérkés volt, és ennek következtében szigorú diétát tartott, ezt 

a felvilágosítást nem nagy örömmel fogadta. A gróf az én szememben 

is lejáratta magát, mivel a kutyákat falusi korcsoknak nevezte, és 

összehasonlította őket az ő labradorokkal, szetterekkel, vizslákkal és 

spanielekkel büszkélkedő kutyagyűjteményével, amelyek 

természetesen egy szálig francia tenyészetekből származtak, vagyis az 

összehasonlítás nem kedvezett az én kutyáimnak. Továbbá sehogy 

sem értette, mért tartok otthon egy sor olyan állatot, amelyeket nem 

lehet megenni. – Franciaországban az ilyeneket ledurrantjuk, és kész – 

mondta. Így aztán nem csoda, hogy ebéd után, amikor a gróf felment 

az emeletre, hogy átöltözzön, az egész család úgy reszketett a dühtől, 

mint egy kitörni készülő vulkán. Csakhogy mama aranyszabálya az 

volt, hogy a vendéget nem szabad itt tartózkodása első napján 

megsértenünk, úgyhogy fegyelmeztük magunkat. De olyan volt az 

idegállapotunk, hogy ha valaki elkezdi a Marseillaise-t fütyülni, 

valószínűleg széttéptük volna. 

– Látod – mondta vádló tekintettel Larrynek mama –, ez az 

eredménye annak, hogy hagyod, hogy ismeretlen emberek ismeretlen 

embereket küldözgessenek hozzánk. Ez az alak elviselhetetlen! 

– Hát… azért nem olyan rossz – mondta Larry, bágyadtan tiltakozva 

egy olyan állásfoglalás ellen, amellyel ő is egyetértett. – Szerintem 

számos dologban helytálló a véleménye. 

– Éspedig miben? – kérdezte baljóslatúan a mama. 



– Igen, miben? – reszketett a méregtől Margo. 

– Hát – mondta tétován Larry –, úgy gondolom, hogy az a szuflé 

csakugyan egy kicsit túlságosan is tápláló volt, és Margo csakugyan 

kezd egy kicsit gömbölyű lenni. 

– Te vadállat! – kiáltotta Margo, és könnyekben tört ki. 

– Na, ebből elég, Larry – csattant fel mama. – Hogy fogjuk elviselni 

ezt a… ezt a te… illatos aranyifjadat még egy hétig, arról fogalmam 

sincs. 

– Ne felejtsd el, hogy nekem is együtt kell laknom vele – mondta 

ingerülten Larry. 

– Hát hiszen a te barátod… mármint a barátod barátja… akarom 

mondani, bárki is, de a tied – jelentette ki mama –, és a te 

kötelességed gondoskodni róla, hogy a lehetőségek szerint ne legyen 

utunkban. 

– Különben borsot hintek a fenekére a büdös kis… – kezdte Leslie. 

– Ebből elég – mondta mama. 

– De ha egyszer büdös – makacskodott Leslie. 

– Tudom, hogy az, drágám, de azért nem kell mondanod – 

magyarázta mama. 

– Jó, én mindent megteszek – sóhajtott fel Larry –, de azért ne 

engem hibáztass, ha bemegy a konyhába, hogy főzésből leckét adjon 

neked. 

– Figyelmeztetlek – lázadozott a mama –, hogy ha ez az ember 

beteszi a lábát a konyhámba, én kijövök… és elmegyek… elmegyek, 

és… 

– Remetének? – vetette fel Larry. 

– Nem, elmegyek, és szállodában fogok lakni, amíg ő itt van – 

mondta mama, kedvenc fenyegetésének adva hangot. – És ezúttal 

valóban komolyan mondom. Larry becsületére legyen mondva, a 

következő néhány napon férfiasan igyekezett megküzdeni Rossignol 

gróffal. Bevitte a városba a könyvtárba és a múzeumba, megmutatta 

neki a császár nyári palotáját, valamennyi undorító szobrával 

egyetemben, még elvitte Korfu legmagasabb pontjára, a Pantekrator 

hegyre is, és megmutatta neki a kilátást. A gróf a könyvtárra azt 

mondta, hogy mi az a Bibliothéque Nationale-hoz képest, a múzeum 

nyomába sem ér a Louvre-nak, a császári palota méretével, alakjával 

és berendezésével meg se közelíti az ő kertésze kunyhóját, és végül 

megállapította, hogy a Pantekratorról a kilátást sem lehet egy napon 



említeni azzal a kilátással, amely Franciaország bármelyik magas 

pontjáról nyílik. 

– Ez az ember elviselhetetlen – mondta Larry, miközben 

felfrissítette magát egy brandyvel mama hálószobájában, mert 

mindannyian oda menekültünk, hogy elkerüljük a gróf társaságát. – 

Valósággal megszállottja Franciaországnak; el se tudom képzelni, 

hogy egyáltalán mért hagyta ott. Még arról is meg van győződve, 

hogy az ő telefonszolgálatuk a legjobb a világon! És a világon semmi 

humora, az ember azt hinné róla, hogy svéd. 

– Nem baj, drágám – nyugtatgatta a mama. – Már nem tart sokáig. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy végig kitartok – mondta Larry. – 

Eddig egyetlen dologról nem állította, hogy francia: Istenről… 

– Aha, de Franciaországban valószínűleg jobban hisznek Istenben – 

mutatott rá Leslie. 

– Nem lenne csodálatos, ha valami igazán undok dolgot csinálnánk 

vele? – kérdezte vágyakozva Margo. – Valami igazán borzasztót. 

– Nem, Margo – mondta határozottan a mama –, mi soha semmi 

undok dolgot nem csinálunk senkivel, aki nálunk lakik… legfeljebb 

egy kis tréfát vagy véletlent leszámítva… és ezt nem is fogjuk 

elkezdeni. Ki kell jönnünk vele; végül is már csak néhány nap van 

hátra. Úgy elrepül, mint a pinty. 

– Jóságos isten! – szólalt meg váratlanul Larry. – Most jut eszembe. 

Hétfőn lesz az az átkozott keresztelő! – Szeretném, ha nem beszélnél 

ilyen csúnyán – intette mama. – Mi köze annak ehhez a dologhoz? 

– Szerinted elvihetem ezt az állatot egy keresztelőre? – kérdezte 

Larry. – Nem, majd elmegy valahová máshová, egyedül. 

– Nem hagyhatjuk, hogy egyedül kóboroljon – mondta mama, 

mintha valami fenevadról beszélne. Még összeakadhat valamelyik 

barátunkkal. Csak ültünk, és törtük a fejünket a megoldáson. 

– Miért ne vihetné el valahová Gerry? – szólalt meg váratlanul 

Leslie. – Ő végül is nem akar eljönni arra az unalmas keresztelőre. 

– Ragyogó ötlet! – sikkantott boldogan a mama. – Ez a megoldás! 

Létfenntartási ösztöneim rögtön felébredtek. Kijelentettem, hogy 

igenis el akarok menni a keresztelőre, igenis előre örültem neki, mert 

ez az egyetlen lehetőség, hogy valaha keresztapának láthassam Larryt, 

és úgyis el fogja ejteni a csecsemőt, és én ezt nem mulaszthatom el; és 

a gróf különben sem szereti a kígyókat, teknősöket, madarakat meg 

hasonlókat, vagyis mit kezdhetnék én a gróffal? Csend támadt, 



miközben a család, mint valami esküdtszék, vizsgálatnak vetette alá 

érvelésemet. 

– Már tudom! Vidd el csónakázni – vetette fel ragyogó szemekkel 

Margo. 

– Kitűnő! – mondta Larry. – Biztos vagyok benne, hogy akad egy 

szalmakalap meg egy csíkos blézer a szabászati remekművei közt. És 

kölcsönözhetünk egy bendzsót is. 

– Príma ötlet – lelkesedett a mama. – Végül is csak egy-két óráról 

van szó, drágám. Biztosan tudom, hogy nincs kifogásod ellene. 

Határozottan leszögeztem, hogy igenis nagyon sok kifogásom van 

ellene. 

– Mondok én neked valamit – fordult hozzám Leslie. 

– Hétfőn nagy halhajtást rendeznek a tavon. Ha ráveszem a fickót, 

aki irányítja, hogy engedjen téged is oda, elviszed a grófot? 

Meginogtam, mert már régóta vágytam egy halhajtáson részt venni. 

Már tudtam, hogy el fogom vinni a grófot délutánra, úgyhogy most 

már csak arról volt szó, hogy milyen hasznot húzhatok belőle. 

– Aztán majd tárgyalhatunk arról az új lepketartóról, amelyre 

annyira vágysz – mondta mama. 

– Margótól meg tőlem pedig kapsz egy kis pénzt könyvekre. – Larry 

nagylelkűen előlegezte Margo hozzájárulását a vesztegetéshez. 

– Én meg neked adom azt a bicskát, amelyet úgy imádsz – tette fel a 

pontot az i-re Leslie. Beleegyeztem. Ha el is kell vinnem egy 

délutánra a grófot, legalább kellőképpen kárpótolnak érte. Aznap este 

a vacsoránál mama elmagyarázta, hogy mi a helyzet, s olyan 

dicshimnuszokat zengett a halhajtásról általában, hogy azt hihette 

volna az ember, ő maga találta ki. 

– Ennivaló lesz? – kérdezte a gróf. 

– Hogyne, persze – felelte a mama. – A szóban forgó halat 

kefaliasznak hívják, és nagyon ízletes. 

– És nem lesz nagyon meleg a tavon? – kérdezte a gróf. – Nem fog 

nagyon forrón sütni a nap? 

– Hát… hát igen – dadogott a mama. – Nagyon meleg lesz. Kalapot 

okvetlenül vigyen magával. 

– A gyerekjachtján megyünk? – kérdezte a gróf, aki szeretett 

mindent tisztázni. 

– Azon – mondta a mama. 



A gróf a kirándulásra halványkék vászonnadrágot vett fel, elegáns, 

gesztenyebarna, vakítóan fényes cipőt, fehér selyeminget és gondosan 

megkötött kék és arany-színű nyakkendőt meg egy elegáns 

jachtsapkát. Noha a Buci-Bigyó eszményien megfelelt az én 

céljaimnak, én lettem volna az első, aki beismeri, hogy egyáltalán nem 

rendelkezik egy óceánjáró jacht tökélyével. És erre a grófis hamarosan 

rájött, amikor a ház alatti régi velencei sópárló aknák közt levezettem 

a csatornához, ahol a csónak horgonyzott. 

– Ez… egy jacht? – kérdezte a gróf meglepődve és kicsit rémülten. 

Mondtam neki, hogy csakugyan ez a mi jachtunk, erős és stabil 

alkotmány, és amint bizonyára látja, lapos a feneke, hogy könnyebb 

legyen járni benne. Hogy megértett-e, nem tudom; lehetséges, hogy 

azt gondolta a Buci-Bigyóról, hogy az csak a dingi, amelyben a 

jachthoz fogunk evezni, de kényeskedve belemászott, ugyancsak 

kényeskedve ráterítette a zsebkendőjét az ülésre, és óvatosan leült. 

Beugrottam a csónakba, és egy rúd segítségével elkezdtem 

végiglökődni az alkotmányt a csatornán, amely ennél a pontnál 

mintegy hat méter széles és hatvan centi mély volt. Áldottam az 

eszemet, hogy csak éppen az előző napjelentettem ki: ez így nem 

mehet tovább, a Buci-Bigyó már majdnem olyan büdös, mint a gróf, 

mert az idők folyamán rengeteg döglött rák, moszat és egyéb szemét 

gyűlt össze a fedélzet alatt. Lesüllyesztettem vagy hatvan centire a 

tengervízbe, és alaposan megtisztogattam a fenekét, úgyhogy most 

vakítóan csillogott-villogott, és káprázatosan illatozott a napsütötte 

kátránytól, festéktől és sós víztől. A tó mentén húzódó régi sóaknák 

óriási sakktáblát alkottak, amelyet ezek a szelíd csatornák szeltek át 

széltében és hosszában; némelyikük olyan szűk, mint egy szék, mások 

tíz méter szélesek. Ezek közül a vízi utak közül a legtöbb csak fél 

méter mély volt, de a víz alatt szinte végtelen vastag, finom, fekete 

iszapréteg hevert. A Buci-Bigyó alakja és lapos feneke következtében 

viszonylag könnyen lehetett ezeken a belvízi utakon előrehaladni, 

mert az embernek nem kellett hirtelen szélrohamoktól vagy felcsapó 

hullámoktól félnie, ugyanis a Buci-Bigyónak e két dologtól azonnal 

inába szállt a bátorsága. Hátránya volt viszont a csatornáknak, hogy 

mindkét oldalról magas, zizegő bambuszligetek szegélyezték őket, 

amelyek ugyan árnyékot adtak, ám egyszersmind ki is zárták a szelet, 

úgyhogy a légkör csendes volt, sötét, meleg, és olyan büdös, mint egy 



trágyadomb. A gróf mesterséges illata vetekedett egy darabig a 

természet illataival, de végül is a természet győzött. 

– Büdös van – állapította meg a gróf. – Franciaországban a víz 

higiénikus. 

Azt mondtam neki, hogy nemsokára elhagyjuk a csatornát, és 

kijutunk a tóra, s ott már nem lesz büdös. 

– Meleg van – szólt a gróf újabb felfedezése, s megtörölte az arcát 

és bajszát kölnitől csurgó zsebkendőjével. Nagyon meleg van. 

Az igazság az, hogy az arca egy kicsit lilásrózsaszín árnyalatot 

kapott. Éppen azt akartam mondani, hogy ez a nehézség is meg fog 

oldódni, mihelyt kijutunk a nyílt tóra, amikor a legnagyobb 

rémületemre észrevettem, hogy valami baj van a Buci-Bigyóval. 

Lomhán megtelepedett a barna vízben, és alig mozdult, hiába 

lökdöstem. Egy percig el sem tudtam képzelni, hogy mi a baj; nem 

futottunk zátonyra, és tudtam, hogy ebben a csatornában nincsenek 

homokpadok. Aztán egyszerre csak észrevettem a hajó fenekén 

örvénylő vizet. Csak nem kapott léket? 

Megigézve figyeltem, hogyan emelkedik a víz, s hogyan lepi el a 

mit sem sejtő gróf cipőjének talpát. Hirtelen rádöbbentem, hogy mi 

történhetett. Amikor előző nap a hajó fenekét tisztogattam, 

természetesen el kellett távolítanom a dugót a Buci-Bigyó aljából, 

hogy beengedjem a friss tengervizet; nyilvánvalóan nem tettem vissza 

eléggé gondosan, és most a csatorna vize betódult a lyukon. Első 

gondolatom az volt, hogy felszedem a deszkákat, megkeresem és 

helyére teszem a dugót, de a gróf már körülbelül öt centi mély vízben 

csücsült, és elkerülhetetlennek látszott, hogy amíg még tudok 

manőverezni, a part felé fordítsam Buci-Bigyót, és előkelő utasomat 

kirakjam a szárazföldre. Engem egyáltalán nem zavart volna, ha a 

Buci-Bigyó elsüllyed a csatornában – végül is mindig úgy ugráltam 

ki-be a csatornákba, mint egy vízisiklókat, teknősöket, békákat és apró 

halakat üldöző vízipatkány –, de tudtam, hogy a gróf rossz néven 

venné, ha fél méter mély vízben kellene ugrálnia, alatta végtelen 

iszappal. Emberfeletti erőlködéssel próbáltam a vízzel megtelt 

csónakot a part felé irányítani. 

Egyre jobban éreztem a holt súly hatását, s a csónak orra sehogy 

sem akart a part felé fordulni. Centiről centire araszoltam a 

bambuszliget felé, és körülbelül három méterre lehettünk a parttól, 

amikor a gróf észrevette, mi történik. 



– Mon Dieu! (Uramisten! – francia)– sikoltott fel élesen. – 

Süllyedünk. 

A cipőm már víz alatt van! Süllyed a csónak. Rövid időre 

abbahagytam a rúddal való manőverezést, hogy lecsillapítsam a 

grófot. Elmagyaráztam neki, hogy nincs veszély; mindössze 

mozdulatlanul kell ülnie, amíg ki nem teszem a partra. 

– A cipőm! Regardez, (Nézze! – francia) a cipőm! – kiáltotta, most 

már csuromvizes és elszíntelenedett lábbelijére mutatva, olyan sértett 

kifejezéssel az arcán, hogy alig tudtam legyűrni a nevetésemet. 

Egy pillanat, mondtam neki, és máris kiteszem a szárazföldre. Ez is 

történt volna, ha azt csinálja, amit mondok neki, mert sikerült a 

Buci-Bigyóval már körülbelül kétméternyire megközelítenem a 

bambuszligetet. Csakhogy a grófot túlságosan aggasztotta cipőjének 

az állapota, és ennek eredményeként éktelen ostobaságot követett el. 

Hiába kiáltottam rá, hiába figyelmeztettem. Mikor hátranézett, és látta, 

hogy közeledik a szárazföld, felállt és felugrott a Buci-Bigyó parányi 

előfedélzetére. Az volt a szándéka, hogy mihelyt a csónakot egy kicsit 

közelebb viszem a parthoz, azonnal kiugrik a szárazföld biztonságába. 

Csakhogy nem számolt a Buci-Bigyó vérmérsékletével. A békés 

csónaknak akadt egy s más szeszélye, és ezek közé tartozott az is, 

hogy ki nem állhatta, ha valaki a fedélzetén ácsorog; ilyenkor 

egyszerűen csak furcsán rándult egyet, mint a lovak a cowboy 

filmekben, és átdobta az illetőt a vállán. Ezt művelte most a gróffal is. 

A gróf ordítva, kezét-lábát szétvetve pottyant a vízbe, mint egy idétlen 

béka, és jachtsapkája büszkén úszott a bambusznádak felé, miközben 

ő kétségbeesve kapálózott a víz és iszap kásapoklában. Engem félelem 

és gyönyörűség töltött el egyszerre; élveztem, hogy a gróf beleesett a 

vízbe – bár tudtam, hogy a családom soha nem fogja elhinni, hogy ezt 

nem én idéztem elő –, ugyanakkor megijesztett, ahogyan a vízben 

kapálózott. Ha az ember sekély vízben találja magát, ösztönösen 

megpróbál felállni, csakhogy ebben az esetben az erőlködésnek az lett 

a következménye, hogy a gróf egyre mélyebbre süllyedt a nyálkás 

iszapban. Egyszer Larry is beleesett az egyik ilyen csatornába, amikor 

a szabadban vadászott, és úgy beleragadt az iszapba, hogy Margo, 

Leslie és jómagam egyesült erőfeszítésére volt szükség, hogy 

kihúzzuk. Amennyiben a gróf ott ragad a csatorna fenekén, nekem 

egyedül nem lesz elég erőm kihúzni, és mire segítséget kapok, 

lehetséges, hogy a gróf egyszer s mindenkorra eltűnik a csillogó 



iszapban. Faképnél hagytam a hajót, és beugrottam a csatornába, hogy 

segítsek neki. Tudtam, hogyan kell iszapban járni, és mivel csak 

negyedannyi lehetett a súlyom, mint a grófé, nem is süllyedtem olyan 

mélyre. Odakiáltottam neki, hogy maradjon mozdulatlanul, amíg 

hozzá nem érek. 

– Merde! – nyögte a gróf, bizonyítékát adván, hogy legalább a szája 

még a víz fölött van. Egyszer megpróbált felállni, de az iszap szörnyű, 

falánk szorítására olyan kétségbeesett kiáltást hallatott, mint egy 

megözvegyült sirály, és mozdulatlanná dermedt. Sőt, annyira 

megrémült az iszaptól, hogy amikor elértem hozzá, és megpróbáltam a 

part felé vonszolni, sikoltozott, kiabált, és azzal vádolt, hogy még 

mélyebbre akarom nyomni. Olyan nevetségesen, gyerekesen 

viselkedett, hogy röhögőgörcsöt kaptam, és ettől persze ő még 

dühösebb lett. A francia nyelv használatához folyamodott, amelyen 

olyan gyorsan hadrált, ahogy a géppuska tüzel, és az én szerény 

franciatudásommal képtelen voltam megérteni. Végül is sikerült 

valahogy fékeznem udvariatlan nevetésemet, újra megragadtam a 

hóna alatt, és elkezdtem a part felé vonszolni. Aztán hirtelen eszembe 

jutott, hogy milyen komikusak lehetünk egy kívülálló szemében: egy 

tizenkét éves fiú próbál megmenteni egy száznyolcvan centi magas 

férfit, s megint erőt vett rajtam a nevetés, lecsücsültem a sárba, s 

röhögtem, hogy csurgott a könnyem. 

– Mért nevetsz? Mért nevetsz? – visította a gróf, s próbált 

visszanézni rám. – Ne nevess, hanem húzzál, vite, vite! (Gyorsan, 

gyorsan francia) Végül is, miközben nagyokat csuklottam a 

visszafojtott nevetéstől, ismét vonszolni kezdtem a grófot, és sikerült 

aránylag közel jutnom vele a parthoz. Akkor elengedtem, és 

kimásztam a vízből. Ez újabb hisztérikus kitörésre késztette. 

– Ne hagyj itt! Ne hagyj itt! – ordította páni rémülettel. – 

Elsüllyedek! Ne hagyj itt! 

Úgy tettem, mintha nem hallanám. Kiválasztottam a közelben hetet 

a legmagasabb nádszálak közül, egymás után meghajlítottam őket, 

amíg a szaruk meghasadt, de azért nem tört ketté; aztán belöktem őket 

a gróf felé, úgyhogy egyfajta zöld hidat alkottak közte és a part között. 

Utasításaim szerint cselekedve hasra fordult, és beléjük kapaszkodva, 

segítségükkel kivergődött a szárazföldre. Amikor reszketve talpra állt, 

úgy nézett ki, mintha deréktól lefelé olvasztott csokoládéba mártották 

volna. Mivel tudtam, hogy ez a nyálkás iszap rekordidő alatt meg tud 



száradni, felajánlottam, hogy egy bambuszdarabbal levakarok róla egy 

kicsit. Gyilkos tekintetet vetett rám. 

– Espéce de con! – szitkozódott. 

Mivel nem igazán értettem a gróf anyanyelvét, nem is tudtam 

szavait lefordítani, de az a lelkesedés, amellyel kiejtette őket, arra a 

következtetésre indított, hogy kijelentését érdemes egy életre 

megjegyeznem. Elindultunk hazafelé, a gróf forrt a haragtól, vitriolos 

hangulatban volt. Miként előre sejtettem, a sár szinte varázslatos 

gyorsasággal megszáradt a lábán, és rövid idő múlva úgy nézett ki, 

mintha a nadrágja egy kirakós rejtvény halványbarna darabjaiból 

készült volna. Hátulról nézve egy indiai rinocérosz páncélos bőrű 

hátsórészére emlékeztetett, és így kis híján megint elfogott a nevetés. 

Valószínűleg pechünk volt, de a gróffal éppen akkor érkeztünk a 

villa bejárata elé, amikor az óriási Dodge, amelyet a mi morcos, hordó 

alakú, önjelölt őrangyalunk, Spiro Hakiapoulosz vezetett, a hátsó 

ülésen a bortól kipirult családdal. Az autó megállt, és a család 

hitetlenkedő szemekkel meredt a grófra. Spiro tért magához elsőnek. 

– Azannya, Mrs. Durrellsz – mondta, hátrafordította busa nagy fejét, 

és mosolyogva nézett a mamára. – Gerrysz úrfisz elintézte a 

gazembert. 

Nyilván ugyanez az érzés töltötte el az egész családot, de mama 

menteni igyekezett a helyzetet. 

– Úristen, gróf úr – mondta a mama, briliánsan tettetett 

felháborodással –, mit csinált a fiammal?! – A gróf úgy elképedt ezen 

a pimasz megjegyzésen, hogy csak tátogott. 

– Gerry drágám – folytatta a mama –, azonnal vesd le magadról 

ezeket a nedves ruhadarabokat, mielőtt megfázol. Légy jó fiú. 

– Jó fiú! – ismételte meg a gróf éles hangon, hitetlenkedve. – C’est 

un assassin! C’est une espéce de… (Ez egy gyilkos! Ez egy… – 

francia) – Nono, kedves barátom – mondta Larry, és átkarolta a gróf 

iszapos vállát –, biztos vagyok benne, hogy ez csak valami tévedés 

lehet. Jöjjön, igyon meg egy brandyt, és öltözzön át. Igen, igen, legyen 

nyugodt, hogy öcsém megkapja a magáét. Természetesen meg fogjuk 

büntetni. 

Larry bevezette az ordítozó grófot a házba, a család többi tagja meg 

nekem esett. 

– Mit csináltál vele? – kérdezte mama. 



Közöltem, hogy nem csináltam én semmit; jelen állapotáért a gróf 

és csakis a gróf a felelős. 

– Nem hiszek neked – mondta Margo. – Te mindig ezt mondod. 

Tiltakoztam: ha én lennék felelős, büszkén bevallanám. A családra 

komoly benyomást tett kijelentésem kikezdhetetlen logikája. 

– Teljesen mindegy, hogy Gerry-e az oka a történteknek vagy sem – 

mondta Leslie –, a végeredmény számít. 

– Na menj, és öltözz át, drágám – utasított mama –, és aztán gyere a 

szobámba, és meséld el, hogy csináltad. Ámde a Buci-Bigyó ügy nem 

váltotta be a mindenki által táplált reményeket. A gróf kérlelhetetlenül 

nálunk maradt, mintha büntetni akart volna bennünket, és kétszer 

olyan sértőn viselkedett, mint annak előtte. Én azonban már nem 

bosszankodtam a grófon; valahányszor eszembe jutott, hogyan 

kapálózott a csatornában, azon nyomban elfogott a röhögés, úgyhogy 

mit sem számított már ekkor holmi sértegetés. Ráadásul a gróf 

akaratlanul is egy remek új kifejezéssel bővítette francia 

szókincsemet. Ki is próbáltam egyszer, amikor hibát követtem el a 

francia fogalmazásomban, és akaratlanul kicsúszott a számon. A 

házitanítómra, Mr. Kralefskyre gyakorolt hatása azonban egészen más 

volt. Önkívületben járkált föl s alá a szobában, kezét hátracsapva, mint 

egy púpos gnóm. Arra, amit mondtam, hirtelen megtorpant, tágra nyílt 

a szeme, s úgy nézett ki, mint egy gnóm, akit áramütés ért egy mérges 

gombától. 

– Mit mondott? – kérdezte rekedt hangon. 

Megismételtem a sértő mondatot. Mr. Kralefsky lehunyta a szemét, 

orrcimpája remegett, és ő maga megborzongott. 

– Ezt meg hol hallotta? – kérdezte. 

Megmondtam neki, hogy a gróftól tanultam, aki nálunk lakik. 

– Ó! Nahát, soha többé nem szabad kimondania, érti? – parancsolt 

rám Mr. Kralefsky. – Soha többé! Meg kell… meg kell tanulnia, hogy 

az életben néha még az arisztokraták száján is kicsúszik egy-egy 

szerencsétlen mondat, ha stresszállapotban vannak. Nem kell 

feltétlenül utánoznunk őket. 

Értettem, mire gondol Kralefsky. Vagyis ha egy gróf belepottyan a 

csatornába, az stresszállapot. De a grófról szóló hőskölteménynek 

ezzel még nincs vége. Körülbelül egy héttel az elutazása után Larry 

egy reggel a reggelinél bevallotta, hogy nem érzi jól magát. Mama 

föltette az okuláréját, és aggályosan szemügyre vette. 



– Hogyhogy nem érzed jól magad? – kérdezte. 

– Nem vagyok olyan, mint szoktam lenni, olyan férfias, olyan 

eleven. 

– Fáj valamid? 

– Nem, nem – nyilatkozta Larry. – Tulajdonképpen nem fáj 

semmim. Csak valami fáradtság, unalom, valami gyöngeség ül rajtam, 

mintha kiszipolyoztak volna, mintha Drakula gróffal töltöttem volna 

az éjszakát; pedig hát minden esendősége ellenére is legutóbbi 

vendégünk nem volt vámpír. 

– Nem látok rajtad semmit – mondta a mama –, de azért nem árt, ha 

megvizsgáltatunk. Doktor Androukhelli szabadságon van, így hát el 

kell küldenünk Spirót Theodore-ért. 

– Rendben van – nyögte Larry apatikusan –, és azt is mondd meg 

Spirónak, hogy nézzen be az angol temetőbe, és riassza őket. 

– Larry, hogy mondhatsz ilyeneket? – Mama kissé megijedt. – No, 

eredj és feküdj le, és az isten szerelmére, maradj ágyban. 

Ha Spirót az őrangyalunknak lehetett nevezni, aki nem ismert 

teljesíthetetlen kérést, dr. Theodore Stephanides az orákulumunk volt, 

és minden dologban vezérlő kalauzunk. Megérkezett, nyugodtan ülve 

Spiro Dodge-ának hátsó ülésén, makulátlan tweedöltönyben, 

puhakalapja a kellő szögben volt félrecsapva, szakálla csillogott a 

napsütésben. 

– Hát ez igazán… khm… nagyon különös – mondta Theodore, 

miután mindannyiunkat üdvözölt –, éppen azt gondoltam magamban, 

hogy milyen szép lenne egy kirándulás… khm… mert ugye gyönyörű 

ez a mai nap… nem túlságosan meleg, meg hasonlók, tudják… khm… 

és akkor váratlanul megjelent a laboratóriumomban Spiro. Igazán 

szerencsés véletlen. 

– Repes a szívem, hogy az én kínszenvedésem valakinek áldás – 

nyilatkozta Larry. 

– Ahá! Micsoda… khm… hogy is mondjam csak… mi lenne az a 

baj? – kérdezte Theodore, és érdeklődve vette szemügyre Larryt. 

– Semmi konkrétum – ismerte be Larry. – Csak olyan globális 

érzés, hogy hamarosan meghalok. Mintha minden erőt kiszívtak volna 

belőlem. Feltehetően már megint túlságosan feláldoztam magam a 

családomnak. 

– Nem hinném, hogy ez volna a bajod – ellenkezett a mama. 



– Szerintem agyonetted magad – mondta Margo –, nem ártana egy 

kiadós diéta. 

– Friss levegőre és testgyakorlásra volna szüksége – tette hozzá 

Leslie. – Ha csónakázna egy kicsit… 

– Jó, jó, majd Theodore megmondja nekünk, mi a baj – mondta a 

mama. 

Theodore megvizsgálta Larryt, és egy félóra múlva újból megjelent. 

– Nem találok semmi… khm… semmiféle szervi bajt. – Theodore 

megfontoltan emelkedett süllyedt lábujjhegyén. – Talán csak egy 

kicsit elhízott. 

– Na tessék! Mondtam, hogy diétáznia kell – mondta diadalmasan 

Margo. 

– Hallgass, drágám – intette le a mama. – Szóval mit tanácsol, 

Theodore? 

– Én egy napig ágyban tartanám – ajánlotta Theodore. – Könnyű 

diétát kell neki adni, semmi zsírosat, és én majd küldök valami 

orvosságot… khm… azazhogy valami erősítőt… Aztán holnapután 

ismét eljövök, és megnézem, hogy van. 

Spiro visszaszállította Theodore-t a városba, és a megfelelő idő 

múlva újból megjelent az orvossággal. 

– Ezt én nem iszom meg – mondta Larry, ferde pillantást vetve az 

üvegcsére. – Mintha denevérpetefészek-kivonat lenne. 

– Ne butáskodj, drágám! – Mama egy keveset csepegtetett az 

orvosságból a kanálba. – Jót fog tenni. 

– Nem fog jót tenni. Ez ugyanaz az orvosság, amit a barátom, 

doktor Jekyll vett be, és lám, mi történt vele. 

– Mi történt vele? – kérdezte meggondolatlanul mama. 

Amikor rátaláltak, a csilláron lógott, vakarózott, és azt mondta, 

hogy ő Mr. Hyde. 

– Ugyan már, Larry, hagyd abba a bolondozást! – mondta erélyesen 

mama. 

Nagy nehezen sikerült rávennünk, hogy vegye be az orvosságot, és 

bújjon ágyba. 

Másnap reggel arra ébredtünk, méghozzá példátlanul korán, hogy 

dühös ordítás hallatszik Larry szobájából. 

– Mama! Mama! – bömbölte. – Gyere, és nézd meg, mit műveltél! 

Meztelenül találtuk a szobájában, ott ugrált körbe, nagy tükörrel a 

kezében. Harciasan mama felé fordult, és mamának elállt a lélegzete. 



Larry arca kétszer akkorára dagadt, mint amilyen normális 

körülmények között lenni szokott, és olyan színe volt, mint a 

paradicsomnak. 

– Mit csináltál magaddal, drágám? – kérdezte mama erőtlenül. 

– Mit csináltam? Te mit csináltál?! – ordította Larry, nehezen ejtve 

ki a szavakat. – Te meg az a nyavalyás Theodore meg az a rohadt 

orvosság… ezt művelte a hipofizismirigyemmel! Nézz csak rám! 

Rosszabbul nézek ki, mint Jekyll és Hyde. 

Mama zavartan föltette a szemüvegét, és rábámult Larryre. 

– Mintha mumpszod volna. 

– Ostobaság! Az gyerekbetegség – mondta türelmet lenül Larry. – 

Nem, ez Theodore hülye orvosságának a hatása. Mondom neked, 

megtámadta a hipofízis mirigyemet. Ha nem adtok be azonnal 

ellenmérget, akkorára növök, mint egy óriás. 

– Ostobaság, drágám, biztos vagyok benne, hogy mumpszod van – 

nyugtatgatta mama. – Csak az a furcsa benne, hogy neked már volt 

mumpszod. Ebben biztos vagyok. Nézzük csak, Margónak 1920-ban 

Darjeelingben kanyarója volt… Leslie-nek trópusi bélfertőzése 

Rangoonban… nem, tévedek, ez 1900-ban történt Rangoonban, és 

neked volt bélfertőzésed, aztán Leslie kapott bárányhimlőt 1911-ben 

Bombayben… vagy 12-ben? Nem emlékszem pontosan, és aztán 

neked kivették a manduládat Rajaputanában 1922-ben, vagy az is 

lehet, hogy 1923-ban… erre sem emlékszem pontosan, aztán meg 

Margo kapott… 

– Sajnálom, hogy félbeszakítom a Családi Kórok Almanachjának 

szíves felolvasását – vágott közbe hűvösen Larry –, de lenne szíves 

valaki ellenméregért küldeni, mielőtt még akkorára növök, hogy nem 

férek majd ki a szobából?! 

Amikor megjelent Theodore, mama diagnózisával értett egyet: – 

Igen… izé… khm… ez egészen biztosan mumpsz. 

– Hogy érted azt, hogy egészen biztosan, te sarlatán? 

– Larry dühösen meredt rá vizenyős, dagadt szemével. 

– Mért nem tudtad ezt már tegnap? És különben is nem lehet 

mumpszom, mert az gyerekbetegség. 

– Nem, dehogy – mondta Theodore. – Általában gyerekek kapják 

meg, de gyakran előfordul, hogy felnőttek is megkapják. 

– Mért nem ismertél fel egy ilyen közönséges betegséget első 

látásra? – kérdezte Larry. – Még egy mumpszot se vagy képes 



felismerni! Téged gondatlan kezelésért ki kell dobni az orvosi karból, 

vagy hogy a fenébe hívják. 

– A mumpszot nagyon nehéz diagnosztizálni… a… khm… korai 

stádiumában – mondta Theodore –, amíg meg nem jelennek a 

daganatok. 

– Jellemző az orvosi szakmára – gúnyolódott keserűen Larry. – Még 

felismerni sem tudnak egy betegséget, amíg a páciens kétszer akkorára 

nem nő, mint amilyen volt. Botrány! 

– Hacsak nem támadja meg a… khm… tudod… khm… izé… 

alsófertályodat – tűnődött el Theodore –, néhány nap múlva kutya 

bajod. 

– Alsófertály? – kérdezte értetlenül Larry. – Miféle alsófertály? 

– Hát izé… tudod… a mumpsztól megduzzadnak a mirigyek – 

magyarázta Theodore –, és ha ez elterjed a testben, és megtámadja a 

mirigyeket a… khm… az alsófertályt, az csakugyan nagyon fájdalmas 

lehet. 

– Úgy érted, hogy meg fogok dagadni, és úgy fogok kinézni, mint 

egy elefántbika? – borzadt el Larry. 

– Hm… izé… igen – mondta Theodore, aki úgy érezte, hogy ennél 

jobban nem tudná leírni a betegséget. 

– Ez összeesküvés, hogy sterilizáljanak – ordította Larry. – Te meg 

a denevérvérből készült tinktúrád. Te féltékeny vagy a férfiasságomra! 

Ha azt mondjuk, hogy Larry rossz páciens volt, enyhe kifejezést 

használunk. Egy óriási kézi csengőt tartott az ágya mellett, s 

szüntelenül kolompolt, hogy magára vonja a figyelmet, és mamának 

naponta hússzor meg kellett vizsgálnia az alsóbb részeit, és 

biztosítania, hogy semmi elváltozást nem észlelt. Amikor kiderült, 

hogy Larry a mumpszát Leonora csecsemőjétől kapta, Larry 

fenyegetőzni kezdett, hogy kiátkozza a csecsemőt. 

– Én vagyok a keresztapja – mondta. – Mért ne átkozhatnám ki a 

hálátlan kis csirkefogót? A negyedik napon már mindannyian a 

végkimerüléshez közeledtünk. Aztán megjelent Creech kapitány, hogy 

meglátogassa Larryt. Creech kapitány, ez a buja természetű, nyugdíjas 

tengerész, mama fekete báránya volt. Creech – jóllehet már 

hetvenegynéhány éves volt – elszántan hajkurászott minden nőstényt, 

de különösen mamát, és állandó bosszúság forrása volt mama számára 

gátlástalan viselkedése és korlátolt elméje miatt. 



– Hahó! – kiáltotta, miközben bedülöngélt a hálószobába, csámpás 

álla ide-oda mozgott, gyér szakálla és haja égnek állt, csipás szeme 

könnyezett. – Hahó, helló! Lássuk a halottat! 

Mama, aki aznap éppen negyedszer vizsgálta meg Larryt, 

felegyenesedett, és rámeredt a kapitányra. 

– Nem szégyelli magát, kapitány? – kérdezte hűvösen. – Ez állítólag 

betegszoba, nem pedig kocsma. 

– Végre együtt vagyunk, egy hálószobában – sugárzott Creech, 

tudomást sem véve mama arckifejezéséről. 

– No, ha a fiú nem néz ide, cicázhatunk egy kicsit. 

– Köszönöm, nem érek rá a cicálkodásra – mondta fagyosan mama. 

– Najó, najó. – A kapitány letelepedett az ágy szélére. – Mi ez a 

kényeskedés, mi ez a nyafogás? Mumpszod van, mi, fiú? Gyerekes 

dolog! Ha már mindenáron beteg akarsz lenni, légy beteg 

tisztességesen, ahogy férfihoz illik. Én bezzeg a te korodban 

legfeljebb csak egy kiadós trippert kaptam. 

– Nagyon örülnék, kapitány, ha nem Gerry előtt elevenítené fel 

emlékeit – mondta határozottan mama. 

– Csak nem támadta meg a betegség a férfiasságodat? 

– kérdezte aggódva Creech. – Borzasztó, ha az embernek az 

ágyékára megy. Ha a mumpsz az ágyékra megy, tönkreteheti egy férfi 

szexuális életét. 

– Larry teljesen jól van, köszönjük – húzta ki magát mama 

méltóságteljesen. 

– Ha már az ágyékról van szó – folytatta a kapitány –, hallottak 

arról a Kucsból való hindu szűzről, aki két szelíd kígyót tartott a 

combjai közt, és azt mondta, hogy amikor tekeregnek, az olyan 

finoman csiklandós, csak a barátaim nem szeretik, ha így csikland az 

ágyékom, hahaha! 

– De kapitány – mondta sértődötten mama –, nagyon kérem, ne 

beszéljen így Gerry előtt! 

– Amikor eljöttem a postahivatal előtt, beugrottam a maguk 

postájáért is folytatta a kapitány, tudomást sem véve mama szigorú 

figyelmeztetéséről, előhúzott néhány levelet és levelezőlapot a 

zsebéből, és az ágyra lökte őket. – Istenemre, csoda csinos kis 

kisasszony szolgál most itt a postán. Díjat nyerhetne akármilyen 

szépségversenyen. 



Larry azonban nem figyelt oda; már kihúzott egy levelezőlapot a 

postából, amelyet Creech kapitány hozott. Elolvasta, és éktelen 

röhögésbe tört ki. 

– Mi az, drágám? – kérdezte mama. 

– Egy levelezőlap a gróftól. – Larry a szemét törölgette. 

– Ó, tőle – fintorgott a mama. – Nos, róla hallani se akarok. 

– Igenis, hallani fogsz – mondta Larry. – Már azért is megéri, hogy 

beteg vagyok, hogy ezt a levlapot kézhez kaphattam. Máris jobban 

érzem magam. Azzal fogta a levelezőlapot, és felolvasta. A gróf 

nyilván kerített valakit, az írta meg helyette, az illető elég gyöngén 

tudott angolul, de nagyon találékonynak bizonyult. 

“Rómába érkeztem – kezdődött a szöveg –, a klinikán fekszem, 

valami súlyos betegségben, amit bumpsznak hívnak. Egész testemre 

kiterjedt. Sehogy se tudok, kilábalni belőle. Nem vagyok éhes, és nem 

tudok ülni. Vigyázzanak, nehogy bumpszot kapjanak. Rossignol 

gróf.” 

– Szegény ember – mondta mama minden meggyőződés nélkül, 

amikor mindnyájan abbahagytuk a nevetést. – Igazán nem volna 

szabad nevetnünk rajta. 

– Nem – jelentette ki Larry. – Írni fogok neki, és megkérdezem tőle, 

vajon a görög bumpsz van-e olyan fertőző, mint a francia. 

 

 

4. A TAVASZ ALKOTÓELEMEI 

 

Sakálok hajléka 

és struczok udvara. 

Ézsaiás, 34,13. 

 

Amikor eljött az ő ideje, a tavasz úgy tört ki, mint valami láz; 

mintha a sziget kényelmetlenül hánykolódott-forgolódott volna a tél 

meleg és nedves ágyában, aztán hirtelen, vibrálva teljesen felébredt, 

pezsgett az élettől a jácintkék égbolt alatt, amelybe úgy hatolt be a 

finom, áttetszően sárga ködbe burkolózó fölkelő nap, mint egy végső 

formáját elnyert selyemhernyógubó. Számomra a tavasz volt az egyik 

legszebb időszak, mert a sziget teljes faunája új, mozgalmas életre 

kelt, és a levegő megtelt reménnyel. Igen, talán ma fogom elkapni a 

legnagyobb víziteknőst, amelyet valaha is láttam, vagy ma jövök rá a 



nyitjára annak a rejtélynek, hogy a teknősbébi, mely amikor a tojásból 

kibújik, ráncos és töpörödött, mint egy dió, miként növekszik egy órán 

belül a kétszeresére, és ennek következtében hogyan simul ki 

úgyszólván valamennyi ránca. Az egész sziget csupa nyüzsgés volt és 

csupa hang. Korán ébredtem, gyorsan bekaptam a reggelit a korai nap 

melegétől már illatozó mandarinfák alatt, összeszedtem hálóimat és 

gyűjtődobozaimat, füttyentettem Rogernek, Csurinak és Büdinek, és 

elindultam, hogy felderítsem birodalmamat. Fenn a dombokon, a 

miniatűr hanga- és rekettye-erdőkben, ahol a naptól meleg sziklákat 

különös zuzmók díszítették, mint megannyi régi pecsét, a teknősök 

előbújtak téli álmukból, félretolták a földet, amely alatt aludtak, és 

lassan kikecmeregtek a napra, hunyorogtak és nyeldekeltek. Addig 

pihentek a napon, amíg fel nem melegedtek, aztán lassan elindultak 

lóheréből, pitypangból vagy esetleg egy kövér, fehér pöfeteggombából 

álló első ebédjük felé. Akárcsak birodalmam több részét, a 

teknősbéka-dombokat is jól megszerveztem: valamennyi teknős 

számos megkülönböztető jellel rendelkezett, úgyhogy figyelemmel 

tudtam kísérni a fejlődését. Hasonló gonddal jelöltem meg a 

csaláncsúcsok és barátposzáták fészkét is, az imádkozó sáskák 

petéinek papírszerű buckáit, a pókok hálóját, és valamennyi sziklát, 

amely alatt valamelyik nekem kedves állat rejtőzött. 

De hogy a tavasz megkezdődött, igazában mindig a teknősök 

tömeges megjelenése jelezte számomra, mert csak amikor a tél 

valóban elmúlt, akkor cammogtak elő, hogy párt válasszanak, 

nehézkesen és súlyos páncélban, mint valami középkori lovag, aki 

elrabolt szerelme megmentésére indul. Mihelyt kielégítették 

éhségüket, fürgébbek lettek – ha ugyan szabad ezzel a szóval 

jellemezni egy teknőst. A hímek lábujjhegyen jártak, nyakukat 

kinyújtották, amennyire csak tudták, néha megálltak, és valami 

elképesztő, hangos és erélyes csaholásba fogtak. Sohase hallottam, 

hogy egyetlen nőstény is válaszolt volna erre a csengő, pincsiszerű 

kiabálásra, a hím azonban valamilyen módon mindig kinyomozta a 

nőstényt, és aztán még mindig csaholva, harcba bocsátkozott vele, 

nekiütötte a páncélját a páncéljának, megpróbálta rávenni, hogy adja 

meg magát, s közben a nőstény, aki egy csöppet sem riadt meg, a két 

menet közti pillanatnyi szünetekben megpróbált tovább táplálkozni. 

Így történt, hogy a dombok csak úgy visszhangoztak a csaholástól és a 

párzó teknősök egymásnak ütődő páncéljaitól, a csaláncsúcsok 



állhatatos tak-takozásától, amely úgy hangzott, mint egy üzemben 

lévő miniatűr kőfejtő lármája, a rózsaszín mellű erdei pintyek 

csipogásától, amely olyan volt, mintha apró esőcseppek hullottak 

volna ritmikusan egy tócsába, valamint a tengelicék vidám, ziháló 

énekétől, amint keresztültörtettek a sárga rekettyén, mint megannyi 

tarka ruhás bohóc. Mélyen lent a teknősbéka-dombok alatt és a 

borvörös anemonákkal, aszfodéloszokkal és rózsaszínű ciklámenekkel 

teli olajfaligetek alatt, ahol a szarkák ütötték fel fészküket, és a 

szajkók riogatták az embert váratlan éles, kétségbeesett 

rikoltozásukkal, ott terültek el a régi velencei uralom sópárlói, mint 

valami sakktábla. Mindegyik földdarabot – némelyik csak akkora, 

mint egy kis szoba – széles, sekély, sós vizű, sáros csatorna határolt. A 

földdarabon egész kis dzsungel volt szőlőtövekből, kukoricából, 

fügefákból, paradicsomokból, amelyeknek olyan csípős szaga volt, 

mint a mezei poloskának, akkora görögdinnyékből, mint valami 

mitikus madár óriási zöld tojásai, cseresznye-, szilva- és barackfákból, 

naspolyából, eperbokrokból és batátából – ez mind együtt alkotta a 

sziget éléskamráját. A tenger felé eső oldalon valamennyi sós vizű 

csatornát nádas szakaszok öveztek, a nádszálak hegye akár megannyi 

lándzsahegy; de a szárazföld felé, ahol az olajfaligetekből patakok 

zúdultak alá a csatornákba, és a víz édes volt, buja növényzet 

tenyészett, és a szelíd csatornákat vízililiomok díszítették, és 

aranysárga boglárkák szegélyezték. Tavasszal ezen a részen szokott a 

víziteknősök két faja – az egyik fekete és aranypettyes, a másik meg 

szürke hajszálcsíkos-élesen füttyenteni, majdnem úgy, mintha madár 

volna, miközben üldözőbe vette párját. A zöld és barna békák, 

amelyeknek combja foltos, mint a leopárd, úgy néztek ki, mintha 

frissen lakkozták volna őket. Szenvedélyesen, kidülledt szemmel 

ölelkeztek, kuruttyolták végtelen karéneküket, és felhőszerű, nagy 

szürke petecsomókat raktak le a vízbe. Ahol a csatornákat árnyékot 

adó nádas, füge- vagy egyéb gyümölcsfa szegélyezte, a parányi 

levelibékák fújták fel sárga kis tokájukat, akkorára, mint a dió, és 

brekegtek monoton tenor hangon. Élénkzöldek voltak, s a bőrük puha, 

mint a nyirkos zergebőr. A vízben a moszatok vékony tekercsei 

mozogtak és ingadoztak szelíden a gyenge áramlatokban; itt a 

levelibékák helyezték el kis szilva nagyságú, sárgás petecsomóikat. 

A földek egyik oldalán lapos füves terület húzódott, amelyet a 

tavaszi esőzések alkalmával elöntött a víz, és körülbelül tíz centi mély, 



fűvel bélelt hatalmas, de sekély vizű tóvá változott. Itt, ebben a meleg 

vízben szoktak összegyülekezni a mogyoróbarna, sárga hasú gőték. A 

hím felállt a nősténnyel szemközt, begörbítette a farkát, aztán szinte 

komikus koncentrációval vadul elkezdte csóválni a farkát, spermát 

bocsátott ki magából, és a nőstény felé sodorta. A nőstény viszont egy 

falevélre helyezte el a fehér, víztisztán áttetsző, megtermékenyített 

petéket, aztán hátsó lábaival összehajtogatta és összeragasztotta a 

falevelet, úgyhogy a pete valósággal dobozba került. 

Tavaszonként ezen a vízzel elárasztott tószerű vidéken különös 

marhacsordák bukkantak fel. Óriási, csokoládészínű állatok voltak, 

hatalmas, hátrahajló szarvuk fehér, mint a gomba; hasonlítottak a 

közép-afrikai ankole-marhához, de nyilván valahonnan közelebbről 

hozták őket ide, Perzsiából vagy talán Egyiptomból. Az állatokat vad, 

különös, cigányféle népek őrizték, akik hosszú, alacsony, lóvontatta 

szekereken táboroztak a legelő mellett: a zord külsejű, kormos képű 

férfiak és a fekete, bársonyos szemű és vakondprémre emlékeztető 

hajú csinos asszonyok és lányok a tűz körül üldögéltek, pletykáltak 

vagy kosarat fontak, és olyan nyelven beszéltek, amit én nem értettem: 

a rongyos, sovány és barna, szajkószerű hangon kiáltozó, sakálhoz 

hasonló fiúk látták el a pásztori teendőket. Amikor a hatalmas állatok 

egymásnak rontottak, hogy feneketlen éhségükben elkergessék a 

másikat az útból, szarvaik úgy koppantak és csattantak össze, mint a 

muskéták. Barna bundájuk édeskés tehénszaga virágillatként terjengett 

a levegőben. A legelő egyik nap még üres volt, másnap már mintha 

ősidők óta betelepült volna egymás hegyén-hátán zsúfolódó sátrakkal, 

amelyeket pókhálóként vett körül a csillogó tüzekről felszálló füst; a 

marhacsordák lassan mozogtak a sekély vízben, szüntelenül vizslató, 

rángó pofájuk és csobogó patáik halálra rémítették a gőtéket; a 

békákat meg a teknős-bébiket pedig pánikszerű menekülésre 

késztették a szörnyű invázió elől. Borzasztóan szerettem volna egyet 

magaménak tudni ezek közül az óriási barna marhák közül, de 

tisztában voltam vele, hogy a családom semmilyen körülmények 

között sem engedné, hogy egy ekkora és ennyire zordnak látszó állatot 

tartsak, akármilyen könyörgő hangon bizonygattam is, hogy olyan 

szelídek, hogy hat-hét éves kis lurkók terelgetik őket. A családnak már 

az is betett, amikor viszonylag közel kerültem a birtoklás 

lehetőségéhez. Kint jártam a földeken, éppen az után, hogy a cigányok 

leöltek egy bikát; a még véres bőr ki volt feszítve, és egy csapat 



leányzó késekkel vakarta és fahamut dörzsölt bele. A bőr közelében 

hevert a véres, feldarabolt tetem, csillogott, nyüzsögtek rajta a legyek, 

nem messze pedig a hatalmas fej, a szőrös fülek hátracsapva, a szemek 

félig hunyva, mintha a fej gondolkodna, s vér szivárgott az egyik 

orrlyukból. Az ívelt fehér szarvak egy méternél is hosszabbak voltak, 

olyan vastagok tűnt a combom, és én vágyakozva néztem őket, 

sóváran, mint az ősember, akinek nagyvadra fáj a foga. Úgy 

döntöttem, semmi értelme se volna megvásárolnom az egész fejet; 

noha meg voltam győződve róla, hogy mestere vagyok az 

állatkitömésnek, a családom nem osztotta ezt a hitemet. Különben is 

csak az imént zördültem össze velük egy döglött teknős miatt, amelyet 

meggondolatlanul a verandán boncoltam fel, így aztán mindenki 

pesszimista módon vélekedett anatómiai érdeklődésem felől. Igazán 

kár volt, mert a bikafej pompásan festett volna a hálószobám ajtaja 

fölött, ha gondosan felszerelem a falra, és gyűjteményem legszebb 

darabja lett volna, felülmúlva még kitömött repülőhalamat és 

majdnem teljes kecskecsontvázamat is. Tudva azonban, hogy milyen 

kérlelhetetlen tud lenni a családom, kelletlenül úgy döntöttem, hogy 

be kell érnem a szarvakkal. Miután egy darabig lelkesen alkudoztam – 

a cigányok elég jól tudtak görögül –, tíz drachmáért és az ingemért 

megvásároltam a szarvakat. Az ing hiányát azzal magyaráztam az 

anyámnak, hogy elszakadt, amikor sajnálatos módon leestem egy 

fáról, és a maradványait már nem is volt érdemes hazahoznom. Aztán 

a hatalmas szarvakat diadalmasan felcipeltem a szobámba, és a 

délelőttöt azzal töltöttem, hogy kifényesítettem és felszögeztem őket 

egy falemezre, aztán az egész alkotmányt gondosan felakasztottam 

egy kampóra az ajtó fölé. 

Hátraléptem, hogy megcsodáljam a hatást, és ebben a pillanatban 

hallottam meg Leslie dühös, fölemelt hangját: 

– Gerry! – kiáltotta. – Gerry! Hol vagy? 

Eszembe jutott, hogy kölcsönvettem egy doboz fegyverolajat a 

szobájából, hogy kifényesítsem vele a szarvakat, azt tervezve, hogy 

visszaviszem, mielőtt még észrevenné. De mielőtt még bármihez 

kezdhettem volna, kinyílt az ajtó, és harcra készen megjelent Leslie. 

– Gerry! Te vetted el a fegyverolajamat? – kérdezte. 

Az ajtó Leslie belépésére visszalendült és becsapódott. Az én 

csodálatos két szarvam úgy pattant le a falról, mintha a bika szelleme 

sarkallta volna, azé a bikáé, amely hajdanán a tulajdonosuknak 



mondhatta magát; a szarvak Leslie feje tetején kötöttek ki, és 

letaglózták, akárha hentesbárdok lettek volna. 

Első félelmem az volt, hogy szép szarvaim esetleg összetörtek. A 

második, hogy a bátyám netán meghalt. Mindkét félelmem tévesnek 

bizonyult. A szarvak sértetlenek maradtak, a bátyám meg még mindig 

üveges szemmel ülő helyzetbe tornászta magát, és rám meredt. 

– Jesszusom! A fejem! – nyögte a halántékát szorongatva, és 

ide-oda imbolygott. – Hogy az a magasságos Úristen!… 

Hogy enyhítsem haragját, elindultam megkeresni mamát. Nagy 

töprengés közepette találtam a hálószobájában, az ágy fölé görnyedve, 

amely telis-tele volt kötésmintákat tartalmazó könyvekkel. 

Elmagyaráztam, hogy Leslie-t véletlenül megsebezték a szarvaim. 

Mama szokás szerint komorabbik oldaláról látta a dolgot, s meg volt 

győződve róla, hogy egy bikát rejtegetek a szobámban, és az taposta 

halálra Leslie-t. Fölöttébb megkönnyebbült, amikor épségben 

megtalálta: a padlón ült, sértetlenül, de mondhatni kissé bosszúsan. 

– Hát te meg mit csináltál, Leslie drágám? – kérdezte mama. 

Leslie rámeredt, az arca lassan egy túlérett szilva árnyalatát vette 

fel. Elég nehezen sikerült megtalálnia a hangját. 

– Ez a rohadt kölyök – nyögte ki végül, amúgy fojtottan bömbölve. 

– Agyon akart ütni… Fejbe vágott egy pár bazinagy szarvasaganccsal! 

– Ne beszélj ilyen csúnyán, drágám – mondta automatikusan mama. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem akart rosszat. 

Hát persze hogy nem, mondtam én is, dehogyis akartam kárt tenni 

benne, ám a pontosság kedvéért rámutattam, hogy a szarvak nem egy 

szarvas agancsai, mert azok egészen más alakúak, hanem egy speciális 

bikafajtának az ékességei, amelyet még nem sikerült azonosítanom. 

– Nem érdekel, hogy miféle fajta – vicsorgott Leslie –, akkor se 

érdekel, ha egy kurva brontoszaurusznak a szarva! 

– De Leslie drágám – mondta mama –, teljesen felesleges ennyit 

káromkodnod! 

– Egyáltalán nem felesleges! – kiáltotta Les. – Ha téged ütöttek 

volna fejbe egy bálnabordával, te is káromkodnál! 

Elkezdtem magyarázni, hogy a bálnaborda tulajdonképpen 

egyáltalán nem hasonlít az én szarvaimhoz, de Leslie gyilkos 

pillantása belém fojtotta a szót, úgyhogy anatómiai előadásom szépen 

elhalt a torkomban. 



– Látod, drágám, nem tarthatod azokat a szarvakat az ajtó fölött – 

mondta mama –, az nagyon veszedelmes hely. Leüthetted volna Larryt 

is. 

A vér is meghűlt bennem a gondolatra, hogy a bikámnak a szarva 

esetleg Larryt is letaglózhatta volna. 

– Máshová kell akasztanod őket – folytatta mama. 

– Nem! – kiáltotta Leslie. – Ha már mindenáron meg kell tartania 

azokat a vackokat, ne akassza fel őket sehova. Tegye őket egy 

szekrénybe vagy valahová. Kelletlenül ugyan, de belementem ebbe a 

megszorításba, így aztán a szarvak az ablakpárkányra kerültek, s nem 

okoztak egyéb kárt, mint hogy rendszeresen ráestek cselédünk, 

Lugarecia lábára, minden este, amikor becsukta a zsalukat, mivel 

azonban ő nem lebecsülendő képességekkel rendelkező hivatásos 

hipochonder volt, élvezte az így szerzett sérüléseket. Ez a baleset 

azonban egy időre árnyékot vetett Leslie-vel való kapcsolatomra, és ez 

volt a közvetlen oka, hogy akaratlanul is felkeltettem Larry haragját. 

Még kora tavasszal hallottam a sópárlók felől egy bölömbika furcsa 

ordítozását, amely zengve visszhangzott a nádasban. Hatalmas 

izgalom fogott el, mert eddig még egyetlen ilyen madarat sem sikerült 

megfigyelnem, és abban reménykedtem, hogy ott fészkel, de hogy 

pontosan hol tevékenykedik, azt igen nehéz volt megállapítani, lévén a 

nádas óriási kiterjedésű. De miután számottevő időt töltöttem egy 

olajfa magasabb ágain kuporogva, amely a nádas fölé nyúlt, sikerült 

kutatási területemet úgy egy hektárnyira leszűkíteni. A bölömbikák 

nemsokára abbahagyták a bömbölést, én meg biztosra vettem, hogy 

elkezdtek költeni. Egyik reggel korán el is indultam, a kutyákat otthon 

hagytam. Hamarosan elértem a mezőkre, és bevettem magam a 

nádasba, úgy mozogva benne jobbra-balra, mint a szimatoló kutya, 

ellenállva a kísértésnek, hogy célomtól eltérítsen egy vízisikló által 

okozott váratlan fodrozódás, egy vízbe ugró béka csobbanása vagy 

egy frissen kikelt pillangó csábos tánca. Percek alatt eljutottam a 

hűvös, zizegő nádas szívébe, és a legnagyobb megdöbbenéssel 

konstatáltam, hogy a terület óriási kiterjedésű, a nádszálak pedig olyan 

magasak, hogy képtelen vagyok tájékozódni. Minden oldalról mint 

valami kerítés vett körül a nád, leveleik villogó zöld baldachint 

alkottak a fejem fölött, amelyen keresztül csak az élénkkék égboltot 

láthattam. Nem az aggasztott, hogy eltévedtem, mert tisztában voltam 

vele, hogy ha bármelyik irányba elég sokáig gyalogolok, előbb-utóbb 



a tengerhez vagy az országúthoz érek, hanem az izgatott, hogy nem 

tudom biztosan, vajon a helyes területet cserkészem-e be. Találtam a 

zsebemben néhány szem mandulát, és leültem, hogy megegyem, 

miközben fontolóra vettem a helyzetet. Elfogyasztottam az utolsó 

mandulát is, és eldöntöttem, hogy legokosabb, ha visszamegyek az 

olajfákhoz, és újból tájékozódom, amikor felfedeztem, hogy tudtomon 

kívül az utóbbi öt percben körülbelül három méter távolságra ültem 

egy bölömbikától. A madár ott állt mereven, mint egy őrszem, nyakát 

egyenesen kinyújtva, hosszú, zöldesbarna csőrét az ég felé tartva, s 

közben keskeny kis koponyájának oldaláról dühösen és éberen meredt 

rám sötét, kidülledt szemével. A teste halvány-sárga volt, sötétbarna 

pettyekkel, s tökéletesen beleolvadt a csillogó, árnyékfoltos nádasba, 

és hogy fokozza az illúziót, miszerint ő csak része a mozgó háttérnek, 

jobbra-balra himbálózott. El voltam bűvölve, csak ültem és figyeltem 

a madarat, még lélegezni is alig mertem. Aztán hirtelen mozgás 

támadt a nádszálak között, a bölömbika megunta, hogy úgy nézzen ki 

maga is, mint egy nádszál, és nehézkesen fölröppent a levegőbe, mivel 

lógó nyelvvel és vidáman csillogó szemekkel megjelent a nádasban 

csörtető Roger. 

Kétségek közt hánykolódtam, vajon szemrehányást tegyek-e 

Rogernek, amiért elijesztette a bölömbikát, vagy megdicsérjem 

kétségtelenül hősi tettéért, hogy képes volt kiszimatolni a nyomomat 

egy több mint másfél mérföld hosszú, nehéz útvonalon. Roger 

szemlátomást annyira örült a teljesítményének, hogy nem volt szívem 

leszidni. Találtam még két szem mandulát, amelyet az előbb nem 

fedeztem fel a zsebemben, és jutalmul odaadtam neki. Aztán 

hozzáláttunk megkeresni a bölömbika fészkét. Hamarosan meg is 

találtuk, egy takaros kis nádkosár formájában, amelynek alján ott 

feküdt az első zöldes tojás. Rendkívül boldog voltam, és elhatároztam, 

hogy szemmel fogom tartani a fészket, és figyelemmel kísérem a fióka 

növekedését; aztán gondosan behajlítgatva a nádszálakat, hogy 

megjelöljem a fészek helyét, követtem Roger tömpe farkát. Neki 

nyilván sokkal jobb irányérzéke volt, mint nekem, mert alig tettünk 

meg harminc métert, máris kiértünk az országútra. Roger kirázta a 

vizet gyapjas bundájából, és meghempergett a finom, száraz, fehér 

porban. 

Amikor elhagytuk az országutat, s elindultunk fölfelé a 

domboldalon a fénytől és árnyéktól csillogó olajfaligeten keresztül, 



amelyet száz meg száz vadvirág tarkított, megálltam, hogy tépjek 

néhány anemonát mamának. Miközben a borszínű virágokat szedtem, 

a bölömbikán töprengtem. Ha majd a nőstény madár felnevelte 

ivadékait odáig, hogy teljesen kitollasodnak, ellopok közülük kettőt; 

és kiegészítem velük már amúgy sem jelentéktelen állatseregletemet. 

A baj csak az volt, hogy már meglévőjószágaim – egy dolmányos 

sirály, huszonnégy víziteknős és nyolc vízisikló – halszámlája jelentős 

volt, és sejtettem, hogy mama a két fiatal és éhes bölömbika érkezését 

enyhén szólva vegyes érzelmekkel fogadja majd. Ezt a kérdést 

fontolgattam, és beletelt egy kis idő, mire tudatára ébredtem a 

furulyaszónak, amely szinte sürgetett, hívogatott. 

Lenéztem az alattam húzódó országútra, és megpillantottam a 

rózsabogaras embert. Ez egy különös, állandóan úton lévő házaló volt, 

akivel gyakran találkoztam az olajfaligetekben tett kirándulásaim 

során. Sovány volt, rókaképű és néma, és elképesztően öltözködött – 

óriási, széles karimájú kalapot hordott, amelyhez rengeteg fonal volt 

fűzve, s a fonalak végén csillogó aranyzöld rózsabogarak 

himbálóztak; a ruhája csupa tarka foltból állt, mintha valamilyen 

sokszínű anyagból összeállított paplant viselne. Ezt az együttest 

széles, világoskék nyakkendő egészítette ki. A hátán zsákokat, 

dobozokat, galambokkal teli kalickákat cipelt, és a zsebéből képes volt 

bármit elővarázsolni, kezdve a fafurulyáktól, faragott állatoktól és 

fésűktől egészen Szent Szpiridion szentelt köntösének a darabjaiig. 

Számomra a rózsabogaras ember egyik legfőbb vonzóereje abban 

állt, hogy süket lévén, kénytelen volt páratlan utánzóképességére 

hagyatkozni, hogy megértesse magát. A furulyáját úgy használta, 

mintha a nyelve lenne. Amikor észrevette, hogy sikerült magára 

vonnia a figyelmemet, elvette a furulyát a szájától, és hívogatóan 

intett. Lerohantam a dombról, mert tudtam, hogy a rózsabogaras 

embernek néha nagyon érdekes holmijai vannak. Tőle kaptam például 

gyűjteményem legnagyobb kagylóhéját, ráadásul olyat, amelyben ott 

volt a két kis parányi parazita kagylóőr rák is. Megálltam a 

rózsabogaras ember mellett, és köszöntöttem. Elmosolyodott, 

kivillantak elszíneződött fogai, levette széles karimájú kalapját, 

mélyen-mélyen meghajolt, s ezzel a kalaphoz kötözött bogarakat lázas 

izgalomba hozta, amelyek addig álmosan zümmögtek, és úgy néztek 

ki, mint egy csomó smaragd. Aztán az egészségem felől érdeklődött, 

előrehajolva, kérdőn és aggodalmasan, tágra nyílt szemmel, majd 



közölte, hogy ő maga jól van, éspedig úgy, hogy egy gyors, vidám, 

gyöngyöző futamot játszott a furulyáján, aztán nagyokat szívott be a 

meleg tavaszi levegőből és kifújta, szemét szinte extázisban lehunyva. 

Miután túlestünk az udvariassági formulákon, rátértünk az üzletre. 

Megkérdeztem, mit akar tőlem. Ajkához emelte a furulyáját, 

siránkozó, elnyújtott és gyászos futamot játszott rajta, aztán elvéve 

ajkától a furulyát, tágra nyitotta a szemét és sziszegett, fejét 

jobbra-balra ingatva, s időnként a fogait csattogtatva. Ezzel olyan 

tökéletesen utánzott, legalábbis szerintem, egy dühös baglyot, hogy az 

volt a benyomásom, most menten el fog repülni. Izgatottan dobogott a 

szívem, mert már régóta vágytam egy párra az én füleskuvikom, 

Odüsszeusz mellé, aki napjait mint valami olajfából faragott totem a 

hálószobám ablaka fölött töltötte, éjszakánként pedig az egereket 

tizedelte a villa körül. De mikor megkérdeztem a rózsabogaras embert, 

ő csak gúnyosan nevetett, hogy én olyan közönséges dologra 

gondolok, mint egy fülesbagoly. 

Kiválasztott a sok batyuja közül egy nagy rongyzsákot, kibontotta, 

és tartalmát óvatosan a lábam elé ürítette. Ha azt mondom, hogy 

szóhoz se jutottam a meglepetéstől, enyhén fogalmazok, mert lábam 

előtt a fehér porban három hatalmas bagolyfióka izgett-mozgott, 

sziszegve, jobbra-balra inogva, és úgy csattogtatva a csőrét, mintha a 

rózsabogaras ember paródiája volna. Óriási, mandarinsárga 

szemükben dühvel vegyes félelem tükröződött. Uhubébik voltak, és 

ebben a minőségükben olyan ritkák, hogy a magamfajta bírnivágyó 

embernek legszebb álmait is meghaladták. Tudtam, hogy meg kell 

szereznem őket. Az a körülmény, hogy ha enyém lesz a három kövér 

és falánk bagoly, a hússzámlát legalább úgy megemeli, mint ahogyan 

a bölömbikáknak a gyűjteményemhez csatolása megemelte volna a 

halszámlát, nem számított. A bölömbikák a jövő zenéje voltak, 

elképzelhető, hogy egyszer valóság lesz belőlük, de az is lehetséges, 

hogy nem, viszont a baglyok, ez a három nagy, csőrét csattogtató és a 

porban rumbázó szürkésfehér hógolyó, maguk voltak a megtestesült 

valóság. 

Lekuporodtam a fiókák mellé, és miközben valami félálomfélébe 

simogattam őket, alkudozni kezdtem a rózsabogaras emberrel. 

Hírhedten tudott alkudni, s ez csak érdekesebbé tette a dolgot, 

ugyanakkor azonban a vele folytatott alkudozás nagyon is békésen 

zajlott, vagyis teljes csendben. Úgy ültünk egymással szemközt, mint 



két műértő, aki az Agnew galériában kicsinyesen alkudozik, mondjuk 

három Rembrandt kép fölött. Elég volt az áll felemelése, a legkisebb 

főhajtás vagy fejrázás, és aztán hosszú szünetek következtek, amikor 

is a rózsabogaras ember furulyája segítségével és a zsebéből előkapart 

néhány szem ehetetlen nugáttal megpróbálta elhatározásomat 

aláaknázni. De hát nagy volt a kínálat, s ezt ő is tudta: ki más lett 

volna olyan bolond ezen a szigeten, hogy nem is egy, hanem három 

uhubébit vásároljon? Végül is megkötöttük az üzletet. Mivel 

átmenetileg éppen pénzzavarban voltam, megmagyaráztam a 

rózsabogaras embernek, hogy a fizetésre várnia kell a következő 

hónap elejéig, amikor is esedékessé válik a zsebpénzem. A 

rózsabogaras ember maga is gyakran került hasonló kutyaszorítóba, 

így aztán tökéletesen méltányolta helyzetemet. Elmagyaráztam neki, 

hogy a pénzt közös barátunknál, Yaninál fogom hagyni az 

útkereszteződésnél lévő kávéházban, ahol majd átveheti, ha újra 

errefelé jár. Miután átestünk az üzlet piszkos, kereskedelmi részén, 

megosztoztunk egy kőkulacs gyömbérsörön, amely a rózsabogaras 

ember egyik hatalmas csomagjából került elő. Aztán értékes 

baglyaimat gondosan visszatettem a zsákjukba, és folytattam utamat 

hazafelé, a rózsabogaras embert pedig otthagytam az árok szélén 

heverészve, portékái és a tavaszi virágok között. Lelkesen furulyázott. 

A villához vivő úton a baglyocskák vad vijjogása juttatta eszembe az 

új szerzeményeimmel kapcsolatos étkeztetési bonyodalmakat. 

Nyilvánvaló, hogy a rózsabogaras ember nem etette őket. Ki tudja, 

mióta nem láttak élelmet, mert a lármájukból ítélve rendkívül éhesek 

lehettek. Sajnáltam szegényeket. Eszembe jutott, hogy Leslie-vel való 

viszonyom még mindig feszült, pedig ha nem az, talán rávehetném, 

hogy lőjön néhány verebet vagy esetleg egy-két patkányt újonnan 

szerzett bébijeimnek. A helyzet világos: újfent csak a mama páratlan 

jó szívére támaszkodhatom. 

Mamát a konyhában találtam meg, ahol dühösen kavart egy óriási, 

illatosan bugyborékoló üstöt, összeráncolt homlokkal nézte a kezében 

tartott szakácskönyvet, szemüvege párás volt, az ajka némán mozgott, 

s közben olvasott. Az olyan ember arckifejezésével varázsoltam elő 

baglyaimat, aki felbecsülhetetlen értékű ajándékot hozott a házhoz. 

Anyám megigazította a szemüvegét, s rápillantott a három sziszegő, 

ide-oda himbálózó gömböcskére. 



– Nagyon helyesek, drágám – mondta szórakozottan –, nagyon 

helyesek. Ugye biztonságba helyezed őket valahol? 

Megmondtam neki, hogy a szobámban fogom elhelyezni őket, és 

senki nem fogja tudni, hogy nálam vannak. 

– Az nagyon jó lesz – mondta mama, ideges pillantást vetve a 

baglyokra. – Tudod, hogyan érez Larry, amikor újabb és újabb állatok 

kerülnek a házhoz. Tudtam, de még mennyire, és épp ezért 

mindenáron titokban szándékoztam tartani előtte a baglyok érkezését. 

Van azonban egy kis nehézség, magyaráztam, éspedig az, hogy a 

baglyok nagyon éhesek – tulajdonképpen az éhhalál szélén állnak. 

– Ó, a kis drágáim! – Mama rokonszenve azon nyomban felébredt a 

baglyok iránt. – Adjál nekik egy kis kenyeret és tejet. 

Elmagyaráztam, hogy a baglyok húst esznek, és hogy húskészletem 

teljesen kifogyott. Nincs véletlenül mamának egy darab húsa, amelyet 

kölcsönadhatna, hogy a baglyok ne haljanak éhen? 

– Hát magam is kifogytam a húsból – válaszolta. – Ebédre 

sertéskarajt eszünk. Menj és nézd meg, nincs-e valami egyéb a 

jégszekrényben. 

Bementem az éléskamrában terpeszkedő hatalmas jégszekrényhez, 

amely romlékony ennivalóinkat tartalmazta, és bekukucskáltam jeges, 

ködös belsejébe. Csak a tíz szelet karajt voltam képes felfedezni; még 

ez is a fél fogára ha elég három farkaséhes uhunak. Ezzel a hírrel 

mentem vissza a konyhába. 

– Ó, drágám – sóhajtott a mama. – Biztos vagy benne, hogy nem 

esznek kenyeret és nem isznak tejet? Biztos voltam. A baglyok csak 

húst esznek. Abban a pillanatban az egyik bébi olyan erősen 

himbálózni kezdett, hogy orra bukott, mire én gyorsan 

felvilágosítottam a mamát: lám, már ennyire elgyöngültek! 

– Hát akkor, azt hiszem, a legokosabb, ha odaadod nekik a karajt – 

mondta elgyötörten a mama. Mi majd főzeléket ebédelünk, curryvel. 

Diadalmasan felvittem a baglyokat és a karajszeleteket a 

hálószobámba, és torkig lakattam az éhes bébiket hússal. 

A baglyok érkezésének az volt a következménye, hogy egy kicsit 

késve ültünk le az ebédhez. 

– Sajnálom, hogy nem ebédelhettünk korábban – mondta mama, és 

levette a hatalmas levesestál fedelét, amelyből curry illatú gőz szállt 

fel –, de a krumpli valamilyen okból egyszerűen nem akart megfőni. 



– Én azt hittem, karaj lesz ebédre – panaszolta sértődötten Larry. – 

Ízlelőszemölcseim egész délelőtt mást se tettek, mint a karajra fenték a 

fogukat. Mi történt a karajjal? 

– Sajnos, drágám, a baglyok az okai – mentegetőzött mama. – 

Hatalmas étvágyuk van. 

Larry kezében félúton megállt a szájához vitt curryvel teli kanál. 

– Baglyok? – meredt a mamára. – Baglyok? Mi az, hogy baglyok? 

Miféle baglyok? 

– Ja! – mondta mama teljesen összezavarodva, mert rájött, hogy 

taktikai hibát követett el. – Hát baglyok… tudod, olyan madarak… 

teljesen ártalmatlanok. 

– Miért, talán bagolyjárás van errefelé? – kérdezte Larry. – 

Megtámadták az éléskamránkat, és karmaik közt a karajjal elrepültek? 

– Nem, dehogy, drágám, ezek még fiókák. Dehogyis tennének ilyet. 

Gyönyörű szemük van, és nagyon éhesek voltak szegény kicsikéim. 

– Fogadni mernék, hogy Gerry újabb szerzeményei 

– mondta savanyú képpel Leslie. – Ebéd előtt hallottam, hogy 

dudorászik valakinek. 

– Azonnal el kell engedni őket – vakkantotta Larry. 

Nem tehetem, mondtam, mivel csak bébik. 

– Csak bébik, drágám – csitította őket mama. – Nem tehetnek róla. 

– Hogy érted azt, hogy nem tehetnek róla? – kérdezte Larry. – Azok 

a nyavalyások elzabálták az én karajomat… 

– A mi karajunkat – vágott közbe Margo. – Hogy te milyen önző 

vagy. 

– Ennek véget kell vetni – folytatta Larry, tudomást sem véve 

Margóról. – Túlságosan sokat engedsz meg a kölyöknek. 

– Az a mi karajunk is volt, nemcsak a tiéd – mondta Margo. 

– Badarság, drágám – intette le mama Larryt –, te mindig túlzol. 

Végeredményben csak néhány bagoly-bébiről van szó. 

– Csak! – mondta csípősen Larry. – A kölyöknek van már egy 

baglya, és azt is a mi költségünkön tartja. 

– Odüsszeusz nagyon kedves madár, és nem csinál semmi bajt – 

jegyezte meg védekezően mama. 

– Az lehet, hogy hozzád kedves – mondta Larry –, de nem a te 

ágyadra jár, nem a tiédet hányja tele ételmaradékkal, amit nem tud 

megemészteni. 

– Az már régen volt, drágám, és azóta nem csinálta. 



– És mi köze ennek tulajdonképpen a mi karajunkhoz? – kérdezte 

Margo. 

– Nemcsak arról van szó, hogy baglyok – folytatta Larry –, hanem 

arról, hogy ha ez így folytatódik tovább, isten a tudója, hamarosan 

annyi baglyunk lesz, mint Pallasz Athénének. Úgy látszik, te 

egyáltalán nem tudsz neki parancsolni. Gondolj csak rá, mit művelt a 

múlt héten azzal a teknőssel. 

– Az csak tévedés volt, drágám. Nem akart senkinek se ártani. 

– Csak tévedés! – mondta lesújtóan Larry. – Képes volt a verandán 

kibelezni azt a nyavalyás jószágot. A szobám olyan büdös volt, mint 

Ahab kapitány hajójának a belseje. Egy hetembe került, és körülbelül 

öt hektó kölnivizet kellett eltékozolnom, hogy beléphessek a 

szobámba, és ne ájuljak el rögtön. 

– Mi pontosan ugyanúgy éreztük a szagot, mint te – sziszegte 

felháborodva Margo. – Még azt hihetné valaki, hogy egyedül te 

érezted azt a bűzt. 

– Úgy van! – kiáltott fel Leslie. – Az én szobámban még büdösebb 

volt. A hátsó verandán kellett aludnom. Mondd, mért hiszed, hogy 

mindig mindennek te vagy az egyetlen szenvedő alanya? 

– Én nem hiszek semmit – mondta lesújtóan Larry. – Csak nem 

érdekelnek az alacsonyabb rendű lények szenvedései. 

– Az a baj veled, hogy önző vagy!! – Margo kitartott eredeti 

diagnózisa mellett. 

– Rendben van! – csattant fel Larry. – Ne hallgassatok rám. 

Hamarosan mindnyájan panaszkodni fogtok, hogy derékig 

bagolyköpetben áll az ágyatok. Én elköltözöm egy szállodába. 

– Azt hiszem, mára kitárgyaltuk a baglyokat – mondta határozottan 

mama. – Ki lesz itthon teára? Kiderült, hogy teára mindnyájan itthon 

leszünk. 

– Palacsintát csinálok skót módra – folytatta mama, mire elégedett 

sóhajok hangzottak fel az asztal körül, mert mama házilag készített 

eperdzsemmel, vajjal és tejszínnel leöntött skót palacsintáját 

valamennyien imádtuk. – Mrs. Vadrudakisz jön teára, úgyhogy 

szeretném, ha tisztességesen viselkednétek: 

Larry felnyögött. 

– Ki a fene az a Mrs. Vadrudakisz? – kérdezte. – Valami vén 

boszorkány, ugye? 

– Ugyan már, ne kezdd újra – intette rendre a mama. 



– Nagyon derék asszony. Roppant kedves levelet írt nekem; 

szeretné kikérni a tanácsomat. 

– Mire vonatkozóan? – kérdezte Larry. 

– Teljesen kétségbe ejti, ahogyan a parasztok bánnak az állataikkal. 

Hiszen nap mint nap látjuk, hogy megy a soruk a kutyáknak meg a 

macskáknak, meg a szegény, csupa seb szamaraknak. Nos, Mrs. 

Vadrudakisz szeretne egy társaságot kezdeményezni az állatokkal való 

kegyetlen bánásmód kiküszöbölésére Korfu szigetén. És szeretné; ha 

segítenénk neki. 

– Én ugyan nem segítek neki – szögezte le Larry. – Nem vagyok 

hajlandó segíteni semmiféle társaságot, amely az állatokkal való 

kegyetlen bánásmódot óhajtja megakadályozni. Abban hajlandó 

lennék segíteni, hogy minél kegyetlenebbül bánjanak velük. 

– Ugyan, Larry, ne beszélj ilyeneket – mondta szigorúan a mama. – 

Úgyse gondolod komolyan. 

– De még mennyire hogy komolyan gondolom – jelentette ki Larry 

–, és ha ez a Mrs. Vadrudakisz csak egy hetet töltene ebben a házban, 

ő is ugyanígy érezne. Puszta kézzel fojtaná meg a baglyokat, hogy 

életben maradhasson. 

– Mindegy, azt akarom, hogy mindnyájan udvariasak legyetek! – 

csapott az asztalra mama, és hozzátette: 

– És szeretném, ha nem szólnál a baglyokról, Larry. Még azt hinné, 

hogy különcök vagyunk. 

– Azok is vagyunk – zárta le a vitát meggyőződéssel Larry. 

Ebéd után felfedeztem, hogy Larry most is éppen azt a két embert 

idegenítette el magától, aki szövetségese lehetett volna bagolyellenes 

hadjáratában: Margót és Leslie-t. Amikor Margo meglátta a kis 

baglyokat, el volt ragadtatva. Éppen akkor sajátította el a kötés 

művészetét, és nagylelkűen felajánlotta, hogy azt köt a baglyoknak, 

amit csak szeretnék. Eljátszadoztam a gondolattal, hogy valamennyi 

baglyot egyforma csíkos pulóverbe kellene öltöztetnem, de a jó 

szándékú javaslatot nem találtam praktikusnak, és kelletlenül ugyan, 

de elhárítottam. 

Az a segítség, amelyet Leslie ajánlott fel, már jóval praktikusabb 

volt. Kijelentette, hogy szívesen lepuffant számomra egy rakomány 

verebet. Megkérdeztem, hajlandó-e ezt mindennap megcselekedni. 

– Hát mindennap nem – válaszolta Leslie. – Esetleg nem vagyok 

itthon; például bemegyek a városba, vagy valami. De amikor csak 



tudom, megteszem. Felvetettem, hogy esetleg lőhetne számomra 

egyszerre annyi verebet, hogy a készlet egy egész hétre elegendőnek 

bizonyuljon. 

– Nem rossz ötlet – mondta Leslie, akinek megtetszett a gondolat. – 

Csak számítsd ki, hány verébre van szükséged egy héten, és én 

lelövöm neked őket. Mivel a matematika nem volt erős oldalam, 

fáradságos munkával kiszámítottam, hogy (a hús kiegészítéséül) hány 

verébre lenne szükségem egy héten, és beállítottam az eredménnyel 

Leslie szobájába, ahol ő éppen fegyvergyűjteménye legutolsó 

szerzeményét, egy pompás, régi, török elöltöltő puskát tisztogatott. 

– Igen… oké – mondta, mikor számításaimat ellenőrizte. – 

Beszerzem őket. De okosabb lesz, ha a légpuskát használom s nem a 

vadászpuskát, mert az a hülye Larry még kiveri a balhét a lárma miatt. 

Így aztán a légpuskával és egy hatalmas papírzsákkal felszerelve 

kivonultunk a villa mögé. Leslie megtöltötte a puskát, 

nekitámaszkodott egy olajfa törzsének, és elkezdett lövöldözni. Simán 

ment a dolog, mintha céllövöldében csinálta volna, mert abban az 

évben rengeteg volt a veréb, s a villa teteje csak úgy feketéllett tőlük. 

Amikor a kitűnő céllövő Leslie talált, legurultak a tetőről, és 

lepottyantak a földre, ahol összegyűjthettem és papírzsákba tehettem 

őket. 

Az első néhány lövés után a verebek kezdték kényelmetlenül érezni 

magukat, magasabbra vonultak vissza, és a végén már a tető gerincén 

foglaltak helyet. Leslie ott is könnyen lelőhette őket, csakhogy akkor 

átestek a tetőgerincen, és a ház másik oldalán lévő verandára 

pottyantak le. 

– Várj, amíg még lepuffantok néhányat, csak aztán szedd össze őket 

– mondta Leslie, és én ennek megfelelően kötelességtudóan 

várakoztam. 

Lövöldözött még egy darabig, ritkán tévesztett célt, és a puska 

gyenge pukkanásával egy-egy veréb mindig eltűnt a háztetőről. 

– A szentségit neki – szólalt meg váratlanul. – Eltévesztettem a 

számolást. Hányat lőttem eddig? Mondtam neki, hogy én se 

számoltam. 

– Hát akkor menj és szedd össze a verandán őket, és várj meg ott. 

Lövök még vagy hatot. Ennyi elég lesz. A papírzsákot szorongatva 

megkerültem a házat, és legnagyobb rémületemre konstatáltam, hogy 

Mrs. Vadrudakisz, akiről megfeledkeztünk, megérkezett teára. Ő és 



mama kicsit feszélyezve üldögéltek a verandán, a teáscsészéket 

szorongatva, körülöttük megannyi veréb vérfoltos hullájával. 

– Igen – mondta éppen mama, szemmel láthatólag abban a 

reményben, hogy Mrs. Vadrudakisz nem vette észre a 

döglöttmadár-esőt –, igen, mi mindnyájan nagy barátai vagyunk az 

állatoknak. 

– Hallom – mondta Mrs. Vadrudakisz, jóindulatúan mosolyogva. – 

Hallom, hogy szeretik az állatokat, mint én. 

– Ó, igen – mondta mama. – Rengeteg állatot tartunk is. Tudja, az 

állattartás úgyszólván a szenvedélyünk. 

Idegesen rámosolygott Mrs. Vadrudakiszra, és egy döglött veréb 

abban a pillanatban pottyant bele az eperlekvárba. 

Lehetetlen volt eltitkolni és ugyanúgy lehetetlen úgy tenni, mintha 

nem volna ott. Mama szinte hipnotizáltan meredt a verébre, aztán 

végül megnyalta az ajkát, és rámosolygott Mrs. Vadrudakiszra, aki a 

csészéjét egyensúlyozva ült a széken, és borzadály ült ki az arcára. 

– Egy veréb – nyögte ki mama elhaló hangon. – Úgy látszik… izé… 

rengeteg hullik el belőlük az idén is. Leslie ebben a pillanatban rontott 

ki a házból a légpuskával a kezében. 

– Eleget öltem meg? – kérdezte. 

A következő tíz perc tele volt izgalommal. Mrs. Vadrudakisz 

kijelentette, hogy föl van háborodva, mint még soha életében, és hogy 

mi mindnyájan emberbőrbe bújt sátánok vagyunk. Mama meg egyre 

hajtogatta, hogy ő biztos benne, hogy Leslie nem akart senkit se 

megbántani, és abban is biztos, hogy a verebek egy percig sem 

szenvedtek. Leslie hangosan és harciasan egyre azt ismételgette, hogy 

minek ez a sok hűhó semmiért, s különben is a baglyok verebet 

esznek, és talán Mrs. Vadrudakisz azt akarja, hogy a baglyok éhen 

haljanak? De Mrs. Vadrudakisz nem volt hajlandó megenyhülni. 

Tragikusan sértett arcot vágva beburkolózott a köpenyébe, egész 

testében borzongva átlépett a verébhullákon; beszállt a kocsijába, és 

sürgősen elhajtott az olajfaligeteken keresztül. 

– Nagyon kérlek, máskor ne csináljatok ilyeneket, gyerekek – 

mondta mama, miközben töltött magának egy csésze teát, én meg 

fölszedtem a verebeket. – Ez nagyon… ez igen-igen tapintatlan volt 

tőled, Leslie. 

– De hát honnan tudhattam, hogy idekinn ül az a vén tyúk? – 

kérdezte felháborodva Leslie. – A ház falán még nem látok át! 



– Óvatosabbnak kellett volna lenned, drágám – mondta mama. – A 

jó ég tudja, hogy mit gondol most rólunk. 

– Azt gondolja, hogy vadak vagyunk – kuncogott Leslie. – Meg is 

mondta. Annyi baj legyen, ostoba vén bolond. 

– Jaj, de megfájdult a fejem! Menj és kérd meg Lugareciát, hogy 

főzzön még egy kis teát, jó, Gerry? Miután megivott két kanna teát, és 

bevett egy marék aszpirint, mama kezdte jobban érezni magát. Én is 

ott maradtam a verandán, előadást tartottam neki a baglyokról, amire ő 

csak fél füllel figyelt oda, időnként ezt mondogatva: – Igen, drágám, 

nagyon érdekes –, mikor egyszerre csak áramütésként érte egy dühös 

bömbölés, amely a villa belsejéből hallatszott. 

– Jajaj, drágám, ezt már nem bírom – nyögte. – Most meg mi a baj? 

Larry rontott ki a verandára. 

– Mama! – ordította. – Ennek véget kell vetni. Egyszerűen nem 

vagyok hajlandó tovább tűrni. 

– Jó, jó, drágám, ne kiabálj. Mi a baj? – kérdezte mama. 

– Mintha egy rohadt természettudományi múzeumban laknánk. 

– Hogyhogy, drágám? 

– Úgy, hogy elviselhetetlen itt az élet. Nem vagyok hajlandó tovább 

tűrni! – ordította Larry. 

– De hát mi a baj, drágám? – kérdezte zavartan mama. 

– Ki akartam venni magamnak egy italt a jégszekrényből, és mit 

találtam? 

– Mit találtál, drágám? – kérdezte érdeklődve mama. 

– Verebeket! – üvöltötte Larry. – Egy zacskó gennyes, 

antihigiénikus verebet! 

Nem volt valami jó napom. 

 

 

5. FAKÍROK ÉS FIESTÁK 

 

A sötétség fejedelme nemes ember. 

 

Shakespeare: Lear király* 

* Vörösmarty Mihály fordítása 

 

Állatseregletem rendszerint késő tavasszal duzzadt akkorára, hogy 

még mama is pánikba esett; ugyanis ilyenkor landolt környékünkön és 



költött minden állat, és bébiket végül is könnyebb betakarítani, mint 

felnőtteket. Ez volt az az időszak is, amikor a madarakat, akik éppen 

csak hogy megérkeztek, hogy fészket rakjanak és felneveljék 

fiókáikat, kéjjel lövöldözték le a helybeli úriemberek, jóllehet nem 

volt vadászati idény. Ezeknek a városi kocavadászoknak mindegy 

volt, mire lőnek; a parasztok csak az úgynevezett vadmadarakat 

pusztították, mármint a rigókat, feketerigókat és sziklarigókat, meg 

hasonlókat, ők azonban mindent elpusztítottak, ami röpült. Aztán látta 

az ember, hogyan térnek haza diadalmasan, roskadozva puskájuk és 

tölténytartó öveik súlya alatt, vadásztáskájuk tele mindenféle állat 

ragadós, véres, tollas tetemével, a vörösbegytől kezdve a kerti 

rozsdafarkúig, a csuszkától a fülemüléig. Így aztán tavaszonként a 

szobám és a verandának az a része, amely erre a célra volt elkülönítve, 

mindig tele volt vagy fél tucat kalickával és dobozzal, bennük 

csőrüket tátogató madárbébikkel, vagy olyan madarakkal, amelyeket 

sikerült megmentenem a “vadászoktól”, és amelyek szárnyukra vagy 

lábukra alkalmazott rögzítőkötéssel lábadoztak. 

Ebben a tavaszi mészárlásban az egyetlen jó dolog az volt, hogy 

kiváló alkalmat kínált annak felderítésére, miféle madarak találhatók a 

szigeten. Ha egyszer az öldöklést nem akadályozhatom meg, legalább 

hasznomra fordítom. Kinyomoztam a bátor és nemes Nimródokat, s 

megkértem őket, hogy mutassák meg vadásztáskájuk tartalmát. 

Ilyenkor listába szedtem a döglött madarakat, és egy kis könyörgés 

árán megmentettem azoknak az életét, amelyek csak megsebesültek. 

Ilyen módon került a birtokomba Hiawatha. 

Egy érdekes és mozgalmas délelőttöt töltöttem el a kutyákkal. 

Korán keltünk, és kimentünk az olajfaligetekbe; még mindig hűvös 

volt, és nedves a harmattól; pompás idő a rovargyűjtésre, mert a hideg 

letargikussá teszi őket, és nincs kedvük repülni. Így aztán viszonylag 

könnyen elkaphattam őket. Fogtam két pillangót, egy molylepkét, két 

ismeretlen bogarat és tizenhét sáskát, amelyeket madárfiókáim 

táplálására szántam. Amikor már magasan állt a nap az égbolton, és 

felmelegedett a levegő, és már túl voltunk egy kígyó és egy zöld gyík 

eredménytelen üldözésén, egy gyűjtőüvegbe megfejtük Agathi 

kecskéjét, lévén mindannyian szomjasak, és benéztünk öreg 

barátunkhoz, Yanihoz, a pásztorhoz, aki adott nekünk egy kis 

kenyeret, fügés süteményt, és megtöltötte szalmakalapomat 

szamócával, hogy ne haljunk éhen. 



Továbbmentünk egy kis öbölhöz, ahol a kutyák lihegve elnyúltak, 

vagy rákra vadásztak a sekély vízben, én meg kezem-lábam szétvetve, 

hason fekve, lélegzetemet visszatartva lebegtem a tengermélyi táj 

fölött. Amikor közeledett a dél, és a gyomrom jelezte, hogy már 

nyilván kész az ebéd, megszárítkoztam a napon – a só ezüstös 

csipkemintát rajzolt a bőrömre –, és elindultunk hazafelé. Miközben 

az árnyékos és hűvös olajfaligeteken csörtettünk keresztül, mintha 

forrás tört volna fel a hatalmas fatörzsek között, egy lövéssorozatot 

hallottam a jobb kéz felé eső mirtuszligetek felől. Elindultam arrafelé, 

hogy megnézzem, mi az, vigyázva, hogy a kutyák ne mozduljanak 

mellőlem, mert a görög vadászok izgatottak, és mielőtt még 

megállapítanák, mire lőnek, már lőnek. Ez a veszély énrám is 

vonatkozott, így aztán óvatosságból hangosan beszéltem a kutyákhoz: 

– Ide, Roger… Utánam! Légy jó fiú, Büdi! Csuri, ide gyere! 

Lábhoz!… Így ni, rendben van. Büdi, gyere vissza! – Aztán kiszúrtam 

a vadászt: egy óriási olajfagyökéren ült, a homlokát törölgette, és 

amikor láttam, hogy észrevett minket, odamentem hozzá. 

Fehér bőrű, kövérkés emberke volt, durcás kis szája fölött olyan 

bajusszal, mint egy hosszú fekete fogkefe, fekete szemüveget hordott, 

s olyan kerek és vizenyős volt a szeme, akár egy madáré. A legutolsó 

divat szerint volt vadászatra öltözve: fényesre suvickolt 

lovaglócsizmában, új, fehér kord bricsesznadrágban, förtelmesen 

szabott mustárszínű és zöld tweedzakóban, amelyen annyi volt a zseb, 

hogy úgy festett, mint egy fecskefészkekkel teli házeresz. Zöld tiroli 

kalapját, rajta egy csomó skarlátvörös és narancsszínű tollal, hátratolta 

göndör haján, és egy olcsó kölnitől éktelenül illatozó hatalmas 

zsebkendővel törölgette elefántcsontszínű homlokát. 

– Kalimera, Kalimera! – üdvözölt, sugárzó arccal és fújtatva. – Isten 

hozott. Uff? Meleg van, ugye? Igazat adtam neki, és megkínáltam egy 

kis szamócával, ami még megmaradt a kalapomban. Aggodalmas 

pillantást vetett a szamócára, mintha attól félne, hogy mérgezett, egy 

szemet kényeskedve megfogott kövér ujjaival, és hálásan mosolygott, 

miközben a szamócát bedugta a szájába. Az volt a benyomásom, hogy 

még soha életében nem evett szamócát kalapból, méghozzá puszta 

kézzel, és nem egészen biztos benne, hogy milyenek az efféle 

szamócaevés illemszabályai. 

– Remekül sikerült a vadászat ma délelőtt – jelentette ki büszkén, 

oda mutatva, ahol baljóslatúan, vérfoltosan és tollasan dagadozó 



vadásztáskája feküdt. A táska szájából egy pacsirta szárnya és feje 

lógott ki, olyan csúnyán szétroncsolva, hogy alig lehetett felismerni. 

Megkérdeztem, átvizsgálhatnám-e a táskája tartalmát. 

– Természetesen – mondta. – Majd meglátod, hogy mesterlövész 

vagyok. 

Meg is láttam. Volt a táskájában négy feketerigó, egy sárgarigó, két 

másik rigó, nyolc pacsirta, tizennégy veréb, két vörösbegy, egy 

csaláncsúcs és egy ökörszem. Elismerte, hogy ez az utóbbi elég kicsi, 

de paprikával és fokhagymával elkészítve pompás eledel. 

– De ez a legkülönb – jelentette ki büszkén. – Vigyázz, mert nem 

teljesen döglött meg. Azzal átnyújtott egy vérfoltos zsebkendőt, és én 

óvatosan kibontottam. A zsebkendőben egy nagy, lihegő, kimerült 

búbosbanka hevert; nagy, kemény vérfolt volt a szárnyán. 

– Ezt persze nem lehet megenni – magyarázta a vadász –, de a tollai 

prímán fognak festeni a kalapomon. Régóta vágytam egy ilyen 

gyönyörű, címerpajzsra illő madárra, amelynek finom taraja és 

lazacrózsaszín meg fekete teste van, és már mindenfelé kutattam a 

fészkei után, hátha sikerül hozzájutnom egy fiatal példányhoz. Most 

ott volt a kezemben egy eleven, illetve hogy pontosabb legyek, egy 

félholt búbosbanka. Gondosan szemügyre vettem, és úgy láttam, hogy 

állapota sokkal jobb, mint amilyennek látszik, mert csak az egyik 

szárnya tört el, és amennyire meg tudtam ítélni, a törés tiszta volt. A 

gond csak az volt, hogyan tudom rávenni gőgös, kövér vadászomat, 

hogy váljon meg tőle. Hirtelen remek ötletem támadt. Elkezdtem 

sopánkodni, hogy mennyire elkeserít és bosszant, hogy anyám nincs 

itt velem, mivel ő, magyaráztam, világhírű szaktekintély, ha 

madarakról van szó. (Mama nehezen tudott megkülönböztetni egy 

verebet egy strucctól.) Sőt, mondtam, mama írta az angliai vadászok 

számára a legfontosabb madarakról szóló könyvet. Hogy ezt 

bebizonyítsam, elővettem gyűjtőtáskámból Edmund Sanders 

könyvének, a Madaras zsebkönyv című műnek ütött-kopott és sokat 

tanulmányozott példányát, amely nélkül soha egy lépést se tettem. 

Kövér barátomnak rendkívül imponált a dolog. Elismerően 

popopo-pózva magában, végigpergette a könyv lapjait, s azt mondta, 

hogy anyám igazán kiváló asszony lehet, ha ilyen könyvet írt. Én meg 

folytattam: azért szeretném, ha most itt lenne anyám, mert még soha 

életében nem látott búbosbankát. A szigeten található valamennyi 

madárral találkozott már, beleértve a ritkán előforduló jégmadarat is; 



ezt bebizonyítandó, elővettem egy döglött jégmadár skalpját, amelyet 

egyszer véletlenül találtam, és talizmánként hordoztam a 

gyűjtőzsákomban, s odatettem a vadász elé. El volt bűvölve a csillogó 

kék tollakkal teli kis madárskalptól. Ha az ember meggondolja, 

folytattam, ezek a tollak sokkal szebbek, mint a búbosbankáéi. 

Eltartott egy kis ideig, amíg megértette, miről van szó, és akkor már ő 

könyörgött, hogy vigyem haza a búbosbankát az anyámnak, cserébe 

pedig hagyjam ott neki a bársonyos kék tollakkal borított bőrfoszlányt. 

Nagyszerűen megjátszottam, hogy egy pillanatig tétovázok még, aztán 

alázatos hálálkodásba csaptam át, betettem a sebesült búbosbankát az 

ingem alá, és hazasiettem vele, otthagyva vadász barátomat az olajfa 

gyökerén üldögélve, amint boldogan próbálgatta a jégmadár skalpját 

egy gombostűvel a kalapjára tűzni. Amikor hazaértem, felvittem új 

szerzeményemet a szobámba, és gondosan megvizsgáltam. Nagy 

megkönnyebbülésemre a madár hosszú; görbe, gumiszerű csőre, 

amely olyan volt, mint egy karcsú handzsár, sértetlen volt, ugyanis e 

finom szerv használata híján a madár nem tudott volna életben 

maradni. A kimerültségtől és az ijedelemtől eltekintve az egyetlen baj 

az volt vele, hogy törött volt a szárnya. A törés a szárny felső részén 

volt, és amikor óvatosan megvizsgáltam, úgy találtam, hogy tiszta 

törés, a csont elpattant, mint egy száraz gally, nem zúzódott szét, és 

nem repedt szilánkokra, mint egy zöld gally. Boncolóollómmal 

gondosan levágtam a szárnyról a tollakat, meleg vízzel és 

fertőtlenítővel lemostam róla a vérmocskot és a tolltöredéket, a 

csontot sínbe raktam két görbe bambuszforgács segítségével, és 

szorosan felkötöttem az egészet. Szakszerű munka volt, és büszke is 

voltam rá. A baj csak az volt, hogy a kötés túlságosan súlyosnak 

bizonyult, és mikor elengedtem a madarat, azonnal oldalt bukott, mert 

lehúzta a súly. Némi kísérletezés után sikerült bambuszból és 

ragtapaszból jóval könnyebb rögzítő sínt készítenem, és egy keskeny 

csík ragtapasszal a madár oldalához erősítenem a szárnyat. Aztán egy 

pipetta segítségével megitattam, és betettem egy ronggyal bélelt 

kartondobozba, hogy ott lábadozzon. 

A búbosbankát Hiawathának neveztem el, és a család a madár 

körünkbe való érkezését fenntartás nélkül helyesléssel fogadta, mert 

kedvelték a búbosbankákat, meg aztán ez volt az egyetlen egzotikus 

madárfajta, amelyet ők már húsz lépés távolságból is felismertek. 

Hiawatha lábadozásának első néhány napján mást se csináltam, csak 



megfelelő ennivalót kerestem neki, mert ugyancsak finnyás beteg volt, 

kizárólag eleven táplálékot volt hajlandó enni, és még ebben is 

válogatósnak bizonyult. Szabadon eresztettem a szobámban, úgy 

dobáltam eléje az ínyencfalatokat, a zamatos, jade-zöld szöcskéket, a 

kövér combú sáskákat, amelyeknek olyan ropogós volt a szárnyuk, 

mint a keksz, kis gyíkokat és apró békákat. Ezeket a búbosbanka 

megragadta, és erélyesen hozzáverte valamilyen alkalmatos kemény 

felülethez – a szék vagy az ágy lábához, az ajtó vagy az asztal 

széléhez –, amíg biztos nem volt benne; hogy megdöglöttek. Aztán 

néhány gyors nyelés, és máris kész volt a következő zsákmány 

elfogyasztására. Egyszer, amikor az egész család összegyűlt a 

szobámban, hogy megtekintse, hogyan etetem Hiawathát, egy húsz 

centi hosszú kuszmát adtam neki. Elegáns csőrével, finoman csíkozott 

tarajával és gyönyörű rózsaszín és fekete színösszeállításával a 

búbosbanka nagyon tartózkodó madárnak látszott, már csak azért is, 

mert a bóbitáját rendszerint koponyáján hátracsapva viselte. De most 

csak egy pillantást vetett a kuszmára, és azonnal ragadozó 

szörnyeteggé változott. Bóbitája felállt és szétterült, remegett, mint a 

páva farka, nyaka kidagadt, a torka mélyéből valami furcsa 

doromboló-morgó hangot hallatott, és gyorsan, céltudatosan arrafelé 

ugrott, ahol a kuszma tekergett fényes rézszínű testével, mit sem 

sejtve a rá váró végzetről. Hiawatha megállt, kiterjesztette sérült és 

egészséges szárnyát, előrehajolt, és odavágott a csőrével a kuszmára – 

tőrként villant a csőre, szinte alig lehetett észrevenni. A kuszma az 

ütésre görcsösen egy nyolcas figurájába tekeredett, és döbbenten 

tapasztaltam, hogy Hiawatha első ütése teljesen szétzúzta a hüllő 

tojáshéj-finom koponyáját. 

– Jóságos isten! – kiáltott fel Larry, aki ugyancsak elképedt. – Ezt 

már nevezem. Ennek a madárnak hasznát vehetjük. Még tíz-húsz a 

fajtájából, és nem kell többé aggódnunk a kígyók miatt. 

– Nem hiszem, hogy egy nagyobb kígyót is el tudna intézni – 

mondta a szakértő Leslie. 

– Az se baj, ha csak a kisebb kígyókat takarítja el – vágta rá Larry. – 

Kezdetnek az is elég. 

– Úgy beszélsz, mintha a ház tele volna kígyókkal, drágám – vetette 

közbe mama. 



– Tele is van – felelte zordan Larry. – Hát az a rengeteg kígyó, 

amelyet Leslie talált egyszer a fürdőkádban? Olyanok voltak, mint egy 

medúzafő. 

– Azok csak vízisiklók voltak – mondta mama. 

– Nem érdekel, hogy mik voltak! Ha Gerrynek szabad kígyókkal 

telepakolni a fürdőkádat, akkor én egypár búbosbankát fogok tartani. 

– Ó, nézzetek csak oda! – visította Margo. 

Hiawatha néhány gyors csapást mért a kuszmára, aztán fölkapta a 

még mindig tekergő testet, és ritmikusan a padlóhoz verte, ahogy a 

halászok csapják sziklához a polipokat. Kis idő múlva szemlátomást 

minden élet elszállt belőle; Hiawatha bóbitáját felmeresztve, fejét 

félrebillentve lenézett rá. Elégedetten a csőrébe kapta a kuszma fejét. 

Lassan, fejét hátravetve, hüvelykről hüvelykre nyelte el. Perceken 

belül csak a farka vége maradt belőle, amely kilógott Hiawatha 

csőréből. Hiawatha sohasem szelídült meg igazán, ideges volt, de 

megtanulta elviselni az emberi lényeket, még a közvetlen közelében 

is. Amikor egy kicsit megszokott, kivittem a verandára, ahol más 

madarakat is tartottam, és megengedtem, hogy sétálgasson a verandát 

borító szőlő árnyékában. Ez a veranda kórteremhez hasonlított, mert 

akkoriban éppen hat veréb volt gyógyulóban abból a 

megrázkódtatásból, amelyet a parasztfiúk által felállított egérfogók 

okoztak nekik, azonkívül négy feketerigó és egy másik rigó is ott 

lábadozott, akik felcsalizott horgokat kaptak be az olajfaligetekben, 

meg egy fél tucat egyéb madár, kezdve egy csértől egészen egy 

szarkáig, amelyek vadászpuska okozta sérüléseiket heverték ki éppen. 

Ezenkívül található volt a verandán egy fészekalja fiatal tengelic is és 

egy már majdnem teljesen kitollasodott zöldike, amelyet én neveltem 

fel. Hiawatha láthatólag nem törődött a többi madárral, hanem magába 

zárkózva, lassan járkált föl alá a kockaköveken, félig lehunyt szemmel 

tűnődve, olyan zárkózottan és arisztokratikusan, mint egy szépséges 

királynő, akit egy várba bebörtönöztek. Persze ha meglátott egy férget, 

békát vagy szöcskét, viselkedése mindennek volt nevezhető, csak 

királynőinek nem. 

Körülbelül egy héttel az után, hogy Hiawatha a madárklinikánkra 

került, egy délelőtt útnak indultam, hogy találkozzam Spiróval. Ez 

afféle mindennapi szertartás volt: Spiro hangosan dudált, amikor elért 

a körülbelül ötven hektár kiterjedésű birtoknak a szélére, mire én meg 

a kutyák keresztülrohantunk az olajfaligeteken, hogy valahol a 



fasorban elkapjuk. Zihálva törtem ki az olajfaligetekből, a kutyák 

hisztérikusan ugattak előttem, feltartóztattuk a nagy, csillogó 

Dodge-ot, amelynek le volt hajtva a teteje, Spiro pedig csúcsos 

sapkájában terebélyesen, barnán és morcosan kuporgott a 

kormánykerék mögött. Én elfoglaltam helyemet a kocsi felhágóján, jól 

belekapaszkodtam a szélvédőbe, Spiro pedig továbbhajtott, a kutyák 

meg szinte eksztázisban, dühöt színlelve próbáltak beleharapni az 

elülső gumikba. A társalgás is minden délelőtt bizonyos változatlan 

rituálé szerint folyt. 

– Jóreggeltsz, Gerrysz úrfisz – szokta mondani Spiro: – Hogyansz 

van? 

Miután meggyőződött róla, hogy az éjszaka folyamán nem estem 

áldozatául semmiféle veszedelmes betegségnek, a család többi tagja 

után érdeklődött: 

– És hogyansz van a családsz? Hogyansz van a mama? És Larrysz 

úrfisz? És Lesliesz úrfisz? És Margosz kisasszonysz? 

Mire megnyugtattam, hogy valamennyiünk egészségi állapota 

kitűnő, már meg is érkeztünk a villához, ahol Spiro a család egyik 

tagjától a másikig csoszogott, mintha ellenőrizni akarná, hogy az én 

információim megfelelnek-e a valóságnak. Engem untatott Spirónak 

mindennapi, szinte újságíróhoz illő érdeklődése, amelyet a család 

egészsége iránt tanúsított, mintha királyi família lettünk volna. Ő 

azonban makacsul végigcsinálta, mintha az éjszaka folyamán 

valamilyen szörnyű végzet csaphatott volna le ránk. Egyszer rámjött a 

gonoszkodás, és az ő komoly érdeklődésére azt válaszoltam, hogy 

valamennyien meghaltak. A kocsi azon nyomban letért az útról, s 

egyenest belerohant egy nagy oleanderbokorba, rózsaszín szirmokkal 

árasztva el mindkettőnket. Én kis híján lesodródtam a felhágóról. 

– Az istenértsz, Gerrysz úrfisz! Nem szabad ilyesmiketsz mondani! 

– bömbölte, öklével verve a kormánykereket. – Halálra rémítsz, 

amikor ilyeneketsz mondsz. Egészen beleizzadtamsz! Soha többé ne 

mondj ilyetsz. Nos, azon a bizonyos reggelen, miután megnyugodott, 

hogy a család valamennyi tagja egészséges, felemelt maga mellől az 

ülésről egy fügefalevéllel befedett kis szamócáskosarat. 

– Nesze – mondta, s morcosan rám nézett. – Ajándékot hoztamsz 

neked. 

Levettem a fügefalevelet a kosárról. A kosárban két csupasz, 

visszataszító külsejű madár kuporgott. El voltam bűvölve, s áradozva 



mondtam köszönetet Spirónak, mert szajkófiókákkal lepett meg, 

miként kiserkenő szárnytollaikból megítélhettem, és szajkóm idáig 

még nem volt. Annyira örültem nekik, hogy akkor is magammal 

vittem őket, amikor tanulni mentem Mr. Kralefskyhez. Lám, micsoda 

előny, ha az ember tanára is bolondul a madarakért. Nagyon izgalmas 

és érdekes délelőttöt töltöttünk együtt: megpróbáltuk megtanítani a 

szajkókat, hogy nyissák ki a szájukat és egyenek, holott az angol 

történelem fényes lapjait kellett volna az emlékezetünkbe vésnünk. De 

a fiókák példátlanul ostobák voltak, s nem voltak hajlandók elfogadni 

pótmamának se Kralefskyt, se engem. 

Ebédidőben hazavittem a madaraimat, és a délután folyamán 

megpróbáltam rávenni őket, hogy viselkedjenek értelmesen – de 

eredménytelenül. Csak úgy voltak hajlandóak étkezni, ha erőszakkal 

szétnyitottam a csőrüket, és az ujjammal nyomtam le a torkukon a 

táplálékot – az eljárás ellen zajosan tiltakoztak. De végül is 

megtömtem őket annyira, hogy ne haljanak éhen, aztán otthagytam 

őket a szamócáskosarukban a verandán, és elmentem megetetni 

Hiawathát. Hiawatha sokkal szívesebben étkezett a verandán, mint az 

én szobám magányában. Letettem a kőkockákra, és elkezdtem dobálni 

neki a számára gyűjtött szöcskéket. Azonnal hozzájuk ugrott, felkapta 

az elsőt, végzett vele, és szinte illetlen gyorsasággal lenyelte. 

Ahogy ott ült és nagyokat nyelt, egy bálozó, öregedő, csontos, 

özvegy főhercegnére hasonlított, akinek cigányútra ment a szörbet. A 

két szajkóbébi pedig fejét lógatva, vaksi szemekkel hajolt ki a kosár 

pereme fölött. Hirtelen észrevették Hiawathát. Azonnal mind a kettő 

zihálni, kiabálni kezdett teli torokból, fejét jobbra-balra ingatva, mint 

két vénember egy kerítés fölött. Hiawatha felborzolta taraját, és rájuk 

bámult. Nem számítottam rá, hogy tudomást vesz róluk, mivel az is 

hidegen hagyta, amikor a többi madárfióka rikoltozott, hogy 

megetessem. Most azonban közelebb ugrott a kosárhoz, és érdeklődve 

szemügyre vette a szajkóbébiket. Odadobtam neki egy szöcskét, ő 

megragadta, megölte, aztán mérhetetlen csodálkozásomra odaugrott a 

kosárhoz, és beletömte a rovart az egyik szajkó kitátott szájába. A két 

fióka zihált és visítozott, és a szárnyával csapkodott örömében, és 

szemlátomást Hiawatha is éppúgy meghökkent azon, amit művelt, 

akárcsak én. Odadobtam neki még egy szöcskét, azt is megölte, és 

megetette a másik fiókát. Ez után az eset után a szobámban etettem 



meg Hiawathát, aztán rendszeresen kivittem a verandára, ahol 

eljátszotta az anyaszerepet a szajkóbébikkel. 

Egyébként másféle anyai érzést sohasem tanúsított a fiókák iránt; 

például sohasem szedte ki a szajkók fenekéből a betokosodott 

ürülékdarabokat, amikor azok kidugták hátsójukat a kosár peremén. 

Ez a feladat rám maradt. Mihelyt megetette a bébiket, úgyhogy azok 

abbahagyták a visítozást, teljesen elvesztette az érdeklődését irántuk. 

Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy valószínűleg a hangjuk 

árnyalatában van valami, ami felkelti Hiawatha anyai ösztöneit, mert 

noha más fiókákkal is kísérleteztem, és azok majd kiordították a 

tüdejüket, róluk nem vett tudomást. A szajkók egy idő után már azt is 

hagyták, hogy én etessem meg őket, és mihelyt nem rikoltoztak többé 

a megjelenésére, Hiawatha nem vett róluk tudomást. Nemcsak 

egyszerűen fütyült rájuk: mintha a számára nem is léteztek volna. 

Amikor meggyógyult a szárnya, eltávolítottam róla a rögzítőkötést, és 

rájöttem, hogy noha a csont szépen összeforrt, a szárnyizmok 

elgyengültek, mivel nem használhatta őket, s így Hiawatha hajlamos 

volt kímélni a szárnyát; inkább gyalogolt, mint repült. Hogy 

gyakoroltassam vele a repülést, kivittem az olajfaligetekbe, és 

feldobtam a levegőbe. Így kénytelen volt a szárnyait használni, hogy 

biztonságban érjen földet. Ahogy a szárnyai lassan megerősödtek, már 

rövidebb távokat repült is, és már-már azt fontolgattam, hogy 

hamarosan szabadon engedhetem, amikor utolérte a halál. Egyszer 

kivittem a verandára, és miközben különböző fiókáimat etettem, 

amelyek csak az imént keltek ki, Hiawatha kirepült, azaz inkább 

kiosont egy közeli olajfaligetbe, gyakorlás végett, no meg hogy 

belakmározzon a lószúnyogokból, amelyek éppen akkor rakták le a 

tojásaikat. Én elmerülten etettem a fiókákat, és nem nagyon figyeltem 

máshova, amikor egyszerre csak meghallottam Hiawatha rekedt, 

kétségbeesett kiáltását. Átugrottam a veranda korlátján, és berohantam 

a fák közé, de elkéstem. Egy nagy, rühes, viharvert kóbor macska állt 

előttem a búbosbanka ernyedt tetemével a szájában, nagy zöld szeme 

szinte szikrázott rám a madár rózsaszín teste fölött. Kiáltottam egyet, 

és előrerohantam; a macska olajosan sima mozdulattal megfordult, és 

beugrott a mirtuszbokrok közé, magával cipelve Hiawathát. Űzőbe 

vettem, de mihelyt a macska elérte a mirtuszbokrok labirintusát, 

lehetetlen volt követnem. Dühösen és felháborodva tértem vissza az 

olajfaligetbe, ahol csak néhány rózsaszínű toll és néhány csepp vér, 



amely úgy csillogott a füvön, mint a rubin, emlékeztetett Hiawathára. 

Megfogadtam, hogy ha a macska még egyszer a szemem elé kerül, 

megölöm. Mert hiszen madárgyűjteményem megmaradt részére is 

fenyegetést jelentett. De Hiawathát nem gyászolhattam sokáig, mert 

körünkbe érkezett egy, még a búbosbankánál is egzotikusabb valami, 

és még több gondot zúdított a nyakunkba. Larry váratlanul 

bejelentette, hogy elutazik Athénba a barátaihoz, és valami 

kutatómunkát fog végezni. Az elutazásával járó felfordulást követően 

nyugalom költözött a házba. Leslie ideje legnagyobb részében egy 

puskával piszmogott, Margo meg, aki pillanatnyilag éppen nem volt 

belebonyolódva semmiféle viharos szívügybe, nekiállt szappanból 

szobrokat készíteni. Bezárkózott a padlásszobába, és meglehetősen 

idomtalan és síkos műalkotásokat produkált valamilyen csípős szagú 

sárga szappanból, és az étkezéseknél virágos munkaköpenyben és 

művészhez illő önkívületi állapotban jelent meg. 

Mama kapva kapott ezen a váratlanul nyugodt időszakon, és 

elhatározta, hogy elvégez egy olyan munkát, amelyen már régen 

szeretett volna túl lenni. Előző évben rendkívül jó volt a 

gyümölcstermés, és mama órákat töltött azzal, hogy különböző 

dzsemeket és szörpöket készített, valamelyik nagyanyja Indiából 

származó receptjei alapján, amelyek még a XVIII. század elején 

keletkeztek. Minden jól sikerült, és a nagy, hideg éléskamra csak úgy 

csillogott az üvegek garmadájától. Sajnos, egy különösen vad téli 

vihar alkalmával az éléskamra teteje beázott, és ennek az lett a 

következménye, hogy amikor mama egy reggel bement a kamrába, azt 

kellett konstatálnia, hogy valamennyi üvegről levált a címke. Több 

száz lekvárosüveggel találta szembe magát, amelyeknek a tartalmát 

egyedül úgy lehetett volna azonosítani, ha az ember kinyitja őket. 

Most, mivel pillanatnyi nyugalma volt a családtól, elhatározta, hogy 

elvégzi ezt a szükséges műveletet. Mivel a feladat kóstolással is járt, 

felajánlottam, hogy segítek. Körülbelül százötven lekváros- és 

befőttesüveg állt köztünk a konyhaasztalon, és mi kanalakkal és új 

címkékkel felfegyverkezve éppen neki akartunk kezdeni a 

mamutméretű kóstolgatásnak, amikor betoppant Spiro. 

– Jó napot kívánoksz, Mrs. Durrellsz. Jó napot, Gerrysz úrfisz – 

dörögte, s úgy kacsázott be a konyhába, mint egy gesztenyebarna 

dinoszaurusz. – Táviratsz érkezett magának, Mrs. Durrellsz. 

– Távirat, Spiro? – rebegte a mama. – Vajon kitől? 



Remélem, nem valami rossz hír. 

– Nem, ne aggódsz, nem rossz hír, Mrs. Durrellsz – mondta Spiro, 

és átadta mamának a táviratot. – Rávettemsz a postahivatalnokot, 

hogy olvassza el nekem. Larrysz úrfisztól jött. 

– Jaj, istenem – sóhajtott rosszat sejtve mama. 

A táviratban egyszerűen csak ennyi állt: “Elfelejtettem szólni, hogy 

Prince Jeejeebuoy 11-én érkezik rövid tartózkodásra. Athén 

csodálatos. Csók Larry.” 

– Larry az idegeire megy az embernek! – kiáltott fel mérgesen a 

mama. – Mit képzel, hogy ő elmegy, és ugyanakkor idecsődít nekem 

egy herceget? Tudja jól, hogy nincsenek királyi személyek számára 

megfelelő szobáink. És még csak nem is lesz itt, hogy szórakoztassa. 

Mit gondol, mit kezdek én egy herceggel? 

Feldúltan bámult ránk, de sem Spiro, sem én nem tudtunk neki 

semmiféle értelmes tanácsot adni. Még csak nem is táviratozhattunk 

Larrynek, és nem parancsolhattuk tüstént vissza, mert jellemző módon 

úgy ment el, hogy elmulasztotta megadni barátai címét. 

– Tizenegyedike holnap van, ugye? Gondolom, Brindisiből jön a 

hajóval. Spiro, lenne szíves eléje menni és idehozni? És lenne szíves 

egy kis bárányhúst is hozni ebédre? Gerry, te menj és szólj Margónak, 

hogy tegyen virágot a vendégszobába, és győződjék meg róla, hogy a 

kutyák nem bolházták tele a szobát, és szóljon Leslie-nek, hogy 

menjen be a faluba, és mondja meg Vörös Spirónak, hogy halra volna 

szükségünk. Igazán nem szép dolog Larrytől… Meg is mondom neki 

a véleményemet, ha hazajön. Nem kívánhatja tőlem, hogy az én 

koromban hercegeket szórakoztassak. – Mama dühösen és céltalanul 

sürgött-forgott a konyhában, s csapkodott a lábasokkal és fazekakkal. 

– Majd én hozok néhány szálat a dáliáimból az asztalokra. Akarszja, 

hogy pezsgő is legyensz? – kérdezte Spiro, aki nyilvánvalóan úgy 

érezte, hogy egy herceget illendően kell fogadni. 

– Nem, ha azt hiszi, hogy egy fontot is kiadok egy üveg pezsgőért, 

nagyon téved. Herceg ide, herceg oda, igyon csak ouzót és bort, mint a 

többiek – mondta mama határozottan, aztán hozzátette: – Azt hiszem, 

azért nem árt, ha hoz egy ládával. Nem kell feltétlenül megkínálnunk, 

de egy kis pezsgő mindig jól jön a háznál. 

– Nem kell aggódsz, Mrs. Durrellsz – nyugtatgatta 

Spiro. – Én majd elintézeksz mindent, amit akarsz. Akarodsz, hogy 

előkerítsem megint a király inasát? Valahányszor nagyobb 



vendégséget rendeztünk, Spiro mindig előráncigálta 

visszavonultságából a király inasát, egy arisztokrata szabású öregfiút. 

– Nem, nem, Spiro, csak semmi felhajtás. Végül is váratlanul 

érkezik, fogadjon el bennünket úgy, ahogy vagyunk. Elégedjen meg 

azzal, amink van… és… és… kész. És ha nem tetszik neki… hát 

akkor nagyon sajnálom – mondta mama, miközben remegő kézzel 

fejtette a borsót, és többet ejtett belőle a padlóra, mint a szitába. 

– Te meg, Gerry, kérd meg Margót, hogy tegye fel az új 

függönyöket az ebédlőben. Az anyag a hálószobában van. A régi 

függönyök már nem olyanok, mint régen, amióta Les felgyújtotta 

őket. 

Vagyis a villa átalakult lázasan nyüzsgő méhkassá. A vendégszoba 

deszkapadlóját addig súrolták, amíg olyan nem lett a színe, mint a 

tejszín, mert ki tudhatja, nem hagytak-e a kutyák bolhákat a deszkák 

réseiben; 

Margo rekordidő alatt feltette az új függönyöket, és virágokkal 

díszített fel minden helyiséget; Leslie megtisztította a puskáit és a 

csónakot, arra az esetre, ha a herceg esetleg vadászni vagy 

jachtkirándulásra akarna menni. Mama a hőségtől kipirulva eszelősen 

ügetett ide-oda a konyhában, lángost, tortát, almás rétest, gyömbéres 

süteményt, pörköltet, pitét, kocsonyát és mandulás piskótát készítve. 

Nekem csak azt az utasítást adta, hogy valamennyi állatomat 

távolítsam el a verandáról, és tartsam őket szigorú ellenőrzés alatt, 

aztán vágassam le a hajam, és okvetlenül vegyek fel tiszta inget – Így 

aztán másnap mindnyájan a mama utasítása szerint kiöltözve ültünk a 

verandán, és türelmesen vártuk, hogy Spiro elhozza nekünk a 

herceget. 

– Tulajdonképpen minek a hercege? – kérdezte Leslie. 

– Hát én azt igazán nem tudom – felelte a mama. – Bizonyára egy 

olyan kis államnak, amelynek egy maharadzsa az uralkodója. 

– Nagyon furcsa a neve, Jeejeebuoy – jegyezte meg Margo –, 

biztos, hogy valódi név? 

– Persze hogy valódi, drágám – mondta a mama. – Indiában 

rengeteg a Jeejeebuoy. Nagyon régi család, olyan, mint a… izé… mint 

a… 

– Smith – vetette fel Leslie. 

– Nem, nem, közel sem olyan közönséges név. Nem, a 

Jeejeebuoyok messze vezetik vissza a családfájukat. Jeejeebuoyok 



már jóval azelőtt lehettek Indiában, mielőtt a nagyszüleim 

odaköltöztek. 

– Valószínűleg az ő ősei szervezték meg a szipolylázadást – vetette 

fel kéjesen Leslie. – Kérdezzük meg tőle, vajon nem az ő nagypapája 

találta-e ki a calcuttai Fekete Lyukat. 

– Úgy van, kérdezzük meg – helyeselt Margo. – Gondolod, hogy az 

ő nagypapája volt? Tulajdonképpen mi az? 

– Már megint miket nem mondasz, Leslie, drágám?! – csattant fel a 

mama. – Végül is meg kell bocsátanunk és el kell felejtenünk, ami 

történt. 

– Mit kell megbocsátani és elfelejteni? – kérdezte zavartan Leslie, 

aki nem tudta mama gondolatmenetét követni. 

– Mindent – szögezte le a mama, majd kicsit homályosan 

hozzátette: – Biztos vagyok benne, hogy jót akartak. 

Mielőtt Leslie tovább firtathatta volna a témát, a kanyarban 

felbődült az autó, és imponáló fékcsikorgással megállt a veranda előtt. 

A hátsó ülésén feketébe öltözve fején gyönyörűen elrendezett 

turbánnal, amely olyan fehér volt, mint egy hóvirágbimbó, ott ült egy 

karcsú, apró kis hindu, óriási, mandula alakú szemekkel, amelyek 

villogtak, mint a folyékony achát, s olyan vastag volt a szempillája, 

mint egy szőnyeg. Ügyesen kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiugrott. 

Üdvözlő mosolya mint a fehér villám világította át barna arcát. 

– Nahát, végre itt vagyunk mi! – kiáltotta izgatottan, s mint a 

lepkeszárnyakat tárta ki karcsú barna kezeit, és fölszökellt a 

verandára. – Ön bizonyára Mrs. Durrell, természetesen. Milyen bájos! 

És ön meg a család vadásza… Leslie. És Margo, a sziget szépe, 

semmi kétség. És Gerry, a tudós, a par excellence természettudós. El 

sem tudom mondani, milyen forró én vagyok, hogy találkozhatok 

önökkel. 

– Ó… igazán… izé… izé… igen, mi is örülünk, hogy 

megismerhettük önt, felség – kezdte a mama. Jeejeebuoy rikkantott 

egyet, és a homlokára csapott. 

– Ördög és pokol! Már megint a hülye nevem. Hogyan is kérjek 

bocsánatot, kedves Mrs. Durrell? A Prince az én keresztnevem. 

Anyám ötlete volt, hogy csináljunk a mi szerény családunkból királyi 

családot, tetszik érteni? Hát ilyen az anyai szeretet, nem? Arról 

álmodik, hogy a fia feljut az arany magaslatokra, igaz? Nem, nem, 



szegény asszony, bocsássunk meg őneki. Jó? Én egyszerűen vagyok 

csak Prince Jeejeebuoy, szolgálatukra. 

– Ó – mondta mama, aki már beleélte magát, hogy egy királyi 

fenséggel fog társalogni, s most egy kicsit csalódott volt. – Hát akkor 

hogy szólítsuk? 

– A barátaim, ők pedig rengetegen vannak – folytatta buzgón az új 

jövevény –, egyszerűen csak Jeejeenek szólítanak. Szívből remélem, 

hogy önök is így fognak szólítani. 

Így került hozzánk Jeejee, s az alatt a rövid idő alatt, amíg ott volt, 

nagyobb izgalmakat keltett és jobban megkedveltette magát velünk, 

mint bármelyik más vendégünk. Sajátos angolságával, komoly, kedves 

arcával olyan mélységes és őszinte érdeklődést tanúsított minden és 

mindenki iránt, hogy egyszerűen levett bennünket a lábunkról. 

Lugarecia számára különböző büdös és ragacsos anyagokat szerzett 

különböző tégelyekben, amelyekkel számtalan képzeletbeli fájdalmát 

és kínját gyógyítgathatta; Leslie-vel komolyan és részletesen 

megtárgyalta a vadászat helyzetét a nagyvilágban, és szemléletes, bár 

bizonyára valótlan történeteket adott elő olyan tigris- és 

vadkanvadászatokról, amelyeken ő is részt vett. Jókora 

szövetdarabokat szerzett Margo számára, és szárit csinált belőlük; 

megtanította Margót, hogyan kell viselni; Spirót a Kelet 

gazdagságáról és titokzatosságáról szóló mesékkel bűvölte el, meg 

egymással verekedő felékszerezett elefántokról és olyan 

maharadzsákról mesélt neki, akiken annyi a drágakő, amennyi a 

súlyuk. Ügyesen bánt a ceruzával is, és azonkívül, hogy mélységes és 

őszinte érdeklődést tanúsított valamennyi állatom iránt, tökéletesen 

megnyert magának, amikor finom kis vázlatokat készített nekem 

róluk, hogy ragasszam be őket a természettudományos naplómba, 

amely dokumentum véleményem szerint jóval fontosabb volt, mint a 

Magna Charta, az Evangéliumok Könyve és a Gutenberg Biblia 

együttvéve, és kiváló ízlésű vendégünk ekként is kezelte. De mamát 

aztán végleg elbűvölte, mert nemcsak tömérdek olyan receptet sorolt 

fel neki, hogy az embernek összefutott a nyál a szájában, amelyeket 

mama gondosan leírt, és nemcsak valóságos kincsestára volt a 

folklórnak és a kísértethistóriáknak, hanem látogatása azt is lehetővé 

tette mama számára, hogy vég nélkül meséljen Indiáról, ahol született, 

nevelkedett, és amelyet igazi hazájának tekintett. Esténként sokáig 

ültünk a vacsoránál a nagy, recsegő ebédlőasztal mellett, a hatalmas 



ebédlő sarkaiban álló petróleumlámpák kankalinsárga fénytócsákat 

vetettek, a kis pillék úgy örvénylettek a lángok körül, mint a hó; a 

kutyák a küszöbön feküdtek – most, hogy számuk négyre emelkedett, 

nem volt nekik szabad bejönni az ebédlőbe –, ásítoztak és sóhajtoztak, 

hogy milyen lassan állunk fel az asztal mellől, mi azonban ügyet sem 

vetettünk rájuk. Odakint a tücskök ciripelése és a levelibékák 

pattogása élénkítette fel a bársonyos éjszakát. A lámpafényben Jeejee 

szeme nagyobbnak és feketébbnek látszott, mint egy bagolyé, s valami 

különös, folyékony tűz csillogott bennük. 

– Persze, Mrs. Durrell, az ön idejében más volt a helyzet. Nem 

lehetett keveredni. Nem, nem bizony, szigorú elkülönítés volt, igaz? 

Ma már jobb a helyzet. Először a maharadzsák változtattak 

magatartásukon, s manapság még közülünk, alacsonyabb rangú 

hinduk közül is szabad némelyiknek keverednie, és így némi hasznot 

húzhat a civilizáció előnyeiből – mondta egy este Jeejee. 

– Az én időmben – emlékezett a mama – legfőképpen az 

európaiakkal szemben viseltettek ellenszenvvel. Minket még játszani 

sem engedett az indiaiakkal a nagymamám. Persze, azért mi mindig 

játszottunk velük. 

– A gyerekek különösképpen érzéketlenek a megfelelő civilizált 

magatartás iránt – mosolygott Jeejee. – Eleinte még mindig adódnak 

nehézségek. De hát Róma sem egy nap alatt épült fel. Hallott ön arról 

az elangolosodott hinduról városomban, akit meghívtak a bálba? 

– Nem. Mi történt? 

– Nos, ő látta, hogy miután az urak befejezték a táncot a hölgyekkel, 

visszakísérik őket a székükhöz, és a hölgyek legyezőivel legyezgetik 

őket. Így miután egy meglehetősen előkelő európai hölggyel eljárt egy 

fürge valcert, biztonságban visszakísérte a hölgyet a székéhez, elvette 

tőle a legyezőjét, és azt kérdezte: “Asszonyom, megengedi, hogy az 

arcába szellentsek?” 

– Ez úgy hangzik, mintha Spiro mondta volna – jegyezte meg 

Leslie. 

– Emlékszem – a mama boldogan adta át magát az emlékezésnek –, 

amikor a férjem főmérnök volt Rourkiban. Borzasztó ciklon tört ránk. 

Larry akkor még csecsemő volt. Egy hosszú, alacsony házban laktunk, 

és emlékszem, hogy szobáról szobára rohantunk, s próbáltuk bezárni 

az ajtókat, hogy ne törjön be rajtuk a szél. De ahogy szobáról szobára 

rohantunk, a ház egyszerűen összeomlott mögöttünk. Végül is az inas 



kamrájában kötöttünk ki. De mikor renováltattuk a házat, az 

elangolosodott hindu, aki az újjáépítést intézte, egy olyan számlát 

küldött nekünk, amelyre ez volt írva: “A főmérnök hátsójának a 

renoválásáért.” 

– India akkoriban igazán lenyűgöző lehetett mondta Jeejee –, mert 

önök részei voltak az országnak, nem úgy, mint a legtöbb európai. 

– Hát igen – helyeselt a mama –, még a nagyanyám is ott született. 

Amikor az emberek többsége a hazájáról beszélt, Angliát értette rajta, 

mi viszont mindig Indiát. 

– Ön nyilván igen sokat utazott – mondta irigyen Jeejee. – 

Gondolom, többet látott hazámból, mint én. 

– Gyakorlatilag minden zegét-zugát – felelte mama. 

– Mivel a férjem mérnök volt, természetesen sokat kellett utaznia. 

Én mindig vele mentem. Ha hidat kellett építenie vagy vasutat kint a 

dzsungelben, vele mentem, és a szabad ég alatt táboroztunk. 

– Csuda izgalmas lehetett – lelkesedett Leslie – primitív módon 

élni, sátorponyvák alatt. 

– Ó, az is volt. Imádtam az egyszerű tábori életet. 

Emlékszem, az elefántok mentek elöl a nagy sátorszobákkal, a 

szőnyegekkel meg a bútorral, a szolgák meg az ökrös szekereken 

követték őket a ruhaneművel meg az ezüstneművel… 

– Ezt nevezed te szabad ég alatt hálásnak? – vágott a szavába 

hitetlenkedve Leslie. – Lakósátrakkal? 

– Csak három ilyen sátrunk volt – szabadkozott mama. – Egy 

hálószoba, egy ebédlő és egy szalon. És különben is beépített 

szőnyegekkel voltak ellátva. 

– Nahát, én ezt nem nevezném szabad ég alatt való táborozásnak – 

jelentette ki Leslie. 

– Pedig az volt – vágta rá a mama. – A tábor kint volt a 

dzsungelben. Hallottuk a tigriseket, és valamennyi szolga borzasztóan 

félt. Egyszer az ebédlőasztal alatt öltek meg egy kobrát. 

– Közvetlenül mielőtt Gerry megszületett – fűzte hozzá Margo. 

– Meg kellene írnia a memoárjait, Mrs. Durrell – mondta komolyan 

Jeejee. 

– Jaj, dehogy – nevetett mama. – Aligha tudnám megírni. Különben 

is milyen címet adnék neki? 

– Mit szólnál ahhoz, hogy “Tizennégy elefántunk volt”? – vetette fel 

Leslie. 



– Vagy ahhoz, hogy “Szőnyeges sátorban az őserdőn keresztül”? – 

javasolta Jeejee. 

– Magukkal, férfiakkal, az a baj, hogy soha semmit sem vesznek 

komolyan – vonta föl a szemöldökét mama. 

– Igenis – mondta Margo –, szerintem nagyon hősies dolog volt 

mamától a szabad ég alatt táborozni úgy, hogy csak három sátra volt, 

meg kobrák voltak meg hasonlók. 

– Még hogy ez táborozás! – horkant fel gúnyosan Leslie. 

– Hát pedig az volt, drágám. Emlékszem, egyszer az egyik 

elefántunk elveszett, és három napig nem volt tiszta ágyneműnk. 

Apátok nagyon bosszús volt. 

– Sohasem tudtam, hogy akkora állat, mint egy elefánt, el tud veszni 

– lepődött meg Jeejee. 

– Pedig úgy van – mondta Leslie –, az elefántok könnyen 

félrelépnek. 

– Hát akárhogy is van, ti se örültetek volna neki, ha ott álltatok 

volna tiszta ágynemű nélkül – mondta méltóságteljesen mama. 

– Persze hogy ők se örültek volna – szólt közbe Margo –, és 

szerintem nagyon szórakoztató az ősi Indiáról hallani, még ha 

számukra nem is az. 

– De hát én nagyon tanulságosnak találom – tiltakozott Jeejee. 

– Maguk mindig gúnyt űznek a mamából – mondta Margo. – Én 

nem tudom, hogy maga mért olyan büszke, csak azért, mert a maga 

apja találta ki a Fekete Lyukat vagy mi a fenét? 

Erre Jeejee-t úgy elfogta a nevetés, hogy kis híján az asztal alá esett, 

és jókedve láttán valamennyi kutya dühös csaholásba kezdett. 

De Jeejee-ben a legmegnyerőbb az volt, hogy mérhetetlenül tudott 

lelkesedni bármi iránt, ami véletlenül szóba került, még akkor is, ha a 

kétség árnyéka sem merült fel, hogy az adott területen ő nem 

számíthat sikerre. Amikor Larry megismerkedett vele, Jeejee 

elhatározta, hogy ő lesz India legnagyobb költője, és egyik honfitársa 

segítségével, aki beszélt egy kicsit angolul (“ő volt az én szedőm”, 

magyarázta Jeejee), indított egy folyóiratot, amelynek az volt a címe, 

hogy Költészet a népnek, vagy “Öltészett a népnék”, vagy Kötészet a 

napnak, attól függően, hogy Jeejee ellenőrizte-e a szedője munkáját 

vagy sem. Ez a kis folyóirat havonként egyszer jelent meg, és 

munkatársa volt mindenki, akit Jeejee ismert, és miként rájöttünk, 

némelyik száma ugyancsak különös olvasmánynak bizonyult – 



ugyanis Jeejee bőröndjei tele voltak a folyóiratának kifakult 

példányaival, amelyeket fűnek-fának a kezébe nyomott, aki 

érdeklődést tanúsított iránta. 

Amikor áttanulmányoztuk a folyóiratokat, olyan érdekes cikkeket 

fedeztünk fel bennük, mint például “Sexpir tojézisa – kritikkai 

érdekelés”. Jeejee szedő barátja nyilvánvalóan meg volt győződve 

róla, hogy a szavakat úgy kell kinyomtatni, ahogy hangzanak, illetőleg 

inkább úgy, ahogy ő hallani vélte őket egy adott pillanatban. Így aztán 

volt egy hosszú és dicshimnuszokkal teli cikk Jeejee tollából “Tiesz 

Eljott, a zisten” címmel. A szedő újszerű helyesírása a sajtóhibákkal 

párosulva, amelyek egy ilyen jellegű munkában természetesen mindig 

megtalálhatók, a folyóirat olvasását élvezetes, de zavarbaejtő 

foglalkozássá tették. Így például az egyik cikk azt a csalafinta földrajzi 

kérdést tette föl, hogy “Hon van a Don ma?”. Míg az a cikk, amelynek 

a címe az volt: “Hány fontot ér egy Eszra?”, elgondolkoztatta az 

embert, hogy vajon miféle versek következnek. Jeejee-t azonban nem 

kedvetlenítették el a nehézségek, köztük az a tény, hogy szedője soha 

nem ejtette ki a h betűt, és így soha nem is használta. Jeejee 

legújabban azt taglalta lelkesen, hogy egy második folyóiratot is fog 

indítani (ugyanazon a kézisajtón fogja nyomtatni ugyanaz a mihaszna 

szedő), amelyet újonnan kifejlesztett tanának fog szentelni, amelyet ő 

Fakjónak nevezett, és amelyet az első számban úgy jellemzett, mint “a 

titokzatos Kelet ötvözetét, amely egyesíti magában a jóga és a 

fakírizmus legjavát, részletes felvilágosításokkal szolgálva, és 

“megtaníttya” az embereket, hogyan “csinájják”. Mamát rendkívül 

érdekelte a Fakjó, amíg Jeejee el nem kezdte gyakorolni. Egy szál 

ágyékkötőbe öltözve és hamuval borítva órákig meditált a verandán, 

vagy ügyesen mímelt önkívületben sétált keresztül a házon, valóságos 

hamuösvényt hagyva maga után. Négy teljes napig lelkiismeretesen 

böjtölt, és az ötödik napon halálra rémítette mamát azzal, hogy elájult, 

és leesett a lépcsőn. 

– Igazán, Jeejee – mondta dühösen mama –, ennek véget kell vetni. 

Magának nem szabad böjtölnie. Miután ágyba dugta, mama rengeteg, 

erőt adó curryt készített, de csak azt érte el vele, hogy Jeejee 

panaszkodni kezdett, hogy nincs benne szárított hal, az a halfajta, 

amely olyan csípős és vonzó ízt ad a currynek. 



– De hát az itt nem kapható, Jeejee. Én mindent megpróbáltam – 

mentegetőzött mama. Jeejee csak legyintett halvány bronzszínű 

lepkéhez hasonló kezével a fehér lepedőn. 

– A Fakjó szerint az életben mindent lehet pótolni – jelentette ki 

határozottan. 

Amikor már úgy ahogy fölépült, látogatást tett a városban a 

halpiacon, és óriási mennyiségű friss szardíniát vásárolt. Mi egy 

kellemes délelőttről, amelyet vásárlással töltöttünk a városban, arra 

érkeztünk haza, hogy a konyha és környéke megközelíthetetlen 

csatatér. Jeejee egy konyhakéssel hadonászva – azzal belezte ki a 

halakat, mielőtt kitette őket száradni a napra a hátsó ajtó elé – 

csatázott ajtón szigetek úgyszólván valamennyi legyével, dongójával 

és darazsával. Legalább ötször meg is szúrták már, a fél szeme 

bedagadt, és alig látott. A gyorsan bomlásnak induló szardíniák bűze 

mindent elárasztott, s a konyhaasztalt és a konyha padlóját 

hótorlaszként borította az ezüstös halbőr és a zsigerek tömege. Jeejee 

csak akkor mondott le arról, hogy a szardíniáival helyettesítse az 

indiai apróhalat, és akkor is csak kelletlenül, amikor mama 

megmutatta neki az Encyclopaedia Britannicában az említett halról 

szóló cikket. Mamának két napjába, rengeteg vödör forró vizébe, 

fertőtlenítőjébe került, amíg megszabadította a konyhát a bűztől, de 

még akkor is akadt jó néhány darázs, amely reménykedve szállt be a 

konyhaablakon. 

– Talán okosabb volna, ha Athénban vagy Isztambulban keresnék 

önnek valamilyen pótanyagot mondta reménykedve Jeejee. – Arra 

gondoltam, hogy a sült és porrá tört homár… 

– Én a maga helyében nem izgatnám magam ezzel, Jeejee drágám – 

vágott közbe gyorsan a mama. – Már jó ideje indiai apróhal nélkül 

csináljuk a curryt, és kibírjuk. 

Jeejee Törökország érintésével Perzsiába készült, hogy 

meglátogasson egy ott praktizáló hindu fakírt. 

– Sok mindent fogok tőle tanulni, amivel kiegészíthetem a Fakjó-t – 

mondta Jeejee. – Nagy ember. Különösen nagy szakértője annak, 

hogyan kell visszatartani a lélegzetet, és transzba esni. Egyszer 

százhúsz napig el volt temetve. 

– Szenzációs – mondta mélységes érdeklődéssel mama. 



– Úgy érti, hogy élve volt eltemetve? – kérdezte Margo. – Élve 

eltemetve százhúsz napig? De hisz ez borzalom! Valahogy nem tetszik 

természetes dolognak. 

– De hát ő ilyenkor transzban van, drága Margo – nem érez semmit 

– magyarázta Jeejee. 

– Én ebben nem vagyok olyan biztos – gondolkodott el a mama. – 

Tudjátok, ezért is szeretném, ha elhamvasztanának. Arra az esetre, ha 

véletlenül transzba esnék, és senki sem venné észre. 

– Ne nevettesd ki magad, mama – mondta Leslie. 

– Ez nem nevetséges – válaszolta határozottan mama. 

– Manapság nagyon gondatlanok az emberek. 

– És mi egyebet csinál még egy fakír – kérdezte Margo. – Tud 

magokból mangófát növeszteni? Mármint azonnal? Egyszer láttam 

ilyet Simlában. 

– Az egyszerű trükk – mondta Jeejee. – Amit Andrawathi csinál, 

sokkal bonyolultabb. Ő például szakértője a levitációnak, és ez az 

egyik dolog, amit szeretnék látni tőle. 

– De hát én azt hittem, hogy a levitáció valami kártyatrükk – 

csodálkozott Margo. 

– Dehogy – mondta Leslie –, az lebegés. Olyan repülésféle, ugye, 

Jeejee? 

– Igen – felelte Jeejee. – Csodálatos képesség. Sok korai keresztény 

szent is meg tudta csinálni. Én magam még nem jutottam el a 

képességnek erre a fokára – ezért is szeretnék Andrawathi irányítása 

mellett tanulmányokat folytatni. 

– Milyen isteni lehet, ha valaki úgy tud lebegni, mint egy madár – 

állapította meg Margo gyönyörűséggel. – Milyen remek móka lehet. 

– Szerintem valóban csodálatos élmény – felelte Jeejee csillogó 

szemmel. – Az ember úgy érzi, mintha felemelkedne az égbe. 

Másnap, közvetlenül ebéd előtt Margo kétségbeesve rontott be a 

szalonba. 

– Gyertek gyorsan! Gyertek gyorsan! – visította. – Jeejee öngyilkos 

akar lenni! 

Kirohantunk, és lám, a szobája ablakának párkányán ott kuporgott 

Jeejee, nem volt rajta semmi egyéb, csak egy ágyékkötő. 

– Már megint transzot kapott – állapította meg Margo, mintha a 

dolog valamilyen ragályos betegség lenne. Mama megigazította a 

szemüvegét, és fölnézett. Jeejee kezdett gyengéden himbálózni. 



– Szaladj fel és fogd le, Les – mondta mama. – Gyorsan. Addig én 

majd szóval tartom. 

Az, hogy Jeejee elragadtatott állapotában egy szót sem szólt, fel sem 

tűnt mamának. Leslie berohant a házba. Mama megköszörülte a 

torkát. 

– Jeejee drágám – fuvolázta –, nem hinném, hogy okos dolog 

magától ott fönn kuporogni. Miért nem jön le ebédelni? 

Jeejee lejött, de nem egészen úgy, ahogy mama képzelte. Vidáman 

kilépett az űrbe, és mama és Margo elborzadt kiáltozásaitól kísérve 

zuhanni kezdett. Rápottyant az ablaka alatt körülbelül három méterre 

lévő szőlőlugas tetejére, a szőlőfürtök záporát zúdítva a kockakövekre. 

A szőlőtövek szerencsére öregek voltak és szívósak, s felfogták a nem 

túlságosan súlyos Jeejee-t. 

– Úristen! – kiáltotta. – Hol vagyok? 

– A szőlőlugas tetején! – sikoltotta Margo. – Oda esett. 

– Ne mozduljon, amíg nem kerítünk egy létrát –. mondta elhaló 

hangon mama. 

Kerítettünk egy létrát, és kiszabadítottuk a zilált Jeejee-t a 

szőlőtövek közül. Tele volt horzsolással és karcolással, de különben 

épségben maradt. Mindegyikünk brandyvel nyugtatta meg idegeit, s 

kicsit késve ültünk le ebédelni. Mire beesteledett, Jeejee elhitette 

önmagával, hogy tulajdonképpen sikerült lebegnie. 

– Ha a lábujjaim nem gabalyodnak bele abba a nyavalyás szőlőbe, 

körülrepültem volna a házat jelentette ki, miközben bekötözve, de 

boldogan feküdt a díványon. – Ez aztán a teljesítmény! 

– Igen, de azért én sokkal jobban örülnék, ha nem gyakorolná, amíg 

nálunk van – tiltakozott a mama. – Az én idegeim ezt nem bírják. 

– Majd visszajövök Perzsiából, és a születésnapomat önöknél 

fogom tölteni, kedves Mrs. Durrell – mondta Jeejee –, és akkor majd 

bemutatom, mit fejlődtem. 

– Rendben van, csak ma nem szeretném, ha megismételné – mondta 

szigorúan a mama. – Az életébe kerülhetett volna. 

Jeejeebuoy két nap múlva elindult Perzsiába, még mindig teli 

ragtapasszal, de rettenthetetlenül. 

– Kíváncsi vagyok, tényleg visszajön-e a születésnapjára – mondta 

Margo. – Ha visszajön, rendezzünk neki egy különleges partyt. 

– Igen, nem rossz ötlet – ismerte el mama. – Nagyon kedves fiú, 

csak nagyon… szeszélyes… nagyon… kiszámíthatatlan. 



– Mindenesetre ő az egyetlen vendégünk eddig, akiről igazán 

elmondhatjuk, hogy röplátogatást tett – állapította meg Leslie. 

 

 

6. A KIRÁLYI LÁTOGATÁS 

 

A királyok és a medvék gyakran 

félnek az őreiktől. 

Skót közmondás 

 

A téli napforduló tájékán Korfu szigetén valamennyi nap különleges 

volt, különlegesen színes, különleges eseményekben bővelkedő, 

vagyis teljesen különbözött az év másik háromszázhatvannégy 

napjától, és emiatt volt emlékezetes. De egy bizonyos nap különösen 

élénken él emlékeim között, mert nemcsak a családom és egész 

ismeretségi köre szerepelt benne, hanem Korfu egész lakossága. 

Ez volt az a nap, amelyen György király visszatért Görögországba, 

és a szigeten még soha semmi nem keltett ennyi izgalmat, ennyi 

bonyodalmat, és nem bizonyult ilyen színesnek. E mellett az esemény 

mellett még a Szent Szpiridion körmenetének megszervezésével járó 

nehézségek is jelentéktelenné halványultak. A megtiszteltetésről, 

amely Korfut készült érni, tanítómtól, Mr. Kralefskytől értesültem. 

Úgy elborította az izgalom, hogy alig fordított figyelmet arra a hím 

kenderikére, amelyet nem kis fáradság révén szereztem neki. 

– Nagy újság van, kedves fiam, nagy újság! Jó reggelt, jó reggelt – 

üdvözölt, kerek, kifejező szeme könnybe lábadt a meghatottságtól, 

formás kezével felajzva hadonászott, és feje izgatottan himbálózott a 

púpja fölött. 

– Zeuszra mondom, fényes nap virrad a mi szigetünkre! 

Igen bizony, fényes napja ez egész Görögországnak, de különösen 

fényes napja ennek a mi kis szigetünknek. Izé… micsoda?… Ja, a 

kenderike… Igen, kedves madár… Pipi. De miként mondtam, 

micsoda diadal számunkra itt ebben a kis birodalomban a kék tenger 

közepén, hogy meglátogat bennünket a király! Lehetséges, gondoltam. 

Én nem nagyon tudtam lelkesedni egy valódi királyért, hacsak nem jár 

vele valamiféle mellékes haszon. Miféle királyról van szó, kérdeztem, 

és vajon tanítási szünet lesz-e aznap, amikor érkezik? 



– Hát Görögország királyáról, György királyról van szó – felelte 

Mr. Kralefsky, akit megdöbbentett a tudatlanságom. – Nem tudta? 

Rámutattam, hogy mi otthon nélkülözzük a rádió kétes áldásait, így 

aztán többnyire a boldog tudatlanság állapotában leledzünk. 

– Ugyanis – mondta Mr. Kralefsky, kicsit nyugtalanul pillantva rám, 

mintha önmagát hibáztatná tudatlanságomért –, ugyanis, mint tudja, 

Metaxasz volt az államfőnk, és ő diktátor volt. Most, Istennek hála, 

sikerült megszabadulnunk tőle, gyűlöletes ember volt, és így őfelsége 

hazatérhet. 

Megkérdeztem, hogy mikor szabadultak meg Metaxasztól? Engem 

senki sem tájékoztatott. 

– Ejnye, bizonyára emlékszik rá! – kiáltotta Kralefsky. – Feltétlenül 

emlékeznie kell: amikor a forradalom volt, és az a cukrászda olyan 

csúnyán megsérült a géppuskagolyóktól. Mindig is az volt a 

véleményem, hogy a géppuska nagyon veszedelmes dolog. Csakugyan 

emlékeztem a forradalomra, mivel három boldog napot kaptam, 

amikor nem kellett tanulnom, és az említett cukrászda egyike volt 

kedvenc üzleteimnek. Csakhogy én ezt sohasem hoztam kapcsolatba 

Metaxasszal. Vajon, kérdeztem reménykedve, megint kibeleznek 

géppuskával egy üzletet, ha megjön a király? 

– Nem, dehogy – felelte megbotránkozva Kralefsky. 

– Nem, az rendkívül vidám alkalom lesz. Ahogy mondják, mindenki 

ünnepi díszt ölt. Nos, ez olyan izgalmas hír, hogy azt hiszem, 

megbocsátható, ha ezt a délelőttöt ennek a megünneplésére fordítjuk. 

Jöjjön fel a padlásra, és segítsen megetetni a madarakat. 

Így aztán felmentünk az óriási padlásszobába, ahol Kralefsky 

vadmadarakból és kanárikból álló gyűjteményét tartotta, és nagyon 

kellemes délelőttöt töltöttünk a madarakat etetve. Kralefsky 

körbetáncolta a szobát, lóbálta az öntözőkannát, talpa úgy csikorgott a 

padlóra szóródott magokon, mintha kavicsos tengerparton járna, s a 

Marseillaise-t dúdolta magában. A király látogatásának hírét ebéd 

közben közöltem a család tagjaival. A hírt mindegyikük a maga 

jellemző módján fogadta. 

– Remek lesz – mondta mama –, azt hiszem, jó lesz, ha már ma 

megtervezem a menüket. 

– Hál istennek, nem idejön lakni – mutatott rá Larry. 

– Tudom, drágám – felelte mama –, de izé… lesz majd itt rengeteg 

party meg ilyesmi, gondolom. 



– Nem értem, mért lenne – jelentette ki Larry. 

– Mert mindig szoktak lenni – mondta mama. – Amikor Indiában 

éltünk, az udvari ünnepségek alatt is egyik party a másikat érté. 

– Ez itt nem India – szögezte le Larry –, szóval eszem ágában sincs 

az időmet arra pazarolni, hogy kidolgozzam az elefántok 

beistállózásának tervezetét. Jól jegyezzétek meg, amit mondok: ez az 

egész dolog amúgy is züllesztő hatással lesz az életünk menetére. 

– Ha vendégséget tartunk, vehetek magamnak új ruhát? – kérdezte 

mohón Margo. – Igazán nincs mit felvennem. 

– Kíváncsi vagyok, vajon adnak-e majd díszsortüzet 

– töprengett Leslie. – Csak azok a régi velencei ágyúik vannak, de 

szerintem azok istentelenül veszedelmesek. Kíváncsi vagyok, vajon 

nem kellene-e benéznem az erőd kapitányához, és beszélnem vele. 

– Ne üsd bele az orrod – tanácsolta Larry. – Köszönteni akarják a 

királyt, nem megölni. 

– Nagyon szép piros selymet láttam a minap – vágott közbe Margo 

– abban a kis üzletben… tudjátok, abban, amelyik ott van, ahol 

Theodore laboratóriumától jobbra kell fordulni. 

– Igen, drágám, nagyon helyes – mondta mama, oda se figyelve. – 

Mit gondoltok, tudna Spiro egykét pulykát előteremteni? 

De a király látogatásának a családra gyakorolt hatása 

jelentéktelenné halványodott azzal a traumával összehasonlítva, 

amelyet Korfu egészére gyakorolt. Valaki, aki aztán tudta, miről van 

szó, külön is hangsúlyozta, hogy nemcsak arról van szó, hogy a 

szigetet látogatásával tiszteli meg az uralkodó. Az egész esemény 

különleges szimbolikusjelentőséget nyer azáltal, hogy amikor a király 

Korfura érkezik, tulajdonképpen száműzetése óta először teszi görög 

földre a lábát. Erre a gondolatra a korfuiak lázas tevékenységbe 

kezdtek, és az előkészületek hamarosan olyan bonyolultak lettek, és 

olyan fejetlenségbe csaptak, hogy mindennap kötelességünknek 

éreztük bemenni a városba, hogy a többi korfui társaságában 

elüldögéljünk a Platián, és értesüljünk a legújabb botrányokról. 

A Platiát nagy boltíveivel francia építészek tervezték Korfu francia 

megszállásának kezdetén, hogy a rue de Rivolihoz hasonlítson. A 

Platia volt a sziget központja. 

Ha az ember elüldögélt a boltívek vagy a csillogó fák alatt a 

kisasztaloknál, előbb-utóbb találkozott a sziget valamennyi lakójával, 

és minden nézőpontból meghallgathatta minden egyes botrány 



legújabb híreit. Az ember csak ült ott csöndesen iddogálva, és 

előbb-utóbb a színjáték valamennyi főszereplője az asztalához 

sodródott. 

– Korfu én vagyok – jelentette ki Malinopoulosz grófnő. – 

Ennélfogva rám hárul a feladat, hogy megalakítsam a bizottságot, 

amely kidolgozza, hogyan fogadjuk kegyes királyunkat. 

– Igen, csakugyan, én is úgy látom – helyeselt idegesen a mama. 

A grófnő, aki narancsszínű parókát viselő kirúzsozott fekete 

varjúhoz hasonlított, kétségtelenül félelmetes erőt képviselt, csakhogy 

az ügy túlságosan fontos volt, semhogy mindenkit a sarka alá 

hajthasson. Rövid időn belül nem kevesebb, mint hat fogadóbizottság 

alakult, és valamennyi arról igyekezett meggyőzni a kormányzót, 

hogy az ő terveiket kell a többiekével szemben előnyben részesíteni. 

Az a hírjárta, hogy a kormányzó fegyveres őrt állíttatott az ajtaja elé, 

és bezárt ajtók mögött alszik, miután az egyik nőbizottsági tag 

megkísérelte a szüzességét is feláldozni azért, hogy a kormányzó 

hozzájárulását az ő bizottságának a terveihez nyerje meg. 

– Undorító! – harsogta Lena Mavrokondasz, fekete szemét forgatva, 

és úgy csettintve piros ajkaival, mintha azt kívánná, bárcsak nekijutott 

volna eszébe ez a ragyogó idea. – Képzeljék el, drágáim, egy nő az ő 

korában megpróbál meztelenül behatolni a kormányzó szobájába! 

– Különös módja annak, hogy valaki kormányzói meghallgatást 

próbáljon nyerni – helyeselt ártatlan képpel Larry. 

– Nem különös: egyenesen elképesztő – folytatta Lena, bíborpiros 

szájába olyan szakértelemmel dugdosva az olajbogyókat, mintha 

puskát töltene. – Beszéltem a kormányzóval, és biztos vagyok benne, 

hogy az én bizottságomat fogja hivatalosnak tekinteni. Szégyen, 

gyalázat, hogy a brit flotta nincs a kikötőben, elintézhettük volna, 

hogy díszőrséget adjanak. Ó, azok a csinos tengerészek, azok a pazar 

egyenruhák! Azok a fiúk mindig olyan nettek és férfiasak. 

– A járványos betegségek előfordulása a királyi 

haditengerészetnél… – kezdte Larry, de a mama gyorsan közbevágott: 

– Meséljen a terveikről, Lena. – Dühös pillantást vetett Larryre, aki 

már a nyolcadik pohár ouzónál tartott, és kezdett kissé 

beszámíthatatlan lenni. 

– Micsoda terveink vannak, drágáim, de micsoda terveink! Az egész 

Platiát kékkel és fehérrel fogjuk dekorálni, csakhogy folyton 



problémáink vannak azzal a bolond Marko Paniotisszával. – Lena 

kétségbeesetten forgatta a szemét. 

Markóról tudtuk, hogy megszállott őrült, és csodálkoztunk, hogy mi 

köze lehet egyáltalán a bizottsághoz. 

– Miért, mit akar Marko? – kérdezte Larry. 

– Szamarakat! – sziszegte Lena, mintha valami trágár szót mondana 

ki. 

– Szamarakat? – ismételte meg Larry. – Szamarakat akar? Hát mit 

gondol, mi készül itt? Mezőgazdasági kiállítás? 

– Én is ezt magyarázom neki – mondta Lena –, de folyton csak 

szamarakat akar. Azt mondja, ez jelképes lenne, mint Jézus 

bevonulása Jeruzsálembe, ezért aztán kék meg fehér szamarakat akar. 

– Kék meg fehér szamarakat? Úgy érti, kékre meg fehérre festett 

szamarakat? – kérdezte mama. – Minek? 

– Hogy olyanok legyenek, mint a görög zászló – felelte Lena, 

felállt, kihúzta magát, kezét ökölbe szorította, és vadul nézett le ránk 

–, de én megmondtam neki: 

“Marko, szamarakat csak a holttestemen át vonultathat fel.” 

Azzal nagy léptekkel elindult a Platián, mint egy minden ízében 

görög honleány. 

A következő személy, aki megállt az asztalunknál, Velvit ezredes 

volt, magas, szép öregember, Byronéhoz hasonló profillal és olyan 

szögletes testtel, amely úgy rángatózott és mozgott, mint egy szélfútta 

marionettbábu. Göndör ősz hajával és villogó fekete szemével nagyon 

furcsán festett méltósággal viselt cserkészegyenruhájában. Mióta 

nyugdíjba vonult, az életben egyetlenegy dolog érdekelte: a helybeli 

cserkészcsapat, és noha voltak kaján emberek, akik képesek voltak azt 

állítani, hogy a cserkészek iránti érdeklődése nem egészen önzetlen, 

keményen dolgozott, és kétségtelen, hogy még soha nem kapták rajta 

semmin. 

Elfogadott egy pohár ouzót, leült, és levendulakölnis 

zsebkendőjével megtörölte az arcát. 

– Azok a fiú – kezdte panaszosa –, azok az én fiaim a halálomat 

fogják okozni. Túlságosan lelkesek. 

– Talán egy csapat ivarérett cserkészlányra volna szükségük – 

tanácsolta Larry. – Erre még nem gondolt? 

– Ez nem tréfadolog, kedvesem – mondta az ezredes, és zord 

pillantással illette Larryt. – Olyan lelkesek a fiúk, hogy attól félek, 



még valami csínyt fognak elkövetni. Egyszerűen elborzasztott, amit 

ma is csináltak. A kormányzó is fel volt háborodva. 

– Úgy látszik, ez a szegény kormányzó minden irányból megkapja a 

magáét – mondta Leslie. 

– Miért? Mit csináltak a cserkészei? – kérdezte mama. 

– Nos, miként tudja, kedves Mrs. Durrell, arra tanítom be őket, hogy 

különleges bemutatót tartsanak őfelségének érkezése estéjén. – Az 

ezredes beleszürcsölt az italába, kényesen, mint egy macska. – Először 

is kivonulnak, némelyik kékbe, némelyik meg fehérbe öltözve, a… 

hogy is mondják?… a díszpódium elé. Igen, a díszpódium elé. Aztán 

négyszöget alkotnak, és üdvözlik a királyt. Aztán vezényszóra 

helyzetet változtatnak, és kialakítják a görög zászlót. Ritka impozáns 

látvány lesz, bár én természetesen elfogult vagyok. Elhallgatott, kiitta 

poharát, és hátradőlt a székén. 

– Mármost a kormányzó látni szerette volna, hogy haladunk, eljött 

hát, felállt az emelvényre, mintegy a király képviseletében, aztán én 

kiadtam a vezényszót, és a csapat kivonult. 

Behunyta a szemét, és egész testében megborzongott. 

– Tudják, mit csináltak? – kérdezte erőtlen hangon. – Még soha 

életemben nem szégyelltem így magam. Kivonultak, megálltak a 

kormányzó előtt, és fasiszta üdvözléssel köszöntötték. A cserkészek! 

Fasiszta üdvözléssel! 

– Csak nem azt kiáltották, hogy “Heil kormányzó!”? – kérdezte 

Larry. 

– Szerencsére nem – mondta Velvit ezredes. – Egy pillanatra 

megbénultam a döbbenettől, aztán abban a reményben, hogy a 

kormányzó nem vette észre a dolgot, kiadtam a vezényszót, hogy 

alakítsák ki a zászlót. Ki is alakították, és ekkor legnagyobb 

rémületemre a kormányzó egy kék-fehér horogkereszttel találta 

szembe magát. Dühöngött. Kis híján megtiltotta, hogy részt vegyünk 

az ünnepségen. Milyen csapás lett volna a cserkészmozgalomra! 

– Igen, csakugyan – vélekedett a mama –, de hát végül is gyerekek 

még. 

– Az igaz, drága Mrs. Durrell, de nem engedhetem meg, hogy az 

emberek azt mondják, hogy egy csapat fasisztát képzek ki – mondta 

komolyan Velvit ezredes. 

– Legközelebb még képesek lesznek azt mondani, hogy át akarom 

venni a hatalmat Korfu szigetén. A következő napokban, ahogy 



közeledett a nagy esemény időpontja, a sziget lakossága egyre 

féktelenebb és féktelenebb lett, és az indulatok mind magasabbra 

csaptak. Malinopoulosz grófnő már nem állt szóba Lena 

Mavrokondasszal, Lena pedig nem állt szóba Velvit ezredessel, mert 

az ezredes cserkészei félreérthetetlenül biológiai jellegű mozdulatot 

tettek, amikor elvonultak a háza előtt. A falusi rezesbandák, amelyek 

mindig részt vettek a Szent Szpiridion-körmenetben, elszántan 

veszekedtek egymással, hogy melyiknek hol legyen a helye a 

felvonulásban, és egy este a Platián részesei voltunk annak a 

látványnak, amikor három felbőszült bombardonos űzőbe vett egy 

üstdobost. Tetőtől talpig egyenruhában voltak, hangszerükkel 

felfegyverkezve. A béketűrésüket vesztett bombardonosok sarokba 

szorították a dobost, kitépték a kezéből a hangszerét, és ráugráltak. A 

Platia azon nyomban feldühödött zenészek véres csataterévé változott. 

Mr. Kralefskynek, aki ártatlan néző volt csupán, egy repülő cintányér 

csúnya vágást ejtett a feje búbján, és az öreg Mrs. Kukudopoulosz, aki 

két spanieljét sétáltatta a fák között, kénytelen volt felkapni a 

szoknyáját, és elmenekülni. Az incidens (legalábbis mindenki ezt 

mondta, amikor a következő évben meghalt) évekkel rövidítette meg 

az életét, de hát mivel kilencvenöt éves korában hunyt el, ez aligha 

hihető. Hamarosan senki nem volt beszélő viszonyban senkivel, 

velünk azonban mindenki szóba állt, mert mi szigorúan semlegesek 

maradtunk. Creech kapitány, akiről senki se gyanította, hogy egy 

makula hazafias érzés is szorult belé, vad izgalomba jött a készülő 

eseménytől, és mindenki legnagyobb bosszúságára bizottságtól 

bizottságig járt, pletykázva, trágár dalokat énekelve, belecsipkedve a 

gyanútlan és védtelen keblekbe és fenekekbe, egyszóval az idegeire 

ment mindenkinek. 

– Undorító vénember! – mondta mama villámló szemekkel. – Hogy 

viselkedhet így? Elvégre állítólag brit állampolgár. 

– Állandó harckészültségben tartja a bizottságokat, ha szabad ezt a 

kifejezést használnom – közölte Larry. – Lena meséli, hogy a 

legutóbbi ülésük után, amelyen a kapitány is részt vett, csupa kék-zöld 

folt volt a feneke. 

– Mocskos vén disznó! – tört ki a mama. 

– Szigorúan ítélsz, mama – jegyezte meg Larry. – Tudom jól, hogy 

csak féltékeny vagy. 



– Féltékeny? – visította a mama, s kedélye felborzolódott, mint egy 

parányi terrier hátán a szőr. – Féltékeny!… Arra a… arra a… züllött 

vén disznóra! Hogy lehetsz ilyen gusztustalan? Ilyesmit még viccből 

se mondj, Larry! 

– De hát ha egyszer az irántad érzett viszonzatlan szerelem készteti 

arra, hogy borba és nőbe fojtsa a bánatát – mutatott rá Larry. – Te 

tisztességes embert faraghatnál belőle. 

– Már akkor is borba és nőkbe fojtotta a bánatát, amikor még nem is 

ismert engem – mondta a mama –, és ami engem illet, nyugodtan 

csinálja csak tovább. Semmi kedvem jó útra téríteni. 

A kapitány azonban mit sem tudott az őt ért súlyos bírálatról. 

– Drága kislány! – fordult mamához, amikor legközelebb 

találkoztak. – Nincs véletlenül egy angol zászló a komódja alsó 

fiókjában? 

– Nincs, kapitány, sajnos, nincs – mondta méltóságteljesen a mama. 

– Egyetlen alsó fiókom sincs. 

– Micsoda? Ilyen szép nőnek, mint maga? Nincs alsó fiókja a 

komódjában? Hát hova rakja a fodros fekete bugyikollekcióját, 

amellyel őrületbe kergetheti legközelebbi férjét? – kérdezte Creech 

kapitány, csipás szemével buján méregetve mamát. 

Mama elpirult és megmerevedett. 

– Senkit sincs szándékomban őrületbe kergetni, se bugyiban, se 

bugyi nélkül! – jelentette ki méltóságteljesen. 

– Hát ez maga, kacér barátném – mondta a kapitány.  

– Tudja, mi maga? Maga egy ledér nőszemély, egy örömlány, az! 

Az igazat szólva, egy kis nudizmust magam sem vetek meg. 

– Minek kell magának angol lobogó? – kérdezte mama, ridegen 

témát változtatva. 

– Természetesen lengetni – mondta a kapitány. – Ezek a helybéli 

vadak mind ott hadonásznak majd az ő bikolorjukkal, meg kell hát 

mutatnunk nekik, hogy a jó öreg Birodalmat nem lehet még leírni. 

– Nem próbálkozott a konzulnál? – kérdezte a mama. 

– Nála? – válaszolta gúnyosan a kapitány. – Azt mondta, hogy a 

szigeten csak egyetlenegy angol lobogó van, és azt csak különleges 

alkalmakkor használják. Azt a szajha édesanyját neki! Ha ez nem 

különleges alkalom, akkor Szent Vitus tökére kérdezem, melyik az? 

Meg is mondtam neki, hogy használja irrigátornak a zászlórúdját. 



– Nagyon kérlek, máskor ne invitáld az asztalunkhoz ezt a mocskos 

vénembert, Larry – siránkozott a mama, mikor a kapitány eltántorgott, 

hogy kerítsen egy angol zászlót. – Olyan nagyon trágárul beszél, és 

nem szeretem, ha ilyeneket mond Gerry előtt. 

– Te vagy a hibás, te bátorítod – mondta Larry. – Ki mondta azt, 

hogy te bugyi nélkül… 

– Larry! Te tökéletesen jól tudod, hogy értettem. Nyelvbotlás volt. 

– De őt reménnyel töltötte el – folytatta Larry. – Jó lesz, ha 

vigyázol, különben bebújik az alsó fiókodba, mint egy idomított 

spaniel, hogy kiválassza a hálóingeket a nászéjszakára. 

– Hallgass már! – mondta dühösen a mama. – Te néha igazán úgy 

fel tudsz dühíteni! 

A szigeten egyre feszültebb és feszültebb lett a légkör. A távoli 

hegyi falvaktól, ahol az öregasszonyok tehénszarvból készült 

fejdíszeiket fényesítették, és zsebkendőiket vasalták, egészen a 

városig, ahol minden fát meg. nyírtak, és a Platián minden asztalt és 

széket újramázoltak, csupa dühödt aktivitás volt a világ. A város régi 

negyedében, ahol az utcák olyan szűkek voltak, hogy két szamár nem 

fért el egymás mellett, és a levegő mindig friss kenyértől, 

gyümölcstől, napsütéstől és csatornabűztől szaglott, ott volt az én 

Costi Avgadrama nevű barátom kis kávézója. 

A kávézó joggal volt arról híres, hogy ott készítik Korfu szigetén a 

legjobb fagylaltot, mert Costi Olaszországban tanulta ki a 

fagylaltkészítés sötét művészetének minden trükkjét. Nagyon 

keresettek voltak a készítményei, s a szigeten alig akadt party, amely 

megérdemelte a party nevet, hogy étrendjén ne szerepelt volna Costi 

valamelyik óriási habos, csupaszín kreációja. Costi meg köztem jó 

munkamegállapodás jött létre én háromszor egy héten eljártam a 

kávézójába, és összeszedtem a konyhájában a svábbogarakat, hogy 

megetessem őket madaraimmal és egyéb állataimmal, ő meg 

viszonzásul megengedte, hogy annyi fagylaltot fogyasszak munka 

közben, amennyit csak bírok. Mivel úgy gondoltam, hogy a királyi 

látogatásra tisztának illik lennie Costi üzletének, úgy három nappal a 

felséges vizit előtt elmentem Costi kávézójába, és olyan kétségbeesett, 

öngyilkos hangulatban találtam, amilyenbe csak egy görög tud kerülni 

az ouzo segedelmével. Megkérdeztem tőle, mi a baj. 

– Tönkre vagyok téve – mondta síri hangon, és elém tett egy korsó 

gyömbérsört meg egy nagy tál csillog fehér fagylaltot – a tál akkora 



volt, hogy a Titanic is elsüllyedt volna benne –, tönkrement ember 

vagyok, küria Gerry. Nevetség tárgya lettem. Soha többé nem fogja 

senki se mondani, hogy: “Ó, Korfu, onnan való Costi fagylaltja.” 

Nem, ehelyett azt fogják mondani: “Korfu? Onnan való annak a hülye 

Costinak a fagylaltja.” Kénytelen leszek elhagyni a szigetet, nincs más 

választásom. Zantéba megyek vagy Athénba, vagy kolostorba 

vonulok. A feleségem meg a gyermekeim éhen fognak halni, szegény 

öreg szüleim meghalnak szégyenükben, amikor kenyérért fognak 

koldulni… Félbeszakítottam sötét jóslatait, és megkérdeztem, mi 

történt, mi kergette ily kétségbeesett lelkiállapotba. 

– Én zseni vagyok – mondta Costi egyszerűen, minden hencegés 

nélkül. Leült mellém az asztalhoz, és szórakozottan töltött magának 

egy pohár ouzót. – Korfu szigetén senki nem tud olyan fagylaltot 

készíteni, amilyen az enyém, olyan ízleteset, olyan szépségeset, 

olyan… olyan hideget. 

Biztosítottam róla, hogy ez igaz. Aztán folytattam is, mert 

szemlátomást bátorításra volt szüksége, és kijelentettem, hogy az ő 

fagylaltja egész Görögországban, sőt talán Európa-szerte is hatalmas 

hírnévnek örvend. 

– Ahogy mondod – nyögte Costi. – Így aztán természetesnek 

látszott, hogy amikor a király látogatást tesz Korfun, a kormányzó 

rajta lesz, hogy megkóstolja az én fagylaltomat. 

Le voltam nyűgözve, és ezt a tudomására is hoztam. 

– Igen – mondta Costi –, tizenkét kiló fagylaltot kellett volna 

szállítanom a palotába és egy különleges fagylaltot a nagy bankettre, 

amelyet őfelsége érkezésének estéjén fognak tartani. Ó! Ez a 

különleges fagylalt volt a vesztem. Ezért kell majd éhen halnia 

feleségemnek és gyermekeimnek. Ó, kegyetlen és könyörtelen végzet! 

– Miért? – kérdeztem tompán, mert a szám tele volt fagylalttal. Nem 

volt kedvem a cifrázásait hallgatni, a dolog lényegére voltam kíváncsi. 

– Úgy döntöttem, hogy annak a fagylaltnak valami újnak, valami 

páratlannak, valami olyannak kell lennie, amilyenről még ember nem 

álmodott – mondta Costi, és kiitta az ouzóját. – Egész éjszaka ébren 

feküdtem, és vártam valamilyenjelre. 

Behunyta a szemét, és jobbra-balra forgatta a fejét, mint valami 

forró, kényelmetlen képzeletbeli párnán. 



– Nem tudtam aludni, lázas voltam. Aztán, pont amikor az első 

kakasok elkezdték, hogy “Kukurikú!” mint a villám hasított belém az 

ihlet. 

Olyan keményen a homlokára csapott, hogy majdnem leesett a 

székéről. Reszkető kézzel még egy pohár ouzót töltött magának. 

– Forró, fáradt szemem előtt megjelent vízióként egy zászló, 

Görögország zászlaja, az a zászló, amelyért annyian szenvedtünk és 

meghaltunk, csakhogy ez a zászló az én legkülönb, legfinomabb, 

legjobb minőségű krémfagylaltomból készül – jelentette ki 

diadalmasan, és hátradőlt, hogy lássa arcomon a hatást. Azt mondtam, 

hogy szerintem ennél ragyogóbb ötlete nem is támadhatott volna – 

egyszerűen zseniális. Costi sugárzott, aztán, mikor eszébe jutott, mi 

történt, arcára ismét kiült a kétségbeesés. 

– Kiugrottam az ágyból – folytatta gyászosan –, és, rohantam a 

konyhába. Ott rájöttem, hogy nincsenek meg a tervem kivitelezéséhez 

szükséges hozzávalók. Csokoládém volt, hogy a barna színt 

előállítsam, meg festékem is, hogy pirosat, zöldet vagy akár sárgát is 

készítsek, de nem volt semmim, amivel a zászlón lévő kék csíkokat 

előállíthatnám. – Elhallgatott, nagyot ivott, aztán büszkén kihúzta 

magát. – Egy hitványabb ember… egy török vagy egy albán… 

lemondott volna a tervéről. Costi Avgadrama azonban nem. Tudod, 

mit csináltam? Fejemet ráztam, és ittam egy nagy korty gyömbérsört. 

– Elmentem Michaelihez, az unokatestvéremhez. 

Tudod, ő a patikában dolgozik lent a kikötőben. Nos, Michaeli 

Szent Szpiridion átka sújtsa őt és ivadékait! – adott valamit, amivel a 

csíkokat kékre festhetem. Ide nézz! 

Costi a hűtőkamrájához ment és eltűnt, aztán botladozva kijött egy 

hatalmas tállal, és letette elém. Tele volt kék és fehér csíkos 

fagylalttal, és csakugyan olyan volt, mint a görög zászló, még akkor 

is, ha a kék egy kicsit lilának látszott. Azt mondtam, hogy 

véleményem szerint remek. 

– Szörnyű! – sziszegte Costi. – Szörnyű, akár egy bomba. 

Leült, és ellenségesen meredt az óriási tálra. Nem láttam azon 

semmi rosszat azon kívül, hogy a kék inkább a spiritusz színéhez 

hasonlított, mint az igazi kékhez. 

– Megszégyenített! A saját unokatestvérem, az a kurafi! Ideadta 

nekem a port, azt mondta, hogy jó lesz, azt ígérte az a vipera, hogy 

sikerülni fog. De hát sikerült, mutattam rá, mi hát a baj? 



– Istennek és Szent Szpiridionnak legyen hála – folytatta jámboran 

Costi –, az az ötletem támadt, hogy készítek a családomnak egy kis 

zászlót, csak azért, hogy megünnepelhessék apjuk diadalát. El nem 

tudom képzelni, mi történt volna, ha ezt nem teszem. – Felállt és 

kinyitotta a kávézóból a lakásba vezető ajtót. 

– Megmutatom, mit csinált az unokatestvérem, az a szörnyeteg – 

mondta, és fölszólt a lépcsőn: – Katarina! Petra! Spiro! Gyertek le! 

Costi felesége és két fia lassan és kelletlenül lejött az emeletről, és 

megállt előttem. Elképedve láttam, hogy mindhármuknak lila a szája, 

pompás sötétlila, mint az éjbogár szárnyfedele. 

– Nyújtsátok ki a nyelveteket! – adta ki a parancsot Costi. 

A családtagok kinyitották szájukat, és kidugták püspöklila 

nyelvüket. Olyan volt a nyelvük, mint egy ördögi orchidea vagy talán 

inkább mint egy különleges nadragulyafajta. Azonnal megértettem 

Costi problémáját. Az unokatestvére, a maga segítőkész, de 

meggondolatlan módján – ilyenek a korfuiak – egy csomag 

metilénkéket adott neki. Egyszer én is bedörzsöltem a lábamon egy 

horzsolást ezzel a vegyülettel, és tudtam,! hogy sok egyéb 

tulajdonsága között felettébb tartósan a megőrzi a színét. Costinak jó 

néhány hétig lila felesége és gyermekei lesznek. 

– Képzeld csak el – fordult felém fojtottan suttogva, miután 

visszaküldte az emeletre elszíneződött feleségét és ivadékait –, 

képzeld csak el, ha elküldöm ezt a palotába. Képzeld el az egyházi 

méltóságokat csupa-csupa lila szakállal! Lila kormányzó és lila király! 

Agyonlőttek volna. 

Azt mondtam, hogy véleményem szerint irtó mulatságos lett volna. 

Costi mérhetetlenül megdöbbent. Majd ha felnövök, jelentette ki 

szigorúan, rá fogok jönni, hogy vannak bizonyos dolgok az életben, 

amelyek nem komikusak, hanem nagyon is komolyak. 

– Képzeld csak el, mi lett volna a sziget hírnevével… képzeld csak 

el, mi lett volna az én hírnevemmel, ha lilává változtatom a királyt – 

mondta, miközben újabb adag fagylaltot adott nekem, hogy kimutassa, 

nincs harag közöttünk. – Képzeld csak el, hogy röhögtek volna a 

külföldiek, ha a görög király lilává változik. Po! po! po! po! Szent 

Szpiridion mentsen meg tőle! 

– És mi van az unokatestvérével? – kérdeztem. – Ő hogy fogadta a 

hírt? 



– Ő még nem tudja – vigyorgott Costi bőszen –, de hamarosan meg 

fogja tudni. Az imént küldtem el neki egy görög zászló alakú 

fagylaltot! 

Szóval a sziget az elviselhetetlenségig fel volt csigázva, amikor a 

nagy nap felvirradt. Spiro átalakította óriási, régi Dodge-át – 

leeresztve a tetejét –, egy faltörő kos és egy tribün kombinációjára, 

mert úgy döntött, hogy a családnak mindenáron jól kell látnia a 

ceremóniát. Ünnepi hangulatban hajtottunk be a városba, és ittunk 

meg egy pohárral a Platián, hogy begyűjtsük a végső előkészületekről 

szóló híreket. Lena zöld-piros ruhában pompázott, és elmesélte, hogy 

Marko, ha kelletlenül is, lemondott nagy ötletéről, a kék-fehér 

szamarakról, de most meg egy újabb, nem kevésbé bizarr ötlete 

támadt. 

– Tudják, ugye, hogy az apjának nyomdája van? – kérdezte Lena. – 

No, azt mondja, hogy az apja több ezer görög zászlót fog nyomtatni, ő 

meg a jachtján kimegy velük a tengerre, és a zászlókat szétszórja a 

vízen, hogy a király hajója mintegy görög zászlószőnyegen fusson be 

a kikötőbe. Értik? 

Marko jachtja állandóan csipkelődés tárgya volt Korfun. A hajdani 

egyszerű kajütös motorcsónakra Marko rengeteg felépítményt szerelt, 

s ezért, miként Leslie helyesen kifejezte, úgy nézett ki, mint egy 

tengerjáró kristálypalota, amely erősen jobbra dől. Valahányszor 

Marko kifutott vele a tengerre, fogadásokat kötöttek, hogy vajon 

mikor fog visszatérni, ha egyáltalán visszatér. 

– Így aztán – folytatta Lena – először kinyomtatta a zászlókat, aztán 

rájött, hogy nem maradnak lebegve a vízen, hanem elsüllyednek. Erre 

kis fakereszteket csináltatott, és ezekre tűzte rá a zászlókat, hogy 

megmaradjanak a víz felszínén. 

– Kiváló ötletnek tartom – lelkesedett a mama. 

– Ha beválik – mondta Larry. – Tudod, Marko mekkora organizátor. 

Emlékezz csak vissza Constantin születésnapjára. 

A nyár folyamán Marko fényűző pikniket rendezett unokaöccse, 

Constantin születésnapjára. Fényes eseménynek ígérkezett, volt ott 

minden, sült malactól pezsgővel töltött görögdinnyéig. Korfu 

társadalmának elitje volt rá hivatalos. Az egyetlen bökkenő az volt, 

hogy Marko összetévesztette a tengerpartokat, és miközben ő nagy 

pompában, annyi étellel körülvéve üldögélt a déli part egyik 

szakaszán, amennyivel egy hadsereget jól lehetett volna tartani, Korfu 



társadalmának elitje éhesen és verejtékezve a sziget északi részén 

várakozott a másik tengerparton. 

– De hát – Lena sokatmondóan megvonta a vállát – már nem 

akadályozhatjuk meg. Valamennyi zászló fent van már a hajóján. És 

elküldött egy embert egy rakétával Colourára. 

– Egy embert rakétával? – kérdezte Leslie. – Minek? 

Lena beszédesen forgatta a szemét. 

– Ha az az ember megpillantja a király hajóját, kilövi a rakétát – 

világosított fel bennünket Marko – meglátja, és akkor még elég ideje 

lesz arra, hogy kifusson a tengerre, és teleszórja zászlókkal. 

– Hát remélem, sikerül neki – mondta Margo. – Én kedvelem 

Markót. 

– Mindnyájan így vagyunk vele, drágám – közölte Lena. – A 

faluban, ahol a villám van, van egy bolondunk. Bűbájos ember, trés 

sympathique, (Nagyon rokonszenves. – francia) de polgármestert azért 

nem csinálnánk belőle. 

Ezzel a fullánkos megjegyzéssel otthagyott bennünket. 

Következőnek Velvit ezredes érkezett az asztalunkhoz, rendkívül 

izgatottan. 

– Nem láttak véletlenül három kövér kiscserkészt? – kérdezte. – 

Nem, nem hinném, hogy láttak. A kis marhák! Egyenruhában mentek 

be a faluba a kis vadak, és úgy jöttek vissza, mint a disznók Elküldtem 

őket a tisztítóba, hogy hozassák rendbe az egyenruhájukat, és nyomuk 

veszett. 

– Ha látom őket, magához küldöm őket – nyugtatgatta a mama. – 

Ne aggódjon. 

– Köszönöm, kedves Mrs. Durrell. Nem aggódnék, de a kis ördögök 

fontos részét alkotják az előadásnak – mondta Velvit ezredes, s már 

készült is tovább keresni az eltűnt cserkészeket. – Ugyanis ők 

nemcsak a zászló egyik csíkját alakítják, hanem nekik kell a hidat is 

lerombolniok. 

Ezzel a titokzatos megjegyzéssel faképnél hagyott bennünket, úgy 

loholva tova, akár egy kutya. 

– Hidat? Miféle hidat? – kérdezte zavartan anyám. 

– Ja, az a műsor egyik rész – felelte Leslie. – Egyebek közt építenek 

egy pontonhidat egy képzelt folyó fölött, átkelnek rajta, aztán 

felrobbantják, hogy az ellenség ne vehesse üldözőbe őket. 



– Én mindig azt hittem, hogy a cserkészek békés természetűek – így 

a mama. 

– De nem a korfuiak – mondta Leslie. – Valószínűleg ők Korfu 

legharciasabb lakói. 

Ebben a pillanatban érkezett meg Theodore és Kralefsky, akik 

velünk együtt akartak jönni a kocsin. 

– Volt egy kis… khm… tudják… egy kis hiba a díszsortűz körül – 

jelentette Theodore. 

– Tudtam! – dühöngött Leslie. – Az a hülye parancsnok! Nagyon 

könnyedén vette, amikor beszéltem vele. 

Mondtam neki, hogy azok a velencei ágyúk fel fognak robbanni. 

– Nem, nem… khm… az ágyúk nem robbantak fel. Khm… 

legalábbis eddig még nem – mondta Theodore. 

– Nem, a gond az időzítéssel van. A parancsnok javasolta, hogy a 

díszsortüzet abban a pillanatban adják le, amikor a király görög földre 

lép. A… khm… a nehézség, úgy látszik, abban van, hogyan adjanak le 

olyanjelzést a kikötőből, amit megláthatnak a… tüzérek a… khm… 

tudják… az erődben. 

– Na és miben állapodtak meg? – kérdezte Leslie. 

– Kiküldtek a kikötőbe egy tizedest egy negyvenötössel – folytatta 

Theodore. – Egy perccel azelőtt kell elsütnie, hogy a király a partra 

lép. 

– És tudja, hogyan kell elsütni? – kérdezte szkeptikusan Leslie. 

– Hát… khm – nyögött tovább Theodore –, elég sok időmbe telt, 

míg megértettem vele, hogy veszedelmes dolog… izé… tudják… 

megtöltve és felhúzva bedugni a pisztolytáskába. 

– Átkozott hülye a saját lábát fogja keresztüllőni! – kiáltott fel 

Leslie. 

– Nem érdekes – mondta Larry –, valami véráldozatnak úgyis kell 

lennie, mielőtt még lemenne a nap. Remélem, magaddal hoztad az 

elsősegélyes ládádat, Theodore? 

– Ne mondj ilyeneket, Larry – könyörgött a mama. 

– Felidegesítesz. 

– Ha készeksz, Mrs. Durrellsz, indulnunksz kellene. – Spiro jelent 

meg a színen, barnán, morcosan úgy festett, mint a Notre-Dame egyik 

vízköpője, akit éppen szabadságoltak. – A tömeg egyre szűrűbb. 

– Sűrűbb, Spiro, sűrűbb – javította ki Margo. 



– Hiszen azt mondom, Margo kisasszonysz, szűrűbb – mondta 

Spiro. – De ne aggódjanak. Majd elintézem őket. Elritkítom őket az 

útból a dudámmal. 

– Spirónak szótárt kellene írnia – mondta Larry, mikor bemásztunk 

a Dodge-ba, és bepréseltük magunkat a széles bőrülésekre. 

A fehér porral borított országutakon reggel óta nyüzsögtek a 

szekerek és szamarak, amelyek a parasztokat hozták be a fővárosba a 

nagy eseményre, így aztán vastag porréteg borította az egész 

környéket, hófehérré változtatva az út menti növényeket és fákat, és a 

por mikroszkopikus hópelyhekként lebegett a levegőben. A város 

most zsúfolt, talán még zsúfoltabb is, mint Szent Szpiridion napján, és 

ünneplőbe öltözött nagy embercsoportok örvénylettek a Platián, mint 

szélfútta virágszirom felhők. Minden mellékutca tömve volt 

szamarakkal és emberekkel, a tömegjéghegyszerű lassúsággal 

mozgott, és a levegő zsongott az izgatott beszélgetéstől, nevetéstől, 

bűzlött a fokhagyma csípős szagától és a naftalin penetráns illatától. 

Mindenfelől hallani lehetett, hogyan hangolnak a rezesbandák, 

ordítanak a szamarak, kiáltoznak az utcai árusok, és visítoznak az 

izgatott gyerekek. A város úgy fel volt bolydulva s úgy lüktetett, mint 

egy óriási, sokszínű, illatozó méhkas. Spiro csigatempóban hajtva, 

nagy, gumigömbös dudáját nyomkodva, hogy “elritkítsa” az útból a 

vigyázatlanokat, a kikötőbe hajtott velünk. Ott volt aztán csak 

sürgésforgás, nagyban folytak az előkészületek, hogy minél 

hatásosabb legyen a dolog, egy rezesbanda felsorakozott, hangszereik 

csillogtak, egyenruháik makulátlanok voltak, méltóságteljes 

külsejükön csak keveset rontott az a tény, hogy kettőnek közülük 

fekete monokli ékeskedett a szeme körül. A rezesbanda közelében 

helyezkedett el a helybeli katonaság egy zászlóalja, rendkívül tisztán 

és takarosan. A gondosan fésült fehér, ezüst és vasszürke szakállú, 

fényes és vidám öltözékű egyházi méltóságok, akár egy csapat 

papagáj, csevegtek lelkesen egymással, pocakjuk kidudorodott, 

szakálluk lengett, kövér, gondosan manikűrözött kezükkel 

finomkodva gesztikuláltak. A kikötőben, közel a helyhez, ahol a 

királynak partra kellett szállnia, egy kétségbeesettnek látszó tizedes 

állt, felelőssége nyilván súlyosan nehezedett a vállára, mert idegesen 

tapogatta revolvertáskáját, és egyfolytában rágta a körmét. Hirtelen 

izgalom támadt, és a tömegen végigfutott a moraj: – A király! A 

király! Jön a király! – A tizedes megigazította sapkáját, és még 



feszesebb vigyázzba vágta magát. A híresztelésre az adott okot, hogy 

meglátták Marko Paniotissza jachtját, amint kifut az öbölbe, 

jobbra-balra dülöngélve, miközben Marko a hajó tatjában állva 

kötegszámra dobálja a tengerbe a görög zászlókat. 

– Én nem láttam a rakétát, te láttad? – kérdezte Margo.  

– Nem, de a földnyelv nem is látszik innen – felelte Leslie. 

– Azt hiszem, Marko remekül végzi a dolgát – mondta Margo. 

– Kétségtelenül nagyon hatásos – bólogatott a mama. 

És csakugyan az volt, mert a sima tenger többhektárnyi területét 

apró zászlócskák szőnyege borította. Igazán mély benyomást tett az 

emberre. Sajnos, miként a következő másfél órán belül meg kellett 

állapítanunk, Marko tévesen időzítette a dolgot. Az az ember, akit 

kiállított a sziget északi részére, hogy gyújtsa meg a jelzőrakétát, 

rendkívül megbízható volt, de hajóismerete sok kívánnivalót hagyott, 

olyannyira, hogy amikor az állítólag a királyt szállító hajó megjelent, 

kiderült róla, hogy csak egy piszkos kis tankhajó, amely Athén felé 

tart. Ez önmagában még nem lett volna olyan súlyos tévedés, de 

Marko, akit éppúgy magával ragadott a hév, mint aznap megannyi 

honfitársát, elmulasztotta ellenőrizni a ragasztót, amellyel a zászlókat 

a kis fadarabokra erősítették, hogy ne süllyedjenek el. Miközben a 

királyt vártuk, láttuk, hogyan olvad fel a ragasztó a tengervíz hatására, 

és hogyan süllyed el méltatlanul több ezer görög zászló az öböl 

fenekére. 

– Ó, szegény Marko, őszintén sajnálom! – Margo könnyezett. 

– Sose törődj vele – vigasztalta Larry –, lehet, hogy a királyunknak 

tetszeni fognak azok a fadarabkák. 

– Khm… én nem is… tudják… én nem nagyon hiszem – motyogta 

Theodore. – Nézzék csak, mindegyiknek olyan kis kereszt alakja van. 

Márpedig a keresztet Görögországban nagyon rossz ómennek tekintik. 

– Ó, istenem! – sóhajtott fel a mama. – Remélem, hogy a király nem 

fogja megtudni, hogy Marko csinálta. 

– Ha van esze Markónak, önként száműzetésbe megy – tette hozzá 

Larry. 

– Na, itt jön végre – mondta Leslie, mikor a király hajója fenségesen 

végigvitorlázott a több hektár területen lebegő kis fakeresztek között, 

mintha egy tengerész-temetőn vonulna keresztül. 

Leeresztették a hajóhidat, a rezesbanda harsogva megszólalt, a 

katonák vigyázzban álltak, és az egyházi méltóságok tömege úgy 



indult meg előre, mint egy hirtelen gyökerestül kitépett virágágyás. 

Elértek a hajóhíd aljáig, a rezesbanda abbahagyta a játékot, és egy 

elragadtatott “ah”-okból álló kórus után megjelent a király megállt és 

tisztelgett, aztán lassan elindult lefelé a hajóhídon. Elkövetkezett a kis 

tizedes nagy pillanata. Csorgott róla a veríték, olyan közel lépett a 

hajóhídhoz, amilyen közel csak tudott, és tekintetét a király lábára 

szegezte. Küldetése világos volt: három lépéssel az előtt, mielőtt a 

király lelép a hajóhídról és görög földre teszi a lábát, le kell adnia a 

jelzést. Így az erődben éppen akkor süthetik el az ágyúkat, amikor a 

király partra lép. A király lassan lépkedett a hajóhídon. A légkör 

pattanásig feszült. A tizedes a pisztolytáskájával babrált, aztán a döntő 

pillanatban előhúzta 45-ösét, és körülbelül hetven centire a király jobb 

fülétől leadott öt lövést. Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az erődben 

nem gondoltak arra, hogy a jeladás e formájáról tájékoztassák a 

fogadóbizottságot, ezért aztán a bizottság enyhén szólva meghökkent, 

mint ahogy a király is, meg mi valamennyien. 

– Úristen, megcsonkolják szegényt! – visította Margo, aki válságos 

pillanatokban mindig elveszítette a fejét és biztos angol tudását. 

– Ne hülyéskedj, ez a jelzés! – csattant fel Leslie, az erődre 

irányítva tábori látcsövét. 

De nyilvánvaló volt, hogy a fogadóbizottság egy véleményen van a 

nővéremmel. Egy emberként estek a szerencsétlen tizedesnek. A 

falfehér, kétségbeesetten tiltakozó embert öklözni, püfölni és rugdalni 

kezdték, pisztolyát kitépték a markából, és jól fejbe vágták vele. 

Valószínű, hogy súlyosabb sérüléseket is szenvedett volna, ha abban a 

pillanatban el nem dördülnek az ágyúk, imponáló gomolyfüstfelhőket 

árasztva az erőd bástyáiról, és így igazolva, hogy a tizedes helyesen 

járt el. Erre aztán mindenki fetrengett a röhögéstől, mert a korfuiaknak 

pompás humorérzékük van. Csak a király tűnt kissé elgondolkozónak. 

Beszállt a hivatalos nyitott autóba, ám újabb váratlan nehézség 

jelentkezett: a kocsi ajtaja valamilyen okból nem akart csukódni. 

Becsapta a sofőr, becsapta a kivezényelt katonákat vezető őrmester, 

becsapta a rezesbanda karmestere, és becsapta egy arra haladó pap is, 

de az ajtó csak nem engedelmeskedett. A sofőr nem volt hajlandó 

beletörődni a vereségbe, hátrált néhány lépést, aztán nekiiramodott, és 

erősen belerúgott az ajtóba. Az autó megremegett, de az ajtó 

hajthatatlan maradt. Megpróbálkoztak spárgával is, de nem volt mihez 

hozzákötni. Végül is, mivel nem lehetett tovább késlekedni, 



kénytelenek voltak úgy elhajtani, hogy a kormányzó titkára a hátsó 

ülés fölött áthajolva fél kézzel tartotta becsukva az ajtót. 

Első állomásuk a Szent Szpiridion-templom volt, hogy a király 

leróhassa kegyeletét a szent mumifikált maradványainál. Az egyházi 

szakállak erdejétől övezve tűnt el a templom sötét mélyében, ahol 

vagy ezer gyertya lobogott, mint egy kankalin-orgia. Meleg nap volt, s 

a király kocsijának a sofőrje kicsit fáradtnak érezte magát az ajtóval 

folytatott küzdelem után, és így anélkül, hogy bárkinek szólt volna, 

otthagyta a kocsit a templom előtt, és beugrott a sarkon egy italra. És 

ki hibáztathatta volna ezért? Ki nem érzett még ugyanígy hasonló 

alkalmakkor? Csakhogy rosszul becsülte fel az időt, amelyet a király a 

szent meglátogatásával fog tölteni, úgyhogy amikor a király a görög 

egyházi méltóságok karéjában váratlanul kilépett a templomból, és 

elfoglalta helyét a kocsiban, sofőrünk a távollétével tüntetett. Miként 

Korfun szokásos, ha egy válságos helyzet a tetőpontjára ér, mindenki 

a másikat hibáztatta a sofőr eltűnéséért, Körülbelül negyedóra telt el 

úgy, hogy vádak röpködtek, öklöket ráztak, és futárokat küldtek a 

szélrózsa minden irányába, hogy teremtsék elő a sofőrt. Az akció némi 

késedelmet szenvedett, mivel senki sem tudta, hogy a sofőr melyik 

kávézót tüntette ki a jelenlétével, de végül is megtalálták, és szidalmak 

áradata zúdult a fejére, mikor megalázó módon elhurcolták, holott 

még csak második ouzójának a felénél tartott. 

A következő állomás a Platia volt, ahol a királynak a katonák és a 

rezesbandák díszszemléjét és a cserkészek bemutatóját kellett 

végignéznie. Mivel Spiro éktelen tülkölés kíséretében a szűk 

mellékutcákat választotta, jóval hamarabb értünk a Platiára, mint a 

király kocsija. 

– Remélhetőleg már nem csinálnak több hibát – aggodalmaskodott a 

mama. 

– A sziget ma önmagát múlja felül – mondta Larry 

– Reméltem, hogy esetleg defektet is kapnak a kikötő ég a templom 

között, de úgy látszik, hogy túl sokat kívántam. 

– Nahát, abban nem vagyok olyan biztos. – Theodore huncutul 

pislogott. – Ne felejtsd el, hogy Korfun vagyunk. Még mindig 

tartogathatnak a számunkra meg lepetést. 

– Én azt remélem, hogy nem – sápítozott Kralefsky 

– Igazán! Ilyen szervezést! Az embernek pirulnia kell. 



– Biztos vagyok benne, hogy egyebet már nem találhatnak ki, Theo 

– tiltakozott Larry. 

– Én… izé… khm… nem esküdnék meg rá… – mondta Theodore. 

Miként kiderült, tökéletesen igaza volt. 

A király megérkezett, és elfoglalta helyét az emelvényen. A katonák 

nagy lendülettel elvonultak előtte, és sikerült valamennyiüknek többé 

kevésbé tartaniok a lépést. Korfu akkoriban meglehetősen félreeső 

helyőrség volt, és az újoncok nem sokat gyakoroltak, mindazonáltal 

most kitettek magukért. Utánuk következtek a rezesbandák – 

rezesbandák a sziget valamennyi falujából különböző színű 

egyenruhában pompáztak, hangszereik olyan fényesre voltak 

dörzsölve, hogy csillogásuk szinte már vakított. Ha a játékuk egy 

kicsit reszketős és egy kicsit hamis volt is, kellő kárpótlást nyújtottak 

érte bődületes hangerejükkel. 

Aztán jöttek a cserkészek, és mi valamennyien tapsoltunk és 

éljeneztünk, amikor Velvit ezredes – akár egy rendkívül ideges és 

lesoványodott, cserkészegyenruhás ótestamentumi próféta – a poros 

Platiára vezette kis csapatát. A cserkészek tisztelegtek a királynak, 

aztán egy fojtott fejhangon kiadott vezényszóra, amelyet az ezredes 

hallatott, addig sürögtek-forogtak, amíg ki nem alakult a görög zászló. 

Erre akkora tapsvihar és éljenzés tört ki, hogy biztosan meghallották 

még a legtávolabb eső albán hegyekben is. Néhány rövid 

tornamutatvány után a cserkészcsapat oda masírozott, ahol két fehér 

vonal egy folyó két partját jelképezte. Itt a csapat fele elrohant, és a 

pontonhíd készítéséhez szükséges deszkákkal tért vissza, miközben a 

másik fele azon buzgólkodott, hogy képzeletbeli hidat verjen az 

ármányos víz fölött. Ennek a látványosságnak a részleteitől annyira el 

volt bűvölve a tömeg, hogy mind közelebb és közelebb sodródott a 

“folyóhoz”, nyomában a rendőrökkel, akiknek az lett volna a 

feladatuk, hogy visszatartsák őket. A cserkészek, akik közül egy sem 

volt idősebb nyolcévesnél, rekordidő alatt felállították pontonhídjukat 

a képzeletbeli folyó fölött, aztán egy éktelenül és hamisan trombitáló 

kisfiú vezetésével átügettek a hídon, és a másik oldalon vigyázzba 

álltak. A tömeg el volt ragadtatva: tapsoltak, éljeneztek, fütyültek és 

dobogtak. Velvit ezredes megengedett magának egy feszes kis katonás 

mosolyt, és büszke pillantást vetett felénk. Aztán elvakkantott egy 

vezényszót. Erre három kövér kiscserkész kivált a csapatból, és 

gyújtózsinórokat, egy ütőszeget és, egyéb rombolóeszközöket cipelve 



magukkal, elindultak a híd felé. Mindent gondosan elhelyeztek, aztán 

visszatértek a csapathoz, menet közben legombolyították maguk után 

a gyújtózsinórt. Vigyázzba álltak és vártak. Velvit ezredes élvezte az ő 

nagy pillanatát, körbe tekintett, hogy meggyőződjék róla: osztatlan 

figyelem lesi minden mozdulatát. Teljes volt a csend. 

– Hidat lerombolni! – bömbölte Velvit ezredes, mire az egyik 

cserkész lekuporodott, és rávert az ütőszegre. A következő néhány 

pillanat enyhén szólva zavaros volt. Óriási robbanás, por, kavics és 

hídtörmelék repült felhő gyanánt a levegőbe, s úgy hullott vissza a 

közönségre, mint a jégeső. A tömeg első három sora, valamennyi 

rendőr és Velvit ezredes hanyatt vágódott. A légnyomás, amely 

kavicsot és faszilánkokat sodort magával, elérte az autót is, amelyben 

mi ültünk, géppuskatűzként verte a karosszériát, és a mama kalapját 

messze röpítette. 

– Mindenható atyaisten! – mondta Larry. – Mi a fenét mesterkedik 

az a vén hülye Velvit? 

– A kalapom! – lihegte a mama. – Valaki ellopta a kalapom. 

– Ne aggódsz, Mrs. Durrellsz, megkerítemsz – bömbölte Spiro. 

– Kétségbeejtő, kétségbeejtő! – Kralefsky behunyta a szemét, és 

zsebkendőjével törölgette a homlokát. – Ilyen kisfiúk, és ilyen 

harciasak! 

– Kisfiúk! Rohadt kis vadállatok! – kiáltotta dühösen Larry, és 

vadul rázta a fejét, hogy hajzata szabaduljon a törmeléktől. 

– Biztos voltam benne, hogy még valami történni fog – tette hozzá 

Theodore elégtétellel, boldogan, hogy Korfu hírnevén, miszerint ott 

mindig történik valami szörnyűség, most sem esett csorba. 

– Nyilván volt valami robbanóanyaguk – mondta Leslie. – El nem 

tudom képzelni, hogy gondolta ezt Velvit ezredes. Szörnyű veszélyes 

az ilyesmi. Később kiderült, hogy nem az ezredes volt a hibás. Miután 

kicsit reszketve fölsorakoztatta és elvonultatta csapatát, visszatért a 

pusztítás színhelyére, hogy mentegetőddzék a mamánál. 

– El nem tudom mondani, milyen szerencsétlen vagyok, Mrs. 

Durrell – mondta könnyekkel a szemében. 

– Ezek a kis vadállatok dinamitot kerítettek a halászoktól. 

Biztosíthatom önt, hogy én semmit sem tudtam a dologról, egyáltalán 

semmit. 

Poros egyenruhájában, ütött-kopott kalapjával igencsak szánalmas 

látványt nyújtott. 



– Ó, semmi baj, ezredes – mondta mama, s reszkető kézzel egy 

szódás brandyt emelt az ajkához. – Az ilyesmi bárkivel megeshet. 

– Angliában is lépten-nyomon előfordul ilyesmi – bólogatott Larry. 

– Soha egyetlen nap sem múlik el… 

– Ebédeljen velünk – vágott a szavába mama, lesújtó pillantást 

vetve Larryre. 

– Köszönöm, drága hölgyem, igazán nagyon kedves – mondta az 

ezredes. – De előbb át kell öltöznöm. 

– Nagyon érdekes volt a nézők reakciója – mondta Theodore, a 

tudós kéjes csámcsogásával. – Tudják… khm… azoké, akiket földhöz 

csapott a robbanás. 

– Szerintem fenemód bosszúsak lehettek – mondta Leslie. 

– Szó sincs róla – folytatta Theodore büszkén –, ez itt Korfu. 

Egyszerűen csak… khm… felsegítették és leporolták egymást, és 

megállapították, hogy milyen nagyszerű volt az egész… khm… hogy 

milyen valósághű. Szemlátomást semmi különöset nem találtak abban, 

hogy a cserkészeknek dinamitjuk volt. 

– Hát igen, ha az ember elég sokáig él Korfun, már nem lepődik 

meg semmin – mondta mély meggyőződéssel a mama. 

A városban elköltött, hosszúra nyúlt, de ízletes ebéd után, amikor is 

sikerült meggyőznünk Velvit ezredest, hogy a híd lerombolása volt a 

nap fénypontja, Spiro hazahajtott velünk a hűvös, bársonyos 

éjszakában. A füleskuvikok úgy rikoltoztak egymásnak, mintha 

megannyi különös csengő szólt volna a fák közt a fehér por nyári 

felhőként szállt fel és lebegett a kocsi mögött az olajfák sötét 

katedrálisát a szentjánosbogarak lüktető zöld fényei cifrázták. Ha 

kimerítő volt is, szórakoztató nap volt, de azért örültünk, hogy otthon 

vagyunk. Mama elnyomott egy ásítást, miközben fölkapta a lámpáját, 

és elindult a lépcső felé. – Hát király ide, király oda, holnap déli 

tizenkettőig ágyban maradok. 

– Ó… – nyögte bűntudatosan Larry –, hát nem mondtam? 

Mama megállt félúton a lépcsőn, és lenézett Larryre, az imbolygó 

lámpafény a fehér falra vetette remegő árnyékát. 

– Mit nem mondtál? – kérdezte gyanakodva. 

– A királyról valamit – felelte Larry. – Sajnálom, hogy nem 

mondtam meg előbb. 

– Mit nem mondtál meg? – kérdezte mama, most már komolyan 

megrémülve. 



– Meghívtam ebédre – mondta Larry. 

– Larry! Ez nem igaz! Igazán, te olyan meggondolatlan vagy… – 

kezdte a mama, aztán rájött, hogy csak ugratják. 

Teljes százötvenkét centi magasságában kihúzta magát. 

– Szerintem az ilyesmi nem tréfa – mondta fagyosan. 

– Különben is a király került volna kínos helyzetbe, mert csak tojás 

van a háznál. 

Azzal méltóságteljesen, tudomást sem véve nevetésünkről, folytatta 

útját az ágy felé. 

 

 

7. A SZERELEM ÖSVÉNYEI 

 

Erősítsetek engem szőlővel, 

üdítsetek fel engem almákkal, 

mert betege vagyok a szerelemnek. 

Énekek éneke 

 

Csodálatos, mindent szikkasztó, földrepesztő nyár volt, akkora 

hőség, hogy még az égbolt is nyárvégivé fakult, nefelejcs-színűvé, a 

tenger meg sima, mint egy nagy kék tócsa, mozdulatlan és meleg, akár 

a frissen fejt tej. Éjszakánként mást se hallott az ember, mint hogy a 

villa padlódeszkái, zsalui és gerendái elmozdulnak, nyögnek és 

pattognak a meleg levegőben, mintha az utolsó csepp nedvességet 

szívnák ki belőlük. A telihold úgy kelt fel, mint egy izzó széndarab, 

vörösen nézett le ránk a forró, bársonyos égboltról, és reggelenként a 

nap már tíz perccel a megjelenése után olyan melegen sütött, hogy 

terhes volt elviselni. Semmi szél, és a hőség úgy borult a szigetre, 

mint valami fedő. A domboldalon, a moccanatlan levegőben a 

növények és füvek elhervadtak és elszáradtak, és ott álltak elsárgulva, 

mint a méz, és zizegtek, mint a faforgács. A forró nappaloknak 

köszönhetően még a kabócák is korábban kezdtek énekelni, a hőség 

idején sziesztáztak, a talaj meg úgy átforrósodott, hogy mezítláb nem 

lehetett járni rajta. 

A villa a helybeli állatvilág számára egy csomó nagy faodúval 

szolgált, amelyek talán fél fokkal hűvösebbek voltak, mint a villát 

körülvevő olajfa-, narancsfa- és citromfa ligetek, így aztán tömegével 

özönlöttek hozzánk az állatok. A különböző élőlények e hirtelen 



inváziójáért eleinte természetesen engem hibáztattak, de a roham 

végül is akkora méreteket öltött, hogy még a család is rájött, hogy nem 

lehetek egy személyben felelős ekkora mennyiségű és ennyifajta 

állatért. Fekete kullancsok hadosztályai masíroztak be a házba, 

megszállták a kutyákat, olyan tömegben feketéllettek a fülükön és a 

fejükön, mintha a kutyák páncélinget viselnének, és ugyanolyan nehéz 

volt eltávolítani is őket, mint egy páncélinget. Kétségbeejtő 

helyzetünkben kénytelenek voltunk petróleummal belocsolni őket, 

amitől a kullancsok lepotyogtak róluk. A kutyákat mélységesen 

felháborította ez a bánásmód, lihegve kullogtak a ház körül, 

öklendeztek a petróleumtól, és óriási mennyiségben potyogtatták 

magukról a kullancsokat. Larry azt javasolta, hogy tegyünk ki 

figyelmeztető feliratot: “Életveszély! Gyúlékony kutyák!”, mert, mint 

helyesen rámutatott, ha valaki gyufát gyújt valamelyik kutya 

közelében az egész villa olyan könnyen lángra lobbanhat, mint egy 

taplós-doboz. 

A petróleum azonban csak átmenetileg biztosított számunkra 

nyugalmat. Egyre több és több kullancs vonult be a házba, 

úgyannyira, hogy az ember éjszakánként az ágyán fekve mást se látott, 

mint hogy csatasorba állnak és körös-körül masíroznak a szobában. A 

kullancsok szerencsére bennünket nem támadtak meg, beérték azzal, 

hogy a kutyákat kergessék őrületbe. Másként állt a helyzet a 

bolhahordákkal. Ezek elhatározták, hogy nálunk ütik fel a tanyájukat. 

Váratlanul érkeztek, a semmiből, legalábbis úgy látszott, akár a tatár 

hordák, és elleptek bennünket, mielőtt még rájöttünk volna, mi is 

történik. Mindenütt ott voltak, az ember sétált a ház körül, és 

egyszerre csak érezte, hogy ráugranak, és fölszaladnak a lába szárán. 

A hálószobákban nem lehetett megmaradni, és egy időre kivittük az 

ágyakat a széles verandákra, és ott aludtunk. 

De nem a bolhák voltak a legkellemetlenebbek a ház apróbb lakói 

közül. Az ébenfekete kis skorpiók megszállták a hűvös fürdőszobát. 

Leslie egy éjszaka későn ment be fogat mosni – és volt olyan 

meggondolatlan, hogy mezítláb menjen be, mire belecsíptek a 

nagylábujjába. A skorpió csak másfél centi hosszú volt, de a harapása 

olyan fájdalmas, hogy egyáltalán nem állt arányban az állat 

méreteivel, és bizony beletelt néhány nap, mire Leslie ismét járni 

tudott. A nagyobb skorpiók jobban kedvelték a konyha környékét, 

ahol teljesen modortalanul gubbasztottak a mennyezeten – úgy 



festettek, mint megannyi idétlen repülő homár. Esténként, 

lámpagyújtáskor, a legkülönbözőbb alakú rovarok ezrei jelentek meg: 

éjjeli lepkék, kezdve az apró őzbarnáktól, amelyeknek olyan a 

szárnya, mint a koszlott madártoll, az óriási, csíkos rózsaszínű és 

ezüstös szenderekig – amikor ezek halálugrást hajtottak végre a 

fénybe, nemegyszer a lámpa cilindere is eltörött. Aztán ott voltak a 

bogarak, némelyik fekete, mintha gyászolna, a másik meg élénk 

csíkozású és mintás, az egyiknek rövid, buzogány alakú a csápja, a 

másiké meg hosszú és vékony, mint egy kínai mandarin bajusza. 

Ezekkel együtt még tömérdek kisebb élőlény érkezett, a legtöbbjük 

olyan apró volt, hogy az ember csak nagyító segítségével vehette 

szemügyre hihetetlen formájukat, színeiket. 

A magam részéről a rovarok eme áradatát természetesen 

csodálatosnak találtam. Esténként a lámpák körül lófráltam 

gyűjtődobozaimmal és üvegeimmel, a többi prédára lesővel 

versenyezve a válogatott példányokért. Nagyon oda kellett figyelnem, 

mert a konkurencia fürge volt. A mennyezeten ott voltak a halvány 

rózsaszín bőrű, széttárt ujjú, dülledt szemű gekkók, amelyek aprólékos 

gonddal cserkészték be a lepkéket és bogarakat. Rajtuk kívül lesben 

álltak még a zöld, himbálódzó, álszent imádkozó sáskák őrült 

tekintetükkel és áll nélküli pofájukkal karcsú, szőrös lábaikon úgy 

mozogtak, mint megannyi zöld vámpír. 

A padlón az óriási, csokoládébarna pókokkal kellett versenyre 

kelnem, mint sovány, szőrös farkasok lapultak az árnyékban, aztán 

előiramodtak, és egy-egy példányt szinte az ujjaim közül ragadtak el. 

Őket segítették bűncselekményeik elkövetésében a kövér varangyok – 

bőrük zöld és ezüstszürke foltokból állt össze –, nagyokat ugrálva, 

nyeldekelve, a csodálkozástól tágra nyílt szemmel bámulták a bőséges 

zsákmányt. Aztán még ott volt a gyors, sunyi és meglehetősen sötét 

külsejű pók-százlábú. A százlábúaknak ez a faja körülbelül tíz centi 

hosszú, olyan vastag, mint egy ceruza, és lapos teste körül kerítésként 

sorakoznak hosszú, vékony lábai. Ha mozgott, mindig csak egy-egy 

pár lába lépett akcióba, s ilyenkor ez a szegély mintha hullámzott 

volna, s az állat olyan simán haladt előre, ahogy a kő csúszik a jégen, 

nesztelenül és félelmetesen, mivel a pókszázlábú a legvadabb és 

legügyesebb vadászok közé tartozik. Egyik este égtek a lámpák, és én 

türelmesen várakoztam, hogy lássam, mivel bővíthetem 

gyűjteményemet, még elég korán volt, úgyhogy a legtöbb orvvadász 



még nem jelent meg, rajtam meg néhány denevéren kívül. A 

denevérek ostorszíjként röpködtek a verandán, a lepkéket és egyéb 

ízletes csemegéket a lámpától néhány centire kapták el, szárnyuk 

szelétől megborzongott és ugrált a láng. Ahogy a lemenő nap utolsó 

sápadt, sárkányzöld sugarai elhalványultak, a tücskök rákezdtek 

elnyújtott dallamos trilláikra, a sötét olajfaerdőket a szentjánosbogarak 

hideg fényei világították meg, és a nagy ház, amely recsegett és 

ropogott a napsütés hatására, éjszakára megnyugodott. 

A lámpa mögötti falat már beborították a különböző rovarok hadai, 

amelyek egy-egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után a falhoz 

tapadva várakoztak, hogy összeszedjék magukat, mielőtt ismét 

próbálkoznának. A fal tövében egy parányi repedésből előbukkant az 

egyik legkisebb és legkövérebb gekkó, amelyet életemben láttam. 

Valószínűleg nemrég születhetett, mert csupán három-négy centi 

hosszú volt, de az, hogy még csak rövid időt töltött e világon, nem 

akadályozta meg, hogy telezabálja magát, mert a teste és farka máris 

olyan kövér volt, hogy szinte gömbölyűnek látszott tőle. Száját széles, 

szégyenlős mosolyra húzta, nagy, sötét szeme merő ámulat, akár a 

kisgyereké, amikor lakomára megterített asztalt lát. Mielőtt még 

megakadályozhattam volna, lassan felmászott a falon, és megkezdte a 

vacsoráját: előételnek egy fátyolkát fogyasztott el. A fátyolkának 

áttetsző a szárnya, akár a zöld csipke, a szeme nagy, zöldes-arany 

színű – az egyik kedvencem, nem csoda tehát, ha nehezteltem a 

gekkóra. 

Miután lenyelte a gézszerű szárny utolsó darabját, a gekkóbébi 

megállt, hozzátapadt a falhoz, gondolkozott egy kicsit, s időnként 

hunyorgott. El nem tudtam képzelni, hogy amikor csak úgy nyüzsgött 

körülötte a sok apró rovar, amelyeket sokkal könnyebben elkaphatott 

és elfogyaszthatott volna, miért épp a termetesebb fátyolkát 

választotta, amellyel nehezebb boldogulnia. De hamarosan kiderült, 

hogy a gekkó az a fajta falánk teremtmény, amelynek a szeme 

nagyobb, mint a gyomra. Miután kikelt a tojásból, az anyai útmutatást 

nélkülözve az a határozott, ám téves benyomása támadt, hogy 

valamennyi rovar ehető, és hogy minél nagyobb a rovar, annál 

gyorsabban csillapíthatja vele éhségét. Szemlátomást nem volt a 

tudatában, hogy egy akkora teremtés számára, mint ő, némelyik rovar 

veszedelmes lehet. Akárcsak egy korai misszionárius, úgy el volt 

foglalva önmagával, eszébe se jutott, hogy netán valaki őt is 



egyszerűen csak ennivalónak tekinthetné. Nem véve tudomást egy 

csomó apró és kiváló étket kínáló lepkéről, amelyik a közelében 

üldögélt, becserkészett egy nagy, kövér, nála jóval testesebb szőrös 

tölgylevélpókot, de rosszul becsülte fel a távolságot, és csak a szárnya 

végét tudta elkapni. A zsákmány elrepült, de barna szárnya olyan erős 

volt, hogy kis híján letépte és magával vitte a gekkót. A gekkónak 

nem szállt inába a bátorsága, és rövid pihenés után egy hosszú csápú, 

hozzá hasonló nagyságú cincér ellen intézett támadást. Soha nem lett 

volna képes lenyelni egy ilyen kemény, tüskés szörnyeteget, de ez 

nyilvánvalóan az eszébe se jutott. Csakhogy nem sikerült 

belekapaszkodnia a bogár kemény, fényes testébe, csak annyit ért el, 

hogy a bogár lepottyant a földre. 

Éppen újabb rövid pihenőt tartott, és szemügyre vette a csatateret, 

amikor éles szárnysuhogással egy óriási imádkozó sáska repült be a 

verandára, és néhány centire tőle megtelepedett a falon. Akkora zajjal 

hajtogatta össze a szárnyait, mint amikor egy darab selyempapírt 

gyűrnek össze, és karmos lábait mintegy imádkozásra emelve, 

körbehordozta őrült tekintetét, jobbra-balra csavargatta a fejét, és 

szemlét tartott a körötte gyülekező, ígéretes rovarok alakulata fölött. 

A gekkó – ez nyilvánvaló volt – még sohasem látott imádkozó 

sáskát, és így nem volt tisztában gyilkos természetével. Az ő 

szemében a sáska csak egy óriási zöld vacsora volt, méghozzá olyan, 

amilyenről mindig is álmodott, de sohasem remélte, hogy egyszer 

része lehet benne. Minden különösebb teketória nélkül, fütyülve rá, 

hogy a sáska ötször nagyobb nála, elkezdte becserkészni. Közben a 

sáska kiszemelt magának egy ezüstszínű lepkét, és afelé közeledett 

cingár, vénkisasszonyos lábain, időnként meg-megállva, ide-oda 

imbolyogva – maga volt a megtestesült Gonosz. Közvetlenül a 

nyomában haladt a gekkó, lehajtott fejjel, bősz elszántsággal, 

valahányszor a sáska megállt, ő is úgy tett, és ide-oda csapkodott 

komikusan kövér kis farkával, mint valami izgatott kölyökkutya. 

Az imádkozó sáska odaért a mit sem sejtő lepkéhez, megállt, 

imbolygott egy darabig, aztán fogólábai előrelendültek, és megragadta 

rovartársát. A lepke – nem mindennapi példány volt – eszelősen 

elkezdett csapkodni a szárnyával, és az imádkozó sáskának minden 

erejére szüksége volt, hogy szörnyű, éles karmú mellső lábai közül ki 

ne eressze. Miközben mint egy ügyetlen zsonglőr küszködött vele, a 

gekkó vadul csapkodott kövér farkával, és támadásba hergelte magát. 



Előrerohant, és bulldogként kapaszkodott bele az imádkozó sáska 

szárnyfedelébe. A sáska éppen a karmai közt zsonglőrködött a 

lepkével, és így a hátulról jövő hirtelen támadás kibillentette az 

egyensúlyából. Leesett a földre, magával rántva a lepkét és a gekkót. 

Amikor földet ért, a gekkó még mindig elszántan kapaszkodott a 

szárnyfedelébe. A sáska elengedte a már döglődő lepkét, hogy 

szabaddá tehesse szablyához hasonlóan éles mellső lábait, és 

megvívhasson a gekkóval. 

Éppen elhatároztam, hogy most kell közbelépnem, hogy egy 

imádkozó sáskával és egy gekkóval növeljem állatseregletemet, 

amikor újabb szereplő jelent meg a színen. A szőlőtövek árnyékából 

egy pókszázlábú siklott elő, mint valami mozgó szőnyeg, s 

céltudatosan siklott a még mindig vergődő lepke felé. Elérte, rávetette 

magát, és belemélyesztette rágóit a lepke puha torába. 

Lenyűgöző jelenet volt, az imádkozó sáska kétrét görnyedt, s 

tűhegyes karmaival döfködte a gekkót, amely izgalomtól kidülledt 

szemmel elszántan kapaszkodott, noha hatalmas ellenfele ide-oda 

csapkodta. Közben a pókszázlábú rájött, hogy nem tudja 

megmozdítani a lepkét, ráborult, mint valami kárpit, és szívta, szívta 

belőle az életet adó nedveit. 

Ezen a ponton jelent meg a színen Veronica Agatha Rebeca 

Amanda Naomi Gisela Yolanthe – röviden Yolanthe. Egyike volt 

annak a két óriási varangyos békának, amelyet én találtam és 

szelídítettem meg aránylag könnyen, és én telepítettem a veranda 

előtti bekerített kis kertbe. Ott éltek feddhetetlen életet a muskátlik és 

mandarinfák között, amikor égtek a lámpák, olykor felmerészkedtek a 

verandára, hogy részt vegyenek az ott dúló rovaréletben. 

Figyelmemet úgy lekötötte az előttem lévő különös kvartett, hogy 

teljesen megfeledkeztem Yolanthe-ról, úgyhogy megjelenése teljesen 

váratlanul ért, mivel hason feküdtem, az orrom mintegy húsz centire a 

küzdőtértől. Arról persze fogalmam sem volt, hogy Yolanthe előzőleg 

már egy szék alól figyelte a ritka csetepatét. Most teljes kövérségében 

előreugrott, egy pillanatra megállt, aztán mielőtt még bármit tehettem 

volna, a varangyok közismert céltudatosságával előreszökkent, 

kitátotta óriási száját, és a nyelve segítségével berántotta mind a 

pókszázlábút, mind a lepkét öblös pofájába. Újból megállt, akkorát 

nyelt, hogy dülledő szemei rövid időre el is tűntek, aztán ügyesen 

balra fordult, és berántotta mind az imádkozó sáskát, mind a gekkót a 



szájába. A gekkó farka csak egy rövid időre lógott ki Yolanthe vastag 

ajkai közül, tekergett, mint valami féreg, aztán Yolanthe határozott 

mozdulattal, varangy módra, betömte hüvelykujjaival a szájába. 

Olvastam már arról, hogyan eszi meg egyik állat a másikat, és hogy 

a legéletrevalóbb marad életben, de most úgy éreztem, ezúttal a 

Természet kissé túllőtt a célon. 

Minden egyébtől eltekintve azért haragudtam Yolanthe-ra, mert 

megfosztott egy izgalmasnak ígérkező drámától. Hogy ne kezdhessen 

újabb vállalkozásba, visszacipeltem a bekerített kertbe, amelyet a 

férjével, Victor Albert Roderick Augustine Norbert Godfrey 

Yorickkal osztott meg egy körömvirágokkal borított kő alatt. Úgy 

gondoltam, hogy ma estére éppen eleget evett. 

Szóval a ház ropogósra sült, akár egy kétszersült, forró volt, mint a 

pék kemencéje, és csak úgy nyüzsgött az állatoktól, amikor betoppant 

hozzánk Adrian Fortescue Smythe. Adrian, Leslie iskolatársa, egy 

vakációt nálunk töltött Angliában, és ennek eredményeként 

mélységesen és visszavonhatatlanul beleszeretett Margóba, annak 

legnagyobb bosszúságára. Kint ejtőztünk a verandán, és kéthetenként 

érkező postánkat olvasgattuk, amikor anyánk közölte velünk Adrian 

közeli jövetelének fenyegető hírét. 

– Ó, milyen kedves – mondta. – Igazán milyen kedves lesz. 

Abbahagytuk az olvasást, és gyanakodva néztünk rá. 

– Mi lesz olyan kedves? – kérdezte Larry. 

– Levelet kaptam Mrs. Fortescue Smythe-től – közölte a mama. 

– Nem értem, hogy mi ebben a jó – mondta Larry. 

– Mit akar az a vén csoroszlya? – tudakolta Leslie. 

– Nagyon kérlek, Leslie drágám, ne nevezd vén csoroszlyának. 

Emlékezz csak, milyen kedves volt hozzátok. 

Leslie gúnyosan morgott 

– Mit akar tulajdonképpen? 

– Azt írja, hogy Adrian körutat készül tenni a kontinensen, és lehet, 

hogy ellátogat Korfura, és egy darabig nálunk marad. 

– Ó, remek! – mondta Leslie. – Csakugyan kellemes lesz Adriant 

magunk között tudni. 

– Igen, csakugyan kedves fiú – ismerte el nagylelkűen Larry. 

– Az hát! – lelkesedett a mama. – És milyen finom a modorai 

– Nahát, én egyáltalán nem örülök neki – jelentette ki Margo. – 

Nála unalmasabb frátert nem ismerek. Csak ránézek, és máris 



ásítanom kell. Nem írhatnád neki azt, hogy telt ház van nálunk, 

mama? 

– De hát én azt hittem, hogy te kedveled Adriant – lepődött meg a 

mama. – Ha jól emlékszem rá, ő határozottan kedvel téged. 

– Éppen erről van szó. Nem szeretném, ha folyton itt lődörögne a 

ház körül, mint egy szexre éhes spaniel. Mama megigazította 

szemüvegét, és Margóra nézett. 

– Margo drágám, nem illik így beszélned Adrianról, nem is tudom, 

honnan veszed az ilyen kifejezéseket. Biztos vagyok benne, hogy 

túlzol. Én még sohasem vettem észre, hogy úgy nézne ki, mint egy… 

mint egy… szóval mint az, amit említettél. Én úgy láttam, hogy 

kifogástalanul viselkedett. 

– Hát persze – mondta harciasan Leslie. – De Margo már csak ilyen: 

azt hiszi, hogy minden férfi érte bomlik. 

– Dehogy hiszem – méltatlankodott Margo. – Egyszerűen csak nem 

kedvelem. Nyálas alak. Valahányszor körülnézett az ember, mindig 

ott volt és nyáladzott. 

– Adrian soha életében nem nyáladzott. 

– De igenis nyáladzott. Egyebet se csinált, csak nyáladzott. 

– Én, sohasem láttam, hogy nyáladzott volna – mondta a mama –, 

különben sem mondhatom, Margo, hogy nem lakhat nálunk, mert 

nyáladzik. Légy már észnél, drágám. 

– Lesnek a barátja. Nyáladdzon Les körül. 

– Nem nyáladzik. Soha nem is nyáladzott. 

– Nos – mondta a mama olyan arckifejezéssel, mintha megoldotta 

volna a problémát –, lesz neki bőven tennivalója, úgyhogy merem 

állítani, nem lesz ideje nyáladzásra. 

Két hét múlva megérkezett a kiéhezett, kimerült Adrian, aki 

Calaistól kezdve gyakorlatilag egy fillér nélkül, biciklin tette meg az 

egész utat, s a bicikli Brindisiben feladta az egyenlőtlen küzdelmet, és 

darabjaira hullott. Az első néhány napon nem sokat láttuk, mert mama 

ragaszkodott hozzá, hogy korán feküdjön és későn keljen, és minden 

egyébben is igyekezett a segítségére lenni. Amikor végül is megjelent 

körünkben, én közelről figyeltem, mutatja-e a nyáladzás jeleit, mert 

akárhány furcsa barátunk lakott is eddig nálunk, soha nem láttam 

egyetlenegyet sem, amelyiknek a nyála folyt volna. Ezért aztán 

ugyancsak szerettem volna tanúja lenni ennek a jelenségnek. De attól 

eltekintve, hogy valahányszor Margo belépett a szobába, azonnal 



elpirult, és hogy tátott szájjal ült és bámulta Margót (s ekkor, őszintén 

be kell vallanom, valóban hasonlított egy spanielhez), a különcségnek 

semmilyen másjelét nem mutatta. Szokatlanul göndör haja volt, nagy, 

szelíd, mogyorószínű szeme, és a hormonjai éppen most tették 

lehetővé, hogy hajszálvékony bajuszt növesszen, amelyre 

mérhetetlenül büszke volt. Egy lemezt hozott ajándékba Margónak, 

amelyről nyilván azt hitte, hogy a rajta hallható dalok egyenértékűek 

Shakespeare szonettjeivel, csak éppen meg vannak zenésítve. A 

lemeznek Füstös Joe kocsmájában volt a címe, és mindnyájan 

mérhetetlenül megutáltuk, mert Adrian csak akkor érezte teljesnek a 

napot, ha legalább hússzor lejátszotta ezt a kakofón nótát. 

– Jóságos isten – nyögött fel Larry a reggelinél, amikor meghallotta 

a lemez sziszegését –, már megint, és pont most! 

– Füstös Joe-nál Havannában – adta hírül a gramofonról az 

orrhangú tenorista – oltogattam szomjamat… 

– Nem bírom! Mért nem tesz fel valami mást? – siránkozott Margo. 

– Ugyan már, drágám. Neki ez tetszik – engesztelte a mama. 

– Igen, és különben is neked vette – mondta Leslie. – Neked hozta 

ajándékba. Mért nem mondod meg te neki, hogy ne játssza? 

– Nem, azt nem teheted, drágám – szögezte le a mama. – Elvégre a 

vendégünk. 

– Mi köze ennek a dologhoz? – csattant fel Larry. – Csak azért, mert 

ő botfülű, mért kell mindnyájunknak szenvedni? A lemez Margóé. 

Övé a felelősség is. 

– De hát az udvariatlanság lenn – aggodalmaskodott a mama. – 

Végül is Adrian ajándékba hozta a lemezt, ő azt hiszi, tetszik nekünk. 

– Tudom, hogy azt hiszi. De úgy érzem, egyszerűen képtelenség 

elhinni, hogy valaki ilyen ostoba legyen – mondta Larry. – Tudjátok, 

hogy tegnap a felénél levette a lemezjátszóról Beethoven V. 

szimfóniáját, hogy ezt a kiherélt nyávogást tegye fel helyette? Én 

mondom nektek, hogy ez az Adrian olyan kulturált, mint Attila volt, a 

hunok királya. 

– Pszt, Larry drágám, még meghallja – csitította a mama. 

– Meghallja, mikor ekkora a zsivaj? Hallókészülék kellene hozzá. 

Adrian, akinek sejtelme se volt róla, mennyire idegesíti a családot, 

most csatlakozott a hanglemezhez, és duettet énekelt vele. Mivel az ő 

nazális tenorja feltűnően hasonlított a szólistáéhoz, a hatás egyenesen 

borzalmas volt. 



– És ott volt az a lány… Hogy elfogott a vágy… Ó, Mama Inez… 

Ó, Mama Inez… Ó, Mama Inez… Mama Inez… – turbékolta Adrian 

és a gramofon többé-kevésbé uniszónóban. 

– Istenem az égben! – robbant ki Larry. – Ez már igazán túlzás! 

Margo, beszélned kell vele. 

– De légy udvarias, drágám – mondta mama. – Nem szeretném, ha 

megsértenéd az érzelmeit. 

– Nekem igenis kedvem volna megsérteni az érzelmeit – jelentette 

ki Larry. 

– Tudom – mondta Margo. – Majd azt fogom mondani neki, hogy a 

mamának fáj a feje. 

– Attól csak átmenetileg lesz nyugalmunk – mutatott rá Larry. 

– Te csak mondd meg neki, hogy mamának fáj a feje, én meg 

eldugom a gramofontű – javasolta diadalmasan Leslie. – Mit szóltok 

hozzá? 

– Ó, ez remek ötleti – kiáltott fel mama boldogan, hogy a probléma 

megoldódik, de Adrian érzelmei sem szenvednek sérelmet. 

Adriant jócskán megzavarta a gramofontűk eltűnése, és az a 

körülmény, hogy mindenki határozottan állította: Korfu szigetén nem 

lehet gramofontűt kapni. Csakhogy jó emlékezőtehetsége volt, bár 

nem tudott egy dallamot tisztán elénekelni, így aztán naphosszat a 

Füstös Joe-t dünnyögte, olyan hangokat hallatva, mint egy kasra való 

megháborodott, tenor hangú méhecske. Múltak a napok, de Adrian 

semmi jelét nem adta, hogy Margo iránt érzett imádata múlóban 

volna, ha lehet, még csak nőtt, és vele egyenes arányban Margo 

ingerültsége is. Már-már kezdtem megsajnálni Adriant, mert úgy 

látszott, hogy bármit csinál, semmi se jó. Mivel Margo kijelentette, 

hogy a bajusza miatt olyan alpárian néz ki, mint egy külvárosi 

borbély, Adrian leborotválta, aminek csak az lett az eredménye, hogy 

Margo kijelentette: a bajusz a férfiasságjelképe. Ezenkívül nem 

titkolta azt a véleményét sem, hogy sokkal jobban kedveli a helybeli 

parasztfiúkat, mint bármilyen Angliából importált fiatalembert. 

– Mert olyan csinosak és olyan kedvesek – mondta Margo Adrian 

legnagyobb bánatára. – És olyan szépen énekelnek! És mindnek olyan 

jó a modora. És mind tud gitározni. Ha egy nap választanom kell, hát 

inkább ők, mint egy angol. Valami auróra féle veszi körül őket. 

– Nem aurát akartál mondani? – kérdezte Larry. 



– Mindenesetre – folytatta Margo, tudomást sem véve Larryről –, az 

ilyen embert nevezem férfinak, nem az érzelgős, nyáladzó, pipogya 

alakokat. 

– Margo drágám! – Mama idegesen pillantott a megsebzett 

Adrianra. – Igazán lehetnél kedvesebb. 

– Eszem ágában sincs – mondta Margo –, mert a legtöbb 

kegyetlenség tulajdonképpen kedvesség, ha jól alkalmazzák. 

Ezzel a rejtélyes filozófiai tétellel faképnél hagyott bennünket, és 

elment meglátogatni legújabb hódítását, egy csudabajszú, 

bronzbarnára sült halászt. Adrian szemlátomást földig volt sújtva, 

úgyhogy a család kötelességének érezte enyhíteni kétségbeesésén. 

– Ne törődjön Margóval, Adrian drágám – vigasztalta a mama. – 

Nem gondolja komolyan, amit mond. 

Tudja, ő nagyon csökönyös. Parancsoljon még egy őszibarackot. 

– Fafejű – mondta Leslie. – És én aztán csak tudom. 

– Fogalmam sincs, hogyan lehetnék olyan, mint egy parasztlegény – 

dünnyögött zavartan Adrian. – Talán meg kellene tanulnom gitározni? 

– Nem, dehogy, csak azt ne – vágott közbe gyorsan. 

Larry –, teljesen fölösleges. Mért nem próbálkozol meg valami 

egyszerűbbel? Próbálj meg fokhagymát rágni. 

– Fokhagymát? – kérdezte meglepődve Adrian. – Margo szereti a 

fokhagymát? 

– Persze – biztosította Larry –, hallottad, mit mondott azoknak a 

parasztfiúknak az aurájáról. Nos, és mi az első, ami megüti az ember 

orrát az aurájukból, ha közelebb megy hozzájuk? A fokhagyma! 

Adriant teljesen meggyőzte ez a logika, és iszonyú mennyiségű 

fokhagymát rágott el, aminek csak az lett az eredménye, hogy Margo 

zsebkendőt tartva az orra elé kijelentette, hogy Adrian olyan büdös, 

mint a helybeli busz piacnapokon. 

Adrian az én szememben nagyon kedves embernek tűnt: nyájas volt, 

készséges, és mindig hajlandó bármit megtenni, amit az ember kért 

tőle. Úgy éreztem, kötelességem tenni valamit érte, de mivel Margót 

nem zárhattam be Adrian hálószobájába – ezt a gondolatot, mint 

gyakorlatilag kivihetetlent elhessegettem, meg mama rosszallásától is 

tartottam –, nem tudtam kitalálni semmi értelmeset. Elhatároztam, 

hogy megtárgyalom a problémát Mr. Kralefskyvel, hátha ő tudna 

javasolni valamit. Amikor kávészünetet tartottunk, beszámoltam neki 

Adrian sikertelen próbálkozásairól Margónál ez igen kellemes pihenő 



volt mindkettőnk számára az átfogó négyzetének megoldhatatlan 

rejtélye után. 

– Aha! – mondta Kralefsky. – A szerelem ösvényei sohasem 

egyenesek. Az ember már-már kénytelen azt gondolni, hogy az élet 

kicsit unalmas is lenne, ha a célhoz vezető utak mindig egyenesek 

volnának. Nem érdekeltek különösebben tanítóm filozófiai 

elmefuttatásai, de azért udvariasan vártam. Mr. Kralefsky gondosan 

manikűrözött ujjaival elegánsan vett a kekszből, kis ideig a 

kávéscsészéje fölé tartotta, és mielőtt a szájába dugta volna, mintegy 

megkeresztelte a barna folyadékban. Behunyt szemmel, módszeresen 

rágta. 

– Nekem úgy tűnik – mondta végül –, hogy ez az ifjú lovag 

túlságosan erőszakosan próbálkozik. Én erre azt feleltem, hogy Adrian 

angol ugyan, de miért ne próbálkozna erőszakosan, ha az ember nem 

így próbálkozik, sohasem ér el eredményt.  

– Az igaz – mondta Kralefsky huncutul –, de szívügyékben más a 

helyzet. Egy kis közömbösség néha csodát művel. 

Összeillesztette ujjai hegyét, és elragadtatva bámult a mennyezetre. 

Ebből megállapíthattam, hogy hamarosan rátérünk kedvenc 

mitologikus szereplőjére, a Hölgyre. 

És valóban: – Emlékszem, hogy egyszer nagyon beleszerettem egy 

bizonyos Hölgybe. Persze, ezt teljesen bizalmasan mondom magának. 

Bólintottam, és vettem még egy kekszet. Kralefsky történetei 

többnyire terjengősek voltak. 

– Olyan szépséges és tökéletes Hölgy volt, hogy a partiképes 

fiatalemberek úgy nyüzsögtek körülötte, mint a… mint a… mint a 

méhek a mézesköcsög körül – mondta Kralefsky, elégedetten a 

hasonlattal. – Abban a pillanatban, amikor megláttam, mélységesen, 

visszavonhatatlanul és reménytelenül beleszerettem, és éreztem, hogy 

bizonyos mértékig ő is viszonozza érzelmeimet. 

Beleszürcsölt a kávéba, hogy megnedvesítse a torkát, aztán 

összefonta az ujjait, és reszkető orrcimpával áthajolt az asztalon nagy, 

érzelmes szeme csupa feszültség. 

– Oly tántoríthatatlanul követtem, mint a… mint a… kutya a 

szimatot, de ő hideg és közömbös maradt irántam. Még gúnyt is űzött 

szerelmemből, amit felajánlottam neki. 

Elhallgatott, könnyes volt a szeme, s erélyesen kifújta az orrát. 



– El nem tudom mondani magának, milyen kínokon mentem 

keresztül, hogy gyötört a féltékenység, milyen álmatlan éjszakáim 

voltak a fájdalomtól. Huszonnégy kilót fogytam, barátaim már 

aggódtak miattam, és természetesen valamennyien megpróbáltak 

meggyőzni, hogy a szóban forgó Hölgy nem érdemli meg, hogy ennyit 

szenvedjek miatta. Valamennyi barátom, egy kivételével… egy… egy 

tapasztalt, nagyvilági férfiú kivételével, akinek szerintem magának is 

több szívügye volt, az egyik egyenesen Bulukisztánban. Ő mondta 

nekem, hogy túlságosan erőszakosan próbálkozom, s hogy amíg én a 

Hölgy lába elé helyezem a szívemet, mint minden nőt, őt is untatni 

fogja a könnyű hódítás. De ha egy kis közömbösséget mutatok, 

biztosított róla a barátom, akkor gyökeresen megváltozik a helyzet. 

Kralefsky sugárzó arccal nézett rám, és bölcsen bólogatott. Töltött 

magának még egy csésze kávét. Megkérdeztem, hogy ezek után 

tényleg közömbösnek mutatkozott-e. 

– Tényleg – válaszolta. – Egy percet sem vesztegettem. Azonnal 

felszálltam egy Kínába induló hajóra. Ragyogó ötletnek találtam. Úgy 

éreztem, egyetlen nő sem állíthatja, hogy a rabszolgája valaki, ha az 

illető hirtelen fölszáll egy Kínába induló hajóra. Az ilyesmi éppen 

elegendő indíték ahhoz, hogy a leghiúbb nőt is gondolkodásra 

késztesse. És mi történt, amikor Mr. Kralefsky hazatért az utazásából? 

– A Hölgy férjhez ment – mondta Mr. Kralefsky kicsit restelkedve, 

mert tisztában volt vele, hogy nem egészen erre számítottam. 

– Ugyanis egyes nők szeszélyesek és türelmetlenek. 

Nekem azonban sikerült néhány perces négyszemközti beszélgetést 

folytatnom vele, és ő mindent megmagyarázott. 

Várakozva hallgattam. 

– Azt hitte – folytatta Mr. Kralefsky –, hogy azért utaztam el, hogy 

beálljak lámának, így aztán férjhez ment. Igen, a drága kis teremtés 

várt volna rám, ha tud ja, hogy visszajövök, de mérhetetlen gyászában 

hozzá. ment az útjába kerülő első férfihoz. Ha nem ítélem meg rosszul 

utazásom időtartamát, ma az én feleségem volna. 

Hevesen kifújta az orrát, sebzett kifejezés ült az arcán, 

Megpróbáltam megemészteni a történetét, de semmi útbaigazítást nem 

adott, hogy hogyan segíthetnék Adrianon. Talán adjam kölcsön neki a 

csónakomat, a Buci-Bigyót, és javasoljam, hogy evezzen át 

Albániába? Azon kívül, hogy ezzel értékes csónakom elvesztését 

kockáztattam volna, nem is hittem Adriant olyan erősnek, hogy odáig 



tudjon evezni. Nem, egyetértettem ugyan Kralefskyvel, hogy Adrian 

túlságosan mohó, de ugyanakkor ismerve szeszélyes nővéremet, úgy 

éreztem, hogy csodálójának a szigetről való eltűnését inkább örömmel 

üdvözölné, és esze ágában sem lenne kétségbeesni. Adrian számára az 

igazi nehézséget az jelentette, hogy sohasem lehetett kettesben 

Margóval. Úgy döntöttem, hogy nekem kell kézbe vennem Adriant, ha 

azt akarom, hogy sikert érjen el. 

Az első dolga az volt, hogy nem követi többé Margót, mint bárány 

az anyajuhot, és közömbösséget színlel. Ezért aztán magammal 

csaltam legközelebbi felderítő utam alkalmával. Ez könnyen ment, 

ugyanis Margo önvédelemből mostanában hajnalban kelt, mielőtt még 

Adrian megjelent volna, és eltűnt a villából. Így aztán Adrian nagyon 

sokszor magára maradt. Mama megpróbálta felkelteni az érdeklődését 

a főzés rejtelmei iránt, de miután egyszer nyitva hagyta a 

jégszekrényünket, és romlandó élelmiszerünknek a fele megolvadt, 

majd lángra lobbantott egy zsírral telt serpenyőt, és egy kifogástalan 

minőségű báránycombot napon szárított hússá változtatott, valamint a 

konyhapadlóra ejtett fél tucat tojást, mama csak helyeselni tudta 

javaslatomat, hogy Adrian kísérjen el. 

Rájöttem, hogy Adrian csodálatos társ, noha városban nevelkedett. 

Sohasem panaszkodott, türelmesen engedelmeskedett afféle kurta 

utasításaimnak, hogy – Fogd meg! – vagy: – Ne mozdulj, megharap! 

–, és úgy látszott, hogy őszintén érdeklődik az üldözőbe vett élőlények 

iránt. 

Ahogy Mr. Kralefsky megjósolta, Margót idegesíteni kezdte Adrian 

váratlan távolléte. Noha egyáltalán nem vette szívesen, hogy Adrian 

udvarol neki, most perverz módon megorrolt rá, amiért nem teszi neki 

a szépet. Kíváncsi lett rá, hogy mit csinál Adrian egész nap az én 

társaságomban. Kissé zordan közöltem vele, hogy Adrian segít nekem 

zoológiai kutatásaimban. Azt is hozzátettem, hogy nagyon szépen 

halad, és ha így megy tovább, a nyár végére habozás nélkül profi 

természetbúvárnak fogom nyilvánítani. 

– Nem tudom, hogyan vagy képes egy ilyen alakkal mászkálni 

egész nap – mondta Margo. – Én rendkívül unalmasnak találom. 

Tudomására hoztam, hogy valószínűleg ugyanaz a helyzet 

Adriannal is, mert bevallotta nekem, hogy ő is egy kicsit unalmasnak 

találja Margót. 



– Micsoda? – kérdezte felháborodva. – Hogy merészel ilyet 

mondani, hogy merészel?! 

Nos, mutattam rá filozofikus nyugalommal, Margo csak önmagát 

okolhatja. Végül is hogyne találna unalmasnak valakit, ha úgy 

viselkedik, mint ő, sohasem megy el úszni Adriannal, sohase megy el 

sétálni vele, és mindig goromba hozzá? 

– Nem vagyok goromba – dühöngött Margo. – Én csak az igazat 

mondom. És ha sétálni akar, majd én megsétáltatom. Még hogy 

unalmas vagyok Nagyon örültem tervem sikerének, és közben 

megfeledkeztem arról, hogy Margo, akárcsak családom többi tagja, 

félelmetes ellenfél tud lenni, ha felpiszkálják. Aznap este olyan 

váratlanul udvarias és kedves volt Adrian hoz, hogy az áldozat 

kivételével mindenki el volt képedve, és megrémült. Margo a 

társalgást ügyesen a sétákra terelte, aztán azt mondta, hogy mivel 

Adrian már csak rövid ideig fog időzni a szigeten, lényeges volna, 

hogy többet lásson belőle. Milyen jobb módja lehetne ennek, mint ha 

sétálgatnának? Úgy van, dadogta Adrian, valójában ez a legjobb 

módja egy vidék megismerésének. 

– Holnapután sétálni készülök – mondta Margo könnyedén –, 

nagyon szép sétát akarok tenni. Kár, hogy maga úgy el van foglalva 

Gerryvel, különben velem jöhetne. 

– Ó, amiatt ne aggódjon, Gerry egyedül is elboldogul – mondta 

Adrian, amit én személy szerint gorombaságnak és udvariatlan 

közönynek tekintettem. – Nagyon szívesen magával tartok. 

– Ó, nagyszerű – fuvolázta Margo. – Biztos vagyok benne, hogy 

élvezni fogja a sétát, ez az egyik legszebb séta, amelyet a szigeten 

tenni lehet. 

– Hová? – kérdezte Leslie. 

– Liapadeszbe – mondta könnyedén Margo. – Időtlen idők óta nem 

jártam ott. 

– Liapadeszbe? – visszhangozta Leslie. – Sétát oda? Hiszen az a 

sziget másik oldalán van. Órákba fog kerülni. 

– Nos, úgy gondoltam, hogy viszünk magunkkal ennivalót, és 

emlékezetessé tesszük a napot – mondta Margo, majd ravaszul 

hozzátette – Ha Adriannak nincs kifogása ellene. 

Nyilvánvaló volt, hogy Adriannak az ellen sem lenne kifogása, ha 

Margo azt javasolja, hogy ússzon a víz alatt Olaszországba és vissza 

talpig páncélban. Én ajánlkoztam, hogy nagyon szívesen elkísérem 



őket, mivel ez zoológiai szempontból is érdekes séta lesz, Margo 

azonban gyilkos pillantást vetett rám. 

– Rendben van, de ha eljössz, tisztességesen kell viselkedned – 

jelentette ki rejtélyesen. 

Szükségtelen mondanom, hogy Adrian milyen boldog volt a séta 

gondolatától és Margo kedves invitálásától. Én nem voltam olyan 

biztos a dologban. Kifejtettem, hogy Liapadesz messze van, és hogy 

nagy a hőség, de Adrian azt felelte, hogy őt ez cseppet sem érdekli. 

Magamban eltűnődtem, hogy vajon lépést tud-e majd tartani velünk, 

lévén elég törékeny alkat, de ezt nem mondhattam meg neki anélkül, 

hogy meg ne sérteném. A kijelölt napon hajnali öt órakor 

gyülekeztünk a verandán. Adrian hatalmas, szöges talpú bakancsot – 

ki tudja, hol szerezte –, valamint hosszúnadrágot és vastag flanelinget 

viselt. Amikor megkockáztattam, hogy ez az öltözék nem alkalmas a 

szigetet átszelő sétára, a harminc foknál is magasabb hőmérséklettel 

árnyékban, legnagyobb meglepetésemre Margo nem értett egyet 

velem. Adrian öltözéke tökéletes ilyen túrára, jelentette ki Margo, ő 

maga válogatta ki az egyes darabokat. Hogy ilyet mondjon, abban az a 

körülmény sem gátolta meg, hogy ő áttetsző fürdőruhába volt öltözve, 

szandált viselt, én meg sortot és nyitott nyakú inget. Margo hatalmas 

csomagot cipelt a hátán, amelyről azt képzeltem, hogy az ételünket és 

italunkat tartalmazza. A kezében vastag bot. Én a gyűjtőzsákomat és a 

lepkehálómat cipeltem. Ekként felszerelkezve indultunk útnak. Margo 

indokolatlanul gyors tempót diktált, legalábbis véleményen szerint. 

Adrian hamarosan istentelenül izzadt, és az arca kivörösödött. Margo 

minden tiltakozásom ellenére ragaszkodott hozzá, hogy nyílt terepen 

menjünk, és messze elkerülte az árnyékot adó olajfaligeteket. Én 

végül is úgy tartottam lépést velük, hogy száz-százötven méternyire 

tőlük a fák árnyékában haladtam. Adrian, aki rettegett, hogy 

puhánysággal fogják vádolni, makacsul és izzadva Margo sarkában 

maradt. Négy óra elteltével már keservesen sántikált, és húzta a lábát, 

szürke inge fekete volt az izzadságtól, és az arca ijesztően bíborvörös 

árnyalatot öltött. 

– Pihenne egy kicsit? – kérdezte ekkor Margo. 

– Csak innék valamit – válaszolta Adrian olyan tikkadt hangon, 

hogy egy haris is megirigyelhette volna. Az ötletet magam is 

ragyogónak találtam, így aztán Margo megállt, és leült egy vörös, 

forró sziklára a nyílt, napsütötte terepen, ahol olyan meleg volt, hogy 



akár egy ökröt is meg lehetett volna sütni. Lopva kotorász kezdett a 

csomagjában, és elővarázsolt három kis üveg gazozát, ami nem más, 

mint a helyben készülő szénsavas és rendkívül édes limonádé. 

– Tessék – mondta, és mind a kettőnknek adott egy üveggel. – Ettől 

majd felüdültök. 

Nem elég, hogy a gazoza szénsavas volt és irtó édes, még nagyon 

meleg is volt, így aztán inkább fokozta, mint enyhítette szomjunkat. 

Dél közeledtével megpillantottuk a sziget túlsó partját. Erre a remény 

szikrája csillant meg Adrian megtört szemében. Ha elérünk a 

tengerhez, majd pihenünk és úszhatunk egy jókorát, magyarázta 

Margo. Eljutottunk a vad partvonalhoz, és végigvonultunk az óriási 

vörös és barna sziklák között, amelyek úgy hevertek a tengerparton, 

mint egy felforgatott óriástemető. Adrian ledobta magát egy hatalmas 

sziklatömb tövébe, amelynek a tetején egy mirtuszbokor és egy kis 

japán ernyősfenyő nőtt, levetette magáról az inget, és lehúzta a 

bakancsot. Láttuk, hogy a lába ugyanolyan ijesztően vörös, mint az 

arca, és csúnyán felhólyagzott. Margo javasolta, hogy áztassa meg egy 

sziklapocsolyában, hogy a hólyagok megkeményedjenek. Adrian ezt 

meg is cselekedte, mi Margóval pedig úszni mentünk. Aztán 

felfrissülve lekuporodtunk a sziklák árnyékában, és én azt mondtam, 

hogy szívesen fogadnék egy kis ételt és italt. 

– Nincs semmi – mondta Margo. 

Egy pillanatig döbbent csend volt. 

– Hogy érti azt, hogy nincs? – kérdezte Adrian. – Mi van abban a 

csomagban? 

– Ó, csak az én fürdőholmim – felelte Margo. – Úgy döntöttem, 

hogy nem hozok magammal élelmet, mert ebben a hőségben nagyon 

nehéz cipelni, és különben is ha hamarosan elindulunk, idejében 

otthon leszünk vacsorára. 

– És mi lenne, ha innánk valamit? – tudakozódott Adrian rekedten. 

– Talán több gazozája sincs? 

– Persze hogy nincs – válaszolta Margo ingerülten. – Három 

üveggel hoztam. Vagyis mindenkinek jutott egy, igaz? Pedig 

borzasztó nehéz volt cipelni. Egyébként sem értem, hogy maga mit 

nyűgösködik. Túlságosan sokat eszik. Egy kis böjt nem fog ártani. 

Lehetősége lesz rá, hogy lelohadjon. 

Adrian közel volt hozzá, hogy elveszítse az önuralmát. Ilyennek 

még sohasem láttam. 



– Semmi kedvem lelohadni, akármit jelent is az – mondta fagyosan 

–, és ha igen, akkor sem a fél szigeten baktatnék keresztül e célból. 

– Pontosan ez a baj magával, maga anyámasszony katonája – 

horkant fel Margo. – Vállalkozik egy kis sétára, és máris étel és ital 

után siránkozik. Maga állandóa csak luxuskörülmények közt akar élni. 

– Szerintem egy ilyen napon egy pohár ital még nem számít 

fényűzésnek – mondta Adrian. – Egyszerűen szükséglet. 

Mivel én haszontalannak találtam a vitát, elvittem három üres 

gazozás üveget körülbelül fél mérfölddel lejjebb a tengerpartra, mert 

tudtam, hogy ott van egy kis forrás. Amikor odaértem, láttam, hogy a 

forrás mellett egy férfi kuporog, és éppen ebédel. Barna, barázdált 

cserzett arca és hatalmas fekete bajusza volt. Vastag gyapjúzoknit 

viselt, amilyet az itteni parasztok szoktak amikor a szántóföldeken 

dolgoznak. Mellette ott hever rövid nyelű, széles pengéjű kapája. 

– Kalimera – üdvözölt minden meglepetés nélkül, és udvarias 

mozdulattal a forrás felé intett, mintha az övé volna. 

Én is üdvözöltem, aztán hasra feküdtem a kis zöld mohaszőnyegen, 

amely a nedvességnek köszönhette létezését, és lehajtottam az arcomat 

oda, ahol egy kis vénuszhaj alatt úgy lüktetett a csillogó patak, akár a 

szív Hosszasan és mohón ittam, máig sem ízlett még ennyire víz. 

Megnedvesítettem a fejemet és a nyakamat is, aztán elégedett sóhajjal 

felültem. 

– Jó víz – mondta az ember. – Édes, ugye? Mint a gyümölcs. 

Biztosítottam, hogy a víz valóban nagyon finom, és nekiláttam 

kimosni és megtölteni a gazozás üvegeket. 

– Odafenn is van egy forrás – mondta a férfi a meredek hegyoldalra 

mutatva –, de a vize egészen más, keserű, akár egy özvegyasszony 

szája. Ez azonban kellemes, édes víz. Külföldi vagy? 

Miközben megtöltöttem az üvegeket, válaszoltam ugyan a 

kérdéseire, de az eszem máson járt. A közelben ott feküdtek a férfi 

ebédjének a maradványai: fél vekni kukoricakenyér, sárga, mint a 

kankalin, néhány kövér, fehér fokhagymagerezd meg egy maroknyi 

nagy, ráncos, bogárfekete olajbogyó. Láttukra összefutott a számban a 

nyál, és hirtelen nagyon élesen a tudatára ébredtem, hogy hajnal óta 

fenn vagyok, és nem ettem semmit. A férfi végül is észrevette, hogy 

minduntalan az ebéd maradékai felé pislantgatok, és a parasztokra 

jellemző nagylelkűséggel elővette a bicskáját. 

– Kenyér? – kérdezte. – Kérsz kenyeret? 



Nagyon szívesen elfogadnék egy kis kenyeret, feleltem, a baj csak 

az, hogy nem egyedül vagyok, hanem hárman vagyunk, mint ahogy 

hárman is voltunk. Azt hazudtam, hogy a nővérem és a férje is itt 

éhezik valahol a sziklák közt. Az ember bekattintotta a bicskáját, 

összeszedte ebédje maradványait, és felém nyújtotta. 

– Vidd el nekik – mondta vigyorogva. – Én már megebédeltem, és 

nem volna rendjén, ha Korfu jó hírét rontaná, hogy a külföldiek itt 

éheznek. Áradozva megköszöntem neki, betettem az olajbogyókat 

meg a fokhagymát a zsebkendőmbe, hónom alá dugtam a kenyeret, a 

gazozás üvegeket, és elindultam. 

– Járj szerencsével – szólt utánam a férfi. – És ne menj a fák 

közelében, mert hamarosan vihart kapunk. Felnéztem a kék, fényesen 

csillogó égboltra, és azt gondoltam, hogy ez az ember téved, de nem 

mondtam ki. Amikor visszaértem, ott találtam Adriant, aki komoran 

üldögélt, lábát egy sziklapocsolyában áztatva, Margo meg egy sziklán 

napozott, és dallamtalanul dúdolt magában. Nagy örömmel fogadták 

az ételt meg a vizet, azonnal nekiestek, törtek egy-egy darabot az 

aranyszínű kenyérből, és úgy falták az olajbogyókat és a fokhagymát, 

mint a kiéhezett farkasok. 

– Na, ez is megvolt – mondta Margo jókedvűen amikor végeztünk, 

mintha ő szerezte volna az ennivalót –, nagyon jólesett. Most pedig 

azt hiszem, okosabb, ha visszafordulunk. 

Azonnal kiderült, hogy a dolognak van egy bökkenője, Adrian lába, 

amely lehűlt és felfrissült ugyan a sziklapocsolyától, megdagadt, és 

Margónak meg nekem egyesült erővel kellett visszahúznunk rá a 

bakancsot. Amikor végre sikerült a lábát belekényszerítenünk a 

bakancsba, csak kínosan lassan tudott haladni, úgy sántikált, mint egy 

elaggott teknősbéka. 

– Szeretném, ha gyorsabban szedné a lábát! – kiáltotta ingerülten 

Margo, miután vagy egy mérföldet haladtunk, és Adrian minduntalan 

lemaradt. 

– Nem tudok gyorsabban menni. Úgy fáj a lábam, hogy majd 

megőrülök – mondta szánalmasan Adrian. Hiába figyelmeztettük, 

hogy le fog égni a napon, levetette a flanelingét, és kiszolgáltatta 

tejfehér bőrét az elemeknek. Néhány mérföldnyire voltunk a villától, 

mikor a parasztnak a viharra vonatkozó jóslata beteljesedett. Ezek a 

nyári viharok az albán hegyekben keletkeznek egy-egy 

gomolyfelhőfészekben, és a perzselő, kemenceforró szél percek alatt 



átkorbácsolja őket Korfura. Most lecsapott ránk ez a szél, égette a 

bőrünket, és szinte megvakított a szemünkbe fújt porral és 

falevelekkel. Az olajfák zöldből ezüstös színűvé változtak, olyanná, 

mint egy hirtelen felcsillanó halraj és a szél akkora lármával tört 

magának utat a millió falevélen át mint egy tengerparton megtörő 

óriási hullám. A kék eget hirtelen, csodálatos módon véraláfutás-színű 

felhők borították el, amelyeket csakúgy hasogattak a lila színű 

villámok csorba lándzsái. A forró vad szél egyre erősödött, az olajfák 

úgy remegtek és sziszegtek, mintha valami hatalmas, láthatatlan 

fenevad rázná őket. Aztán jött az eső, nagy cseppekben zuhogott s 

olyan erővel korbácsolt minket mintha csúzliból lődöztek volna. S 

mindehhez a hátteret a mennydörgés alkotta amely úgy 

morajlott-dübörgött a felhők fölött, mintha millió csillag ütközött 

volna össze és zuhant volna alá az űrbe. Ez volt az egyik legszebb 

vihar, amelyet valaha is átéltünk, és Margo meg én ugyancsak 

élveztük, mert a nagy hőség és szélcsend után a csípős esőt és az 

éktelen dörgést rendkívül üdítőnek találtuk. Adrian nem osztotta 

véleményünket; ő azok közé a szerencsétlenek közé tartozott, akik 

félnek a villámtól, így aztán számára az egész színjáték szörnyű és 

ijesztő volt, Mi megpróbáltuk elterelni ugyan a figyelmét a viharról 

azzal, hogy énekeltünk, de a mennydörgéstől nem hallott bennünket. 

Elszántan küszködve haladtunk előre, és a sötét, esőverte olajfaligetek 

között végre megpillantottuk a villa fényeit. Amikor odaértünk, és 

Adrian betámolygott az ajtón, inkább látszott halottnak, mint 

elevennek. A mama éppen akkor jelent meg a hallban. 

– Hát ti meg hol voltatok, gyerekek? Már úgy aggódtam – mondta, 

aztán Adriant megpillantva így folytatta: – Jóságos ég, Adrian 

drágám, hát maga meg mit csinált? 

Joggal kérdezhette, hiszen Adrian testének azok a részei, amelyeket 

nem égetett bíborvörösre a nap, a kék és a zöld nagyon érdekes 

árnyalataiban tündököltek; alig tudott járni, és a foga olyan 

kegyetlenül vacogott, hogy beszélni sem tudott. Miután felváltva 

dorgálta és szánakozott rajta, mama az ágyba dugta, s a következő 

néhány napban fel sem kelt. Enyhe napszúrást kapott, csúnyán 

megfázott, és vérmérgezés gyanús lett a lába. 

– Margo, te igazán feldühítesz néha – mérgelődött a mama. – Tudod 

jól, hogy Adrian nem olyan erős. Meg is ölhetted volna. 



– Megérdemelte – mondta a szőrösszívű Margo. – Nem kellett 

volna azt mondania, hogy unalmas vagyok. Szemet fogért. 

Adrian azonban önkéntelenül is bosszút állt: amikor felgyógyult, 

azonnal talált a városban egy üzletet, ahol gramofontűt is árultak. 

 

 

8. A BARÁTSÁG ÖRÖMEI 

 

Nyár vége felé járt, amikor megrendeztük a később “indiai”-ként 

nevezetessé váló partynkat. Az általunk adott vendégségek 

alkalmával, akár előre gondosan elterveztük őket, akár a pillanat 

hatása alatt születtek úgyszólván a semmiből, mindig fölöttébb 

érdekes dolgok történtek, mivel ritkán zajlott le úgy az esemény, 

ahogy kigondoltuk. Mivel akkoriban falun éltünk, a rádió meg a 

televízió kétes áldásait nélkülözve, a szórakozásnak olyan primitív 

formáira voltunk kénytelenek hagyatkozni, mint a könyvek, a 

veszekedések, a partyk, és a barátaink vidám nevetése. Így aztán 

természetes, hogy a partyk – különösen a sikerültebbek – piros betűs 

ünnepnapok lettek vége-hossza nincs előkészületek után. Ha sikeresen 

múltak is el, később még napokig kéjjel vitatkozhattunk rajta, hogyan 

tehettük volna őket még sikeresebbé. 

Körülbelül egy hónapig viszonylag nyugodtan éltünk; nem adtunk 

egyetlen partyt sem, vendég sem jelentkezett, így aztán mama 

kipihente magát, és maga volt a megtestesült nyájasság. Egy reggel a 

verandán ültünk és a postánkat olvastuk, amikor a party ötlete 

fölmerült. Mama aznap kapott a postájával egy óriási szakácskönyvet, 

amelynek az volt a címe, hogy Több ezer ínycsiklandó keleti étel 

receptje, színes ábrákkal volt gazdagon illusztrálva, és a pompás, 

nyálcsordító illusztrációk láttán az ember úgy érezte, hogy akár most 

helyben el is lehetne őket fogyasztani. Mama el volt bűvölve a 

könyvtől, és folyton felolvasott belőle nekünk egy-egy részletet. 

– Madrasz csodája! – kiáltott fel boldogan. – Ó, az remek! 

Emlékszem, ez volt apátok egyik kedvence, amikor Darjeelingben 

laktunk. És ide nézzetek! “Konszarmer gyönyörűsége”! Évek óta 

kerestem a receptjét. Egyszerűen csodálatos, csak nagyon hizlaló. 

– Ha olyan, amilyennek az illusztráció mutatja – mondta Larry –, 

nyilván diétát kell tartani, és szódabikarbónán kell élni legalább húsz 

évig, miután az ember megkóstolta. 



– Ne butáskodj, drágám. A hozzávalók abszolút tiszta dolgok: négy 

font vaj, tizenhat tojás, négy liter tejszín, tíz zsenge kókuszdiónak a 

húsa… 

– Jóságos ég! – mondta Larry. – Úgy hangzik, mint egy strasbourg-i 

libának szánt reggeli. 

– Fogadok, hogy te is imádnád, drágám. Apád nagyon szerette. 

– Tudjátok, hogy nekem diétáznom kell – mondta Margo –, nagyon 

kérlek, ne kényszerítsetek erre. 

– Téged senki sem kényszerít semmire, drágám – jelentette ki a 

mama. – Csak nemet kell mondanod. 

– Nagyon jól tudod, hogy képtelen vagyok nemet mondani, tehát 

igenis kényszerítesz. 

– Étkezz egy másik szobában – javasolta Leslie, miközben egy 

fegyverárjegyzékben lapozgatott –, ha nincs akaraterőd nemet 

mondani. 

– Nekem igenis van akaraterőm nemet mondani! – méltatlankodott 

Margo. – De hogy mondhatnék nemet, amikor a mama maga akar 

megtömni vele? 

– Jeejee az üdvözletét küldi – mondta Larry, felnézve a levélből, 

amelyet éppen olvasott. – Azt írja, hogy nálunk akarja ünnepelni a 

születésnapját. 

– A születésnapját! – kiáltott fel Margo. – Óóó, nagyszerű! Örülök, 

hogy nem felejtette el. 

– Nagyon kedves fiú – mondta a mama. – Mikor jön? 

– Mihelyt kikerül a kórházból – tudatta Larry. 

– Kórházból? Csak nem beteg? 

– Nem, csak a lebegésével történt egy kis hiba; eltörte a lábát. Azt 

írja, hogy tizenhatodikán lesz a születésnapja, megpróbál majd 

tizenötödikére ideérni. 

– Igazán örülök – mondta a mama. – Nagyon megkedveltem 

Jeejee-t, és fogadni mernék, hogy ő imádni fogja ezt a 

szakácskönyvet. 

– Tudom már! Rendezzünk a tiszteletére egy nagy születésnapi 

partyt – javasolta izgatottan Margo. – Tudjátok, egy olyan igazán nagy 

partyt. 

– Nem rossz ötlet – mondta Leslie. – Időtlen idők óta nem adtunk 

egy tisztességes partyt. 



– És legalább elkészíthetek néhány receptet ebből a könyvből – tette 

hozzá mama, akit szemlátomást lázba hozott a gondolat. 

– Rendezzünk keleti lakomát! – kiáltott fel Larry. – Közöljük 

mindenkivel, hogy megjelenés kizárólag turbánban és drágakővel a 

köldökben! 

– Szerintem ez azért túlzás volna – tiltakozott a mama. – Nem, 

rendezzünk csak egy szép, csendes kis… 

– Jeejeenek nem adhatunk szép csendes kis partyt – bizonygatta 

Leslie. – Legalábbis azok után nem, hogy elmesélted neki, te annak 

idején mindig négyszáz elefánttal utazgattál. Holtbiztos, hogy valami 

nagyszabású, látványos dologra számít. 

– Szó se volt négyszáz elefántról, drágám. Én csak azt mondtam, 

hogy elefántokkal szoktunk táborozni menni. Édes gyermekeim, ti 

mindig túloztok. És különben is, honnan teremthetnénk itt elő 

elefántokat? Ezt igazán nem kívánhatják tőlünk. 

– Ezt nem, de valamilyen látványosságot feltétlenül rendeznünk kell 

– makacskodott Leslie. 

– Én majd elkészítem a dekorációt – ajánlkozott Margo. – Minden 

keleties lesz… kölcsönkérem Mrs. Papadrouya burmai paravánjait, 

aztán ott vannak a strucctollak, amelyeket Lena szokott viselni… 

– Meg van egy vaddisznónk és néhány vadkacsánk is a városi 

hűtőházban – toldotta meg Leslie. – Azokat is felhasználhatjuk. 

– Én kölcsönkérem Lefraki grófnő zongoráját – mondta Larry. 

– No, ide figyeljetek, ebből elég! – kiáltott rémülten mama. – Nem 

udvari ünnepségeket rendezünk, csak egy születésnapi partyt. 

– Butaságokat beszélsz, mama. Csak jót fog tenni, ha kiengedünk 

magunkból egy kis gőzt – mondta elnézően Larry. 

– Igen, és ha már lúd, legyen kövér – tette hozzá Leslie. 

– Úgy van, és aki á-t mondott, mondjon b-t is – bölcselkedett 

Margo. 

– Csak az a kérdés, hogy kit hívjunk meg a partyra – töprengett el 

Leslie. 

– Theodore-t feltétlenül – mondta kórusban a család. 

– Aztán ott van az a szegény öreg Creech – jutott eszébe Larrynek. 

– Jaj, nem, Larry – tiltakozott mama. – Tudod, milyen undorító vén 

disznó. 

– Butaságokat beszélsz, mama. Az öregfiú imádja a partykat. 

– És Ribbindane ezredes – mondta Leslie. 



– Nem! – kiáltott fel erélyesen Larry. – Nem vagyunk kötelesek 

meghívni azt a felülmúlhatatlanul unalmas frátert, még ha a legjobb 

vadász is a szigeten. 

– Dehogyis unalmas – mondta harciasan Leslie. – Nem unalmasabb, 

mint a te hülye barátaid. 

– Egyetlen barátom sem képes egy teljes estét tölteni azzal, hogy 

egy szótagú szavakkal és néhány neandervölgyi röfögéssel kísérve 

arról meséljen, hogyan lőtt vízilovat a Níluson 1904-ben. 

– Pedig az igazán érdekes – vágott vissza dühösen Leslie. – Sokkal 

érdekesebb, mint a te barátaidat hallgatni, amint a Művészetről 

vitatkoznak. 

– Nono, drágáim – békítgette őket a mama –, van itt elég hely 

mindenki számára. 

Rájuk hagytam, vitatkozzanak csak; mindig ez történt, valahányszor 

össze kellett állítani a vendégek listáját valamilyen partyra; én a 

magam részéről tudtam, hogy ha Theodore jelen lesz a partyn, a siker 

garantálva van. A többi vendég kiválasztását nyugodtan ráhagyhattam 

a családomra. 

Az előkészületek egyre nagyobb lendületet vettek. Larrynek sikerült 

kölcsönkérnie Lefraki grófnő óriási zongoráját, meg egy tigrisbőr 

szőnyeget is a zongora mellé. Az instrumentumot a legnagyobb 

gonddal szállították hozzánk, mert ez volt a néhai gróf legkedvesebb 

hangszere; egy négy ló által húzott hosszú, lapos szekéren hozták. 

Larry, akinek feladata volt a szállítást ellenőrizni, eltávolította a 

ponyvát, amellyel befedték a zeneszerszámot, hogy ne érje a nap, 

felmászott a szekérre, és gyorsan eljátszotta a zongorán a Hazafelé 

sétálva a babámmal-t, mert meg akart bizonyosodni róla, hogy a 

zongora nem szenvedett sérülést a szállítás során. Úgy látszott, hogy a 

hangszer jó formában van, még ha kissé hamisan szólt is, és heroikus 

erőfeszítéssel sikerült becipelnünk a szalonba. Ott állt a szalon egyik 

sarkában feketén és csillogva, mint az achát, előtte a padlón a 

nagyszerű tigrisbőr, amelyen még az állat vicsorgó fejét is rajta 

hagyták nos, ez aztán igazi keleti jelleget kölcsönzött a szalonnak. 

E jelleget csak fokozták Margo dekorációi – azok a festmények, 

amelyeket hatalmas ív papírokra festett, és felakasztott a falakra, 

minareteket, pávákat, kupolás palotákat és felékszerezett elefántokat 

ábrázoltak. Mindenfelé a szivárvány színeire festett strucctollakat 

tartalmazó vázák álltak, és tarka léggömbkötegek duzzadoztak, mint 



megannyi különös, trópusi gyümölcs. A konyha természetesen olyan 

volt, mint a Vezúv belseje. Vagy fél tucat faszéntűz égett és világított 

rubinvörösen vibrálva, a mama meg a szolgálók ide-oda szaladgáltak. 

A potyolás, vagdalás és kevergetés zaja teljesen lehetetlenné tette a 

beszélgetést, s olyan dús, erős és pompás szagok szállongtak a 

levegőben, mintha a konyhát hímzett illatköntösbe burkolták volna. 

S mind e csoda fölött Spiro őrködött, akár egy morcos, barna 

dzsinn; bikahangjával, hordótestével mindenütt jelen volt, óriási 

ládákban cipelte sonkaszerű karjaiban az élelmet és a gyümölcsöt a 

konyhába, izzadt, bömbölt és káromkodott, mikor három ebédlőasztalt 

is betoltak az ebédlőbe, és egymás mellé tették őket, hervadhatatlan 

művirágokat hozott Margónak, különös fűszereket és egyéb 

finomságokat mamának. Ezekben a pillanatokban lehetett csak igazán 

érzékelni Spiro valóságos értékét, mert az ember a lehetetlent is 

kérhette tőle, ő azt is teljesítette. Majd én elintézemsz, mondogatta, és 

csakugyan elintézte, akár egy olyan gyümölcsről volt szó, amelynek 

éppen nem volt szezonja, akár arról, hogy zongorahangolót kell 

keríteni, pedig ez az emberfajta 1890 óta kihalt a szigeten, eddig 

legalábbis mindenki úgy tudta. Aligha valószínű, hogy bármelyik 

partynk túljutott volna a tervezés stádiumán, ha nincs Spiro. Végül is 

minden idejében elkészült. Az ebédlő és a szalon közti tolóajtókat 

kinyitották, és az így kialakult hatalmas helyiség a virágok, 

léggömbök és festmények valóságos orgiájának a látványát nyújtotta, 

a hófehér abrosszal leterített hosszú asztalok csak úgy szikráztak az 

ezüsttől, a büféasztalok roskadoztak a hidegtálak alatt. Egy barnára és 

fényesre sült szopós malac naranccsal a szájában hevert egy 

vadkancomb mellett, amely ragadós volt a borból és mézből készült 

mártástól, vastagon teleszórták fokhagymával és gömbölyű 

koriandermagvakkal; egy sor barnára sült csirke és fiatal pulyka 

váltakozott rizzsel, mandulával és malagaszőlővel töltött 

vadkacsákkal, na és ne feledkezzünk meg a hosszú bambusznyársakra 

húzott erdei szalonkákról; a nyári holdhoz hasonlatos sáfrányszínű 

rizshalmokról; láttukra az ember úgy érezte magát, mint a páratlan 

kincsre lelő archeológus, olyan vastagon meg voltak tűzdelve 

rózsaszínű polipcsíkokkal, pirított mandulával és dióval, apró zöld 

szőlőszemekkel, gyömbér- és fenyőmagszemekkel. A kefaliákat én 

hoztam a tóból, és most faszénen barnára sütve, vastag, olajból és 

citromléből készült lében csillogtak, jadezöld kaporral meghintve; 



óriási tálakon sorakoztak, mint egy kikötőben horgonyzó különös 

hajókból álló flottilla. 

Köztük elszórtan ott voltak az apróbb csemegékkel teli tálak – a 

kandírozott narancs- és citromhéj, az édeskukorica, a tengeri só 

gyémántjaitól csillogó vékony zablepények, a tucatnyi színben, 

szagban és ízben bővelkedő mártások és savanyúságok ingerelték és 

csiklandozták az ember ínyét. A konyhaművészet csúcspontja volt ez 

– száz meg száz különféle gyökér és gyümölcs áldozta fel leglényegét, 

zöldségek és gyümölcsök a héjukat és húsukat, hogy finom illatú 

mártásokban és pácokban fürösszék a vad szárnyasokat és a halakat. 

Csiklandott az ember gyomra az ehető színeknek és illatoknak ettől a 

tömegétől; úgy érezte, hogy egy pompás kertet, egy tarka szőnyeget 

fognak itt elfogyasztani, és tüdejének sejtjei úgy megteltek a 

különböző illatokkal, hogy elkábult és mozdulatlanná vált, akár egy 

bogár a rózsa kelyhében. A kutyák meg én lábujjhegyen többször is 

bementünk a szobába, hogy megtekintsük ezt az ínycsiklandó 

kiállítást, és addig álltunk ott, amíg a nyál össze nem folyt a szánkban, 

aztán kelletlenül távoztunk. Mikor virrad már fel a party napja?! 

Jeejee, akinek a hajója késett, a születésnapja reggelén érkezett meg, 

elragadó pávakék szerelésben, patyolatfehér turbánban. Botra 

támaszkodott, de különben semmi más jele nem látszott a balesetének, 

és éppen olyan túláradóan szívélyes volt, mint máskor. Amikor 

meglátta a születésnapjára tett előkészületeket, legnagyobb zavarunkra 

könnyekre fakadt. 

– Ha elgondolom, hogy engem, egy szegény utcaseprő fiát, egy 

érinthetetlent, így fogadnak! – zokogta. 

– Ó, ez igazán semmiség – mondta a mama, aki egy kicsit megijedt 

Jeejee reakciójától. – Gyakran adunk ilyen kis partykat. 

Mivel a nappalink látványa egy ókori római díszvacsora és a 

chelsea-i virágkiállítás kereszteződésének tetszett, azt a benyomást 

keltette, hogy mi mindig olyan nagyszabású vendégséget rendezünk, 

amit még VIII. Henrik udvara is megirigyelt volna. 

– Badarság; Jeejee – vigasztalta Larry. – Még hogy te érinthetetlen 

vagy! Hiszen ügyvéd volt az apád. 

– Igen – mondta Jeejee a szemét törölgetve –, de ha az apám más 

kasztba tartozott volna, most pária volnék. Az a baj veled, Lawrence, 

hogy nincs drámai érzéked. Gondold el, micsoda költeményt írhatnék 

ezzel a címmel, hogy Az érinthetetlen lakomája. 



– Micsoda az az érinthetetlen? – kérdezte Margo Leslie-től 

suttogva-sziszegve. 

– Betegség, mint a lepra – magyarázta ünnepélyesen Leslie. 

– Úristen! – kiáltott fel Margo drámaian. – Remélem, ő nem kapta 

meg. Honnan tudja, hogy az apja nem fertőzött-e? 

Mama lesújtó pillantást vetett rá: – Margo drágám, nem kavarnád 

meg a lencsét? 

Zajos pikniket csaptunk a verandán ebéd ürügyén, amelyen Jeejee 

perzsiai útjáról szóló történetekkel traktált bennünket, és perzsa 

szerelmi dalokat énekelt Margónak olyan hévvel, hogy valamennyi 

kutya uniszónóban üvöltött. 

– Ó, egy ilyen dalt ma este is okvetlenül el kell énekelnie – mondta 

elragadtatva Margo. – Muszáj, Jeejee. Mindenki előad majd valamit. 

– Ezt hogy érti, drága Margo? – kérdezte zavartan Jeejee. 

– Ilyet eddig mi még sosem csináltunk… afféle kabaré lesz az 

egész. Mindenki előad valamit – magyarázta Margo. – Lena egy 

operarészletet… a Rózsalovagból valamit… Theodore és Kralefsky 

egy Houdinitól tanult trükköt fog bemutatni… vagyis mindenki 

produkál valamit… magának tehát perzsául kell énekelnie. 

– Mért nem csinálhatok valami olyasmit, ami inkább kapcsolatban 

van India Anyácskával? – kérdezte Jeejee, akit máris megrémített a 

gondolat. – Például lebeghetnék. 

– Nem – szólt közbe határozottan mama –, azt akarom, hogy ez a 

party sikerüljön. Szó sem lehet lebegésről. 

– Mért nem csinál valami jellegzetesen hindu dolgot? – vetette fel 

Margo. – Például kígyót is bűvölhetne! 

– Úgy van – helyeselt Larry. – Íme, a szerény, tipikus, érinthetetlen 

hindu kígyóbűvölő. 

– Istenem, milyen csodálatos ötlet! – kiáltott fel Jeejee, és csillogott 

a szeme. – Ezt fogom csinálni. Mivel nagyon szerettem volna 

szolgálatára lenni, felajánlottam, hogy a mutatványa számára 

kölcsönzök neki egy kosárnyi kicsi ártalmatlan kuszmát. Jeejee 

odavolt a gondolattól, hogy igazi kígyókat fog bűvölni. Aztán 

mindnyájan ebéd utáni pihenőre tértünk, hogy, felkészüljünk a nagy 

estélyre. 

Az égbolt már zöld, rózsaszín és füstszürke csíkos volt, és a sötét 

olajfaligetekben már huhogtak az első baglyok, amikor érkezni 

kezdtek a vendégek. Az elsők. közt toppant be Lena, hóna alatt egy 



óriási kottafüzettel, narancsszínű, feltűnő selyem estélyi ruhában, 

jóllehet tudta, hogy ezen a partyn ez nem kötelező. 

– Drágáim – mondta izgatottan, fekete szeme villogott –, ma este 

igazán a hangomnál vagyok. Úgy érzem, hogy igazolni fogom 

tanítómesteremet. Nem, nem, ouzót nem kérek, megárthat a 

hangszálaimnak. Inkább egy csöpp pezsgőt és brandyt. Igen, szinte 

érzem, hogy vibrál a torkom… mint egy hárfa. 

– Milyen érdekes – mondta mama őszintétlenül. – Biztos vagyok 

benne, hogy élvezni fogjuk. 

– Lenának nagyon szép hangja van – mondta Margo. 

– Mezzotinto. 

– Mezzoszoprán – szólt Lena hűvösen. 

Theodore és Kralefsky együtt érkeztek, egy tekercs kötelet, láncokat 

és egy csomó lakatot cipelve. 

– Remélem – mondta Theodore, fel-alá himbálódzva a lábujjain –, 

remélem, hogy… khm… a mi kis… tudják… a mi kis mutatványunk 

jól fog sikerülni. Persze, eddig még sohase csináltuk. 

– Én igenis csináltam – vágott közbe méltósággal Kralefsky. – 

Maga Houdini tanított meg rá. Sőt, még gratulált is a 

kézügyességemhez. “Richard” – mondta – ugyanis mi nagyon 

bizalmas viszonyban voltunk –, “Richard, magamon kívül még nem 

láttam ilyen fürge ujjú személyt.” 

– Igazán? – kérdezte mama. – Hát akkor biztos vagyok benne, hogy 

nagy siker lesz. 

Creech kapitány ütött-kopott cilinderben érkezett, az arca szederjes 

volt, bogáncspiheszerű szőrzete úgy festett, mintha a legkisebb szellő 

lefújhatná a fejéről és az álláról. A szokásosnál is jobban dülöngélt, 

törött állkapcsa különösen csámpásnak látszott; nyilvánvaló volt, hogy 

az érkezése előtt alaposan becsiccsentett. Mama megdermedt, és 

kényszeredetten mosolygott, amikor a kapitány betántorgott az elülső 

ajtón. 

– Azannya! Maga ma este aztán igazán remekül néz ki – mondta a 

kapitány mamára kacsintva, s kezét dörzsölgetve, enyhén imbolyogva. 

– Az utóbbi időben egy kicsit felszedett magára, mi? 

– Nem hinném – felelte kimérten mama. 

A kapitány kritikus szemmel mérte végig. 

– Pedig úgy látom, nagyobb fogást ígér a fardagálya, mint 

korábban. 



– Nagyon örülnék, kapitány, ha tartózkodna a személyeskedő 

megjegyzésektől – dühöngött a mama. A kapitány nem jött zavarba. 

– Engem aztán igazán nem zavar – vallotta meg bizalmasan. – 

Nekem tetszenek az olyan nők, akiken van mit fogni. Egy sovány nő 

mit sem ér az ágyban… olyan, mintha nyereg nélküli lovon ülne az 

ember. 

– Nem érdekel, mit kedvel jobban akár ágyban, akár máshol – 

mondta nyersen a mama. 

– Ó, hát rengeteg egyéb hely is van – vetette fel előzékenyen Creech 

kapitány. – Ismertem egyszer egy nőszemélyt, aki teveháton 

ügyködött csodálatosan. Beduin Bertának nevezték. 

– Nagyon örülnék, kapitány, ha megtartaná magának az emlékeit – 

mondta mama, és kétségbeesetten körülnézett, merre lehet Larry. 

– Pedig azt hittem, érdekli. Teveháton nem könnyű csinálni, ott csak 

az igazi specialista boldogul.  

– Nem érdekel, mire specializálódtak a maga nőismerősei. Most 

pedig, ha nem haragszik, mennem kell, hogy utánanézzek a 

vacsorának. 

Egyre több és több hintó zörgött fel a bejárati ajtó elé, egyre több és 

több autó ontotta magából a vendégeket. A szoba megtelt mindazok 

furcsa együttesével, akiket a család meghívott. Az egyik sarokban 

Kralefsky, mint egy komoly, púpos gnóm, Lenának mesélt 

Houdinihoz fűződő élményeiről. 

– “Harry”, mondtam neki, ugyanis bizalmas barátok voltunk, 

“Harry, mutasd meg nekem bármelyik titkodat, nem adom tovább. Az 

én ajkamat hét pecsét fedi.” Kralefsky beleszürcsölt a borába, és 

csücsörített az ajkával, hogy megmutassa, hány pecsét van rajta. 

– Igazán? – kérdezte Lena, akit egyáltalán nem érdekelt a dolog. – 

Az énekesek világában persze egészen más a helyzet. Mi, énekesek, 

átadjuk egymásnak a titkainkat. Emlékszem, hogy Kraszia Touptazt 

mondta nekem: “Lena, olyan szép a hangod, hogy amikor hallom, 

sírva fakadok; mindenre megtanítottalak, amit tudok. Most menj, és 

hordozd körül a világban géniuszunk fáklyáját.” 

– Nem arra akartam célozni, hogy Harry Houdini titkolódzó volt – 

mondta mereven Kralefsky. – Nála nagylelkűbb embert azóta sem 

ismerek. Hiszen még azt is megmutatta nekem, hogyan kell 

kettéfűrészelni egy nőt. 



– Istenem, milyen érdekes érzés is lehet kettévágva lenni – tűnődött 

el Lena. – Gondolja csak el, az ember fél feneke az egyik szobában 

éppen szerelmeskedik, miközben a másik fele a másik szobában egy 

érseket szórakoztat. Ó, milyen muris is lehet! 

– Az ilyesmi csak illúzió. – Kralefsky elpirult. 

– Ilyen az élet – válaszolta érzelmesen Lena. – Ilyen az élet, 

barátom. 

Az ivászattal járó lárma mindenkit felvillanyozott. Pezsgősüvegek 

pukkantak, és a vidáman bugyborékoló sápadt, krizantémszínű 

folyadék sziszegve ömlött a poharakba; nehéz vörösbor csurgott a 

talpas poharakba sűrűn és karmazsinpirosan, mint valamilyen mitikus 

szörnyetegnek a vére, a felületén rózsaszínű buborékok örvénylő 

gyűrűjével; a behűtött fehér bor szinte lábujjhegyen ömlött a 

poharakba, rikítóan csillogva, hol mint a gyémánt, hol mint a topáz; az 

ouzo áttetsző volt és ártatlan, mint egy hegyi tó pereme, amíg vizet 

nem öntöttek belé, és az egész pohár mintegy varázsütésre 

megváltoztatta a színét, olyan lett, mint egy holdkő-fehér nyári felhő. 

Aztán lementünk abba a szobába, ahol lenyűgöző hadrendben várt 

bennünket a sok-sok földi jó. A felszolgáló parasztlányokra a királyi 

komornyik felügyelt, aki olyan törékeny volt, akár egy imádkozó 

sáska. A szokásosnál is mogorvább Spiro koncentrált figyelemmel, 

aprólékos gonddal szeletelte a pecsenyéket és a szárnyasokat. 

Kralefskyt szinte csapdába ejtette Ribbindane ezredes hatalmas, 

szürke, rozmárszerű alakja; hetykén magaslott Kralefsky fölé, óriási 

bajsza függönyként lógott le a szájára, kidülledt kék szeme bénítóan 

meredt Kralefskyre. 

– A hippopotamusz, vagyis a víziló, az egyik legnagyobb négylábú, 

amely az afrikai kontinens területén található… – motyogta lassan, 

egyhangúan, mintha egy iskolai osztálynak tartana előadást. 

– Igen, igen… elképesztő egy állat. Valóságos természeti csoda – 

helyeselt Kralefsky, s kétségbeesetten nézett körül, hogyan 

menekülhetne. 

– Ha hippopotamuszra, azaz vízilóra vadászik – motyogta 

Ribbindane ezredes, ügyet sem vetve a közbeszólásra –, mint ahogy 

nekem volt szerencsém tenni, célozzon a szeme és a füle közé, így 

holtbiztos, hogy a golyó az agyába hatol. 

– Igen, persze – bólogatott Kralefsky, akit szinte hipnotizált az 

ezredes dülledt kék szeme. 



– Bumm! – mondta az ezredes olyan hirtelen és hangosan, hogy 

Kralefsky majdnem elejtette a tányérját. – A szeme közé lőjön… 

Placcs! Loccs!… egyenest az agyába, érti? 

– Igen, persze! – Kralefsky nagyot nyelt és elsápadt. 

– Loccs! – mondta az ezredes a lényegre térve. – Úgy loccsan ki az 

agya, mint egy szökőkút. – Kralefsky borzadva lehunyta a szemét, 

letette tányérját, amelyről csak félig fogyasztotta el a malacpecsenyét. 

– A hippopotamusz aztán elsüllyed – folytatta az ezredes –, le 

egyenesen a folyó fenekére… glug, glug, glug. Aztán vár az ember 

huszonnégy órát… tudja, miért? 

– Nem… én… izé… – Kralefsky eszelősen nyeldekelt. 

– A felfúvódásra – magyarázta elégedetten az ezredes. – Rengeteg a 

félig megemésztett táplálék a gyomrában, érti? Az megrohad, és 

gázokat produkál. Felpuffad a hasa, mint valami léggömb, és hopp! 

felemelkedik. 

– Na… nagyon érdekes – mondta bágyadtan Kralefsky. – Most 

pedig, ha megbocsát, azt hiszem… 

– Furcsa dolgok vannak a gyomrában… – tűnődött az ezredes, 

tudomást sem véve Kralefsky szökési kísérletéről. – A has kétszer 

akkorára puffad, mint természetes állapotában lenni szokott; ha aztán 

az ember felvágja, hopp! mintha egy trágyalével töltött Zeppelint 

metélne fel, érti? 

Kralefsky a szája elé tartotta a zsebkendőjét, és elgyötört pillantást 

vetett maga köré. 

– Egészen más a helyzet az elefánttal, Afrika legnagyobb 

szárazföldi négylábújával – folytatta motyogását az ezredes, és 

teletömte a száját ropogós malaccal. – Tudja, a pigmeusok fel szokták 

vágni, bemásznak a hasába, és amúgy nyersen és véresen megeszik a 

máját… olykor a máj még lüktet. Furcsa kis fickók azok a 

pigmeusok… persze alacsonyabb rendű fajta… Kralefsky, aki már 

sárgászöld volt, kimenekült a verandára, ahol állt egy darabig a 

holdfényben, és mélyeket lélegzett. 

A malac eltűnt, a bárány és a vadkan csontjai fehéren csillogtak, a 

csirkék, pulykák és kacsák mellcsontjai úgy hevertek az asztalon, mint 

felfordult hajók roncsai. Jeejee mindenből evett egy kicsit, ugyanis a 

mama ragaszkodott hozzá, és kijelentette, hogy itt minden végtelenül 

finomabb, mint amit valaha is evett életében. Most éppen azon 



versenyzett Theodore-ral, hogy melyikük tud több Tadzs Mahal 

csemegét elpusztítani. 

– Isteni – dünnyögte Jeejee érthetetlenül, mert tele volt a szája. – 

Egyszerűen isteni, drága Mrs. Durrell. Maga a konyhaművészet 

megtestesült géniusza. 

– Csakugyan az – bólogatott Theodore, aki még egy Tadzs Mahalt 

tömött a szájába, és most aprította kegyetlenül. – Valóban kitűnő. 

Készítenek valami hasonlót Makedóniában is… izé… khm… csak 

kecsketejjel. 

– Jeejee, maga csakugyan lebegés közben törte el a lábát? – 

kérdezte Margo. 

– Nem – felelte sajnálkozva Jeejee. – Ha aközben törtem volna el, 

nem bánnám, jó ügy érdekében csináltam volna. Nem, abban az 

ostoba szállodában, ahol laktam, franciaablakok voltak a 

hálószobákban, de az erkélyt már megtakarították. 

– Akár egy korfui szállodában – mondta Leslie. 

– Így aztán egyik este feledékenységemben kiléptem az erkélyre egy 

kicsit levegőzni, és persze nem volt erkély. 

– Könnyen meg is halhatott volna – mondta mama. 

– Parancsoljon még egy Tadzs Mahalt. 

– No és mi a halál? – kérdezte szónokiasan Jeejee. – Közönséges 

átvedlés, afféle metamorfózis. Perzsiában mély önkívületbe estem, és 

a barátom cáfolhatatlan bizonyítékot szerzett róla, hogy egyik előző 

életemben én voltam Dzsingisz kán. 

– A filmsztár? – kérdezte tágra nyílt szemmel Margo. 

– Nem, drága Margo, a nagy harcos. 

– Ezek szerint emlékszel rá, hogy Dzsingisz kán voltál? – 

érdeklődött Leslie. 

– Sajnos, nem. Ugyanis önkívületben voltam – mondta szomorúan 

Jeejee. – Az ember nem emlékezhetik vissza az előző életére. 

– Akkor… khm… ha most éppen nincs magánkívül, vegyen ebből a 

tortából, és nem fogja elfelejteni. Theodore boldogan kapott az 

alkalmon, hogy megereszthet egy szóviccet. 

– Nagyon szeretném, ha mindenki sietne és befejezné az evést – 

mondta Margo –, aztán elkezdhetjük a műsort. 

– Gyalázat lenne egy ilyen étkezést elsietni – tiltakozott Jeejee. – 

Van időnk, előttünk az egész éjszaka. Különben Gerrynek meg nekem 

még elő kell állítanunk a hüllő-statisztériát. 



Jó időbe beletelt, mire a kabaré elkezdődhetett, mert mindenki 

teleitta és teleette magát, és nem volt hajlandó sietni; de Margónak 

végül is sikerült összeterelnie a szereplőket. Megpróbálta rávenni 

Larryt, hogy legyen ő a ceremóniamester, de Larry nem volt rá 

hajlandó; azt mondta, ha Margo azt kívánja tőle, hogy szerepeljen a 

kabaréban, nem hajlandó ceremóniamester is lenni. Kétségbeesésében 

Margo maga ugrott be ebbe a szerepbe. Kissé elpirulva elfoglalta a 

helyét a zongora melletti tigrisbőrön, és csendet kért. 

– Hölgyeim és uraim! Ma este az önök szórakoztatására kabarét 

rendeznek a sziget legkitűnőbb tehetségei, és én biztos vagyok benne, 

hogy önök élvezni fogják ezeknek a tehetséges tehetségeknek a 

tehetségét. Pirulva elhallgatott, Kralefsky meg lovagiasan tapsolni 

kezdett. 

– Először is szeretném bemutatni Constantin 

Megalotopolopopouloszt – folytatta Margo –, aki kísérőként fog 

közreműködni. 

Betotyogott a szobába egy kövér kis görög, olyan volt, mint egy 

napbarnított katicabogár, meghajolt, és leült a zongorához. Ő is Spiro 

egyik szerzeménye volt, mert Mr. Megalotopolopopoulosz, egy 

szövetkereskedő segédje, nemcsak zongorázni tudott, hanem kottát 

olvasni is. 

– És most – mondta Margo – nagy örömömre szolgál, hogy 

bejelenthetem önöknek a nagyon tehetséges művésznőt, Lena 

Mavrokondaszt, akit Constantin Megalotopolopopoulosz kísér 

zongorán. Lena a nagyáriát fogja elénekelni a Rózsalovagból, a rózsa 

átnyújtását. 

Lena, aki úgy sugárzott, mint egy tigrisliliom, a zongorához sietett, 

meghajolt Constantin felé, két kezét óvatosan a rekeszizmára tette, 

mintha egy ütést akarna elhárítani, s énekelni kezdett. 

– Gyönyörű, gyönyörű – mondta Kralefsky, amikor Lena végzett és 

meghajolt. Mi lelkesen tapsoltunk. – Micsoda virtuozitás! 

– Az – mondta Larry. – Ezt a Covent Gardenben úgy ismerik, mint 

a három E-s módszert. 

– Három E? – érdeklődött Kralefsky. – Mi az? 

– Erő, Energia, Egész-segg – világosította fel Larry. 

– Közölje velük, hogy ráadás következik – súgta oda Lena 

Margónak, miután suttogva megtanácskozta a dolgot Constantin 

Megalotopolopopoulosszal. 



– Ó, igen, igazán kedves – mondta Margo izgatottan, mert nem volt 

felkészülve erre a nagylelkűségre. – Hölgyeim és uraim, Lena még 

egy dalt fog énekelni, az a címe, hogy “Ráadás”. 

Lena lesújtó pillantást vetett Margóra, és olyan erélyesen és olyan 

hevesen gesztikulálva kezdett bele a következő dalba, hogy az még 

Creechnek is imponált. 

– A teringettét, ez aztán jóképű nőszemély! – kiáltotta a 

lelkesedéstől könnybe lábadt szemmel. 

– Igen, vérbeli művész – helyeselt Kralefsky. 

– És micsoda mellbőség! – mondta csodálattal Creech. 

– Úgy dagad, mint egy csatahajónak az orra. 

Lena egy citeraszerű hanggal befejezte a dalt, s meghajolt a tapsolók 

előtt. A taps hangos volt, de nem olyan meleg és olyan hosszú, hogy 

újabb ráadásra bátorította volna. 

– Köszönjük, Lena, csodálatos volt. Így kell ezt csinálni – mondta 

sugárzó arccal Margo. – És most, hölgyeim és uraim, bemutatom a 

híres szabadulóművészeket, Kajakos Kralefskyt és partnerét, Stróman 

Stephanidest. 

– Jóságos isten – hördült fel Larry –, ki találta ki ezeket a neveket? 

– Még kérded? – mondta Leslie. – Theodore. Kralefsky Misztikus 

Eszkapista Illuzionistáknak akarta nevezni a számot, de Margo nem 

tudott kezeskedni érte, hogy ezt tisztességesen ki is tudja mondani. 

– Minden aprójótéteményért legyen hálás az ember 

– bölcselkedett Larry. 

Theodore és Kralefsky lerakta a zongora mellé a padlóra a 

kötelekből, láncokból és lakatokból álló rakományát. 

– Hölgyeim és uraim – mondta Kralefsky –, ma este olyan trükköket 

fogunk bemutatni önöknek, amelyek elképesztik önöket, olyan 

rejtélyes trükköket, hogy izgatottan fogják kérdezni, vajon hogyan 

csináltuk. Elhallgatott, és a homlokát ráncolva Theodore-ra nézett, aki 

véletlenül leejtett a padlóra egy láncot. 

– Első mutatványom bevezetéséül meg fogom kérni 

asszisztensemet, hogy ne csak kötelekkel kötözzön szorosan össze, 

hanem láncokkal is. 

Mi kötelességtudóan tapsoltunk, és élvezettel figyeltünk, miközben 

Theodore méterszám csavarta a kötelet meg a láncot Kralefsky köré. 

Időnként suttogó szóváltás töredékei sodródtak a hallgatóság felé. 



– Én… khm… tudja… hm… elfelejtettem, hogy is kell megkötni a 

csomót… khm… igen, szóval először jön a lakat? Ja igen, megvan… 

khm… izé… csak egy pillanat. 

Theodore végül is bocsánatkérően a hallgatóság felé fordult. 

– Kénytelen vagyok… khm… tudják… bocsánatot kérni… amiért 

ilyen sokáig tart a… – mondta –…de sajnos, nem volt időnk… khm… 

gyakorolni, azaz… 

– Tovább, tovább! – sziszegte Kajakos Kralefsky. 

Theodore végül is olyan sok kötelet és láncot csavart Kralefsky 

köré, hogy az úgy festett, mintha egyenesen Tutenkámen sírjából 

lépett volna elő. 

– És most – szólalt meg Theodore, és a mozdulatlan Kralefskyre 

mutatott – lenne szíves valaki…, khm… hogy is mondják… 

megvizsgálni a csomókat? Ribbindane ezredes előrecsoszogott. 

– Izé… khm… – mondta Theodore zavartan, mert nem számított rá, 

hogy komolyan veszik az ajánlatát. – Sajnos, meg kell kérnem… 

khm… hogy is mondjam csak… hogy ne nagyon rángassa a 

csomókat… izé… Ribbindane ezredes olyan aprólékosan vette 

szemügyre a csomókat, hogy az ember azt hihette volna, foglalkozását 

tekintve börtön-főfelügyelő. Végül és nyilvánvalóan kelletlenül 

kijelentette, hogy a csomók rendben vannak. Theodore szemlátomást 

megkönnyebbült, aztán előrelépett, és ismét Kralefsky felé intett. 

– És most az asszisztensem, akarom mondani, a partnerem be fogja 

mutatni önöknek, milyen… könnyű… izé… tudják… khm… 

kiszabadulni… izé… khm… több yard… akarom mondani láb… 

ámbár mivel Görögországban vagyunk, talán métert kellene 

mondanom… izé… több méter kötél és lánc fogságából. Hátralépett, 

és mindnyájunk figyelmének a középpontjába Kralefsky került. 

– Spanyolfalat! – sziszegte Theodore-nak. 

– Ja! Khm… Igaz – mondta Theodore, és fáradságosan egy 

spanyolfalat húzott Kralefsky elé. Hosszú és baljós csend következett, 

amely alatt a spanyolfal mögül lihegést és lánccsörgést hallhattunk. 

– Jaj, istenem – fohászkodott fel Margo –, remélem, hogy sikerülni 

fog neki. 

– Ne legyenek vérmes reményeid – hűtötte le Leslie –, azok a 

lakatok nagyon rozsdásnak látszanak. Ám ebben a pillanatban 

Theodore félrerántotta a spanyolfalat, és legnagyobb meglepetésünkre 



ott állt előttünk Kralefsky, kicsit kipirulva és ziláltan, de szabadon, 

egy kötelekből és láncokból álló tócsa közepén. 

A tapsvihar őszinte meglepetést fejezett ki, és Kralefsky boldogan 

sütkérezett a nézők lelkesedésének fényében. 

– Következő mutatványom nehéz és veszedelmes mutatvány, s ezért 

egy kis időt fog igénybe venni – mondta fontoskodva. – Az 

asszisztensem meg fog kötözni és láncolni, és a csomókat akárki 

megvizsgálhatja – haha –, aki szkeptikus önök közül, s aztán beraknak 

egy hermetikusan elzárt ládába. Bizonyos idő múlva azt fogják látni, 

hogy csodálatosképpen kibújok a ládából, de tényleg egy kis idő kell 

hozzá, hogy végrehajtsam ezt az… izé… csodát. Remélem, a most 

következő szám bizonyára kellemes szórakozást nyújt önöknek. 

Megjelent Spiro és Megalotopolopopoulosz egy hatalmas és rendkívül 

nehéz olajfa ládával, olyasfélével, amilyet fehérnemű raktározására 

szoktak használni. Ideálisan megfelelt a célnak, mert amikor 

Kralefskyt összekötözték, megláncolták, és a csomókat aprólékosan 

megvizsgálta a gyanakvó Ribbindane ezredes, Theodore és Spiro 

olyan könnyen és ügyesen emelte fel és fektette be a ládába 

Kralefskyt, mint egy csigát az ő házába. Theodore lendületes 

mozdulattal lecsapta a láda fedelét, és bezárta. 

– Nos, amikor az asszisz… izé… az izé… khm… a partnerem jelt 

ad… ki fogom engedni – mondta. – Kezdődik a mutatvány. 

– Nekem nem tetszik – aggodalmaskodott a mama. – Remélem, Mr. 

Kralefsky tisztában van vele, hogy mit csinál. 

– Én nem nagyon hinném – mondta komoran Leslie. 

– Olyan ez… mint amikor… időnek előtte eltemetnek valakit. 

– Lehetséges, hogy mire kinyitjuk a ládát, már átváltozott Edgar 

Allan Poe-vá – vetette fel reménykedve Larry. 

– Az égvilágon semmi baj nincs, Mrs. Durrell – mondta Theodore. – 

Tudok érintkezni vele kopogtatás révén… khm… valami 

morzefélével. 

– És most – jelentette be Margo –, miközben arra várunk, hogy 

Kajakos Kralefsky kiszabaduljon, nézzük meg a csodás Kelet páratlan 

kígyóbűvölőjét, Prince Jeejeebuoyti Megalotopolopopoulosz eljátszott 

egy sor mozgalmas akkordot, és Jeejee beügetett a szobába. Levetette 

díszes öltözékét, és csak turbán meg egy ágyékkötő maradt rajta. 

Mivel nem talált alkalmas kígyóbűvölő tilinkót, egy hegedűt hozott 

magával, amelyet Spirónak a faluban sikerült kölcsönkérnie valakitől; 



a másik kezében a mellékszereplőket tartalmazó kosarat cipelte. Az én 

kuszmáimat gúnyosan visszautasította, mivel úgy érezte, hogy 

túlságosan kicsik, és nem járulnak hozzá az India Anyácskáról alkotott 

kép gyarapításához. Ehelyett ragaszkodott hozzá; hogy adjam kölcsön 

neki egyik vízisiklómat, egy körülbelül egy méter hosszú és fölöttébb 

embergyűlölő példányt. Amikor meghajolt a közönség előtt, leesett a 

kosár fedele, és a kígyó, amelyik nagyon zsémbesnek látszott, 

lepottyant a padlóra. Mindenki pánikba esett, kivéve Jeejee-t, aki 

törökülésben leült az összetekeredett sikló mellé, álla alá dugta a 

hegedűt, és elkezdett játszani. A pánik lassanként alábbhagyott, és mi 

mindnyájan elbűvölve figyeltük, hogyan ingadozik jobbra-balra 

Jeejee; milyen velőtrázó hangokat csal ki a hegedűből, és az éber sikló 

milyen ingerülten figyeli. Éppen ebben a pillanatban hangos 

kopogtatás hallatszott a ládából, amelybe Kralefsky volt 

bebörtönözve. 

– Aha! – mondta Theodore. – A jel. 

Odalépett a ládához, és föléje hajolt, a szakálla felborzolódott, 

miközben megkopogtatta a láda fedelét, mint valami harkály. 

Mindenki őt figyelte, beleértve Jeejee-t is, és a vízisikló ebben a 

pillanatban csapott le. Szerencsére Jeejee úgy fordult, hogy a vízisikló 

csak az ágyékkötőjét tudta elkapni, de ahhoz zordan és makacsul 

ragaszkodott. 

– Au – sikoltott a páratlan keleti kígyóbűvölő –, hé, Gerry, gyorsan, 

gyorsan, az ágyékomat harapdálja! Beletelt néhány perc, amíg sikerült 

rávennem, hogy maradjon mozdulatlanul, és végre kiszabadítottam a 

siklót az ágyékkötőjéből. Ezalatt Theodore hosszas morzetársalgást 

folytatott a ládában lévő Kralefskyvel. 

– Azt hiszem, nem tudom tovább csinálni – mondta Jeejee, aki 

remegő kézzel vett át mamától egy nagy pohár brandyt. – Övön alul 

próbált megharapni. 

– Úgy látszik, egy-két percre még szüksége van – jelentette be 

Theodore. – Egy kis problémája akadt… khm… azazhogy nehézsége, 

a lakatokkal. Legalábbis úgy hiszem, ezt jelzi. 

– Addig én bejelentem a következő számot – mondta Margo. 

– Gondolják csak el – nyafogta Jeejee –, mi történik, ha nem sikló, 

hanem kobra? 

– Ugyan már – intette le Theodore. – Korfu szigetén nincsenek 

kobrák. 



– És most – folytatta Margo – Creech kapitány következik, aki 

néhány régi dalt fog előadni nekünk, és én bizonyos vagyok benne, 

hogy önök csatlakozni fognak hozzá. Íme, Creech kapitány! 

A kapitány, akinek a cilindere kackiásan félre volt csapva, a 

zongorához masírozott, és karikalábán jobbra-balra himbálózott egy 

kicsit, egy sétapálcát forgatva, amelyet az isten tudja, honnan szerzett. 

– Régi tengerészdal következik! – bömbölte. Cilinderét rátette a 

sétapálca végére, és ügyesen elkezdte forgatni rajta. – Régi 

tengerészdal. A refrént énekeljék velem együtt. 

Néhány tánclépés után, még mindig a cilinderét pörgetve, 

belekezdett a dalba, arra a ritmusra, amelyet Megalotopolopopoulosz 

vert ki dühödten a zongorán. 

 

Paddy úr ír föld szülötte volt 

lakhelye Donegal; 

csak egy szem tojást birtokolt, 

de a lányoknak egál. 

Bölcsek ők; a sok ír leány 

nem értetlenkedett, 

bevették Paddy bölcs tanát: 

semminél több az egy. 

Mert halihó és halihé 

zord a matrózi lét, 

de azért érdekes, 

ha az ember szerez 

itt-ott egy kis izét. 

 

(A verseket Kiss Zsuzsa fordította.) 

 

– No de Larry! – mondta sértődötten a mama. – Te így képzeled a 

szórakoztatást? 

– Miért engem piszkálsz? – csodálkozott Larry. – Nekem semmi 

közöm hozzá. 

– Te hívtad meg ezt az undorító vénembert. A te barátod. 

– Talán azért is felelős vagyok, amit énekel? – kérdezte ingerülten 

Larry. 

– Azonnal abba kell hagyatnod vele – jelentette ki a mama. – 

Iszonyú ez a vénember. 



– Az biztos, hogy csodálatosan pörgeti a kalapját – mondta 

irigykedve Theodore. – Kíváncsi vagyok, hogyan… izé… khm… 

hogyan csinálja? 

– Engem nem a kalapja érdekel, hanem amit énekel. 

– Kifogástalan kuplé – mondta Larry. – Nem tudom, mi bajod vele. 

– Én nem ilyen kuplékhoz vagyok hozzászokva – mondta mama. 

 

Blodwyn egy velszi hajadon, 

lakhelye Cardiff city; 

velsz fiúk nem veszik zokon, 

hogy nincs rajt’, csak egy cici 

 

– dalolta a kapitány, aki egyre jobban lendületbejött. 

– Undorító vén hülye! – prüszkölt a mama. 

 

Hiszi bárki vagy nem hiszi, 

bevált tapasztalat: 

két cicinél jobb egy cici, 

mert fél kezünk szabad. 

Mert halihó és halihé, 

zord a matrózi lét… 

 

 

– Ha rám nem is vagy tekintettel, gondolj legalább Gerryre – 

füstölgött a mama. 

– Mit akarsz, mit csináljak? Írjunk neki új szöveget? 

– kérdezte Larry. 

– Maguk… khm… nem hallanak valami kopogtatást? – kérdezte 

Theodore. 

– Ne nevettesd ki magad, Larry, pontosan tudod, mire gondolok. 

– Kíváncsi vagyok, vajon elkészült-e már… khm… 

A baj csak az, hogy nem egészen emlékszem a jelre – vallotta be 

Theodore. 

– Fogalmam sincs, miért mindig engem piszkálsz – bosszankodott 

Larry. – Csak azért, mert te magad szűk látókörű vagy. 

– Vagyok olyan széles látókörű, mint akárki – méltatlankodott a 

mama. – Az az igazság, hogy néha úgy érzem, túlságosan is széles 

látókörű vagyok. 



– Azt hiszem, két hosszú és három rövid kopogtatásban egyeztünk 

meg – tűnődött Theodore –, de lehetséges, hogy tévedek. 

 

Gertrud hazája Albion 

Stoke-on Trent lakhelye; 

akit ő keblére von, 

az jaj! mit ér vele? 

 

– Hallod ezt? – mondta a mama. – Ez már több, mint tréfa. Larry, 

azonnal el kell hallgattatnod. 

– Neked van kifogásod ellene, hallgattasd el te – riposztozott Larry. 

 

Stoke-ban ahány fiú akad, 

mindegyre kapható maradt, 

mindennek ellenére 

egy sem akart kibújni, 

oly remek lány a Trudi, 

kész volt szenvedni érte. 

 

– No de Larry, túlzásba viszed a dolgokat. Ez nem tréfa. 

– Amint hallod, járt már Írországban, Walesben és Angliában – 

mutatott rá Larry. – Már csak Skóciába kell mennie, hacsak nem 

rándul ki Európába is. 

– Azt feltétlenül meg kell akadályoznod! – jelentette ki mama, aki 

megrémült a gondolatra. 

– Azt hiszem, kérem, talán ki kellene nyitnom a ládát és vetnem 

bele egy pillantást – mondta elgondolkozva Theodore. – Merő 

elővigyázatosságból. 

– Szeretném, ha nem viselkednél úgy, mint egy női főcenzor – 

jelentette ki Larry. – Vicc az egész, és nagyon jó kis vicc. 

– Nahát, nekem más az elképzelésem a viccről – kiáltott fel a mama 

–, és nagyon szeretném, ha azonnal abbahagyná! 

 

Angus a skótok skótja volt, 

lakhelye Aberdeen… 

 

– Na lám, már Skóciában van – mondta Larry. 



– Khm… igazán nem akarom megzavarni a kapitányt – dadogta 

Theodore –, de talán mégis kellene egy gyors pillantást vetnem a… 

– Nem érdekel, ha az Északi-sarkon jár is – kardoskodott a mama. – 

Azonnal hagyja abba! Theodore lábujjhegyen odament a ládához, és 

idegesen kotorászni kezdett a zsebeiben; Leslie csatlakozott hozzá, és 

megtárgyalták a koporsóba zárt Kralefsky helyzetét. Láttam, hogy 

Leslie eredménytelenül próbálja felemelni a láda fedelét. Vagyis 

kiderült, hogy Theodore elvesztette a láda kulcsát. A kapitány 

rendületlenül dalolt tovább. 

 

Fritzi, a germán tősgyökér 

a vén Berlinben élt… 

 

– Na tessék! – mondta a mama. – Már a kontinens jár! Larry, 

azonnal hallgattasd el! 

– Kérlek, ne viselkedj úgy, mint Anglia főkamarása – bosszankodott 

Larry. – A kabarét Margo rendezi, neki mondd meg, hogy hallgattassa 

el a kapitányt. 

– Még szerencse, hogy a vendégek többsége nem beszél olyan jól 

angolul, hogy megértené – mondta mama. 

– De hogy a többiek mit gondolhatnak… 

 

Mert halihó és halihé, 

zord a matrózi lét. 

 

– Na, én megkeseríteném az életét, ha módomban állna – mondta a 

mama. – Züllött vén bolond! Leslie-hez és Theodore-hoz most már 

Spiro is csatlakozott, kezében egy hatalmas feszítővassal; együtt láttak 

neki, hogy felfeszítsék a láda fedelét. 

 

Francoise született francia,  

Brest volt a lakhelye, 

nem is volt nála franc híja, 

nem is spórolt vele. 

 

– Próbálok én széles látókörű lenni – mondta mama –, de 

mindennek van határa. 



– Mondják, drágáim – kérdezte Lena, aki nagyon figyelmesen 

hallgatta a kapitányt –, miről szól ez a dal? 

– Ó, csak amolyan… angol vicc – mondta kétségbeesetten a mama. 

– Tudja, afféle szójáték. 

– Az bizony – erősítette meg Larry. – Olyasféle, mint a szerelmi 

játék. 

– Larry, most már igazán elég! – Mama gyilkos pillantást vetett 

Larryre. – A kapitányt is elég kínszenvedés hallgatni, ne kezdd te is! 

Margo csak most vette észre, mi történik: – Mama, azt hiszem, 

Kralefsky fuldoklik. 

– Nem értem ezt a szójátékot – panaszkodott Lena. – Magyarázzák 

meg. 

– Ne törődjön vele, Lena, Larry csak viccelt. 

– Ha Kralefsky fulladozik, talán meg kellene akadályozni, hogy a 

kapitány tovább énekeljen – tapogatózott Margo. 

– Kitűnő ötlet! Akadályozd meg azonnal! – mondta mama. 

Hangos nyögések hallatszottak, miközben Leslie és Spiro a láda 

súlyos fedelével küszködtek. Margo odarohant a kapitányhoz: 

– Kapitány, kapitány, nagyon kérem, hagyja abba! 

Mr. Kralefsky… szóval aggódunk érte. 

– Hagyjam abba? – hökkent meg a kapitány. – Hagyjam abba? 

Hiszen csak most kezdtem el. 

– Igen, igen, de vannak fontosabb dolgok is, mint a maga éneke – 

mondta ridegen a mama. – Mr. Kralefsky benn szorult a ládában. 

A kapitány megsértődött: – De hát ez az egyik legszebb nóta, amit 

ismerek! És a leghosszabb is. Száznegyven országgal foglalkozik, 

Chilével, Ausztráliával, Távol-Kelettel, az egész hóbelevanccal. 

Száznegyven versszaka van! 

Láttam, hogy mama összerázkódik a gondolatra, hogy a kapitány a 

még hátralévő százharmincnégy versszakot is elénekelje. 

– Jó, jó, de talán majd máskor – ígérte álnokul. – Ezúttal 

kényszerhelyzet állt elő. 

A láda tetejét végre felszakították; akkorát reccsent, mint amikor 

egy óriás fa kidől. A ládában ott feküdt Kralefsky még mindig 

kötelekbe és láncokba burkolva, az arca érdekesen kékes árnyalatú 

volt, kidülledt, gesztenyebarna szemében rémület ült. 



– Aha, úgy látom, egy kicsit… khm… tudják… időnek előtte 

nyitottuk ki a ládát – mondta Theodore. – Még nem sikerült 

kioldoznia magát. 

– Levegőt! Levegőt! – károgta Kralefsky. – Levegőt adjanak! 

– Érdekes – jegyezte meg Ribbindane ezredes. – Láttam egyszer egy 

pigmeust Kongóban, aki éppen ilyen volt, amikor benn szorult egy 

elefánt gyomrában. Az elefánt a legnagyobb afrikai négylábú… 

– Szabadítsák ki! – mondta izgatottan mama. – Kerítsenek egy kis 

brandyt. 

– Legyezzék! Mesterséges lélegeztetést neki – visította Margo, és 

könnyekben tört ki. – Meg fog halni, meg fog halni, pedig még be sem 

fejezte a mutatványát! 

– Levegőt… levegőt… – nyögte Kralefsky, mikor kiemelték a 

ládából. 

Kétségkívül kísérteties látványt nyújtott kötél- és láncleplében: az 

arca ólomszínű volt, a szemét lehunyta. 

– Talán egy kicsit szorosak rajta a láncok meg a kötelek – állapította 

meg szakértően Theodore, háziorvoshoz illően. 

– Te raktad rá őket, te is vedd le – mondta Larry. – Rajta, Theodore, 

nálad vannak a lakatok kulcsai. 

– Sajnos, úgy látszik, elkevertem valahol őket – ismerte be 

Theodore. 

– Jóságos isten! – kiáltott fel Leslie. – Tudtam, hogy nem lett volna 

szabad engedélyezni ezt a mutatványt. Már csak ez hiányzott. Spiro, 

nem tudna szerezni egy fémfűrészt? 

Kralefskyt lefektették a díványra, és párnákat tettek a feje alá; 

kinyitotta a szemét, és reménytelenül zihálva nézett ránk. Ribbindane 

ezredes föléje hajolt, és Kralefsky arcába bámult. 

– Annak a pigmeusnak, akiről az imént beszéltem – mondta –, a 

szemgolyója csupa vér volt. 

– Igazán? – kérdezte érdeklődve Theodore. – Azt hiszem, akkor is 

az történik, ha valakit… khm… tudják… megfojtanak. A 

szemgolyóban megpattannak a véredények. 

Kralefsky apró, kétségbeesett sikkantást hallatott, mint egy mezei 

egér. 

– Lám, ha Fakjó-tanfolyamot végzett volna – bölcselkedett Jeejee –, 

vissza tudná tartani a lélegzetét órákig, talán napokig is, esetleg még 

hónapokig vagy évekig is, ha eleget gyakorolta. 



– Az megakadályozza, hogy a szemgolyói megteljenek vérrel? – 

kérdezte Ribbindane. 

– Azt nem tudom – felelte őszintén Jeejee. – Valószínű, hogy 

megakadályozná, hogy megteljenek vérrel; talán csak rózsaszínűvé 

válnának. 

– Az én szemem megtelt vérrel? – kérdezte izgatottan Kralefsky. 

– Nem, dehogy, természetesen nem – nyugtatgatta a mama. – 

Szeretném, ha abbahagynánk ezt a vérről folytatott társalgást, és nem 

gyötörnénk szegény Mr. Kralefskyt. 

– Úgy van, el kell terelni a figyelmét a dologról – mondta Creech 

kapitány. – Folytassam a dalt? 

– Nem – mondta határozottan mama –, elég volt a dalolásból! Mért 

nem veszi rá Mr. Mega… izé hogyishívják urat, hogy játsszon valami 

megnyugtatót, és táncoljanak valamennyien, amíg mi kicsomagoljuk 

Mr. Kralefskyt? 

– Remek ötlet, drága asszonyom – lelkesedett Creech kapitány. – 

Keringőzzön velem! A leggyorsabb módja annak, hogy az emberek 

bizalmas közelségbe kerüljenek egymással. 

– Szó sem lehet róla – mondta hűvösen a mama. – Nagyon 

köszönöm, de túlságosan sok a dolgom, nem érek rá bárkivel is 

bizalmas közelségbe kerülni. 

– Akkor talán maga összebújhatna velem egy fordulóra – 

hunyorított a kapitány Lenára. 

– Hát be kell vallanom, imádom a valcert – válaszolta Lena, a 

kapitány látható gyönyörűségére kidüllesztve mellét. 

Megalotopolopopoulosz lelkesen belevágott a Kék Duna keringőbe, 

és a kapitány végigsuhant Lenával a szobán. 

– A mutatvány hibátlanul sikerült volna, ha dr. Stephanides csak 

úgy tesz, mintha bezárná a lakatokat – magyarázkodott Mr. Kralefsky, 

miközben a morcos Spiro lefűrészelte róla a láncokat és lakatokat. 

– Persze – mondta mama –, tökéletesen értjük. 

– Én sohasem voltam… khm… tudják… valami nagyon ügyes 

bűvész – vallotta be bűntudatosan Theodore. 

– Éreztem, hogy elfogy a levegő, és hallottam, hogy a szívem egyre 

hangosabban és hangosabban ver. Borzasztó volt, egyszerűen 

borzasztó – mondta Kralefsky, behunyta a szemét, és úgy 

megborzongott, hogy valamennyi lánc megcsörrent rajta. – Már azt 

hittem, sohasem kerülök ki a ládából. 



– És a kabaré többi számát is elmulasztotta – vetette közbe 

együttérzéssel Margo. 

– Igen, bizony! – kiáltott fel Jeejee. – Nem látta, hogyan bűvöltem 

kígyót. Az a dög, az a nagy kígyó beleharapott az ágyékkötőmbe, 

pedig én még nőtlen vagyok! 

– És aztán elkezdett dobolni a vér a fülemben – mondta Kralefsky, 

remélve, hogy ő marad a figyelem központjában. – Minden elsötétült 

körülöttem. 

– De hát… izé… khm… a ládában különben is sötét, volt – jegyezte 

meg Theodore. 

– Ne vegyél mindent szó szerint, Theo! – vágott közbe Larry. – Az 

ember sohase tud kellőképpen kicifrázni egy történetet, ha ti, 

nyavalyás tudósok, közöttünk vagytok. 

– Én nem cifráztam ki semmit – mondta méltóságteljesen Kralefsky, 

mikor az utolsó lakat is lehullott róla, és végre fel tudott ülni. – 

Köszönöm, Spiro. Nem, biztosíthatom önöket, minden olyan fekete 

lett körülöttem, mint a… fekete, mint a… 

– A nigger feneke? – akart szolgálatkészen segíteni Jeejee. 

– Jeejee, drágám, ezt a szót ne használja – mondta megdöbbenve 

mama. – Nem vall jó modorra. 

– Micsoda? A fenék? – kérdezte értetlenül Jeejee. 

– Nem, nem – mondta mama –, az a másik szó. 

– Micsoda? A nigger? – kérdezte Jeejee. – De hát mi a baj vele? Én 

vagyok a társaságban az egyetlen nigger, és nekem semmi kifogásom 

ellene. 

– Úgy beszél, mint egy fehér ember – jelentette ki csodálattal 

Ribbindane ezredes. 

– De nekem kifogásom van ellene – jelentette ki határozottan a 

mama. – És nem akarom, hogy niggernek nevezze magát. Maga 

számomra… 

– Fehér, mint a frissen hullott hó? – vetette fel Larry. 

– Te pontosan tudod, hogy mire gondolok, Larry – dühöngött a 

mama. 

– Szóval – folytatta Kralefsky – ott feküdtem, dobolt a vér a 

fülemben… 

– Óóó – sikoltott fel hirtelen Margo –, oda nézzetek, mit művelt 

Creech kapitány Lena gyönyörű ruhájával! A szobának ama része felé 

fordultunk, ahol több pár vidáman keringőzött a valcer dallamára, de 



egyik se nagyobb lelkesedéssel, mint a kapitány és Lena. Sajnos, 

anélkül, hogy bármelyikük is tudomást szerzett volna róla, a kapitány 

ráléphetett a Lena estélyi ruháját szegélyező legalsó fodorra, és 

leszakította; most így keringőztek, bár egyikük sem vette észre, hogy a 

kapitány mindkét lábával benn van Lena ruhájában. 

– Jóságos ég! Ó, az az undorító vénember! – mondta mama. 

– Igaza volt, amikor azt mondta, hogy a keringőzés közben bizalmas 

közelségbe kerül az ember – mondta Larry. – Még néhány fordulat, és 

mind a ketten egyazon ruhát fogják viselni. 

– Mit gondoltok, szóljak Lenának? – kérdezte Margo. 

– Én nem szólnék – mondta Larry. – Valószínű, hogy évek óta most 

van a legközelebb egy férfihoz. 

– Ez a megjegyzés meg mire volt jó, Larry? – csattant fel a mama. 

Ebben a pillanatban Megalotopolopopoulosz egy lendületes 

mozdulattal véget vetett a keringőnek, Lena meg a kapitány egy 

darabig még pörgött, mint a búgócsiga, aztán megálltak. Mielőtt 

Margo bármit mondhatott volna, a kapitány hátralépett, hogy 

meghajoljon, és hanyatt vágódott, letépve Lena szoknyájából egy 

tetemes részt. Egy pillanatig döbbent csönd volt, a szobában minden 

szem Lenára szegeződött, aki dermedten állt a helyén. A varázst a 

kapitány törte meg, aki a padlón hanyatt fekve megszólalt: 

– Istenemre, magának aztán gyönyörű bugyogója van – jegyezte 

meg joviálisan. 

Lena olyan hangot bocsátott ki, amelyet csak e két szóval lehet 

jellemezni: görög sikoly; olyan hangot, amilyet a kőnek súrlódó kasza 

pengéje ad, s amelytől megfagy az emberben a vér; részben siránkozás 

volt, részben méltatlankodás, dús, gyilkos felhangokkal, melyek 

mintha hangszálai legmélyéről érkeznének. Galli Curci is 

megirigyelhette volna. Furcsa, de elsőnek Margo találta fel magát, és 

megakadályozta a fenyegető diplomáciai válságot, noha a módszer, 

amellyel megakadályozta, talán túlságosan originális volt. Egyszerűen 

lekapott egy kis asztalról egy abroszt, Lenához szaladt vele és 

beleburkolta. Ez a gesztus önmagában teljesen kifogástalan lett volna, 

ha nem olyan abroszt választ, amelyen rengeteg tál étel és egy 

huszonnégy ágú gyertyatartó áll. A darabokra törő porcelán 

csörömpölése és a mártásokba és szószokba hulló gyertyák sziszegése 

sikeresen elterelte a vendégek figyelmét Lenáról, aki a felfordulás 

leple alatt felrohant Margóval az emeletre. 



– Remélem, most meg vagy elégedve! – mondta mama vádlón 

Larrynek. 

– Én? Miért, mit csináltam? – kérdezte Larry. 

– Nem te, ez az ember. Te hívtad meg; és nézd meg, mit művelt! 

– Lena élete legizgalmasabb élményét neki köszönheti – jelentette 

ki Larry. – Eddig még egyetlen férfi sem próbálta letépni róla a 

szoknyáját. 

– Ez nem vicc, Larry – mondta szigorúan a mama –, és ha újra 

partyt adunk, nem fogom hagyni, hogy meghívd ezt a… ezt a… 

züllött, buja vénembert. 

– Semmi baj, Mrs. Durrell, csodálatos a party – mondta Jeejee. 

Mama megenyhült. – Ha maga élvezi, akkor rendben van. 

– Ha még százszor születnék is újra, biztos vagyok benne, hogy 

soha többé nem lesz ilyen születésnapi partym. 

– Ez nagyon kedves magától, Jeejee. 

– Csak van valami – mondta őszinte érzéssel Jeejee –, nemigen 

merem megemlíteni, de… 

– Micsoda? Valami baj van? 

– Baj nincs – sóhajtott Jeejee –, csak hiányzik valami. 

– Hiányzik? – kérdezte riadtan a mama. – Mi hiányzik? 

– India legnagyobb négylábúja – mondta komolyan Jeejee. – Az 

elefánt. 


