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[1]  

Jeeves és a balsors árnyéka 
 

Annak a napnak reggelén, amikor le kellett ruccannom Agatha 

nagynénikémhez a hertfordshire-i Woollam Cherseybe, három súlyos 

hétig tartó látogatásra, miközben helyet foglaltam a reggelinél, 

bevallom, ritka mód nehéz volt a szívem. Mi, Woosterek 

tántoríthatatlanok vagyunk, de acélos külsőm alatt abban a percben 

valami ismeretlen iszonyat lappangott. 

– Jeeves – mondtam –, ma reggel nem vagyok a szokott, virgonc 

önmagam. 

– Csakugyan, uram? 

– Bizony, Jeeves. Távolról sem. Messze vagyok a szokott, virgonc 

önmagamtól. 

– Sajnálattal értesülök, uram. 

Levette a fedőt az illatozó szalonnás t.-ról, és én gondterhelt villámra 

döftem egy falatot. 

– Miért? Minduntalan ezt kérdem magamtól, Jeeves: miért hívott 

meg Agatha néni a vidéki hajlékába? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Nem azért, mert rajong értem. 

– Nem, uram. 

– Sokszorosan igazolt tény, hogy az idegeire megyek. Fogalmam 

sincs, mi az oka, de valahányszor az útjaink, hogy úgy mondjam, 

keresztezik egymást, mindig olyan érzésem támad, hogy csak idő 

kérdése, és elkövetek valami bődületes baromságot, akkor pedig 

üldözőbe vesz a kisbaltával. Ennek az az eredménye, hogy úgy bánik 

velem, mint egy féreggel, egy számkivetettel. Igazam van vagy nincs 

igazam, Jeeves? 

– Tökéletesen helytálló, uram. 

– Most meg kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy töröljem minden 

programomat és ügessek le Woollam Cherseybe. Sötét okai lehetnek 

erre, melyekről fogalmunk sincs. Rossz néven veszi, ha nehéz a szívem, 

Jeeves? 

– Nem, uram. Elnézést, uram, a bejárati ajtó csengőjét véltem hallani. 



Kilebegett, én pedig egy újabb nyugtalan villát böktem a sz. tojásba. 

– Távirat, uram – szólt Jeeves, amikor újra előkerült. 

– Bontsa ki, Jeeves, és olvassa fel a tartalmát. Kitől jött? 

– Nincs aláírva, uram. 

– Azt akarja mondani, hogy nem áll név a végén? 

– Pontosan ezt igyekeztem kifejezésre juttatni, uram. 

– Hadd lám! 

Szemügyre vettem a tárgyat. Zűrös üzenet volt. Zűrös. Nincs rá más 

szó. Azt mondja: 

TUDD HOGY MIKOR ITT LESZEL EELETBEVAAGOO HOGY CSAK 

VADIDEGENEKKEL TALAALKOZZ 

Mi, Woosterek agyilag nem vagyunk nagyon erősek, különösen a 

reggeli táján; tompa sajgásra lettem figyelmes a két szemöldököm 

között. 

– Mit jelent ez, Jeeves? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Azt írja: „itt leszel”. Hol az az itt? 

– Megfigyelhető, hogy az üzenet postára adásának helye Woollam 

Chersey, uram. 

– Magának teljesen igaza van. Woollam, mint találóan 

észrevételezte, Chersey. Ez azért már mond valamit, Jeeves. 

– Mit, uram? 

– Nem tudom. Ugye maga sem gondolja, hogy Agatha néni küldte? 

– Aligha, uram. 

– Nem; már megint igaza van. Most csak annyit lehet mondani, hogy 

egy ismeretlen személy, aki Woollam Cherseyben tartózkodik, 

életbevágóan fontosnak tartja, hogy csak vadidegenekkel találkozzak, 

Jeeves? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Másfelől viszont, ha úgy vesszük, miért ne találkoznék? 

– Pontosan, uram. 

– Akkor lényegében ez egy rejtély, amit csak az idő oldhat meg. 

Várnunk kell, és majd kiderül, Jeeves. 

– Magam is éppen ezzel a kifejezéssel kívántam élni, uram. 

Nagyjából négy óra tájban csapódtam be Woollam Cherseybe. 

Agatha nénit oroszlánbarlangjában találtam, éppen levelet írt. Ahogy 



ismertem a nénit, ezek valószínűleg goromba levelek voltak, sértő 

utóiratokkal. Nem sütött róla az öröm, ahogy rám nézett. 

– Á, hát itt vagy, Bertie. 

– Igen, itt. 

– Kormos az orrod. 

Zsebkendőt használtam. 

– Jó, hogy ilyen hamar ideértél. Beszélni akartam veled, mielőtt 

megismerkedsz Mr. Filmerrel. 

– Kivel? 

– Mr. Filmerrel, a miniszterrel. Ő is nálam szállt meg. Gondolom, 

Mr. Filmerről még te is hallottál. 

– Ó, persze – mondtam, bár az igazat megvallva a tag teljesen 

ismeretlen volt számomra. Hogy ezzel a kifejezéssel éljek, nem vagyok 

nagyon járatos a politika világában. 

– Ragaszkodom hozzá, hogy kedvező benyomást tégy Mr. Filmerre. 

– Rendben. 

– Ne vedd ezt félvállról, ne tégy úgy, mintha teljesen természetes 

lenne, hogy jó benyomást fogsz tenni rá. Mr. Filmer komoly 

gondolkodású, szilárd jellemű és eltökélt férfi, te pedig épp az a fajta 

léha, könnyelmű semmirekellő vagy, amilyenekkel szemben a 

leginkább elfogult. 

Kemény szavak ezek egy vérrokontól, természetesen, de remek 

összhangban álltak az előzményekkel. 

– Leszel szíves tehát, amíg itt vagy, nem a léha, könnyelmű 

semmirekellő szerepében mutatni magad. Mindenekelőtt itt-

tartózkodásod tartama alatt tartózkodni a dohányzástól. 

– Hohó, a nemjóját! 

– Mr. Filmer a dohányzásellenes liga elnöke. Alkoholtartalmú 

serkentőket sem fogyaszthatsz. 

– Hé, ez azért mégis! 

– A társalgási témák közül pedig leszel szíves elhagyni mindent, ami 

összefügg a bárokkal, a biliárdtermekkel és a művészbejárókkal. Mr. 

Filmer nagyrészt a beszélgetéseitek alapján fog megítélni. 

Észrevételt tettem. 

– Igen, de miért kell nekem benyomást tennem erre a… Mr. 

Filmerre? 



– Azért – felelte az idős rokon –, mert ez a határozott utasításom. 

Válasznak nem volt valami szellemes, ami azt illeti, de ahhoz elég 

volt, hogy belássam: a helyzet, hogy úgy mondjam, így áll. Fájó szívvel 

kikullogtam. 

A kert felé vettem az irányt, és akármi legyek, ha az első ember, 

akibe belebotlottam ott, nem Bingo Little volt. 

Bingo Little meg én jóformán a születésünk óta cimborák voltunk. 

Ugyanabban a faluban születtünk, két nap volt köztünk a korkülönbség, 

óvodába, Etonba és Oxfordba is együtt jártunk; érettebb korúvá 

cseperedvén a szék.főv.-ban rengeteg első osztályú közös balhéból 

vettük ki a részünket. Ha egyetlen ember van a világon, aki képes 

enyhíteni ennek az elátkozott látogatásnak a borzalmait, gondoltam, 

akkor az az ember a kis Bingo Little. 

De azt, hogy mit keres itt, és hogy került ide, fel nem foghattam. 

Tudniillik kicsivel azelőtt összeházasodott a Rosie M. Banks nevű híres 

írónővel, és amikor legutóbb találkoztunk, éppen arra készült, hogy 

elkíséri a feleségét az amerikai előadókörútjára. Határozottan 

emlékszem, hogy még eléggé szabadszájúan káromkodott is, mert az 

utazás miatt ki kellett hagynia az ascoti versenyt. 

És mégis, akármilyen meglepő, mégis ott volt. Sóvárogva vágytam 

egy baráti arcra, ezért felüvöltöttem, mint a véreb. 

– Bingo! 

Odakapta a fejét, és úgy éljek, az arca egyáltalán nem volt baráti. 

Inkább azt lehetne mondani rá: eltorzult. A karja úgy hadonászott felém, 

mint a szemafor. 

– Csss! – sistergett. – Tönkre akarsz tenni? 

– He? 

– Nem kaptad meg a táviratomat? 

– Az a te táviratod volt? 

– Persze hogy az én táviratom volt. 

– Akkor miért nem írtad alá? 

– Aláírtam. 

– Nem, nem írtad. Fogalmam se volt róla, hogy mi ez az egész. 

– De a levelemet akkor is megkaptad. 

– Milyen levelet? 

– Az én levelemet. 



– Nem kaptam semmiféle levelet. 

– Akkor biztosan elfelejtettem feladni. Azt írtam meg benne, hogy itt 

vagyok, a kuzinod, Thomas házitanítójaként, és életbevágóan fontos, 

hogy amikor találkozunk, úgy kezelj, mint egy vadidegent. 

– De miért? 

– Mert ha a nagynénéd rájönne, hogy a barátod vagyok, nyilván 

azonnal kihajítana. 

– Miért? 

Bingo felhúzta a szemöldökét. 

– Hogy miért? Legyen eszed, Bertie! Ha a nénikéd lennél, és tudnád, 

miféle alak vagy, engednéd, hogy az, akiről tudod, hogy a legjobb 

barátod, a fiad házitanítója legyen? 

Ettől egy kicsit kóvályogni kezdett a fejem, de egy idő múlva 

megfejtettem, mire akar kilyukadni, és beláttam, hogy bizony van 

valami szikáran józan logika abban, amit mond. Ám így sem kaptam 

magyarázatot arra, amit a talány velejének, magvának lehetne nevezni. 

– Azt hittem, Amerikában vagy – mondtam. 

– Hát nem vagyok. 

– Miért nem? 

– Sose érdekeljen, hogy miért nem. Nem vagyok. 

– De miért vállaltál házitanítói állást? 

– Sose érdekeljen. Megvan rá az okom. És egyvalamit muszáj fejben 

tartanod – bele kell döngölnöd a betonba – mégpedig azt, hogy 

bennünket nem láthatnak kvaterkázni. Tegnapelőtt a dögletes 

unokaöcsédet rajtakapták, amikor cigarettázott a bokrok között, és 

emiatt eléggé megingott a helyzetem, mert a nénikéd kijelentette, hogy 

ha kellő felügyeletet gyakoroltam volna fölötte, akkor ez nem 

történhetett volna meg. Ha ezek után még azt is megtudja, hogy a 

barátod vagyok, semmi sem menthet meg a kirúgástól. Az pedig élet-

halál kérdése, hogy ne rúgjon ki. 

– Miért? 

– Sose érdekeljen. 

Ekkor a jelek szerint azt hitte, hogy közeledik valaki, mert 

hihetetlenül fürgén beugrott egy babérbokorba. Én pedig elbotorkáltam, 

hogy Jeeves társaságában meghányjam-vessem ezeket a zűrös 

eseményeket. 



– Jeeves – mondtam a szobámba térve, ahol Jeeves éppen a holmim 

kicsomagolásával ügyködött –, emlékszik arra a táviratra? 

– Igen, uram. 

– Mr. Little küldte. Itt van ő is: a kis uncsitesóm, Thomas 

házitanítója. 

– Csakugyan, uram? 

– Nem értem. Olyan benyomást kelt, mintha szabadúszó lenne, de 

vajon létezik-e olyan felelőtlen szabadúszó, aki abban a házban vállal 

munkát, amelynek berendezéséhez hozzá tartozik Agatha néni is? 

– Sajátságosnak tűnik, uram. 

– Ráadásul az az ember, aki szabad akarattal rendelkezik, és az 

élvezeteket hajhássza, vajon miért vállalja el az unokaöcsikém, Thomas 

magántanítását, hiszen róla köztudomású, hogy nehéz eset és 

emberbőrbe bújt szörnyeteg? 

– Szerfölött valószínűtlen, uram. 

– Ez már a mélyvíz, Jeeves. 

– Pontosan, uram. 

– Az egészben az a rémületes, hogy azt hiszi, az állása érdekében 

úgy kell bánnia velem, mint egy rég elveszettnek hitt leprással. Ezzel az 

utolsó reményem is odaveszett, hogy esetleg normális életet élhetek itt, 

a sivárság hajlékában. El tudja képzelni, Jeeves, hogy a nénikém 

kijelentette: nem szabad dohányoznom, amíg itt vagyok? 

– Csakugyan, uram? 

– Innom sem. 

– Miért van ez, uram? 

– Mert ő azt akarja – valami sötét, kitudhatatlan okból, amire nem ad 

magyarázatot –, hogy egy Filmer nevű pacák kedvében járjak. 

– Sajnálatos, uram. Habár, mint hallom, sok orvos az egészség 

zálogának tekinti az absztinenciát. Állításuk szerint ez jót tesz a 

vérkeringésnek, és elejét veszi az erek idő előtti elmeszesedésének. 

– Ó, tényleg? Hát, ha legközelebb találkozik valamelyikkel, mondja 

meg neki, hogy egy hülye. 

– Igenis, uram. 

Így kezdődött az az időszak, amelyről viszontagságos életutamra 

visszatekintve bátran mondhatom, hogy a legrázósabb vendégeskedés, 

amit valaha átéltem. A vacsora előtti, éltető koktél hiányának kínjai; a 



fájó kötelesség, hogy valahányszor kedvem támadt elszívni egy csöndes 

cigarettát, a szobámban le kellett feküdnöm a padlóra, és a kéménybe 

fújnom a füstöt; az állandó szorongás, hogy bármelyik sarkon 

összefuthatok Agatha nénivel; az idegtépő feszültség, hogy kénytelen 

vagyok A. B. Filmer kegyelmes úrral cimborálni; nem telt el sok idő, és 

Bertram Wooster olyan állapotba jutott, amilyenbe addig álmában sem. 

Mindennap golfoztam a kegyelmes úrral, és ezt csak a Wooster-ajkak 

beharapása és az öklök elfehéredésig történő összeszorítása árán voltam 

képes végigcsinálni. A kegyelmes úr a legpocsékabb golfjátékot 

produkálta, amit életemben láttam, és ezt olyan társalgással fűszerezte, 

hogy az számomra túlment minden határon; mindent egybevéve eléggé 

sajnáltam is magamat, amikor egy este, miközben a szmokingomat 

húztam föl a vacsorához, beszivárgott hozzám a kis Bingo, és elterelte 

figyelmemet a magam bajáról. 

Ha ugyanis arról van szó, hogy egy barátunk pácba kerül, attól 

kezdve mi, Woosterek már nem gondolunk önmagunkra; az, hogy 

Bingo térdig jár a csávában, látszott már a puszta megjelenésén is: olyan 

macskára emlékeztetett, akit eltalált egy féltégla, és a közeljövőben 

várja a másik felét. 

– Bertie – szólalt meg Bingo, miután az ágy szélére ülve egy percen 

át sötét komorságot árasztott magából –, hogy működik Jeeves agya 

mostanában? 

– Úgy gondolom, jó formában van. Hogy van a szürkeállomány, 

Jeeves? Friss, erőteljes? 

– Igen, uram. 

– Hála az égnek! – mondta a kis Bingo –, ugyanis a lehető legjobb 

tanácsára van szükségem. Ha helyes gondolkodású emberek nem 

tesznek erőteljes lépéseket a megfelelő csatornákon, ronggyá válik a 

nevem. 

– Mi a baj, öregem? – kérdeztem együttérzéssel. 

Bingo az ágyterítőt morzsolgatta. 

– Megmondom – felelte –, és most már azt is elárulom, hogy miért 

vagyok itt, a rémségek házában, és miért oktatok egy kölyköt, akinek 

nem görög és latin nyelvórákra lenne szüksége, hanem visszakézből egy 

hatalmas nyaklevesre. Azért jöttem ide, Bertie, mert nem tehettem mást. 

Rosie az utolsó pillanatban, mielőtt elhajózott volna Amerikába, 



kitalálta, hogy inkább maradjak itt és viseljem gondját a 

pincsikutyájának. Hagyott kétszáz ficcset, hogy kihúzzam, amíg 

visszatér. Ez az összeg, ésszerűen beosztva a távollét teljes 

időtartamára, elég lett volna, hogy a pincsi és jómagam szerény 

jómódban átvészeljük. De hát tudod, hogy van az. 

– Mi van hogy? 

– Hát az, amikor valaki odasompolyog az emberhez a klubban, és 

elárulja, hogy van egy bizonyos ló, amelyik akkor is nyerne, ha a rajt 

után tíz méterrel egyszerre kapna lumbágót és podagrát. Komolyan 

mondom, abban a pillanatban óvatos, mértéktartó befektetésnek tűnt a 

dolog. 

– Azt mondod, hogy az egész tőkédet föltetted egy lóra. 

Bingo keserűen felkacagott. 

– Már ha egyáltalán lónak lehet nevezni. Ha az egyenesben egy 

pillanatra nem gyorsított volna fel, a következő futam résztvevői közé 

keveredett volna. Utolsónak jött be, és ettől fenemód kényes helyzetbe 

kerültem. Valami módon pénzt kellett szereznem, hogy fenn tudjam 

tartani magam, amíg Rosie hazatér, anélkül, hogy tudomást szerezne a 

történtekről. Rosie a legdrágább lány a világon, de ha házas ember 

lennél, Bertie, te is tisztában lennél vele, hogy a legremekebb feleségek 

is hajlamosak bekeményíteni, ha megtudják, hogy a férjük hat heti 

kosztpénzt tapsolt el egyetlen futamon. Nem így van, Jeeves? 

– De igen, uram. A nők ebben a tekintetben különösek. 

– Villámgyorsan kellett kapcsolnom. Annyit sikerült megmentenem 

a romok közül, amennyivel a pincsit elhelyezhettem egy kényelmes 

otthonban. Betettem a Kellemes Kutyapanzió Kedvenceinknek nevű 

helyre, a kenti Knightsbridge-ben, aztán megtört emberként 

eltántorogtam, hogy házitanítói állást szerezzek. Rátaláltam a kis 

Thomasra. És most itt vagyok. 

Szomorú történet volt, persze, de mégis úgy gondoltam, hogy 

akármilyen borzalmas is állandó kapcsolatban állni Agatha nénivel és a 

kis Tomóval, végső soron mégis ügyesen vágta ki magát a 

kutyaszorítóból. 

– Már csak annyit kell tenned – mondtam –, hogy pár hétig kitartasz, 

és utána kitör a habzsi-dőzsi. 

Bingo erőtlen vakkantást hallatott. 



– Pár hétig! Örülhetek, ha még két napig maradhatok. Emlékszel: 

meséltem, hogy pár nappal ezelőtt megrendült a nénikéd belém vetett 

bizalma, mert a gyermeket dohányzáson érték. Most tudtam meg, hogy 

ez a Filmer volt, aki rajtakapta. Tíz perccel ezelőtt pedig a kis Thomas 

bejelentette, hogy szörnyű bosszút akar állni Filmeren, mert árulkodott a 

nénikédnek. Nem tudom, mit akar csinálni, de ha megteszi, akkor 

holtbiztos, hogy a bal fülemen fogok kicsúszni innen. A nagynénéd 

odáig van Filmerért, azonnal ki fog ebrudalni innen. És Rosie csak 

három hét múlva ér haza! 

Mindent értettem. 

– Jeeves – mondtam. 

– Uram? 

– Mindent értek. Maga is ért mindent? 

– Igen, uram. 

– Akkor nyújtson segédkezet. 

– Attól tartok, uram… 

Bingo halkan felnyögött. 

– Ne mondja, Jeeves – szólt megtörten –, hogy semmi ötlete sincs. 

– Sajnálatomra pillanatnyilag semmi, uram. 

Bingo panaszos nyüszítést hallatott, mint egy bulldog, akitől 

megtagadták a kalácsot. 

– Hát akkor, azt hiszem, az egyetlen, amit tehetek – jelentette ki 

komoran –, hogy egy másodpercre sem tévesztem szem elől a kis 

tésztaképű csirkefogót. 

– Teljes mértékben – feleltem. – Állandó felügyelet, mi, Jeeves? 

– Pontosan, uram. 

– De addig is, Jeeves – szólalt meg Bingo halkan, izgatottan –, ugye 

gondolkodik majd még ezen? 

– Mi sem természetesebb, uram. 

– Köszönöm, Jeeves. 

– Szót sem érdemel, uram. 

Okvetlenül Bingo javára kell írni, hogy ha eljött a cselekvés ideje, 

tiszteletet parancsoló energiával és eltökéltséggel cselekedett. Azt 

hiszem, a következő két napon egyetlen olyan perc sem volt, amikor a 

kis Thomas azt mondhatta volna magának: „Végre egyedül!” Aztán a 

második este Agatha néni bejelentette, hogy másnap átjön néhány 



ember teniszezni, és azonnal attól kezdtem tartani, hogy a legrosszabb 

most következik. 

Tudják, a kis Bingo is azok közé tartozik, akik, ha megmarkolhatnak 

egy teniszütőt, azonnal transzba esnek, és a pálya széléri kívül lévő 

világ megszűnik számukra. Ha odalépnék Bingóhoz egy szett közepén, 

és közölném vele, hogy leopárdok marcangolják a legjobb barátját a 

konyhakertben, csak odapillantana, és azt felelné: „Ó, á!” vagy valami 

hasonló értelműt. Tudtam, hogy az utolsó labdamenet legvégéig eszébe 

sem fog jutni Thomas és a kegyelmes úr, és ahogy este átöltöztem a 

vacsorához, már láttam a balsors előrevetett árnyékát. 

– Jeeves – mondtam –, gondolkodott már maga azon, hogy milyen az 

élet? 

– Időnként, uram, szabad perceimben. 

– Dögletes, mi? 

– Dögletes, uram? 

– Mit akarok mondani: hogy mekkora különbség van aközött, ahogy 

a dolgok kinéznek és hogy igazából mik. 

– A nadrágot talán egy ujjnyival feljebb, uram. Egy csekély igazítás a 

nadrágtartón megteszi a kívánt hatást. Mit is mondott, uram? 

– Hogy is mondjam: itt, Woollam Cherseyben látszólag boldog, 

gondtalan vendégsereg van együtt. Csakhogy a csillogó felszín alatt, 

Jeeves, sötét áramlatok húzódnak. Az ember elnézi a kegyelmes urat, 

amint ebédnél a szervezetébe juttatja a majonézes lazacot, és azt 

gondolja: íme egy ember, akinek a világon semmi gondja. Ám egész idő 

alatt leselkedik rá és mind közelebb lopakodik a szörnyű végzet. Maga 

szerint milyen lépésekre készülhet a Thomas gyerek? 

– A kötetlen beszélgetés során, amelyet a fiatalúrral a délután 

folyamán sikerült lefolytatnom, úgy tájékoztatott, hogy A kincses sziget 

című regényt olvasta a közelmúltban, és abban nagyon megragadta őt 

egy bizonyos Flint kapitány alakja, csakúgy, mint annak cselekedetei. 

Szavaiból kikövetkeztettem, hogy azt mérlegeli, vajon saját viselkedését 

a kapitányéról mintázza-e. 

– Magasságos ég, Jeeves! Ha jól emlékszem A kincses szigetre, Flint 

volt az a csóka, aki szablyával kaszabolta az embereket. Gondolja, hogy 

a kis Thomas szablyával akarja felaprítani Mr. Filmert? 

– Feltehetőleg nem rendelkezik szablyával, uram. 



– Hát akkor akármivel. 

– Nem tehetünk egyebet, mint hogy megvárjuk, amíg kiderül, uram. 

Ha lenne szabad javasolnom, uram, húzza a nyakkendőt egy 

leheletnyivel szorosabbra. Cél a tökéletes pillangóhatás elérése. Ha 

megengedi… 

– Mit számít a nyakkendő egy ilyen pillanatban, Jeeves? Felfogta, 

hogy Mr. Little családi boldogsága forog kockán? 

– Nincs olyan pillanat, uram, amikor a nyakkendő nem számít. 

Láttam, hogy meg van sebezve, de nem kínáltam gyógyírt. Mi is az a 

szó, amit keresek? Stresszes. Túlságosan stresszes állapotban voltam. És 

aggodalmasban. Hogy a gondűzöttet ne is említsem. 

Még akkor is gondűzött voltam, amikor másnap, délután fél három 

táján megkezdődött az eseménysorozat a teniszpálya gyepén. Olyan 

fülledt, kánikulai nap volt, amikor a sarkon túlról hallatszik a 

mennydörgés; éreztem, hogy a levegőben fojtott fenyegetés vibrál. 

– Bingo – mondtam, miközben felálltunk az első páros mérkőzéshez. 

– Vajon miben sántikál a kis Tomó most, hogy vigyázó szemedet 

levetted róla? 

– He? – motyogta Bingo szórakozottan. Arcán már feltűnt az a 

bizonyos tenisztekintet, a szeme üvegesedett. Lengette ütőjét, és 

horkantott egy kicsit. 

– Nem látom sehol – mondtam. 

– Mit nem csinálsz? 

– Nem látom. 

– Mit? 

– A kis Tomót. 

– Mi van vele? 

Feladtam. 

A mérkőzés nyitó pillanatainak sötétségében csak egy tény 

vigasztalt: hogy a kegyelmes úr a nézők között foglalt helyet, éspedig 

két, napernyős hölgy közé ékelődve. A józan ész azt súgta, hogy még a 

kis Thomashoz hasonlóan elvetemült fiatalkorú bűnöző sem hajtana 

végre merényletet ennyire erős stratégiai helyzetben lévő ember ellen. 

Jelentős megkönnyebbüléssel adtam át magam a játéknak, és éppen 

nagy lendülettel adtam vissza a labdát a helybeli lelkésznek, amikor 

megdördült az ég, és zuhogni kezdett az eső, de vödörszám. 



Betömegeltünk a házba, és a szalonban gyűltünk össze teára, amikor 

Agatha néni váratlanul felnézett az uborkás szendvicsről, és megszólalt. 

– Látta valaki Mr. Filmert? 

Az egyik legkeservesebb fordulat, amit valaha átéltem. Amikor a 

szervám bájosan áthussant a háló fölött, és az Isten szolgája abszolúte 

semmit sem tudott kezdeni a középvonalhoz helyezett, lassú, csavart 

röptémmel, kicsit mintha egy másik világban éltem volna. Most nagy 

puffanással visszazuhantam a földre: a sütemény kicsúszott dermedt 

ujjaim közül, és Agatha néni spánielje, Robert befalta. Megint 

megéreztem, hogy előrevetül a balsors árnyéka. 

Mert, tudják, ez az ember, ez a Filmer nem az fajta volt, akit 

egykönnyen távol lehet tartani az uzsonnázó-asztaltól. Egészségesen 

falánk volt, kiváltképp rajongott az öt órakor esedékes két csésze teáért 

meg néhány muffinért, és eddig a délutánig mindig az élbolyban volt az 

etetővályú felé loholó versenyzők között. Egy dolgot biztosra lehetett 

venni: csak valami ellenséges erő aknamunkája tarthatja vissza attól, 

hogy már rég a szalonban toporogjon, abrakos tarisznyáját lóbálva. 

– Biztosan elkapta a vihar, és behúzódott valahova a kertben – vélte 

Agatha néni. – Bertie, eredj, és keresd meg. Vigyél neki esőkabátot. 

– Rendben! – vágtam rá. Egyetlen életcélom ettől kezdve a 

kegyelmes úr feltalálása lett. Reméltem, hogy csak a teste lesz, amire 

rábukkanok. 

Ballonkabátot kaptam magamra, egy másikat a hónom alá csaptam, 

és útnak eredtem, ám a hallban Jeeves jött szembe. 

– Jeeves – mondtam –, Mr. Filmer nincs meg. 

– Igen, uram. 

– Át kell kutatnom a parkot utána. 

–Módomban áll ezt megkönnyíteni, uram. Mr. Filmer a tó közepén 

lévő szigeten tartózkodik. 

– Ebben a zuhéban? Miért nem evezett ki onnan az a tökfej? 

– Nincs ladikja, uram. 

– Akkor hogy került a szigetre? 

– Ladikon, uram. De Thomas úrfi utána evezett, és eloldozta a 

járművet. Egy perccel ezelőtt tájékoztatott a történtekről, uram. Mint 

megtudtam, Flint kapitány szokása volt embereket lakatlan szigeteken 

sorsukra hagyni, Thomas úrfi pedig úgy érezte, az lesz a 



legigazságosabb eljárás, ha az ő példáját követi. 

– Magasságos ég, Jeeves! Az az ember pépesre ázik! 

– Igen, uram. Thomas úrfi kitért a helyzetnek erre a vetületére is. 

Elérkezett a cselekvés ideje. 

– Jöjjön velem, Jeeves! 

– Igenis, uram. 

A csónakházhoz vágtattam. 

Agatha nénikém férje, Spenser Gregson, aki a tőzsdén ügyködik, 

nemrég megdöbbentő nyereséget markolt fel a Szumátrai Gumiból; 

Agatha néni pedig, amikor ezután vidéki rezidenciát választott, a 

nagyszabást helyezte előtérbe. Mérföldekre terjedt a park, bőségesen 

tele faanyaggal, a lombok között galambok és egyebek turbékoltak 

egyáltalán nem visszafogott hangerővel, voltak rózsákkal töltött kertek 

is, valamint istállók, melléképületek, szaletlik, és mindez egy igen 

tetszetős cuzammenben állt össze. A fő attrakció mégis a tó volt. 

A tó a háztól keletre, a rózsakert túloldalán állt, több hektárnyi 

területen. A közepén volt egy sziget. A sziget közepén volt egy épület, 

Oktogon volt a neve. Az Oktogon közepén pedig, a tető csúcsán ült A. 

B. Filmer kegyelmes úr, és zúdult róla a víz, mint egy köztéri 

szökőkútból. Ahogy közeledtünk sebes tempóban, én az evezőt 

forgattam, Jeeves a kormánylapátot kezelte, s eközben kiáltozást 

hallottunk, egyre fokozódó volumenben, ha ez a szó jó ide, míg végre 

fenn, a magasban, távolabbról nézve mintha a bokrok tetején kuksolna, 

elénk tárult a kegyelmes úr. Az jutott eszembe: még egy kormánytagnak 

is lehetne több esze, mint hogy kint legyen a szabadban, amikor a fák 

alatt menedéket találhatna. 

– Kicsit jobbra, Jeeves. 

– Igenis, uram. 

Ügyes partraszállást hajtottam végre. 

– Itt várjon meg, Jeeves. 

– Igenis, uram. A főkertész ma reggel arról tájékoztatott, uram, hogy 

az egyik hattyú a közelmúltban itt, a szigeten rakott fészket. 

– Természettudományos pletykákra most nem érünk rá, Jeeves – 

szóltam rá kissé szigorúan, mert az eső jobban zuhogott, mint valaha, és 

a Wooster-féle nadrágszárak átáztak már, nem is kicsit. 

– Igenis, uram. 



Átnyomakodtam a bokrok között. A föld ragacsos volt, Silard Talay 

márkájú teniszcipőm az első két méter után már kábé nyolc shillinget és 

tizenegy pennyt veszített az értékéből; én azonban kitartottam, s végül 

kijutottam a nyílt terepre, az Oktogon előtti tisztásszerűségre. 

Ezt az épületet valamikor az előző évszázadban tették ide, mint 

megtudtam; a néhai előző tulajdonos nagyapja akart magának egy 

csöndes helyet, a háziak hallótávolságán kívül, ahol gyakorolhatott a 

hegedűjén. Abból, amit a hegedűsökről tudok, elképzelem, milyen 

ijesztő hangokat állított elő a maga idejében; az azonban semmi lehetett 

ahhoz képest, ami most a tetőről süvített. A kegyelmes úr nem vette 

észre, hogy megérkezett a felmentő csapat, és jól érzékelhetően arra 

törekedett, hogy hangja átjusson a víztükör fölött a házig; nem 

mondhatom, hogy nem nyújtott figyelemreméltó sportteljesítményt. 

Afféle metsző tenorja volt: üvöltései úgy hasították a levegőt a fejem 

fölött, mint a gránát. 

Úgy gondoltam, ideje értesíteni arról, hogy itt a segítség, mielőtt 

hangszálcsomót kap a megerőltetéstől. 

– Hahó! – kiáltottam, mikor egy pillanatnyi csönd állt be. 

A kegyelmes úr kidugta fejét a tető peremén. 

– Hahó! – bömbölte, és mindenfelé tekintgetett, csak persze a jó 

irányba nem. 

–Hahó? 

–Hahó? 

–Hahó? 

–Hahó! 

– Á! – tette hozzá, amikor végre észrevett. 

– Halihó! – feleltem, mintegy nyugtázva a kapcsolatfelvételt. 

Gondolom, a társalgás eddigi szakaszáról senki sem mondaná, hogy 

félelmetesen magasröptű lett volna, de lehet, hogy ezután nagyon hamar 

sokkal elmésebb dolgokra tértünk volna át – ám éppen akkor, amikor 

már rákészültem, hogy valami nagyon jót mondjak, hirtelen sziszegő zaj 

támadt, mintha autógumi eresztene le egy kobrafészekben, és a bal 

oldalamon a bokorból kibukkant valami, ami annyira nagy és fehér és 

tevékeny volt, hogy az agyam nagyobb sebességre kapcsolt, mint 

életemben bármikor, felröppentem, mint egy megriasztott fácán, és még 

azt sem tudtam, mit csinálok, de már másztam fölfelé, hogy mentsem az 



életemet. A jobb bokám alatt egy ujjnyival valami nekicsapódott a 

falnak, így ha volt is bennem némi kétely, hogy talán mégis odalent 

maradhatnék, ettől semmivé lett. Az a fickó, aki a távolnak kémlelte 

titkát, s képzete magasb körökbe vonta, példát vehetett volna 

Bertramról. 

– Vigyázzon! – sipította a kegyelmes úr. 

Vigyáztam. 

Akárki építette az Oktogont, mintha kifejezetten ilyen 

válsághelyzetekre gondolt volna. A falain szabályos távolságban 

barázdák húzódtak, a kéz és a láb éppen kényelmesen meg tudott 

támaszkodni rajtuk, így csakhamar én is letáborozhattam a kegyelmes úr 

mellé a tetőre, és lenézhettem a legnagyobb és legharciasabb hattyúra, 

amit valaha láttam. Odalent állt, a nyakát olyan hosszúra nyújtotta 

fölfelé, mint egy kerti locsoló, és éppen azon a helyen, ahol egy ügyesen 

eleresztett tégladarab jól hókon vághatta. 

Ügyesen eleresztettem a tégladarabot, és telitalálatot értem el. 

A kegyelmes úr nem tanúsított nagy örömet. 

– Ne ingerelje! – szólt rám. 

– Ő ingerelt engem – feleltem. 

A hattyú még két és fél méterrel hosszabbra nyújtotta a nyakát, és a 

megrepedt csövön távozó gőz hangját utánozta. Az eső pusztító erejét 

továbbra is ránk viharozta dühe, én meg sajnálattal észleltem, hogy a 

nagy izgalomban, ami elkerülhetetlen velejárója az egy másodperc alatt 

végrehajtott falramászásnak, elejtettem az esőkabátot, amelyet tetőlakó 

társam számára hoztam magammal. Egy pillanatra eszembe jutott, hogy 

felajánlom neki az enyémet, de a bölcsesség felülkerekedett. 

– Milyen közel jutott magához? – kérdeztem. 

– Arasznyira – válaszolta sorstársam, és leplezetlen visszatetszéssel 

kandikált lefelé. – Igen fürgén kellett elugranom. 

A kegyelmes úr köpcös emberke volt: úgy nézett ki, mintha 

palackból öntötték volna bele a ruhájába, és elfelejtett volna szólni, 

hogy mikor elég; abból, amit mondott, nagyon szórakoztató kép 

rajzolódott ki. 

– Ez nem nevetség tárgya – méltatlankodott, és a visszatetszést 

kifejező pillantást átirányította rám. 

– Bocsánat. 



– Súlyosan meg is sérülhettem volna. 

– Volna kedve még egy téglát hozzávágni ahhoz a madárhoz? 

– Semmi esetre sem. Az csak felbőszítené. 

– És miért ne bőszítenénk? Ő sem volt olyan fene nagy tekintettel a 

mi érzéseinkre. 

A kegyelmes úr most az ügy egy másik vetületére fordította 

figyelmét. 

– Fel nem foghatom, hogyan sodródhatott el a csónakom, amikor 

pedig erősen kikötöttem egy fűzfacsonkhoz. 

– Piszokul rejtélyes. 

– Kezdek arra gyanakodni, hogy szándékosan oldozta el egy 

rosszindulatú személy. 

– Á, dehogy, hova gondol, az nem valószínű. Észrevette volna. 

– Nem, Mr. Wooster. A bokrok ugyanis hatékony takarást nyújtanak. 

Ráadásul oly meleg volt a délután, hogy elálmosodtam, és amint a 

szigetre értem, kis időre el is bóbiskoltam. 

Nem szerettem volna, ha túl sokáig forgatja ezt a fejében, úgyhogy 

témát váltottam. 

– Csapadékos lett, mi? – kérdeztem. 

– Már magam is észrevettem – jegyezte meg a kegyelmes úr azon a 

kesernyés, undok hangon. – Mindazonáltal köszönöm, hogy felhívta rá a 

figyelmemet. 

Érzékeltem, hogy az időjárásról folytatott csevegés nem jól sült el. 

Más témakörre tértem át: hazánk madárvilágára. 

– Észrevette már – hoztam szóba –, hogy a hattyú szemöldöke 

középen majdnem összeér? 

– Minden lehetőségem megvolt, hogy megfigyeljem, ami csak 

megfigyelhető a hattyúkon. 

– Olyan morcosnak néznek ki tőle, nem? 

– A vonás, amelyre utal, nem kerülte el a figyelmemet. 

– Fura – folytattam, mindinkább belemelegedve a témába –, milyen 

rossz hatással van a családalapítás a hattyúk hangulatára. 

– Örvendenék, ha más beszédtémát találna a hattyúk helyett. 

– Nem, de most komolyan, ez irtó érdekes. Mit akarok mondani, 

lehet, hogy ez a mi cimboránk odalent normál körülmények között 

éltető napsugaras, derűs figura lehet. Amolyan igazi háziállat… érti, 



mire gondolok. De egyszerűen és kizárólag azért, mert az asszonyka 

történetesen éppen kotlik… 

Elakadt a szavam. Nem fogják elhinni, de az utóbbi idők felgyorsult 

eseményei miatt egészen eddig a percig simán elfelejtettem, hogy 

mialatt mi ott kuksolunk, kivetve a lakatlan háztetőre, a háttérben ott 

várakozik valaki, akinek hatalmas agyveleje, ha értesül a vészhelyzetről 

és kérést kap arra nézve, hogy felmentő seregelnie kell, két perc alatt 

talán fél tucat tervet is képes lesz kieszelni csip-csup nehézségeink 

megoldására. 

– Jeeves! – kiáltottam. 

– Uram? – hangzott fel a tiszteletteljes, távoli hang a tágas űrön át. 

– Az inasom – magyaráztam a kegyelmes úrnak. –Határtalanul bölcs 

és leleményes ember. Egy perc alatt kiszabadít bennünket innen. Jeeves! 

– Uram? 

– Fenn vagyok a tetőn. 

– Igenis, uram. 

– Most ne igenisezzen. Jöjjön és segítsen! Mr. Filmerrel együtt a 

tetőn rekedtünk. 

– Igenis, uram. 

– Ne ismételgesse már ezt! Ezt a szigetet ellepték a hattyúk. 

– Haladéktalanul kezelésbe veszem a helyzetet, uram. 

A kegyelmes úrhoz fordultam. Sőt még hátba is veregettem. Olyan 

volt, mintha egy vizes szivacsot csapkodnék. 

– Minden jóra fordult – mondtam. – Jön már Jeeves. 

– És ő mit tud csinálni? 

Kissé összeráncoltam a homlokomat. A fickó kötözködő hangot ütött 

meg, és ez nem volt ínyemre. 

– Ezt – válaszoltam kissé mereven – addig nem mondhatjuk meg, 

amíg őt cselekedni nem látjuk. Választhat ilyen módszert, és választhat 

amolyat. Egy valamiben azonban tökéletesen biztosak lehetünk: Jeeves 

megtalálja a megoldást. Nézze, itt jön az aljnövényzetben, és arcán 

fénylik a tiszta értelem. Jeeves elmeerejének nincs határa. Gyakorlatilag 

csak hallal táplálkozik, és annak magas a foszfortartalma. 

Áthajoltam a peremen, és lenéztem a mélybe. 

– Vigyázzon azzal a hattyúval, Jeeves! 

– Szoros megfigyelés alatt tartom a madarat, uram. 



A hattyú éppen egy újabb nagy tétel nyakat helyezett üzembe, hogy 

elérjen bennünket, de erre hátrafordult. A háta mögött megszólaló hang 

erőteljes hatást gyakorolt rá. Gyors, alapos vizsgálat tárgyává tette 

Jeevest, majd vett egy mély lélegzetet sziszegési célból, azután szökkent 

egyet, és támadásba lendült. 

– Vigyázzon, Jeeves! 

– Igenis, uram. 

No, szólhattam volna annak a hattyúnak, hogy hiába. A hattyúk 

között lehet, hogy az értelmiségi réteghez tartozott, de amikor arra 

került sor, hogy szellemi felkészültségét Jeeves agyával versenyeztesse, 

csak az idejét pocsékolta. Akár egyenest el is mehetett volna haza. 

Minden fiatalembernek, aki elindul az életben, tudnia kell, miként 

bánjon el egy felbőszült hattyúval, ezért ismertetem a helyes eljárást. Az 

ember azzal kezdi, hogy felkap egy ballonkabátot, amelyet valaki ott 

ejtett el, ezt követően finom érzékkel felbecsüli a távolságot, és a 

kabátot egyszerűen a madár fejére borítja, majd fogja a csáklyát, 

amelyet előrelátóan magával hozott, betolja a hattyú alá, és lendít rajta 

egy nagyot. A hattyú ekkor beleesik a bokorba, és elkezdi kiszabadítani 

magát; ekkor az ember visszamegy a csónakjához, és magával viszi 

mindazokat a barátait, akik esetleg éppen háztetőkön tartózkodnak a 

közelben. Ez volt a Jeeves által követett módszer, és elképzelni sem 

tudom, miképpen lehetne javítani rajta. 

A kegyelmes úr olyan fürgén mozgott, hogy azt el sem tudtam volna 

képzelni, úgyhogy jóval kevesebb, mint két szempillantás alatt a 

csónakban voltunk. 

– Nagyon értelmesen viselkedett, jóember – szólt a kegyelmes úr, 

amikor eltaszítottuk a csónakot a parttól. 

– Törekszem rá, hogy megelégedésükre legyek, uram. 

A kegyelmes úr a jelek szerint egyelőre mindent elmondott, amit 

akart. Attól kezdve csak gunnyasztott és látszólag meditációba süppedt. 

Fenemód elmerült benne. Amikor rákot fogtam az evezővel, és fél 

liternyi vizet zúdítottam a nyakába, azt se nagyon vette észre. Csak 

amikor partot értünk, akkor kelt életre. 

– Mr. Wooster. 

– Aha, hm? 

– Gondolkodtam azon a kérdésen, amiről az imént beszéltem… 



Azon, hogy miként sodródhatott el a ladikom. 

Ezt nem szerettem. 

– Kegyetlen, fogas kérdés – mondtam. – Ne is törje rajta a fejét. 

Úgysem tudja megoldani soha. 

– Ellenkezőleg, eljutottam egy megoldáshoz, éspedig szerintem az 

egyetlen valószerű megoldáshoz. Meggyőződésem, hogy a ladikot ez a 

Thomas gyerek, a vendéglátóink fia oldozta el. 

– Ó, nehogy már! Miért? 

– Neheztel rám. És ilyesmit elkövetni csak egy gyereknek, egy 

gyakorlatilag hülye gyereknek juthat eszébe. 

Sietve eltűnt a házban, én pedig Jeeveshez fordultam, halálra váltan. 

Igen, lehet mondani, halálra. 

– Hallotta ezt, Jeeves? 

– Igen, uram. 

– Most mit lehet tenni? 

– Talán Mr. Filmer, ha átgondolja a dolgot, úgy dönt, hogy gyanúja 

megalapozatlan. 

– De hát nem megalapozatlan. 

– Nem, uram. 

– Akkor mit lehet tenni? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

Ügyesen benyomultam a házba, és jelentettem Agatha néninek, hogy 

a kegyelmes úr megmenekült; ezután föltántorogtam az emeletre egy 

forró fürdő irányába, tekintve, hogy bolyongásaim során faltól falig 

átáztam. Míg a jótékony forróságot élveztem, kopogtak az ajtón. 

Purvis volt az, Agatha néni komornyikja. 

– Mrs. Gregson utasítására közlöm, uram, hogy látni szeretné önt, 

amint elkészült. 

– De hát az előbb már látott. 

– Úgy tudom, ismét látni kívánja önt, uram. 

– Ó, hát rendben. 

Néhány percig még a víz alatt időztem, majd, a bőrfelületet 

megszárítván, végigmentem a folyosón a szobámba. Jeeves ott volt, az 

alsóneműt rendezgette. 

– Á, Jeeves – szólítottam meg –, gondolkodtam az előbb. – Nem 

kellene valakinek bevinnie Mr. Filmernek egy kis kinint, vagy valamit? 



Jószolgálati misszió, hm? 

– Már megtettem, uram. 

– Helyes. Nem mondanám, hogy őrülten rajongok azért a pasasért, de 

azt azért nem akarom, hogy megnáthásodjon. – Felrántottam az egyik 

zoknimat. –Jeeves – folytattam –, remélem, tudja, hogy valamit nagyon 

gyorsan ki kell találnunk. Mit akarok mondani: ugye tisztában van a 

helyzettel? Mr. Filmer arra gyanakszik, hogy a kis Thomas követte el 

azt, amit tényleg ő követett el, és ha ezt a vádat Agatha néni elé 

terjeszti, a néni okvetlenül meneszti Mr. Little-t, akkor pedig Mrs. Little 

megtudja, hogy Mr. Little mit követett el, és mi lesz ennek a 

folyománya és következménye, Jeeves? Megmondom én magának. Ez 

azt fogja jelenteni, hogy Mrs. Little olyan mértékig a markában fogja 

tartani Mr. Little-t, ahogyan, bár csak agglegény vagyok, szerintem 

egyetlen feleségnek sem lenne szabad a markában tartania a férjét, 

mármint akkor, ha a házaséletben az adok-kapok tisztességes 

egyensúlyát fenn akarjuk tartani. Ezeket a dolgokat a nők hánytorgatják 

fel. Nem képesek felejteni, sem megbocsátani. 

– Nagyon igaz, uram. 

– Akkor mi legyen? 

– Már elintéztem az ügyet, uram. 

– Elintézte? 

– El, uram. Alig váltunk el az imént, amikor a tetszetős megoldás 

önként kínálta magát számomra. Mr. Filmer egyik megjegyzése adta az 

ötletet. 

– Jeeves, maga egy csoda! 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– Mi volt a megoldás? 

– Az az ötletem támadt, hogy felkeresem Mr. Filmert, és közlöm 

vele, hogy ön lopta el a ladikját, uram. 

A fickó alakja vibrálni kezdett a szemem előtt. Lázasan remegő 

kézzel egy zokniba kapaszkodtam. 

– Mit közölt? 

– Mr. Filmer kezdetben vonakodott hitelt adni állításomnak. Én 

azonban rámutattam: ön volt az, aki biztosan tudta, hogy ő a szigeten 

van, márpedig, és ezt ő is elismerte, ez kulcsfontosságú tényező. Azzal 

érveltem továbbá, hogy ön könnyed életfelfogású fiatalember, uram, aki 



hajlamos tréfából ilyen dolgot is elkövetni. Mire magára hagytam, 

sikerült teljesen meggyőznöm, így most már nem fenyeget az a veszély, 

hogy a cselekedetet az ifjú Thomas úrfinak tulajdonítja. 

Dermedten bámultam erre az alakra. 

– És ezt nevezi maga tetszetős megoldásnak? 

– Igen, uram. Mr. Little így megtarthatja pozícióját, ami a célunk 

volt. 

– És én? 

– Önnek is előnye származik belőle, uram. 

– Előnyöm, mi? 

– Igen, uram. Megtudtam: Mrs. Gregson azért hívta meg önt ide, 

hogy bemutassa Mr. Filmernek, éspedig abból a célból, hogy 

alkalmazza önt mint személyes magántitkárát. 

– Micsoda? 

– Így van, uram. Purvis, a komornyik véletlenül kihallgatott egy 

beszélgetést, amelyben Mrs. Gregson Mr. Filmerrel ezt a témát tárgyalta 

meg. 

– Magántitkár ennél az unalmas hájfejnél! Jeeves, azt nem éltem 

volna túl! 

– Nem, uram. Szerintem sem találta volna élvezetesnek. Mr. Filmer 

aligha kellemes társaság az ön számára. Ezzel szemben, ha Mrs. 

Gregson kieszközölte volna az ön számára azt az állást, ön feltehetőleg 

kínosnak találta volna visszautasítani. 

– Még szép, hogy kínosnak! 

– Igen, uram. 

– De mit akarok mondani, Jeeves, mégis van egy pont, amiről 

megfeledkezett. Pontosan hogy lépek le? 

– Uram? 

– Úgy értem: Agatha néni rám küldte Purvist az üzenettel, hogy látni 

akar. Lehet, hogy ebben a percben éppen feni a kisbaltát. 

– Veszélyes manőver lenne találkozni vele, uram. 

– De hogy kerülhetném el? 

– Van itt egy jó erős esőcsatorna, közvetlenül az ablak mellett. Én 

pedig meg tudom oldani, hogy húsz perc múlva a kétülésessel a park 

kapujánál várjam, a külső oldalon. 

Mélységes tisztelettel néztem rá. 



– Jeeves – mondtam –, magának mindig igaza van. Ugye nem 

lehetne öt perc múlva? 

– Mondjunk tízet, uram. 

– Akkor legyen tíz. Készítsen ki valami alkalmas úti ruhát, és a 

többit bízza rám. Hol is van az az esőcsatorna, amelyről oly sok szépet 

hallottam? 



[2]  

Sippy kisebbrendűségi komplexusa 
 

Végigmértem a fickót, az egyik olyan pillantásommal. Döbbent voltam 

és megbotránkozott. 

– Egy szót se többet, Jeeves – mondtam. – Túl messzire ment. 

Kalapokban igen. Zokniban igen. Kabátban, nadrágban, ingben, 

nyakkendőben és kamásliban igen, abszolúte. Mindezekben a 

dolgokban elfogadom az ítéletét. De amikor vázákról van szó… Hát azt 

már nem. 

– Igenis, uram. 

– Maga azt állítja, hogy ez a váza nem kvadrál a szoba 

atmoszférájával, bármit jelentsen is ez, ha egyáltalán jelent valami. 

Tagadom ezt, Jeeves, tetőtől talpig. Nekem ez a váza tetszik. Szerintem 

dekoratív, meghökkentő, és főként tizenöt kemény ficcs volt az ára. 

– Igenis, uram. 

– Hát akkor erről ennyit. Ha bárki keresne, a következő egy órában 

Mr. Sipperleynél leszek a Mayfairi Hírlap szerkesztőségében. 

Elporoszkáltam, meglehetős mennyiségű bosszúságot cipelve, mert 

elégedetlen voltam a fickóval. Előző nap délután a Stranden bandukolva 

egyszer csak egy olyan csarnokban találtam magam, ahol egy 

hajókürthöz hasonló hangú egyén szokott állni egész nap, és tárgyakat 

kínál árverésre. És ott, bár magam sem emlékszem tisztán arra, hogyan 

történt, valami módon a tulajdonosa lettem egy nagy kínai vázának, 

amelyen karmazsinvörös sárkányok láthatók. És nemcsak sárkányok, 

hanem madarak, kutyák, kígyók is, meg még valami, ami leopárdnak 

néz ki. Az egész sereglet most a nappali szobámban helyezkedett el, az 

ajtó fölötti polcon. Nekem tetszett. Élénk volt és vidám. Magára vonta 

az ember szemét. Ez volt az oka annak is, hogy amikor Jeeves kissé 

hunyorogva, felkérés nélkül művészeti kritikát engedett meg magának, 

nem csekély gunyorral pöcköltem le. Varga, maradj a körtefánál, 

mondhattam volna, ha eszembe jut. Mit akarok mondani, mégis, hogy 

jön ahhoz egy inas, hogy vázákat kritizáljon? Benne van talán a 

munkakörében, hogy ifjú gazdája edényzetét pocskondiázza? Abszolúte 

nem, és ezt meg is mondtam neki. 



Még akkor is eléggé fel voltam húzva, amikor a Mayfairi Hírlap 

szerkesztőségéhez értem, és nagy megkönnyebbülés lett volna, ha 

gondomat a derék Sippy nyakába zúdíthatom, aki kedves, régi 

cimborám lévén, kétség nélkül megértett volna és együtt érez velem. 

Hanem amikor a kifutófiú bekísért a belső kutricába, ahol a derék fiú a 

szerkesztői teendőket végezte, Sippy annyira gondterheltnek nézett ki, 

hogy nem volt szívem megtenni. 

Ezek a szerkesztő emberek, úgy tudom, eléggé lestrapálódnak, ha 

már bizonyos időt eltöltöttek a szakmában. Hat hónapja Sippy virgonc 

figura volt, teli boldog nevetéssel, de akkor még úgynevezett 

szabadúszóként működött, elsütött egy novellát itt, egy versciklust 

amott, és általában pazarul érezte magát. Amióta szerkesztő lett ennél a 

sajtóterméknél, hogy úgy mondjam, változást észleltem. 

Ezen a napon még sokkal szerkesztőbbnek festett, mint valaha; saját 

gondterhemet így átmenetileg lejegeltem, és megpróbáltam felvidítani 

Sippyt: közöltem vele, hogy nagyon tetszett a lap legutóbbi száma. Az 

igazat megvallva nem olvastam, de mi, Woosterek nem riadunk vissza 

egy kis megtévesztéstől, ha egy barát felvidítása forog a szőnyegen. 

Hatott a kezelés. Sippy elevenséget és lelkesedést tanúsított. 

– Tényleg tetszett? 

– Mint kacsának a nokedli, öregem! 

– Teli van jó anyagokkal, mi? 

– Csurig. 

– Az a vers… A Magányosság! 

– Egy drágakő. 

– Igazi remekmű. 

– Penge! Ki írta? 

– Alá volt írva – felelte Sippy kissé hidegen. 

– Sose bírok neveket megjegyezni. 

– A szerző – felelte Sippy – Miss Gwendolen Moon. Találkoztál 

Miss Moonnal, Bertie? 

– Tudtommal nem. Csinos lány? 

– Atyaúristen! – hangzott Sippy válasza. 

Vizsga tekintetet vetettem rá. Ha megkérdezik Agatha nénikémet, el 

fogja mondani – sőt valószínűleg akkor is elmondja, ha nem kérdezik –, 

hogy figyelmetlen és érzéketlen tuskó vagyok. Egyszer azt mondta, 



hogy félálomban élek, és nem mondhatnám, hogy nagy általánosságban 

nincs igaza. Van azonban az életnek egy olyan területe, ahol én vagyok 

Karvalyszem, a nagy detektív, személyesen. Hamarabb felismerem a 

Bimbózó Ifjú Szerelmet, mint a kor- és súlycsoportomban bárki a 

fővárosban. Az utóbbi években a cimboráim közül olyan sokan mutatták 

a tüneteket, hogy mostanra már egy mérföld távolságból, ködös 

napokon is észreveszem. Sippy hátradőlt a székében, merengő 

tekintettel rágott egy darab radírgumit, én pedig azon nyomban 

felállítottam a diagnózist. 

– Mondj el mindent, pajti – szóltam. 

– Bertie, én szerelmes vagyok bele. 

– Megmondtad már neki? 

– Hogy tehetném? 

– Nem látom be, miért ne tehetned. Beszélgetés közben nagyon 

könnyű szóba hozni. 

Sippy felhördült. 

– Tudod milyen az, Bertie, ha az ember nyomorult féregnek érzi 

magát? 

– Mi az, hogy! Néha velem is megesik, Jeeves közelében. De ma túl 

messzire ment. Nem fogod elhinni, öregem, de volt képe leszólni azt a 

vázát, amit… 

– Annyival fölöttem áll. 

– Nyúlánk? 

– Lelkileg. Merő lélek az egész lány. És én, milyen vagyok én? 

Földhözragadt. 

– Ezt gondolod? 

– Ezt. Elfelejtetted, hogy tavaly harminc napra ítéltek a feltételes 

szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, mert az evezős verseny 

éjszakáján gyomorszájon vágtam egy rendőrt? 

– De akkor be voltál csiccsentve. 

– Pontosan. Milyen jogcímen merhet egy börtöntöltelék egy 

istennőhöz közeledni? 

Vérzett a szívem a szerencsétlenért. 

– Nem túlzód el ezt egy csipetnyit, öregem? –kérdeztem. – 

Mindenki, aki gondos nevelésben részesült, kicsit megborul az 

evezősverseny utáni éjszakán, és a legkülönbek szinte mindig 



összerúgják a patkót a zsandárokkal. 

A fejét csóválta. 

– Hiába, Bertie. Jót akarsz, de minden szó hasztalan. Nem, csak 

távolról imádhatom őt. A jelenlétében különös némaság vesz erőt 

rajtam. Mintha a nyelvem összegabalyodna a manduláimmal. Szerelmet 

vallani még annyira sem lennék képes, mint arra, hogy… Tessék! – 

kurjantotta. 

Ugyanis, épp amikor kezdte volna összeszedni magát és visszanyerni 

ékesszólását, kopogtak az ajtón. Igazából nem is kopogás volt, inkább 

döngetés vagy dörömbölés. Belépett egy nagydarab, fontosnak látszó 

ürge, a tekintete átható, az orra sas, a járomcsontja magas, tekintélyt 

parancsoló, ez a helyes kifejezés. A gallérja nem tetszett, és Jeevesnek 

is lett volna egykét szava a nadrágja szabásáról, de ennek ellenére is 

tekintélyt parancsoló volt. Azonnal tiszteletet váltott ki az emberből. 

Akár egy közlekedési rendőr. 

– Á, Sipperley! – szólott. 

A jó Sippy fürge mozgássorozatot adott elő. Felugrott székéből, 

görnyedten megállt, és arckifejezését a szempár kidülledése jellemezte. 

– Üljön csak le, Sipperley – mondta a pasas. Rám ügyet sem vetett. 

Egyetlen éles pillantással felmért, és az orrát rövid időre elhúzta felém, 

azután Bertram kimaradt az életéből. – Hoztam magának egy újabb kis 

áldozatot… Haha! Olvassa majd el, ha ráér, fiacskám. 

– Igenis, uram – felelte Sippy. 

– Szerintem tetszeni fog magának. De van még valami. Örvendenék, 

Sipperley, ha egy kicsivel kedvezőbb tördelést kapna, valamicskével 

kiemeltebb helyet a lapban, mint amit a Toszkánai látnivalók című 

írásomnak juttatott. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy hetilapban a 

terjedelem drága kincs, de az ember mégsem szereti azt látni, hogy 

erőfeszítéseinek gyümölcsét – csak így tudom mondani – elrekkentik 

egy hátsó zugba, felkapott szabók és mulatóhelyek hirdetései közé. – 

Elhallgatott, majd gonosz fény lobbant a tekintetében. – Észben tartja 

ezt, Sipperley? 

– Igenis, uram – felelte Sippy. 

– Mélyen lekötelez, fiacskám – mondta a pasas, megint szívélyes 

hangnemben. – Meg kell bocsátania, hogy szóba hoztam, a világért sem 

szeretném befolyásolni a… haha! Szerkesztési elveket, de… Hát akkor 



volt szerencsém, Sipperley. Holnap háromkor benézek, hogy 

megtudjam, mit döntött. 

Visszavonult, körülbelül háromszor két méteres hézagot hagyva 

maga után a légkörben. Amikor ez is bezáródott mögötte, felültem. 

– Hát ez mi volt? – kérdeztem. 

Döbbenten észleltem, hogy szegény jó Sippy gyakorlatilag 

kivetkőzött sippyi mivoltából. Két kezét a feje fölé emelte, a hajába 

markolt, darab ideig rángatta, nagy erővel belerúgott egy asztalba, 

azután a székébe vetette magát. 

– Legyen átkozott! – jelentette ki. – Lépjen banánhéjra a kápolna felé 

menet, és ficamítsa ki mind a két bokáját! 

– Ki volt ez? 

– Kapjon hörghurutot, és ne legyen képes elmondani az évzáró 

beszédet! 

– Jó, de ki volt ez? 

– A volt igazgatóm, Bertie – felelte Sippy. 

– Hogyhogy, drága jó cimborám? 

– Az egykori iskolám igazgatója. – Elgyötört képpel nézett rám. – 

Isten az égben! Hát nem érted, milyen helyzetben vagyok? 

– Hát, nem mondhatnám, öregem. 

Sippy felpattant székéből, és járt egy-két hosszt a szőnyegen. 

– Neked milyen érzés, ha találkozol a régi igazgatóddal? 

– Sosem fordul elő. Meghalt. 

– Akkor megmondom, nekem milyen érzés. Úgy érzem, mintha 

megint alsós lennék, negyedikes, és az osztályfőnököm felküldene 

hozzá, mert rendetlenkedtem az órán. Ez előfordult egyszer, Bertie, és 

az emléke ma is bennem él. Mintha tegnap lett volna: kopogtam 

Waterbury ajtaján, és hallottam, hogy azt ordítja: „Tessék!”, ahogy egy 

oroszlán ordíthatott az őskeresztényekre. Akkor beléptem, és 

csoszogtam a szőnyegen, és ő rám meredt, én meg magyarázkodtam… 

Aztán, nekem úgy tűnt, hogy az egész életem eltelt addigra, 

előrehajoltam, és kaptam hatot a jól bevált helyre a nádpálcával, amely 

csípett, mint a vipera. És ma, valahányszor bejön a szerkesztőségbe, a 

régi seb megint sajogni kezd, és én csak azt bírom kinyögni, hogy 

„Igenis, uram… Nem, uram…” és úgy érzem magam, mint egy 

tizennégy éves kölyök. 



Kezdtem átlátni, mi a nagy helyzet. Az ilyen fickókkal, mint Sippy, 

akik írással fogl., az a baj, hogy művészi temperamentum alakul ki 

bennük, és sose lehet tudni, hogy mikor tör ki. 

– Beállít ide, és a zsebe tele van olyan cikkekkel, hogy Ódon iskolai 

kápolnák vagy Tacitus néhány kevésbé ismert aspektusa, és ehhez 

hasonlók, bennem meg nincs annyi kurázsi, hogy visszautasítsam. Pedig 

ez a lap a közérdeklődésre számot tartó, könnyed társasági hírekre 

szakosodott. 

– Légy kemény, Sippy! Kemény, öregem. 

– Hogy lehetnék, amikor a puszta látványától úgy érzem magam, 

mint egy darab megrágott itatóspapír? Amikor azt az orrot felém 

fordítja, és rám néz, a belső tartásom elkezd kékülni a tövénél, és 

megint kisdiák lesz belőlem. Ez már fölér az üldözéssel, Bertie. És 

legközelebb pedig az fog történni, hogy a tulajdonos észreveszi 

valamelyik ilyen cikket, teljes joggal megállapítja, hogy ha képes 

vagyok ezt nyomdába adni, akkor elment az eszem, és kipenderít. 

Eltöprengtem. Zűrös probléma. 

– Mi lenne, ha… – mondtam. 

– Nem jó. 

– Csak fölvetettem. 

– Jeeves – mondtam hazatérvén –, seregeljen ide! 

– Uram? 

– Izzítsa be az agyát! Olyan esetet hoztam, amelyhez a legjobb 

teljesítményére van szükség. Hallotta ezt a nevet: Miss Gwendolen 

Moon? 

– Az Őszi levelek, az Angliai június és más művek szerzője. Igen, 

uram. 

– Atyavilág, Jeeves, úgy látom, maga mindent tud! 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– No, Mr. Sipperley szerelmes ebbe a Miss Moonba. 

– Igen, uram. 

– De nem meri bevallani. 

– Gyakran előfordul, uram. 

– Mert méltatlannak érzi magát. 

– Pontosan, uram. 

– Helyes. De ez még nem minden. Tegye ezt el az agya hátulsó 



rekeszébe, és eméssze meg a további tényeket. Mr. Sipperley, mint 

tudja, a könnyed életvitelű társaságnak szóló lap szerkesztője. Most meg 

az egykori iskolájának igazgatója kezdett a nyakára járni, és mindenféle 

szemetet ad le közlésre, csupa olyat, ami egyáltalán nem érdekli a 

könnyed életvitelű társaságot. Eddig világos? 

– Tökéletesen tudom követni, uram. 

– És szegény Mr. Sipperley kénytelen leközölni ezeket, jobb 

meggyőződése ellenére, csak azért, mert nincs bátorsága megmondani 

annak az embernek, hogy tűnjön a sunyiba. Az a fő baj, Jeeves, hogy 

Sippynek az az izéje van, ami szokott lenni az embereknek… Itt van a 

nyelvem hegyén. 

– Kisebbrendűségi komplexus, uram. 

– Pontosan. Kisebbrendűségi komplexus. Agatha nénivel 

kapcsolatban nekem is van. Maga ismer engem, Jeeves. Tudja, hogy ha 

arról lenne szó, hogy önkéntes legénység kell a mentőcsónakba, 

rohannék, hogy ellássam a feladatot. Ha bárki azt mondaná: 

„Apuka, ne menj le a szénbányába”, szemernyit sem változtatna 

eltökéltségemen… 

– Kétség nem fér hozzá, uram. 

– De mégis – és itt nagyon figyeljen a szavaimra, Jeeves –, ha 

meghallom, hogy Agatha néni elindult a kisbaltával, és felém tart, hát 

máris iszkolok, mint a nyúl. Miért? Mert kisebbrendűségi komplexusom 

van tőle. Így van ezzel Mr. Sipperley is. Ha kell, felhág a magas bércre, 

melynek homlokát a lángoló napkorong megperzseli, és meg sem remeg 

közben, de nem képes elszánni magát, hogy megkérje Miss Moon kezét, 

nem képes hasba rúgni a régi dirit, nem képes megmondani neki, hogy 

az ódon iskolai kápolnákról szóló cikkeit vigye máshová – mert 

kisebbrendűségi komplexusa van. Nos, Jeeves, mi ezzel a helyzet? 

– Attól tartok, hogy pillanatnyilag nincs olyan tervem, amelyet 

bízvást előterjeszthetnék, uram. 

– Idő kell, hogy gondolkodni tudjon, mi? 

– Igen, uram. 

– Szánja rá, Jeeves, szánja rá! Az éjszakai nyugodalom után 

okosabbnak fogja érezni magát. Mit is mond Shakespeare az álomról, 

Jeeves? 

– A csendes álom: fekve pihenteti Földünknek elfáradt lakosait, hogy 



kifogyott erejek megadja. 

– Pontosan. Erről van szó. 

Tudják, nincs jobb, mint aludni egyet a dolgokra. Alig ébredtem fel 

másnap reggel, arra jöttem rá, hogy álmomban szépen elrendeztem az 

egész grimbuszt, és olyan tervet dolgoztam ki, hogy Foch marsall is 

büszke lett volna rá. Csöngettem Jeevesnek, hogy hozza a teámat. 

Megint csöngettem. De eltelt legalább öt perc, mire a fickó megjelent 

a párolgó-gőzölgővel. 

– Elnézését kérem, uram – mondta, amikor szemére vetettem –, nem 

hallottam a csengőt. A nappaliban voltam, uram. 

– Ó! – jegyeztem meg, és kortyoltam a főzetből. –Egy kis tevés-

vevés, gondolom. 

– Az ön új vázáját törölgettem, uram. 

Átmelegedett a szívem. Ha van olyan ember, akit becsülök, akkor az 

olyan ember, aki nem szégyelli beismerni a tévedését. Ajkát 

természetesen nem hagyta el ilyen értelmű kijelentés, de mi, Woosterek 

tudunk a sorok között olvasni. Láttam, hogy kezd már engesztelődni a 

váza iránt. 

– És milyennek találta? 

– Igen, uram. 

Kissé talányos, de ráhagytam. 

– Jeeves – folytattam. 

– Uram? 

– Az az ügy, amiről tegnap estidőtt tárgyaltunk. 

– Mr. Sipperley problémája, uram? 

– Pontosan. Azzal már ne fárassza magát. Állítsa le az agymunkát. 

Nem lesz szükségem a szolgálatára. Megtaláltam a megoldást. 

Villámcsapásként jutott eszembe. 

– Csakugyan, uram? 

– Egy szempillantás alatt. Az ilyen jellegű ügyekben, Jeeves, az első 

tennivaló, hogy tanulmányozzuk a… mi is az a szó? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Elég gyakori szó… bár idegen. 

– Pszichológia, uram? 

– Pontosan ez az a főnév. Főnév? 

– Igen, uram. 



– Ez a beszéd! Nos, Jeeves, fordítsa figyelmét a derék Sippy 

pszichológiájára. Mr. Sipperley, ha tud követni, olyan helyzetben van, 

mint akinek szeméről még nem esett le a hályog. A feladat, amely rám 

várt, az volt, hogy találjak ki egy módszert, amelynek jóvoltából a 

hályog lehull. Veszi a lapot? 

– Nem maradéktalanul, uram. 

– Szóval, a következőkre akarok kilyukadni: jelenleg ez az 

iskolaigazgató, ez a Waterbury azért képes letaposni Mr. Sipperleyt, 

mert körülveszi és megvédi a méltósága, ha érti, mit akarok mondani. 

Évek teltek el, Mr. Sipperley ma már naponta borotválkozik és fontos 

szerkesztői állást tölt be, de azóta sem tudta elfelejteni, hogy ez az 

ember egyszer hat jókorát húzott rá a nádpálcával. Az eredmény: 

kisebbrendűségi komplexus. Ezt a komplexust csak úgy lehet 

felszámolni, Jeeves, ha gondoskodunk róla, hogy Mr. Sipperley 

tökéletesen méltatlan helyzetben lássa ezt a Waterburyt. Ha ez 

megtörténik, le fog hullani a hályog a szeméről. Ezt magának is látnia 

kell, Jeeves. Vegyük a maga esetét. Nem vitás, hogy a barátai és rokonai 

körében számosan akadnak, akik felnéznek magára, és nagyon tisztelik. 

De tegyük fel, hogy egy éjjel az ittasság előrehaladott állapotában látnák 

magát, amint alsóneműben járja a charlestont a Piccadilly Circus 

közepén… 

– Ennek eshetősége elenyésző, uram. 

– Jó, de tegyük fel, hogy megtörténik. Akkor ugye lehullana a hályog 

a szemükről, mi? 

– Nagyon is elképzelhető, uram. 

– Vegyünk egy másik esetet. Emlékszik arra, amikor úgy egy évvel 

ezelőtt Agatha néni abban a francia szállodában megvádolta a 

szobalányt, hogy ellopta a gyöngysorát, aztán kiderült, hogy az ékszer 

ott van a fiókban? 

– Igen, uram. 

– És ettől a néni úgy nézett ki, mint egy komplett idióta. Ezt maga is 

elismeri. 

– Természetesen én is láttam már Mrs. Spenser Gregsont előnyösebb 

helyzetben is megnyilvánulni, uram. 

– Pontosan. No most, kövessen figyelemmel, mint egy leopárd. 

Amikor vert helyzetben láttam Agatha nénit, megfigyeltem, ahogy az 



arca mályvaszínűvé változik, miközben hallgatja a bajuszos 

szállodaigazgatót, aki folyékony francia nyelven alaposan megmondja 

neki a magáét, és a néni válaszként még csak a szemöldökét se vonja 

fel… Nos, akkor úgy éreztem, hogy lehullt a hályog a szememről. 

Életemben először elszállt belőlem a rémült tisztelet, amit ez a nő 

gyerekkorom óta keltett bennem, Jeeves. Beismerem, hogy később 

visszatért, de abban a pillanatban olyannak láttam Agatha nénit, amilyen 

valójában – nem emberevő ragadozónak, akinek a puszta nevétől erős 

férfiak is megremegnek, mint a rezgőnyárfa ezüstszínű levele, hanem 

egy szerencsétlen pancsernek, aki éppen most ejtett egy jó nagy téglát a 

lábára. Abban a pillanatban, Jeeves, képes lettem volna pontosan 

megmondani neki, hol lépte túl a mértéket, és csak a nemének szóló 

lovagiasság tartott vissza ettől. Ugye ezt sem vitatja? 

– Nem, uram. 

– Nos tehát, szilárd meggyőződésem, hogy Mr. Sipperley szeméről is 

lehull majd a hályog, ha meglátja ezt a Waterburyt, az egykori 

igazgatóját, amint bebotorkál a szerkesztőségbe, tetőtől talpig beborítva 

liszttel. 

– Liszttel, uram? 

– Liszttel, Jeeves. 

– De hát miért tenne ilyet, uram? 

– Mert nem tehet mást. A cucc az ajtó tetején lesz elhelyezve, és a 

gravitáció ereje elintézi a többit. Azt találtam ki, hogy csapdát állítunk 

ennek a Waterburynek, Jeeves. 

– De uram, nem javasolnám, hogy… 

Fölemeltem a kezem. 

Csitt, Jeeves! Még nincs vége. Azt sem felejtette el, hogy Mr. 

Sipperley szerelmes Miss Gwendolen Moonba, de nem meri 

megvallani? Lefogadom, hogy ezt már elfelejtette. 

– Nem, uram. 

– No, akkor hitem szerint, ha rájön, hogy nem tart már ettől a 

Waterburytől, olyan lelki erőre kap majd, hogy semmi sem állíthatja 

meg. Rohanvást fogja szívét az imádott leány lába elé hullatni. 

– Nos, uram… 

– Jeeves – mondtam kissé szigorúan –, valahányszor előterjesztek 

egy ötletet, indítványozok egy tervet vagy eljárást, maga állandóan azt 



mondja: „Nos, uram”, méghozzá igen kellemetlen hangsúllyal. Nem 

tetszik ez nekem, ideje lenne, hogy leküzdje ezt a szokását. Az ötlet, a 

terv, az eljárás, amelyet körvonalaztam, nem tartalmaz hibát. Ha mégis, 

akkor szeretném hallani. 

– Nos, uram… 

– Jeeves! 

– Elnézését kérem, uram. Azt kívántam volna megjegyezni, hogy 

véleményem szerint ön nem a megfelelő sorrendben közelíti meg Mr. 

Sipperley problémáját. 

– Hogyhogy nem a megfelelő sorrendben? 

– Úgy gondolom, uram, hogy jobb eredményeket lehetne elérni 

azáltal, ha előbb rá lehetne venni Mr. Sipperleyt arra, hogy házasságra 

kérje Miss Moont. Amennyiben az ifjú hölgy hajlandónak mutatkozik, 

azt hiszem, Mr. Sipperley oly emelkedett lelki állapotba kerül, hogy Mr. 

Waterbury eligazítása sem okoz majd nehézséget számára. 

– Ó, hogyne… De ekkor önként feltolul a kérdés: hogyan lehetne 

rávenni? 

– Arra gondoltam, uram, hogy mivel Miss Moon költő, mégpedig a 

romantikus fajtából, valószínűleg nyomna a latban, ha a hölgy 

megtudná, hogy Mr. Sipperley súlyos balesetet szenvedett, és az ő nevét 

említette. 

– Őt szólította nagy veszedelmében, ezt akarja mondani? 

– Őt szólította, mint mondja, uram, nagy veszedelmében. 

Felültem az ágyban, és a kanállal aránylag hűvösen rámutattam. 

– Jeeves – szóltam –, én lennék az utolsó, aki magát teszetoszasággal 

vádolja, de ez nem vall magára. Ez nem a maga régi formája. Gyengül a 

szorítása. Évekig is eltarthat, mire Mr. Sipperley súlyos balesetet 

szenved. 

– Ezt is számításba kell venni, uram. 

– El sem hiszem, Jeeves, hogy maga az, aki azt a jámbor javaslatot 

teszi, hogy függesszünk fel minden tevékenységet, akár évekre, arra a 

lehetőségre alapozva, hogy Mr. Sipperley esetleg egy teherautó alá lép, 

vagy valami. Nem! A programnak úgy kell végbemennie, ahogy 

felvázoltam, Jeeves. Reggeli után szíveskedjék kimenni és vásárolni egy 

kilónyi lisztet a legjobbikból. A többit rám bízhatja. 

– Igenis, uram. 



Az ilyen ügyekben, mint minden hadvezér jól tudja, elsősorban a 

terep alapos ismeretére van szükség. Nem ismered a terepet, hova 

lyukadsz ki? Nézd meg Napóleon esetét a sáros úttal Waterloonál! 

Micsoda idióta! 

Sippy munkahelyéről alapos helyismerettel rendelkeztem, az 

alábbiak szerint. Alaprajzot nem mellékelek, mert amikor az ember 

detektívregényt olvas, és a szerző beteszi az udvarház helyszínrajzát, 

megjelölve a szobát, ahol a hullát megtalálták, meg a folyosóra vezető 

lépcsőt meg a többit, azt a részt az ember egyszerűen átugorja. Inkább 

néhány röpke szóban elmagyarázom. 

A Mayfairi Hírlap szerkesztősége egy roskatag, ódon épület első 

emeletén volt a Covent Garden közelében. Az ember az utcai kapun 

belépve egy folyosóra jutott, amely a vetőmaggal és kerti terményekkel 

kereskedő Bellamy fivérek irodáihoz vezetett. Az ember ügyet sem 

vetett Bellamyékra, hanem folytatta útját a lépcsőn felfelé, és két ajtó 

előtt találta magát. Az egyiken a Privát felirat állt, és Sippy szerkesztői 

szobájára nyílott. A másik – a Szerkesztőség táblával – egy kisebb 

helyiségbe bocsátotta az embert, ahol a kifutófiú üldögélt, mentolos 

cukorkát szopogatott, és Tarzan kalandjait olvasta. Ha az ember elhaladt 

a kifutó mellett és belépett a következő ajtón, Sippy szobájában találta 

magát ugyanúgy, mintha a Privát feliratú ajtón lépett volna be. Nagyon 

egyszerű. 

A Szerkesztőség feliratú ajtó fölé kívántam feltámasztani a lisztet. 

Mármost, csapdát állítani egy tiszteletreméltó úriembernek, például 

egy iskolaigazgatónak (még ha az az iskola alacsonyabb rendű is, mint 

amelyikbe az ember maga járt) nem olyan dolog, amibe könnyedén, 

kellő előkészületek nélkül belefoghat az ember. Azt hiszem, még soha 

olyan gondosan nem rendeltem ebédet, mint azon a napon. A szépen 

kiegyensúlyozott ételsort két száraz Martini vezette be, és egy fél ü. 

kellemes, könnyű, száraz pezsgő öblítette le, amelyet egy csöppecske 

brandy követett, úgyhogy ezek után akár egy püspöknek is képes lettem 

volna lisztcsapdát állítani. 

A hadművelet egyetlen bonyolultabb mozzanata a hivatalsegéd 

legényke eltávolítása volt; az ember természetesen nem óhajt 

szemtanúkat, amikor lisztes zsákokat helyez el ajtók tetején. 

Szerencsére mindenkinek megvan az ára: nem tartott sokáig meggyőzni 



a fiatalembert, hogy otthon betegség ütötte fel a fejét, és rá sürgős 

szükség van Cricklewoodban. Ezzel végezvén felhágtam egy székre, és 

munkához láttam. 

Sok-sok év telt el azóta, hogy ezzel próbálkoztam, de a régi tudás 

visszatért, ugyanolyan tökéletességgel, mint valaha. Csinosan 

elhelyeztem a zsákot, de úgy, hogy a továbbiakhoz elég lett volna 

csupán megérinteni az ajtót, ezután leszálltam a székről, Sippy szobáján 

keresztül kisurrantam, és lementem az utcára. Sippy még nem jelent 

meg, de tudtam, hogy általában három előtt öt perccel szokott 

beszivárogni. Az utcán tébláboltam, amikor egyszer csak megjelent a 

sarkon ez a Waterbury. Belépett a kapun, én meg röpke sétára indultam. 

Politikámnak nem képezte részét, hogy jelen legyek, amikor a dolgok 

történni kezdenek. 

Becslésem szerint, a szélviszonyok és egyéb időjárási körülmények 

miatti ráhagyással, a hályog greenwichi középidő szerint körülbelül 

három-tizenötkor fog lehullani Sippy szeméről, ezért mintegy húsz 

percen át kóboroltam a Covent Gardenben a burgonyák és káposzták 

között, majd saját lábnyomaimat követve ismét feltódultam a lépcsőn. 

Beléptem a Privát jelzésű ajtón, arra számítva, hogy odabent a derék 

Sippyt pillantom meg, képzelhető tehát megdöbbenésem és 

csalódottságom, amikor a helyiségben csak ezt a Waterburyt láttam. 

Sippy íróasztalánál ült, újságot olvasott, mintha ő lenne a tulajdonos. 

És ráadásul egy szem liszt nem sok, annyi sem volt rajta. 

– Szent ég! – mondtam. 

Mégiscsak a sáros út esete állt elő, de hát, a fenébe is, hogy 

számíthattam volna arra, hogy ennek az alaknak, akármennyire 

igazgató, van bőr a képén egyenest besétálni Sippy szobájába ahelyett, 

hogy szabályosan, rendesen, a nyilvánosság számára fenntartott ajtón 

ment volna be? 

Fölemelte azt az orrot, és fölötte célba vett a tekintetével. 

– Igen? 

– A kis Sippyt keresem. 

– Mr. Sipperley még nem érkezett meg. Jelentős mérvű sértettséggel 

beszélt, mint aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy megvárakoztassák. 

– Hát, hogy van mindig? – kérdeztem, hogy olajozzam a társalgást. 

Újra elkezdett olvasni. Most úgy nézett fel, mintha eléggé 



fölöslegesnek találná az ottlétemet. 

– Tessék? 

– Ó, semmi. 

– Mondott valamit. 

– Csak azt kérdeztem, hogy van mindig… érti. 

– Mi van mindig? 

– Hogy. 

– Nem értem a szavait. 

– Hagyjuk – ajánlottam. 

A társalgás előmozdítása nehézségekbe ütközött. Nem volt 

közlékeny pasas. 

– Szép napunk van – vetettem fel. 

– Igen. 

– De azt mondják, a vetésnek eső kellene. Megint elmerült az 

újságjában; most mintha azt vette volna zokon, hogy föl kellett jönnie a 

felszínre. 

– Minek? 

– A vetésnek. 

– A vetésnek? 

– A vetésnek. 

– Milyen vetésnek? 

– Hát, úgy általában, a vetésnek. 

Letette az újságot. 

– Ön azt a benyomást kelti, mintha a vetéssel kapcsolatos 

információt kívánna közölni. Mi az? 

– Azt hallottam, hogy esőre van szüksége. 

– Csakugyan? 

Ezzel a kötetlen csevegésnek vége lett. Az egykori iskola igazgatója 

tovább olvasott, én meg kerestem egy széket, leültem, és a sétapálcám 

fogóját szopogattam. És telt-múlt az ólomléptű idő. 

Úgy két órával ezután, bár az is lehet, hogy körülbelül öt perc volt, 

odakintről, a folyosóról különös, nyüszítő hang szűrődött be, mintha egy 

élőlényt fájdalmak gyötörnének. Waterbury felnézett. Én is felnéztem. 

A vinnyogás közeledett. Bejött a szobába. Sippy volt az: énekelt. 

– Imádlak én, ez minden, amit mondhatok. Imádlak, imá-á-ádlak é-é-

én, mindig csak té-é… 



Abbahagyta a kornyikálást, egy perccel sem hamarabb, mint 

szerettem volna. 

– Ó, hello – mondta. 

Elképedtem. Amikor legutóbb láttam a jó Sippyt, biztosan 

emlékeznek rá, olyan benyomást keltett, mint aki nem számított arra, 

hogy a fegyver meg van töltve. Kemény vonások. Összevont 

szemöldök. Karikás szempár. Meg minden ilyesmi. Most viszont, alig 

huszonnégy órával később, valósággal sugárzott. A szeme ragyogott. 

Kifejező ajka örömteli mosolyra húzódott. Úgy festett, mint aki évek óta 

mindennap reggeli előtt bevesz egy késhegynyit. 

– Hahó, Bertie! – köszönt rám. – Hello, Waterbury, öregem! Bocs, 

hogy késtem. 

Waterbury egyáltalán nem volt boldog ettől a kedélyes 

megszólítástól. Látni lehetett, hogy még hidegebbre váltott. 

– Rendkívül sokat késett. Közlöm, hogy csaknem félórát vártam, 

márpedig az időm nem értéktelen. 

– Bocs, bocs, bocs, bocs, bocs – mosolygott Sippy behízelgően. – 

Ugye amiatt az Erzsébet kori drámaírókról szóló cikk miatt keres, amit 

tegnap hagyott itt? Hát elolvastam, és sajnos, kedves Waterbury, 

öregem, az a cikk N. K. 

– Mit mondott? 

– Nem közölhető. Semmilyen szempontból nem felel meg. Teljesen 

mellé talál. Ez a lap a könnyed életvezetésű társaság érdeklődésére tart 

számot. Mit vegyen fel az elsőbálozó a Goodwood-kupa nyitó napján, 

tudja; vagy tegnap láttuk Lady Betty Bottle-t a parkban sétálni – a 

hölgy, mint tudjuk, Peebles hercegnő sógornője, a barátai számára 

Kuksi –, szóval csupa ilyen szemét. Az olvasóimat nem érdeklik az 

Erzsébetkori drámaírók. 

– Sipperley…! 

A derék Sippy kinyújtotta karját, és atyaian hátba veregette. 

– Figyeljen rám, Waterbury – szólt nyájasan. – Maga is ugyanolyan 

jól tudja, mint én, hogy mennyire utálom, ha nemet kell mondanom egy 

régi pajtásomnak. De kötelességeim vannak a lap iránt. Azért ne 

szomorkodjon. Próbálkozzon, és sikerülni fog. Nagyon ígéretes az 

anyaga, de meg kell ismernie a piacot. Tartsa nyitva a szemét, és 

figyelje ki, mire van szükségük a szerkesztőknek. Csak egy kósza ötlet: 



írhatna egy könnyed, szellős kis cikket az ölebekről. Bizonyára 

felfigyelt rá, hogy a mopszlit, amely valaha oly divatos volt, kezdi 

felváltani a pincsi, a griffon és a sealyham. Vigye végig ezt a vonalat, 

és… 

Waterbury az ajtó felé vonult. 

– Nem óhajtom, ahogy maga mondja, végigvinni azt a vonalat – 

jelentette ki mereven. – Ha nem kívánja  megjelentetni az Erzsébet-kori 

drámaírókról szóló dolgozatomat, nincs kétségem afelől, hogy találok 

más szerkesztőt, akinek ízlése összhangban van a munkámmal. 

– Ez a helyes felfogás, Waterbury! – felelte Sippy nyájasan. – Soha 

ne adja fel! A kitartás meghozza az eredményt. Ha egy cikkét 

elfogadják, küldjön újabb cikket annak a szerkesztőnek. Ha a cikkét 

visszautasítják, küldje el azt a cikket egy másik szerkesztőnek. 

Folytassa, Waterbury! A jövőben is fokozott érdeklődéssel fogom 

követni a pályafutását. 

– Köszönöm – mondta Waterbury ellenségesen. – Ez a szakavatott 

tanács bizonyára igen hasznos lesz majd. 

Kiviharzott, az ajtót bevágta maga után, én meg Sippyhez fordultam, 

aki a szobában csapongott, mint egy föllelkesült szalonka. 

– Sippy… 

– He? Mi? Rohannom kell, Bertie, rohannom kell! Csak azért 

ugrottam be, hogy elújságoljam a hírt: Gwendolent viszem a Carltonba 

teázni. Én vagyok a legboldogabb ember a földkerekségen, Bertie. 

Jegyben járok, tudod? Eljegyeztük egymást. Minden el van rendezve, a 

szaggatott vonalon aláírva. Esküvő: június elseje, pontban délelőtt 11, a 

Szent Péterben, Eaton Square. A nászajándékokat kéretik május végéig 

elküldeni. 

– De Sippy! Fékezz már le egy másodpercre! Hogy történt ez? Azt 

hittem… 

– Hát, ez hosszú történet. Sokkal hosszabb, mint amit most el tudnék 

mondani. Kérdezd Jeevest. Ő is eljött velem, odalent vár. Amikor 

láttam, hogy Gwendolen fölém hajol, és a szeméből patakzanak a 

könnyek, már tudtam, hogy csak egy szót kell mondanom, nem is kell 

több. Kezembe fogtam a kis kezét, és… 

– Hogyhogy föléd hajolt? Hol? 

– A te nappalidban. 



– Miért? 

– Mit miért? 

– Miért hajolt föléd? 

– Mert a földön feküdtem, te marha. Még szép, hogy ha egy lány 

földön fekvő embert lát, fölé hajol. Szevasz, Bertie, sietnem kell. 

Már kint volt a szobából, mielőtt egyáltalán észrevettem, hogy 

elindult. Nagy sebességgel eredtem a nyomába, de már lent volt a 

földszinten, mikor kiléptem a folyosóra. Vágtattam utána, ám mire az 

utcára értem, az már üres volt. 

Nem, nem teljesen üres. Jeeves áll ott a járdán, és álmatag tekintettel 

mustrált egy fél karfiolt, amely ott hevert útközépre vetve. 

– Mr. Sipperley az imént sietett el, uram – mondta, amikor 

kizúdultam az utcára. 

Megtorpantam, megtöröltem homlokomat. 

– Jeeves – mondtam –, mi történt? 

– Ami Mr. Sipperley szívügyeit illeti, uram, minden, örömmel 

jelenthetem, rendben van. Ő és Miss Moon kielégítő megállapodást 

hozott tető alá. 

– Tudom. Eljegyezték egymást. De hogyan történt? 

– Bátorkodtam az ön nevében telefonozni Mr. Sipperleynek, arra 

kérve, hogy haladéktalanul jöjjön át, uram. 

– Ó, hát így került a lakásba! És? 

– Ezután bátorkodtam felhívni Miss Moont is, és tájékoztattam, hogy 

Mr. Sipperleyt csúnya baleset érte. Ahogy számítottam is rá, az ifjú 

hölgy mélyen megrendült, és abbeli szándékát hangoztatta, hogy 

azonnal Mr. Sipperley segítségére siet. Amikor odaért, már csupán 

néhány perc hiányzott az ügy megoldásához. Úgy tűnik, Miss Moon 

régóta szerette Mr. Sipperleyt, uram, és… 

– Azt gondoltam volna, hogy amikor odaért, és látta, hogy Sippyt 

nem érte súlyos baleset, teljesen kiborult, hogy bolonddá tették. 

– Mr. Sipperleyt valóban súlyos baleset érte, uram. 

– Érte? 

– Érte, uram. 

– Fura véletlen. Mármint azok után, amit reggel mondott. 

– Nem teljesen, uram. Mielőtt Miss Moont értesítettem volna, 

bátorkodtam Mr. Sipperleyt fejbe ütni az ön egyik golfütőjével, amely 



szerencsére a szoba sarkában hevert. Azt hiszem, a putter volt az. Ha 

emlékszik, uram, reggel azzal gyakorolt, mielőtt elment otthonról. 

Tátott szájjal bámultam a fickót. Mindig is határtalan bölcsességű 

embernek ismertem Jeevest, aki a nyakkendők és kamáslik minden 

kérdésében mérhetetlenül tájékozott, de azt sohasem gyanítottam, hogy 

ilyen izommunkára képes lehet. Ez teljesen új távlatokat nyitott meg 

vele kapcsolatban. Úgy fogalmazhatom meg a legjobban, hogy 

miközben bámultam rá, a szememről lehullott a hályog. 

– Magasságos ég, Jeeves! 

– A legmélyebb sajnálattal tettem, uram. Ezt láttam az egyetlen 

követhető útnak. 

– De hát hallgasson ide, Jeeves! Ezt nem értem. Nem gurult irtózatos 

dühbe Mr. Sipperley, amikor magához tért, és rájött, hogy maga 

golfütőkkel agyabugyálja? 

– Nem jutott tudomására, hogy én tettem, uram. Azzal az 

elővigyázattal éltem, hogy megvártam, amíg átmenetileg háttal fordul 

felém. 

– De mivel magyarázta a púpot a fején? 

– Azzal a felvilágosítással szolgáltam, hogy az ön új vázája esett a 

fejére, uram. 

– Mi a manóért hitte volna el ezt? Akkor a váza összetörött volna. 

– A váza összetörött, uram. 

– Micsoda? 

– Szavahihetőségem megőrzése érdekében kénytelen-kelletlen 

magam törtem össze, uram. És sajnálattal kell mondanom: a pillanat 

izgalmában helyrehozhatatlanul. 

Kihúztam magam. 

– Jeeves! – kezdtem. 

– Bocsánat, uram, de nem lenne tanácsos kalapot vennie? Erős szél 

fúj. 

Pislogtam. 

– Nincs rajtam kalap? 

– Nincs, uram. 

Fölemeltem a kezem, megtapogattam a kobakomat. Teljesen igaza 

volt. 

– És tényleg nem! Biztosan Sippy szobájában hagytam. Várjon meg, 



Jeeves, lehozom. 

– Igenis, uram. 

– Sok mondanivalóm van magának. 

– Köszönöm, uram. 

Felügettem a lépcsőn, és belöktem az ajtót. Ekkor valami súlyos, 

tompa tárgy zuhant a fejemre, és az egész világ tömör lisztté változott. 

Siettemben a másik ajtón nyitottam be; elég az hozzá, hogy ha ezentúl 

még valamelyik cimborámnak kisebbrendűségi komplexusa támad, azt 

magának kell megoldania. Bertramnak elege volt. 



[3]  

Jeeves és a karácsonyi hangulat 
 

A levél tizenhatodikán reggel érkezett meg. Éppen a reggelit tömtem a 

fejembe, a kávé meg a füstölt hering eléggé jól felerősített. Úgy 

döntöttem, hogy késlekedés nélkül Jeeves tudomására hozom a hírt. 

Ahogy Shakespeare mondja, ha valamit meg kell csinálnod, akkor ne 

vacakolj, ess neki, legyél túl rajta. A fickó persze csalódott lesz, talán 

még az orrát is felhúzza, de az ördögbe is, imitt-amott egy kiskanálnyi 

csalódás jót tesz az embernek. Ráébreszti, hogy az élet kemény és 

szigorú. 

– Á, Jeeves – mondtam. 

– Uram? 

– Levelet kaptunk Lady Wickhamtől. Meghívott a házába az 

ünnepekre. Úgyhogy legyen szíves, sebtében pakolja össze a 

szükségeseket. Huszonharmadikán útnak eredünk Skeldings iránt. 

Legyen estélyi öltözék sok fehér nyakkendővel, Jeeves, valamint 

néhány kényelmes tweedöltöny nappali viseletre. Úgy számítom, hogy 

egy cseppet elidőzünk ott. 

Csend lett. Éreztem, hogy fagyos tekintetével célba vesz, de én a 

lekvárral bíbelődtem, és nem voltam hajlandó észrevenni. 

– Azt gondoltam, hogy jól értem önt, uram, amikor fölvetette, hogy 

közvetlenül karácsony után Monte-Carlóba kíván utazni. 

– Tudom. De az ugrott. Változott a terv. 

– Igenis, uram. 

Ekkor megcsörrent a telefon, és nagyon szépen megoldotta a 

helyzetet, amely kezdett már kínossá válni. Jeeves leakasztotta a 

hallgatót a horogról. 

– Tessék!… Igen, asszonyom… Igenis, asszonyom. Adom Mr. 

Woostert. – Átnyújtotta a hallgatót. – Mrs. Spenser Gregson, uram. 

Tudják, időnként kénytelen vagyok arra gondolni, hogy Jeeves kezd 

kiengedni. Fénykorában egy pillanat műve lett volna azt mondania 

Agatha néninek, hogy nem vagyok otthon. Szemrehányó pillantást 

vetettem rá, és átvettem a készüléket. 

– Halló! – mondtam. – Tessék! Halló! Halló! Itt Bertie beszél. Halló! 



Halló! Halló! 

– Ne hallózz már nekem – vakkantotta az élemedett rokon a 

szokásos, éles modorában. – Nem vagy papagáj. Néha azt kívánom, 

bárcsak papagáj lennél, akkor talán szorult volna beléd némi értelem. 

Nagyon elhibázott hangütés kora reggel, de mit tehet az ember? 

– Bertie, Lady Wickham azt írja, téged is meghívott Skeldingsbe 

karácsonyra. Ott leszel? 

– Eléggé. 

– Hát viselkedj rendesen. Lady Wickham régi barátnőm. 

Nem voltam az ilyesmihez való hangulatban, pláne telefonon. 

Szemtől szemben még csak-csak, de a drót végén, azt nem. 

– Természetesen igyekezni fogok, Agatha néni – feleltem mereven –, 

hogy viselkedésemet ahhoz igazítsam, ami egy angol úrtól elvárható, ha 

látogatóba… 

– Mit mondasz? Beszélj hangosabban. Nem hallom. 

– Azt mondtam, hogy „Rendben”. 

– Ó. Hát ajánlom is. Van egy másik oka is, hogy figyelmeztesselek: 

igyekezz a lehető legkevésbé idiótának mutatkozni Skeldingsben. Sir 

Roderick Glossop is ott lesz. 

– Micsoda? 

– Ne ordíts! Majdnem megsüketültem. 

– Azt mondtad: Sir Roderick Glossop? 

– Azt. 

– Úgy érted: Tuppy Glossop? 

– Úgy értem, hogy Sir Roderick Glossop. Ezért mondtam azt, hogy 

Sir Roderick Glossop. Most pedig, Bertie, azt akarom, hogy nagyon 

figyelj rám. Ott vagy? 

– Igen. Még itt vagyok. 

– Akkor jól figyelj! Végre, elképzelhetetlen nehézségek árán, minden 

tanúbizonyság ellenében, hajszál híján sikerült meggyőznöm Sir 

Rodericket arról, hogy nem vagy ténylegesen elmebeteg. Készen áll 

arra, hogy felfüggessze az ítéletét, amíg még egyszer találkozik veled. 

Ennélfogva az, ahogy Skeldingsben viselkedsz… 

De én már helyére akasztottam a hallgatót. Felkavarva. Ez a helyes 

kifejezés. Fel voltam k. a lelkem mélyéig. 

Szóljanak közbe, ha már meséltem volna, de ha még nem tudnák, 



hadd mondjam el a tényeket ezzel a Glossoppal kapcsolatban. 

Nagyszabású vén szivar volt, a feje kopasz, a szemöldöke busa, 

szakmájára nézve dilidoktor. A mai napig nem tudom, hogyan 

történhetett, de egyszer eljegyeztem a lányát, Honoriát, aki riasztó, 

nyomulós nőszemély volt, Nietzschét olvasott, és a nevetése olyan volt, 

mint amikor az óceán hullámai a sziklás partokat ostromolják. Az 

eljegyzés később törölve lett bizonyos események miatt, amelyek arról 

győzték meg az öregfiút, hogy nem vagyok százszázalékos; azóta is az 

elsők között szerepelek a „Hibbantak, akikkel együtt ebédeltem” című 

listáján. 

Úgy éreztem, hogy még karácsonykor is, amikor a világ összes 

békéje és minden jóakarat, ami csak létezik, itt tolong, a találkozás ezzel 

a pasassal nehéz menet lesz. Ha nem lett volna több jó okom is arra, 

hogy Skeldingsbe utazzam, lefújtam volna az egészet. 

– Jeeves – szóltam egy szempillantás alatt –, tudja, mi a helyzet? Sir 

Roderick Glossop is ott lesz Lady Wickhamnél. 

– Igenis, uram. Ha befejezte a reggelit, elvinném a tálcát. 

Hideg és fennhéjázó. Semmi együttérz. Nulla segítőkészség, amit 

pedig annyira jólesik látni. Mint számítottam is rá, szívére vette az infót, 

hogy nem utazunk Monte-Carlóba. Erős sportemberi hajlam van 

Jeevesben, és tudom, hogy nagyon számított egy kis edzésre a 

rulettasztalok mellett. 

Mi, Woosterek tudunk álarcot viselni. Úgy tettem, mintha nem 

venném észre, hogy kiveszett belőle az emberiesség. 

– Vigye csak, Jeeves – feleltem büszkén –, ahogy kényelmes 

magának. 

A kettőnk viszonya a hét hátralevő részében is eléggé kényszeredett 

maradt. Reggelente, amikor behozta a teámat, modorát hűvös 

távolságtartás jellemezte. Huszonharmadikán délután, amikor az autóval 

leutaztunk Skeldingsbe, zárkózott volt és tartózkodó. Látogatásom első 

estéjén, vacsora előtt úgy tette be a frakkingem mandzsettagombjait, 

hogy azt másnak mint nyomatékosnak nem nevezhetem. Pocsékul 

fájdalmas volt az egész, és ahogy huszonnegyedikén reggel az ágyban 

feküdtem, úgy láttam, hogy nincs más hátra, mint az összes tényt elébe 

tárni, bízva természetes jó érzésében, hogy az majd előmozdítja a 

megértést. 



Aznap reggel kimondottan rózsás hangulatban voltam. Minden 

klappolt, minden úgy ment, mint a parancsolat. Vendéglátónk, Lady 

Wickham hosszú csőrű nőszemély volt; túlságosan emlékeztetett 

Agatha nénire ahhoz, hogy jól érezzem magam a közelében, de egész 

barátságos volt, amikor megérkeztem. A lánya, Roberta olyan 

melegséggel fogadott, hogy bizony megpendültek a szívem húrjai. Sir 

Roderick pedig az együtt töltött röpke pillanat alatt olyannak hatott, 

mint akin meglepő mértékben elhatalmasodott a karácsonyi hangulat. 

Amikor meglátott, a szája sarka egy pillanatra megrándult, amit úgy 

értelmeztem, hogy nála ez számít mosolygásnak, és azt mondta: – Á, 

fiatalember! – Nem kifejezetten pajtáskodva, de ezt mondta, és én ezt 

olybá vettem, mintha a párduc a kecskefiúval feküdne. 

Úgyhogy mindent egybevéve az élet ezen a ponton egész jól nézett 

ki, és én elhatároztam, hogy elmondom Jeevesnek, pontosan mi is a 

helyzet. 

– Jeeves – szóltam, amikor megjelent a párolgó-gőzölgővel. 

– Uram? 

– Az ittlétünkkel kapcsolatban mondanék néhány szót 

magyarázatképpen. Úgy gondolom, magának joga van ismerni a 

tényeket. 

– Uram? 

– Attól tartok, hogy a monte-carlói utazás lefújása nagy koppanás 

magának, Jeeves. 

– Egyáltalán nem, uram. 

– Ó, dehogynem! Lelkileg már beállította magát arra, hogy a világ 

rákfene-központjában fog áttelelni, tudom én. Láttam, hogy felcsillant a 

szeme, amikor azt mondtam, hogy oda utazunk. Picit horkantott is, és az 

ujjai megrándultak. Tudom én, jól tudom. Most pedig, hogy változott a 

program, a lelkét éles vas járta át. 

– Egyáltalán nem, uram. 

– Dehogynem! Láttam. Hát jól van, most azt akarom közölni 

magával, Jeeves, hogy nem könnyed szeszélyből döntöttem így ebben 

az ügyben. Nem játszi kedvem fogadtatta el velem Lady Wickham 

meghívását. Hetekig törekedtem erre, mégpedig számos megfontolás 

miatt. Először is: lehet-e karácsonyi hangulatot találni Monte-Carlóban? 

– Akar-e az ember karácsonyi hangulatot találni, uram? 



– Hát hogyne akarna. Én élek-halok érte. De ez csak az egyik dolog. 

Van másik is. Elengedhetetlen volt, hogy karácsonykor Skeldingsben 

legyek, mert tudom, hogy Tuppy Glossop is itt lesz. 

– Sir Roderick Glossop, uram? 

– Az unokaöccse. Talán már látta is itt a házban: tejfölszőke csibész, 

aki folyton vigyorog, mint a fakutya. Az Tuppy, én pedig már egy ideje 

szeretném a markomba kaparintani. Berágtam rá, és haragot táplálok 

iránta. Hallgassa meg a tényeket, Jeeves, és mondja meg, hogy van-e 

okom szörnyű bosszút forralni. 

Kortyoltam a teából, mert a gaztett puszta említése is megrázott. 

– Annak ellenére, hogy a kis Tuppy Sir Roderick Glossop 

unokaöccse, akinek kezétől, mint tudja, Jeeves, sokat szenvedtem, én 

mégis messzemenőleg barátkoztam vele, a Parazita Klubban is, másutt 

is. Azt vallottam, hogy az ember nem tehető felelőssé a rokonaiért, és 

hogy én is utálnám, ha például a cimboráim Agatha nénit hoznák fel 

velem szemben. Ez szerintem szellemi nyitottságra vall. 

– Rendkívüli mértékben, uram. 

– Nahát, mondom, mindenféle helyekre eljártam cimborálni ezzel a 

Tuppyval, és tudja, hogy mit követett el? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Megmondom. Egy éjjel a Parazitában vacsoráztunk, és utána 

Tuppy fogadást ajánlott: azt mondta, hogy nem tudnék az úszómedence 

fölött lógó köteleken és gyűrűkön lengve átjutni a túlsó partra. 

Fogadtam vele, és nagy elánnal neki is indultam, amíg az utolsó 

gyűrűhöz nem értem. Ott jöttem rá, hogy ez az emberbőrbe bújt fenevad 

az utolsót kikötötte a korláthoz, én meg ott lógtam a semmiben, és 

semmilyen eszköz nem állt rendelkezésemre, hogy partra jussak, ahol 

otthonom és szeretteim vártak. Nem tehettem mást, a vízbe pottyantam. 

Tuppy elmondta, hogy sok srácot beugratott már ezzel; én pedig azt 

mondom, Jeeves, hogy ha itt, Skeldingsben – ahol a vidéki udvarházak 

kínálta lehetőségek széles arzenálja áll rendelkezésemre – nem leszek 

képes visszavágni neki, akkor nem vagyok már az, aki voltam. 

– Értem, uram. 

Volt valami a modorában, ami azt súgta nekem, hogy még mindig 

hiányzik belőle a teljes együttérzés és egyetértés, úgyhogy, akármilyen 

kényes volt is a téma, elhatároztam, hogy az összes lapomat kiterítem. 



– Most pedig, Jeeves, elérkeztünk a legfontosabb indokhoz, ami 

miatt Skeldingsben kell töltenem a karácsonyt. Jeeves – folytattam, 

majd megint kortyoltam a csészéből, és pírba borult arccal bukkantam 

elő –, a dolog veleje az, hogy szerelmes vagyok. 

– Csakugyan, uram? 

– Miss Roberta Wickham, gondolom, ismerős már. 

– Igen, uram. 

– No hát akkor. 

Kis csend lett; hagytam, hadd ülepedjen le. 

– Amíg itt tartózkodunk, Jeeves – mondtam –, bizonyára sokat fog 

találkozni Miss Wickham szobalányával. Ilyenkor dobjon be mindent. 

– Uram? 

– Érti maga, mire gondolok. Mondja neki, mennyire jó fej vagyok. 

Emlegesse a rejtett mélységeimet. Az ilyesmi elterjed. Hangsúlyozza, 

hogy érző szívem van, és az idén második lettem a Parazita Klub 

fallabda-versenyén. A tupírozás sohasem vész kárba, Jeeves. 

– Igenis, uram. De… 

– De mi? 

– Nos, uram… 

– Jólesne, ha nem mondaná ezt a nos, uramat ilyen kenetteljes 

hangon. Biztos, hogy erről szóltam már korábban is. Kezd ez a szokása 

elhatalmasodni. Fogja vissza. Mi nyomja a lelkét? 

– Aligha vehetem a bátorságot, uram… 

– Mondja csak, Jeeves… Mindig örülünk, ha hírt kapunk magáról. 

– Azt kívántam volna megjegyezni, uram, ha megbocsátja, hogy 

nézetem szerint Miss Wickham aligha megfelelő… 

– Jeeves – mondtam hidegen –, ha a hölgy sérelmére kíván mondani 

valamit, azt ne a jelenlétemben tegye. 

– Igenis, uram. 

– És sehol másutt se, ami azt illeti. Mi a baja Miss Wickhammel? 

– De kérem, uram…! 

– Jeeves, ragaszkodom hozzá. Eljött az egyenes beszéd ideje. Miss 

Wickham miatt horgadt fel. Tudni akarom, miért. 

– Csupán az futott át az agyamon, uram, hogy az ön karakterével 

rendelkező urak számára nem Miss Wickham a megfelelő társ. 

– Hogy érti azt, hogy az én karakteremmel rendelkező urak? 



– Nos, uram… 

– Jeeves! 

– Elnézését kérem, uram. A kifejezés szándékomon kívül csúszott ki. 

Csupán azt kívántam volna megjegyezni, hogy csak azt 

posztulálhatom… 

– Csak mi? 

– Csak azt mondhatom, hogy mivel a véleményemet kérdezte… 

– Csakhogy én nem kérdeztem. 

– Az volt a benyomásom, uram, hogy ön a tárgyban vallott 

nézeteimet óhajtja megtudni, uram. 

– Ó! Hát akkor halljuk, ha már itt tartunk. 

– Igenis, uram. Úgy hát, ha szabad így fogalmaznom, uram, habár 

Miss Wickham bájos ifjú hölgy… 

– No, Jeeves, ezzel fején találta a szöget. Micsoda szempár! 

– Igen, uram. 

– Micsoda haj! 

– Teljesen igaz, uram. 

– És mennyi hunc és mennyi pajk! Már ha érti, mire gondolok. 

– Pontos kifejezéseket használ, uram. 

– Akkor jó, folytassa! 

– Tagadhatatlan, hogy Miss Wickham rendelkezik ezekkel a 

kívánatos tulajdonságokkal, uram. Mindazonáltal egy, az ön 

karakterével rendelkező úr számára házastársjelöltként nem tudom 

megfelelőnek tekinteni. Véleményem szerint Miss Wickham nélkülözi a 

komolyságot, uram. Ő túlságosan csapongó és zabolátlan. Ahhoz, hogy 

Miss Wickham férjeként megállja a helyét, a férfinak uralkodói 

személyiségre és tekintélyes jellemszilárdságra van szüksége. 

– Pontosan! 

– Mindig csak habozva mernék élettársnak javasolni olyan ifjú 

hölgyet, akinek haja ennyire élénkvörös. A vörös haj, uram, 

megítélésem szerint veszedelmes. 

Egyenesen a szemében néztem a fickónak. 

– Jeeves – szóltam –, vadakat beszél. Abszolút zöldségeket. 

– Igenis, uram. 

– Szemenszedett zagyvaságokat. 

– Igenis, uram. 



– Igenis, uram… Vagyis: Igenis, Jeeves, ez minden – mondtam. 

Ittam egy kevés teát, és nyeltem mellé nagy adag bosszúságot. 

Nem gyakori eset, hogy Jeevesre rábizonyíthatom a tévedését, de 

aznap vacsoraidőben olyan helyzetbe kerültem, hogy alkalmam volt 

megtenni, és tüstént meg is tettem. 

– Ha már arról van szó, amiről szó van, Jeeves – mondtam, amikor 

visszatértem a fürdőből, és ott találtam, amint az ingemet 

tanulmányozza –, örvendenék, ha egy percre megajándékozna a 

figyelmével. Előre szólok, hogy amit mondani fogok, attól elég hülye 

színben fog feltűnni. 

– Csakugyan, uram? 

– Bizony, Jeeves. Fenemód hülye lesz az a szín, amelyben feltűnik. 

Ez majd rávezeti, hogy a jövőben óvatosabb legyen, amikor becsléssel 

állapítja meg emberek jellemét. Ma reggel, ha jól emlékszem, maga 

kijelentette, hogy Miss Wickham csapongó és zabolátlan, valamint 

nélkülözi a komolyságot. Pontosan idézem? 

– Egész pontosan, uram. 

– Akkor attól, amit most mondandó vagyok, talán megváltoztatja a 

véleményét. Délután sétáltam egyet Miss Wickham társaságában, és 

séta közben elmondtam neki, mit tett a nyavalyás kis Tuppy Glossop a 

Parazita Klub uszodájában. Csüggött a szavaimon, Jeeves, és tele volt 

együttérzéssel. 

– Csakugyan, uram? 

– Csöpögött belőle. És ez nem minden. Szinte még be sem fejeztem, 

máris javasolt egy elképzelhetetlenül kiérlelt, agyafúrt, ígéretes tervet 

arra, hogy Tuppy haja őszbe csavarodjon, és sírig tartó megbánás 

hatalmasodjon el rajta. 

– Ez rendkívül ígéretes, uram. 

– Ígéretes, ez a helyes kifejezés. A jelek szerint abban a 

leányiskolában, ahol Miss Wickham nevelkedett, időnként szükségessé 

vált, hogy a közösség helyes gondolkodású egyedei megleckéztessék a 

tévelygőket. Tudja, mit tettek, Jeeves? 

– Nem, uram. 

– Fogtak egy hosszú rudat, és – jól figyelmezzen a szavaimra – a 

végéhez egy stoppolótűt erősítettek. Majd az éj leple alatt titkon 

belopóztak a vétkes hálófülkéjébe, és a tűvel kiszúrták a gumi 



ágymelegítőjét. A lányok sokkal kifinomultabban gondolkodnak ezen a 

téren, mint a fiúk, Jeeves. Az internátusban néha előfordult, hogy 

éjszaka leöntöttünk valakit egy kancsó vízzel, de sosem jutott eszünkbe 

ugyanazt az eredményt ilyen különösen szellemes, tudományos 

módszerrel elérni. Szóval, Jeeves, ennek a tervnek a foganatosítását 

javasolta Miss Wickham Tuppyval szemben, és ez az a lány, akiről 

maga azt mondta, hogy csapongó és nélkülözi a komolyságot. Az a 

lány, aki ilyen javaslattal tud előállni, az számomra eszményi segítőtárs. 

Örülnék, Jeeves, ha mire ma éjjel nyugovóra térek, maga itt várna a 

szobában egy hosszú rúddal, amelynek végére egy jó hegyes stoppolótű 

van erősítve. 

– Nos, uram… 

Fölemeltem a kezem. 

– Jeeves – mondtam. – Egy szót se többet! Rúd, egy darab; tű, 

stoppoló, jó hegyes, egy darab; ebben a szobában, ma éjjel pontban 

tizenegy-harmincra. 

– Igenis, uram. 

– Van fogalma arról, hogy Tuppy hol alszik? 

– Megérdeklődhetem, uram. 

– Tegye meg, Jeeves. 

Perceken belül visszatért a szükséges infóval. 

– Mr. Glossop a tavi szobában van elszállásolva, uram. 

– Melyik az? 

– Egy emelettel alattunk a második ajtó, uram. 

– Rendben, Jeeves. Az inggombjaim a helyükön vannak? 

– Igen, uram. 

– A mandzsettagombok is? 

– Igen, uram. 

– Akkor húzza rám. 

Minél többet gondoltam erre a vállalkozásra, amelyet a 

kötelességtudat és az állampolgári felelősségérzet ruházott rám, annál 

jobbnak látszott a szememben. Nem vagyok bosszúálló jellem, de úgy 

éreztem, ahogy a helyemben bárki érezte volna: hogyha az olyanok, 

mint a kis Tuppy simán megúszhatják a gaztetteiket, akkor az egész 

társadalom és a civilizáció elkerülhetetlenül összeomlik. A feladat, 

amely rám várt, nehézségekkel és kényelmetlenséggel járt, mert 



beletartozott az is, hogy a kora hajnali órákig fenn maradjak, aztán 

végigtalpaljak a hideg folyosón, de én nem riadtam vissza. Végül is a 

családi hagyomány kötelez. Mi, Woosterek a keresztes háborúkban is 

megtettük a magunkét. 

Karácsony este lévén, mint előre láttam, jó nagy vigadozás, miegyéb 

volt a házban. Először is felsorakozott a falusi énekkar, és korálokat 

adott elő a főkapu előtt, aztán valaki táncot kezdeményezett, azután is 

tartott a beszélgetés, ezezés-azozás, úgyhogy csak éjjel egy óra után 

kerültem vissza a szobámba. Ésszerű ráhagyással számolva hajnali fél 

három előtt nem látszott biztonságosnak a kis expedícióm elindítása; 

meg kell mondanom, csak a legnagyobb elszántsággal tudtam megállni, 

hogy be ne bújjak a takaró alá és bevégzettnek ne nyilvánítsam a napot. 

Mostanában már nem nagyon rajongok az éjszakázásért. 

Fél háromkor végre úgy tűnt, hogy minden csendes. Leráztam 

magamról az álom ködét, megmarkoltam fegyveremet, a tűvel ellátott 

rudat, és elindultam a folyosón. És végre ott álltam a tavi szoba előtt; 

elfordítottam az ajtógombot, megállapítottam, hogy az ajtó nincs 

bezárva, és beléptem. 

Azt hiszem, egy betörő – igazi hivatásosra gondolok, aki télen-

nyáron heti hat éjszakán gyakorolja a szakmát – eljuthat odáig, hogy ha 

a sötétben valaki másnak a hálószobájában találja magát, az abszolúte 

semmit sem jelent neki. Az olyan újonc azonban, mint én, akinek nincs 

előzetes tapasztalata, sok előnyt lát abban a lehetőségben, hogy hagyja 

az egészet, csöndesen becsukja az ajtót maga után, és ágyba bújik. Csak 

úgy sikerült végigcsinálnom a manőver első percét, hogy összeszedtem 

a Woosterek bulldogtermészetét, és emlékeztettem magam, hogy ha ezt 

az alkalmat elpuskázom, második talán sohasem adódik. Utána aztán 

elszállt a gyengeség, és Bertram ismét önmaga lett. 

Amikor belopakodtam, a szoba olyan sötétnek tűnt, mint egy 

szenespince, de egy idő után a dolgok kezdtek megvilágosodni. A 

függönyök nem takarták teljesen az ablakot, úgyhogy egy hangyányit 

látni lehetett a tájból odakint. Az ágy az ablakkal szemközt állt, a feje a 

falhoz tolva, a vége pedig a lábakkal a szoba közepe felé nyúlt, ahol én 

álltam, így lehetséges volt a küldetés elvégzése után gyorsan 

visszavonulni. Már csak az a meglehetősen nehéz feladat volt hátra, 

hogy megtaláljam a forróvizes palackot. Mit akarok mondani, ha az 



ember egy ilyen feladatot titokban, diszkréten akar végrehajtani, egy 

dolgot semmiképpen sem tehet: nem állhat az áldozat ágyának lábánál, 

és nem döfködheti a takarót találomra a stoppolótűvel. Mielőtt 

határozott lépésekre kerülne sor, elkerülhetetlen, hogy az ember 

felderítse a palack hollétét. 

Ekkor jócskán felderültem, mert a párnák irányából egészséges, telt 

horkolás jutott a fülembe. A józan ész azt súgta, hogy aki így tud 

horkolni, azt holmi apróság aligha ébreszti fel. Közelebb óvakodtam, és 

finom mozdulatokkal végigsimítottam a takarót. Pillanatok múlva 

megtaláltam a dudort. Oda kormányoztam a jól kifent, hősi stoppolótűt, 

megmarkoltam a rudat, és döftem. Majd pedig, kihúzva a fegyvert, az 

ajtó felé oldalaztam, és egy pillanat múlva már kint is lettem volna, a 

szobám és az éjszakai nyugodalom felé süvítve, amikor hirtelen pokoli 

dörrenés hangzott fel, amitől ijedtemben a hátgerincem majdnem 

kirepült a fejem tetején, az ágy tartalma pedig felpattant, mint egy 

keljfeljancsi, és megszólalt: 

– Ki az ott? 

Ez is mutatja, hogy a legjobban átgondolt hadmozdulatok 

sodorhatják kudarcba az egész hadjáratot. A rendezett visszavonulás 

érdekében nyitva hagytam az ajtót, és az az átkozott most bevágódott, 

mint egy bomba. 

A robbanás okának megállapítására nem sok ügyet vetettem, 

gondolataimat egyéb dolgok foglalták el. Leginkább az a felfedezés 

nyugtalanított, hogy bárki légyen is az ágyban tartózkodó, az biztos, 

hogy nem a kis Tuppy. Tuppynak olyan éles, sipító hangja volt, mint 

amikor a falusi kórusban a tenorista nem találja el a magas hangot. Ez a 

hang viszont részint olyan volt, mint az Utolsó Ítélet harsonája, részint 

pedig mintha egy néhány napig koplaltatott tigris reklamálná a reggelit. 

Ronda, reszelős hang volt, olyasféle, mint ami a golfpályán szokott 

megreccsenni, hogy „Haladjunk!”, ha az ember kényelmesen ütöget a 

barátaival, és feltartja az utánuk haladó két nyugdíjas ezredest. A 

hangból hiányzó tulajdonságok között megemlíthető a kedvesség, a 

simulékonyság, valamint a galambokéra emlékeztető turbékoló színezet, 

amelynek hallatán az ember érzi, hogy barátra lelt. 

Nem teketóriáztam. Fürgén mozgásba lendülve az ajtógombra 

vetődtem, és már oldottam is a kereket; az ajtó bevágódott mögöttem. 



Lehet, hogy sok szempontból tökfej vagyok, amint azt Agatha néni 

mindig kész tanúsítani, de azt tudom, hogy mikor előnyösebb a 

jelenlétnél a távollét. 

Már arra készültem, hogy egy töredékmásodperccel a pályacsúcs 

alatt teszem meg a távot a folyosó végén található lépcsőig, amikor 

valami hirtelen visszarántott. Az egyik pillanatban még tűz, lendület, 

sebesség volt jellemző rám, a következőben egy ellenállhatatlan erő 

megakasztott száguldásomban, és mozdulatlanul tartott, mintha 

póráznak feszültem volna. 

Tudják, néha úgy tűnik nekem, mintha a Végzet külön sportot űzne 

abból, hogy orrba vágja az embert, olyannyira, hogy arra is gondoltam 

már, érdemes-e egyáltalán folytatni a küzdelmet. Az éjszaka egy 

csipetnyivel hidegebb volt, mint a fene, ezért az expedíció idejére 

házikabátot öltöttem. E pokoli ruhadarab szárnyára rácsapódott az ajtó, 

és megtorpantott engem, a tizenegyedik órában. 

A következő pillanatban az ajtó kivágódott; fény vetődött ki rajta, és 

a férfi, akinek olyan volt a hangja, megragadta a karomat. 

Sir Roderick Glossop volt. 

Ezt követően némi lanyhulás állt be az események menetében. 

Körülbelül három és egynegyed másodpercig vagy talán még annál is 

tovább álltunk ott, miközben, hogy úgy mondjam, szemünk a másik 

látványát beitta, és az öregfiú még mindig úgy ragaszkodott a 

könyökömhöz, mint zuzmó a sziklához. Ha nem lettem volna 

házikabátban, ő pedig kék csíkos rózsaszín pizsamában, és nem 

villámlott volna a szeme úgy, mintha rövidesen gyilkosságot készülne 

elkövetni, a kép eléggé úgy festett, mint valamelyik magazin 

reklámfotója, amelyen a tapasztalt, idős férfi megpaskolja a fiatal karját, 

és azt mondja neki: – Fiacskám, ha maga is beiratkozik Mutt-Jeff 

levelező tanfolyamára a kansasi Oswegóban, ahogy én tettem annak 

idején, akkor egy szép napon magából is lehet harmadik segédalelnök 

az Egyesült Körömráspoly és Szemöldökcsipesz Vállalatnál 

Schenectadyben! 

– Maga! – szólalt meg végre Sir Roderick. Ebben az összefüggésben 

le kell szögeznem, hogy alaptalan az az állítás, amely szerint olyan 

szavakat, amelyekben nincs sz hang, nem lehet sziszegve kiejteni. 

Ahogy ezt a „Maga!” szót kiejtette, az úgy hangzott, mint egy dühös 



kobra megnyilvánulása, és nem árulok el titkot, ha megemlítem, hogy 

egyáltalán nem tett jót nekem. 

Azt hiszem, ezen a ponton igazság szerint mondanom kellett volna 

valamit. Csakhogy egy halk, erőtlen, bégetéshez hasonló hangnál több 

nem tellett tőlem. Amikor hétköznapi társasági helyzetben, tiszta 

lelkiismerettel találkoztam ezzel az emberrel, mint férfi a férfival, akkor 

sem tudtam teljesen felszabadultan érezni magam, most viszont az a 

busa szemöldök úgy döfött belém, mint a kés. 

– Jöjjön be – mondta, és berángatott a szobájába. – Nem akarjuk 

felverni az egész házat. Most pedig – folytatta, miután elhelyezett a 

szőnyegen, becsukta az ajtót, és némi szemöldökmunkára is sort kerített 

– legyen kedves, tájékoztasson: mit jelentsen az elmebetegségnek ez a 

legújabb megnyilvánulása? 

Eszembe jutott, hogy egy könnyed, vidám kacagás talán segít a 

feszültség oldásában. Megkockáztattam egyet. 

– Ne vihogjon! – förmedt rám szívélyes vendéglátóm. Kénytelen 

vagyok beismerni, hogy a könnyed és vidám nem pontosan olyanra 

sikerült, amilyennek szántam. 

Nagy erőfeszítéssel összeszedtem magam. 

– Rémesen sajnálom ezt az egészet – mondtam behízelgő hangon. – 

Az a helyzet, hogy azt hittem, maga Tuppy. 

– Megkérném, hogy mellőzze ezt az idióta zsargont, ha rólam beszél. 

Miféle melléknév az a tuppy? 

– Az nem is annyira melléknév, igazából, tudja. Inkább azt 

mondanám, hogy tulajdonképpen főnév, ha jobban megnézzük. Mit 

akarok mondani, azt hittem, hogy ön az unokaöccse. 

– Azt hitte, hogy az unokaöcsém vagyok? Már miért lennék az 

unokaöcsém? 

– Azt akartam kifejezni, hogy azt hittem, ez az ő szobája. 

– Szobát cseréltem az unokaöcsémmel. Erősen viszolygok attól, 

hogy emeleti hálószobában aludjak. Az esetleges tűz aggaszt. 

Az interjú kezdete óta most először sikerült egy csipetnyit 

összeszednem magam. Olyan mértékben felkavart az egész helyzet 

igazságtalansága, hogy egy percre nem is éreztem magam úgy, mint 

varangy a borona alatt, márpedig mostanáig ez az érzés határozta meg a 

viselkedésemet. Odáig is elmentem, hogy temérdek rosszallással és 



undorral mértem végig ezt a rózsaszín pizsamás puhányt. Csak azért, 

mert gyáva, mert fél a tűztől, képes volt baj esetén önző módon önmaga 

helyett Tuppyt tenni ki a megsülés kockázatának, és ezzel az alaposan 

kidolgozott terveim elszálltak a semmibe. Végigmértem, és talán még 

horkantottam is egy kicsit. 

– Azt gondoltam volna, hogy a szolgája tájékoztatta – mondta Sir 

Roderick – arról, hogy ezt a szobacserét tervezzük. Kevéssel ebéd előtt 

beszéltem vele, akkor üzentem meg magának. 

Megtántorodtam. Úgy bizony, nincs abban semmi túlzás, ha azt 

mondom: megtántorodtam. Ez a rendkívüli kijelentés teljesen 

felkészületlenül ért, és én megroggyantam tőle. Jeeves egész idő alatt 

tudta, hogy ez a vén szivar lesz az ágyban, amelynek stoppolótűvel való 

döfködését terveztem, és szó nélkül hagyott a vesztembe rohanni; ez 

szinte túlment a hihetőség határán. Azt lehet mondani, hogy halálra 

váltam. Igen, gyakorlatilag halálra. 

– Megmondta Jeevesnek, hogy ebben a szobában fog aludni? – 

hápogtam. 

– Meg. Tudtam róla, hogy maga és az unokaöcsém közeli 

barátságban állnak, és meg akartam kímélni magam a látogatásától. 

Bevallom, sosem jutott eszembe, hogy ez a látogatás hajnali háromkor 

következik be. Mi az ördögöt képzel – csattant fel hirtelen támadt 

hévvel –, ilyenkor mászkálni a házban? És mi az ott a kezében? 

Lenéztem, és megláttam, hogy még mindig a rudat szorongatom. 

Becsületszavamra mondom, az érzelmi örvényben, amibe a Jeevesre 

vonatkozó közlése taszított, ez a felfedezés tökéletes meglepetés volt 

számomra. 

– Ez? – néztem fel. – Jé, tényleg. 

– Mit jelent az, hogy jé tényleg? Mi az ott? 

– Hát, az egy hosszú történet… 

– Előttünk az egész éjszaka. 

– A helyzet a következő. Megkérem, képzeljen el engem néhány 

héttel ezelőtt, tökéletesen békés és ártalmatlan lényként, vacsora után a 

Parazitában, amint merengve cigarettázom… 

Elhallgattam. A pacák nem figyelt. Kimeredt szemmel, szinte 

elragadtatva bámulta az ágy végét, ahonnan csöppek kezdtek hullani a 

szőnyegre. 



– Szent ég! 

– …merengve cigarettázom, és vegyes témájú, kellemes csevegéssel 

töltöm az időt… 

Megint elhallgattam. Sir Roderick fölemelte a takarót, és a forróvizes 

palack hulláját nézte. 

– Ezt maga csinálta? – kérdezte mély, fojtott hangon. 

– Ööö… Igen. Ami azt illeti, igen. Éppen azt akartam elmesélni… 

– És a nagynénje még arról akart meggyőzni, hogy maga nem 

elmebeteg! 

– Nem is vagyok. Egyáltalán nem. Ha hagyná, hogy 

megmagyarázzam… 

– Eszem ágában sincs. 

– Azzal kezdődött, hogy… 

– Csönd legyen! 

– Rendben. 

Néhány légzőgyakorlatot végzett az orrán keresztül. 

– Eláztatta az ágyamat? 

–Azzal kezdődött, hogy… 

– Hallgasson! – Zihált egy darabig. – Maga szerencsétlen, átkozott 

idióta – mondta –, mondja meg, melyik szobában kellene most lennie! 

Hol szállásolták el? 

– Egy emelettel följebb. Az óraszobában. 

– Köszönöm. Meg fogom találni. 

–He? 

Válaszként rám szemöldökölt. 

– Az éjszaka hátralevő részét – mondta – a maga szobájában 

kívánom tölteni, ahol, felteszem, az ágy olyan állapotban van, hogy 

lehet benne aludni. Maga meg helyezze magát kényelembe itt, 

amennyire csak lehetséges. Jó éjszakát. 

Eldübörgött, engem otthagyott, 

Mi, Woosterek jól bírjuk a tábori körülményeket. A keserűt 

ugyanúgy fogadjuk, mint azt, ami édes. Mégis, ha valaki azt állítaná, 

hogy örömmel tekintettem az előttem álló kilátásokra, az 

meghamisítaná a tényeket. Az ágyra vetett egyetlen pillantás elárulta, 

hogy ott aludni szóba sem kerülhet. Egy aranyhal megtehette volna, 

nem úgy Bertram. Nézelődés segítségével megállapítottam, hogy az 



éjszakai nyugodalomhoz leginkább hasonló állapot úgy érhető el, ha egy 

fotelbe kuporodom, amennyire csak tudok. Elmartam két párnát az 

ágyról, a kandalló előtti szőnyeget a térdemre tettem, leültem, és 

hozzáfogtam a birkák számolásához. 

Semmit sem ért. A kobakomban túl sok minden pezsgett, az álomnak 

már nem jutott hely odabent. Jeeves sötét árulásának irtóztató 

lelepleződése minduntalan visszatolakodott, valahányszor majdnem 

sikerült elbóbiskolnom, és ráadásul egyre hidegebb lett, ahogy telt-múlt 

az éjszaka. Éppen azon törtem a fejem, hogy vajon képes leszek-e még 

az életben valaha aludni, amikor a könyököm mellett egy hang azt 

mondta: 

– Jó reggelt, uram –, és akkor egy nagy rándulással felültem. 

Meg mertem volna esküdni, hogy egy percre sem szunyókáltam el, 

de a jelek szerint mégis. A függönyök el voltak húzva, az ablakon 

nappali fény áradt be, mellettem pedig Jeeves állt tálcával, rajta egy 

csésze tea. 

– Boldog karácsonyt, uram. 

Kinyújtottam erőtlen kezem az éltető főzetért; lenyeltem egy-két 

kortyot, és kissé jobban kezdtem érezni magam. Minden tagom sajgott, 

a koponyámban ólmot éreztem, de végre bizonyos mértékben képessé 

váltam az értelmes gondolkodásra: hideg tekintettel célba vettem a 

nyomorultat, és felkészültem, hogy jól beolvasok neki. 

– Boldog karácsonyt, mi? – kezdtem. – Hadd mondjam meg, ez 

erősen függ attól, hogyan értelmezzük a „boldog” melléknevet. 

Továbbá: ha azt képzeli, hogy a maga számára boldog lesz a karácsony, 

sürgősen helyesbítse az elképzelését. Jeeves – folytattam hidegen, 

kimérten, miután hörpintettem néhány köbcentiméternyit a teából –, 

kérdeznem kell magától valamit. Tudta vagy nem tudta, hogy az éjjel 

Sir Roderick Glossop alszik ebben a szobában? 

– Tudtam, uram. 

– Beismeri! 

– Igen, uram. 

– És nem szólt nekem! 

– Nem, uram. Úgy gondoltam, okosabb, ha nem teszem. 

– Jeeves… 

– Ha lenne szíves megengedni, hogy megmagyarázzam, uram. 



– Megmagyarázza! 

– Tisztában voltam vele, hogy hallgatásom kellemetlennek nevezhető 

konfliktust idézhet elő, uram… 

– Gondolt erre? 

– Igen, uram. 

– Akkor jól tud tippelni – mondtam, és kortyoltam az italból. 

– De úgy ítéltem, uram, hogy történjék akármi, az mindenképpen 

előnyös lesz. 

Egy-két éles kifejezést itt közbeszúrtam volna, de nem volt rá leh., 

mert folytatta. 

– Úgy következtettem, uram, ismerve az ön nézeteit, hogy jobban 

szeretné, ha a kapcsolata Sir Roderick Glossoppal inkább távoli lenne, 

semmint meghitt. 

– A nézeteimet? Miféle nézeteimet? 

– A Miss Honoria Glossop és ön között kötendő frigyre 

vonatkozókat, uram. 

Mintha áramütés futott volna végig rajtam. Ez az ember új utat 

nyitott meg a gondolataim előtt. Hirtelen átláttam, hogy mire céloz; egy 

pillanat alatt rájöttem, hogy igazságtalan voltam ezzel a hűséges 

emberrel. Egész idő alatt, amíg azt hittem, hogy ott hagyott a pácban, 

igazából azon munkálkodott, hogy kihúzzon belőle. Olyan volt ez, mint 

azok a gyerekkorunkban olvasott történetek, amikor a vándor bandukol 

a sötét éjszakában, és a kutyája egyszer csak elkapja a nadrágszárát, 

mire az ember azt mondja: „Ejnye már, eressz el! Mit művelsz, Bodri?”, 

de a kutya csak lóg rajta, ő meg egyre dühösebb, és szitkozódik, de a 

kutya csak nem engedi, aztán a hold hirtelen előbújik egy felhő mögül, 

és a fickó meglátja, hogy egy szakadék szélén áll, és ha még egy lépést 

tett volna, akkor… no, ebből is érthető: oda akarok kilyukadni, hogy 

nagyon hasonló dolog történt most is. 

Elképesztő, mennyire vigyázatlan tud lenni az ember; mennyire vak 

lehet a rá leselkedő veszedelmekre. Becsületszavamra mondom: 

egészen addig a percig eszembe sem jutott, hogy esetleg Agatha néni 

azért akar kibékíteni Sir Roderickkel, hogy végül a család ismét a 

keblére öleljen, ha értik, mire gondolok, és végül rám lőcsöljék 

Honoriát. 

– Uramatyám, Jeeves! – mondtam falfehéren. 



– Pontosan, uram. 

– Gondolja, hogy fennállt a veszély? 

– Gondolom, uram. Igen komoly veszély állt fenn. 

Zavaró gondolat ötlött fel bennem. 

– De Jeeves, Sir Roderick mostanra rájöhetett, hogy a céltáblám 

valójában a kis Tuppy volt, és a forróvizes palack meglékelése csak 

afféle ugratás, ami könnyen előfordul, ha eluralkodik a karácsonyi 

hangulat… Olyasmi, ami fölött szemet kell hunyni, és elnéző mosollyal, 

atyáskodó fejcsóválással napirendre kell térni fölötte? Mit akarok 

mondani: fiatalság, bolondság, meg minden? Szóval, rájöhet, hogy 

igazából nem is vele akartam kibabrálni, és akkor a sok munka mind 

kárba veszett. 

– Nem, uram, nem gondolnám. Lehet, hogy valóban ez lett volna Sir 

Roderick reakciója, ha nem következett volna be a második incidens. 

– A második incidens? 

– Az éjszaka folyamán, uram, mialatt Sir Roderick az ön ágyában 

tartózkodott, valaki behatolt a szobába, valamilyen hegyes eszközzel 

kilyukasztotta a forróvizes palackját, és eltűnt a sötétségben. 

Ezt sehogy sem bírtam összerakni. 

– Micsoda? Gondolja, hogy alva jártam az éjjel? 

– Nem, uram. A fiatal Mr. Glossop volt az. Most reggel találkoztam 

vele, mielőtt ide jöttem volna. Vidám hangulatban volt, és megkérdezte, 

ön hogy fogadta az incidenst. Nem szerzett tudomást arról, hogy az 

áldozata Sir Roderick volt. 

– De Jeeves… Ez elképesztő véletlen! 

– Uram? 

– Hát az, hogy a kis Tuppynak pont az jutott eszébe, ami nekem. 

Vagyis inkább, ami Miss Wickham eszébe jutott. Ne mondja, hogy ez 

nem elképesztő. Szinte már azt mondhatnám, hogy csoda. 

– Nem kimondottan, uram. Úgy tűnik, hogy az ifjú hölgy adta neki 

az ötletet. 

– Miss Wickham? 

– Igen, uram. 

– Azt akarja mondani, hogy miután beadta nekem a tervet, hogy 

szúrjam ki Tuppy forróvizes palackját, megkereste Tuppyt, és neki meg 

azt tanácsolta, hogy szúrja ki az enyémet? 



– Pontosan, uram. Az ifjú hölgy igen fejlett humorérzékkel 

rendelkezik. 

Csak ültem ott, mondhatni, döbbenten. Arra gondoltam: milyen közel 

jártam már ahhoz, hogy szívemet és kezemet olyan leánynak ajánljam 

fel, aki képes így kijátszani egy erős férfi becsületes szerelmét, és 

megborzadtam. 

– Fázik, uram? 

– Nem, Jeeves. Csak kilelt a hideg. 

– Ez az eset, ha szabad vennem magamnak a bátorságot, uram, hogy 

ezt mondjam, talán tovább színezi a véleményt, amelyet tegnap 

fogalmaztam meg, s mely szerint Miss Wickham, jóllehet sok 

tekintetben elbűvölő ifjú hölgy… 

Fölemeltem a kezem. 

– Ne mondjon többet, Jeeves – szóltam. – A szerelem halott. 

– Igenis, uram. 

Eltöprengtem. 

– Tehát ma reggel látta Sir Rodericket? 

– Igen, uram. 

– Milyen volt? 

– Enyhén lázas, uram. 

– Lázas? 

– Az érzelmi fűtöttség állapotában leledzik, uram. Kifejezte 

határozott kívánságát, hogy önnel találkozzék, uram. 

– Mit javasol, Jeeves? 

– Ha kiosonna a hátsó ajtón, amint felöltözött, uram, lehetséges lenne 

a földeken át észrevétlenül eljutnia a faluba, ahol gépkocsit bérelhetne, 

és azzal eljuthatna Londonba. Én az ön kocsijával a későbbiekben 

hazaszállíthatnám a javait. 

– De Londonba, Jeeves? Biztonságos lenne az? Agatha néni is 

Londonban van. 

– Igen, uram. 

– Hát akkor? 

Kifürkészhetetlen pillantást vetett rám. 

– Úgy vélem, uram, hogy az lenne a legjobb, ha egy rövid időszakra 

elhagyná Angliát, amely ebben az évszakban egyébként sem kellemes 

hely. Nem venném a merészséget, hogy megszabjam a lépéseit, uram, 



de mivel holnaputánra már úgyis megvan a helyfoglalása a monte-carlói 

Kék Vonatra… 

– De hát maga lemondta a helyfoglalást! 

– Nem, uram. 

– Azt hittem. 

– Nem, uram. 

– Pedig utasítottam rá. 

– Úgy van, uram. Mulasztás, de kiment a fejemből. 

– Igen? 

– Igen, uram. 

– Hát jó, Jeeves. Fel, Monte-Carlóba! 

– Igenis, uram. 

– Micsoda szerencsés fordulat, hogy elfelejtette visszamondani a 

foglalást! 

– Rendkívül szerencsés, uram, valóban. Ha lesz szíves itt várni, 

visszamegyek a szobájába, és lehozok önnek egy rend ruhát. 



[4]  

Jeeves és az énekek éneke 
 

Új nap virradt ránk, friss volt és meleg, én pedig, következetes 

politikámat követve, a kádban a Sonny Boy című dalt énekeltem, amikor 

odakint halk léptek hangzottak, és Jeeves hangja szüremlett át az ajtó 

faanyagán. 

– Elnézését kérem, uram. 

Épp ahhoz a részhez értem, amelyikben magányosak az angyalok, és 

ott teljes összpontosításra van szükség, hogy a mutatós finálé 

összejöjjön, de udvariasan leálltam a produkcióval. 

– Tessék, Jeeves. Mondja csak. 

– Mr. Glossop, uram. 

– Mi van vele? 

– Itt van a nappaliban, uram. 

– A kis Tuppy Glossop? 

– Igen, uram. 

– A nappaliban? 

– Igen, uram. 

– És velem akar beszélni? 

– Igen, uram. 

– Hm! 

– Uram? 

– Csak azt mondtam: hm. 

Azt is elárulom, miért mondtam, hogy hm. Azért, mert Jeeves 

bejelentését furcsán érdekesnek találtam. A hír, hogy Tuppy a 

lakásomon keres fel, abban az időpontban, amikor tudnia kell, hogy a 

fürdőkádban vagyok, következésképpen stratégiailag kitűnő helyzetben 

ahhoz, hogy hozzávágjak egy vizes szivacsot – ez meghökkentett. 

Fürgén kiugrottam a vízből, és törölközőkbe csavarodva bementem a 

nappaliba. Tuppy a zongoránál ült, és egy ujjal a Sonny Boyt játszotta. 

– Hello – mondtam, nem minden ellenszenv híján. 

– Ó, hello, Bertie – szólt a kis Tuppy. – Figyelj, Bertie, egy irtó 

fontos ügyben kereslek. 

Úgy tűnt nekem, hogy a fiú zavarban van. Átment a 



kandallópárkányhoz, és aránylag feszélyezetten összetört egy vázát. 

– Az a helyzet, Bertie, hogy jegyben járok. 

– Jegyben? 

– Jegyben – bólintott a kis Tuppy, és szégyenlősen beejtett egy 

fényképkeretet a tűztérbe. – Jobban mondva: gyakorlatilag. 

– Gyakorlatilag? 

– Igen. Tetszeni fog neked, Bertie. A neve Cora Bellinger. 

Operaénekesnek tanul. Csodálatos hangja van. Emellett ragyogó, fekete 

szeme és óriási lelke. 

– Mi az, hogy gyakorlatilag? 

– Hát, a helyzet a következő. A menyasszonyi ruha megrendelése 

előtt egy apróság még tisztázásra szorul. Tudod, ő a nagy lelkével meg a 

többivel, eléggé komolyan veszi az életet: abszolút mértékben távol 

tartja magától a vaskos humort. Tudod: az ugratásokat meg minden 

ilyesmit. Azt mondta, ha megtudná, hogy valaha közöm volt 

ugratásokhoz, többé nem állna szóba velem. És sajnos úgy tűnik, a 

fülébe jutott az a kis affér ott, a Parazitában – remélem, hogy te már el 

is felejtetted, Bertie. 

– Nem felejtettem el. 

– Jó, hát, mondjuk, nem felejtetted el éppen. Úgy értettem, hogy 

senki sem nevet jobban a történteken, mint te. Azt kellene most tenned, 

öregem, hogy a lehető leghamarabb megragadod az alkalmat, félrehívod 

Corát, és kerek perec letagadod, hogy bármi igazság lenne a sztoriban. 

A boldogságom, Bertie, a te kezedben van, ha érted, mit akarok 

mondani. 

No persze, ha így fogalmazza meg, mit tehetek? Bennünket, 

Woostereket becsületkódex vezérel. 

– Hát, nem bánom – mondtam, de távolról sem vidáman. 

– Így beszél egy jó barát! 

– És mikor fogok találkozni ezzel a szerencsétlen perszónával? 

– Bertie, öregem, ne nevezd őt szerencsétlen perszónának. Már 

mindent elterveztem. Idehozom ma ebédre. 

– Micsoda? 

– Fél kettőre. Jól van. Helyes. Ennyi. Kösz. Tudtam, hogy 

számíthatok rád. 

Elrobogott, én meg Jeeveshez fordultam, aki éppen besiklott a 



reggeli étkekkel. 

– Ma hárman ebédelünk itthon, Jeeves – mondtam. 

– Igenis, uram. 

– Tudja, Jeeves, ez azért egy kicsit meredek. Emlékszik, arra, amit 

meséltem, hogy Mr. Glossop mit tett velem a Parazitában? 

– Igen, uram. 

– Hónapokon át ábrándokat dédelgettem arról, hogy egyszer még 

visszavágok neki. Most meg, nemhogy porba sújtanám, őt és a 

jövendőbelijét tápláló ételekkel fogom tömni, és egyáltalán, őrző 

angyalaként sietek segítségére. 

– Az élet ilyen, uram. 

– Igaz, Jeeves. Hát itt mi tanyázik? – kérdeztem a tálcát vizslatva. 

– Füstölt hering, uram. 

– Nem csodálnám – mondtam, mert filozofikus hangulatba kerültem 

–, ha a heringeknek is meglennének a maguk gondjai. 

– Nagyon is lehetséges, uram. 

– Úgy értem: a füstölésen kívül. 

– Igen, uram. 

– És ez így megy, Jeeves, és ez így megy. 

Nem mondhatnám, hogy egy követ fújtam volna a kis Tuppyval a 

Bellinger iránti rajongásban. Az ajtóm elé tizenhárom óra huszonötkor 

leszállított perszóna jó kondícióban lévő nagyváltósúlyúnak hatott, 

mintegy harminc nyarat láthatott már, a tekintete parancsoló, az 

állkapcsa szögletes; én személy szerint inkább távol tartottam volna 

magam attól az állkapocstól. Olyan volt, amilyen Kleopátra lett volna, 

ha elővigyázatlanul bánik a zsírokkal és a szénhidrátokkal. Nem tudom, 

miért van ez, de azok a nők, akiknek bármilyen közük van az operához, 

mindig testtömeg-fölösleget mutatnak. 

Tuppy azonban szemmel láthatóan odáig volt érte. Egész 

viselkedése, mind ebéd előtt, mind az étkezés alatt, azt tükrözte, hogy 

igyekszik méltóvá válni a nemes lélekhez. Amikor Jeeves koktéllal 

kínálta, valósággal visszaborzadt tőle, mint egy undok áspiskígyótól. 

Rémes volt látnom, miféle változást idézett elő a szerelem ebben a 

fiúban. A látványtól még az étvágyam is elment. 

Tizennégy-harminckor a Bellinger énekórára ment. Tuppy kikísérte 

az ajtóig, közben jó sokat csaholt és ugrált körülötte, aztán visszajött, és 



bárgyú tekintettel rám nézett. 

– Na, Bertie? 

– Mit na? 

– Úgy értem: ugye, hogy milyen? 

– Ó, hát persze – feleltem, hogy tartsam a lelket a szegény ördögben. 

– A bámulatos szempár! 

– Aha, tényleg. 

– A fantasztikus alak! 

– Az, hogyne. 

– A csodálatos hang! 

Ezúttal kicsit hitelesebben tudtam helyeselni. Tuppy kérésére a 

Bellinger elénekelt néhány dalt, mielőtt beletúrtunk volna a vályúba, és 

senki sem tagadhatta volna, hogy a légcsöve remek állapotban van. A 

vakolat még mindig pergett a plafonról. 

– Félelmetes – mondtam. 

Tuppy sóhajtott, aztán töltött magának egy tenyérnyi whiskyt egy 

ujjnyi szódával, és hosszú, üdítő kortyot húzott belőle. 

– Áááhh! – hangoztatta. – Ez már nagyon kellett! 

– Miért nem ittál az ebédhez? 

– Tudod, arról van szó – magyarázta Tuppy –, hogy igazából még 

nem puhatoltam ki, mit gondol Cora arról, ha az ember időnként 

benyom egy könnyű pohárkával, de úgy gondoltam, okosabb, ha 

tartózkodom tőle. Arra az álláspontra helyezkedtem, hogy az 

önmegtartóztatás komoly lelkületet jelez. Momentán vékony jégen 

egyensúlyozok, ahogy mondani szokás; a legcsekélyebb apróság is 

átbillentheti a mérleget. 

– Azt nem értem, miért gondolod, hogy egyáltalán bármilyen 

lelkületet feltételez rólad, nemhogy komolyat. 

– Vannak módszereim. 

– Lefogadom, hogy züllött módszerek. 

– Lefogadod, mi? – szólt Tuppy kedvesen. – Hát meg kell 

mondanom, öregem: éppen hogy nem züllöttek. Ezt az ügyet ügybuzgó 

tábornok módjára irányítom. Emlékszel Rupert Binghamre, akivel 

együtt jártunk Oxfordba? 

– Cupákra? A minap futottam össze vele. Lelkész lett belőle. 

– Igen. Az East Enden. Legényegyletet hozott létre a helyi nehézfiúk 



számára, ismered az ilyet: kakaó és ostábla az olvasóteremben, időnként 

pedig vidám, kulturált szórakozás az Ipartestület épületének 

előadótermében, és én segíteni szoktam neki. Azt hiszem, hetek óta nem 

volt olyan estém, amit ne az ostábla mellett töltöttem volna. Cora 

nagyon örül ennek. Megígértettem vele, hogy kedden ő is énekelni fog 

Cupák legközelebbi vidám, kulturált szórakoztató estjén. 

– Megígértetted? 

– Abszolúte. És most figyeld a sátáni leleményességemet, Bertie. Én 

is énekelni fogok. 

– Miből gondolod, hogy azzal bármire juthatsz? 

– Mert úgy fogom elénekelni azt a dalt, amit el fogok énekelni, hogy 

abból meglátja, komoly mélységek vannak bennem, amelyek létezését 

még csak nem is gyanította. Meglátja majd, hogy az a nyers, bárdolatlan 

közönség könnycseppet morzsol el kérges szeme sarkában, és azt fogja 

mondani magában: „Nini! Ennek az ürgének lelke van!” Mert nem 

holmi vicces kuplét fogok énekelni, Bertie. Az olcsó bohóckodás 

hozzám nem való. Ez a dal magányos angyalokról szól, és… 

Felkiáltottam. 

– Csak nem a Sonny Boyt akarod elénekelni? 

– De bizony, hogy. 

Megdöbbentem. Meg én, az ördögbe is. Tudják, a Sonny Boy 

tárgyában nagyon határozott nézeteim vannak. Olyan dalnak tekintem, 

amelyet csak néhány kiválasztottnak szabad elénekelnie, s nekik is csak 

a fürdőszoba bensőséges közegében. Ezt a dalt az Ipartestület nyílt színe 

előtt akarja lemészárolni egy olyan ember, aki képes volt a cimborájával 

úgy bánni, ahogy Tuppy bánt velem azon az éjszakán a Parazitában? A 

gondolattól valósággal rosszul lettem. Ahogy mondom, valósággal 

rosszul lettem. 

Nem volt azonban időm, hogy iszonyatomnak és undoromnak hangot 

adjak, mert ebben a percben belépett Jeeves. 

– Mrs. Travers az imént szólt ide telefonon, uram. Azt kívánta, 

mondjam meg, hogy néhány percen belül felkeresi önt. 

– Vettem az üzenetet, Jeeves – mondtam. – Hát figyelj ide, Tuppy… 

Elhallgattam. Tuppy nem volt sehol. 

– Mit tett vele, Jeeves? – kérdeztem. 

– Mr. Glossop eltávozott, uram. 



– Eltávozott? De hát hogyan? Ott ült… 

– Ez a bejárati ajtó csapódása volt, uram. 

– De hát mitől lőtt ki ilyen hirtelen? 

– Mr. Glossop feltehetőleg nem kívánt találkozni Mrs. Traversszel. 

– Miért? 

– Nem tudnám megmondani, uram. De kétség nem fér hozzá, hogy 

Mrs. Travers nevének említésére nagy gyorsasággal állt fel. 

– Fura ez, Jeeves. 

– Igen, uram. 

Rátértem a nagyobb jelentőségű témára. 

– Jeeves – szóltam –, Mr. Glossop jövő kedden az East Enden el 

akarja énekelni a Sonny Boyt egy ipartestületi mulatságon. 

– Csakugyan, uram? 

– Olyan közönség előtt, amely javarészt kucséberekből áll, 

meghintve halaskofákkal, zöldség- és gyümölcsárusokkal, valamint 

alacsonyabb súlycsoportbeli ökölvívókkal. 

– Csakugyan, uram? 

– Jegyezze fel, és emlékeztessen rá, hogy ott legyek. 

Elkerülhetetlenül le fog égni, és én tanúja akarok lenni a bukásának. 

– Igenis, uram. 

– Amikor pedig Mrs. Travers megérkezik, a nappaliban leszek. 

Akik a legjobban ismerik Bertram Woostert, tisztában vannak vele, 

hogy életpályáján sok nehézséget támaszt és akadályt emel a nagynénik 

rekord méretű serege. Van azonban egyetlen kivétel az általános 

rettenetesség alól, jelesül Dahlia nénikém. Abban az évben házasodott 

össze Tom Traversszel, amikor Búzavirág nyerte a cambridgeshire-i 

derbit, és keresve sem találni nála különbet. Mindig nagy öröm, ha vele 

társaloghatok. Két óra ötvenötkor vitorlázott be az ajtón; udvariasan, 

előzékenyen emelkedtem fel a fotelból, hogy üdvözöljem. 

Eléggé zaklatottnak tűnt, és azonnal rátért a tárgyra. Dahlia néni a 

nagy termetű, nagy szívű asszonyok közé tartozik. Valaha sokat járt 

vadászni; általában úgy beszél, mintha épp most pillantott volna meg 

egy rókát a fél mérföldre lévő domboldalon. 

– Bertie – kiáltotta, mintha a kutyafalkát biztatná fokozott 

erőfeszítésre. – A segítségedet kérem. 

– És meg is kapod, Dahlia néni – feleltem gálánsán. – Őszintén 



mondom: senki sincs, akinek szívességet tenni készebb volnék, és olyan 

sincs, akinek nagyobb örömmel… 

– Fogd vissza – szólt közbe –, fogd vissza magad! Arról a barátodról 

van, szó, a fiatal Glossopról. 

– Épp ma itt ebédelt. 

– Csak nem? Hát remélem, mérget tettél a levesébe. 

– Nem ettünk levest. És amikor a barátomnak nevezed, nem 

mondanám, hogy ez a kifejezés teljes összhangban áll a tényekkel. 

Bizonyos idővel ezelőtt egy este, amikor együtt vacsoráztunk a Parazita 

Klubban… 

Ezen a ponton Dahlia néni – úgy éreztem, kissé érdesen – közölte, 

hogy az életem történetét inkább akkor akarja megismerni, amikor majd 

könyv alakban veheti kézbe. Láttam már, hogy határozottan nem azonos 

megszokott, napsugaras önmagával, így személyes sértettségemet 

szegre akasztva megkérdeztem, mi bántja. 

– Az az alávaló kis Glossop – felelte. 

– Mit követett el? 

– Összetörte Angela szívét. – (Angela. Az említett leánya. A 

kuzinom. Egész jó fej.) 

– Összetörte Angela szívét? 

– Igen… Összetörte… Angela… SZÍVÉT! 

– Azt mondod, összetörte Angela szívét? 

Erre Dahlia néni könyörgőre fogta, hogy hagyjuk már ezt a 

kabaréjelenetbe illő diskurzust. 

– Hogyan tette ezt? – kérdeztem. 

– A negligálással. Az álnok, hamis, szemérmetlen kétszínűségével. 

– Kétszínűség, ez a helyes kifejezés, Dahlia néni – jegyeztem meg. – 

A kis Tuppy Glossopról szólva ez ugrik önkéntelenül az ember szájára. 

Hadd mondjam el, mit tett velem a múltkor a Parazitában. Éppen 

befejeztük a vacsorát… 

– A szezon kezdetétől úgy három héttel ezelőttig kezét-lábát törte 

Angeláért. Az ilyet lánykoromban úgy mondtuk, hogy tette neki a 

szépet… 

– Csapta neki a szelet? 

– Tette a szépet, csapta a szelet, amelyik neked tetszik. 

– Amelyik neked tetszik, Dahlia néni – mondtam lovagiasan. 



– No szóval: folyton ott lebzselt, mint a házi kísértet, mindennap 

föllefetyelte az ebédet, a fél éjszakát áttáncolta a lányommal és a többi, 

és a többi, míg végül szegény teremtés, aki eléggé megszédült ettől, 

beleélte magát, hogy már csak idő kérdése, és a fiú fölveti a javaslatot, 

hogy akkor mostantól életük végéig cseresznyézzenek egy tálból. Most 

meg eltűnt, ejtette Angelát, mint egy forró téglát, és amint hallom, egy 

másik lányt szemelt ki, akivel egy teadélutánon ismerkedett meg 

Chelsea-ben, egy izé nevű lánnyal… Na, hogy is hívják… 

– Cora Bellinger. 

– Honnan tudod? 

– Ő is itt ebédelt ma. 

– Elhozta ide? 

– El. 

– És milyen? 

– Masszív. Az alakja leginkább a Körcsarnokra emlékeztet. 

– Nagyon odavan érte? 

– A szemét se tudta levenni a karosszériájáról. 

– A mai fiatal férfi – jelentette ki Dahlia néni – született idióta, 

akinek dajkára van szüksége, aki kézen fogva vezeti, meg egy nagy 

erejű felvigyázóra, aki negyedórás időközönként belerúg egyet. 

Igyekeztem rámutatni az örömre az ürömben. 

– Ha engem kérdezel, Dahlia néni – mondtam –, szerintem Angela 

jól járt, hogy megúszta ezt. Ez a Glossop nehéz eset. Az egyik 

legkeményebb egész Londonban. Az imént el akartam mesélni, mit tett 

velem egy éjjel a Parazitában. Előbb egy üveg jófélével feltámasztotta 

bennem a versenyszellemet, aztán fogadást ajánlott, hogy nem tudok az 

ott lógó kötelek és gyűrűk segítségével átlendülni az úszómedence 

fölött. No most, ezt akár fejen állva is meg tudom csinálni, ezért 

fogadtam vele, a játék hevében, hogy így mondjam. Amikor félúton 

jártam, és mentem előre, mint a szélvész, egyszer csak kiderült, hogy az 

utolsó kötelet kikötötte a korláthoz, így nem volt más választásom, mint 

leugrani a mélybe és kifogástalan estélyi öltözékben partra úszni. 

– Ezt tette? 

– Mi az, hogy! Ez hónapokkal ezelőtt volt, de azóta sem száradtam 

meg rendesen. Ugye nem akarnád a lányodat olyan emberhez 

hozzáadni, aki erre képes volt? 



– Ellenkezőleg, helyreállítottad ebbe a csirkefogóba vetett 

bizalmamat. Látom már, hogy mégis lehet egy csomó jó tulajdonsága 

annak a semmirekellőnek. Ennek a Bellinger-ügynek véget kell vetni, 

Bertie. 

– Hogyan? 

– Az engem nem érdekel. Ahogy csak jónak látod. 

– De hát mit tehetnék? 

– Hogy mit? Hát terjeszd az egészet az embered elé. Jeeves meg 

fogja találni a módját. Az egyik legtehetségesebb ember, akivel valaha 

találkoztam. Vázold föl az ügyet Jeeves előtt, és bízd rá, hogy forgassa 

meg elméjében a témát. 

– Lehet abban valami, amit mondasz, Dahlia néni – mondtam 

elgondolkodva. 

– Persze hogy van benne valami – mondta Dahlia néni. – Ez az 

apróság Jeeves számára gyerekjáték lesz. Állítsd rá, én meg holnap 

benézek, hogy halljam az eredményt. 

Azzal elhúzott, én meg színem elé rendeltem Jeevest. 

– Jeeves – kérdeztem –, hallott mindent? 

– Igen, uram. 

– Gondoltam is. Dahlia néninek messzehordó hangja van. Gondolt 

már arra, Jeeves, hogy ha minden más bevételi forrása elapadna, a néni 

jól megélhetne abból, hogy hazahívja a gulyát a felföldi fenyéren? 

– Nem vettem fontolóra ezt az eshetőséget, uram, de önnek 

kétségkívül igaza van. 

– Nos, hogy állunk? Mit szól hozzá? Szerintem meg kell tennünk 

mindent, amivel segíthetünk. 

– Igen, uram. 

– Nagyon szeretem Dahlia nénit, és nagyon szeretem az 

unokatestvéremet, Angelát. Mind a kettőt nagyon szeretem, ha tud 

követni. Hogy az a megtévedt leány mi vonzót találhat a kis Tuppyban, 

meg nem mondhatom, és maga sem tudná megmondani, Jeeves. De a 

jelek szerint szerelmes bele – ami azt bizonyítja, hogy ez lehetséges, 

pedig nem hittem volna –, és most eped utána… hogy is? 

– A türelem szép emlékszobraként, uram. 

– Úgy van, a türelem szép emlékszobraként, amint oly találóan 

mondja. Úgyhogy egységbe kell tömörülnünk. Állítsa rá az agyát a 



feladatra, Jeeves! Olyan ügy ez, amely a végsőkig próbára fogja tenni. 

Dahlia néni reggelvést berobogott, és én csöngettem Jeevesnek. 

Amikor belépett, okosabbnak nézett ki, mint amit az ember 

lehetségesnek képzel – a tiszta intellektus sugárzott minden vonásáról –, 

azonnal láttam, hogy a gépezet működésbe lendült. 

– Beszéljen, Jeeves – szóltam. 

– Igenis, uram. 

– Meghányta-vetette? 

– Igen, uram. 

– Milyen sikerrel? 

– Van egy tervem, uram, amely reményeim szerint kielégítő 

eredménnyel kecsegtet. 

– Halljuk – mondta Dahlia néni. 

– Az ily természetű dolgokban, asszonyom, az elsődleges fődolog az 

egyén pszichológiájának tanulmányozása. 

– Az egyén micsodájának? 

– A pszichológiájának, asszonyom. 

– Úgy érti, hogy a pszichológiájának – magyaráztam. – És amikor 

pszichológiáról beszél, Jeeves, konkrétan mire is gondol? 

– Az ügy főalakjainak természetére, hajlamaira és késztetéseire, 

uram. 

– Úgy érti: arra, hogy milyenek? 

– Pontosan, uram. 

– Akkor is így beszél, amikor csak ketten vagytok, Bertie? – 

tudakolta Dahlia néni. 

– Néha. Alkalmanként. Másfelől viszont néha nem. Folytassa, 

Jeeves. 

– Nos, uram, ha szabad így fogalmaznom Miss Bellingerrel 

kapcsolatban, amíg megfigyelésem alatt tartózkodott, az a vonása ötlött 

szemembe legerőteljesebben, hogy bizonyos mértékig kemény és 

türelmetlen természet. El tudom képzelni, hogy Miss Bellinger 

méltányolja a sikert. Azt már nem tudom ugyanilyen könnyen 

elképzelni, hogy szánja azt, aki kudarcot vall, és együttérez vele. Talán 

fel tudja idézni, uram, a kisasszony viselkedését, amikor Mr. Glossop 

tüzet akart adni neki az öngyújtójával? Úgy vélem, észleltem bizonyos 

türelmetlenséget, amikor a fiatalember nem tudta előállítani a szükséges 



lángot. 

– így van, Jeeves. Kikapta a kezéből. 

– Pontosan, uram. 

– Szeretném pontosan érteni – mondta Dahlia néni kissé kábán. – Azt 

gondolják, hogy ha elég sokszor próbál meg tüzet adni neki az 

öngyújtójával, akkor a nőnek végül elege lesz, és kiteszi a szűrét? Ez az 

elképzelés? 

– Az epizódot csupán azért említettem, asszonyom, hogy 

érzékeltessem Miss Bellinger némiképp könyörtelen természetét. 

– Könyörtelen – mondtam –, erről van szó. A Bellinger kemény. 

Azok a szemek. Az az áll. Olvasni tudtam belőle. Ha valaha volt vérből 

és vasból való nő, hát ő olyan. 

– Pontosan, uram. Azt hiszem tehát, hogy ha Miss Bellinger tanúja 

lenne Mr. Glossop nyilvános felsülésének, felhagyna az iránta való 

érzelmek táplálásával. Abban az esetben például, ha kedden nem 

sikerülne a közönség kedvében járnia az énekléssel… 

Megvilágosodtam. 

– Egek ura, Jeeves! Arra gondol, hogy ha kifütyülik, akkor 

mindennek vége? 

– Szerfölött meg lennék lepve, ha nem ez lenne a végeredmény, 

uram. 

Megráztam a fejem. 

– Nem bízhatjuk ezt a véletlenre, Jeeves. A Sonny Boyt éneklő kis 

Tuppy a legvalószínűbb jelölt a kifütyülésre, akit csak el tudok 

képzelni… de nem, be kell látnia hogy nem hagyatkozhatunk a 

szerencsére. 

– Nem kell a szerencsében bíznunk, uram. Azt javaslom, hogy 

keresse fel a barátját, Mr. Bingham lelkész urat, és ajánlja fel, hogy 

fellép a következő szórakoztató műsorban. Könnyűszerrel elintézhető, 

hogy ön közvetlenül Mr. Glossop előtt énekeljen. Azt hiszem, uram, 

hogy ha Mr. Glossop elénekli a Sonny Boyt közvetlenül azután, hogy ön 

is elénekelte a Sonny Boyt, a közönség kielégítő reakciót fog tanúsítani. 

Mire Mr. Glossop énekelni kezd, a publikum elveszíti érdeklődését a 

fent nevezett dal iránt, és ebbeli nézeteiknek hevesen adnak kifejezést. 

– Jeeves – szólt Dahlia néni –, maga egy csoda! 

– Köszönöm, asszonyom. 



– Jeeves – mondtam én –, maga egy marha! 

– Hogy mondhatsz ilyet, hogy marha? – fortyant fel Dahlia néni. – 

Ez a legnagyobb terv, amiről életemben hallottam! 

– Én, amint a Sonny Boyt éneklem Cupák Bingham vidám, kulturált 

szórakoztató műsorában… Szinte már látom is magamat! 

– Ön mindennap elénekli a kádban. Mr. Woosternek – mondta 

Jeeves, és Dahlia néni felé fordult – igen kellemes, magas színezetű 

baritonja van… 

– Fogadni mertem volna – felelte Dahlia néni. 

Egyetlen pillantásom kővé dermesztette a fickót. 

– A fürdőkádban énekelni a Sonny Boyt, Jeeves, vagy egy teremben 

összegyűlt vérnarancs-kereskedők és ivadékaik előtt, a kettő között 

tetemes különbség van. 

– Bertie – szólt Dahlia néni –, énekelni fogsz, méghozzá örömmel. 

– Nem én. 

– Bertie! 

– Semmivel sem vehetsz rá arra, hogy… 

– Bertie – szögezte le Dahlia néni –, el fogod énekelni a Sonny Boyt 

kedden, f. hó tizedikén, de úgy, mint a pacsirta hajnalhasadáskor, 

különben egy nagynéni átka fog… 

– Nem én! 

– Gondolj Angelára! 

– Pukkadjon meg Angela! 

– Bertie! 

– Nem, komolyan mondom, a fenébe az egésszel! 

– Nem vagy hajlandó? 

– Nem vagyok hajlandó! 

– Ez az utolsó szavad? 

– Ez. Egyszer és mindenkorra. Dahlia néni, semmivel sem vehetsz 

rá, hogy akár csak egyetlen árva hangot is kiadjak. 

Úgyhogy aznap délután sürgönyt küldtem Cupák Binghamnek, és 

felajánlottam szolgálataimat az ügy oltárán, és mire a nap lement, a 

dolog el volt intézve. A műsorba a szünet utáni második számként 

jegyeztek be. Utánam következett Tuppy. Közvetlenül utána pedig Miss 

Cora Bellinger, az ismert operaénekesnő. 

– Jeeves – szóltam aznap este, s szavam jéghideg volt –, lekötelezne, 



ha elmenne a legközelebbi zeneműboltba, és vásárolna egy példányt a 

Sonny Boy kottájából. Elkerülhetetlen lesz, hogy a versét és a refrént is 

megtanuljam. A járulékos kellemetlenségekről és idegfeszültségről nem 

is mondok semmit. 

– Igenis, uram. 

– De egyet mondhatok… 

– Jobb, ha azonnal indulok, uram, különben az üzletet zárva találom. 

– Hah! – vetettem oda. 

De úgy, hogy csípjen és marjon. 

Habár előre megacéloztam magam az előttem álló vesszőfutásra, és 

azzal a higgadt, szilárd bátorsággal töltekezve indultam el, amely 

képessé teszi a férfit arra, hogy vakmerő vállalkozásokat könnyed 

mosollyal hajtson végre, mégis be kell ismernem, hogy volt egy 

pillanat, közvetlenül azután, hogy Kelet-Bermondseybe érve beléptem 

az Ipartestület előadótermébe, és tekintetemmel végigpásztáztam az ott 

egybegyűlt élvhajhászokat, amikor a Woosterek bulldogtermészetének 

minden morzsájára szükségem volt, nehogy befejezettnek nyilvánítsam 

a napot, és taxiba vágva magam, haza ne térjek a civilizációba. A 

vidám, kulturált szórakozás már javában tartott, amikor odaértem; 

valaki, aki a külsejéből ítélve a helyi temetkezési vállalkozó lehetett, 

éppen Kipling Gunga Din című költeményét szavalta. A hallgatóság 

pedig, bár hujjogatni a szó szoros értelmében éppenséggel nem 

hujjogatott, de olyan komoran nézett, hogy az egyáltalán nem tetszett 

nekem. A puszta látványuktól olyan érzésem támadt, mint amilyen 

Sidrákot, Misákot és Abednégót foghatta el, amikor arra készültek, hogy 

belépjenek az égő, tüzes kemencébe. 

A tömeget mustrálva úgy tűnt, hogy tagjai egyelőre függőben tartják 

ítéletüket. Előfordult már, hogy bekopogtak egy New York-i zugkocsma 

ajtaján, felcsapódott a kukucskáló fedele, és megjelent egy Arc? Van 

olyankor egy hosszú, néma pillanat, amikor a benti szempár fogva tartja 

a kintit, és az egész élete lepereg az ember előtt. Aztán elrebegi, hogy ő 

Mr. Zinzinheimer barátja, és ő azt ígérte, hogy ha itt valaki kimondja a 

nevét, annak kedvező elbánásban lesz része, és akkor a feszültség 

feloldódik. Nos, ezek a zöldség- és gyümölcsárusok, valamint 

kucséberek olyannak tűntek nekem, mint az az Arc. Csak próbálkozz 

valamivel, mondta a tekintetük, mi tudni fogjuk, mi a teendő. Csak arra 



tudtam gondolni, hogy ha eléneklem a Sonny Boyt, az a megítélésükben 

a valamivel történő próbálkozás címszava alá esik. 

– Szép telt házunk van, uram – szólalt meg egy hang az oldalamnál. 

Jeeves volt az: örömittas tekintettel figyelte az eseményeket. 

– Maga itt, Jeeves? – kérdeztem hűvösen. 

– Igen, uram. A kezdetek óta a jelenlévők között tartózkodom. 

– Ó – szóltam. – Történt már személyi sérülés? 

– Uram? 

– Tudja, mire gondolok, Jeeves – mondtam szigorúan –, ne tegyen 

úgy, mintha nem tudná. Kifütyültek már valakit? 

– Ó, nem, nem, uram. 

– Gondolja, hogy én leszek az első? 

– Nem, uram. Nem látom okát efféle szerencsétlenség 

előrejelzésének. Arra számítok, hogy kedvező fogadtatásban fog 

részesülni. 

Valami hirtelen szöget ütött a fejembe. 

– És úgy gondolja, hogy minden a tervek szerint fog zajlani? 

– Igen, uram. 

– Hát, én nem úgy gondolom – jelentettem ki. – És meg is mondom, 

hogy miért nem. Fölfedeztem egy hibát a maga sátáni tervében. 

– Hibát, uram? 

– Úgy képzeli egy percig is, hogy ha Mr. Glossop meghallja azt az 

átkozott dalt az én előadásomban, egy perc múlva nyugodtan besétál, és 

ő is elénekli? Használja az eszét, Jeeves! Tuppy észre fogja venni az 

útjába állított csapdát, és idejekorán meg fog torpanni. Kihátrál, 

egyáltalán nem is megy ki a színpadra. 

– Mr. Glossop nem fogja hallani az ön előadását, uram. Tanácsomra 

átment a Kancsó és Palackba, az Ipartestület épületével éppen 

átellenben működő létesítménybe, és ott is marad, amíg fellépésének 

ideje el nem következik. 

– Ó! – jegyeztem meg. 

– Ha indítványoznom szabad, uram, kevéssel lejjebb az utcában egy 

másik, Kecske és Szőlő nevű ház is található. Úgy gondolom, ésszerű 

lépés lenne… 

– Ha néhány nyeletnyit én is elindítanék? 

– Csillapítaná a várakozással járó idegfeszültséget, uram. 



Nem nagyon voltam megelégedve a fickóval, amiért belerángatott 

ebbe az irtózatos kalandba, de e szavaktól, meg kell mondjam, 

ridegségem enyhült egy cseppet. Vitán felül igaza volt. Tanulmányozta 

az egyén pszichológiáját, és ez nem vitte tévútra őt. Tíz csöndes perc a 

Kecske és Szőlőben – a szervezetemnek pontosan ez kellett. 

Átnyargalni, felszippantani két villámgyors whisky-szódát Bertram 

Wooster számára egy pillanat műve volt. 

A kezelés varázslatos hatást gyakorolt. Hogy a vitriolon kívül még 

mit tettek az italba, meg nem mondtam volna, de tökéletesen 

megváltoztatta az életszemléletemet. Elmúlt az a különös, nyögvenyelős 

érzés. Már nem éreztem a rogyadozást a térdízületekben. A végtagok 

finom remegése megszűnt, a nyelv meglazult foglalatában, a hátgerinc 

tartást kapott. Már csak azért időztem még egy keveset, hogy rendeljek 

és nyeljek még egyet ugyanabból, majd vidám jó éjszakát kívántam a 

bárkisasszonynak, kedvesen bólintottam néhány, a pultnál üldögélő 

embernek, akiknek arca igen rokonszenves volt, majd tánclépésben 

visszatértem a terembe, mindenre készen. 

Nem sokkal ezután fenn voltam a dobogón, és körülbelül egymillió 

kidülledt szem meredt rám. Különös zümmögés szólt a fejemben; a 

zümmögésen keresztül meghallottam a zongora kalimpálását, akkor 

lelkemet Isten kezébe ajánlottam, vettem egy mély lélegzetet, és 

rázendítettem. 

Mit mondjak, nem sok híja volt. Az egész incidens kissé ködösen 

maradt meg, de rémlik, hogy a refrénhez érve duruzsolás ütötte meg a 

fülemet. Akkor arra gondoltam, hogy az ezerfejű cézár talán csatlakozni 

akar a refrénhez, és ez akkor bátorításként szolgált. A tőlem telhető 

légerővel préseltem át az ügydarabot a gégén, eltaláltam a magas 

hangot, majd oldalt kecsesen el. Nem mentem ki újra meghajolni. Csak 

leléptem, eloszlottam hátul, ahol Jeeves várt rám az ott ácsorgók között. 

– Hát, Jeeves – mondtam, miután lehorgonyoztam mellette, és 

homlokomról letöröltem a fáradalmak verítékét –, nem rohamozták meg 

a színpadot. 

– Nem, uram. 

– De akár el is terjesztheti, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor a 

fürdőkádon kívül felléptem. Ez volt a hattyúdalom, Jeeves. Aki a 

jövőben hallani akar engem, annak meg kell jelennie a fürdőszoba ajtaja 



előtt, és fülét a kulcslyukra kell tapasztania. Lehet, hogy tévedek, de a 

vége felé már kezdtek felhevülni. A füttykoncert már ott lebegett a 

levegőben. Láttam, hogy kezdenek csücsöríteni. 

– Magam is érzékeltem némi nyugtalanságot a közönség soraiban, 

uram. Úgy sejtem, a szóban forgó konkrét daltól elment a kedvük. 

– He? 

– Már korábban kellett volna szólnom, uram, hogy az ön érkezése 

előtt már két ízben is előadásra került. 

– Mit beszél? 

– Igen, uram. Egyszer egy hölgy, egyszer egy úr által. Rendkívül 

népszerű szerzemény, uram. 

Tátott szájjal bámultam a fickót. Ennek a ténynek az ismeretében 

képes volt hagyni, hogy ifjú gazdája belépjen a halál torkába, hogy úgy 

mondjam – ez a gondolat valósággal megbénított. Azt szűrtem le belőle, 

hogy a régi hűbéri szellem mindenestül kiveszett. Már éppen minden 

köntörfalazás nélkül a tudomására akartam hozni nézeteimet erről a 

dologról, de a szavamat vette a látvány, ahogy a kis Tuppy felpenderült 

a színpadra. 

A kis Tuppy félreismerhetetlenül úgy viselkedett, mint aki nemrég 

még odaát volt a Kancsó és Palackban. Néhány vidám, üdvözlő 

rikkantás fogadta, feltehetőleg az ostáblapartnerektől, akik úgy érezték, 

hogy a vér nem válik vízzé; ettől Tuppy arcán a boldog mosoly olyan 

szélesre tágult, hogy hátul majdnem összeért. Látnivaló volt, hogy 

annyira jól érzi magát, amennyire egy ember csak érezheti anélkül, hogy 

elvágódna. Kedvesen integetett rajongóinak, és királyi meghajlást 

produkált, akár egy keleti uralkodó, aki az ünneplő tömeg hódolatát 

fogadja. 

Ezután a zongoránál ülő hölgyemény belecsapott a Sonny Boy nyitó 

akkordjaiba, Tuppy felfújta magát, mint egy léggömb, két kezét 

összekulcsolta, szemét a mennyezet felé fordította, hogy az emelkedett 

lelkületet érzékeltesse, és rákezdte. 

Azt hiszem, a népsokaságon a döbbenet lett úrrá, azért nem tettek 

lépéseket azonnal. Hihetetlennek tűnhet, de szavamat adom, hogy a kis 

Tuppy úgy jutott túl a verzén, hogy egy pisszenés sem volt. Aztán 

mintha mind egyszerre összekapták volna magukat. 

A kucséber, ha felingerlik, rettenetes tud lenni. Még sohasem láttam 



a proletariátust igazán felindult állapotban, és meg kell mondanom, 

szent borzadállyal töltött el. Mit akarok mondani, az ember fogalmat 

alkothatott arról, vajon milyen volt a francia forradalom. A terem 

minden zugából egyszerre harsant fel az a fajta lárma, ami, hallomásból 

tudom, az East End-i ökölvívócsarnokokban szokott feltámadni, ha a 

bíró lelépteti a közkedvelt favoritot, és utána menekülnie kell, hogy 

mentse az irháját. Azután pedig túlléptek a puszta szavakon, és 

szerephez juttatták a zöldségeket mint hatáselemet. 

Nem tudom, miért, de valahogy fejembe vettem, hogy az első, 

amivel Tuppyt megdobják, burgonya lesz. Az ember néha ilyen 

képzelgésekre ragadtatja magát. A valóságban azonban banán volt, és 

egy szempillantás alatt átláttam, hogy ez a választás az enyémnél 

okosabb emberfő leleménye. Ezek az emberek, akik gyerekkoruk óta 

úgy nőttek fel, hogy tudják, miként reagáljanak az olyan szórakoztató 

műsorszámra, amely nem nyeri el tetszésüket, ösztönösen tudják, mit 

tehetnek a közjó érdekében. Abban a pillanatban, amikor láttam a 

banánt szétfröccsenni Tuppy ingmellén, azonnal elismertem, mennyivel 

hatásosabb és művészibb ez, mint amilyen bármely burgonya lehetett 

volna. 

Nem mintha a burgonyában hívő gondolati iskola támogatói ne lettek 

volna jelen. Ahogy a folyamat hevesebbé vált, néhány intelligensnek 

látszó egyénre lettem figyelmes, akik mást nem is hajigáltak. 

A Tuppyra gyakorolt hatás jól észrevehető volt. Szeme kimeredt, a 

haja égnek állt, a szája pedig folyamatosan nyílt és csukódott; látni 

lehetett, hogy kábán, automatikusan még mindig énekli a Sonny Boyt. 

Azután a transzból fölrezzenve sebesen elindult a biztos rév felé. Az 

utolsó, amit láttunk belőle, az a mozzanat volt, hogy rövid fejhosszal 

megver egy szálló paradicsomot. 

A felzúdulás, a lárma idővel lecsillapult. Jeeveshez fordultam. 

– Fájdalmas, Jeeves – mondtam. – De elkerülhetetlen. 

– Igen, uram. 

– A sebész és az ő szikéje, mi? 

– Pontosan, uram. 

– Nos, miután ez a szemünk láttára végbement, azt hiszem, a 

Glossop-Bellinger-affért határozottan lezártnak tekinthetjük. 

– Igen, uram. 



Ebben a percben a derék Cupák Bingham lépett a színpadra. 

– Hölgyeim és uraim! – szólt a derék Cupák. 

Arra számítottam, hogy megfeddi nyáját az iménti 

érzelemnyilvánítás miatt. De nem ez történt. Cupák kétségkívül 

hozzászokott már a vidám, kulturált szórakozás alkalmával kialakuló 

egészséges adok-kapokhoz, és már nem tartja érdemesnek 

megjegyzéssel illetni az esetleg kibontakozó elevenséget. 

– Hölgyeim és uraim – mondta a derék Cupák –, műsorunk 

következő előadója Miss Cora Bellinger, a világhírű operaénekesnő. Az 

imént telefonüzenetet kaptam Bellinger kisasszonytól: közölte, hogy a 

kocsija elromlott. Taxiba szállt, és úton van ide, rövidesen megérkezik. 

Addig barátunk, Mr. Enoch Simpson adja elő A veszedelmes Dan 

McGrew című költeményt. 

Belekapaszkodtam Jeeves karjába. 

– Jeeves! Hallotta ezt? 

– Igen, uram. 

– A nő nem volt itt! 

– Nem, uram. 

– Nem látta Tuppy Waterlooját. 

– Nem, uram. 

– Az egész nyavalyás terv befuccsolt. 

– Igen, uram. 

– Jöjjön, Jeeves – mondtam, és a közelben állók bizonyára tanakodni 

kezdtek, hogy vajon mitől lett ez a jóvágású fiatalember egyszeriben 

ilyen sápadt és kedvetlen. – Olyan idegfeszültségnek voltam kitéve, 

amelyhez foghatót az őskeresztény mártírok óta senki el nem 

szenvedett. Kilókat fogytam, és az egész szervezetem maradandó 

károsodást szenvedett. Olyan megpróbáltatásokon mentem keresztül, 

amelyeknek a puszta emlékétől még hónapok múlva is sikoltva fogok 

felriadni álmomból. És mindezt semmiért. Menjünk. 

– Ha nincs ellenvetése, uram, szeretném a szórakoztató műsor 

hátralévő szakaszát is megtekinteni. 

– Ahogy gondolja, Jeeves – feleltem mogorván. – Ami engem illet, a 

szívem halott. Most átmegyek a Kecske és Szőlőbe, rendelek még egyet 

a ciánkészítményükből, azután hazatérek. 

Fél tizenegyre járhatott az idő, a fotelben ültem és komoran 



szürcsöltem a nagyjából utolsó aznapi frissítőt, amikor megszólalt az 

ajtócsengő, és a kis Tuppy állt a lábtörlőn. Olyan embernek látszott, aki 

hatalmas élményen ment keresztül, és önnön lelkével szemtől szemben 

állott. A szeme alatt sötét monokli kezdeménye látszott. 

– O, hello, Bertie – köszönt rám a kis Tuppy. 

Bejött, és megállt a kandallópárkánynál, mintha azt keresné, mit 

lehet fölvenni, babrálni vele, aztán összetörni. 

– Énekeltem Cupák Bingham műsoros estjén – mondta kis szünet 

után. 

– Á – bólintottam. – Hogy ment? 

– Mint a parancsolat – felelte a kis Tuppy. – Mindenkit 

lebilincseltem. 

– Kiütötted őket, mi? 

– Akár a kanyaró – mondta a kis Tuppy. – Szem nem maradt 

szárazon. 

És mindez, ne feledjük, egy olyan embertől, aki jó neveltetésben 

részesült, és bizonyára már az anyja ölében is éveken keresztül azt 

tanulta, hogy mindig igazat kell mondani. 

– Gondolom, Miss Bellingernek is tetszett. 

– Ó, hogyne. El volt ragadtatva. 

– Tehát minden rendben? 

– Ó, teljesen. 

Tuppy elhallgatott. 

– Másrészt viszont, te, Bertie… 

– Igen? 

– Tudod, gondolkodtam a dolgokon. Valahogy mégsem hiszem, 

hogy Miss Bellinger lenne az én igazi társam. 

– Mégsem? 

– Mégsem. 

– Miért hiszed mégsem? 

– Hát… nem is tudom. Ezek a dolgok úgy bevillannak az embernek. 

Én tisztelem Miss Bellingert, Bertie. Elismerem. De… izé… szóval, 

nem tudok nem gondolni arra, hogy egy kedves, gyengéd leányka… 

ööö… mint amilyen például az unokahúgod, Angela… Szóval, érted, 

Bertie, szóval… Na, jó, hát azért jöttem most fel hozzád, hogy 

megkérdezzem, lennél-e szíves felhívni Angelát, és megkérdezni tőle, 



hogy mit szólna, ha most elhívnám a Berkeleybe egy kis utóvacsorára és 

némi táncolásra. 

– Hívd csak fel! Ott a telefon. 

– Nem, jobb lenne, ha te hívnád fel, Bertie. Tudod, most úgy áll a 

helyzet, hogy jobb lenne, ha kicsit egyengetnéd az utat… Szóval, 

elképzelhető, hogy Angela esetleg egy kicsit… Hogy mondjam, tudod, 

hogy keletkeznek a félreértések… És… Na, oda akarok kilyukadni, 

öregem, hogy jó lenne, ha beszállnál egy kicsit, és segítenél egyengetni 

az utat, ha nem bánod. 

A telefonhoz léptem, és felhívtam Dahlia néni számát. 

– Azt üzeni, menj oda most – tolmácsoltam. 

– Mondd meg – szólt Tuppy áhítattal –, hogy nem egészen két 

szempillantás múlva mellette leszek. 

Alig húzta el a csíkot, kattanást hallottam a kulcslyuk felől és halk 

csosszanást kintről a folyosóról. 

– Jeeves – szólítottam. 

– Uram? – nyilvánult meg Jeeves a maga testi valójában. 

– Jeeves, valami rendkívül zűrös dolog történt. Mr. Glossop volt itt 

az imént. Azt mondja, hogy közte és Miss Bellinger között mindennek 

vége. 

– Igen, uram. 

– Nincs nagyon meglepve. 

– Nem, uram. Bevallom, számítottam hasonló kifejletre. 

– Igen? Miből gondolt erre? 

– Akkor gondoltam erre, uram, amikor azt láttam, hogy Miss 

Bellinger belecsap Mr. Glossop szemébe. 

– Belecsapott! 

– Igen, uram. 

– A szemébe? 

– A jobb szemébe, uram. 

Homlokomra szorítottam a tenyeremet. 

– Mi a csoda vihette rá erre? 

– Úgy vélem, kissé felzaklatta a fogadtatás, amelyben a produkciója 

részesült. 

– Magasságos ég! Ne mondja, hogy őt is kifütyülték! 

– De igen, uram. 



– De hát miért? Észbontó hangja van. 

– Igen, uram. Azt hiszem, a közönség a dalválasztással nem értett 

egyet. 

– Jeeves! – A józan ész imbolyogni kezdett trónján. – Csak nem azt 

akarja mondani, hogy Miss Bellinger is a Sonny Boyt énekelte! 

– De igen, uram. És – véleményem szerint meggondolatlanul – egy 

nagy játékbabát is magával vitt a színpadra, hogy annak énekelje a dal 

szövegét. A közönség félreértelmezte ezt, és hasbeszélő mutatványra 

számított, aminek némi csekély zavar lett a következménye. 

– De Jeeves, ez elképesztő véletlen! 

– Nem egészen, uram. Merészkedtem megszólítani Miss Bellingert, 

amikor megérkezett a terembe, és emlékezetébe idéztem magam. Ezután 

közöltem vele, hogy Mr. Glossop megkért, hogy tolmácsoljam a 

kívánságát: személyesen neki tett szívességként legyen kedves 

elénekelni kedvenc dalát, a Sonny Boyt. Amikor azután megtudta, hogy 

ön és Mr. Glossop is közvetlenül előtte ezt a dalt adta elő, vélekedésem 

szerint azt a következtetést vonta le, hogy Mr. Glossop által végrehajtott 

ugratás áldozata lett. Óhajt még valamit, uram? 

– Semmit, köszönöm. 

– Jó éjszakát, uram. 

– Jó éjszakát, Jeeves – mondtam mély tisztelettel. 



 

[5]  

McIntosh, az eb 
 

Álomtalan álmomból távoli mennydörgésre emlékeztető hang riasztott 

fel; amikor az alvás köde feltisztult, felismertem a zaj mibenlétét és 

forrását is. Agatha nénikém kutyája, McIntosh kaparta az ajtót. Az 

említettet, a csekély értelmű skót terriert az idős rokon az én gondjaimra 

bízta, amíg ő gyógyászati célból Aix-les-Bains-be utazott, én pedig nem 

voltam képes rávenni, hogy azonos álláspontra helyezkedjék velem a 

korai kelés tekintetében. Az órámra vetett pillantás elárulta, hogy még 

csak tíz óra van, de az állat már teljes mértékben éber és tevékeny volt. 

Csöngettem, és menten besiklott Jeeves, kiegészítőként reggeliző 

tálcát viselt, de megelőzte őt a kutya: felugrott az ágyra, fürgén szemen 

nyalt, majd azon nyomban összegömbölyödött, és mély álomba merült. 

Hogy mi értelme egy istentől elrugaszkodott időpontban, hajnalban 

fölkelni és mások ajtaján kaparászni, ha valakinek nincs más szándéka, 

mint hogy az első adandó alkalommal újból elaludjon, ezt fel nem 

foghatom. Ennek ellenére az utóbbi öt hétben a szédült eb végig ezt a 

politikát követte, és meg kell mondanom, kicsit már kezdett elegem 

lenni belőle. 

A tálcán egy-két levél is hevert; miután egy fél csészét leküldtem a 

mélybe, felkészültnek éreztem magam arra, hogy velük is foglalkozzam. 

A legfelső Agatha nénitől érkezett. 

– Áááh! – mondtam. 

– Uram? 

– Azt mondtam: áááh! És úgy is értettem, hogy áááh. 

Megkönnyebbülésemnek adtam hangot. Agatha néni ma este hazatér. 

Városi otthonában lesz hat és hét óra között, és számít rá, hogy 

McIntosh az ajtóban várja őt. 

– Csakugyan, uram? Hiányozni fog a kis gazfickó. 

– Nekem is, Jeeves. Annak ellenére, hogy a tejkihordóval egy időben 

kel, és már reggeli előtt csúcsra van járatva, de azért ennek a 

McIntoshnak aranyból van a szíve. Mégis, óhatatlanul 

megkönnyebbülést érzek, hogy hazaszállíthatom az őshazájába. Ez a 



gyámkodás szorongással volt kibélelve. Tudja, Agatha néni milyen. 

Temérdek szeretetet halmoz erre a kutyára, pedig annak sokkal jobb 

helye lenne az unokaöccsén; ha a legcsekélyebb hiba bekövetkezett 

volna, amíg in loco parentis működtem, ha például veszettséget, kehet 

vagy parenyicát kapott volna, engem hibáztatna. 

– Mélyen igaz, uram. 

– És, mint tudja, London nem elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne 

Agatha néni és az, akit hibáztat. 

Felnyitottam a második borítékot, és tartalmát szemügyre vettem. –

Ah! – mondtam. 

– Uram? 

– Ez is áh, Jeeves, de ezúttal enyhe meglepetést jelez. Ezt a levelet 

Miss Wickham küldte. 

– Csakugyan, uram? 

Orrontottam – ha ez a szó jó ide – a hangjában némi aggodalmat, és 

tudtam, hogy ezt mondja magában: „Csak nem fog ifjú gazdám megint 

elbotlani?” Tudják, volt idő, amikor a Wooster-szív félig-meddig lángra 

lobbant Roberta Wickham iránt, Jeeves viszont ezt nem támogatta. Úgy 

tartotta, hogy a lány szeszélyes és komolytalan, többé-kevésbé veszélyt 

jelent emberre s állatra egyaránt. Az események pedig, el kell 

ismernem, igazolták is ezt a nézetet. 

– Meghívott ma ebédre. 

– Csakugyan, uram? 

– És még két barátját. 

– Csakugyan, uram? 

– Ide. Fél kettőre. 

– Csakugyan, uram? 

Ezt már megsokalltam. 

– Orvosolja ezt a papagájkomplexust, Jeeves – mondtam, és 

szigorúan a fickó felé böktem egy szelet vajas kenyérrel. – Semmi 

szükség erre a csakugyanuramozásra. Tudom, hogy mi jár a fejében, de 

téved. Ami Miss Wickhamet illeti, Bertram Wooster szíve akár a 

mélyhűtött acél. Nem látom a világon semmi okát, hogy miért ne tennék 

eleget a kérésnek. A Woosterek szerelme kihamvadhat, de az 

udvariassága nem. 

– Igenis, uram. 



– Akkor hát töltse sürgős ellátmányozással, ami a délelőttből még 

hátravan. Az Edward király-féle megoldás, Jeeves. Emlékszik? Vadat s 

nyulat, s mi a víz alatt… 

– Vadat, halat, s mi jó falat szem-szájnak ingere, uram. 

– Ahogy mondja. Maga tudja. Ó, és kókusztekercs is legyen, Jeeves. 

– Uram? 

– Kókusztekercs, sok-sok kakaóval. Miss Wickham nyomatékosan 

hangsúlyozta ezt. Rejtélyes, nem? 

– Kifejezetten, uram. 

– Továbbá osztrigát, fagylaltot és rengeteg csokoládét, amelyiknek 

olyan ragacsos, nyúlós izé van a közepében. Émelyítő, mi? 

– Igen, uram. 

– Szerintem is. De ezt rendelte. Lehet, hogy valami különleges diétán 

van. De akárhogy legyen is, gondoskodjon róla, Jeeves, megteszi? 

– Igen, uram. 

– Tizenhárom-harminc az időpont. 

– Igenis, uram. 

– Köszönöm, Jeeves. 

Fél egykor levittem McIntosht sétálni a parkba, és amikor körülbelül 

tíz perc múlva visszatértünk, Bobbie Wickham már ott ült a nappaliban, 

cigarettázott és szóval tartotta Jeevest, aki, úgy láttam, meglehetősen 

távolságtartó viselkedést tanúsított. 

Az az érzésem, hogy már említettem Bobbie Wickham nevét. Ő volt 

az a vörös hajú lány, aki olyan csúnyán elbánt velem Tuppy Glossop és 

a forróvizes palack ügyében azon a karácsonyon, amelyet Skeldings 

Hallban töltöttem, Bobbie anyukája birtokán, Hertfordshire-ben. A 

mamája Lady Wickham, aki regényeket ír, és ezek, azt hiszem, igencsak 

kelendőek a pongyola irodalom kedvelőinek körében. Riasztó 

asszonyság, szemre olyan, mint Agatha néni. Bobbie nem hasonlít 

hozzá, őt inkább Clara Bow mintájára építették. Szívélyesen üdvözölt, 

amikor beléptem – igazából annyira szívélyesen, hogy Jeeves 

megtorpant az ajtóban, mielőtt kiment volna koktélt keverni, és komoly, 

figyelmeztető pillantást vetett rám, amilyet a bölcs, idős atya vethet 

szeleburdi fiára, ha azt látja, hogy a legény a végzet aktuális 

asszonyának hálójába készül vetni magát. Én csak bólintottam válaszul, 

mintha azt mondtam volna: „Mélyhűtött acél!”, mire Jeeves 



kiszivárgott, és én ott maradtam, hogy eljátsszam a sziporkázó 

házigazda szerepét. 

– Rém rendes tőled, hogy megebédeltetsz, Bertie – mondta Bobbie. 

– Szóra sem érdemes, öreglány – feleltem. – Részemről a szerencse. 

– Beszereztél mindent, amit kértem? 

– A sok szemét, kívánságod szerint, a konyhában van. De mióta lettél 

rabja a kókusztekercsnek? 

– Az nem nekem lesz. Jön egy kisfiú is. 

– Micsoda! 

– Rémesen sajnálom – mondta, látva riadalmamat. – Tudom, mit 

érzel, és nem fogok úgy tenni, mintha ez a gyerek nem lenne közel az 

elviselhetőség határához. Igazából aki nem látta, el sem hinné. De 

egyszerűen életbevágó, hogy jól legyen tartva, dédelgetve legyen, és 

általában díszvendégnek kijáró bánásmódban részesüljön, mert minden 

tőle függ. 

– Hogy érted ezt? 

– Megmondom. Ismered a mamát. 

– Kinek a mamáját? 

– Az én mamámat. 

– Ó, persze. Azt hittem, hogy a kölyök mamáját. 

– Neki nincs mamája. Csak papája van, aki nagy színházi menedzser 

Amerikában. Nemrég, egy estélyen ismerkedtem meg vele. 

– Az apával? 

– Igen, az apával. 

– Nem a gyerekkel. 

– Nem, nem a gyerekkel. 

– Jól van. Eddig világos. Folytasd. 

– Szóval, a mama, az én mamám, színdarabot írt az egyik 

regényéből, és amikor megismertem az apát, ezt a színházi menedzser 

apát, és köztünk szólva eléggé bevágódtam nála, azt mondtam 

magamnak: „Miért ne?” 

– Mit miért ne? 

– Miért ne adnám el neki a mama darabját? 

– A te mamád darabját? 

– Igen. Nem az ő mamája darabját. Neki ugyanis, akárcsak a fiának, 

nincs mamája. 



– Ez ilyen családi vonás lehet náluk, nem gondolod? 

– Tudod, Bertie, úgy alakultak a dolgok, hogy a mamánál most 

alacsony az árfolyamom. Volt az a dolog az összetört kocsival… meg 

még egy csomó ilyen. Úgyhogy azt gondoltam, itt egy lehetőség arra, 

hogy rendbe tegyem a szénámat. Addig turbékoltam ennek a 

Blumenfeldnek… 

– Ismerős ez a név. 

– Hát, persze, Amerikában nagyon nagy ember. Azért jött Londonba, 

hogy megnézze, van-e valami a színpadokon, amit érdemes megvennie. 

Úgyhogy egy csomót turbékoltam neki, aztán megkérdeztem, hogy 

hajlandó lenne-e meghallgatni a mama darabját. Igent mondott, erre 

meghívtam ebédre, és majd itt felolvasom neki. 

– Itt akarod felolvasni a mamád színdarabját? – kérdeztem 

falfehéren. 

– Itt. 

– Isten az égben! 

– Tudom, mire gondolsz – mondta. – Elismerem, hogy eléggé 

szirupos. De az az érzésem, hogy át tudom vinni. Minden attól függ, 

hogy a gyereknek mennyire tetszik. Tudod, a nagyobbik Blumenfeld 

valami miatt mindig megbízik a gyerek ítéletében. Azt hiszem, úgy 

gondolja, hogy a kissrác intelligenciája pontosan az átlagközönség 

szellemi színvonalán áll, és… 

Felvinnyogtam, amitől a koktélokkal érkező Jeeves fájdalmas 

pillantást vetett rám. Eszembe jutott. 

– Jeeves! 

– Uram? 

– Amikor New Yorkban jártunk, volt egy Blumenfeld nevű kissrác, 

akinek olyan volt a képe, mint egy lapos tányér, és egy emlékezetes 

alkalommal elgáncsolta Cyril Bassington-Bassingtont, amikor színpadra 

akart lépni? Emlékszik rá? 

– Igen élénken, uram. 

– Nos, készüljön fel a sokkra. Idejön ebédre. 

– Csakugyan, uram? 

– Örvendek, hogy ilyen könnyed, fesztelen hangon tudja ezt 

mondani. Én csak néhány röpke percre találkoztam ezzel a kis 

arzénvárományossal, de kimondom kereken, ha arra gondolok, hogy 



vele fogok kvaterkázni, reszketek, mint a nyárfalevél. 

– Csakugyan, uram? 

– Hagyja már ezt a csakugyanuramozást! Látta már a kölyköt 

akcióban, tudja, hogy milyen. A szemébe mondta Cyril Bassington-

Bassingtonnak, akinek hivatalosan még be sem volt mutatva, hogy 

olyan arca van, mint egy halnak. Harminc másodperccel a 

megismerkedés után! Előre szólok, ha nekem is azt mondja, hogy olyan 

arcom van, mint egy halnak, akkor lekeverek neki egy nyaklevest. 

– Bertie! – kiáltotta Wickham, és arcát eltorzította a riadalom, a 

rémület meg a többi miegymás. 

– Én bizony megteszem. 

– Azzal mindent tönkretennél. 

– Nem érdekel. Bennünk, Woosterekben is van büszkeség. 

– Talán a fiatalúr nem veszi észre, hogy önnek olyan arca van, mint 

egy halnak – vetette fel Jeeves. 

– Á. Igen, az is egy lehetőség. 

– De nem bízhatjuk magunkat a szerencsére – mondta Bobbie. Lehet, 

hogy ez lesz az első dolog, amit észrevesz. 

– Ez esetben, kisasszony – javasolta Jeeves –, talán az lenne a 

leghelyesebb, ha Mr. Wooster nem venne részt az étkezésen. 

Sugárzó mosolyom volt a jutalma. Mint mindig, most is megtalálta a 

megoldást. 

– De nem fogja ezt Mr. Blumenfeld különösnek találni? 

– Mondjátok neki, hogy különc vagyok. Mondjátok azt, hogy néha 

rám jönnek ilyen furcsa hangulatok, amikor látni sem bírom az 

embereket. Mondjatok, amit akartok. 

– Meg fog sértődni. 

– Fele annyira se fog megsértődni, mint akkor, ha nyakszirten 

suhintom a fiacskáját. 

– Valóban azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás, 

kisasszony. 

– Hát, jól van – egyezett bele Bobbie. – Akkor tűnj el. Pedig 

szerettem volna, ha végighallgatod és a megfelelő helyeken nevetsz. 

– Nem hinném, hogy vannak megfelelő helyek – mondtam. E szavak 

után két szökkenéssel elértem az előszobát, felkaptam egy kalapot, és az 

utcára vágtattam. Épp akkor kanyarodott egy taxi a kapu elé, amikor 



odaértem, Blumenfeld apuka és szörnyeteg gyermeke ült benne. 

Összeszorult a gyomrom, mert láttam, hogy a kölyök felismert. 

– Hello! – mondta. 

– Hello! – feleltem. 

– Hova mész? – firtatta a kölyök. 

– Haha! – mondtam, és a tágas, nyílt terek felé egyengettem 

lépteimet. 

A Parazita Klubban ebédeltem, elég jól tartottam magam, és 

kényelmesen elidőztem a kávé és a cigaretta mellett. Négykor 

gondoltam úgy, hogy talán hazatérhetek, de nem akartam kockáztatni: a 

távbeszélőhöz léptem, és hazatelefonáltam. 

– Tiszta a levegő, Jeeves? 

– Igen, uram. 

– Ifjabb Blumenfeld már nincs ott? 

– Nincs, uram. 

– Nem bújt el valami rejtett zugban, padlórepedésben? 

– Nem, uram. 

– Hogy sikerült? 

– Kielégítően, uram. 

– Hiányoztam? 

– Azt hiszem, Mr. Blumenfeld és Blumenfeld fiatalúr némileg 

meglepődött a távollététől, uram. Mint hallom, találkoztak önnel, 

amikor elhagyta az épületet. 

– Igen. Kínos pillanat volt, Jeeves. A kölyök láthatólag beszélgetést 

akart kezdeményezni, de én egy fakó, színtelen nevetéssel 

továbbmentem. Egyáltalán, tettek megjegyzést erről? 

– Igen, uram. Ami azt illeti, a fiatalúr meglehetősen szókimondó 

hangnemben nyilvánult meg. 

– Mit mondott? 

– Magukat a szavakat nem tudnám pontosan felidézni, uram, de 

párhuzamot vont szellemi képességek tekintetében ön és egy kakadu 

között. 

– Kakadu? 

– Igen, uram. A madarat rangsorolta előbbre. 

– Ezt tette, igen? Hát látja, milyen igazam volt, amikor eljöttem 

hazulról? Egyetlen ilyen élc szemtől szemben, és tévedhetetlenül 



károsítottam volna a nyakszirtjét. Okos, hogy azt tanácsolta, ebédeljek 

házon kívül. 

– Köszönöm, uram. 

– No, ha az ellenség levonult, azt hiszem, hazatérek. 

– Mielőtt elindul, uram, talán hívja fel Miss Wickham számát. A 

kisasszony utasított erre. 

– Mármint hogy ő megkérte magát, hogy maga kérjen meg engem? 

– Pontosan, uram. 

– Rendben. Mennyi a szám? 

– Sloane 8090. Úgy vélem, ez Miss Wickham nagynénjének lakása 

az Eaton Square-en. 

Felhívtam a számot. Csakhamar a kis Bobbie hangja úszott fülembe a 

drótból. A hangszínéből ítélve rendkívül feldobott állapotban volt. 

– Halló! Te vagy az, Bertie? 

– Személyesen, Mi újság? 

– Csodálatos. Minden remekül ment. Az ebéd remek volt. A kölyök 

szemöldökig teletömte magát, és egyre elviselhetőbb lett; amikor 

harmadszor szedett magának a fagylaltból, már kész volt kijelenteni 

bármelyik színdarabról, hogy jó, még a mamáéról is. Elkezdtem 

rázúdítani, még mielőtt elmúlik a hatás, ő meg csak ült és zabálta a 

darabot, de olyan jóllakottan, és a végén a nagyobbik Blumenfeld 

megkérdezte: „Na, kisfiam, hogy tetszett?”, a gyerek meg egy bágyadt 

mosollyal válaszolt, mintha a kókusztekercs járna a fejében, és azt 

mondta: „Oké, papa”, és ez elég is volt. Blumenfeld elvitte a gyereket 

moziba, nekem meg fél hatra a Savoyban kell lennem, aláírni a 

szerződést. Épp az imént beszéltem a mamával telefonon, és ő is 

teljesen fel van villanyozva. 

– Óriási! 

– Tudtam, hogy örülni fogsz. Igaz is, Bertie, van még valami. 

Emlékszel, hogy egyszer azt mondtad, semmi sincs a világon, amit meg 

ne tennél értem? 

Enyhe aggodalom fogott el. Igaz ugyan, hogy éltem hasonló 

kijelentésekkel, mint amelyeket Bobbie idézett, de az még Tuppy és a 

forróvizes palack esete előtt történt, és az említett epizód által 

helyreállított, higgadt tudatállapotban már korántsem éreztem magam 

annyira adakozónak. Tudják, hogy van az ilyesmi. A szerelem lángja 



pislákol, majd kihuny, trónját visszafoglalja a józan ész, és az ember 

már nem érzi magát annyira késznek karikákon való átugrálásra, mint 

mikor az isteni szenvedély tüze először felderengett. 

– Mit szeretnél, mit tegyek meg? 

– Hát igazából semmit sem kellene tenned. Én tettem valamit, és 

szeretném, ha nem csinálnál nagy ügyet belőle. Épp amikor elkezdtem 

volna felolvasni a darabot, a kutyád, az a skót terrier, bejött a szobába. 

A Blumenfeld-kölyök egészen beleszeretett, és azt mondta, hogy 

szeretne egy ilyen kutyát, és olyan jelentőségteljesen nézett rám. 

Úgyhogy természetesen kénytelen voltam azt mondani: „Ó, hát akkor 

legyen ez a tiéd!” 

Kicsit megtántorodtam. 

– Mit… mit… Mit csináltál? 

– Nekiadtam a kutyát. Tudtam, hogy nem fogsz haragudni ezért. 

Érted: muszáj volt a kedvében járnom. Ha nemet mondok, 

bekeményített volna, és az a sok cucc, a kókusztekerccsel együtt mind 

kárba veszett volna. Érted, hogy… 

Letettem a kagylót. Állam leesett, szemem kimeredt. Imbolyogva 

elhagytam a telefonfülkét, kibotorkáltam a klubból, leintettem egy taxit. 

Hazamentem, és Jeevesért kiáltottam. 

– Jeeves! 

– Uram? 

– Tudja, mi van? 

– Nem, uram. 

– A kutya… Agatha néni kutyája… McIntosh… 

– Már nem láttam egy ideje, uram. Az ebéd befejeztével magamra 

hagyott. Meglehet, az ön hálószobájában tartózkodik. 

– Igen, de az is meglehet, hogy a fészkes fenét tartózkodik ott. Ha 

tudni akarja, hol van, hát a Savoy egyik lakosztályában van. 

– Uram? 

– Miss Wickham most árulta el, hogy nekiajándékozta a Blumenfeld 

kölyöknek. 

– Uram? 

– Nekiadta a kis Blumenfeldnek. Ahogy mondom. Ajándékba. Csak 

úgy. Szívélyes üdvözlettel. 

– Mely ok vezette erre, uram? 



Elmagyaráztam a körülményeket. Jeeves tiszteletteljesen, időnként 

ciccegve hallgatta. 

– Mindig is azt tartottam, ha szíveskedik visszaemlékezni, uram – 

szólalt meg, amikor a végére értem –, hogy ez a Miss Wickham, habár 

elbűvölő ifjú hölgy… 

– Igen, igen, ez most nem érdekes. Mit fogunk tenni? Ez a lényeg. 

Agatha néni hat és hét óra között megérkezik. Észlelni fogja, hogy egy 

db skót terrier hiányzik. És mivel az átkelés teljes tartama alatt 

tengeribetegség kínozta, amikor bejelentem, hogy a kutyája el lett 

ajándékozva egy vadidegennek, maga is azonnal belátja, Jeeves, nem 

lesz gyengéd, jótékony hangulatban. 

– Értem, uram. Nyugtalanító. 

– Hogy mondja? 

– Nyugtalanító, uram. 

Felhorkantam. 

– Igen? – kérdeztem. – Gondolom, ha jelen lett volna, amikor kitört a 

San Franciscó-i földrengés, fölemelte volna a mutatóujját, és azt mondta 

volna: „Nocsak-nocsak! Ugyan-ugyan! Nahát, nahát! Ejnye-bejnye!” 

Az iskolában azt tanultuk, hogy az angol nyelv a világon a 

leggazdagabb, és faltól falig tele van kábé egymillió erőteljes 

melléknévvel. De maga erre a velőtrázó esetre azt a szót találja 

megfelelőnek, hogy „nyugtalanító”. Ez nem nyugtalanító, Jeeves. Ez… 

Mi is az a szó, amit keresek? 

– Kataklizmikus, uram? 

– Nem csodálnám. Tehát: mit tegyünk? 

– Hozok egy szódás whiskyt, uram. 

– És abban mi a jó? 

– Felfrissíti, uram. És időközben, ha kívánja, átgondolom a témát. 

– Folytassa. 

– Igenis, uram. Felteszem, önnek nem célja olyat tenni, ami bármi 

módon veszélyezteti a Miss Wickham és a két Blumenfeld között 

fennálló baráti kapcsolatot. 

– Mi? 

– Arra tehát nem gondol, hogy például felkeresi a Savoy Hotelt, és 

visszaköveteli az ebet? 

Kecsegtető gondolat volt, de határozottan fejet ráztam. Vannak 



dolgok, amiket a Woosterek megtehetnek, és vannak dolgok, amiket, ha 

még tudnak követni, a Woosterek nem tehetnek meg. A Jeeves által 

vázolt folyamat kétségkívül eredményt hozott volna, de a kisemmizett 

kölyök óhatatlanul ellenségessé vált volna, és megváltoztatta volna 

véleményét a darabbal kapcsolatban. És habár nem gondoltam, hogy 

Bobbie mamájának bármelyik színdarabja különösen jót tenne a 

színházjáró közönségnek, mégsem tehettem meg, hogy a kelyhet, 

melyből boldogság csorog, ellökjem a szerencsétlen lány ajkitól, hogy 

úgy mondjam. Noblesse oblige, kábé így foglalhatom össze a helyzetet. 

– Nem, Jeeves – mondtam. – De ha ki tud találni egy olyan módszert, 

amellyel be tudnék osonni a lakosztályba és kicsempészhetném az 

állatot úgy, hogy ne legyen sértődés belőle, akkor adja elő. 

– Megkísérlem, uram. 

– Vesse rá magát, de késlekedés nélkül. Azt mondják, a hal jót tesz 

az agynak. Lakjon be jól szardíniából, aztán jöjjön vissza jelentéstételre. 

– Igenis, uram. 

Mintegy tíz perc múlva járult ismét a színem elé. 

– Úgy vélem, uram… 

– Igen, Jeeves? 

– Úgy vélem, uram, hogy kitaláltam a követendő eljárást. 

– Vagy tervet. 

– Vagy tervet, uram. Az eljárást vagy tervet, amely megoldhatja a 

helyzetet. Ha jól értettem önt, uram, akkor Blumenfeld úr és 

Blumenfeld úrfi éppen egy vetítést tekint meg valamelyik 

filmszínházban. 

– Úgy van. 

– Ez esetben negyed hat előtt nem térnek vissza a szállodába. 

– Úgy van ez is. Miss Wickham fél hatra hivatalos, a szerződést 

aláírni. 

– A lakosztály eszerint tehát üres. 

– Leszámítva McIntosht. 

– Leszámítva McIntosht, uram. Eszerint minden attól függ, hogy Mr. 

Blumenfeld utasította-e a szálloda személyzetét arra, hogy ha Miss 

Wickham hamarabb érne oda, engedjék be a lakosztályba, hogy ott várja 

meg őket. 

– Miért függ ettől minden? 



– Ha ugyanis így járt el, akkor az eset egészen egyszerűvé válik. 

Csupán arra van szükség, hogy Miss Wickham öt órakor jelenjen meg a 

szállodában. Fölmegy a lakosztályba. Ön is megérkezik a szállodába 

ötkor, és a lakosztály előtt tartózkodik a folyosón. Ha Mr. Blumenfeld 

és a fiatalúr még nem ért vissza, Miss Wickham kinyitja az ajtót, kijön, 

ön pedig bemegy, magához veszi a kutyát, és távozik. 

Csak bámultam. 

– Hány doboz szardíniát evett meg, Jeeves? 

– Egyet sem, uram. Nem rajongok a szardíniáért. 

– Azt akarja mondani, hogy ezt az óriási, kiérlelt, elképesztő tervet 

mindennemű halfogyasztásos agyi rásegítés nélkül gondolta ki? 

– Igen, uram. 

– Jeeves, magának nincs párja. 

– Köszönöm, uram. 

– De várjunk csak! 

– Uram? 

– Mi van, ha a kutya nem akar velem jönni? Tudjuk, milyen 

csökevényes az értelme. Mostanra talán már megszokta az új helyét, 

talán teljesen el is felejtett, és úgy tekint rám mint vadidegenre. 

– Gondoltam erre, uram. A legésszerűbb az lenne, ha a nadrágja 

szárát bepermetezné ánizskivonattal. 

– Ánizskivonattal? 

– Igen, uram. Kiterjedten használják a kutyatolvaj szakmában. 

– De Jeeves… az ördögbe is… Ánizskivonatot? 

– Alapvető fontosságúnak tartom, uram. 

– De honnan szerezzek én olyat? 

– Minden patikában kapható, uram. Amíg ön elsiet és beszerez egy 

üvegcsével, én telefonozok Miss Wickhamnek, tájékoztatom a tervezett 

cselekvőségekről, és megtudakolom, kapott-e szabad bejárást a 

lakosztályba. 

Nem tudom, mennyi az elsietés és ánizskivonat-vásárlás 

világrekordja, de azt hiszem, hogy én is beállítottam. A gondolat, hogy 

Agatha néni percről percre közeledik a fővároshoz, ritka sebességet 

kölcsönzött nekem. Olyan hamar léptem be a lakásba, hogy szinte 

szembetalálkoztam kilépő önmagammal. 

Jeeves jó hírekkel szolgált. 



– Minden tökéletesen kielégítően alakul, uram. Mr. Blumenfeld 

kiadta az utasítást, hogy Miss Wickhamet engedjék be a lakosztályba. 

Az ifjú hölgy már úton van a szálloda felé. Mire ön is odaér, már ott 

fogja találni. 

Tudják, akármit mondanak a derék Jeeves ellen – én például sohasem 

inogtam meg abbeli véleményemben, hogy nézetei a frakkingek 

tekintetében maradiak és reakciósak –, azt mindenképpen el kell 

ismerni, hogy a fickó tudja, hogyan kell kampányt szervezni. Napóleon 

beiratkozhatna hozzá levelező tanfolyamra. Ha ő kidolgozott egy tervet, 

akkor már nincs más teendő, mint minden részletében követni, és kész. 

A jelen alkalommal is minden a terv szerint történt. Eddig sohasem 

tudtam, hogy a kutyalopás ennyire egyszerű lehet; mindig úgy 

gondoltam, hogy jéghideg agyra és acélidegzetre van szükség hozzá. 

Ma már tudom, hogy Jeeves irányításával egy gyerek is meg tudná 

tenni. Elmentem a szállodába, felosontam a lépcsőn, a folyosón 

lófráltam, úgy téve, mintha cserepes pálma lennék, hátha valaki arra jön, 

majd egyszer csak kinyílt a lakosztály ajtaja, és megjelent Bobbie, majd 

hirtelen, ahogy közelebb léptem, kivágódott a háta mögül McIntosh, 

szenvedélyesen szimatolva, a következő pillanatban az orra már 

hozzátapadt a tavaszi pantallóm szárához, és az élvezet minden látható 

jelét tanúsítva inhalálta. Ha ötnapos madártetem lettem volna, akkor 

sem vizsgált volna nagyobb kedvvel. A magam részéről nem nagyon 

vagyok oda az ánizskivonat szagáért, de McIntoshnak láthatólag a lelke 

legmélyét szólította meg. 

A kapcsolat ily módon megalapozódott, a többi már egyszerű volt. 

Egyszerűen csak visszavonultam, és az állat a fenti sorrendben jött 

utánam. Stabil kötelékben haladtunk le a lépcsőn, ruházatom az égre 

bűzlött, az állat megmámorosodott a bukéjától, majd néhány feszültebb 

pillanat múlva biztonságban ültünk a taxiban, és hazafelé tartottunk. 

Londonban aznap kevés dolog ment ennél simábban. 

A lakásba érve átadtam McIntosht Jeevesnek, és utasítottam, hogy 

zárja el a fürdőszobába vagy valami más olyan helyre, ahol a nadrágom 

varázsereje nem hat rá. Ennek megtörténte után sort kerítettem a 

megérdemelt tiszteletadásra. 

– Jeeves – mondtam –, eddig is volt már alkalmam kifejteni ezt a 

nézetemet, és most sem félek hangot adni neki: maga egyedülálló a 



maga nemében. 

– Nagyon köszönöm, uram, örvendek, hogy az események sorozata 

kielégítően ment végbe. 

– Mint a szél, az első pillanattól az utolsóig. Mondja csak, mindig 

ilyen volt, vagy ez hirtelen tört ki magán? 

– Uram? 

– Az agya. A szürkeállomány. Kisfiúnak is kimagaslóan eszes volt? 

– Anyám értelmesnek tartott, uram. 

– Arra nem támaszkodhatunk. Engem is intelligensnek tartott az 

anyám. Mindegy, tegyük ezt félre egy pillanatra; tudna mit kezdeni egy 

ötössel? 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– Nem mintha egy ötös fedezné ezt. Képzelje csak el, Jeeves, 

próbálja meg imaginálni, ha érti, mire gondolok, hogyan viselkedett 

volna Agatha néni, ha hat és hét óra között azzal kerestem volna fel, 

hogy McIntosh többé már nem szerepel a képben. Kénytelen lettem 

volna elköltözni Londonból és szakállt növeszteni. 

– Könnyen el tudom képzelni, uram, hogy a hölgy valamelyest 

zaklatott lett volna. 

– Ahogy mondja. És amikor Agatha néni zaklatott, akkor a háborús 

hősök is hanyatt-homlok másznak le az esőcsatornán, hogy kitérjenek az 

útjából. De így végül is szerencsésen zárult a… Ó, szent Kleofás! 

– Uram? 

Tétováztam. Úgy éreztem, nem lenne igazságos hideg zuhanyt 

zúdítani erre az emberre, épp amikor oly vitézül kitüntette magát ebben 

az ügyben – de hát kénytelen voltam. 

Valamit kifelejtett a számításból, Jeeves. 

– Csak nem, uram? 

– De bizony, Jeeves, sajnálattal közlöm, hogy ez a terv vagy eljárás 

vagy akció számomra aranyat ért ugyan, viszont Miss Wickham komoly 

csávába kerül miatta. 

– Milyen tekintetben, uram? 

– Hát nem érti? Ha tudják, hogy ott volt a lakosztályban a 

cselekmény elkövetése idején, a Blumenfeldek, apa és fia azonnal arra 

fog gyanakodni, hogy neki is része volt McIntosh eltűnésében, és így 

dühükben és csalódottságukban vissza fogják vonni a színdarabra 



vonatkozó ajánlatukat. Meglep, hogy ez nem szúrta ki a szemét, Jeeves. 

Jobban tette volna, ha követi a tanácsomat és eszik abból a szardíniából. 

Aránylag szomorúan ingattam a fejem, és ebben a pillanatban 

csöngettek a bejárati ajtón. De nem hétköznapi csöngetés volt ez, hanem 

sok ismételt csöndület, mintha az, aki kint áll, magas vérnyomást és 

neheztelést mondhatna magáénak. Ugrottam egyet riadalmamban. A 

mozgalmas délután hatására az idegrendszerem nem volt 

csúcsformában. 

– Atyavilág, Jeeves! 

– Valaki áll az ajtó előtt, uram. 

– Igen. 

– Feltehetőleg az idősebb Mr. Blumenfeld, uram. 

– Micsoda? 

– Nem sokkal az ön hazatérése előtt jelentkezett itt telefonon, hogy 

közölje, hamarosan látogatást tesz önnél. 

– Ugye nem mondja komolyan? 

– De igen, uram. 

– Adjon tanácsot, Jeeves. 

– Vélekedésem szerint a legésszerűbb eljárás az lenne, ha a dívány 

mögött rejtőzne el, uram. 

Beláttam, hogy a tanácsa jó. Igazából sosem találkoztam ezzel a 

Blumenfelddel, de távolról láttam már, amikor ő és Cyril Bassington-

Bassington között kenyértörésre került sor, és akkor nem olyannak tűnt, 

mint akivel szívesen lennék egy aránylag kis szobában összezárva, ha 

felindult állapotban van. Nagydarab, testes, harsány figura, aki simán a 

szőnyegbe tudná lapítani az embert; elég, ha egyszerűen ráesik. 

Úgyhogy bekuporodtam a dívány mögé, és mintegy öt másodperc 

múlva olyan zaj támadt, mint a dúló förgeteg, és valami rendkívül 

terjedelmes dolog jelenléte vált érezhetővé a szobában. 

– Az a Wooster! – bömbölte egy hang, amelyet a színészek jelmezes 

próbáról való, a színfalak mögül végrehajtott elzavarása acélozott meg. 

– Hol van? 

Jeeves megőrizte pallérozott modorát. 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Elcsórta a fiam kutyáját! 

– Csakugyan, uram? 



– Arcátlanul besétált a lakosztályomba, és elvitte az állatot! 

– Ez nyugtalanító, uram. 

– És maga nem tudja, hol lehet? 

– Mr. Wooster akárhol tartózkodhat, uram. Mozgásában nagyfokú 

bizonytalansági tényező érvényesül. 

Blumenfeld hallhatóan szimatolni kezdett. 

– Fura szag van itt. 

– Igen, uram? 

– Mi az? 

– Ánizskivonat, uram. 

– Ánizskivonat? 

– Igen, uram. Mr. Wooster a nadrágjára szokta locsolni. 

– A nadrágjára szokta locsolni? 

– Igen, uram. 

– Mi a fenéért? 

– Nem tudnám megmondani, uram. Mr. Wooster cselekedeteinek 

indokát meglehetősen nehéz fölfejteni. Ő különc. 

– Különc? Szerintem őrült. 

– Igen, uram. 

– Azt mondja: tényleg? 

– Igen, uram. 

Szünet. Hosszú szünet. 

– Ó – mondta idősb Blumenfeld, és nekem úgy tűnt, hogy hangjából 

a kezdeti indulat nagy része elpárolgott. 

Újabb szünet. 

– Csak nem közveszélyes? 

– De igen, uram, ha felzaklatják. 

– Ö… és… mi zaklatja a legjobban? 

– Mr. Wooster egyik sajátossága, hogy nem állhatja a korpulens urak 

látványát. Attól kifejezetten feldühödik. 

– Úgy érti: a kövér férfiaktól? 

– Igen, uram. 

– Miért? 

– Azt nem lehet tudni, uram. 

Megint szünet. 

– Én is kövér vagyok – jegyezte meg Mr. Blumenfeld 



elgondolkodva. 

– Nem mertem volna kimondani, uram, de most, hogy ön szóba 

hozta… Talán fel tudja idézni: amikor Mr. Wooster tudomást szerzett 

arról, hogy ön is itt ebédel, attól tartva, hogy nem lesz képes megőrizni 

az önuralmát, úgy döntött, hogy inkább nem is lesz jelen. 

– Tényleg. Akkor rohant el, amikor megérkeztem. Furcsálltam is. A 

fiam is furcsállta. Mind a ketten furcsálltuk. 

– Igen, uram. Arra gondolok, hogy Mr. Wooster el kívánta kerülni az 

esetleges kellemetlenségeket, amilyenek korábban már előfordultak… 

Ami az ánizsillatot illeti, uram, úgy vélem, felderítettem a forrását. Ha 

nem tévedek, a dívány mögül ered. Semmi kétség: Mr. Wooster alszik 

ott. 

– Mit csinál ott? 

– Alszik, uram. 

– Gyakran alszik a padlón? 

– Majd' minden délután, uram. Kívánja, hogy felébresszem? 

– Ne. 

– Azt hittem, hogy valamit mondani kívánt Mr. Woosternek, uram. 

Idősebb Blumenfeld mély lélegzetet vett. 

– Én is azt hittem – mondta. – De rájöttem, hogy mégsem. Csak 

juttasson ki innen élve, mást nem is kérek. 

Hallottam, hogy becsukódik az ajtó, majd kisvártatva a bejárati ajtó 

is becsapódott. Előmásztam. Nem volt kényelmes a dívány mögött, 

örültem, hogy máshol lehetek. Jeeves visszacsörgedezett. 

– Elment, Jeeves? 

– Igen, uram. 

Elismerő pillantással jutalmaztam. 

– Ez volt az egyik legszebb teljesítménye, Jeeves. 

– Köszönöm, uram. 

– Az azért mégsem fér a fejembe, hogy miért jött ide. Hogy jutott 

eszébe, hogy én hozhattam el McIntosht? 

– Én voltam bátor azt javasolni Miss Wickhamnek, hogy közölje Mr. 

Blumenfelddel, látta önt, amikor elvitte az állatot a lakosztályból. Az a 

lehetőség, hogy esetleg a kisasszonyt gyanúsíthatják bűnrészességgel, 

nem kerülte el a figyelmemet. Úgy gondoltam, ezzel valószínűleg 

megszilárdítja Mr. Blumenfeld jó véleményét. 



– Értem. Kockázatos, de talán igazolható. Végül is az élet igazolta. 

Mi az ott a kezében? 

– Egy ötfontos bankjegy, uram. 

– Aha, amit tőlem kapott. 

– Nem, uram. Amit Mr. Blumenfeldtől kaptam. 

– He? Miért adott magának egy ötöst? 

– Azért volt kedves megajándékozni, mert átadtam neki a kutyát, 

uram. 

Csak tátogni bírtam. –Azt mondja, hogy… 

– Nem McIntosht, uram. McIntosh pillanatnyilag a szobámban pihen. 

Ez egy másik állat volt, azonos fajtájú, az ön távollétében vásároltam a 

Bond Street-i kereskedésben. A szerető gazda tekintete számára nem, de 

egyébként egyik skót terrier nagyon hasonlít a másik skót terrierre, 

uram. Örömmel mondhatom, Mr. Blumenfeld nem fedezte fel az 

ártatlan csalárdságot. 

– Jeeves – mondtam, és nem röstellem beismerni, hogy a torkom 

kissé elszorult –, senki sincs magához fogható. Senki. 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– Kizárólag annak köszönhetően, hogy a maga koponyája meglepő 

helyeken dudorodik, s ezáltal kábé kétszer annyi briliáns gondolkodásra 

képes, mint bárki, aki valaha élt a földön, most kitört az általános 

boldogság. Agatha néni rózsaágyon pihen, én is rózsaágyon pihenek, 

Wickhaméknek, anyának és lányának, valamint Blumenfeldéknek, 

apának és fiának ugyancsak rózsaágy jutott osztályrészéül. Ameddig a 

szem ellát, emberek széles tömegei számára vált elérhetővé a bársonyos 

rózsaágy, magának köszönhetően. Egy ötös nem elég, Jeeves. Ha arra 

gondolnék, hogy a világ arra gondol, hogy Bertram Wooster arra 

gondolt, hogy rongyos öt font megfelelő jutalom a magáéhoz hasonló 

szolgálatért, sohasem lennék képes fölemelni a fejem. Elfogad még 

egyet? 

– Köszönöm, uram. 

– És még egyet? 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– No és egy harmadikat, hogy szerencsét hozzon? 

– Igazán, uram, határtalanul lekötelez. Bocsánat, uram, azt hiszem, a 

telefont hallottam. 



Kisuhant a hallba, és hallottam, hogy jó sokszor elismételgeti az 

„Igenis, asszonyom, hogyne, asszonyom” szövegű mondókát. Azután 

visszajött. 

– Mrs. Spencer Gregson keresi telefonon, uram. 

– Agatha néni? 

– Igen, uram. A Victoria pályaudvarról. A kutya, McIntosh 

tárgykörében kíván beszélni önnel. Úgy vélem, az ön szájából kívánja 

hallani, hogy minden rendben van a kis gazfickóval, uram. 

Nyakkendőmet egyenesre húztam, mellényemet lesimítottam, 

kézelőimet a kellő hosszra igazítottam. Abszolút rendben valónak 

éreztem magam. 

– Vezessen hozzá – mondtam. 



 

[6]  

A műalkotás 
 

Dahlia nénivel ebédeltem, és annak ellenére, hogy remek szakácsa, 

Anatole meglehetősen kitett magáért, meg kell mondanom, hogy az étel 

többé-kevésbé hamuvá vált a számban. Tudják, rossz hírt kellett 

közölnöm a nagynénémmel – ez a feladat mindig kikezdi az ember 

étvágyát. Tudtam, hogy nem fog örülni, és amikor Dahlia néni, aki 

ifjúsága java részét vadászatokon töltötte, nem örül, olyankor eléggé 

érdesen tudja kifejezni magát. 

Mégis úgy gondoltam, hogy belevágok, hadd essünk túl rajta. 

– Dahlia néni – vágtam egyenest a közepébe. 

– Mi az? 

– Az a hajózás. 

– Igen. 

– A jachtkirándulás, amit tervezel. 

– Igen. 

– Az a vidám jachtkirándulás a Földközi-tengeren, amelyre voltál 

kedves meghívni, és amelyre oly lelkes izgalommal készültem… 

– Folytasd, te hájfej, mi van a kirándulással? Lenyeltem egy falat 

côtelette-suprême-aux-choux-fleurs-t, és kiböktem a lehangoló hírt. 

– Rémesen sajnálom, Dahlia néni – mondtam –, de nem fogok tudni 

ott lenni. 

Mint előre sejtettem, tátogni kezdett. 

– Mit beszélsz? 

– Sajnos. 

– Te szegény, szerencsétlen pernahajder, hogy érted azt, hogy nem 

tudsz ott lenni? 

– Úgy, hogy nem tudok. 

– Miért nem? 

– Rendkívüli fontosságú ügyek teszik nélkülözhetetlenné 

jelenlétemet a fővárosban. 

Dahlia néni beleszimatolt a levegőbe. 

– Szerintem arról van szó, hogy megint valami szerencsétlen lány 



körül legyeskedsz, nem? 

A megfogalmazás nem tetszett, de elismerem, hogy megdöbbentett a 

következtetékenysége, ha van ilyen szó. Arra a dologra gondolok, ami a 

detektíveknek szokott lenni. 

– Igen, Dahlia néni – feleltem –, leleplezted a titkomat. Tényleg 

szerelmes vagyok. 

– Ki a lány? 

– Miss Pendlebury. A keresztneve Gwladys. W-vel írja. 

– Márminthogy G-vel. 

– W-vel és G-vel. 

– Csak nem Gwladys? 

– Ez az. 

A rokon felüvöltött. 

– Képes vagy a szemembe mondani: annyi eszed sincs, hogy távol 

tartsd magad attól a lánytól, aki Gwladysnek nevezi magát? Figyelj, 

Bertie – folytatta Dahlia néni felvillanyozva –, én idősebb nő vagyok, 

mint te… szóval, érted, mit akarok mondani… Mesélhetnék neked egy-

két dolgot. Az egyik például az, hogy semmi jó sem származik az olyan 

kapcsolatból, amelyiknek a túloldalán Gwladys vagy Ysobel vagy Ethyl 

vagy Mabelle vagy Kathryn található. De különösen a Gwladys. Miféle 

lány ez? 

– Aránylag isteni. 

– Csak nem az a nőszemély, akivel a minap láttalak kilencvennel 

száguldani a parkon keresztül? Egy piros, kétüléses kocsiban? 

– A minap tényleg autóztunk a parkban. Ezt reményt keltő jelnek 

könyveltem el. És tényleg egy piros Widgeon 7-essel jár. 

Dahlia néni láthatóan megkönnyebbült. 

– Jól van, akkor talán kitöri azt az idióta, vastag nyakadat, mielőtt az 

oltár elé rángatna. Ez azért némi vigaszt jelent. Hol ismerted meg? 

– Egy buliban Chelsea környékén. Festőművész. 

– Te jószagú! 

– És hadd mondjam meg, fene ügyesen forgatja az ecsetet. Rólam is 

festett már portrét. Jeeves meg én ma reggel akasztottuk ki a lakásban. 

Van egy olyan érzésem, hogy Jeevesnek nem tetszik. 

– Hát, ha csak egy kicsit is hasonlít hozzád, nem csodálom, ha nem 

tetszik. Festőművész! Gwladys! És úgy vezeti a kocsiját, mint a 



mennydörgős mennykő, amikor siet valahova! – Eltöprengett. – Ez 

nagyon szomorú, de nem látom be, hogy ettől miért ne jöhetnél a 

jachtra. 

Elmagyaráztam. 

– Őrültség lenne ebben a szakaszban elhagyni a sz. főv. területét – 

mondtam. – Tudod, hogy milyenek a lányok. A nem látott arcot 

elfelejtik. És egyáltalán nem vagyok nyugodt egy bizonyos fickóval, 

Lucius Pimmel kapcsolatban. Amellett, hogy ő is festőművész, ami 

kapcsot jelent, ráadásul a haja is hullámos. Az ember sose becsülje alá a 

hullámos hajat, Dahlia néni. Ráadásul ez a fickó afféle erős, fölényes 

férfi. Úgy kezeli Gwladyst, mintha annyit sem érne, mint a por a taxija 

kereke alatt. Leszólja a kalapjait, és gonosz dolgokat mond a 

chiaroscuro technikájáról. Gyakran megfigyeltem, hogy valami okból ez 

mintha vonzaná a lányokat. Néha arra gondolok, hogy mivel inkább a 

gyengéd lelkű, lovagias típus vagyok, ha érted, mire gondolok, így 

komoly a veszélye annak, hogy a rövidebbet húzom. Mindezek szem 

előtt tartásával tehát nem tehetem meg, hogy elhajózom a Földközi-

tengerre és az egész pályát átengedem ennek a Pimnek. Ezt be kell 

látnod. 

Dahlia néni nevetett. Eléggé undokul. Megrovó hangsúllyal, 

legalábbis nekem úgy tűnt. 

– Én nem aggódnék – mondta. – Csak nem gondoltad egy percig is, 

hogy Jeeves jóváhagyja ezt a frigyet? 

Ez belém mart, mint a fullánk. 

– Burkoltan arra célzol, Dahlia néni – szóltam, és arra nem 

emlékszem, hogy koppantottam-e villám nyelével az asztalon vagy sem, 

de valószínűleg igen –, hogy Jeeves szabadon hatalmaskodik rajtam? 

Azt állítod: képes megakadályozni, hogy feleségül vegyem, akit 

feleségül akarok venni? 

– Hát a bajuszviselésedet megakadályozta, nem? A lila zoknit is. A 

puha ingmellet is a frakkhoz. 

– Az teljesen más ügy. 

– Hát én ajánlok neked egy kis fogadást, Bertie. Jeeves meg fogja 

akadályozni ezt a dolgot. 

– Ez hülyeség. 

– És ha nem tetszik neki az a portré, akkor meg fog szabadulni tőle. 



– Életemben nem hallottam még ilyen tömény marhaságot. 

– És végül, te nyavalyás, pudingfejű szélkelep: Jeeves pontosan a 

megjelölt időre el fog juttatni téged a jachtomra. Nem tudom, hogy 

csinálja majd, de ott leszel, ellenzős sapkával és tartalék zoknival. 

– Váltsunk témát, Dahlia néni – javasoltam hidegen. Annyira 

felkavart a vérrokon ebédlőasztali viselkedése, hogy távozás után 

kénytelen voltam kisebb sétát tenni a parkban, idegrendszerem 

lecsillapítása céljából. Délután fél öt tájban a zsigereim remegése 

megállapodott, és visszatértem a lakásba. Jeeves a nappaliban 

tartózkodott, és a portrét szemlélte. 

Enyhe zavart éreztem a fickóval szemben, mert mielőtt Dahlia 

nénihez indultam volna, tájékoztattam arról, hogy le fogom mondani a 

jachtkirándulást, és ettől kissé felhúzta az orrát. Tudják, ő eléggé 

számított erre az utazásra. Attól a perctől fogva, hogy elfogadtam a 

meghívást, megfigyelhető volt a tengerészeti csillogás a szemében, és 

nem vagyok biztos abban, hogy nem hallottam matróznótákat 

dudorászni a konyhában. Azt hiszem, valamelyik őse Nelson alatt 

szolgálhatott, vagy valami, mert mindig vonzotta a sós tenger, amit a 

vérében hordozott. Amikor Amerikába utaztunk, megfigyeltem, hogy az 

óceánjáró fedélzetén ruganyos tengerészléptekkel közlekedik, és 

határozottan azt a benyomást kelti, mintha minden pillanatban kész 

lenne csőrölni a dirket vagy rántani az ampát. 

Így aztán, bármennyire bizalmamba avattam a fickót, nem 

kendőztem el előtte semmit, tudtam, hogy határozottan meg van orrolva, 

ezért a szobába lépve első dolgom volt egy kicsit vidámítani rajta. 

Megálltam mellette a portré előtt. 

– Jól néz ki, mi, Jeeves? 

– Igen, uram. 

– Nincs jobb, mint egy művészi alkotás, úgy feldobja a szobát. 

– Nincs, uram. 

– Valami izét kölcsönöz a helyiségnek… Egy olyan 

hogyishívjákot… 

– Igen, uram. 

A válaszokkal nem is volt semmi baj, de a viselkedése távolról sem 

volt barátságos, ezért úgy döntöttem, hogy egyenesen, nyíltan 

nekiszögezem a kérdést. Hogy is mondjam: azért mégis, hát nem? 



Vagyis, szóval: nem tudom, hogy valaha is megfestették-e az 

arcképüket, de ha igen, akkor megértik, hogy mit éreztem. Az ember 

saját kifüggesztett portréjának látványa valamiféle atyai ragaszkodást 

kelt az emberben; a kívülállóktól ezért elismerést és lelkesedést vár el – 

nem lebiggyedt ajkat, elhúzott orrcimpát, nem azt a fennhéjázó 

tekintetet, amelyet holt makrélák arcán lát az ember. És különösen így 

van ez olyankor, ha a művész olyan teremtés, aki iránt az ember 

egyszerű barátságnál mélyebb és melegebb érzelmeket táplál. 

– Jeeves – mondtam –, magának ez a műalkotás nem tetszik. 

– Ó, de igen, uram. 

– Nem. Hasztalan tagadja. Úgy olvasok magában, mint egy 

könyvben. Valami okból ez a műtárgy nem nyerte el a tetszését. Mi a 

kifogása ellene? 

– A színvilága nem túlzottan rikító, uram? 

– Nem vettem észre, Jeeves. Még valami? 

– Nos, megítélésem szerint, uram, Miss Pendlebury kissé túlságosan 

sóvár arckifejezést kölcsönzött önnek. 

– Kiéhezett? 

– Enyhén emlékeztet egy távoli csontot szemlélő eb ábrázatára, 

uram. 

Végigmértem a fickót. 

– A legcsekélyebb mértékben sem emlékeztet egy távoli csontot 

szemlélő eb ábrázatára, Jeeves. Az arckifejezés, amelyre céloz, 

ábrándos és a lélek megjelenítésére hivatott. 

– Értem, uram. 

Átléptem a következő témára. 

– Miss Pendlebury azt mondta, esetleg beugrik ma délután, hogy 

megnézze a képet a helyén. Jelentkezett? 

– Igen, uram. 

– De elment? 

– Igen, uram. 

– Azt mondja, csak úgy elment? 

– Pontosan, uram. 

– Gondolom, azt nem mondta, hogy visszajön-e. 

– Nem, uram. Azt a benyomást szereztem, hogy Miss Pendleburynek 

nem áll szándékában visszatérni. Kissé feldúlt volt, uram; azt a 



kívánságát fogalmazta meg, hogy visszatér műtermébe és lepihen. 

– Feldúlt? Miért volt feldúlt? 

– A baleset miatt, uram. 

A szó szoros értelmében nem kaptam a fejemhez, de azért történt 

bizonyos képletes fejhezkapás. 

– Ne mondja, hogy balesete volt! 

– De igen, uram. 

– Miféle baleset? 

– Automobilos, uram. 

– Megsérült? 

– Nem, uram. Csak az úr. 

– Miféle úr? 

– Szerencsétlenségére Miss Pendlebury a kocsijával elütött egy urat, 

ezzel az épülettel szinte éppen átellenben. Az úr csekélyebb mértékű 

lábtörést szenvedett. 

– Ez baj! Miss Pendlebury jól van? 

– Fizikailag, uram, kielégítőnek látszik az állapota. Lelki 

megrázkódtatást szenvedett. 

– Hát hogyne, amilyen gyengéd, együttérző lelke van. Ez 

természetes. Kemény világ ez a lányok számára, Jeeves, amikor férfiak 

végeláthatatlan sora veti magát a kocsijuk kerekei alá. Óriási sokk 

lehetett ez neki. Az ürgével mi lett? 

– Az úrral, uram? 

– Vele. 

– Ő a vendégszobában van, uram. 

– Tessék? 

– Igen, uram. 

– Az én vendégszobámban? 

– Igen, uram. Miss Pendlebury kívánsága volt, hogy oda vigyük. 

Utasított, hogy értesítsük a balesetről az úr nővérét, aki Párizsban 

tartózkodik. Orvost is hívtam, aki azt a véleményt fogalmazta meg, 

hogy a páciensnek egyelőre mozdulatlanul kell maradnia. 

– Azt mondja, hogy a hulla határozatlan idejű látogatásra itt marad a 

lakásban? 

– Igen, uram. 

– Jeeves, ez azért meredek! 



– Igen, uram. 

És komolyan mondom, hogy komolyan mondtam. Vagyishogy 

akármilyen égbekiáltóan isteni egy lány, és akármennyire elvarázsolja 

az ember szívét meg minden, akkor sincs joga az ember lakásából 

ravatalozót csinálni. Meg kell mondjam, a szenvedély átmenetileg 

csökkent egy hangyányival. 

– Hát, akkor azt hiszem, bemegyek és bemutatkozom a kárvallottnak. 

Végül is a házigazdája vagyok. Van neki neve? 

– Mr. Pim, uram. 

– Pim! 

– Igen, uram, és az ifjú hölgy Luciusnak szólította. Ő is éppen ide 

tartott, hogy megszemlélje a portrét, amelyet a kisasszony festett, ezért 

tartózkodott az úttesten, amikor Miss Pendlebury bekanyarodott a 

sarkon. 

Elindultam a vendégszoba felé, bizonyos mértékig zaklatott 

állapotban. Nem tudom, voltak-e már szerelmesek, és voltak-e 

hátrányos helyzetben hullámos hajú riválissal szemben, de ilyen 

körülmények között az ember a legkevésbé arra vágyik, hogy a rivális 

ott legyen a helyszínen, lábtöréssel. Minden egyébtől függetlenül, a 

helyzete nyilvánvaló előnyöket szolgáltat számára. Ott ül feltámasztott 

derékkal, egy fürt szőlővel szöszmötöl, sápadt és érdekes, ideális 

céltábla a lány szánalma és együttérzése számára, az ember viszont 

délelőtti öltözékben, kamáslival gyüszmékel a lakásban, arcán a durva 

makkegészség rózsáival. Kezdtem úgy érezni, mintha a dolgok 

penészednének körülöttem. 

Lucius Pim az ágyban feküdt, az én pizsamám volt rajta, az én 

cigarettámat szívta, és detektívregényt olvasott. A cigarettával intett 

felém; mozdulatát fenemód leereszkedőnek találtam. 

– Á, Wooster! – szólalt meg. 

– Csak csínján az á, Woosterezéssel – feleltem nyersen. – Milyen 

hamar tudsz kiköltözni? 

– Tán egy hét múlva, vagy úgy valahogy, azt hiszem. 

– Egy hét?! 

– Vagy úgy valahogy. Pillanatnyilag az orvos tökéletes nyugalmat, 

pihenést írt elő. Úgyhogy bocs, öregem, de megkérlek, ne emeld fel a 

hangodat. Fojtott suttogás a jelszó. Most pedig, Wooster, ami ezt a 



balesetet illeti. Egyetértésre kell jutnunk. 

– Biztos, hogy nem lehet megmozdítani? 

– Teljesen. Megmondta az orvos. 

– Másik szakvéleményt is ki kellene kérni. 

– Semmi értelme, öregem. Nagyon együttérző volt, és nyilvánvalóan 

remekül érti a szakmáját. Ne aggódj amiatt, hogy esetleg nincs meg itt a 

kényelmem. Jól elleszek, tetszik ez az ágy. De térjünk vissza a 

balesethez. A testvérnéném holnap érkezik. Nagyon zaklatott állapotban 

lesz. Én vagyok a kedvenc öccse. 

– Te? 

– Én. 

– És hányan vagytok? 

– Hatan. 

– És te vagy a nővéred kedvence? 

– Én. 

Úgy véltem, a másik öt alig lehet ember formájú, de nem mondtam 

ki hangosan. Mi, Woosterek tudunk parancsolni a nyelvünknek. 

– Egy Slingsby nevű fickóhoz ment feleségül. Slingsby Szuper 

Levesei. Felveti a pénz. De azt hiszed, ki tudok préselni belőle időnként 

egy kis kölcsönt, hogy segítsen szűkölködő sógorán? – panaszolta 

Lucius Pim keserűen. – Nem, öregem! De hát panaszkodással nem 

jutunk semmire. A lényeg az, hogy a nővérem nagyon szeret engem, és 

mivel ez a helyzet, ezért az is előfordulhatna, hogy feljelentést tesz és 

pert indít, és egyáltalán, darabokat harapna ki szegény kis Gwladysből, 

ha tudná, hogy ő vezette a kocsit, amelyik elcsapott. Sosem szabad 

megtudnia, Wooster, számítok rád mint becsületes emberre: tartsd a 

szádat! 

– Persze. 

– Örülök, hogy ilyen gyorsan felfogtad a lényeget, Wooster. Nem is 

vagy olyan tökkelütött, mint amilyennek tartanak. 

– Ki tart engem tökkelütöttnek? 

Pim kissé felvonta szemöldökét. 

– Nem tartanak? – kérdezte. – Hm-hm. Hát jó, akkor ezt 

megbeszéltük. Ha addig nem találok ki valami jobbat, azt fogom 

mondani a nővéremnek, hogy az autó, amelyik elütött, nem állt meg, és 

nem tudtam leolvasni a rendszámát. És most talán hagyj magamra. Az 



orvos hangsúlyt fektetett a nyugalomra, a pihenésre. És különben is, 

folytatni szeretném az olvasást. A főgonosz épp most dobott be egy 

kobrát a hősnő kéményébe, muszáj, hogy ott legyek mellette. Edgár 

Wallace ellenállhatatlan. Ha valami kell, majd csengetek. 

A nappaliba vettem az irányt. Ott találtam Jeevest; jelentőségteljesen 

bámulta a portrét, mintha fájna neki. 

– Jeeves – szóltam –, Mr. Pim tartós berendezési tárgynak ígérkezik. 

– Igen, uram. 

– Legalábbis egyelőre. Holnap pedig körünkben üdvözölhetjük a 

testvérét, Mrs. Slingsbyt, a Slingsby Szuper Levesei érdekköréből. 

– Igen, uram. Kevéssel négy óra előtt sürgönyöztem Mrs. 

Slingsbynek. Feltéve, hogy az üzenet kézbesítésekor a párizsi 

szállodában tartózkodott, kétségkívül holnap kora délután fog hajóra 

szállni, és Dovert – vagy, ha a másik útvonalat választja, Folkestone-t – 

idejében éri el ahhoz, hogy át tudjon szállni a vonatra, amely hét óra 

körül ér a fővárosba. Először feltehetőleg londoni otthonába hajtat 

majd… 

– Igen, Jeeves – mondtam. – Igen. Megragadó történet, cselekményes 

és mélyen emberi. Egyszer megzenésíthetné és elénekelhetné. Addig 

azonban jegyezze meg, amit mondok. Életbevágóan fontos. Mrs. 

Slingsby nem tudhatja meg, hogy Miss Pendlebury volt az, aki két 

helyen eltörte az öccsét. Ennélfogva arra kérem, hogy mielőtt a nővére 

megérkezik, tudakolja meg Mr. Pimtől, hogy pontosan milyen mesét 

kíván előadni, és készüljön fel arra, hogy minden részletében 

támogatnunk kell. 

– Igenis, uram. 

– Most pedig, Jeeves, térjünk rá Miss Pendleburyre. Vele hogy 

legyen? 

– Uram? 

– Kétségkívül érdeklődni fog. 

– Igen, uram. 

– Engem nem szabad itt találnia. Maga mindent tud a nőkről, ugye, 

Jeeves? 

– Igen, uram. 

– Akkor mondjon meg nekem valamit. Nincs igazam, ha 

feltételezem, hogy ha Miss Pendlebury belép a betegszobába, hosszan 



szemléli az érdekes sérültet, majd kilép, és amikor emlékezetében még 

friss a látvány, meglát engem, amint a kényelmes szabású tweed-

nadrágomban jövök-megyek a lakásban, akkor hátrányos lesz az 

összehasonlítás rám nézve? Érti, hogy mire akarok kilyukadni? Nézzen 

rá a két képre: az egyik romantikus, a másik nem… Na? 

– Mélyen igaz, uram. Ezt a mozzanatot magam is az ön figyelmébe 

kívántam idézni. Óhatatlan, hogy a sebesült erőteljes hatást gyakoroljon 

a minden nő szívében meglévő anyai érzésekre, uram. A rokkantak a 

legmélyebb érzelmeiket kavarják fel. Walter Scott, a költő nagyon 

találóan fogalmazta meg ezt a következő sorokban: „Ó, asszony, hogyha 

jó a kedvünk, mily rideg vagy, s mily nehéz kedvedre tenni, ám ha 

fájdalom vagy baj közéig…” 

Fölemeltem a kezem. 

– Majd egyszer máskor, Jeeves – állítottam le –, örömmel 

meghallgatom a szavalatát, de éppen most nem vagyok olyan 

hangulatban. A helyzet úgy állván, ahogy vázoltam, az a tervem, hogy 

holnap reggel eltűnök, és csak az éjszakai órákban térek haza. Kocsiba 

vágom magam, és egész napra leruccanok Brightonba. 

– Igenis, uram. 

– Jobb lesz így, ugye, Jeeves? 

– Kétségkívül, uram. 

– Szerintem is. A tengeri levegő felfrissíti majd a szervezetemet, 

amire nagyon is ráfér egy adag felfrissülés. A hajlékot a maga gondjaira 

bízom. 

– Igenis, uram. 

– Tolmácsolja sajnálatomat és együttérzésemet Miss Pendleburynek, 

és mondja azt, hogy hivatalos ügyben kellett eltávoznom. 

– Igen, uram. 

– Ha Mrs. Slingsby frissítőt igényel, tartsa jól, de mértékkel. 

– Igenis, uram. 

– Amikor pedig Mr. Pim levesét megmérgezi, ne használjon arzént, 

mert azt könnyű kimutatni. Menjen el egy jó patikushoz, és szerezzen 

valamit, ami nem hagy nyomot. 

Sóhajtottam, és az arcképre sandítottam. 

– Olyan kajla lett ez az egész, Jeeves. 

– Igen, uram. 



– Amikor az a portré készült, még boldog ember voltam. 

– Igen, uram. 

– No mindegy, Jeeves. 

– Nagyon igaz, uram. 

Ebben maradtunk. 

Későre járkált már, amikor másnap este hazaértem. Ózonszimatolás, 

finom vacsora és kellemes autózás hazafelé a holdfényben, a kocsi 

simán gördült, mint a selyem, és én megint egészen jó formában 

éreztem magam. Olyannyira, hogy amikor Purleyn áthajtottam, még 

dalra is fakadtam. A Woosterek szelleme életvidám szellem, az 

optimizmus újra átvette az uralmat a Wooster-kebelben. 

Most már úgy gondolkodtam: lehet, hogy tévedtem, amikor 

feltételeztem, hogy egy lány okvetlenül beleszeret abba a fickóba, 

akinek eltört a lába. Kezdetben, ez nem is vitás, Gwladys Pendlebury 

különös vonzódást érez majd a Pim iránt, amikor látja ott heverni, 

többé-kevésbé teljesen magatehetetlenül. De nem fog soká tartani, és 

más meggondolások is felütik majd a fejüket. Fel fogja majd tenni a 

kérdést önmagának: okos lépés lenne-e olyan emberre bíznia élete 

boldogságát, akinek annyi lélekjelenléte sincs, hogy elugorjon, ha autót 

lát közeledni. Azt fogja mondani magának: hogyha ez a dolog egyszer 

megtörtént, akkor ki tudja, miért ne történhetne meg újra és újra, évek 

hosszú során át. És el fog borzadni az olyan házasságtól, amely 

kizárólag abból áll, hogy kórházakban látogatja a férjét, és gyümölcsöt 

visz neki. Rá fog jönni, mennyivel jobban jár, ha olyan fickó mellé áll, 

mint Bertram Wooster, akinek lehetnek ugyan hibái, de legalább a 

járdán közlekedik, és alaposan körülnéz, mielőtt átkel az úttesten. 

Kitűnő hangulatban álltam be a kocsival a garázsba, és ajkamon 

vidám trallalák váltották egymást, mikor benyitottam a lakásba, éppen 

akkor, amikor a Big Ben éjjel tizenegyre kondult. Csöngettem, és 

mintha csak olvasott volna a gondolataimban, Jeeves lépett be szódás 

szifonnal és whiskys palackkal. 

– Újra itthon, Jeeves – szóltam, és kevertem egy nyeletnyit. 

– Igen, uram. 

– Mi történt a távollétemben? Miss Pendlebury jelentkezett? 

– Igen, uram. Mintegy két órakor. 

– Aztán elment? 



– Mintegy hat órakor, uram. 

Ez már nem tetszett annyira. A négyórás vizitet kissé baljósnak 

éreztem. Tenni azonban semmit sem tehettem ellene. 

– És Mrs. Slingsby? 

– O kevéssel nyolc óra után érkezett, és tízkor távozott, uram. 

– Igen. És zaklatott volt? 

– Igen, uram. Kiváltképp távozáskor. Nagy nyomatékkal fejezte ki 

óhaját, hogy találkozzék önnel, uram. 

– Találkozni akar velem? 

– Igen, uram. 

– Gondolom, megtörten akart hálát rebegni, amiért ilyen lovagiasan 

megengedtem a kedvenc öccsének, hogy föltámassza a sérült lábát az 

otthonomban, hm? 

– Lehetséges, uram. Másfelől azonban önre hivatkozva olyan 

kifejezéseket használt, amelyek visszatetszésre utalnak, uram. 

– Hogy mondja? 

– „Felelőtlen idióta” – ez volt az egyik kifejezés, amelyet 

alkalmazott. 

– Felelőtlen idióta? 

– Igen, uram. 

Fel nem foghattam. Egyszerűen nem fért a fejembe, hogy mire 

alapozhatta az a nő az ítéletét. Agatha néni gyakran mondogat ilyeneket 

rólam, de ő gyerekkorom óta ismer. 

– Ennek a végére kell járnom, Jeeves. Mr. Pim alszik már? 

– Nem, uram. Egy perccel ezelőtt csengetett, hogy megkérdezze, 

van-e jobb minőségű cigarettánk itthon. 

– Ezt kérdezte? 

– Igen, uram. 

– A képe, az nem sérült meg a balesetben. 

– Nem, uram. 

Lucius Pimet ágyban, párnák közt találtam; a detektívregényt 

olvasta. 

– Á, Wooster – üdvözölt. – Hozott isten itthon. Figyelj, ha aggódtál 

volna, abból a kobrából végül nem lett baj. A főhős a főgonosz tudta 

nélkül elkapta, és kiszedte a méregfogait. Ennek az lett az eredménye, 

hogy amikor leesett a kéményből, és meg akarta marni a főhősnőt, 



próbálkozásai hamvukba holtak. Nem hiszem, hogy kobra ennél 

hülyébben érezheti-e magát. 

– Sose foglalkozz a kobrával. 

– Nem helyes így beszélni, hogy „Sose foglalkozz a kobrával” – 

vetette ellen Lucius Pim gyengéd, korholó hangon. – Bizony, hogy 

muszáj a kobrával foglalkozni, ha nincs kiszedve a méregfoga. Kérdezz 

meg akárkit. Igaz is, itt járt a nővérem. Beszélni akar veled. 

– Én is beszélni akarok vele. 

– „Két elme, egy gondolat.” Erről a balesetemről akar beszélni veled. 

Emlékszel a mesére, amit kieszeltem neki? Arról a cserbenhagyós 

gázolóról? Ha emlékszel, abban állapodtunk meg, hogy ezt fogom 

mondani neki, ha ki nem találok valami jobbat. Szerencsére egy sokkal 

jobb mesét találtam ki. Egy szempillantás alatt jutott eszembe, ahogy 

feküdtem az ágyban és a plafont bámultam. Tudod, az a 

cserbenhagyásos história gyenge volt. Ember olyat nem csinál, hogy 

fellöki a másikat, eltöri a lábát, aztán csak úgy továbbhajt. A sztori egy 

percig sem működött volna. Úgyhogy azt mondtam, hogy te voltál. 

– Tessék? 

– Azt mondtam, hogy te voltál, a te kocsiddal. Így sokkal 

valószínűbb. Az egész történet kerekebb, jobban megáll. Tudtam, hogy 

beleegyezel. Mindenáron el kell titkolni előle, hogy Gwladys volt az, 

aki kiiktatott engem a közéletből. Amennyire tudtam, enyhítettem neked 

a helyzetet; azt mondtam, hogy kicsit éppen ki voltál világítva, ezért 

nem igazán vagy felelős azért, amit tettél. Ismerek olyanokat, akiknek 

ez nem jutott volna eszükbe. De ezzel együtt is – sóhajtott Lucius Pim – 

a nővérem most sajnos nem rajong érted. 

– Nem rajong, mi? 

– Hát, nem. Úgyhogy melegen ajánlom, hogy ha holnap aránylag 

kellemes beszélgetést akarsz, igyekezz még ma puhítani rajta egy kicsit. 

– Hogy érted, hogy puhítani? 

– Azt javaslom, küldj neki virágot. Az kedves gesztus lenne. A rózsa 

a kedvence. Dobd meg néhány szál rózsával – a lakcím: Hill Street 3 és 

lehet, hogy nagy változást idézel elő. Az hiszem, kötelességem előre 

szólni, hogy a néném, Beatrice eléggé kemény dió, pláne fölhergelt 

állapotban. A sógorom bármelyik percben megérkezhet New Yorkból, 

és fennáll a veszély, hogy Beatrice, hacsak meg nem puhítod, addig 



rágja majd a fülét, amíg pert nem indít gondatlan veszélyeztetésért, és 

az elszenvedett lelki trauma miatt pokoli kártérítést követel. A sógorom 

nem túlzottan imád engem, és a maga részéről inkább megjutalmazná 

azt, aki eltöri a lábamat, de Beatrice-ért rajong, és megtesz mindent, 

amit mond neki. Úgyhogy azt tanácsolom, szakaszd le rózsák bimbaját, 

és irány a Hill Street 3-as szám. Különben kitűzik a Slingsby kontra 

Wooster kártérítési pert, mire azt mondanád, hahó. 

Végigmértem a nyomorultat. Persze lepergett róla. 

– Kár, hogy erre nem gondoltál korábban – mondtam. Nem is maguk 

a szavak, hanem ahogyan mondtam. Már ha értik, mire gondolok. 

– Gondoltam rá – felelte Lucius Pim. – De ugye megegyeztünk 

abban, hogy mindenáron… 

– Ó, jól van – mondtam. – Jól van, jól van. 

– Nem is vagy dühös? – kérdezte Lucius Pim, és enyhe 

meglepetéssel nézett rám. 

– Á, dehogy. 

– Ez pazar! – szólt Lucius Pim megkönnyebbülten. –Tudtam, hogy 

belátod: az egyetlen lehetséges dolgot tettem. Szörnyű lett volna, ha 

Beatrice rájön, hogy Gwladys volt az. Szerintem még te is észrevetted, 

Wooster: ha a nők olyan helyzetbe kerülnek, hogy lendületből jó nagyot 

rúghatnak valakibe a saját nemük tagjai közül, akkor kétszer olyan 

durván bánnak el vele, mintha férfi lenne. Te, mint a hímneműek közé 

sorolt egyed, meg fogod látni, hogy minden simán megy majd. Egy 

adag rózsa, vegyesen, egy-két tapintatos szó, és Beatrice elolvad, mire 

egyáltalán észbe kapnál. Ha rendesen játszod ki a lapjaidat, Beatrice úgy 

öt perc múlva boldogan kacarászik, és Körben áll egy kislánykát fog 

játszani veled. De vigyázz, nehogy a Slingsby Levesei rajtakapjon. 

Irtózatosan féltékeny, ha Beatrice-ről van szó. És most, öregem, 

megbocsátasz, de elküldelek. Az orvos szerint egy-két napig még nem 

szabad sokat beszélnem. Ráadásul itt a búcsúzás ideje. 

Minél jobban átgondoltam, annál jobb ötletnek tűnt elküldeni azokat 

a rózsákat. Lucius Pim nem tartozott azok közé, akikért élek-halok – 

igazság szerint, ha választanom kellett volna közte és egy svábbogár 

között, hogy melyik legyen a partnerem egy gyalogtúrán, rövid 

fejhosszal a svábbogár győzött volna –, de nem maradt kétségem, hogy 

a helyes politikát vázolta fel. Jó volt a tanácsa; elhatároztam, hogy 



követni fogom. Másnap reggel negyed tizenegykor benyeltem egy 

tápláló reggelit, és elballagtam ahhoz a virágüzlethez a Piccadillyn. Ezt 

a dolgot nem bízhattam Jeevesre. Ez a feladat személyes közreműködést 

igényelt. Két ficcset szántam a jól megtermett bokrétára, a 

névjegyemmel együtt elküldettem a Hill Streetre, azután betértem a 

Parazita Klubba egy gyors szíverősítőre. Délelőtt ritkán teszem, de ez a 

délelőtt azzal fenyegetett, hogy különleges lesz. 

Dél körül járt, amikor hazaértem. A nappaliba mentem, és 

igyekeztem szellemileg ráhangolódni az elkövetkezendő találkozásra. 

Meg kellett lennie, természetesen, de semmi értelme sem lett volna 

azzal áltatnom magam, hogy afféle derűs együttlét áll előttem, amely 

akkor is felvidít majd, amikor öregkoromban a lábamat melengetem a 

kandallónál. A rózsákon állt vagy bukott minden. Ha meglágyítják a 

Slingsbyt, akkor minden rendben van. Ha nem lágyítják meg, akkor 

Bertram jól benne van a slamasztikában. 

Az óra ketyegett, de a nő nem jött. Későn kel, gondoltam, és ez a 

gondolat némi reménykedéssel töltött el. A nőkkel kapcsolatos 

tapasztalataim szerint minél korábban pattan fel valaki a szalmazsákról, 

nagy valószínűséggel annál gonoszabb szipirtyó. A nagynénikém, 

Agatha például mindig a pacsirtákkal ébred, és hát meg is lehet nézni. 

Jó, de nem biztos, hogy ez a szabály mindig működik, és a feszültség 

egy idő múlva elkezdte tépázni az idegeimet. Hogy a figyelmemet 

eltereljem, kihúztam a golfütőim közül a puttert, és egy pohár 

felhasználásával gyakorolni kezdtem a célba gurítást. Végül is, ha a 

Slingsby olyannak bizonyulna, amilyennek a sötétebb pillanataimban 

képzeltem, akkor is javítanom kell a lyuk környéki ütéseimen, és akkor 

legalább ennyivel beljebb vagyok. 

Egy eléggé cseles pöccintéshez készülődtem éppen, amikor a bejárati 

ajtó csengője eldörrent. 

Fölvettem a poharat, és az ütőt belöktem a kanapé mögé. Arra 

gondoltam, ha a nő olyan tevékenység közben talál, amelyet léha, frivol 

időtöltésnek lehet minősíteni, ezt talán a bűntudat és az emberi érzés 

hiányaként foghatja fel. Megigazítottam a gallért, a mellényt 

lehúzkodtam, és az arcra szomorkás félmosolyt készítettem elő, amely 

beillik barátságos üdvözlésnek, de mégsem joviális. A tükörben 

megfelelőnek látszott, úgyhogy megtartottam, amikor nyílt az ajtó. 



– Mr. Slingsby – jelentette be Jeeves. 

E szavakkal becsukta az ajtót, és magunkra hagyott. 

Egy ideig semmi társalgásnak nevezhető tevékenységre nem került 

sor. Mrs. Slingsbyre számítottam, és valami mással találtam szemben 

magam – ami azt illeti, valami lényegileg mással –, és ez bénító hatást 

gyakorolt a hangszálaimra. A látogató sem mutatott hajlandóságot a 

felszínes csevegésre. Csak állt erősen és hallgatagon. Felteszem, 

ilyennek kell lenni, ha az ember az igazán meggyőző levesek területén 

akar eredményeket elérni. 

Slingsby Szuper Levesei római császárokhoz hasonló, éles, átható 

tekintetű, előreugró állú fazon volt. A szemét piszokul kellemetlen 

módon rám szegezte, és, ha nagyot nem tévedek, enyhén csikorgatta a 

fogait is. Valami okból úgy nézett ki, mintha első látásra heves 

ellenszenvet érezne irántam, és meg kell mondjam, hogy ezt 

érthetetlennek tartottam. Nem akarok úgy tenni, mintha rendelkeznék 

azzal a Vonzó Személyiséggel, amilyet az ember a magazinok utolsó 

lapjain található reklámokban hirdetett brosúrákból sajátíthat el, de 

egész pályafutásomból egyetlen másik esetet sem tudnék említeni, 

amikor már az ábrázatom megpillantása is elég volt ahhoz, hogy valaki 

azt a benyomást keltse, mintha menten habzani kezdene a szája. Amikor 

először találkozom valakivel, általában az szokott történni, hogy az 

illető nem veszi észre a jelenlétemet. 

Azért hozzáfogtam, hogy felnőjek a házigazda szerepéhez. 

– Mr. Slingsby? 

– Ez a nevem. 

– Most érkezett Amerikából? 

– Ma reggel szálltam partra. 

– Hamarabb, mint tervezte, nemdebár? 

– Meghiszem azt. 

– Örülök, hogy megismertem. 

– Nem sokáig. 

Kis szünetet tartottam, hogy nyeljek néhányat. Rájöttem, mi történt. 

Ez a pasas hazament, találkozott a feleségével, meghallotta a baleset 

hírét, és sietve átjött, hogy elbánjon velem. A faj nőivarú egyedét a 

rózsák láthatólag nem puhították meg. Már csak az a lehetőségem 

maradt, hogy gyorsan megpróbáljam a hímet megpuhítani. 



– Kér egy italt? – kérdeztem. 

– Nem! 

– Cigarettát? 

– Nem! 

– Egy széket? 

– Nem! 

Ismét hallgatásba merültem. Ezek a nem ivós, nem dohányzós, nem 

leülős baldóverek nehezen kezelhetők. 

– Ne vigyorogjon, hallja! 

Magamra pillantottam a tükörben, és megláttam, mire gondol. A 

szomorkás félmosoly tényleg szétcsúszott egy kicsit. Megigazítottam, és 

megint csend lett. 

– Kérem – szólalt meg a szuperleveses –, a tárgyra térek. Azt hiszem, 

fölösleges megmondanom, miért vagyok itt. 

– Természetesen. Abszolúte. Amiatt a kis izé miatt… 

Horkantott egyet, amitől a kandallópárkányon egy váza majdnem 

felborult. 

– Kis izé? Maga ezt kis izének nevezi? 

– Hát… 

– Meg kell mondanom, kérem, hogy ha azt tapasztalom, hogy a 

távollétemben egy férfi tolakodásával zaklatja a feleségemet, azt a 

legkevésbé sem tartom kis izének. És kísérletet fogok tenni – folytatta a 

leveses, a szeme villogott, és a kezét rondán, ijesztően összedörzsölte –, 

hogy maga is ugyanebben a megvilágításban lássa a dolgot. 

Ennek végképp nem láttam se fülét, se farkát. Egyszerűen nem 

tudtam követni. A fejem kóválygott. 

– Mi? – kérdeztem. – A feleségét? 

– Hallotta. 

– Ez valami tévedés. 

– Az. Maga követte el. 

– De hát én nem ismerem a feleségét. 

– Hah! 

– Még csak nem is láttam. 

– Bah! 

– Komolyan, még csak nem is láttam? 

– Tcsah! 



Pillanatokig méregetett. 

– Tagadja, hogy virágot küldött neki? 

Éreztem, hogy a szívem ugrik egy dupla szaltót. Kezdtem érteni, mi 

bántja a pasast. 

– Virágokat! – folytatta. – Rózsákat, kérem! Nagy, kövér, rusnya 

rózsákat. Annyival egy hajót is el lehet süllyeszteni. És a maga névjegye 

volt rágombostűzve… 

A hangja különös gurgulázássá vált és elhalt; láttam, hogy a hátam 

mögött bámul valamit. Megperdültem, és az ajtóban – amelyet nem 

láttam kinyílni, mert a párbeszéd legutóbbi, mind görcsösebbé váló 

szakaszában óvatosan arrafelé hátráltam –, az ajtóban egy nő állt. 

Egyetlen pillantás elég volt, hogy megállapítsam, kicsoda. Nem létezhet 

olyan nő, aki ennyire hasonlítana Lucius Pimre, ha nincs az a 

balszerencséje, hogy rokonságban áll vele. Beatrice nővér volt az, a 

kemény dió. Mindent értettem. Hamarabb eljött otthonról, mintsem a 

virágok odaértek volna, puhítatlan állapotban belopózott a lakásba, míg 

én a Parazitában erősítettem a szívemet, és most itt van. 

– Ööö… – jegyeztem meg. 

– Alexander! – szólt a nő. 

– Ohó! – mondta a leveses. Az is lehet, hogy azt mondta: – Hohó! 

Akármi lett légyen, csatakiáltás volt vagy hadüzenet. A leveses 

igazolva látta legsötétebb balsejtelmeit. Szemében különös fény 

lobogott. Az álla még két ujjnyival előbbre állt. Egyszer-kétszer ökölbe 

szorította a kezét, mintha meg akarna győződni arról, hogy ujjai kellően 

működnek-e, és megbízható módon képesek-e ellátni egy tiszta, rendes 

fojtogatás műveletét. Ezután ismét kijelentette, hogy Ohó vagy Hohó, 

nekilendült, rálépett a golflabdára, amellyel gyakoroltam, és az egyik 

leglátványosabb halálugrást produkálta, amelynek valaha szemtanúja 

voltam. Egy életben csak egy ilyen flikflakkot lát az ember. A szoba 

légtere egy pillanat alatt megtelt karokkal és lábakkal, majd pedig a 

falnak vágódva kényszerleszállást hajtott végre, de akkora dörejjel, 

hogy majdnem az egész lakás kificamodott. 

Úgy éreztem, hogy ezzel nagyjából mindent megkaptam, amire 

szükségem volt. Kisurrantam a szobából, és éppen a kalapomért 

nyúltam a polcra az előszobában, amikor Jeeves megjelent. 

– Nagyon is lehetséges – feleltem. – Mr. Slingsby volt az. 



– Uram? 

– Mr. Slingsby orosz népi táncot gyakorolt – magyaráztam. – Azt 

hiszem, néhány végtagját eltörte. Jól tenné, ha most bemenne, és 

megnézné. 

– Igenis, uram. 

– Ha a károsodás mértéke valóban akkora, mint sejtem, akkor 

helyezze el a szobámban, és küldjön orvosért. A lakás lassanként szépen 

megtelik a Pim családdal és kapcsolt részeivel, nem gondolja? 

– De igen, uram. 

– Azt hiszem, hogy a készlet nagyjából kimerült, de ha valamelyik 

oldalági nagybácsi vagy sógor mégis betérne kezét-lábat törni, azokat 

már a Chesterfield hotelbe suvassza be. 

– Igenis, uram. 

– En magam pedig, személy szerint – folytattam, miközben 

kinyitottam az ajtót és megálltam a küszöbön – Párizsba utazom. A 

címet táviratilag közlöm majd. A megfelelő időben tájékoztasson, 

amikor a lakás már pimtelen és slingsbymentes lesz, majd akkor 

hazatérek. Ó, és még valami, Jeeves. 

– Uram? 

– Ne sajnáljon semmi erőfeszítést ennek a kettőnek a megpuhítására. 

Ők azt hiszik – legalábbis Slingsby (a nőnemű) azt hiszi, márpedig amit 

az asszony hisz ma, holnap azt fogja hinni a férje is –, hogy én gázoltam 

el Mr. Pimet a kocsimmal. A távollétemben igyekezzék puhítani őket. 

– Igenis, uram. 

– Most pedig jól teszi, ha bemegy és megszemléli az áldozatot. Én 

átmegyek a Parazitába, ahol megebédelek, ezt követően a Charing 

Crosson felszállok a kettőkor induló vonatra. Jöjjön addigra oda 

megfelelő mennyiségű poggyásszal. 

Három hét telhetett el, vagy körülbelül annyi, mire Jeeves megadta a 

jelet, hogy tiszta a levegő. A közbeeső időt azzal töltöttem, hogy eléggé 

nyugtalanul bóklásztam Párizsban és környékén. Aránylag bírom azt a 

várost, de örültem, hogy végre hazatérhetek. Felugrottam egy arra járó 

repülőre, és két óra múlva már Croydonban tolongtam az események 

homloktere felé. Valahol a Sloane Square mentén pillantottam meg 

először a plakátokat. 

Forgalmi torlódás alakult ki, én meg céltalanul nézelődtem erre-arra, 



és akkor egyszer csak a szemem sarkában észrevettem valamit, ami 

furcsán ismerősnek tűnt. Aztán megláttam, hogy mi az. 

Egy tűzfalon irdatlan nagy plakát rikított, főként piros és kék 

színekben. Széltében is, hosszában is vagy harminc méter lehetett. 

A tetején e szavak voltak olvashatók: 

SLINGSBY SZUPER LEVESEI 

alul pedig: 

ÍZLETES ÉS TÁPLÁLÓ 

A kettő között pedig én voltam. Igen, a macska rúgja meg, Bertram 

Wooster személyesen. A Pendlebury-portré minden részletében 

tökéletes reprodukciója. 

Az ilyen látványtól az embernek káprázni kezd a szeme. Káprázott az 

enyém is. Lehetne mondani: köd ereszkedett közém és a külvilág közé. 

Azután a köd feltisztult, és alkalmam nyílt jól megnézni, mielőtt a 

forgalom tovább indult. 

A minden tekintetben ocsmány látnivalók közül, amelyek valaha a 

szemem elé kerültek, ez a plakát játszi könnyedséggel vitte el a pálmát. 

Gálád merénylet volt a Wooster-arc ellen, mégis tévedhetetlenül 

felismerhető volt, mintha a nevem ott állt volna alatta. Most értettem 

meg, mire gondolt Jeeves, amikor azt mondta, hogy a képen sóvár 

arckifejezésem van. A plakáton ugyanez az arc vadállati mohóságot 

tükrözött. Ott ültem a képen, és a húsz centi átmérőjű monoklin át a 

tekintetemmel faltam egy tányér levest, mint aki hetek óta nem evett. 

Fölrezzentem a transzból vagy kómából, és a lakóház utcai kapuja 

előtt találtam magam. Felcsöngetni és berontani a lakásba egy pillanat 

műve volt. 

Jeeves suhanva jött elém az előszobába, arcán a tiszteletteljes 

üdvözlés mosolyát hozta. 

– Örvendek, hogy újra láthatom, uram. 

– Hagyjuk ezt – vágtam közbe. – Mi az a… 

– A plakátok, uram? Gondolkodtam, vajon felfigyelt-e rájuk. 

– Fel. 

– Meghökkentő, uram? 

– Nagyon meghökkentő. Tehát lesz szíves megmagyarázni, hogy… 

– Ha szíveskednék emlékezni, uram, arra utasított, hogy erőfeszítést 

nem sajnálva igyekezzem puhítani Mr. Slingsbyt. 



– Igen, de… 

– Némiképp nehéz feladatnak bizonyult, uram. Mr. Slingsby egy 

ideig – Mrs. Slingsby meggyőződése és tanácsai alapján – eltökélt volt 

abban, hogy peres eljárást indít ön ellen – márpedig ezt a lépést ön 

kétségkívül az ízlése ellen valónak ítélte volna. 

– Igen, de… 

– Ezután az első napon, amikor fölkelhetett az ágyból, észrevette az 

arcképet, és ekkor ésszerűnek véltem felhívni a figyelmét a festményben 

rejlő reklámhordozói lehetőségre. Azonnal megtetszett neki a javaslat, 

és miután biztosítottam arról, hogy ha eláll a tervezett pertől, ön 

készséggel megengedi a portré használatát, Mr. Slingsby tárgyalást 

kezdeményezett Miss Pendleburyvel a felhasználási jog megvásárlása 

tárgyában. 

– Igen? Hát remélem, legalább keresett vele valamit. 

– Igen, uram. Mr. Pim, aki Miss Pendlebury ügynökeként 

tevékenykedik, tudomásom szerint rendkívül kielégítő megállapodást 

kötött. 

– Az ügynökeként tevékenykedik? Hogy van ez? 

– Igen, uram. Úgy is mint a művésznő vőlegénye, uram. 

– A vőlegénye! 

– Igen, uram. 

Ez is mutatja, mennyire szíven ütött az a plakát: elárulom, hogy 

amikor meghallottam ezt a bejelentést, csak annyit mondtam, hogy „Á!” 

vagy „Ó!”, de lehet, hogy azt: „Hm!”. Az után a plakát után már semmi 

sem számított. 

– Az után a plakát után, Jeeves – mondtam –, már semmi sem számít. 

– Nem, uram? 

– Nem, Jeeves. Egy nő könnyedén ellökte a szívemet, de mi van 

akkor? 

– Pontosan, uram. 

– A Szerelem szava hívott, de téves kapcsolás volt. Össze fog ez 

törni engem? 

– Nem, uram. 

– Nem, Jeeves. Nem fog. Ami viszont számít, az ez a szörnyűség, 

hogy az arcom beborítja a várost kelettől nyugatig, amint a tekintetemet 

egy tányér Slingsby-féle Szuper Levesre szegezem. El kell utaznom 



Londonból. A fiúk a Parazitában szünet nélkül engem ugratnának. 

– Igenis, uram. valamint Mrs. Spenser Gregson… 

Jól láthatóan elfehéredtem. Agatha nénire nem is gondoltam, sem 

arra hogy vajon mit szól a család renoméjának rombolásához. 

– Csak nem azt akarja mondani, hogy telefonált? 

– Napjában többször, uram. 

– Jeeves, egyetlen kiút az egérút. 

– Igen, uram. 

– Talán vissza Párizsba? 

– Ezt a lépést nem javasolnám, uram. Tudomásom szerint kisvártatva 

abban a városban is megjelennek a plakátok, a Bouillon Supręme 

reklámjaként. Mr. Slingsby termékeinek Franciaországban is jelentős a 

forgalmuk. A látvány kínos lenne az ön számára, uram. 

– Akkor hová? 

– Ha élhetnék egy javaslattal, uram, mi lenne, ha tartaná magát az 

eredeti tervhez, a földközi-tengeri hajóúthoz Mrs. Travers jachtján? A 

hajó fedélzetén mentesülne a reklámhordozók által okozott 

bosszúságtól. 

Úgy láttam, hogy a fickó félrebeszél. 

– De hát az a jacht hetekkel ezelőtt elindult. Már akárhol járhat. 

– Nem, uram. Az indulást egy hónappal elhalasztották, mivel Mr. 

Travers szakácsa, Anatole influenzás lett. Mr. Travers nélküle nem volt 

hajlandó kihajózni. 

– Azt mondja, még el sem indultak? 

– Még nem, uram. A jacht jövő kedden indul Southamptonból. 

– Nahát, ez jobb nem is lehetne. 

– Nem, uram. 

– Hívja fel Dahlia nénit, és mondja meg, hogy ott leszünk. 

– Bátorkodtam már néhány perccel ezelőtt telefonozni, még mielőtt 

ön hazaérkezett volna, uram. 

– Odaszólt? 

– Igen, uram. Valószínűnek tartottam, hogy ez az ön helyeslésével is 

találkozik majd. 

– Találkozik hát! Egész idő alatt szerettem volna elmenni arra a 

kirándulásra. 

– Magam is, uram. Szerfölött kellemes lesz. 



– A sós szellő illata, Jeeves! 

– Igen, uram. 

– A holdfény csillanása a habfodrokon! 

– Pontosan, uram. 

– A hullámok lágy muzsikája! 

– Ahogy mondja, uram. 

Mindenestül rózsásnak láttam a helyzetet. Gwladys? Haha! 

Plakátok? Hahaha! Ilyen lett a világnézetem. 

– Jo-ho-hó, Jeeves! – mondtam, és rántottam egyet nadrágomon. 

– Igen, uram. 

– Sőt továbbmegyek! Jo-ho-hó meg egy üveg rum! 

– Igenis, uram. Azonnal hozom. 



 

[7]  

Jeeves és a Kis Clementina 
 

Helyesen mondják Bertram Woosterről, akik a legjobban ismerik, hogy 

más sporteseményekből esetleg kivonja magát, de a Parazita Klub 

minden évi golfversenyén mindig ott lehet találni, amint igyekszik 

lejjebb faragni a tizenhatos hendikepjét. De mégis, amikor 

meghallottam, hogy az idei tornát Bingley-on-Sea golfpályáján 

rendezik, bevallom: tétováztam. Ahogy az Hôtel Splendide-beli 

lakosztályom ablakából bámultam kifelé a nyitónap reggelén, nem 

voltam éppenséggel madarat fogó jókedvemben, ha értik, mit akarok 

mondani, és óhatatlanul arra gondoltam, nem hamarkodtam-e el a 

dolgot. 

– Jeeves – mondtam –, most, hogy ténylegesen itt vagyunk, egyre 

azon töröm a fejem, hogy vajon okos dolog volt-e idejönnünk. 

– A hely kellemes, uram. 

– S a távlat szemet gyönyörködtet – helyeseltem. – De, jóllehet a 

fűszeres illatú szellő fuvalma lágyan cirógatva jár Bingley-on-Sea 

fölött, arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez az a hely, ahol Agatha 

néni barátnője, Miss Mapleton leányiskolát tart fenn. Ha a rokon 

megtudja, hogy itt vagyok, elvárja majd, hogy jelentkezzem Miss 

Mapletonnál. 

– Nagyon igaz, uram. 

Kissé megborzongtam. 

– Egyszer találkoztam vele, Jeeves. Egy nyári este volt az, 

sátoromban: aznap verem meg a Nerviusokat. Vagyis, akarom mondani, 

Agatha néninél, ebéden, augusztusban lesz egy éve. Nem olyan élmény, 

aminek örömest alávetném magam újra. 

– Csakugyan, uram? 

– Különben is, emlékszik, mi volt, amikor legutóbb lányiskolában 

jártam? 

– Igen, uram. 

– Úgyhogy titoktartás és némulat. Itt-tartózkodásom szigorúan inkog. 

Ha Agatha néni érdeklődne, hogy hol töltöttem ezt a hetet, mondja neki, 



hogy Harrogate-ben voltam gyógyfürödni. 

– Igenis, uram. Elnézését kérem, uram, de ön ebben az öltözékben 

óhajt a nyilvánosság előtt mutatkozni? 

Eszmecserénk eddig a pontig baráti és szívélyes volt, de ezen a 

ponton érzékeltem, hogy disszonáns hang szólalt meg. Már vártam, 

hogy mikor kerül napirendre az új térdnadrágom kérdése; fel is 

készültem rá, hogy harcolni fogok érte, mint anyatigris a kölykéért. 

– Természetesen, Jeeves – mondtam. – Miért? Nem tetszik? 

– Nem, uram. 

– Túlzottan élénknek találja? 

– Igen, uram. 

– Amilyennek találja, az kissé rikító, azt mondja? 

– Igen, uram. 

– Hát nekem pedig nagyon tetszik, Jeeves – mondtam határozottan. 

Már érezhető volt némi hidegség a levegőben, ezért alkalmasnak 

láttam a pillanatot arra, hogy újabb információt hozzak tudomására, 

amelyet egy ideje már takargattam előtte. 

– Ööö… Jeeves – mondtam. – A minap Miss Wickhammel futottam 

össze. Beszélgettünk erről-arról, aztán meghívott, hogy tartsak vele és a 

társaságával, Antibes-ban akarják tölteni a nyarat. 

– Csakugyan, uram? 

Most már egész határozottan görbe szemmel nézett rám. Azt hiszem, 

említettem már, hogy Jeeves nem rokonszenvez Bobbie Wickhammel. 

Feszült csendnek lehet mondani, ami ekkor következett. 

Felvérteztem magam, hogy tanúbizonyságát adjam a Wooster-féle régi 

eltökéltségnek. Úgy értem: az embernek időnként muszáj a sarkára 

állnia. Jeeves-szel az a baj, hogy hajlamos időnként túllépni a mértéket. 

Pusztán azért, mert egy-két alkalommal helytállt, és – nyíltan 

kimondom – segédkezet nyújtott ifjú gazdájának egy-két 

válsághelyzetben, kialakult az a kellemetlen szokása, hogy úgy tekint 

Bertram Woosterre, mint valami bugyuta gyerkőcre, aki őnélküle 

elhasalna az első kis cipőcskéjében. Ezt pedig visszautasítom. 

– Elfogadtam, Jeeves – mondtam nyugodt, egyenletes hangon, és 

egyetlen laza csuklómozdulattal cigarettára gyújtottam. 

– Csakugyan, uram? 

– Antibes tetszeni fog magának. 



– Igen, uram? 

– És nekem is. 

– Igen, uram? 

– Úgyhogy megállapodtunk. 

– Igen, uram. 

Örvendetes. A sarkamra álltam, és lám, meg is lett az eredménye. 

Nyilvánvaló, hogy a fickó megroppant a vaspata alatt – 

meghunyászkodott, ha ez így érthető. 

– Akkor hát rendben, Jeeves. 

– Igenis, uram. 

Arra számítottam, hogy késő estig nem térek vissza az arénából, de a 

körülmények úgy alakultak, hogy már három óra tájban ott találtam 

magam a szállodánál. Kedvetlenül őgyelegtem a mólón, amikor 

megláttam, hogy Jeeves suhan felém. 

– Jó napot, uram – mondta. – Nem gondoltam, hogy ilyen hamar 

visszatér, különben a szállodában maradtam volna. 

– Magam sem számítottam rá, hogy ilyen hamar itt leszek, Jeeves – 

feleltem kis sóhajjal. – Megtört szívvel tudatom, hogy az első körben 

kiestem. 

– Csakugyan, uram? Sajnálattal hallom. 

– És, hogy tovább fokozzam a vereség kínját, Jeeves: egy olyan 

pacák győzött le, aki az ebédnél egyáltalán nem tanúsított 

önmérsékletet, és jól érzékelhetően el volt ázva. Úgy látszik, én semmit 

sem vagyok képes rendesen csinálni. 

– Talán elmulasztotta, hogy tekintetét mindig szilárdan a labdára 

szegezze, uram. 

– Valami olyasmi lehetett, nem vitás. De mindegy, itt állok én, a 

közismert vesztes, és… – Elhallgattam, és a láthatárt pásztázó 

tekintetemben érdeklődés csillant. – Az áldóját, Jeeves! Nézze azt a 

lányt, aki ott jön a mólón. Még sosem láttam senkit, aki ennyire 

hasonlított volna Miss Wickhamre. Mivel magyarázza ezt a döbbenetes 

hasonlóságot? 

– Az adott esetben, uram, a külső vonások feltűnő egybeesését annak 

tulajdonítom, hogy az ifjú hölgy valóban Miss Wickham. 

– Mi? 

– Igen, uram. Ha megfigyeli, integet is önnek. 



– De mi a csodát keres itt? 

– Azt nem tudnám megmondani, uram. 

A hangja fagyos volt, és arra utalt, hogy bármi hozta légyen Bobbie 

Wickhamet Bingley-on-Sea környékére, abban őszerinte semmi jó sem 

lehet. Visszahúzódott a háttérbe, riadalmat és kétségbeesést 

érzékeltetve, én pedig lekaptam fejemről kedvelt Homburgomat, és 

lelkesen meglengettem. 

– Hahó! – mondtam. 

Bobbie lehorgonyzott mellettem. 

– Hahó, Bertie – mondta. – Nem is tudtam, hogy itt vagy. 

– Pedig – bizonygattam. 

– Gyászolsz? – kérdezte a nadrágzatom láttán. 

– Pazar, nem? – kérdeztem, követve a tekintetét. –Jeevesnek nem 

tetszik, de ő a lábszárviselet tekintetében hírhedten retrográd. Mit 

keresel Bingleyben? 

– Az unokatestvérem, Clementina itt jár iskolába. Ma van a 

születésnapja, lejöttem meglátogatni. Épp tőle jövök. Itt maradsz 

éjszakára? 

– Igen. A Splendide hotelben. 

– Meghívhatsz vacsorázni, ha akarod. 

Jeeves mögöttem volt, nem láttam, de e szavaknál éreztem, hogy a 

tekintete figyelmeztetően nyakon legyint. Tudtam, mit próbál 

közvetíteni: azt, hogy a Sorssal való incselkedés lenne a Bobbie 

Wickhammel való együttlét akkor is, ha csak annyiból áll, hogy közösen 

bekapunk egy falatot. Tiszta őrület, ez volt erről a véleményem. 

Együttlét a kis Bobbie-val egy vidéki udvarházban, ahol szinte bármi 

megtörténhet, nem mondom. De miféle balsors leselkedhet felém akkor, 

ha csak együtt villázunk fel egy vacsorát? Ez nem fért a fejembe. Ügyet 

sem vetettem a fickóra. 

– Persze. Hogyne. Mi az, hogy. Nagyon is – mondtam. 

– Az nagyon jó lesz. Ma este még vissza kell mennem Londonba, 

mert a Berkeleyben lesz valami hacacáré, de az nem baj, ha később érek 

oda. Fél nyolcra érted megyünk, és elvihetsz bennünket moziba. 

– Bennünket? 

– Clementinát meg engem. 

– Csak nem akarod magaddal hozni a hajmeresztő kis unokahúgodat? 



– Dehogynem. Te talán megfosztanád a gyereket egy kis örömtől a 

születésnapján? És különben sem hajmeresztő. Ő egy édes. Sosincs vele 

semmi baj. Csak az lesz a dolgod, hogy utána vidd vissza az 

internátusba. Ugye képes vagy erre komolyabb megerőltetés nélkül? 

Vizsga tekintettel mértem végig. 

– Mi jár együtt ezzel? 

– Hogyhogy mi jár együtt? 

– Amikor legutóbb becsaltak egy lányiskolába, az igazgatónő, akinek 

olyan volt a tekintete, mint egy furdancs, ragaszkodott ahhoz, hogy 

beszédet tartsak a fogvatartottaknak az eszményekről és tanácsot adjak 

eljövendő életükre. Ez ma este nem történhet meg? 

– Hát persze hogy nem! Csak odalépsz a kapuhoz, becsöngetsz, és 

belököd. 

Eltűnődtem. 

– Ez, úgy érzem, még belefér. Maga szerint, Jeeves? 

– Hajlok rá, hogy magam is így gondoljam, uram. 

A pasas hűvös, kenetteljes hangon szólalt meg; arcát kémlelve azt a 

bizonyos „bárcsak-hallgatna-rám” kifejezést figyeltem meg, ami 

mérhetetlenül idegesített. Vannak pillanatok, amikor Jeeves pont olyan, 

mint egy nagynéni. 

– Helyes – szóltam, megint csak figyelmen kívül hagyva az intelmet, 

ráadásul nagyon is célzatosan. –Találkozzunk fél nyolckor. Ne késsetek! 

És gondoskodj róla – tettem hozzá, hogy a lány érezze: a mosolygós 

külső mögött vasember vagyok –, hogy a gyerek keze meg legyen 

mosva. És ne szipogjon. 

Bevallom, nem készültem nagy várakozásokkal a Bobbie Wickham 

kuzinjával, Clementinával való időtöltésre, de el kell ismernem, hogy 

lehetett volna sokkal rosszabb is. Megfigyeltem: a kislányok, ha velem 

találkoznak, általában hajlamosak sokat vihogni. Bámulnak és 

vihognak. Felnézek, és azt látom, hogy a tekintetük hitetlenkedve tapad 

rám, mintha nem akarnák elfogadni, hogy valóságos vagyok. Gyanítom, 

hogy igyekeznek megjegyezni a külsőm és viselkedésem minden apró 

sajátosságát, hogy később felidézhessék, fogolytársaik szórakoztatására. 

A kis Clementina esetében semmi ilyesmi nem volt tapasztalható. 

Csöndes, angyali gyermek volt, körülbelül tizenhárom éves – vagyis, 

tekintve, hogy a születésnapja volt, pontosan tizenhárom éves –, és a 



tekintetében csak néma elismerés tükröződött. A keze makulátlanul 

tiszta, náthás sem volt, vacsoránál, amelynek során kifogástalan 

viselkedést tanúsított, figyelmes hallgatóságnak bizonyult, csüggött az 

ajkamon, képletesen szólva, amikor egy villa és két szem zöldborsó 

segítségével elmagyaráztam, miként sikerült ellenfelemnek túltennie 

rajtam a tízedik lyuknál. 

A moziban ugyancsak felette állt minden kritikának, és az 

eseménysorozat végén láthatóan valódi érzelmekkel mondott 

köszönetet. Nagyon meg voltam elégedve a gyermekkel, és meg is 

mondtam ezt Bobbie-nak, miközben besegítettem a kis kétüléses 

kocsijába. 

– Igen, mondtam, hogy ő egy édes – helyeselt Bobbie, és rátaposott 

az önindítóra, előkészületként a Londonba való száguldásra. – Mindig is 

azt mondtam, hogy félreismerik abban az iskolában. Mindig 

félreismerik a diákjaikat. Engem is félreismertek, amikor oda jártam. 

– Félreismerik? Hogyhogy? 

– Hát, mindenféle módon. De hát mit lehet várni egy olyan 

szemétteleptől, mint a St. Monica? 

Összerándultam. 

– St. Monica? 

– Ez a neve az internátusnak. 

– Csak nem azt akarod mondani, hogy a gyerek Miss Mapleton 

iskolájába jár? 

– Miért ne járna? 

– De hát Miss Mapleton Agatha néni legősibb barátnője. 

– Tudom. Gyerekkoromban a te Agatha nénikéd beszélte rá anyámat, 

hogy engem is oda írasson be. 

– Figyelj – mondtam felhevültén –, amikor délután ott voltál, ugye 

nem mondtad senkinek, hogy itt találkoztál velem? 

– Nem. 

– Akkor jó. – Megkönnyebbültem. – Tudod, ha Miss Mapleton 

tudná, hogy Bingleyben vagyok, elvárná, hogy jelentkezzem nála. 

Holnap reggel elutazom, úgyhogy ebből nem lesz baj. Hoppá! – 

kiáltottam fel, mert ráébredtem, hogy hol rejtőzik a csapda. – És ma 

este? 

– Mi van ma este? 



– Ma este sem kell találkoznom vele? Mégsem tehetem meg, hogy 

becsöngetek a főkapunál, belököm a gyereket és olajra lépek. Agatha 

néni sosem fogyna ki a pocskondiából. 

Bobbie különös, tűnődő arccal pillantott rám. 

– Igaz is, Bertie – bökte ki –, éppen rá akartam térni erre. Azt 

hiszem, hogy a helyedben én nem csöngetnék be a főkapunál. 

– Nem? Miért nem? 

– Hát, tudod, a következőről van szó. Clementinának már ágyban 

kellene lennie. Elküldték lefeküdni, pont amikor eljöttem ma délután. 

Gondold csak meg! A születésnapján, a születésnapja kellős közepén – 

zutty! Csak azért, mert szorbetet tett a tintába, hogy pezsegjen! 

Megroggyant a térdem. 

– Azt mondod, hogy a gyalázatos pára engedély nélkül szökött ki az 

intézetből? 

– Igen, azt. Pontosan. Fölkelt és kiosont, amikor senki sem nézett 

oda. Nagyon beállította magát egy rendes vacsorára. Lehet, hogy 

mindjárt az elején meg kellett volna mondanom, de nem akartam 

tönkretenni az estédet. 

Általános aranyszabályom szerint a finom neveltetésű hölgyek 

társaságában az előzékeny lovagiasság mintaképe vagyok – választékos, 

elbűvölő, pallérozott. De alkalmanként keserű, metsző dolgokat is képes 

vagyok mondani. Most is ez történt. 

– Ó! – vetettem oda. 

– De nem lesz semmi baj. 

– Persze – mondtam, ha jól emlékszem, összeszorított fogaim közül 

szűrve a szót –, semmi sem lehet simább ügy ennél, mi? A helyzet 

egyáltalán nem ad okot aggodalomra, igaz? Megjelenek a gyermekkel, a 

Mapleton az acélkeretes szemüvegén keresztül rám néz, aztán eltelik öt 

kellemes perc, majd kihátrálok, a Mapleton meg visszavonul 

írószobájába, és teljes beszámolót gyárt Agatha nénikém számára. Arra 

nézve pedig, hogy azután mi következik majd, megtorpan a képzelet. 

Bízni lehet benne, hogy Agatha néni megdönt minden korábbi rekordot. 

A lány bosszúsan csettintett. 

– Ne huhogj már annyit, Bertie! Nem kell ebből ekkora ügyet 

csinálni. 

– Nem kell, mi? 



– Minden teljesen rendben lesz. Nem állítom, hogy nincs szükség 

egy kis stratégiára, hogy Clem bejusson a házba, de minden teljesen 

egyszerű, ha rendesen odafigyelsz arra, amit mondok. Először is, 

szükséged lesz egy jó hosszú madzagra. 

– Madzagra? 

– Madzagra. Nyilván még te is tudod, mi az, hogy madzag. 

Kihúztam magam, úgy vágtam vissza, karakánul. 

– Hogyne – válaszoltam. – Madzagról beszélsz. 

– Úgy van. Madzag. Ezt magaddal viszed… 

– És bűvésztrükköket mutatok be vele, hogy meglágyítsam a 

Mapleton szívét? 

Kesernyés, tudom. De mélyen fel voltam kavarva. 

– Magaddal viszed ezt a madzagot – folytatta Bobbie türelmesen –, 

és amikor bent vagy a kertben, addig haladsz tovább, amíg el nem érsz a 

főépület melletti üvegházhoz. Ott bent rengeteg virágcserép van. Milyen 

ügyes vagy virágcserepek felismerésében, Bertie? 

– Mélyrehatóan ismerem a virágcserepeket. Ha, mint feltételezem, 

azt az izét nevezed így, ami cserépből van, és virágot szoktak beletenni. 

– Pontosan arra gondolok. Akkor ez rendben van. Felnyalábolsz egy 

csomót ezekből a cserepekből, és megkerülöd az üvegházat. A túlsó 

végén van egy fa. Arra felmászol, rákötöd a spárgát az egyik 

virágcserépre, és kiegyensúlyozod az egyik nagy ágon, amelyik 

benyúlik az üvegház fölé. Aztán, amikor Clementina elfoglalta a helyét 

a főbejárat mellett, távolabb húzódsz, és megrántod a spárgát. A 

virágcserép leesik, betöri az üveget, a házban valaki meghallja a zajt, 

kijön megnézni, hogy mi volt az, Clementina a nyitott kapun 

észrevétlenül besurran, és bebújik az ágyába. 

– És ha nem jön ki senki? 

– Akkor megismétled egy másik virágcseréppel. Ez elég 

életrevalónak tűnt. 

– Azt mondod, hogy ez beválik? 

– Eddig még egyszer sem vallott kudarcot. Amíg a St. Monicában 

voltam, mindig ezzel a módszerrel jutottam be kapuzárás után. De, 

Bertie, biztos, hogy pontosan érted? Fussunk át rajta még egyszer, hogy 

kiderüljön, aztán tényleg mennem kell. Madzag. 

– Madzag. 



– Üvegház. 

– Vagy melegház. 

– Virágcserép. 

– Virágcserép. 

– Fa. Felmász. Ág. Lemász. Megránt. Betör. És aztán jöhet az 

ágyikó. Megvan? 

– Megvan. De – kezdtem komoran – egy valamit azért mondanék… 

– Nem érek rá. Rohannom kell. Majd írd meg levélben, de a papírnak 

csak az egyik oldalára írj! Jó éjszakát! 

Elporzott; egy darabig égő szemmel bámultam utána, aztán 

visszatértem Jeeveshez, aki a háttérben épp azt mutogatta a kis 

Clementinának, hogyan lehet zsebkendőből nyuszit hajtogatni. 

Félrevontam. Kicsit jobban éreztem magam, mert felfedeztem egy 

ragyogó, önként kínálkozó lehetőséget arra, hogy helyére tegyem a 

fickót, és kiigazítsam azt a nézetét, miszerint az együttesben ő az 

egyetlen, akinek agya van és leleményes. 

– Jeeves – mondtam –, bizonyára meg lesz lepve, ha megtudja, hogy 

egy kis gubanc alakult ki. 

– Egyáltalán nem, uram. 

– Nem? 

– Nem, uram. Az olyan ügyekben, amelyekhez Miss Wickhamnek is 

köze van, ha szabad így fogalmaznom, mindig számítok gubancra. Ha 

emlékszik, többször is hangot adtam annak a véleményemnek, miszerint 

Miss Wickham, jóllehet bájos ifjú hölgy, hajlamos… 

– Igen, igen, Jeeves. Tudom. 

– Adott esetben mi a gubanc pontos mibenléte, uram? 

Elmagyaráztam a körülményeket. 

– A gyerek szökevény. Szorbetet tett a tintába, ezért ágyba küldték, 

és úgy képzelik, hogy ott is töltötte az estét. Ehelyett azonban velem 

időzött, befalt egy nyolcfogásos konyhafőnök ajánlatát, majd a Marine 

Plaza zsöllyéiben szórakozott, vetített mozgóképeken. Most a mi 

feladatunk visszajuttatni a házba, de úgy, hogy senki se tudja meg. 

Megemlíthetném még, hogy az internátus, ahol ez a kis széltoló letölti a 

rá mért éveket, történetesen Agatha néni régi barátnője, Miss Mapleton 

irányítása alatt áll. 

– Csakugyan, uram? 



– Ez már gond, igaz, Jeeves? 

– Igen, uram. 

– Sőt, lehet mondani: probléma. 

– Kétségkívül, uram. Ha szabad javasolnom… 

Számítottam erre. Fölemeltem a kezem. 

– Nincs szükségem javaslatokra, Jeeves. Magam is el tudom intézni 

ezt az ügyet. 

– Pusztán azt szerettem volna indítványozni… 

Ismételt kézemelés. 

– Csituljon, Jeeves. Uralom a helyzetet. Támadt egy ötletem. Talán 

érdekli, ha beszámolok az agyműködésemről. Eszembe ötlött, miközben 

gondolkodtam a dolgon, hogy az ilyen intézetekhez, mint amilyen a St. 

Monica, bizonyára tartozik üvegház is, amelyben számos virágcserép 

található. És ekkor, mintegy varázsütésre, kirajzolódott a terv. Szert 

teszek egy darab madzagra, amelyet hozzákötözök egy virágcseréphez, 

a cserepet egyensúlyba helyezem egy ágon – mert az üvegház mellett 

kétségkívül kell lennie egy fának, amelynek ága az üvegház fölé nyúlik 

–, és távolabb húzódom, kezemben tartva a madzag végét. Maga a 

gyermekkel a főbejáratnál helyezkedik el, biztos fedezékben. Én 

megrántom a madzagot, a virágcserép betöri az üveget, a zajra kijön 

valaki; míg a kapu nyitva van, maga beküldi rajta a gyereket, és a többit 

az ő személyes belátására bízza. Megfigyelhető, hogy a maga szerepe a 

folyamatban végtelenül egyszerű – puszta rutinmunka –, és nem jelent 

majd indokolatlan megterhelést. Mit szól hozzá? 

– Nos, uram… 

– Jeeves, volt már alkalom megjegyzést fűznöm ehhez a szokásához, 

hogy azt mondja: „Nos, uram…”, valahányszor egy cselt vagy stratégiát 

javasolok. Minél többször teszi ezt, annál kevésbé tetszik nekem. De 

örömmel meghallgatom, milyen lehetséges bírálatot tartott volna 

szükségesnek. 

– Csupán azt a véleményemet kívántam megfogalmazni, hogy a terv 

kissé túl van bonyolítva. 

– Az efféle szorult helyzet óhatatlanul bonyolult tervet követel. 

– Nem szükségszerűen, uram. Az alternatív terv, amelyet javasoltam 

volna… 

Elhallgattattam. 



– Nem lesz szükség alternatív tervre, Jeeves. A jelzett vonalat fogjuk 

végigkövetni. Tíz perc múlva indul az akció. Ezalatt elfoglalhatja a 

pozíciót a kapunál, én pedig beszerzem a madzagot. A tíz perc elteltével 

megjelenek, és végrehajtom a nehezét. Nincs több vita. Indulás, Jeeves! 

– Igenis, uram. 

Eléggé felajzott állapotban voltam, amikor felkaptattam a 

domboldalon a St. Monica felé, és még akkor is fel voltam ajzva, 

amikor belöktem a vaskaput és beléptem a sötét kertbe. De alighogy 

elindultam a gyepen, hirtelen fura érzés vett erőt rajtam – mintha a 

csontjaimat hirtelen eltávolították volna, hogy főtt spagettival 

helyettesítsék –, és akkor megálltam. 

Nem tudom, volt-e olyan élményük, hogy emelkedett hangulatban 

fognak valamilyen vállalkozásba, nagy elánnal, ha ez a szó jó ide, aztán 

a lendület egy szempillantás alatt eltűnik, mintha valaki lecsavart volna 

egy kapcsolót. Velem is ez történt ebben a pillanatban – rendkívül 

kellemetlen érzés volt, hasonlított ahhoz, amit az ember a New York-i 

gyorsliftekben tapasztal, amikor beszáll a legfelső emeleten, aztán a 

huszonhetedik emeletnél észleli, hogy a belső szerveit gondatlanul 

elhagyta a harminckettediken, és most már késő megállni és 

visszamenni értük. 

Az igazság úgy ért, mintha egy jégkockát ejtettek volna a gallérom 

mögé. Rájöttem, hogy fenemód elhamarkodtam a dolgot. Pusztán azért, 

hogy Jeevesen felülkerekedjek, olyan helyzetbe hoztam magam, hogy 

abból életem legrázósabb kalamajkája bontakozhat ki. És minél 

közelebb értem a házhoz, annál inkább azt kívántam, bárcsak kevésbé 

lettem volna fensőbbséges a fickóval, amikor megpróbálta vázolni az 

alternatív tervet. Pontosan egy alternatív terv volt az, amire a leginkább 

rá lettem volna szorulva, és minél alternatívabb lett volna, annál jobban 

örültem volna neki. 

Ekkor értem az üvegház ajtajához, pillanatok múlva pedig már 

odabent voltam, és virágcserepeket nyaláboltam fel. 

Utána pedig fel a fára, mint az a pasas, akit képzete magasb körökbe 

vont. 

Arról a fáról el kell mondani: olyan volt, mintha kifejezetten ebből a 

célból állt volna ott. A széles általános elvi állásfoglalásom nem 

változott abban a tekintetben, hogy ágról ágra ugrándozzak Agatha néni 



legjobb barátnőjének kertjében, de beláttam: ha már meg kell tenni, 

kétségkívül ez az a fa, amely alkalmas rá. Valamilyen cédrus lehetett; 

mire szinte még fel sem ocsúdtam, már fent is voltam a világ tetején, az 

üvegház teteje alattam csillogott; a virágcserepet az ölemben 

egyensúlyoztam, és hozzáfogtam, hogy köré hurkoljam a madzagot. 

És miközben hurkoltam, gondolataim sötéten, komoran keringtek a 

Nő témakörében. 

Az adott pillanatban tekintélyes idegfeszültségtől szenvedtem, 

úgyhogy visszatekintve talán túlzottan is szigorú voltam, de azon a késő 

éji fatetői órán azt éreztem: a gondolkodó férfinak minél több köze van 

a nőkhöz, annál különösebbnek találja, hogy e nem képviselői szabadon 

járnak-kelnek a világban. 

Úgy láttam: a nők egyszerűen nem válnak be. Vegyük csak azokat, 

akik ebben az ügyben szerepet játszanak. Mindjárt elsőnek Agatha néni, 

ismertebb nevén a Pont Street Réme, a két lábon járó emberevő 

krokodil. Agatha néni legjobb barátnője, Miss Mapleton, akiről egyetlen 

találkozásunk után csak azt tudom mondani, pontosan olyan ember, 

mint aki Agatha néni legjobb barátnője lehet. Bobbie Wickham, aki úgy 

éli az életét, hogy közben a tiszta lelkűeket olyan cselekedetek 

végrehajtására készteti, mint amit én teszek ebben a percben. És hát 

Bobbie Wickham kuzinja, Clementina, aki ahelyett, hogy a 

tanulmányaival foglalkozna és igyekezne jó feleséggé és jó anyává 

válni, arra fecséreli élete tavaszát, hogy szorbettel tölti meg a 

tintatartót… 

Micsoda bagázs! Micsoda bagázs! 

Pontosítok: micsoda bagázs! 

Komoly morális felindultság állapotába hoztam magam, és arra 

készültem, hogy még mélyebbre merülök benne, amikor hirtelen vakító 

fénycsóva vetült rám lentről, és megszólalt egy hang. 

– Hohó! 

Egy rendőr volt. Nemcsak onnan tudtam, hogy rendőr, mert lámpája 

volt, hanem abból is, hogy azt mondta: „Hohó!” Nem tudom, 

emlékeznek-e arra az esetre, amikor betörtem Bingo Little házába, hogy 

ellopjam azt a diktafonhengert, amelyen a felesége róla írt szirupos 

újságcikkének szövege volt, és a dolgozószoba ablakából kimászva a 

Hatóság karjai közé futottam? A Törvény őre akkor is azt mondta: 



„Hohó!”, és ezt többször is megismételte, úgyhogy ez nyilvánvalóan 

része a rendőrök kiképzésének. És végül is nem rossz módja ez a 

társalgás megkezdésének azokban a körökben, ahol sokat kell 

emberekkel beszélni. 

– Maga mostan szépen legyön onnat – mondta. 

Lejöttem onnat. Éppen sikerült volt a virágcserepet egyensúlyba 

hoznom az ágon, azt ott hagytam, de közben úgy éreztem, mintha 

meggyújtottam volna egy bomba gyújtózsinórját. Sok múlott az 

elhelyezés stabilitásán és a cserép nyugalmi állapotán. Ha egyensúlyban 

marad, a fesztelen könnyedség kisegíthet ebből a kényes helyzetből. Ha 

leesik, akkor nehéz lesz kimagyarázkodni. Sőt, az igazat megvallva már 

így sem találtam volna igazán meggyőző magyarázatot. Viszont muszáj 

volt hozzákezdenem. 

– Á, biztos úr – mondtam. 

Vérszegény volt. Elmondtam még egyszer, ezúttal az „Á”-ra 

helyezve a hangsúlyt. Vérszegényebb lett, mint valaha. Láttam már, 

hogy Bertram ennél jobb teljesítményre kényszerül. 

– Minden rendben, biztos úr – mondtam. 

– Minden rendbe, mi? 

– Ó, hogyne. Hogyne. 

– Micsinát ott fönn? 

– Én, biztos úr? 

– Igen, maga. 

– Semmit, őrmester úr. 

– Hohó! 

Csendbe borultunk, de ez nem afféle meghitt csend volt, amely baráti 

beszélgetések közben szokott beállni. Kínos. Feszélyezett. 

– Akkor maga mostan velem gyön – közölte a zsandár. 

Amikor legutóbb hasonló forrásból hallottam e szavakat, a 

Csónakverseny éjszakája volt, és a Leicester Square-en jártam éppen 

régi cimborám, Oliver Randolph Sipperley társaságában, és ő a 

felbujtásom nyomán megpróbálta ellopni egy rendőr sisakját olyankor, 

amikor a rendőr is benne tartózkodott. Abból az alkalomból e szavak 

Sippyhez voltak intézve, és már úgy sem hangzottak valami jól. Most, 

hogy nekem szóltak, többé-kevésbé meghűlt bennem a velő. 

– Ne csinálja már, a nemjóját! – mondtam. 



A válságnak ezen a fokán, amikor Bertram őszintén szólva defektet 

kapott, és az „eltanácstalanodott” jelző illett rá leginkább, puha léptek 

hangzottak fel a közelben, és a csendet egy lágy hang törte meg. 

– Elkapta őket, biztos úr? Nem, látom már. Ez Mr. Wooster. 

A rendőr arra fordította a lámpát. 

– Maga ki? 

– Én a Mr. Wooster személye körüli teendőket látom el. 

– Kinek a személye? 

– Mr. Woosteré. 

– Ennek az embernek a neve Wooster? 

– Az úr neve Mr. Wooster. Én az ő alkalmazásában állok, úriember 

személye körüli úriemberi minőségben. 

Azt hiszem, a közeget lenyűgözte Jeeves méltóságteljes fellépése, de 

erős ellencsapást indított. 

– Hohó! – mondta. – Nem Miss Mapleton alkalmazásában? 

– Miss Mapleton nem alkalmaz úriember személye körüli úriembert. 

– Akkor mit keres a kertjében? 

– A házban folytattam megbeszélést Miss Mapletonnal, és ő kért 

meg, hogy nézzek ki megtudakolni, vajon Mr. Woosternek sikerült-e 

lefülelni a behatolókat. 

– Miféle behatolókat? 

– Azokat a gyanús egyéneket, akiket Mr. Wooster és én vettünk észre 

a kertben, amikor beléptünk. 

– És mi volt az oka, hogy beléptek? 

– Mr. Wooster látogatást tett Miss Mapletonnál, akihez régi családi 

barátság fűzi. Gyanús alakokra lettünk figyelmesek, akik a gyepen 

ólálkodtak. E gyanús alakok láttán Mr. Wooster előreküldött engem, 

hogy figyelmeztessem és megnyugtassam Miss Mapletont, ő maga 

vizsgálódás céljából hátramaradt. 

– A fa tetejin kaptam rajta. 

– Ha Mr. Wooster felkapaszkodott a fára, akkor semmi kétségem 

sincs afelől, hogy nyomatékos okok indították erre, és csupán Miss 

Mapleton érdekeit viselte szívén. 

A rendőr tépelődött. 

– Hohó! – mondta. – No, ha tudni akarják, én egy árva szót se hiszek 

a egészből. Telefonon valaki beszólt a őrszobára, hogy valaki mászkál 



Miss Mapleton kertjibe, én meg ezt a fickót fenn találtam a fa tetejin. 

Énszerintem maguk mind a ketten benne vannak ebbe, és mostan 

beviszem magukat, hogy a hölgy azonosítsa. 

Jeeves kecsesen biccentett. 

– Kész örömmel veszek részt a kíséretében, biztos úr, ha ez a 

kívánsága. És nincs kételyem afelől, hogy ebben az összefüggésben Mr. 

Wooster nevében is nyilatkozhatom. Bizonnyal kijelenthetem, hogy ő 

sem fog akadályt gördíteni az ön terveinek útjába. Ha ön úgy találja, 

hogy a körülmények összejátszása folytán Mr. Wooster kétes vagy 

éppenséggel gyanús helyzetbe került, úgy természetesen neki is az a 

kívánsága, hogy a lehető leghamarabb tisztázásra kerüljenek mindazok 

az összefüggések, amelyek… 

– Hé! – jelentette ki a rendőr kissé zaklatottan. 

– Biztos úr? 

– Nem kell ez. 

– Ahogy óhajtja, biztos úr. 

– Állítsa le, és gyöjjenek velem. 

– Igenis, biztos úr. 

Bevallom, voltak tevékenységek, amelyeket jobban élveztem, mint 

azt, amikor a főkapu felé haladtunk. Úgy éreztem, hogy a végítélet 

napja jött el, képletesen szólva, és az járt a fejemben: Jeeves remekül 

kitervelt és végigvitt mentőakciója hogyan vallhatott kudarcot? Pedig 

helyenként még nekem is hihetőnek tűnt, nagy csapásként éltem meg, 

hogy a lámpa túloldalán álló férfi nem vette be minden további nélkül. 

Semmi kétség, a rendőri lét eltorzítja az ember tudatát, és kikezdi az 

emberekbe vetett derűs hitet, amely pedig a szeretetreméltó jellem 

alapja. A jelek szerint ez elkerülhetetlen. 

A helyzetben semmiféle reménysugár nem mutatkozott. A Mapleton 

nyilván fel fog majd ismerni mint barátnője unokaöccsét, és így elejét 

veszi annak, hogy bekísérjenek és az éjszakát a fogda cellájában 

töltsem, de mindent végiggondolva ennek vajmi kevés hasznát tudtam 

elképzelni. A kis Clementina bizonyára kint lapul még valahol az 

éjszakában, egyszer majd be fogják rángatni, a tények napvilágra 

kerülnek, azután következik a parázsló tekintet, néhány hideg szó, majd 

a hosszú levél Agatha néninek. Nem voltam biztos benne, hogy egy 

letöltendő börtönbüntetés nem lenne-e kellemesebb befejezés. 



Ilyenformán aztán, ahogy bebotorkáltam a kapun, így foglalhatom 

össze belvilágomat: szívemen ólomsúly, lelkemben vihar. 

Végigmentünk a folyosón, be a dolgozószobába, ahol az íróasztal 

mögött ott állott a nagyfőnök személyesen: acélkeretes szemüvege 

éppoly viszolyogtatóan csillogott, mint amikor Agatha néni 

ebédlőasztalának túloldalán láttam. Egyetlen futó pillantást vetettem rá, 

azután behunytam a szemem. 

– Á! – szólt Miss Mapleton. 

Mármost, egy bizonyos módon kiejtve – tudják, úgy elnyújtva, 

magasan kezdve és lecsúsztatva az alsóbb regiszterekbe, az „Á!” 

éppolyan baljós és pusztító lehet, mint az, hogy „Hohó!”. Lényegében 

nehezen eldönthető kérdés, hogy melyik a durvább. Az döbbentett meg, 

hogy Miss Mapleton most nem így mondta. Ha a fülem nem csalt meg, 

ez inkább szívélyes „Á!” volt, barátságos „Á!”. Olyan „Á!”, amit egyik 

régi cimbora mond a másiknak. És ez annyira meglepett, hogy az 

ésszerűség parancsát feledve odáig jutottam, hogy képes voltam ismét 

ránézni. S akkor Bertram ajkáról fojtott kiáltás tört fel. 

Az előttem álló lélegzetelállító perszóna termetét tekintve inkább 

alacsonynak számított, úgyhogy tornyosulni éppenséggel nem 

tornyosult az ember fölé, meg semmi ilyesmi. De ami centiméterben 

hiányzott, azt megdöbbentő mértékben pótolta az a csöndes erő, amely 

minden női iskolaigazgatóban megvan, és azonnal érezhetővé teszi, 

hogy az illető nem hajlandó eltűrni semmi helytelenkedést. Ugyanezt 

figyeltem meg in statu pupillari, vagyis diákkoromban a régi 

igazgatómon, akinek puszta tekintete is elég volt ahhoz, hogy mindig 

mindent azonnal bevallják. A törzsőrmesterek ugyanilyenek. Valamint a 

közlekedési rendőrök is, meg némelyik postáskisasszony. Valami van 

abban, ahogy összeszorítják a szájukat és keresztülnéznek az emberen. 

Röviden: a fiatalok fegyelmezésével töltött évek alatt – miközben 

megfeddte Isabelt, csöndes komolysággal a lelkére beszélt Gertrude-

nak, és így tovább –, az idők folyamán Miss Mapleton birtokába jutott 

az oroszlánszelídítők némelyik tulajdonságának. Ez a vonása okozta, 

hogy az első pillantás után lehunytam a szemem, és elmormoltam egy 

gyors imát. Most azonban, habár változatlanul oroszlánszelídítőnek 

nézett ki, meglepő módon kedélyes oroszlánszelídítővé vált – olyan 

szelídítővé, aki, miután este betakargatta az oroszlánokat, a fiúk 



kompániájában ejtőzik egy kicsit. 

– Nem találta meg őket, Mr. Wooster? – kérdezte. – Kár. De ennek 

ellenére hálás vagyok a fáradságáért, arról nem is beszélve, hogy a 

bátorságát milyen nagyra becsülöm. Meg kell mondanom: nagyszerű 

viselkedést tanúsított. 

Éreztem, hogy a szám megnyílik és a hangszálaim megfeszülnek, de 

nem sikerült semmit sem mondanom. Egyszerűen képtelen voltam 

követni a gondolatmenetét. El voltam képedve. Meg voltam hökkenve. 

Zavarodottságomat csak a bomlott cimbaloméval tudnám összemérni. 

A törvény vérebe felvakkantott, mint a farkas, ha azt látja, hogy a 

muzsik egérutat nyer. 

– Azonosítani tudja ezt az embert, hölgyem? 

– Azonosítani? Hogyhogy azonosítani? 

Jeeves csatlakozott a szimpóziumhoz. 

– Úgy vélem, a biztos úr abban a hitben leledzik, hogy Mr. Wooster 

törvénytelen célból tartózkodott az ön kertjében. Tájékoztattam arról, 

hogy Mr. Wooster unokaöccse az ön barátnőjének, Mrs. Spenser 

Gregsonnak, de szavaimnak nem adott hitelt. 

Csend lett. Miss Mapleton egy pillanatig úgy nézte a rendőrt, mintha 

rajtakapta volna, hogy savanyúcukrot szopogat a bibliaórán. 

– Jól értem, biztos úr? – kezdte olyan hangon, amely a zubbony 

harmadik gombja alatt csapódott be és egyenesen a gerincoszlopig 

hatolt. – Maga képes volt akkora ostobaságra, hogy Mr. Woostert 

betörőnek nézze, és ezzel elpuskázza az ügyet? 

– Fönn volt a fa tetejin, asszonyom. 

– És miért ne lett volna fenn a fa tetején? Bizonyára azért 

kapaszkodott fel, hogy jobban szemmel tarthassa a terepet, nemde, Mr. 

Wooster? 

Erre már meg tudtam felelni. Az első rémület elmúltával kezdett 

visszatérni a régi hidegvér. 

– Aha, igen. Ez az. Hogyne. Persze. Abszolúte – mondtam. – Jobban 

szemmel tudtam tartani. Erről van szó, dióhéjban. 

– Bátorkodtam a biztos úrnak felemlíteni ezt az érvet, asszonyom, de 

ő elhárította felvetésemet mint elfogadhatatlant. 

– A biztos úr ostoba – szólt Miss Mapleton. Egy pillanatig az a 

lehetőség is felvetődött, hogy esetleg körmöst oszt ki neki egy 



vonalzóval. – Mostanra, semmi kétség, az idiotizmusa miatt a 

gonosztevők sikeresen megszöktek. És – tette hozzá Miss Mapleton – 

ezért fizetjük az adókat meg a járulékokat! 

– Szörnyű – bólintottam. 

– Felháborító. 

– Arcpirító. 

– Égbekiáltó botrány! – mondta Miss Mapleton. 

– Szépen vagyunk, mondhatom – helyeseltem. 

Már éppen kezdtünk olyanok lenni, mint egy turbékoló gerlepár, 

amikor zajt hallottunk a nyitott ablak felől. 

Sosem volt erősségem a leírás. Az iskolában, amikor irodalmi 

dolgozatot vagy fogalmazást kellett írni, a bírálatban rendszerint ez állt: 

„Tehetsége csekély vagy nulla, de igyekszik”, vagy valami hasonló. 

Igaz, valamiféle szókincs évek során rám ragadt Jeevestől, de még így 

sem vagyok elég penge ahhoz, hogy a szavak segítségével olyan képet 

fessek, amely méltó ahhoz a rendkívül fülsiketítő recsegés-ropogáshoz. 

Próbáljak elképzelni, hogy az Albert Hall ráesik a Kristálypalotára, és 

akkor lesz egy vázlatos képük. 

Mind a négyen több ujjnyit ugrottunk a földről, még Jeeves is. A 

rendőr egy döbbent „Hohó!”-t is hozzátett. 

Miss Mapleton egy másodperc múlva visszatért régi, uralkodói 

önmagához. 

– Valószínűleg az egyik betörő alatt beszakadt az üvegház teteje – 

mondta. – Talán most, a tizenegyedik órában végre igazolhatja a 

létjogosultságát, őrmester, ha odamegy és kinyomozza, mi történt. 

– Igen, hölgyem. 

– És ezúttal igyekezzen nem elpuskázni a dolgot. 

– Igen, hölgyem. 

– Akkor igyekezzen. Vagy itt akarja a száját tátani egész éjjel? 

– Igen, hölgyem. Nem, hölgyem. Igen, hölgyem. 

Öröm volt hallgatni. 

– Különös véletlen, Mr. Wooster – fordult hozzám Miss Mapleton, és 

azonnal ismét barátságossá vált, amint a számkivetett eltávozott. – Épp 

akkor fejeztem be egy levelet a nagynénjének, amikor megérkezett. 

Természetesen kibontom a borítékot, és megírom neki, milyen 

lovagiasan viselkedett ön ma itt; korábban nem voltam nagy 



véleménnyel a mai fiatalemberekről, de ön megváltoztatta a 

véleményemet. A sötét kertben, fegyvertelenül a nyomába eredni 

ezeknek a bűnözőknek, ez igen magas fokú bátorságot követel. És 

nagyon udvarias gesztus volt öntől, hogy meglátogatott. Nagyra 

becsülöm. Sokáig marad Bingleyben? 

Ez is olyan kérdés volt, amelyre tudtam válaszolni. 

– Nem – feleltem. – Sajnos nem. Holnap Londonban van dolgom. 

– Talán indulás előtt meghívhatnánk ebédre? 

– Sajnos nem lehet. Borzasztóan köszönöm. Nagyon fontos 

elintéznivalóm van, nem tudom lemondani. Igaz, Jeeves? 

– Igen, uram. 

– El kell érjük a fél tizenegyes vonatot, mi? 

– Feltétlenül, uram. 

– Sajnálom – mondta Miss Mapleton. – Reméltem, hogy tud 

mondani néhány szót a lányaimnak. Talán majd máskor. 

– Abszolúte. 

– Okvetlenül értesítsen, ha legközelebb Bingleybe jön. 

– Ha legközelebb Bingleybe jövök – feleltem –, okvetlenül értesíteni 

fogom. 

– Ha jól emlékszem a terveire, uram, nem várható, hogy a 

közeljövőben Bingleybe látogat, uram. 

– A közeljövőben nemigen, Jeeves – mondtam. 

Bezáródott a bejárati ajtó. Végigsimítottam a homlokomat. 

– Mondja el, Jeeves – kértem. 

– Uram? 

– Mondja el az egészet. Sötétben tapogatózom. 

– Nagyon egyszerű, uram. Saját felelősségemre bátorkodtam 

hatályba helyezni az alternatív tervet, amelyet, ha emlékszik, előzőleg 

megpróbáltam körvonalazni önnek. 

– Mi volt az a terv? 

– Arra gondoltam, uram, hogy ésszerű lenne a hátsó ajtónál 

jelentkezni, és bebocsáttatást kérni Miss Mapletonhoz. Ez, úgy véltem, 

lehetővé teszi, hogy amíg a szobalány bemegy és tolmácsolja kérésemet 

Miss Mapletonnak, a fiatal hölgy észrevétlenül beosonhat a házba. 

– És megtette? 

– Igen, uram. Az ifjú hölgy felment a hátsó lépcsőn, és már az 



ágyában van, biztonságban. 

Összevontam szemöldökömet. A kis Clementinára gondolni nem volt 

kellemes. 

– Biztonságban, mi? – szóltam. – A rontás jöjjön rá, Jeeves, azt 

kívánom neki, hogy jövő vasárnap állítsák a sarokba, mert nem tudja az 

imádság szövegét. Azután pedig felkereste Miss Mapletont? 

– Igen, uram. 

– És közölte vele, hogy kint vagyok a kertben, betörőket fogni puszta 

kézzel? 

– Igen, uram. 

– És éppen nála akartam volna látogatást tenni? 

– Igen, uram. 

– Most pedig Miss Mapleton utóiratot biggyeszt az Agatha néninek 

írt leveléhez, amelyben magasztaló szavakkal beszél rólam. 

– Igen, uram. 

Mély lélegzetet vettem. Sötét volt már, nem láttam tisztán az 

emberfeletti intelligenciát, amely hömpölyögve áradt szét ennek az 

embernek a vonásain. Megpróbáltam, nem sikerült. 

– Jeeves – mondtam –, magára kellett volna hallgatnom elejétől 

fogva. 

– Megkímélhette volna magát némi átmeneti kellemetlenségtől, 

uram. 

– A kellemetlenség nem kifejezés. Amikor az a lámpa rám vetődött a 

sötét éjszakában, Jeeves, épp amikor befejeztem a virágcserép 

kötözését, azt hittem, hogy kificamítja egy bordámat. Jeeves! 

– Uram? 

– Antibes ugrott. A nyaralás sztornó. 

– Örömmel hallom, uram. 

– Ha a kis Bobbie Wickham egy ilyen nyugalmas helyen, mint 

Bingley-on-Sea, ekkora zűrbe képes keverni, vajon milyen slamasztikát 

lenne képes előállítani egy olyan, igazán nyüzsgő üdülőhelyen, mint 

Antibes? 

– Pontosan, uram. Miss Wickham, mint néhányszor megjegyeztem, 

bájos ifjú hölgy, ám… 

– Igen, igen, Jeeves. Nem szükséges túlhangsúlyoznia. Felnyíltak a 

woosteri szemek. 



Tétováztam. 

– Jeeves. 

– Uram? 

– Az a golfnadrág. 

– Igen, uram? 

– Adja a szegényeknek. 

– Nagyon köszönöm, uram. 

Sóhajtottam. 

– A szívem vérzik, Jeeves. 

– Méltányolom az áldozatot, uram. De miután az elválás fájdalmának 

első nyilallása elmúlik, meglátja majd, sokkal könnyebb lesz önnek 

nélküle. 

– Gondolja? 

– Meggyőződésem, uram. 

– Legyen úgy, Jeeves – mondtam. – Legyen úgy. 



 

[8]  

A szerelem jobbá tesz 
 

Minden évben van egy pocsék pillanat, általában augusztus elején, 

amikor Jeeves csökönyösen ragaszkodik hozzá, hogy nyaralni menjen, 

és két hétre elcsattog valami tengerparti nyaralóhelyre munkakerülőnek, 

engem meg otthagy partra vetve. Ez a pillanat most érkezett el: ideje 

volt megbeszélni, mi legyen a fiatal gazdával. 

– Az volt a benyomásom, uram – mondta Jeeves –, hogy el óhajtja 

fogadni Mr. Sipperley meghívását, és az ő rezidenciájára utazik 

Hampshire-be. 

Kacagtam. Kesernyésen, rekedtesen. 

– Jól gondolta, Jeeves, el óhajtottam fogadni. De a sorsnak hála, 

idejekorán sikerült lelepleznem a kis Sippy alávaló tervét. Tudja, mi 

volt az? 

– Nem, uram. 

– Kémeim jelentették, hogy Sippy menyasszonya, Miss Moon is ott 

lesz. Valamint a menyasszony öcsikéje, Moon úrfi. Látja már a sötét 

ármányt a meghívás hátterében? Érti már, mily fertelmes csapdát állított 

nekem ez az alak? Napnál világosabb: az lett volna a dolgom, hogy 

kísérgessem és szórakoztassam Mrs. Moont és a kis Sebastian Moont, 

miközben Sippy és az ő kis mátkája egész napokra eltűnik, 

bebarangolják a környékbeli erdőket, és beszélgetnek erről-arról. Nem 

hiszem, hogy van vékonyabb hajszál, mint aminek híján 

megmenekültem. Emlékszik a kis Sebastianra? 

– Igen, uram. 

– A gülüszemére? Az arany fürtjeire? 

– Igen, uram. 

– Nem tudom, mi az oka, de sohasem bírtam elviselni semmit, ami 

aranyfürtű gyermekre emlékeztet. Ha ilyennel találkozom, mindig az a 

kényszerképzetem, hogy rá kéne taposni vagy magasról ráejteni valamit. 

– Sok erős idegzetű ember is ugyanígy van ezzel, uram. 

– Úgyhogy számomra nincs Sippy. Ez az ajtócsengő volt? 

– Igen, uram. 



– Valaki van odakint. 

– Igen, uram. 

– Menjen ki, nézze meg, ki az. 

– Igen, uram. 

Elszivárgott, és egy perc múlva visszatért, távirattal a kezében. 

Kibontottam, s ajkamon lágy mosoly kezdett játszani. 

– Fantasztikus, hogy milyen gyakran történnek varázsütésre a 

dolgok, Jeeves. A táviratot Dahlia néni küldte: meghív a worcestershire-

i házába. 

– Ez rendkívül kedvező, uram. 

– Az. Nem is értem, hogy nem jutott eszembe, amikor a lehetséges 

menedékeken gondolkodtam. Az igazi második otthon. Festői 

környezet. Hideg-meleg folyóvíz, és a legjobb szakács egész Angliában. 

Ugye nem felejtette el Anatole-t? 

– Nem, uram. 

– És mindenekelőtt, Jeeves, Dahlia néninél szinte teljes lesz a hiány 

komisz kölykökből. Igaz, hogy úgy hallom, a fia, Bonzo otthon lesz a 

szünidőben, de Bonzóval nincs semmi bajom. Küldjön nekik elfogadó 

táviratot. 

– Igen, uram. 

– Aztán dobjon össze néhány szükséges holmit, beleértve a golf- és 

teniszütőket is. 

– Igenis, uram. Örvendek, hogy a dolgok ilyen örömteli módon 

rendeződtek. 

Azt hiszem, említettem már, hogy Dahlia néni egyedül áll a 

nagynénikéim komor seregében, mert ő igazán remek és derűs kedvű 

sportlédi. Emlékezhetnek rá: ő az, aki Tom Travershez ment feleségül, 

és aki Jeeves segítségével elcsábította Bingo Little háztartásából a 

francia szakácsot, Anatole-t, és a saját szolgálatába állította. Őt 

meglátogatni mindig nagy öröm. Általában van nála néhány vidám 

ember, és nincs szó olyasmiről, hogy fel kellene kelni a reggelihez, 

amint azt az ember a legtöbb vidéki udvarházban szomorúan tapasztalja. 

Ennélfogva színtisztán könnyű szívvel gördültem be a kis 

kétülésessel a Worcestershire-ben található Brinkley udvarház 

garázsába, majd a sövény és a füves teniszpálya mentén megkerültem az 

épületet, hogy jelentsem megérkezésemet. Ahogy átvágtam a gyepen, 



egy fej jelent meg a dohányzó ablakában, és barátságos mosolyt 

sugárzott felém. 

– Ó, Mr. Wooster – szólt a fej. – Nicsak, nicsak! 

– Bizony, bizony! – feleltem, nem akarván alulmaradni a 

kedélyeskedésben. 

Másodpercekig tartott, mire felismertem ezt a fejet. Egy eléggé 

molyrágta, hetven fölötti, Anstruther nevű úr volt a tulajdonosa, Dahlia 

néni néhai apjának barátja. Dahlia néni londoni házában egyszer-kétszer 

már találkoztam vele. Kellemes figura volt, bár eléggé hajlamos az ideg-

összeroppanásra. 

– Most érkezett? – kérdezte sugárzó mosollyal, mint eddig. 

– Ebben a percben – sugároztam vissza. 

– Azt hiszem, a vendéglátónkat a szalonban találja. 

– Rendben – feleltem, és némi oda-vissza sugárzás után 

továbbhaladtam. 

Dahlia néni valóban a szalonban volt, és jóleső örömmel üdvözölt. Ő 

is sugárzott. A sugárzások napja volt ez. 

– Hahó, te csúfság! – köszönt rám. – Hát itt vagy! Hála az égnek, 

hogy el tudtál jönni. 

Ez a helyes hangnem, ezt szerettem volna hallani a családi kör más 

tagjaitól is, az élen Agatha nénivel. 

– Mindig öröm a vendégszeretedet élvezni, Dahlia néni – feleltem 

kedélyesen. – Kellemes, nyugalmas ittlétre számítok. Látom, hogy Mr. 

Anstruther is itt van. Más valaki? 

– Lord Snettisham ismerős? 

– Lóversenyen már találkoztunk. 

– Ő is itt van, és Lady Snettisham is. 

– És persze Bonzo. 

– Igen. És Thomas. 

– Thomas bácsi? 

– Nem, ő Skóciában van. Thomas, az unokaöcséd. 

– Agatha néni undok fiacskájáról beszélsz? 

– Persze hogy róla. Mit gondoltál, hány Thomas nevű unokatestvéred 

van, hájfej? Agatha Homburgba utazott, és a gyereket nálam helyezte 

letétbe. 

Láthatóan feldúlt állapotba kerültem. 



– De Dahlia néni! Van fogalmad róla, mit vállaltál? Van halvány 

sejtelmed arról, hogy miféle pokolfajzatot eresztettél a házadba? A kis 

Thomas társaságában felnőtt férfiak is sírnak. Országos viszonylatban ő 

az első számú emberbőrbe bújt fenevad. Semmi sem idegen tőle, ami 

sátáni. 

– Az iskolai értesítőkből is ez derül ki – bólintott a rokon. – De most, 

hogy pukkadna meg, úgy viselkedik, mintha egy vasárnapi iskolai 

meséből lépett volna elő. Tudod, szegény Mr. Anstruther elég rozoga 

mostanában, és amikor megtudta, hogy a házban két fiúgyerek van, 

azonnal cselekedett. Ötfontos díjat tűzött ki annak, aki az itt-

tartózkodása alatt jobban viselkedik. A következmény: Thomas vállából 

nagy, fehér szárnyak nőttek ki. – Dahlia néni arcán sötét árnyék vonult 

végig. Mintha megkeseredett volna. –Az anyagias kis csirkefogó! – 

mondta. – Ilyen gyomorforgatóan jó magaviseletű gyereket még 

életemben nem láttam. Megrendül tőle az emberi természetbe vetett 

hitem. 

Nem tudtam követni. 

– Hát nem jobb így? 

– Nem. 

– Nem értem, miért. Sokkal jobb, ha egy behízelgő, simulékony 

Tomó van a háznál, mint egy olyan Tomó, aki tör-zúz, és veszélyt jelent 

a társadalomra. Ez csak logikus. 

– Ennek semmi köze a logikához. Tudod, Bertie, ez a Jó 

Magaviselet-díj megbonyolította a dolgokat. A gépezeten belül is 

működésbe lépett egy gépezet. A dolog fölgerjesztette Jane Snettisham 

sportemberi hajlamát, de annyira, hogy fogadást ajánlott az eredményre. 

Megvilágosodtam. Értettem már, miről beszél. 

– Á! – mondtam. – Most már értem. Megvan. Vettem. Képben 

vagyok. Ő Tomóra fogadott, igaz? 

– Igen. És természetesen, ismerve a kölköt, már a zsebemben 

éreztem a pénzt. 

– Még szép. 

– El sem tudtam képzelni, hogy veszíthetek. Isten látja lelkemet, 

nincsenek illúzióim az én drága Bonzómmal kapcsolatban. Bonzo a 

bölcsőtől fogva a mai napig egy kártevő. De a jó magaviselet 

versenyben rá fogadni Thomas ellenében olyannak tűnt, mintha pénzt 



találnék az utcán. 

– Abszolúte. 

– Ha pokoli viselkedésről van szó, Bonzo csak egy egyszerű 

átképzős, Thomas vérbeli profi. 

– Pontosan. Nem is tudom, mi okod lenne aggódni, Dahlia néni. 

Tomó nem tarthat ki sokáig. Előbb-utóbb mindenképpen megtörik. 

– Igen. De lehet, hogy a galádság még előbb megtörténik. 

– Galádság? 

– Az. Piszkos játszma zajlik, Bertie – mondta Dahlia néni komoran. 

– Amikor megkötöttük a fogadást, nem számoltam azzal, hogy a két 

Snettisham mennyire sötét lelkű. Éppen tegnap jutott tudomásomra, 

hogy Jack Snettisham rá akarta beszélni Bonzót: másszon fel a tetőre és 

huhogjon le a kéményből Mr. Anstruthernek. 

– Ne mondd! 

– De igen. Szegény Mr. Anstruther olyan törékeny öregember! Úgy 

megrémült volna, hogy talán rohamot kap. És ha abból felépül, első 

dolga lett volna Bonzót diszkvalifikálni, és Thomast hirdetni ki 

győztesnek. 

– De Bonzo nem huhogott. 

– Nem – felelte Dahlia néni, és hangjában anyai büszkeség csengett. 

– Határozottan nemet mondott a huhogásra. Szerencsére most éppen 

szerelemes, és ez megváltoztatta a természetét. Elűzte magától a 

kísértőt. 

– Szerelmes? Kibe? 

– Lillian Gishbe. A múlt héten a faluban az ő egyik filmjét vetítették 

a Bizsu moziban, és Bonzo most látta először. Sápadtan, merev arccal 

jött ki a moziból, és azóta igyekszik különb, igazabb életet élni. 

Úgyhogy a veszély elhárult. 

– Az jó! 

– Igen. De most rajtam a sor. Ugye nem gondolod, hogy szó nélkül 

eltűröm az ilyet? Ha rendesen bánnak velem, maga vagyok a fair play, 

de ha orvul befolyásolni akarják a versenyzőmet, hát ahhoz a 

harcmodorhoz én is értek. Ha ezt a jó magaviseleti játékot durván 

akarják játszani, akkor én is képes vagyok ugyanolyan jól csinálni, mint 

bárki más. Túl nagy tét forog most kockán, nem béníthatom meg 

magam azzal, hogy az anyám ölében tanultakhoz tartom magam. 



– Sok pénzt tettél fel? 

– Sokkal többet, mint ha csak pénz lenne. Anatole-t tettem fel, Jane 

Snettisham konyhalánya ellenében. 

– Magasságos mennybéli! Thomas bácsinak lenne egy-két szava, ha 

hazaérkezve Anatole-t sehol sem találná. 

– És ki is mondaná! 

– Jókora előnyt adtál neki, nem? Hogy mondjam: Anatole messze 

földön híres művésze a konyhakésnek. 

– Ami azt illeti, Jane Snettisham konyhalánya sem akárki. Komoly 

tudású, mint hallom, és jó konyhalányt találni manapság kábé 

ugyanolyan nehéz, mint eredeti Holbeint. Ennyi előnyt igazán adhattam 

Snettishaméknek; a lány kiváló. De mindegy, térjünk vissza ahhoz, amit 

mondtam: ha az ellenfél kísértésekkel bombázza Bonzót, akkor Thomas 

útjába is csapdákat kell állítani, méghozzá sokat. Úgyhogy csöngess 

Jeevesnek, és állítsuk munkába az agyát. 

– De Jeevest nem hoztam magammal. 

– Jeevest nem hoztad magaddal? 

– Nem. Mindig ilyenkor megy szabadságra. Bognorban van, 

rákászni. 

Dahlia néni mélyen megdöbbent. 

– Akkor küldj érte azonnal! Mi hasznodat venném Jeeves nélkül, te 

szerencsétlen kelempász? 

Kicsit kihúztam magam – a pontosság kedvéért: teljes 

testmagasságomban. Senki sem tiszteli Jeevest nálamnál jobban, de a 

Wooster-büszkeség most sebet kapott. 

– Nemcsak Jeevesnek van esze – feleltem hűvösen. – Bízd ezt rám, 

Dahlia néni. Vacsoraidőre, remélem, készen áll majd egy kiérlelt terv, 

amelyet jóváhagyhatsz. Ha nem tudom lépre csalni a kis Tomót, 

megeszem a kalapomat. 

– Mást nem is nagyon ehetsz, ha Anatole elmegy – mondta Dahlia 

néni pesszimistán, amit nem vettem igazán jónéven. 

Azonnal komoly fejtörésbe kezdtem, amint kiléptem a szalonból. 

Mindig gyanítottam, hogy Dahlia néni, bár általában kedves és szívélyes 

velem, és örül a társaságomnak, azért kevesebbre taksálja az 

intelligenciámat, mint ahogy nekem jólesik. Túl gyakran nevez 

hájfejnek, és ha a füle hallatára elővezetek valamilyen ötletet vagy 



gondolatot, azt gyakran jutalmazza szeretetteljes, de mégis eléggé sértő 

kuncogással. A mostani eszmecserénkben is nyíltan kifejezésre juttatta, 

hogy ebben a válságos helyzetben, amikor leleményességre és 

kezdeményezőkészségre lenne szükség, engem elhanyagolhatónak 

tekint. Feltett szándékom volt, hogy ráébresztem, milyen csúnyán 

alábecsült. 

Hogy bebizonyítsam, milyen ember vagyok valójában, közlöm, hogy 

még a folyosó végéig sem értem, máris támadt egy kitűnő, magas 

színvonalú ötletem. Másfél cigaretta időtartama alatt kielemeztem, és 

nem találtam benne hibát, feltéve – mondom: feltéve, hogy Mr. 

Anstruther jó magaviseletről vallott felfogása egybeesik az enyémmel. 

Ilyenkor az a lényeg, ezt Jeeves is megmondhatja, hogy ki kell 

elemezni az illető pszichológiáját. Tanulmányozd a személyiségét, és 

tiéd a sajt. Mármost, én évek óta tanulmányoztam a kis Tomót, és fültől 

fülig ismertem a pszichológiáját. Azok közé a kissrácok közé tartozott, 

akik azt vallották, hogy a nap le ne menjen az ő haragjukon, már ha 

érthető, mire gondolok. Oda akarok kilyukadni, hogy ha valaki 

bosszantotta vagy megsértette, vagy felidegesítette ezt a kis haramiát, ő 

megragadta a legelső kínálkozó alkalmat, hogy iszonyatos bosszút 

álljon. Előző nyáron például egy miniszter, a kormány tagja, 

Hertfordshire-ben, Agatha néni vidéki birtokán dohányzáson kapta, és 

ezt jelentette is a kis Tomó főhatóságainak, ezért ő képes volt csapdába 

ejteni az illetőt a csónakázótó szigetén, szakadó esőben, ahol nem volt 

más társasága, csak a leggonoszabb hattyú, akivel életemben 

találkoztam. Komolyan mondom! 

Most úgy tűnt nekem, hogy néhány ügyesen végrehajtott, érzékeny 

pontokra irányzott szurkával-piszkával olyan idegállapotba lehet hozni a 

kis Tomót, hogy valami kegyetlen erőszak-cselekedetet hajtson végre 

velem szemben. És ha netán csodálkoznának, hogy ilyen mértékig kész 

voltam feláldozni magam, hogy egy kis jót tehessek Dahlia nénivel, 

akkor csak azt mondhatom: mi, Woosterek, ilyenek vagyunk. 

Egyetlen pontot kellett még megerősítenem, éspedig azt, hogy vajon 

a Bertram Wooster személye ellen elkövetett merényletet Mr. 

Anstruther eléggé égbekiáltónak ítéli-e ahhoz, hogy miatta kizárja 

Tomót a versenyből. Vagy csak szenilis vihogás telik tőle, és motyog 

valami olyat, hogy fiúgyerek, hát eleven? Mert ha az utóbbi, akkor az 



ügy tárgytalan, ezért elhatároztam, hogy a biztonság kedvéért beszélek 

az öregfiúval. 

Még a dohányzóban volt, a Timest olvasta reszketegen, úgyhogy 

azonnal a tárgyra tértem. 

– Ó, Mr. Anstruther – köszöntem rá. – Halihó? 

– Nem örülök az amerikai piac alakulásának – mondta. – Ezek az 

esztelen tőzsdei mozgások nem sok jót jelentenek. 

– Nem? – kérdeztem. – És beszélhetnénk erről a jó magaviseleti 

versenyről is, amit meghirdetett? 

– Á, hát már maga is hallott róla? 

– Nem értem egész világosan, hogyan megy az elbírálás. 

– Nem? Pedig egyszerű. Napi pontozást vezettem be. Minden reggel 

a két legénykének a javára írok harminc-harminc pontot. Ezek 

visszavonhatok, kisebb vagy nagyobb tételben, a kihágás mértékétől 

függően. Vegyünk egy egyszerű példát: a szobám előtt kiabálni kora 

reggel – ez három pont levonás. A fütyülés kettő. A súlyosabb 

botlásokért megítélt levonások ezzel arányosan nagyobbak vagy 

kisebbek. Este, mielőtt nyugovóra térnék, a nap folyamán megmaradt 

pontokat följegyzem a füzetembe. Egyszerű, de szerintem leleményes, 

nemde, Mr. Wooster? 

– Abszolúte. 

– Az eddigi eredmények rendkívül kielégítőek. A két legényke 

egyike sem veszített még pontot, és az idegrendszerem is olyan 

állapotba kezd kerülni, amelyet nem is mertem remélni, amikor 

megtudtam, hogy itt-tartózkodásom ideje alatt két, serdületlen korban 

lévő fiúgyermek is lesz a házban. 

– Értem – feleltem. – Remek munka. És mi lenne a reakciója arra, ha 

úgynevezett általános morális elégtelenséggel találkozik? 

– Tessék? 

– Hát, tudja, olyasmire gondolok, ami nem önt érinti személyesen. 

Ha például valamelyikük, mondjuk, ellenem követne el valamit. Vermet 

ásna nekem, vagy ilyesmi? Vagy, mondjuk, varangyos békát rejtene az 

ágyamba? 

Az öregúr a puszta gondolattól is elborzadt. 

– Ilyen esetben a tettestől akár tíz pontot is levonnék. 

– Csak tízet? 



– Akkor tizenötöt. 

– A húsz olyan szép kerek szám. 

– Nos, talán akár húszat is. Különösképpen iszonyodom az efféle 

ugratásoktól. 

– Én is. 

– Ugye azonnal értesít, Mr. Wooster, ha ilyen felháborító esemény 

következik be? 

– Előbb fogja megtudni, mint bárki más – ígértem. 

Így aztán, ismét a kertben, fel és alá pásztázva a terepet, a kis Tomót 

keresve, tudtam már, hányadán állok. Bertram lába szilárd talajon 

nyugodott. 

Nem is kajtattam sokáig, megtaláltam a fiút a nyári lakban; egy 

lélekemelő könyvet olvasott. 

– Hello – mondta angyali mosollyal. 

Az emberiség ostora dundi fiúcska volt, akit a túlságosan 

engedékeny világ már tizennégy éve megtűrt a hátán, hagyva, hogy 

szabadon mérgezze a környezetet. Orra tömpe volt, a szeme zöld, 

általános megjelenése akár egy gengsztertanoncé. Az arca sosem tetszett 

nekem, de most, hogy felöltötte az angyali mosolyt, eléggé kísértetiessé 

vált. 

Gyorsan végigfuttattam agyamon néhány válogatott bosszantást. 

– Hello, kis Tomó – mondtam. – Hát itt vagy. Úgy meghíztál, mint 

egy malac. 

Ugyanolyan jó indítás volt, mint bármi egyéb. Tapasztalatból tudtam, 

hogy ha létezik olyan téma, amelyben valószínűleg nem tűri a 

gúnyolódást, az a dudorodó pocakja. A legutóbb, amikor hasonló jellegű 

megjegyzést tettem rá, gyermek létére olyan szóval válaszolt, amelyet 

büszkén soroltam volna a magam szókincsébe. Most viszont, bár a 

tekintete egy pillanatra valóban felvillant, mosolya angyalibb lett, mint 

előtte volt. 

– Igen, azt hiszem, fölszedtem egy keveset – válaszolta jámboran. – 

Meg kell próbálnom többet mozogni, amíg itt vagyok. Nem foglalnál 

helyet, Bertie? – kérdezte, és felállt. – Biztosan fáradt vagy a hosszú út 

után. Hozok egy párnát. Van cigarettád? Gyufád? Hozhatok a 

dohányzóból. Kérnél valami innivalót? 

Keveset mondok, ha azt mondom, hogy paff lettem. Akármit mesélt 



Dahlia néni, azt hiszem, egészen eddig a percig nem hittem el, hogy 

ennek a kis csibésznek a társas viselkedésében ilyen, igazán szenzációs 

változás lehetséges. Most azonban, hogy a szájából hallottam a 

kiscserkészekhez és a házhoz szállító szolgálathoz egyaránt illő 

szavakat, határozottan paff lettem. A régi bulldogtermészet azonban arra 

sarkallt, hogy folytassam. 

– Még mindig abba a vacak iskolába jársz? – faggattam. 

Talán a testalkatát célzó támadások ellen felvértezte magát, de azt 

nem akartam elhinni, hogy ennyire elvakítja az arany utáni vágy; az 

nem létezik, hogy az iskoláját ért szidalmat is szó nélkül hagyja. 

Tévedtem. Szemlátomást markába kaparintotta a pénzsóvárság. Csak 

megrázta a fejét. 

– Ezzel a félévvel befejeztem, a következőt már Pevenhurstben 

kezdem. 

– Ott lapos tetejű, szögletes tökfödőt hordanak, nem? 

– Azt. 

– Rózsaszín bojttal? 

– Igen. 

– Hogy abban milyen végzetesen hülyén fogsz kinézni! – mondtam, 

de már nem sok reménnyel. És jót kacagtam. 

– Szerintem is – felelte, és még nagyobbat kacagott, mint én. 

– Négyszögletes satyak! 

– Haha! 

– Rózsaszín csimbók! 

– Haha! 

Feladtam. 

– Hát, pá neked – mondtam kedvetlenül, és visszavonultam. 

Két nap múlva rájöttem, hogy a kórokozó mélyebbre hatolt, mint 

gondoltam. A kölyök jóvátehetetlenül romlottá vált. 

A rossz hírt Mr. Anstruther borította rám. 

– Ó, Mr. Wooster – mondta, amikor a frissítő reggeli után lementem, 

és a lépcsőn szembejött. – Volt kedves érdeklődni a jó magaviseletért 

járó díjacskám iránt. 

– Ó, aha. 

– Úgy emlékszem, elmeséltem a pontozási rendszeremet. Nos, ma 

reggel okom támadt változtatni rajta némiképp. Megítélésem szerint a 



körülmények megkövetelték. Történetesen összefutottam 

háziasszonyunk unokaöccsével, ezzel a Thomas gyerekkel, aki akkor 

tért vissza a házba, úgy láttam, némiképp megviselt állapotban, az út 

porától lépetten. Megtudakoltam, hol járt ily korai órán – hiszen még a 

reggeli ideje sem jött volt el –, mire azt felelte, hogy tegnap este azt 

hallotta öntől, hogy Londonból való elutazása előtt elmulasztotta átíratni 

a Sporting Times című újság kézbesítési címét, ezért ő elgyalogolt a 

vasútállomásra, amely csaknem öt kilométerre van, hogy megvásárolja 

önnek a lapot. 

Az öregfiú elmosódott a szemem előtt. Úgy nézett ki, mint két öreg 

Mr. Anstruther, és mindkettőnek vibrált a széle. 

– Micsoda? 

– Megértem, mit érez, Mr. Wooster. Méltányolom is. Ritka, hogy 

ennyi önzetlenséget tapasztal az ember ilyen zsenge korú legénytől. 

Valóban meghatott az említett epizódban tapasztalható szívjóság, 

olyannyira, hogy eltértem eredeti rendszeremtől, és tizenöt 

prémiumpontot adományoztam a legénynek. 

– Tizenötöt! 

– Ha jobban meggondolom, inkább legyen húsz. Az, miként ön is 

megjegyezte, szép, kerek szám. 

Elcsoszogott, én meg hanyatt-homlok rohantam Dahlia nénihez. 

– Dahlia néni – ziháltam –, rossz irányba fordultak a dolgok. 

– Az ünneplő kamáslidba lefogadhatod – helyeselt Dahlia néni 

együttérzéssel. – Tudod, mi történt épp az imént? Az a gazember 

Snettisham, akit ki kellene tiltani az összes versenypályáról és 

kigolyózni a klubjából, tíz shillinget ajánlott Bonzónak, ha reggelinél 

Mr. Anstruther széke mögött elpukkaszt egy papírzacskót. Hála az 

égnek, az anyai szeretet ismét győzedelmeskedett. Az én drága Bonzóm 

csak ránézett, és otthagyta, de nagyon jelentőségteljesen. Ebből is 

látszik, kikkel állunk szemben. 

– Annál rosszabb, amivel szemben állunk – vágtam rá, és 

elmondtam, mi történt. 

Megdöbbent. Úgy is mondhatnám: megrökönyödött. 

– Ezt Thomas tette? 

– Tomó, személyesen! 

– Öt kilométert gyalogolt, hogy újságot vegyen neked? 



– Több mint ötöt. 

– A kis hernyó! Atyaég, Bertie, gondoltál arra, hogy akár mindennap 

végrehajthat egy ilyen jócselekedetet, vagy akár naponta kettőt? Hát 

nincs mód a megfékezésére? 

– Nem ismerek ilyet. Ezt be kell vallanom, Dahlia néni. Tanácstalan 

vagyok. Már csak egyet tehetünk. Hívjuk ide Jeevest. 

– Legfőbb ideje – mondta a rokon szúrósan. – Kezdettől fogva itt lett 

volna a helye. Még ma délelőtt sürgönyözz neki. 

Jeeves kiváló anyagból áll. A szíve is a helyén van. A savpróba 

színaranyat mutatna ki rajta. Az ő helyzetében sokan, akiket az évi 

rendes szabadságukról táviratilag visszarendelnek, morognának emiatt. 

Nem úgy Jeeves. Másnap délután beállított, bronzbarnán és fitten, én 

pedig azonnal elébe tártam a helyzet állását. 

– Hát erről van szó, Jeeves – tettem hozzá a tényismertetés után. – A 

probléma a végsőkig próbára fogja tenni az intelligenciáját. Most 

pihenje ki magát, aztán majd este, a könnyű vacsora után keressen egy 

magányos helyet, ahol elkezdheti átgondolni. Létezik valami kiváltképp 

serkentő hatású étel vagy ital, amit kérne vacsorára? Valami, ami egy 

kis plusz löketet adhat az agyának? Ha igen, nevezze meg. 

– Nagyon köszönöm, uram, de már kigondoltam egy tervet, amely 

véleményem szerint hatékonynak bizonyulhat. 

Szent borzadállyal néztem rá. 

– Máris? 

– Igen, uram. 

– Márminthogy máris? 

– Igen, uram. 

– Valamit, aminek köze van az egyén pszichológiájához? 

– Pontosan, uram. 

A fejemet csóváltam, kissé elbátortalanodva. Kezdtek felmerülni a 

kételyek. 

– Hát, adja elő, Jeeves – mondtam. – De sok reményt nem fűzök 

hozzá. Még alig érkezett meg, nem ismerheti a félelmetes változást, 

amelyen a kis Tomó keresztülment. Bizonyára arra alapozott, amit az 

eddigi találkozások alapján tud róla. Mit sem ér, Jeeves. Ez a nyamvadt 

kölyök annyira beleélte magát, hogy ráteheti kezét öt ficcsre a 

legjavából, hogy felmérhetetlenül erényessé vált, lehetetlen rést találni a 



vértezeten. Gúnyolódtam a derékbőségén, leszóltam az iskoláját, ő meg 

csak mosolygott, sápadtan, mintha egy haldokló kacsát akarna 

megszemélyesíteni. Ebből már láthatja. De azért csak mondja el a 

javaslatát. 

– Arra gondoltam, uram, hogy az adott körülmények között a 

legésszerűbb terv az lenne, ha megkérnénk Mrs. Traverst, hogy hívja 

meg ide Sebastian Moon úrfit rövid látogatásra. 

Megint megcsóváltam a fejem. A terv erőtlennek tetszett, mint a főtt 

alma. 

– Hát annak meg mi haszna lenne? – kérdeztem, nem minden 

ingerültség híján. – Miért pont Sebastian Moont? 

– Mert arany fürtjei vannak, uram. 

– Na és? 

– Sok erős idegzetű ember nem immúnis az arany fürtökkel szemben. 

Ez azért mégiscsak gondolat, persze. De azt nem mondhatnám, hogy 

szökdécseltem örömömben. Lehet, hogy Sebastian Moon látványa olyan 

mértékig lerombolja Tomó önmagára kényszerített vasfegyelmét, hogy 

rászabadítja a poklot a gyermekre, de vérmes reményeket nem fűztem 

hozzá. 

– Megtörténhet, Jeeves. 

– Nem gondolom, hogy túlértékelném a lehetőséget, uram. 

Emlékezzék, hogy Moon úrfi a fürtjeitől eltekintve is rendelkezik egy 

személyiséggel, amely nem egyöntetűen kellemes. Hajlamos 

kendőzetlen nyíltsággal fejezni ki magát, márpedig, úgy gondolom, 

Thomas úrfi ezt nehezményezi olyasvalakitől, aki több évvel fiatalabb 

nála. 

Egész idő alatt éreztem, hogy valahol van egy bökkenő, és most úgy 

éreztem, rátaláltam. 

– De, Jeeves, tegyük fel, hogy a kis Sebastian valóban olyan 

méregpohár, amilyennek beállítja. Akkor vajon miért ne gyakorolna 

ugyanolyan hatást a kis Bonzóra, mint Tomóra? Rém hülyén festenénk, 

ha azt kellene látnunk, hogy a mi saját versenyzőnk látja el a baját. Ne 

felejtse el, hogy Bonzo máris húsz ponttal le van maradva, és az esélyei 

egyre csökkennek. 

– Ezzel az eshetőséggel nem számolok, uram. Travers úrfi szerelmes, 

és a szerelem tizenhárom éves korban igen erős visszatartó erő. 



– Hm – tűnődtem. – Hát, megpróbálhatjuk éppen, Jeeves. 

– Igen, uram. 

– Megkérem Dahlia nénit, hogy még ma este írjon Sippynek. 

Meg kell mondanom, hogy amikor a kis Sebastian két nap múlva 

megérkezett, a megjelenése sokat elvett a kilátásainkra vonatkozó 

pesszimizmusomból. Ha volt valaha kölyök, akinek a puszta látásától 

minden épeszű fiúnak az jut eszébe, hogy elcsalja egy csöndes helyre és 

ott erőszakos bánásmódnak tegye ki, akkor az a kölyök kétségkívül 

Sebastian Moon. Élénken emlékeztetett a kis lordra az ifjúsági 

regényből. Feszülten figyeltem a kis Tomó viselkedését találkozásuk 

pillanatában, és, hacsak nagyot nem tévedek, a tekintete olyan lett, mint 

egy indián törzsfőnöké – mondjuk, Csingacsguké vagy Ülő Bikáé – 

közvetlenül mielőtt a skalpolókésért nyúlt volna. Azt a benyomást 

keltette, mintha a legszívesebben azonnal nekilátna. 

Az is igaz, hogy amikor kezet fogtak, visszafogottan viselkedett. 

Csak a figyelmes szemlélő érzékelhette, hogy mélyen fel van kavarva. 

Én érzékeltem, és jelentettem is Jeevesnek. 

– Jeeves – mondtam –, ha úgy tűnt volna, hogy nem sokra becsülöm 

a tervét, akkor ezennel visszavonom megjegyzéseimet. Most már hiszek 

abban, hogy megtalálta a kiutat. Figyeltem Tomót az ütközés 

pillanatában. Furcsán megcsillant a szeme. 

– Csakugyan, uram? 

– Kényelmetlenül állt egyik lábáról a másikra, és a füle meg-

megrezzent. Röviden: olyan fiú benyomását keltette, aki óriási 

erőfeszítéssel fogja vissza magát – akkorával, hogy azt törékeny teste 

alig bírja. 

– Igen, uram? 

– Bizony, Jeeves. Határozottan az a benyomásom támadt, hogy 

valami eljutott a robbanás határáig. Holnap megkérem Dahlia nénit, 

hogy vigye el a két kis rettenetet egy gyalogtúrára, egy alkalmas helyen 

veszítse el őket, és a többit bízza a természetre. 

– Jó ötlet, uram. 

– Több is, mint jó ötlet, Jeeves – feleltem. – Ettől kezdve az ügy tuti. 

Tudják, ahogy idősödöm, egyre szilárdabb meggyőződésemmé válik, 

hogy a világon tuti dolog nem létezik. Újra meg újra megtapasztaltam, 

hogy látszólag biztos dolgok eloszlottak, mint a buborék, úgyhogy ma 



már valóban alig lehet kimozdítani zárkózott szkepticizmusomból. 

Odasündörögnek hozzám egyesek a Parazitában vagy máshol, és arra 

unszolnak, hogy játsszam meg ezt és ezt a lovat, mert akkor sem 

veszíthet, ha már a startnál belecsap a villám, de Bertram Wooster 

ilyenkor csak a fejét rázza. Túl sokat látott már az életből ahhoz, hogy 

bármiben is biztos legyen. 

Ha bárki azt mondta volna, hogy kuzinom, a kis Tomó, ha huzamos 

ideig magára marad egy olyan határtalanul visszataszító kölyökkel, mint 

Sebastian Moon, nemcsak hogy nem nyisszantja le az arany fürtöket a 

zsebkésével, és nem hajszolja árkon-bokron át egy sárral telt gödörbe, 

hanem ellenkezőleg: a hátán cipeli hazáig a szörnyedelmes kissrácot, 

mert annak megfájdult a lába, csak megrovó kacajt hallattam volna. 

Ismertem Tomót, ismertem viselt dolgait. Láttam munka közben. Tudta, 

mert meggyőződtem róla: öt font bezsebelésének reménye nem lehet 

elég ahhoz, hogy megpihenjen. 

És mégis: mi történt? A csöndes esteledésben, amikor a kismadarak a 

legédesebben daloltak, és az egész természet a reményről és a 

boldogságról sugdosta titkait, becsapott a mennykő. Éppen az öreg Mr. 

Anstrutherrel csevegtem a teraszon, amikor a kocsifelhajtó 

kanyarulatában bedöcögött a képbe a két fiú. Sebastian Tomó hátára 

kapaszkodott, kalapot nem viselt, arany fürtjeit lebegtette a szellő, és 

egy vidám kuplét énekelt, amennyire emlékezett a szövegre; Tomó 

pedig görnyedezett a súly alatt, de keményen kitartott: botorkált előre, 

és arcán azt a rémes, angyali mosolyt cipelte. Leparkolta a gyermeket a 

lépcsőn, és odajött hozzánk. 

– Sebastian cipőjében kiáll egy szög – mondta halkan, illedelmesen. 

– Fájdalmas neki a járás, úgyhogy inkább hazahoztam. 

Hallottam, hogy az öreg Mr. Anstruther mély lélegzetet vesz. 

– Egész úton? 

– Igen, uram. 

– Ebben a melegben? 

– Igen, uram. 

– De hát nem volt túl nehéz? 

– Egy kicsit nehéz volt, uram – mondta Tomó, és megint felöltötte az 

angyalit. – De nagyon fájdalmas lett volna neki a járás. 

Otthagytam őket. Elegem volt. Ha volt valaha a világon olyan 



hetvenes úr, akin látszott, hogy újabb prémiumpontokat akar kiosztani, 

az Mr. Anstruther volt abban a pillanatban. A szeme is 

félreismerhetetlenül prémiumosan csillogott. Visszavonultam. Jeevest a 

szobámban találtam, éppen nyakkendőkkel vacakolt. 

Összeszorított szájjal fogadta a hírt. 

– Ez komoly dolog, uram. 

– Nagyon komoly, Jeeves. 

– Tartottam ettől, uram. 

– Igen? Én nem. Én meg voltán győződve arról, hogy Tomó le fogja 

mészárolni a kis Sebastiant. Erre tettem a tétemet. Ebből is látszik, mit 

művel az emberrel a pénzsóvárság. Merkantil világban élünk, Jeeves. 

Sráckoromban könnyűszerrel lemondtam volna öt ficcsről, hogy 

rendesen elbánhassak egy ilyen kölyökkel, mint ez a Sebastian. Úgy 

gondoltam volna, hogy megérte az árát. 

– Tévedésben van, uram, ami a Thomas úrfit motiváló tényezőket 

illeti. Nem csupán az öt font megszerzésének vágya okozza nála, hogy 

megregulázza természetes késztetéseit. 

– He? 

– Kipuhatoltam pálfordulásának valódi okát, uram. Ködben 

tapogatóztam. 

– Vallás, Jeeves? 

– Nem, uram. Szerelem. 

– Szerelem? 

– Igen, uram. A fiatalúr ebéd után a hallban folytatott rövid 

beszélgetésünk során bizalmába avatott. Egy darabig semleges témákról 

folyt a szó, majd arcszíne hirtelen teltebb rózsaszínre váltott, és némi 

tétovázás után megkérdezte, szerintem is Greta Garbo-e a legszebb nő 

jelenleg a világon. 

A homlokomhoz kaptam. 

– Jeeves! Ne mondja nekem, hogy Tomó Greta Garbóba szerelmes! 

– De igen, uram. Sajnos így áll a helyzet. Értésemre adta, hogy egy 

ideje már érett ez a helyzet, aztán a művésznő legutóbbi filmje végleg 

eldöntötte a kérdést. A hangja remegett az érzelmektől, lehetetlen volt 

félreérteni. Megjegyzéseiből arra következtettem, hogy szándéka szerint 

hátralévő életét annak szenteli, hogy méltóvá váljék Miss Garbóhoz. 

Vége. Kiütés. Lehet ránk számolni. 



– Ez a vég, Jeeves – mondtam. – Bonzo jó negyven ponttal lehet 

lemaradva. Csak az veheti el a kis Tomótól az elsőséget, ha valami 

szenzációsan látványos merénylettel botránkoztatja meg a 

közvéleményt. Arra pedig most szemlátomást nincs esély. 

– Az eshetőség távolinak tetszik, uram. 

Borongtam. 

– Thomas bácsi rohamot fog kapni, ha hazajön és sehol sem találja 

Anatole-t. 

– Igen, uram. 

– Dahlia néni fenékig ürítheti a keserű poharat. 

– Igen, uram. 

– És, tisztán önző szempontból, a legfinomabb falatok, amelyeket 

valaha kóstoltam, kiesnek az életemből mindörökre, hacsak 

Snettishamék meg nem hívnak magukhoz. Annak eshetősége is 

ugyancsak távoli. 

– Igen, uram. 

– Így hát az egyetlen, amit tehetünk, hogy kihúzzuk magunkat, és 

szembenézünk azzal, ami elkerülhetetlen. 

– Igen, uram. 

– Mint egy arisztokrata a francia forradalomban, amikor felszáll a 

kordéra, amely a vesztőhelyre viszi, igaz? Merész mosoly. 

Rezzenéstelen arc. 

– Igen, uram. 

– Hát jó. A gombok bent vannak az ingben? 

– Igen, uram. 

– Nyakkendő kiválasztva? 

– Igen, uram. 

– Gallér, estélyi alsónemű rendben? 

– Igen, uram. 

– Akkor megfürdöm, és két pillanat múlva itt vagyok. 

Könnyű merész mosolyt, rezzenéstelen arcot emlegetni, de a 

tapasztalatom – és merem állítani, hogy mások is így vannak vele – az, 

hogy sokkal könnyebb beszélni róla, mint az embernek valóságosan is 

felhordani a saját arcára. Mert a következő néhány nap alatt, be kell 

ismernem, lépten-nyomon azon kaptam magam, hogy minden 

erőfeszítésem ellenére komorságot tükrözök. Mert, mintha szándékosan 



nehezíteni akarta volna a helyzetet, Anatole ezekben a napokban 

hirtelen úgy megtáltosodott, hogy minden korábbi konyhaművészeti 

teljesítményét elhomályosította. 

Nap nap után ültünk a vacsoraasztal mellett, szánkban elolvadt az 

étel, Dahlia néni engem nézett, én Dahlia nénit néztem, és a hímnemű 

Snettisham megkérdezte a nőnemű Snettishamtől, de valami undorító, 

falánk hangsúllyal, hogy evett-e már valaha ilyen finomat, mire a 

nőnemű Snettisham rávigyorgott a hímnemű Snettishamre, és azt felelte, 

hogy soha, amióta az eszét tudja, én meg Dahlia nénit néztem, és Dahlia 

néni engem nézett, és a szemünk tele volt elkönnyezetlen könnyekkel, 

ha ez érthető. 

És közben Mr. Anstruther látogatása egész idő alatt folyamatosan 

közeledett a végéhez. 

Peregtek a homokszemek lefele, hogy úgy mondjam. 

És aztán, ott-tartózkodásának legutolsó délutánján megtörtént. 

Afféle meleg, álmos, békés délután volt. Fent voltam a szobámban, 

egy kis levelezést intéztem, amelyet az utóbbi időben elhanyagoltam 

volt, és ültő helyemből láttam a vidám virágágyakkal környezett árnyas 

gyepet. Ott ugrándozott egy-két madár, néhány pillangó csapongott, 

különféle méhek zümmögtek imitt-amott. Egy kerti székben üldögélt 

Mr. Anstruther, és az igazak álmát szunyókálta. Ez a látvány, ha 

kevesebb teher nyomta volna a lelkemet, bizonyára megnyugtató lett 

volna. A táj egyetlen árnyoldala Lady Snettisham volt, aki a virágok 

közt sétálgatva talán eljövendő étrendeket állított össze gondolatban, 

hogy esett volna hanyatt. 

Így aztán egy darabig minden ment tovább. A madarak ugrándoztak, 

a pillangók csélcsapongtak, a méhek dönögtek, a vén Mr. Anstruther 

hortyogott – minden összevágott a tervekkel. Én pedig a szabómnak 

írandó levélen dolgoztam, mert nyomatékos mondanivalóm volt a 

legutóbbi zakóm jobb könyökének kinyúlása miatt. 

Kopogtak az ajtón, és Jeeves lépett be az aznapi második postával. 

Kedveszegetten tettem a leveleket magam mellé az asztalra. 

– Szépen vagyunk, Jeeves – mondtam sötéten. 

– Uram? 

– Mr. Anstruther holnap elutazik. 

– Igen, uram. 



Lenéztem az alvó öregúrra. 

– Ifjabb napjaimban – mondtam –, akármennyire szerelmes voltam, 

sosem voltam képes ellenállni, ha egy nyugszékben alvó bácsikát 

láttam. Okvetlenül csináltam volna vele valamit, akármit. 

– Csakugyan, uram? 

– Igen. Talán egy fúvócsővel és borsóval. De a mai fiú elfajzott. 

Elveszítette vállalkozó szellemét. Felteszem, Tomó valahol a házban 

van ezen a gyönyörű délutánon, és a bélyeggyűjteményét mutogatja 

Sebastiannak, vagy valami hasonló. Hah! – tettem hozzá elég gonoszul. 

– Sejtésem szerint Thomas úrfi és Sebastian úrfi az istállóudvaron 

játszik, uram. Nemrég találkoztam Sebastian úrfival, és úgy 

tájékoztatott, hogy éppen oda tart. 

– A mozgóképek, Jeeves – jelentettem ki –, korunk rákfenéje. Ha 

filmek nem lennének, és Tomó kettesben találná magát az 

istállóudvarban egy ilyen kölyökkel, mint Sebastian… 

Elhallgattam. Valahonnan délnyugati irányból, olyan helyről, amely 

nem esett a látóterembe, átható sikoltás hangzott fel. 

Késként vágott át a levegőn, Mr. Anstruther úgy ugrott fel, mintha a 

lábszárába hasított volna. A következő pillanatban megjelent a kis 

Sebastian, erős tempót diktálva, kissé lemaradva Tomó követte, még 

nála is sebesebb ütemben. Annak ellenére, hogy mozgásában 

akadályozta a jókora itatóvödör, amelyet a jobb kezében cipelt, Tomó 

ragyogóan versenyzett. Már majdnem utolérte Sebastiant, amikor az 

nagy lélekjelenléttel beugrott Mr. Anstruther mögé, és ekkor a 

cselekmény egy pillanatra mozdulatlanná dermedt. 

De csak egy pillanatra. Tomó valami okból lénye legmélyéig 

felkavart állapotban volt; fürgén oldalt lépett, majd, a vödröt 

meglendítve kizúdította a tartalmát. Mr. Anstruther ugyanabba az 

irányba lépett el, így, amennyire ebből a távolságból meg tudtam ítélni, 

megkapta a teljes zúdítmányt. Egyetlen másodperc alatt, minden 

előtanulmány és gyakorlat nélkül ő lett a legvizesebb ember egész 

Worcestershire-ben. 

– Jeeves! – kiáltottam. 

– Hát ez az, uram – mondta Jeeves, és szerintem ezzel dióhéjba 

foglalta az egészet. 

Odalent szépen felpezsdült az élet. Mr. Anstruther, meglehet, rozoga, 



de attól még képes egyre és másra. Ritkán láttam valakit az ő korában 

ilyen természetes ruganyossággal mozogni. Széke mellett egy bot 

hevert, ezt kézbe kapva vetette magát az akcióba, mint egy ifjú krakéler. 

Pillanatok múlva ő és az ifjú Tomó kitűnt a képből a ház sarkánál, 

Tomó szaporán szedte a lábát, de a jajkiáltásokból ítélve mégsem eléggé 

szaporán ahhoz, hogy kellő előnyt szerezzen. 

A felfordulás, a kiáltozás elhalt; egy darabig tetemes elégtétellel 

néztem a női Snettishamet, aki ott állt letaglózva, és csak leste, hogy a 

favoritja kiesik a versenyből, majd Jeeveshez fordultam. Csöndes 

diadalt éreztem. Nem gyakran fordul elő, hogy túlteszek rajta, de most 

teljes bizonyossággal nálam volt a pont. 

– Látja, Jeeves, nekem volt igazam, maga tévedett. A vér nem válik 

vízzé. Aki Tomó volt, Tomó is marad. Avagy elváltoztathatja-e a 

párduc az ő foltosságát, és a hogyhívjákát a szerecsen? Mit is tanítottak 

nekünk az iskolában a természet kiűzéséről? 

– A természetet kiűzheti vasvillával, uram, de mindig visszatér. Az 

eredeti latin szöveg… 

– Hagyjuk az eredeti latint. A lényeg az, hogy megmondtam: Tomó 

nem lesz képes ellenállni azoknak az arany fürtöknek, és nem is volt 

képes. Maga azt mondta, hogy képes lesz. 

– Nem hiszem, hogy a fürtök okozták volna az összetűzést, uram. 

– Csak az lehetett. 

– Nem, uram. Azt hiszem, Sebastian úrfi lekicsinylő hangnemben 

nyilatkozott Miss Garbóról. 

– Igen? De miért tette volna? 

– Én javasoltam neki, hogy ezt tegye, uram – nemrég, amikor 

találkoztam vele, és éppen az istállók felé tartott. Ezt a lépést készséggel 

hajlandó volt megtenni, mivel, mint tájékoztatott, nézetei szerint Miss 

Garbó mind szépség, mind tehetség tekintetében elmarad Miss Clara 

Bow mögött, aki iránt régóta szívbéli megbecsülést dédelget. Annak 

alapján, aminek az imént szemtanúi voltunk, uram, úgy képzelem, hogy 

Sebastian fiatalúr a beszélgetésük korai pontján vette tárgysorozatba a 

témát. 

Leroskadtam az egyik fotelbe. A Wooster-szervezet ennyit volt képes 

elviselni. 

– Jeeves! 



– Uram? 

– Azt állítja nekem, hogy Sebastian Moon, ez a fityfiritty, aki olyan 

zsenge korban van, hogy hosszú fürtökkel járhat, és nem okoz vele 

közbotrányt, ez a legényke Clara Bow iránt lobbant szerelemre? 

– Méghozzá már bizonyos idővel ezelőtt, mint megtudtam, uram. 

– Jeeves, ez a mai nemzedék egészen fantasztikus. 

– Igen, uram. 

– Maga ilyen volt annak idején? 

– Nem, uram. 

– Én sem, Jeeves. Tizennégy évesen egyszer autogramkérő levelet 

írtam Marie Lloydnak, de ettől eltekintve a magánéletem kiállja a 

legtüzetesebb vizsgálatot is. Mindegy is, nem ez a lényeg. A lényeg az, 

Jeeves, hogy már megint nyomatékosan ki kell fejezzem elismerésemet. 

– Nagyon köszönöm, uram. 

– Ismét csak méltónak bizonyult önnön nagyságához, és jól 

érzékelhető mennyiségű fényt és kedvességet sugárzott szanaszét. 

– Örömömre szolgál, ha meg van elégedve, uram. Kívánja 

szolgálataimat a továbbiakban is? 

– Azt akarja mondani, hogy szívesen visszatérne Bognorba, a 

rákokhoz? Tegye meg, Jeeves, és maradjon még két hétig, ha úgy tartja 

kedve. Kísérje szerencse a hálóját. 

– Nagyon köszönöm, uram. 

Merően néztem ezt az embert. A feje kidudorodott hátul, és 

szemében a vegytiszta értelem fénye csillogott. 

– Sajnálom azt a rákot, amelyik megpróbálja gyarló értelmét 

szembeszegezni magával, Jeeves – mondtam. 

És úgy is gondoltam. 



 

[9]  

Jeeves és a régi osztálytárs 
 

Annak az évnek az őszén, amikor Yorkshire Puding nyerte a novemberi 

versenyt Manchesterben, régi cimborám, Richard („Bingo”) Little 

anyagi helyzete elérte a… mi is az a szó, ami jó ide? Minden jel szerint 

abszolúte páholyban érezhette magát. Jókat evett, jól aludt, boldog 

házasságban élt, és mivel Wilberforce nevű, köztiszteletnek örvendő 

bácsikája végre beadta a kulcsot, jókora jövedelemre is szert tett, 

valamint egy remek vidéki udvarházra, Norwichtól körülbelül ötven 

kilométerre. Odarobogtam rövid látogatásra, és azzal a meggyőződéssel 

jöttem el, hogy ha egy pasas valaha is a világ tetején tanyázott, az a 

pasas Bingo. 

El kellett jönnöm tőlük, mert a rokonaim Harrogate-be rendeltek, 

hogy pesztráljam George bácsikámat, akinek a mája megint 

rendetlenkedni kezdett. Amikor távozásom napján a reggelit gyűrtük 

befelé, örömmel beleegyeztem, hogy a lehető leghamarabb visszajövök, 

mihelyt sikerül újra eljutnom a civilizációba. 

– Igyekezz a lakenhami lóversenyre visszajönni – nógatott Bingo, 

miközben egy második szállítmányt szedett magának a kolbászból és a 

szalonnából; mindig is derék haspók volt, és a vidéki levegő láthatólag 

jót tett az étvágyának. – Úgy tervezzük, hogy beteszünk az autóba egy 

tömött piknikkosarat, átmegyünk, és többé-kevésbé tivornyázunk egyet. 

Már éppen azt mondtam volna, hogy megjegyzem az ajánlatot, 

amikor Bingóné, aki a kávéfőző túloldalán leveleket bontogatott, 

váratlanul boldogan felsikkantott. 

– Ó, tündérbogaram! – kiáltotta. 

Bingóné asszony, ha méltóztatnak emlékezni, a házassága előtt is 

híres írónő volt, név szerint Rosie M. Banks, és általában ilyen irtózatos 

megszólításokat alkalmaz kettősük másik tagjára. Azt hiszem, attól lett 

ilyen, hogy egész életében szívfacsaró regényeket írt a tömegeknek. 

Bingo a jelek szerint nem bánta. Szerintem azért, mert tudta, hogy az 

asszonyka olyan kimagasló rémségek szerzője, mint a Mervyn Keene, a 

klubférfiú és a Csak egy gyári munkáslány, tehát a megszólítás lehetne 



sokkal rosszabb is. 

– Ó, tündérbogaram, ez egyszerűen csodálatos! 

– Micsoda? 

– Laura Pyke meg akar látogatni? 

– Ki az? 

– Biztosan meséltem már neked Laura Pyke-ról. Az iskolában ő volt 

a legjobb barátnőm. Egyszerűen imádtam. Fantasztikus esze volt. Egy-

két hétig nálunk szeretne maradni. 

– Rendben. Szállásold be. 

– Biztos, hogy nem bánod? 

– Persze hogy nem. Ha a te barátnőd… 

– Tündér! – mondta Bingóné, és csókot dobott. 

– Angyal! – szólt Bingo, és tovább bíbelődött a kolbásszal. 

Ez nagyon bájos, persze. Kedves családi jelenet. Derűs otthoni adok-

kapok, meg minden. Ezt mondtam Jeevesnek is, amikor elhajtottunk. 

– E nyugtalansággal terhes napokban, Jeeves – mondtam –, amikor a 

feleségek önmegvalósításra vágynak, a férjek meg titokban osonnak el 

olyasmit tenni, amit nem kellene, az otthon pedig, általánosságban 

szólva, olyan, akár az olvasztótégely, jólesik teljesen egybeforrt 

házaspárt látni. 

– Határozottan kellemes, uram. 

– Bingóékra céloztam: Mr. és Mrs. Bingóra. 

– Pontosan, uram. 

– Mit is mondott a költő az ilyen párokról, mint ezek a Bingek? 

– „Két lélek, egy gondolat; két szív, mely összedobban”, uram. 

– Irtó jó leírás, Jeeves. 

– Úgy tudom, közmegelégedés övezi, uram. 

Ám ha tudtam volna előre, már ezen a d. e.–n észrevehettem volna a 

közelgő vihar első mennydörgésének távoli robaját. A Végzet 

nesztelenül, titkon épp akkor suvasztotta az ólmot a bokszkesztyűbe. 

Aránylag hamar sikerült George bácsit letudnom, ott hagytam a 

gyógyvíz áldásai közepette, és táviratoztam Bingóéknak, bejelentve 

visszatértemet. Hosszú volt az út, a megérkezés után éppen csak annyi 

időm maradt, hogy átöltözzem a vacsorához. Gyorsan magamra kaptam 

az estélyi gúnyát, és már kezdtem átadni magam a koktél és a jól átsült 

marha előérzetének, amikor nyílt az ajtó, és Bingo jelent meg. 



– Hello, Bertie – mondta. – Á, Jeeves. 

Színtelen hangon szólalt meg; miközben a nyakkendőmet 

igazítottam, elkaptam Jeeves pillantását, és kérdő tekintetet váltottunk. 

Az ő tekintetéből is azt olvastam ki, ami nekem is szöget ütött a fejembe 

– éspedig, hogy házigazdánk nincs valami feldobott állapotban. 

Homlokán búbarázda, szeme nem csillogott elevenen, egész 

magatartása olyan volt, mint egy tetemé, amelyet több napi vízi 

tartózkodás után találnak meg. 

– Valami gond van, Bingo? – kérdeztem a gyerekkori barát 

természetes aggodalmával. – Pocsékul nézel ki. Talán elkapott valami 

ragály? 

– El. 

– Hogyhogy el? 

– Elkapott a ragály. 

– Hogy érted ezt? 

– Itt van a házban – mondta Bingo, és fölnevetett, de kellemetlen, 

harákoló nevetéssel, mint akinek hiányzik egy mandulája. 

Nem tudtam követni. A fiú rébuszokban beszélt. 

– Figyelj, öregem – mondtam –, szerintem rébuszokban beszélsz. 

Ugye, Jeeves, maga is úgy találja, hogy rébuszokban beszél? 

– Igen, uram. 

– A Pyke-ról van szó! – bökte ki Bingo. 

– Miféle pályákról? 

– Laura Pyke-ról! Nem emlékszel…? 

– Ó! Aha! Persze. Az osztálytárs. A szemináriumi barátnő. Még 

mindig itt van? 

– Igen, és a jelek szerint örökre itt is marad. Rosie abszolúte bele van 

zavarodva. Csügg az ajkán. 

– A régi idők varázsa töretlen, mi? 

– Merem állítani – felelte Bingo. – Ezek a diákkori barátnői 

kapcsolatok nem férnek a fejembe. Csak hipnózisra tudok gyanakodni. 

Egyszerűen nem értem. A férfiak nem ilyenek. Te meg én együtt jártunk 

iskolába, Bertie, de az ég szerelmére, nem nézek fel úgy rád, mint 

valami szellemóriásra. 

– Nem? 

– Nem tekintem a legapróbb megnyilvánulásodat is a bölcsesség 



gyöngyszemének. 

– Miért nem? 

– Rosie mégis ezt teszi ezzel a Pyke-kal. Olyanná vált a Pyke 

kezében, mint a gyurma. Ha kíváncsi vagy, egy első osztályú Édenkert 

hogyan megy tönkre, hogyan válik tökéletesen lakhatatlanná a Kígyó 

áskálódásai miatt, akkor nézz körül itt. 

– Miért, mi a baj? 

– Laura Pyke – mondta Bingo mély keserűséggel – táplálkozási 

szakértő, hogy gebedne meg. Azt mondja, mindannyian túl sokat 

eszünk, túl gyorsan, és különben sem ezeket kellene ennünk; az lenne a 

leghelyesebb, ha pasztinákon és hasonló vackokon élnénk. Rosie meg, 

ahelyett, hogy megkérné a nőt, ne legyen már ilyen hájfej, tágra nyílt 

szemmel, bámulattal szívja magába a szavait, a pórusain keresztül. Az 

eredmény: a ház konyháját szétbombázták, én meg éhen halok elevenen. 

Ha azt mondom neked: tisztességes beefsteak puding hetek óta nem 

ütötte fel a fejét ebben a házban, akkor nagyjából el tudod képzelni, 

hogy mire gondolok. 

Ebben a pillanatban megkondult a gong. Bingo mogorva 

homlokráncolással hallgatta. 

– Nem is értem, minek döngetik azt az nyavalyás gongot – mondta. – 

Nincs rá semmi ok. Apropó, Bertie, szeretnél egy koktélt? 

– Igen. 

– Hát nem kapsz. Többé már nem iszunk koktélokat. A nő azt 

mondja, hogy az korrodálja a gyomor szöveteit. 

Elszörnyedtem. Fogalmam sem volt, hogy a Gonosz ilyen 

mélységekbe is eljutott már. 

– Nincs koktél! 

– Nincs. És óriási szerencséd van, ha nem vegetáriánus vacsora lesz. 

– Bingo! – kiáltottam mélyen felkavarva –, cselekedned kell! Vissza 

kell szerezned a jogaidat! Állj a sarkadra! Foglalj állást ezzel szemben. 

Elvégre te vagy a ház ura. 

Rám nézett. Hosszan, furcsán. 

– Ugye te nem vagy házas, Bertie? 

– Tudod, hogy nem. 

– Úgyis kitaláltam volna. Gyerünk. 

Hát, a vacsora nem volt éppen vegetáriánus, de ezzel aztán mindent 



elmondtam róla. Gyér volt, kevés volt, egyáltalán nem az a vidám 

hangulatú, bőséges lakoma, amit a szervezet megkövetelt és elvárt volna 

a hosszú autózás után. És ami mégis az asztalra került, az is hamuvá vált 

a szájban Miss Laura Pyke miatt. 

Más körülmények között, ha nem lett volna előzetes információm a 

nő torzult lelkületéről, lehet, hogy megismerkedésünk pillanatában 

kedvező benyomást szereztem volna róla. Igazán jó külsejű teremtés 

volt, az arca kissé kemény, de ezzel együtt is aránylag vonzónak 

nevezhető. De lehetett volna világraszóló szépség, Bertram Wooster 

akkor sem kattant volna rá. A társalgásban viszont olyan volt, hogy attól 

minden helyes gondolkodású ember szemében maga Szép Heléna is 

megcsúnyult volna. 

Vacsora közben egyfolytában beszélt, így hamar rájöttem, mi volt az, 

amivel sebet ejtett Bingo lelkén. Gyakorlatilag nem beszélt másról, csak 

az evésről meg arról, hogy Bingo túlzott mennyiségben lapátolja be az 

ennivalót, és ezzel kikészíti a gyomorfala szöveteit. Az én gyomorfalam 

szövetei nem érdekelték különösképpen; láthatólag úgy gondolkodott, 

hogy ha Bertram kinyuvasztja magát, az neki meg fog felelni. Bingóra 

összpontosított, őt tekintette üszőknek, melyet a tűzből ki kell kapnia. 

Úgy nézett Bingóra, ahogy egy főpapnő néz a kedvenc, bár megtévedt 

tanítványára, és elmagyarázta neki, hogy mi történik a zsigereivel, ha 

továbbra sem hajlandó zsírban oldódó vitaminokat fogyasztani. Ékesen 

szólt a fehérjékről, a szénhidrátokról, valamint az átlagos szervezet 

fiziológiai szükségleteiről. Nem olyan lány volt, aki megválogatja a 

szavait; mesélt egy anekdotát valakiről, aki nem volt hajlandó aszalt 

szilvát fogyasztani, és emiatt az utolsó két fogáshoz már nem is volt 

kedvem. 

– Jeeves – mondtam, amikor aznap visszatértem a szobámba nem 

tetszik nekem ez az egész. 

– Nem, uram? 

– Nem, Jeeves, nem tetszik. Aggodalommal szemlélem a helyzetet. 

Rosszabb, mint hittem. Mr. Little vacsora előtti megjegyzéseiből talán 

azt szűrte le, hogy a Pyke egyszerűen csak előadást tart a táplálkozási 

reformról, úgy általánosságban. Most megtudtam, hogy nem ez a 

helyzet. A téma illusztrálása céljából a nő Mr. Little-t hozza fel 

elrettentő példának. Meghurcolja, Jeeves. 



– Csakugyan, uram? 

– Igen. Nyíltan. Állandóan azt mondja neki, hogy túl sokat eszik, túl 

sokat iszik és falja az ételt. Bárcsak hallotta volna, amikor a nő 

párhuzamot vont Mr. Little és a néhai miniszterelnök, Mr. Gladstone 

között abból a szempontból, hogy mennyire szokták megrágni az ételt. 

Az összehasonlításban messzemenően Bingo húzta a rövidebbet. És az a 

legrosszabb, hogy Bingóné egyetért ezzel. Gyakran ilyenek az 

asszonyok? Mármint, hogy támogatni szokták az urukat és 

parancsolójukat érő bírálatot? 

– Általában nyitottak a külvilágból érkező és a férjük jobbítását célzó 

javaslatok iránt, uram. 

– Ez az oka, hogy a házasemberek annyira sápatagok, mi? 

– Igen, uram. 

Volt bennem annyi előrelátás, hogy leküldtem Jeevest egy tányér 

kekszért. Elgondolkodva beleharaptam egy mintapéldányba. 

– Tudja, mit gondolok, Jeeves? 

– Nem, uram. 

– Azt gondolom, hogy Mr. Little nem ismeri fel teljes valójában a 

házi békéjét fenyegető veszélyt. Kezdem érteni ezt a házasságnak 

nevezett izét. Kezdem kapiskálni, hogy működik. Kíváncsi rá, mit 

ókumláltam ki, Jeeves? 

– Határtalanul, uram. 

– Hát, a következőről van szó. Vegyünk két madarat. Ezek a 

madarak házasságra lépnek, aztán egy darabig minden csupa öröm és 

mámor. A nőstény úgy tekint párjára, mintha ő lenne a legjobb, ami egy 

lánnyal történhet. A párja a király, ha ez így érthető. Tiszteli s felnéz rá. 

Ahogy a költő mondja, örömre virrad mindenik napuk. 

– Nagyon igaz, uram. 

– Azután, fokról fokra, mondhatni, apródonként, ha ez nem 

félreérthető, bekövetkezik a kiábrándulás. A nő látja, hogy a férje 

buggyantott tojást eszik, és máris gyengül a varázs. Nézi, ahogy egy 

szelet sültön rágódik, és a varázs egyre fogy, és így tovább, és így 

tovább, ha tud követni, és a többi. 

– Tökéletesen tudom követni, uram. 

– De most figyeljen jól, Jeeves. Most jön a lényeg. Ezzel tapintok a 

velejére. Általában nincs semmi gond, mert a kiábrándulás fokozatos, és 



a nőnek van ideje alkalmazkodni. De a kis Bingo esetében, a Pyke 

kíméletlen szabadszájúsága miatt ez rohamszerűen következett be. 

Bingo egy szempillantás alatt, minden átmenet nélkül úgy van 

bemutatva Bingónénak, mint valami két lábon járó boa constrictor, teli 

mindenféle kellemetlen összevisszaságban tekergő belső 

képződményekkel. A Pyke most éppen azt a képet építi fel az asszonyka 

tudatában, amelyen a férje afféle tripla tokás, dülledt szemű fickó, 

akinek kidagadnak az erek a homlokán; vendéglőkben látni ilyeneket. 

Már csak egy kevés kell ebből, és a szerelem elhervad. 

– Gondolja, uram? 

– Biztos vagyok benne. Nincs az az érzelem, ami kibírna ekkora 

megpróbáltatást. Ma vacsora közben ez a Pyke kétszer is olyat mondott 

szegény Bingo emésztőcsatornájáról, amilyet vegyes társaságban 

kimondhatatlannak tartottam volna még a mostani, szabados, háború 

utáni korszakban is. Hát, most már látja, mire gondolok. Nem lehet a 

végtelenségig lovagolni valakinek az emésztőcsatornáján anélkül, hogy 

a feleségét gondolkodóba ne ejtsük. A veszélyt én abban látom, hogy ha 

ez még egy kicsit így folytatódik, Mrs. Little valóban úgy fog dönteni, 

hogy nincs értelme barkácsolni: az lesz a leghelyesebb, ha Bingót 

kihajítja, és beszerez egy teljesen új modellt. 

– Szerfölött nyugtalanító, uram. 

– Muszáj tenni valamit, Jeeves. Cselekednie kell! Ha nem talál ki 

valami módot arra, hogy ez a Pyke eltakarodjon a körzetből, mégpedig 

nagyon hamar, a családi otthon felszámolódik. A helyzetet ráadásul az 

is súlyosbítja, hogy Bingóné romantikus természet. Az olyan nők, mint 

ő, akik elvesztegetett időnek tekintik az olyan napot, amikor nem tettek 

papírra ötezer szónyi szirupos prózát, a legjobb időszakokban is kissé 

hajlamosak a sóvárgásra. Fejükbe száll a tinta. Mit akarok mondani: 

nem csodálkoznék, ha Bingóné titkon kezdettől fogva sajnálná, hogy 

Bingo nem olyan erős, szófukar, birodalomépítő típusú angol, 

amilyeneket a regényeiben szerepeltet: akiknek a tekintete bús, 

kifürkészhetetlen, a kezük karcsú és érzékeny, és lovaglócsizmában 

járnak. Érti, mire gondolok? 

– Pontosan, uram. A prognózisa szerint a Miss Pyke által 

megfogalmazott kritika oda vezethet, hogy az idáig megfogalmazatlan 

elégedetlenség a tudattalanból átkerül a tudatos elme szférájába. 



– Megismételné, Jeeves? – kérdeztem, mert megpróbáltam rendesen 

fogadni a mondatot, ahogy szállt felém, de méterekkel elhibáztam. 

Megismételte az adogatást. 

– Hát… Azt hiszem, igaza lehet – mondtam. – A lényeg, hogy Laura 

Pyke-nak mennie kell. Hogy akar hozzáfogni? 

– Attól tartok, hogy e percben nincs javaslatom, uram. 

– Ugyan, ugyan, Jeeves. 

– Sajnos nincs, uram. Talán majd ha már láttam a hölgyet… 

– Úgy érti, hogy tanulmányozni akarja a pszichológiáját, meg 

minden? 

– Pontosan, uram. 

– Hát, azt nem tudom, hogy lehet megoldani. Végül is az nem megy, 

hogy a vacsorázóasztal mellé tömörül és issza a Pyke szavait. 

– Ez a nehézség valóban fennáll, uram. 

– Én úgy látom, csütörtökön nyílik majd a legjobb lehetőség, amikor 

átmegyünk Lakenhambe, a lóversenyre. Isten szabad ege alatt fogunk 

kosztolni, piknikkosárból, és akkor magát sem akadályozhatja meg 

semmi abban, hogy ott lebzseljen és adogassa a szendvicseket. 

Hegyezze a fülét, és figyelje meg, ahogy csak bírja, ez a tanácsom. 

– Igenis, uram. 

– Helyes, Jeeves. Tehát akkor legyen ott, és meressze a szemét. 

Addig pedig ugorjon le és nézze meg, van-e még ebből a kekszből. 

Kegyetlenül nagy szükségem volna rá. 

A lakenhami versenyek napja verőfényesen, egészségesen virradt. A 

felületes szemlélő úgy vélhette volna, hogy őrködik fenn az Úr, nincsen 

semmi gond. Késő ősszel adódnak néha ilyen napok, amikor süt a nap, 

hangicsálnak a madarak, és a levegőnek pezsdítő szaga van, amitől a vér 

is fürgébben kezd futkosni az erekben. 

A magam részéről nem voltán nagyon oda ezért a pezsdítő levegőért. 

Olyan rendkívül fittnek éreztem magam tőle, hogy alig fejeztem be a 

reggelit, máris azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lesz az ebéd. 

Ám a gondolat, hogy mi lesz ebédre, ha a Pyke-féle felfogás érezteti 

hatását, jelentősen csorbította a közérzetemet. 

– A legrosszabbtól tartok, Jeeves – mondtam. – Tegnap a vacsoránál 

Miss Pyke azt a megjegyzést ejtette el, hogy minden zöldségfélék közül 

a sárgarépa éri a legtöbbet, mert megdöbbentő hatást gyakorol a vér 



összetételére, és jót tesz az arcbőrnek. No most, mindent támogatok, 

ami felturbózza a Wooster-vért. Azt az örömöt is szívesen 

megszerezném a bennszülötteknek, hogy megszemlélhetik sugárzó, 

rózsás orcámat. De nem azon az áron, hogy nyers répát ebédeljek. 

Úgyhogy a kalamajka elkerülése érdekében azt hiszem, az lesz a 

leghelyesebb, ha a saját szendvicsei mellé bepakol néhányat a fiatal 

gazda számára is. Nem akarok váratlanul szükséget szenvedni. 

– Igenis, uram. 

Ekkor jelent meg Bingo. Napok óta nem láttam ilyen feldobottnak. 

– Ellenőriztem a piknikkosár tartalmának összeállítását, Bertie – 

mondta. – Ott álltam a komornyik háta mögött, és vigyáztam, nehogy 

valami hülyeség történjen. 

– Minden olyan, ahogy kell? – kérdeztem megkönnyebbülten. 

– Kétséget kizáróan. 

– Sárgarépa nincs? 

– Sárgarépa nincs – biztosított Bingo. – Vannak sonkás szendvicsek 

– folytatta, és a tekintetében különös, lágy fény csillant –, vannak 

marhanyelves szendvicsek, van sok kemény tojás, van homár és hideg 

csirke, és szardínia, meg egy torta, meg két üveg Bollinger pezsgő és 

némi öreg brandy… 

– Jól hangzik – feleltem. – És persze ha utána még bekapnánk egy-

két falatot, átmehetünk a kocsmába. 

– Milyen kocsmába? 

– Nincs kocsma a pályánál? 

– Sok mérföldön belül nincs kocsma. Ezért is fordítottam akkora 

gondot arra, hogy a kosárral ne legyen semmi grimbusz. Az a mező, 

ahol a versenyeket rendezik, igazából egy sivatag, oázis nélkül. 

Gyakorlatilag egy halálcsapda. Nemrég találkoztam valakivel, aki 

elmesélte, hogy tavaly ott volt, és amikor kinyitotta a piknikkosarat, 

kiderült, hogy a pezsgő kidurrant, és a salátaöntettel együtt eláztatta a 

sonkát, amely összekeveredett a gorgonzola sajttal, és valamiféle 

pasztává változott az egész. Merthogy eléggé rázós az út odafelé. 

– És mit csinált? 

– Ó, hát megette a masszát. Második fogás nem volt. De azt mesélte, 

hogy néha még most is érzi az ízét. 

Normál körülmények között nem mondhatnám, hogy nagyon örültem 



volna, amikor a társaságot a következőképpen osztottuk fel: Bingo és 

Bingóné a saját kocsijával jött, a Pyke hozzám ült be, Jeeves pedig hátul 

kuporgott a pótszéken. Az adott helyzetben ennek az elrendezésnek 

megvolt az értelme. Azt jelentette, hogy Jeeves tanulmányozhatta a 

tarkóját, és levonhatta következtetéseit, én pedig beszélgethettem vele, 

hogy Jeeves felmérhesse, miféle nőszemély is ez. 

Már induláskor el is kezdtem, és egész úton folyt a társalgás, amíg a 

pályához meg nem érkeztünk; a nő ezalatt megmutatta a legjavát annak, 

amit tud. Rendkívüli megkönnyebbülés volt, amikor leparkoltam a 

kocsit egy fa alatt és kiugorhattam belőle. 

– Figyelt, Jeeves? – kérdeztem komoran. 

– Igen, uram. 

– Kemény pipi. 

– Tagadhatatlanul, uram. 

Bingo és Bingóné jött oda. 

– Az első futam csak félóra múlva kezdődik – mondta Bingo. – 

Addig ebédeljünk meg. Kotorja elő a kosarat, Jeeves, legyen szíves. 

– Uram? 

– A piknikkosarat – magyarázta Bingo rajongói hangon, és futólag 

megnyalta ajkát. 

– A kosár nincs Mr. Wooster kocsijában, uram. 

– Micsoda? 

– Úgy tudtam, hogy azt önök hozzák a kocsijukkal, uram. 

Sohasem láttam, hogy valakinek az arcáról oly gyorsan lehervad a 

mosoly, mint akkor Bingóéról. Éles, gyászos kiáltás hallatszott. 

– Rosie! 

– Tessék, drágaságom! 

– A posár! A kiknik! 

– Mit mondasz, életem? 

– A piknikkosár! 

– Mi van vele, angyalbogár? 

– Otthon maradt! 

– Ó, tényleg? – így Bingóné. 

Bevallom, sohasem zuhant mélyebbre a megítélésemben. Mindig 

olyan asszonynak ismertem, aki rendkívül fontosnak tartja az 

étkezéseket, ugyanúgy, mint bármelyik egészséges ismerősöm. Néhány 



évvel azelőtt, amikor Dahlia nénikém elcsábította tőlük a francia 

szakácsot, Anatole-t, olyan nevekkel illette Dahlia nénit a 

jelenlétemben, hogy az mély benyomást tett rám. Most viszont, amikor 

megtudja, hogy zátonyra futottunk a préri közepén egyetlen korty, 

egyetlen falat nélkül, csak annyit képes mondani: „Ó, tényleg?” 

Mindeddig nem mértem fel teljes terjedelmében, mennyire átadta magát 

a Pyke pusztító hatásának. Ami a Pyke-ot illeti, ő még mélyebbre 

süllyedt. 

– Jobb is így – mondta, és láttam Bongón, hogy a nő hangja úgy 

hasított a szívébe, mint a kés. – Az ebédet úgyis tanácsosabb kihagyni 

az étkezések közül. Ha mégis ebédel az ember, leginkább csak néhány 

szem szőlőt, banánt és reszelt sárgarépát fogyasszon. Köztudomású, 

hogy… 

És a továbbiakban huzamosan beszélt az emésztőnedvek témájáról 

abban a felfogásban, amely távolról sem felel meg olyan társaságban, 

ahol urak is jelen vannak. 

– Tudod, drágám – mondta Bingóné –, sokkal jobban, vidámabban 

fogod érezni magad, ha nem eszel annyi emészthetetlen ételt. Ennél 

jobb nem is történhetett volna. 

Bingo hosszú, kitartó pillantással nézte a feleségét. 

– Értem – mondta. – Nos, elnézést kérek, most elvonulnék valahova, 

ahol örvendezhetek anélkül, hogy megjegyzéseknek lennék kitéve. 

Észrevettem, hogy Jeeves jelentőségteljesen félrevonul, és a 

nyomába eredtem, remélve a legjobbakat. Bizakodásom nem volt 

hiábavaló. Kettőnek is elegendő szendvicset hozott. Sőt háromnak is. 

Füttyentettem Bingónak, aki odasurrant, és egy sövény mögött sebtében 

pótoltuk az elhasznált energiát. Aztán Bingo elment meginterjúvolni a 

bukmékereket az első futam ügyében, Jeeves pedig köhintett. 

– Félrenyelt egy morzsát? – kérdeztem. 

– Nem, uram, köszönöm kérdését. Csupán szeretném kifejezni abbéli 

reményemet, hogy nem estem a túlzott merészség vétkébe. 

– Mikor? 

– Amikor indulás előtt kiraktam a kocsiból a piknikkosarat, uram. 

Megremegtem, mint a nyárfalevél. Csak bámultam a pasasra. 

Döbbenten. Elszörnyedve. 

– Maga, Jeeves? – hebegtem, és azt hiszem, Caesar hasonló hangon 



szólalt meg, amikor észrevette, hogy Brutus valami hegyes eszközzel 

kilyukasztja. – Azt akarja mondani, hogy szánt szándékkal hagyta ott, 

direkt készakarva? 

– Igen, uram. Számomra ez látszott a célravezető eljárásnak. 

Véleményem szerint nem lett volna tanácsos hagyni, hogy Mrs. Little a 

jelenlegi érzelmi állapotában szemtanúja legyen annak, ahogy Mr. Little 

elfogyasztja azt az ételsort, amelynek méreteit ma reggeli 

megjegyzéseiben körvonalazta. 

Értettem, mire gondol. 

– Ez igaz, Jeeves – feleltem elgondolkodva. – Minden világos. Ha 

Bingónak van hibája, az abban áll, hogy ha szendvics kerül a közelébe, 

hajlamos kissé eldurvulni. Piknikeztem már vele, sűrűn és gyakorta volt 

alkalmam megfigyelni, hogy a közönséges nyelvessonkás szendvicshez 

úgy közelít, ahogy az oroszlán, az állatok királya lát hozzá az 

antilophoz. Ha ehhez hozzáképzeljük a homárt meg a hideg csirkét, el 

kell ismerni, hogy a látvány felzaklathatja a házastársat… De mégis… 

Akkor is… Mindazonáltal… 

– És van a dolognak még egy vetülete, uram. 

– Éspedig? 

– Előfordulhat, hogy a friss őszi levegőn táplálék nélkül eltöltött nap 

hatására Mrs. Little olyan lelkiállapotba kerül, amelyben nem ért egyet 

maradéktalanul Miss Pyke étkezési elveivel. 

– Úgy érti, hogy amikor majd az éhség marcangolja, hajlamos lesz 

megharapni a Pyke-ot, amikor az előadja, hogy érdemes időnként 

szabadnapot adni az emésztőnedveknek? 

– Pontosan, uram. 

Fejrázás. Nem szívesen hűtöttem le a fickó naiv lelkesedését, de meg 

kellett lennie. 

– Felejtse el, Jeeves – szóltam. – Félek, hogy nem tanulmányozta 

annyit a másik nemet, mint én. Az ebéd elmulasztása csekély vagy épp 

semmi jelentőséggel nem bír a faj nőnemű egyedei számára. Az 

ebédhez való női hozzáállás hagyományosan könnyed és hányaveti. 

Maga ott követte el a hibát, hogy az ebédet összetévesztette a délutáni 

teával: az uzsonnával. Köztudomású: a nő, ha uzsonnát akar, és nem 

kapja meg, emberfejekkel labdázik az égre, mint egy veszetté bőszült 

szörnyeteg. Ilyenkor a legszelídebb is olyanná válik, mint megannyi 



bomba, amely egyetlen szikrától is felrobbanhat. De ez nem az ebédre 

vonatkozik, Jeeves. Azt gondoltam volna, hogy ezzel maga is tisztában 

van – a maga közismert intelligenciájával. 

– Semmi kétség, önnek igaza van, uram. 

– Ha valahogy meg tudná oldani, hogy Mrs. Little ma uzsonnához se 

jusson… de hát ez merő képzelgés, Jeeves. Teaidőre már az otthonában 

lesz, a bőség honában. Csak egy óra az út odáig. Az utolsó futam nem 

sokkal négy után ér véget. Ötre Mrs. Little lába már az ebédlőasztal alatt 

lesz, ő maga pedig a vajas pirítóst habzsolja majd. Sajnálom, Jeeves, de 

a maga terve kezdettől kudarcra volt ítélve. Nem valószerű. Ábránd. 

– Elismerem, az érv, amelyet felhozott, valós, uram. Amit mond, 

határtalanul igaz. 

– Sajnos. De hát ez van. Már csak annyit tehetünk, hogy 

visszamegyünk a pályára, kizsebelünk néhány bukmékert, és 

igyekszünk felejteni. 

És telt-múlt az idő, hogy így fejezzem ki magam. Nem mondhatnám, 

hogy túl jól szórakoztam. Szétszóródott voltam. Gondterhelt. Időnként 

pókos lábú lovak egy-egy csoportja végigdobogott a pályán, a 

nyergükben helyi gazdálkodók ültek, de én csak unottan néztem őket. 

Ahhoz, hogy az ember rendesen átélje ezeket a vidéki eseményeket, 

elengedhetetlen, hogy az alany szervezetében kiadós, bőséges ebéd 

foglaljon helyet. Vonjuk ki az ebédet, és mi marad? Unalom. A délután 

folyamán nem egyszer, de százszor kaptam magam azon, hogy szigorú 

gondolataim támadnak Jeevest illetően. Úgy éreztem: a fickó lazít. 

Bármelyik gyerek megmondhatta volna neki, hogy ez a kezdetleges terv 

sehová sem vezet. 

Hogy is mondjam: ha meggondoljuk, hogy az átlagos nő számára 

ebédidőben a bőségtál két szem teasüteményből, egy fél csokoládés 

minyonból és egy kis málnaszörpből áll, elképzelhető, hogy felhúzza az 

orrát, ha megfosztják a déli szendvicstől? Persze hogy nem. Ez 

nevetséges. Akkora ostobaság, hogy arra nincs kifejezés. Jeeves csak 

annyit ért el azzal a ménkű nagy eszével, hogy most úgy érzem magam, 

mintha rókák marcangolnák a bárzsingomat, és vad erővel tör rám a 

honvágy. 

Megkönnyebbülés volt, hogy amint az esti szürkület kezdett 

leszállni, Bingóné bejelentette szándékát, hogy a maga részéről kész 



befejezettnek tekinteni a napot és indulni. 

– Nagyon bánná, ha az utolsó futamot nem várnánk meg, Mr. 

Wooster? – kérdezte. 

– Egyetértek – feleltem előzékenyen. – Az utolsó futam alig valamit 

vagy éppen semmit sem jelent az életemben. Ráadásul egy shillinggel és 

hat pennyvel beljebb vagyok, mint amikor jöttünk, és olyankor kell 

távozni, amikor nyerésben van az ember. 

– Laura meg én úgy gondoljuk, hogy hazamegyünk; úgy érzem, 

jólesne egy korai tea. Bingo még maradni akar. Úgyhogy arra 

gondoltam, maga hazavihetne bennünket a mi kocsinkkal, ő és Jeeves 

pedig később jönnének utánunk a maga kocsijával. 

– Rendben. 

– Ismeri az utat? 

– Hát persze. Egyenesen a műúton a halastóig, aztán bekanyarodni. 

– Onnan majd mondom, hogy merre. 

Elküldtem Jeevest a kocsiért, és jó hangulatban útnak eredtünk. A 

rövid délután hamar átfordult eléggé csípős estébe; az a fajta este volt 

ez, amikor az ember gondolatai a forró vízzel vadított, csipetnyi 

citrommal megtámogatott whisky felé kalandoznak. Határozottan 

rátapostam a gázpedálra, és a műút nyolc-tíz kilométerét hamar 

ledolgoztuk. 

A halastónál keletnek fordultam, és ott lassítanom kellett, mert 

eléggé rázós terepre jutottunk, ahol nem nagyon jól lehetett haladni. 

Nem ismerek még egy helyet Angliában, ahol annyira a világ végén 

érezné magát az ember, mint Norfolk mellékútjain. Időnként 

találkoztunk egy-két tehénnel, de egyébként meglehetősen magunkra 

maradtunk a világban. 

Megint arra az italra kezdtem gondolni, és minél többet gondoltam 

rá, annál jobbnak tűnt. Fura, hogy mennyire különböznek az emberek az 

alkalomhoz illő ital megválasztásában. Jeeves erre azt mondaná, hogy 

az egyén pszichológiájától függ. Némelyek az én helyzetemben egy 

korsó világos sörre szavaztak volna, a Pyke pedig, amint az útközben 

folytatott beszélgetésből leszűrtem, egy bögre langyos, citromhéjjal 

ízesített vízben látta az ideális frissítőt, vagy ha az nincs, az általa 

gyümölcsitalnak nevezett valamiben. Ez szerinte úgy készül, hogy az 

ember mazsolát áztat hideg vízben, aztán belefacsarja egy citrom levét. 



Ezután, gondolom, meghívja néhány barátját egy orgiára, és reggel 

elássák a hullákat. 

Ami engem illet, nekem nem voltak kételyeim. Nekem a whisky és 

forró víz való, a hangsúly a whiskyn van, ha ez érthető, csak könnyedén 

érintve a H2O témáját. Szinte láttam, ahogy a kancsó mosolyog rám a 

ködfátyolba burkolózó földeken keresztül, és int felém, mintha az 

mondaná: „Bátorság, Bertram! Már nem tart soká!” Én pedig újult 

erővel tapostam a gázpedálra, hogy a sebességmérő mutatóját 

felbiztassam nyolcvanra. 

Ehelyett azonban, ha tudnak követni, az átkozott mutató egy darabig 

ötven körül billegett, aztán egyszer csak feladta, mintha nem látná 

értelmét. Minden átmenet nélkül, teljesen váratlanul, a dolog senkit sem 

lepett meg jobban, mint engem, az autó elhalóan hörgött egyet, mint egy 

betegeskedő jávorszarvas, aztán megállt. Ott voltunk valahol 

Norfolkban, a sűrűsödő sötétségben, a guanó és döglött marharépák 

szagát hordó hideg szélben, amely kíváncsian tapogatózott a hátgerinc 

mentén. A hátsó ülés népe szót emelt. 

– Mi baj? Mi történt? Miért nem megyünk tovább? Miért állt meg? 

Magyarázatot adtam. 

– Nem én álltam meg, hanem az autó. 

– Miért állt meg az autó? 

– Ó! – mondtam férfias nyíltsággal, ami annyira jól áll nekem. – 

Most megfogtak. 

Tudják, én olyan pasi vagyok, aki sokat autózik, de a működését el 

sem kezdte megérteni. Azt a politikát követem, hogy beszállok, 

bepöccintem az önindítót, és a többit rábízom a természetre. Ha valami 

elromlik, kiabálok a segélyszolgálatért. Ez a módszer rendszerint 

kiválóan beválik, de az adott esetben mégis csődöt mondott, éspedig 

azért, mert sok mérföldes körzetben nem volt segélyszolgálati ügyeletes. 

Elmagyaráztam ezt a bájos szállítmánynak, és válaszul a Pyke-tól 

kaptam egy „Tcsah” hangot, amitől majdnem leszakadt a fejem teteje. 

Teli vagyok nőrokonokkal, akik gyerekkorom óta olyanak tekintettek, 

mint aki csak tíz ponttal marad el attól, hogy félkegyelmű legyen, így 

hát szakértője lettem a „Tcsah”-oknak: ez a Pyke-féle bőven az A 

kategóriába tartozott: hangszíne és ereje sokban emlékeztetett Agatha 

néni verziójára. 



– Talán rájövök, hogy mi a baj – mondta a Pyke lehiggadva. – Értek 

az autókhoz. 

Kiszállt, és a jármű belső szerveit kezdte nézegetni. Egy pillanatra 

eszembe jutott, hogy felvetem: talán a zsírban oldódó vitaminok hiánya 

miatt a kocsi emésztőnedvei meghibásodtak, de aztán úgy gondoltam, 

hogy inkább mégsem. Igen alapos megfigyelő vagyok; nem úgy láttam, 

mintha a nő megfelelő hangulatban lett volna. 

Pedig tulajdonképpen majdnem hogy igazam is lett. Ugyanis miután 

a nőszemély rosszkedvűen matatott a motorban, egyszer csak támadt 

egy ötlete. Próbára tette, és helyesnek bizonyult. A tartályban egy csepp 

üzemanyag sem akadt. Nulla benzin. Más szavakkal: a zsírban oldódó 

vitaminok teljes hiánya. Ennek eredményeként most az a feladat állt 

előttünk, hogy a járgányt pusztán az akarat erejével juttassuk haza. 

Éreztem, hogy akárhonnan nézik a sajnálatos eseményt, engem 

aligha hibáztathatnak miatta, így kissé erőre kaptam, olyannyira, hogy 

kedélyesen kijelentsem: 

– Nahát, nahát! Nincs benzin – hangoztattam. – Szóljanak ehhez! 

– De hát Bingo azt mondta, reggel telitölti a tankot – szólt Bingóné. 

– Szerintem elfelejtette – mondta a Pyke. – Rá vallana! 

– Hát ezt meg hogy kell érteni? – kérdezte Bingóné, és hallottam, 

hogy a hangjában van egy kis olyan hogyishívják. 

– Úgy értem, hogy ő pontosan az a fajta ember, aki elfelejti telitölteni 

a benzintartályt – felelte a Pyke valamelyest felindult állapotban. 

– Nagyon leköteleznél, Laura – mondta Bingóné a férjecskéért tűzbe 

menő asszonyka szerepében –, ha nem piszkálnád a férjemet. 

– Tcsah! – vágott vissza a Pyke. 

– És ne mondd azt, hogy „Tcsah!” – tette hozzá Bingóné. 

– Akkor mondom, amikor csak akarom! – vágott vissza a Pyke. 

– Hölgyeim, hölgyeim! – szóltam közbe. – Hölgyeim, hölgyeim, 

hölgyeim! 

Hiba volt. Most már belátom. Az élet egyik legelső tanulsága, hogy 

ilyen alkalmakkor, ha finom nevelésben részesült hölgyek civakodnak, a 

férfinak szabadságot kell kivennie, össze kell gömbölyödnie, és az 

oposszum bölcs taktikáját kell alkalmaznia, amely, ha veszélyt érez a 

levegőben, holtnak tetteti magát: nemegyszer odáig is elmegy, hogy 

letakarja a tükröket, és megkéri a barátait, hogy állják körül, és 



mondogassák, mennyire kár érte. Békeközvetítő próbálkozásom 

egyetlen eredménye az lett, hogy a Pyke ellenem fordult, mint egy 

sebzett nőstény leopárd. 

– Nos – csattant fel –, nem akar tenni valamit, Mr. Wooster? 

– Mit tehetnék? 

– Ott egy ház. Gondolom, még a maga képességeit sem haladja meg, 

hogy odamenjen és kérjen egy kanna benzint. 

Megnéztem. Tényleg volt ott egy ház. És az egyik földszinti 

ablakban világosság volt – a gyakorlott megfigyelő ebből egy adófizető 

polgár jelenlétét következtethette ki. 

– Józan, eszes javaslat – mondtam bátorítóan. – Előbb dudálok, hogy 

jelezzem, itt vagyunk, aztán mozgásba lendülök. 

Dudáltam, és gyors, látványos eredményt értem el vele. Szinte 

azonnal megjelent az ablakban egy emberalak. Úgy láttam, üdvözlő, 

baráti mozdulattal lengeti a karját. Felbátorodva, lelkesen az ajtóhoz 

siettem, és döngettem egyet a kopogtatóval. Haladnak a dolgok, 

gondoltam. 

Az első döngetés eredménytelennek bizonyult. Fölemeltem a 

kopogtatót, hogy ráadást adjak, amikor egy láthatatlan erő kitépte a 

kezemből. Az ajtó kivágódott, egy férfi állt a küszöbön, az arcán 

szemüveget, a szemüveg körül elkínzott arckifejezést viselt. Egy pasas, 

akit titkos bánat emészt. 

Persze sajnáltam a problémái miatt, de mivel nekem is voltak 

gondjaim, késedelem nélkül a tárgyra tértem. 

– Figyeljen csak… – kezdtem. 

A fickó haja bozontos pamacsként az égnek állt; ekkor, mintha attól 

tartana, hogy segítség nélkül nem képes tartani ezt az állapotot, beletúrt 

az ujjaival. Ekkor vettem észre először a rosszindulatú csillogást a 

szemüvegében. 

– Maga csinálta azt a pokoli ricsajt? – kérdezte. 

– Ööö… igen – feleltem. – Dudáltam. 

– Ha még egyet merészel dudálni – mondta a pasas halkan, fojtottan 

–, a puszta kezemmel apró darabokra szaggatom. A feleségem bement a 

városba, én meg órákon át kínlódtam szakadatlanul, mire végre sikerült 

elaltatnom a gyereket, erre jön maga, és őrült ribilliót csap az átkozott 

dudájával. Mégis, mit képzel, hogy az ördög vinné el? 



– Izé… 

– Mondok én valamit magának – foglalta össze a fickó. – Egyetlen 

dudálás… Egyetlen árva, elszigetelt utalás, amely távolról emlékeztet a 

dudálás leghalványabb lehetőségére… és az Úr irgalmazzon a lelkének! 

– Kaphatnék – kérdeztem – egy kis benzint? 

– Kaphat – felelte a pasas – egyet a szeme alá. 

Finoman, óvatosan becsukta az ajtót, mint aki legyeket hessent el egy 

szunnyadó Vénuszról, s azzal kilépett az életemből. 

A női nem képviselői hajlamosak kissé lenézni a legyőzötteket. A 

kocsihoz visszatérve nem részesültem kedvező fogadtatásban. Az a 

benyomás alakult ki, hogy Bertram nem bizonyult méltónak őseihez, a 

keresztes vitézekhez. Mindent megtettem, hogy elsimítsam a dolgot, de 

tudják, hogy van ez. Ha az ember egy csípős őszi estén lerobban a 

semmi közepén, miután az ebédet kihagyta, és minden jel szerint ki 

fogja hagyni az uzsonnát is, a megnyerő modor önmagában sohasem 

bizonyulhat kielégítő pótléknak egy kanna forró tea helyett. 

A dolgok annyira kellemetlenné váltak, hogy egy idő után kénytelen 

voltam motyogni valamit arról, hogy szerzek segítséget kiszálltam a 

kocsiból, és elindultam az úton. És úgy éljek, alig mentem pár száz 

métert, a távolban fényeket pillantottam meg, és itt, az elhagyatott 

sivatagban megjelent egy autó. 

Megálltam az út közepén, és kurjongattam, ahogy ember még nem 

kurjongatott. 

– Hé! – harsogtam. – Halló! Hé! Egy pillanat! Hé! Hahó! Figyelem! 

Hahó! Hé! Egy pillanatra, ha lenne szíves! 

Az autó odaért mellém, és lelassított. Kiszólt egy hang. 

– Te vagy az, Bertie? 

– Hello, Bingo! Hát te vagy az! Bingo, elakadtunk. 

Bingo kiugrott. 

– Adjon nekünk öt perc előnyt, Jeeves – mondta –, aztán lassan 

hajtson utánunk. 

– Igenis, uram. 

Bingo mellém szegődött. 

– Csak nem akarsz gyalogolni? – kérdeztem. – Annak mi értelme? 

– De bizony, gyalogolni fogunk, öregem – felelte Bingo –, mégpedig 

komótosan. Valamit meg kell tudnom. Bertie: milyen volt a hangulat, 



mikor kiszálltál? Forrósodott? 

– Hangyányit. 

– Tapasztaltad bármi jelét súrlódásnak, veszekedésnek, 

nézeteltérésnek Rosie és a Pyke között? 

– Mutatkozott némi hevesség. 

– Mondd el. 

Beszámoltam a történtekről, feszült figyelemmel hallgatta. 

– Bertie – mondta, miközben bandukoltunk –, régi barátod élete 

válságos szakaszának vagy tanúja. Lehet, hogy ez az elakadt autóban 

való késő esti veszteglés lesz az, ami Rosie-t ráébreszti arra, amit már 

évekkel ezelőtt fel kellett volna ismernie: nevezetesen, hogy ez a Pyke 

emberi fogyasztásra teljesen alkalmatlan, és muszáj kivetni a külső 

sötétségre, holott sírás és fogaknak csikorgatása vagyon. Nem fogadnék 

rá, de ennél furcsább dolgok is történtek már. Rosie a legédesebb lány a 

világon, de mint minden nő, uzsonnaidőben morcos lesz. Ma pedig, 

ugye, az ebédet is kihagyta… Hallga csak! 

Megragadta a karomat, és megálltunk. Néma csend. Lehellet 

megszegik. Távolabb az úton hangok hallatszottak, és egy pillanat elég 

volt, hogy tudjuk: Bingóné és a Pyke megtárgyalja egymással a 

dolgokat. 

Sosem hallottam még igazi, valódi női perpatvart, és meg kell 

mondanom, lenyűgöző volt. Amíg távol voltam, a dolgok egy 

nagyságrenddel följebb kerültek. Azon a szinten tartottak, amikor az 

ellenfelek leásnak a múltba, és régi elszámolnivalókat rángatnak elő. 

Bingóné közölte, hogy a Pyke sosem került volna be a St. Adele 

gyeplabdacsapatába, ha nem hízelegte volna be magát a 

csapatkapitánynál, de olyan eszközökkel, hogy Bingóné még ennyi év 

után is rosszul lesz, ha csak eszébe jut. A Pyke erre azt felelte, hogy 

mostanáig nem hozta szóba, mert úgy érezte, jobb, ha fátylat borít a 

múltra, de ha Bingóné azt képzeli, hogy ő nem tudja, hogy Bingóné úgy 

nyerte meg a bibliaismereti versenyt, hogy a blúzába rejtve magával 

vitte Júda királyainak névsorát, akkor Bingóné nagyon téved. 

Továbbá, folytatta a Pyke, Bingóné ugyancsak félreértés áldozata, ha 

azt képzeli, hogy a Pyke hajlandó még egy éjszakát a fedele alatt tölteni. 

Pillanatnyi elgyengülés, rosszul értelmezett részvét lehetett az oka, hogy 

a Pyke egyáltalán hajlandó volt meglátogatni őt, mert úgy érezte, hogy 



magányos és híján van az intellektuális társaságnak. Most pedig, ha a 

Gondviselés segítséget küld, és lehetővé teszi, hogy kiszálljon ebből a 

fránya kocsiból és visszajusson a bőröndjeihez, az a szándéka, hogy 

bepakolja azokat a bőröndöket, és az első vonattal elutazik akkor is, ha 

az a tejet szállítja, és minden állomáson megáll. Sőt, hogy ne kelljen 

még egy éjszakát Bingóék fedele alatt töltenie, a Pyke képes lenne 

gyalog is visszamenni Londonba. 

Bingóné erre hosszú és kimunkált választ adott, érintve azt a tényt, 

hogy a St. Adele végzős diákjaként egy Simpson nevű lány azt mondta 

neki (Bingónénak), hogy egy Waddesley nevű lány azt mondta neki 

(Simpsonnak), hogy a Pyke hiába tesz úgy, mintha a barátnője lenne 

(Bingónénak), közben olyanokat mond neki (Waddesleynek), hogy ő 

(Bingóné) a tejszínes epertől mindig kiütéseket kap, ráadásul nagyon 

undok megjegyzéseket tett az orra (Bingóné orra) alakjára. Úgyhogy, ha 

az egészet dióhéjba akarná foglalni, azt mondaná, hogy nagyon helyes, 

menjen is. 

A Pyke erre adott válaszában azt fejtegette, hogy soha életében nem 

nevetett még olyan jót, mint amikor Bingóné legutóbbi regényében a 

főszereplő kisfiát elvitte a laryngitis; ekkor elérkezettnek láttuk az időt a 

közbelépésre, mielőtt vérontásra került volna sor. Jeeves utolért 

bennünket az autóval, Bingo a pótülés alól kivett egy teli 

benzineskannát, és elrejtette az út mellé a sötétben. Ezután beszálltunk, 

és látványosan bevonultunk a helyszínre. 

– Hello, hello, hello – szólt Bingo vidoran. – Bertie mondja, hogy 

lerobbantatok. 

– Ó, Bingo! – kiáltotta Bingóné, és minden szótagban vibrált a 

hitvesi szeretet. – Hála az égnek, hogy itt vagytok! 

– Akkor talán – mondta a Pyke – hazajutok és összecsomagolhatok. 

Ha Mr. Wooster lesz szíves átengedni nekem az autóját, az inasa 

visszavihet a házhoz, és még elérhetem az öt-tizenötöst. 

– Elhagy bennünket? – kérdezte Bingo. 

– El – felelte a Pyke. 

– Milyen kár – szögezte le Bingo. 

A nő beszállt Jeeves mellé, s elpályáztak. Kis csend lett a távozásuk 

után. A sötétben nem jól lehetett látni, de éreztem, hogy Bingóné 

őrlődik a párja iránti szeretet és a természetes inger között, hogy 



mondjon valami csípőset az elfelejtett tankolás miatt. Végül a természet 

győzött. 

– Meg kell mondjam, szívecském – törte meg a csendet –, kicsit 

felelőtlen voltál, amikor majdnem üres benzintartállyal indultál el 

velünk. Megígérted, hogy teletöltöd, szerelmem. 

– De hát teli is töltöttem, szerelmem. 

– De szerelmem, a tartály üres! 

– Az nem lehet, szerelmem. 

– Laura azt mondta, hogy üres. 

– Az a nő egy tyúkeszű liba – jelentette ki Bingo. – Rengeteg 

benzinünk van még. Valószínűleg az lehet a baj, hogy a szelepek nem 

működnek szinkronban a differenciálművel. Néha előfordul. Egy 

másodperc alatt rendbe hozom. De nem akarom, hogy itt fagyoskodj, 

amíg megcsinálom. Szerintem menj be abba a házba, és kérd meg, hogy 

hadd ülj le náluk tíz percre. Talán még kaphatsz egy teát is. 

Bingóné halkan felnyögött. 

– Tea! – suttogta alig hallhatóan. 

Kénytelen voltam szétoszlatni Bingo ábrándjait. 

– Sajnálom, öregem – mondtam –, de sajnos a hagyományos angol 

vendégszeretet, amelyre hivatkozol, nincs jelen. Abban a házban egy 

haramia lakik. Ilyen mogorva alakot még életemben nem láttam. A 

felesége nincs otthon, ő nemrég altatta el a gyereket, és ezalatt 

elsötétedett a világképe. Csak kopogj be, akármilyen halkan, és a magad 

kezébe tetted le sorsodat. 

– Képtelenség – mondta Bingo. – Gyere csak velem. Megdöngette a 

kopogtatót, amivel azonnali reakciót váltott ki. 

– A pokolba! – hörögte a haramia, aki úgy ugrott elő, mint kakukk az 

órából. 

– Hallgasson ide – kezdte Bingo. – Idekint javítom az autómat. Nem 

lenne ellenére, ha közben a feleségem pár percre bejönne a hidegről? 

– De – felelte a haramia. – Ellenemre lenne. 

– Esetleg megkínálhatná egy csésze teával is. 

– Megkínálhatnám – mondta a haramia –, de nem kínálom. 

– Nem? 

– Nem. És az ég szerelmére, ne beszéljen ilyen hangosan. Ismerem 

ezt a gyereket. Néha a suttogás is elég. 



– Tisztázzunk valamit – javasolta Bingo. – Nem hajlandó a 

feleségemet megkínálni? 

– Nem. 

– Hagyná, hogy egy asszony fagyoskodjon? 

– Igen. 

– Márpedig nem fogja – szállt szembe Bingo. – Ha nem megy be 

azonnal a konyhába, nem forral vizet, és nem kezdi el szeletelni a 

kenyeret a pirítóshoz, akkor ordítok, és felébresztem a gyereket. 

A haramia arca hamuszürke lett. 

– Képes lenne rá? 

– Képes. 

– Nincs magának szíve? 

– Nincs. 

– Nincs magában emberi érzés? 

– Nincs. 

A haramia Bingónéhoz fordult. Harci szelleme láthatólag darabokra 

tört. 

– Nyikorog a cipője? – kérdezte. 

– Nem. 

– Akkor jöjjön be. 

– Köszönöm – biccentett Bingóné. 

Az asszonyka egy percre Bingo felé fordult, és olyan volt a tekintete, 

mint ahogy a bajba jutott várkisasszony nézhette lovagját, aki 

mandzsettáját megigazítva hátat fordít a megölt sárkánynak. Imádat, 

szinte babonás tisztelet volt abban a szempárban. Pont olyan tekintet, 

amilyet a férj szívesen lát. 

– Szerelmem! – mondta az asszony. 

– Szerelmem! – visszhangozta Bingo. 

– Te angyal! – rebegte Bingóné. 

– Te drága! – mondta Bingo. – Gyere, Bertie, essünk neki a 

kocsinak. 

Egy szót sem szólt, miközben odahozta a benzines kannát, feltöltötte 

a tartályt, és visszacsavarta a sapkát a beömlőnyílásra. Ekkor mély 

lélegzetet vett. 

– Bertie – szólalt meg –, szégyellem bevallani, de hosszú 

ismeretségünk során voltak pillanatok, amikor a Jeevesbe vetett 



bizalmam átmenetileg megrendült. 

– De kedves barátom! – szóltam meghökkenten. 

– Igen, Bertie, megrendült. Néha meginogtam hitemben. Azt 

mondtam magamnak: „Vajon megvan-e még a vítőr fürgeségű ész, a 

régi svung?” Többé sohasem mondom ezt. Mostantól: csakis gyermeki 

bizalom. Az ő ötlete volt, Bertie, hogy ha két nő uzsonnára számít, és 

váratlanul elrántják előlük a teáscsészét, abból óhatatlanul összeveszés 

lesz. Láttad az eredményt. 

– De az ördögbe is, Jeeves nem tudhatta, hogy az autó el fog akadni 

félúton! 

– Ellenkezőleg! Amikor elküldted az autóért, leengedte a benzint a 

tartályból – épp csak annyit hagyott benne, hogy jó mélyen bevigyen 

benneteket a pusztaságba, ahol már nincs kitől segítséget kérni. Előre 

tudta, mi fog történni. Én mondom neked, Bertie, Jeevesnek nincs párja. 

Egyedülálló. 

– Abszolúte. 

– Egy csoda. 

– Egy varázsló. 

– Egy zseni. 

– Belevaló fickó – helyeseltem. – Teli zsírban oldódó vitaminokkal. 

– Ez a helyes kifejezés – mondta Bingo. – Menjünk be, szóljunk 

Rosie-nak, hogy a kocsi elkészült, aztán irány az otthon meg egy jó 

korsó sör. 

– Nem sör, öregem – szögeztem le határozottan. – Whisky forró 

vízzel és egy csipetnyi citrommal. 

– Teljesen igazad van, Bertie – szólt Bingo. – Micsoda érzéked van 

az ilyenekhez! Forró vizes whisky egy csipetnyi citrommal. Tényleg. 



[10]  

A nagybácsi másodvirágzása 
 

Kérdezzenek meg bárkit a Parazita Klubban, mindenki megmondhatja, 

hogy Bertram Wooster olyan fickó, akit kegyetlenül nehéz rászedni. 

Valóságos Sólyomszem, nagyjából ez mondható el. Megfigyelek és 

következtetek. Mérlegelem a bizonyítékokat, és levonom a konklúziót. 

Ezért aztán George bácsi alig tartózkodott két percet a társaságomban, 

máris, hogy úgy mondjam, tudtam mindent. Gyakorlott szemem oly 

tisztán látta, mintha két kilométer magasan kiállt volna az a dolog. 

És mégis olyan őrült képtelenségnek tűnt. Vegyük csak a tényeket, 

ha értik, mire gondolok. 

Mit akarok mondani, éveken keresztül, már akkor is, amikor először 

mentem iskolába, ez a terebélyes rokon egyike volt London közismert 

szépséghibáinak. Már akkor is kövér volt, aztán napról napra, minden 

szempontból egyre kövérebb és kövérebb lett, a szabók ma már csak a 

testgyakorlás kedvéért vesznek mértéket róla. Úgynevezett tekintélyes 

londoni klubférfiú – egyike azoknak a figuráknak, akiket derűs 

délutánokon a St. James's Streeten lehet látni, amint szűk zsakettben, 

szürke cilinderben, kissé zihálva tesznek eleget az elvárt öltözék 

előírásainak. Engedj szabadon egy vadászgörényt bármelyik jobb 

klubban a Piccadilly és a Pali Mail között, és legalább fél tucat George 

bácsi fog megrémülni. 

Ideje azzal telik, hogy a Buffers Klubban ebédel és vacsorázik, a két 

étkezés között a dohányzóban üríti a poharakat, és elbeszélget bárkivel, 

aki hajlandó a gyomorfaláról szóló fejtegetéseket meghallgatni. 

Körülbelül minden évben kétszer a mája hivatalos tiltakozást jelent be, 

ilyenkor Harrogate-be vagy Karlsbadba megy, hogy lecsillapítsa. Aztán 

visszatér, és ott folytatja a programot, ahol abbahagyta. Röviden: az az 

ember, akiről utoljára gondolnánk, hogy áldozatul esik Ámor nyilának. 

És mégis, nekem elhihetik, ez volt a dolog hátterében. 

Ez a vén léhűtő tört rám egy reggel, a reggeli utáni cigaretta 

órájában. 

– Á, Bertie – mondta. 

– Hello! 



– Tetszenek a nyakkendőid. Hol szerzed be őket? 

– Bluchernél, a Burlington Arcade-ben. 

– Kösz. 

A tükörhöz lépett, megállt előtte, és érdeklődéssel szemlélte magát. 

– Kormos lett az orrod? – kérdeztem kedvesen. 

Ekkor hirtelen észrevettem, hogy rettenetes mosoly ül az arcán, és 

bevallom, a vérem nem csekély hányada megfagyott. George bácsi 

nyugalmi állapotban lévő arccal is épp eléggé megterheli a szemet. 

Bazsalygással súlyosbítva túlmegy a tűréshatáron. 

– Hah! – jelentette ki. 

Hatalmas sóhaj szakadt fel belőle, és elfordult. Épp ideje volt; a tükör 

már a határán járt annak, hogy megreped. 

– Nem is vagyok annyira öreg – tűnődött el George bácsi. 

– Annyira öreg, mint mi? 

– Ha helyesen nézzük, még javakorabelinek számítok. Különben is, a 

fiatal és tapasztalatlan lányoknak olyan férfira van szükségük, akinek 

súlya van, tapasztalata van, amire támaszkodhat. Erős tölgyre, nem 

gyatra suhángra. 

Ez volt az a pillanat, amikor, mint fentebb említettem, már tudtam 

mindent. 

– Szent Habakuk, George bácsi! – kiáltottam fel. – Csak nem 

házasságra gondolsz? 

– Ki ne gondolna? – kérdezett vissza. 

– Te ne – mondtam. 

– Dehogynem. Miért ne? 

– Hát, tudod… 

– A házasság tekintélyes intézmény. 

– Ó, teljes mértékben. 

– Különb embert csinál belőlünk, Bertie. 

– Ezt ki mondja? 

– Én mondom. A házasság által lesz az ember léha kis sehonnaiból… 

izé… valahonnai. Igen, házasságra gondolok, pukkadj meg, és ha 

Agatha megpróbálja elgáncsolni, akkor én… Akkor én… Én tudni 

fogom, mit tegyek. 

Ezzel a végszóval távozott, én pedig csöngettem Jeevesnek. 

A helyzetet olyannak ítéltem, amely bensőséges megbeszélést 



igényel. 

– Jeeves – szóltam. 

– Uram? 

– George bácsikám, tudja… 

– Igen, uram. Esztendők óta tudok őlordságáról. 

– Nem arról van szó, hogy ismeri-e George bácsit. Arról van szó: 

tudja-e, mit tervez? 

– A házasság kötelékébe kíván lépni, uram. 

– Magasságos ég! Elmondta magának? 

– Nem, uram. Különös, de történetesen ismerem az ügy másik 

résztvevőjét. 

– A lányt? 

– A fiatal teremtést, igen, uram. Az információt, miszerint őlordsága 

házasulást fontolgat, a nagynénjétől kaptam, akivel együtt lakik. 

– Ki az illető? 

– Bizonyos Miss Platt, uram. Kelet-Dulwich, Kitchener Road, 

Wistaria lakóház. 

– Fiatal? 

– Igen, uram. 

– A vén tökfej! 

– Igen, uram. Ezt a kifejezést természetesen nem merészeltem volna 

használni, de bevallom, hogy őlordsága szerintem is meglehetős 

tévedésben van. Észben kell tartanunk azonban azt is, hogy nem 

szokatlan dolog, ha bizonyos életkorban lévő urak engednek az 

úgynevezett szentimentális késztetésnek. Ilyenkor afféle késő őszi 

nyarat élnek át, ifjúságuk átmenetileg megújul. A jelenség kiváltképp 

észrevehető az Amerikai Egyesült Államok Pittsburgh nevű városának 

vagyonos lakosai körében. Úgy vagyok informálva, hogy, ha meg nem 

akadályozzák őket, előbb-utóbb mindannyian megpróbálnak 

kóristalányokat feleségül venni. Hogy ez miért van így, arról nincsenek 

értesüléseim, de… 

Láttam, hogy ez időigényes lesz. Leállítottam. 

– Amikor George bácsi arról beszélt, hogy Agatha néni valószínűleg 

hogyan fogadja majd a hírt, volt valami a viselkedésében, Jeeves, 

amiből azt következtettem ki, hogy Miss Platt nem a nemesség tagja. 

– Nem, uram. Őlordsága klubjában pincérnő. 



– Egek! Egy proletár! 

– Alsó középosztálybeli, uram. 

– Nem bánom, kis jóindulattal, talán. De akkor is, érti, mire 

gondolok. 

– Igen, uram. 

– Zűrös dolog, Jeeves – mondtam elgondolkodva –, ez az új keletű 

jelenség, a pincérnők feleségül vétele. Ha emlékszik, Bingo Little is 

ismételten megpróbálkozott vele, mielőtt lecsillapodott volna. 

– Igen, uram. 

– Fura. 

– Igen, uram. 

– De hát akkor is így van. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy vajon 

mit szól majd ehhez Agatha néni. Ismeri, Jeeves. Ő nem olyan, mint én. 

Én széles látókörű vagyok. Ha George bácsi pincérnőket akar feleségül 

venni, hadd vegyen, mondom én. Szerintem is az arany maga az ember, 

a rang csupán a pennys bélyeg rajta. 

– Fontos bélyeg, uram. 

– Jó, legyen fontos. Bár nem hiszem, hogy létezik olyan. 

Ötshillingesnél magasabb címletet még nem láttam. No de, mint 

mondtam, szerintem a rang bár fontos bélyeg, az arany mégis az ember. 

– „Méges”, uram. Burns, a költő észak-brit dialektusban írt. 

– Jó, akkor legyen méges, ha magának úgy jobban tetszik. 

– A kérdésben nem vagyok részrehajló, uram. Csupán arról van szó, 

hogy Burns, a költő… 

– Hagyja már Burnst, a költőt. 

– Igen, uram. 

– Szálljon le Burnsről, a költőről. 

– Igenis, uram. 

– Burnst, a költőt irtsa ki a tudatából. 

– Haladéktalanul megteszem, uram. 

– Nekünk most nem Burnst, a költőt kell szem előtt tartanunk, hanem 

Agatha nénit. Agatha néni kapálózni fog. 

– Minden valószínűség szerint, uram. 

– És ami még rosszabb, engem is bele fog keverni ebbe a 

kulimászba. Csak egyet tehetünk. Pakolja be a fogkefémet, és 

iszkoljunk, amíg lehet, titkos úti cél felé. 



– Igenis, uram. 

E percben csöngettek. 

– Hah! – mondám. – Valaki van az ajtónál. 

– Igen, uram. 

– Talán George bácsi jött vissza. Megyek, nyitom. Maga csak 

csomagoljon. 

– Igenis, uram. 

Kiballagtam a folyosón, gondtalanul fütyörészve, és az ajtó előtt 

Agatha néni állt. Ő maga. Nem az arcképe. 

Csúnya kutyaszorító. 

– Ó, hello – mondtam, mert nem láttam volna értelmét annak, hogy 

azt mondjam, elutaztam és most néhány hétig nem leszek itthon. 

– Beszélnem kell veled, Bertie – szólt a Családi Átok. – Nagyon fel 

vagyok dúlva. 

Betódult a nappaliba, és kényszerleszállást hajtott végre egy fotelben. 

Követtem ebben, közben a hálószobában csomagoló Jeevesre 

gondoltam szomorkásan. Arra a bőröndre most már nem lesz szükség. 

Tudtam, mi az, ami miatt Agatha néni felkeresett. 

– Nemrég beszéltem George bácsival – mondtam, elébe vágva az 

eseményeknek. 

– Én is – vágta rá Agatha néni, és jól láthatóan összerázkódott. – 

Még föl sem keltem az ágyból, amikor bejött, és közölte, hogy feleségül 

akar venni valami lehetetlen kis dél-norwoodi perszónát. 

– Kelet-Dulwich, amint a jól értesültektől tudom. 

– Hát akkor Kelet-Dulwich. Ugyanaz. De kitől tudod? 

– Jeevestől. 

– És könyörgök, Jeeves honnan tud erről egyáltalán? 

– Nagyon kevés olyan dolog van ezen a világon, Agatha néni – 

mondtam komolyan –, amelyről Jeeves ne tudna mindent. Ismeri a 

lányt. 

– És ki az illető? 

– Pincérnő a Buffers Klubban. 

Számítottam rá, hogy ennek lesz hatása; lett is. A nőrokon olyan 

süvöltést hallatott, mint amikor a Cornwall Expressz kereszteződésen 

halad át. 

– Úgy veszem ki a viselkedésedből, Agatha néni – szóltam –, hogy 



ezt a dolgot meg akarod akadályozni. 

– Persze hogy meg akarom akadályozni. 

– Akkor csak egy eljárást követhetünk. Csengetek Jeevesnek, és 

kikérem a tanácsát. 

Agatha néni láthatóan megmerevedett. Akárcsak egy grande dame, 

még a régi világból. 

– Komolyan mondod, hogy ezt a bizalmas családi ügyet meg akarod 

tárgyalni az inasoddal? 

– Abszolúte. Jeeves tudni fogja, mi a teendő. 

– Mindig tudtam, hogy idióta vagy, Bertie – szólt a vérrokon, most 

már valahol 3 fok környékén a Fahrenheit-skálán –, de azért annyit 

mégis feltételeztem rólad, hogy van benned némi önérzet, büszkeség, a 

rangod iránti tisztelet. 

– Miért, tudod, hogy mit mondott erről Burns, a költő? 

Egyetlen pillantással belém fojtotta Burnst, a költőt. 

– Egy dolgot lehet tenni – mondta –, pénzt kell ajánlani annak a 

nőnek. 

– Pénzt? 

– Magától értetődik. Nem ez lesz az első eset, amikor a nagybátyád 

ilyen lépésre kényszerít. 

Üldögéltünk egy darabig, merengtünk. A család mindig leül és 

mereng, ha George bácsi egykori szerelmi históriája kerül szóba. Akkor 

még fiatal voltam ahhoz, hogy ténylegesen bevonjanak, de a részleteket 

gyakran hallottam sok forrásból, például George bácsitól is. Elég a 

legcsekélyebb mértékben felbiztatni, és már meséli is a teljes történetet, 

néha egy este kétszer is. A leányzó bárkisasszony volt a Criterionban, 

közvetlenül azelőtt, hogy George bácsi megörökölte volna a címet. 

Maudie volt a neve, és George bácsi szívből szerette, de a család hallani 

sem akart róla. Mélyre nyúltak a párnacihába, és lefizették a lányt. Ez is 

afféle mélyen emberi történet, ha értik, mire gondolok. 

Én ettől a lepénzelési tervtől nem voltam elragadtatva. 

– Ahogy gondolod – válaszoltam –, de komoly rizikót vállalsz. Hogy 

mondjam: amikor regényekben, színdarabokban ilyesmivel 

próbálkoznak, általában csúnyán megjárják. A közönség mindig a lányt 

tünteti ki rokonszenvével. Ő meg kihúzza magát, és rezzenéstelen, tiszta 

tekintettel nézi a kísértőket, akik ettől meg szoktak roggyanni, nem is 



kicsit. Én a helyedben veszteg maradnék és hagynám, hogy a természet 

elvégezze a munkáját. 

– Nem értelek. 

– Hát, csak egy percig vedd számításba, hogy néz ki George bácsi. 

Nem egy Greta Garbó, lássuk be. Én egyszerűen azt tenném, hogy 

hagynám, a lány jól megnézze magának. Hidd el nekem, Agatha néni, 

én tanulmányoztam az emberi természetet, és nem hiszem, hogy 

akárcsak egyetlen olyan nő is van a világon, aki, ha látja George bácsit 

abban a mellényben, amiben járni szokott, ne azt gondolná, hogy ajtót 

kell mutatnia neki, ennyivel tartozik önmagának. Ráadásul az a lány 

étkezések alkalmával látta George bácsit, márpedig George bácsi, 

amikor az ennivaló fölé hajol, olyan látványt nyújt, hogy… 

– Ha nem nagy teher számodra, Bertie, jó lenne, ha nem fecsegnél 

zagyvaságokat. 

– Ahogy parancsolod. Akkor is, szerintem rém kínos lesz neked, 

hogy pénzt kínálj annak a lánynak. 

– Nem is én akarom megtenni. Te fogod lebonyolítani a tárgyalást. 

– Én? 

– Természetesen. Azt gondolom, hogy száz font bőven elég lesz. De 

majd biankó csekket kapsz, hogy szükség esetén magasabb összeget is 

ráírhass. A lényeg az, hogy kerüljön akármennyibe, a nagybátyádat ki 

kell szabadítani ebből a kapcsolatból. 

– Tehát ezt az egészet át akarod tolni rám? 

– Legfőbb ideje, hogy te is tegyél valamit a családért. 

– És amikor kihúzza magát, és rezzenéstelen, tiszta tekintettel néz 

rám, mivel jöhetek elő ráadásként? 

– Semmi szükség arra, hogy tovább vitatkozzunk ezen. Félóra alatt 

odaérhetsz Kelet-Dulwichba. Sűrűn járnak a vonatok. Én itt megvárom, 

amíg visszajössz jelentéstételre. 

– De figyelj már! 

– Bertie, most azonnal odamégy, és beszélsz azzal a nővel. 

– Jó, de a fenébe is… 

– Bertie! 

Bedobtam a törülközőt. 

– Ó, rendben, ha azt mondod. 

– Azt mondom. 



– Hát akkor jó. Rendben. 

Nem tudom, utaztak-e már Kelet-Dulwichba azzal a céllal, hogy egy 

idegen nőnek felajánljanak száz ficcset annak fejében, hogy elereszti 

George bácsit. Ha esetleg ez még nem fordult volna elő, akkor közlöm, 

hogy rengeteg ennél sokkal jobb szórakozás létezik. A pályaudvarhoz 

autózni nem volt egy öröm. A vonatozás sem volt egy öröm. A 

vasútállomásról elgyalogolni a Kitchener Roadra, az sem. De a 

legkisebb örömet az a perc hozta számomra, amikor végre megnyomtam 

az ajtócsengőt, egy eléggé slampos szolgáló beengedett, végigkísért egy 

folyosón egy szobába, ahol rózsaszín tapéta volt a falon, zongora a 

sarokban és egy sereg fénykép a kandallópárkányon. 

A fogorvosi várószobát kivéve, amelyre egyébként eléggé 

emlékeztetett, semmi sem tudja sokkal inkább kedvét szegni az 

embernek, mint ezek a kertvárosi szalonok. Rendkívül nagy a 

valószínűsége annak, hogy kis asztalkán üvegszekrényben álló, kitömött 

madarat is tartalmaznak, márpedig ha van olyan dolog, amitől az 

érzékeny embernek összeszorul a gyomra, az a hideg, vádló tekintet, 

amellyel a fajdkakas néz rá – vagy az az akármi, aminek a belső szerveit 

kicserélték fűrészporra. 

Ilyen üvegszekrénykéből három is volt a Wistaria ház szalonjában, 

úgyhogy akárhova nézett az ember, a tekintete mindenhol találkozott 

valamelyikkel. Kettőben magányos madár volt, a harmadikban egy 

családi csoportozat: apapinty, anyapinty és egy kisebb pintykölyök, 

amelyiknek a feje egyértelműen bűnözői hajlamot tükrözött, és nagyobb 

szerepe volt az életörömöm felszámolásában, mint az összes többinek 

együttvéve. 

Az ablakhoz léptem, és a párkányon álló kukoricalevelet nézegettem, 

hogy elkerüljem a madár tekintetét, amikor meghallottam, hogy nyílik 

az ajtó, és megfordulva szembetaláltam magam valakivel, aki aligha 

lehetett a lány, így csak azt gondolhattam, hogy a nagynéni. 

– Ó, hoppá… – mondtam. – Jó napot. 

A köszönés gombócosra sikerült, mert kicsit döbbent voltam. Hogy 

mondjam: a szoba annyira kicsi volt, az illető meg olyan nagy, hogy 

hirtelen légszomjam támadt. Vannak olyan illetők, akikkel az ember 

nem szívesen mutatkozik együtt, és ez a nagynéni ezek közé tartozott. 

Tornyosult minden irányban, ha ez érthető. El tudom képzelni, hogy 



fénykorában nagyon szemrevaló lehetett, bár akkor is a tömeges típusba 

tartozhatott. Mire belépett az életembe, rengeteg túlsúlyt szedett 

magára. Olyan volt, mint az 1880-as évek fényképről ismert 

operaénekesei. Narancssárga volt a haja, a ruhája mályvaszínű. 

Viszont barátságos természetű volt. Mintha örült volna, hogy 

Bertrammal találkozhat. Szélesen mosolygott. 

– Hát végre itt van! – mondta. 

Ebből semmit sem tudtam kihámozni. 

– He? 

– De azt hiszem, az unokahúgomat még nem kellene zavarni. 

Nemrég sikerült elszunyókálnia. 

– O, akkor… 

– Vétek lenne felébreszteni, nem? 

– Hogyne, abszolúte – mondtam, megkönnyebbülten. 

– Ha influenzás az ember, éjjel nem tud aludni, aztán amikor reggel 

végre elbóbiskol… hát kár lenne felébreszteni, nem? 

– Miss Platt influenzás? 

– Azt hiszem. De persze majd ön fogja megmondani. Azért addig 

sem fogjuk vesztegetni az időt. Ha már itt van, megnézhetné a térdemet. 

– A térdét? 

Nagy barátja vagyok a térdeknek, a megfelelő időben és, hogy úgy 

mondjam, a megfelelő helyen, de ez nem tűnt olyan alkalomnak. Ennek 

ellenére menetrendszerűen folytatta. 

– Mit szól ehhez a térdhez? – kérdezte, föllebbentve a hét fátylat. 

Nos, az ember legyen udvarias. 

– Szuper! – mondtam. 

– Nem is hinné, hogy mennyire tud sajogni néha. 

– Tényleg? 

– Olyan nyilalló fájás. Csak jön, aztán elmúlik. De mondok valami 

vicceset. 

– Mi lenne az? – kérdeztem, mert nagyon rám fért volna már egy 

jóízű nevetés. 

– Az utóbbi időben ugyanilyen fájdalom jelentkezik itt, a gerincem 

tövénél. 

– Ne tessék mondani! 

– Pedig. Mintha izzó tűkkel szurkálnának. Jó lenne, ha azt is 



megnézné. 

– A gerincét? 

– Igen. 

Megráztam a fejem. Senki sem nagyobb barátja a jó mókának, mint 

én; élek-halok a bohém játékosságért, bírom, ha jó a hangulat, meg 

minden. De azért van egy határ, és mi, Woosterek tudjuk, hogy azt hol 

kell meghúzni. 

– Azt nem – szögeztem le határozottan. – Gerincet, azt nem. Térdet 

igen. Gerincet nem – mondtam. 

Ettől meglepődött. 

– Hát – jegyezte meg –, furcsa egy orvos maga, meg kell mondanom. 

Elég gyors a felfogásom, mondtam már; kezdtem átlátni, hogy 

valamiféle félreértés van kibontakozóban. 

– Orvos? 

– Hát doktornak mondja magát, vagy nem? 

– Azt tetszett hinni, hogy orvos vagyok? 

– Hát nem orvos? 

– Nem. Orvos nem. 

Ezt ilyenformán tisztáztuk. Szemünkről lehullt a hályog. Tudtuk 

immár, hányadán állunk. 

Gyanítottam, hogy az asszony barátságos lélek. Most igazolta 

nézetemet. Nem hiszem, hogy hallottam valaha nőt ennél nagyobbat 

nevetni. 

– Nahát, ez óriási! – mondta, és kölcsönkérte a zsebkendőmet, hogy 

megtörölgesse a szemét. – Még ilyet! De ha nem orvos, akkor kicsoda? 

– Wooster a nevem. Miss Platthoz jöttem. 

– Milyen ügyben? 

Ez volt az a pillanat, természetesen, amikor előhúzhattam volna a 

csekket, kirukkolhattam volna a farbával. De valahogy nem voltam 

képes rá. Tudják, hogy van ez. Pénzt ajánlani valakinek, hogy leszálljon 

az ember nagybátyjáról, ez a legjobb esetben is rázós feladat, ha pedig a 

légkör nem olyan, akkor előfordulhat, hogy az ember a céltáblát sem 

találja el. 

– Ó, csak benéztem, tetszik tudni. – Remek ötletem támadt. – A 

bácsikám hallotta, hogy gyengélkedik, tetszik tudni, és megkért, hogy 

nézzek be hozzá érdeklődni – magyaráztam. 



– A bácsikája? 

– Lord Yaxley. 

– Ó! Maga tehát Yaxley unokaöccse? 

– Így igaz. Gondolom, ő is sűrűn járogat ide, mi? 

– Nem. Még egyszer sem találkoztam vele. 

– Még nem? 

– Nem. Rhoda persze sokat beszél róla, de valami okból még egy 

csésze teára sem hívta meg soha. 

Kezdtem átlátni, hogy Rhoda érti a csíziót. Ha olyan lány lennék, 

akit valaki éppen feleségül akar venni, és tudnám, hogy otthon egy ilyen 

asszonyszemély tartózkodik, én is kétszer meggondoltam volna, hogy 

meghívjam-e látogatóba, amíg a szertartás le nem zajlott, és az aláírások 

nincsenek ott a szaggatott vonalon. Úgy értem: makulátlanul aranyos 

teremtés, aranyból van a szíve, nem vitás, de mégsem az a típus, akit idő 

előtt ráeresztenék a Rómeómra. 

– Gondolom, meglepődtek, amikor megtudták, igaz? – kérdezte. 

– Meglepődtünk, ez a helyes kifejezés. 

– Persze még semmi sincs véglegesen eldöntve. 

– Ez komoly? Én azt hittem… 

– Ó, nem. Rhoda még meggondolja. 

– Értem. 

– No persze úgy érzi, hogy hatalmas bókot kapott őlordságától. De 

aztán néha meg gondolkodóba esik, hogy nem túlságosan idős-e hozzá. 

– Agatha nénikém ugyanígy gondolkodik. 

– De persze ott van, ugye, a főnemesi rang… 

– Igen, az ott van. És egyébként mit tetszik gondolni erről a 

dologról? 

– Á, az semmit se számít, hogy én mit gondolok. A lányokra 

mostanában már semmivel sem lehet hatni, nem igaz? 

– Nem nagyon. 

– Mindig azt szoktam mondogatni, mi lesz ezekből a lányokból. De 

hiába, ez már csak így van. 

– Abszolúte. 

Semmi ok sem mutatkozott arra nézve, hogy vajon ez a beszélgetés 

miért ne folytatódna ugyanígy az örökkévalóságig. A nagynéni azt a 

benyomást tette rám, mintha egész napra erre rendezkedett volna be. 



Ekkor azonban megjelent a szolgáló, és közölte, hogy megjött az orvos. 

Felálltam. 

– Akkor én megyek is. 

– Ha muszáj. 

– Szerintem ideje. 

– Hát akkor pá. 

– Kézcsók – mondtam, és kiléptem a friss levegőre. Tudván, mi vár 

rám odahaza, szívesebben mentem volna a klubba, hogy ott töltsem a 

nap hátralevő részét. De szembe kellett néznem a helyzettel. 

– Nos? – kérdezte Agatha néni, amikor besomfordáltam a nappaliba. 

– Hát… igen is, nem is – feleltem. 

– Hogy értsem ezt? Visszautasította a pénzt? 

– Nem éppen. 

– Elfogadta? 

– Hát, azt sem éppen. 

Elmondtam, mi történt. Nem számítottam rá, hogy őrülten boldog 

lesz tőle, és jó is, hogy nem számítottam, mert nem lett. Sőt, ahogy a 

történet kibontakozott, a megjegyzései egyre keményebbek lettek, és 

amikor a végére értem, olyan kiáltást hallatott, hogy attól majdnem 

betört az ablak. Olyasféle hangzása volt: „Arg!”, mintha azt akarta 

volna mondani, hogy „Az árgyélusát!”, de idejében eszébe jutott az 

előkelő családfája. 

– Sajnálom – mondtam. – Mondhat-e férfi többet ennél? 

Begyulladtam. Cserben hagyott az ősi kurázsi. Ilyesmi bárkivel 

megtörténhet. 

– Életemben nem hallottam még ilyen gerinctelenséget. 

Megrázkódtam, mint a katona, akinek kiújult a régi sebesülése. 

– Nagyon leköteleznél, Agatha néni, ha a gerinc szót nem 

használnád. Emlékeket ébreszt. 

Nyílt az ajtó. Jeeves jelent meg. 

– Uram? 

– Igen, Jeeves? 

– Azt hittem, szólított, uram. 

– Nem, Jeeves. 

– Igenis, uram. 

Vannak pillanatok, amikor még Agatha néni szeme láttára is képes 



vagyok határozottságra. Most, hogy láttam Jeevest ott állni, ahogy 

minden vonásáról sütött az értelem, hirtelen azt éreztem, 

megengedhetetlen pipogyaság lenne hagyni, hogy a gyógyír és enyh 

forrása kihasználatlanul maradjon csak azért, mert Agatha néninek 

előítéletei vannak az ellen, hogy a családi ügyekbe beavassuk a 

személyzetet. Lehet, hogy megint azt fogja majd mondani, hogy „Arg!”, 

de én most elhatároztam, hogy megteszem, amit már a kezdet kezdetén 

meg kellett volna tennem – Jeeves kezébe helyezem az ügyet. 

– Jeeves – szóltam –, van ez a dolog George bácsival. 

– Igen, uram. 

– Ismeri a helyzetet? 

– Igen, uram. 

– Tudja, mit szeretnénk. 

– Igen, uram. 

– Akkor adjon tanácsot, de hamar! Gondolkodjon röptében. 

Hallottam, hogy Agatha néni morgolódik, mint a tűzhányó, mielőtt 

rátámad a környék lakosaira, de nem hátráltam. Láttam Jeeves 

szemének csillogásából, hogy formálódik egy ötlet. 

– Úgy tudom, hogy ön ellátogatott az ifjú hölgy otthonába, uram. 

– Most értem haza. 

– Akkor bizonyára találkozott az ifjú hölgy nagynénjével. 

– Jeeves, mással sem találkoztam, csak vele. 

– Úgy hát a javaslat, amelyet előterjeszteni szándékozom, bizonyára 

kedvére való lesz, uram. Azt javasolnám, hogy ismertesse össze 

őlordságát ezzel az asszonnyal. A szóban forgó személynek mindig az 

volt a szándéka, hogy együtt kíván lakni az unokahúgával, annak 

házasságkötése után is. Ha találkoznának, ez a kilátás bizonyára 

megfontolásra készteti majd őlordságát. Mint tapasztalta, uram, 

aranyszívű asszony, de tagadhatatlanul a nép egyszerű gyermeke. 

– Jeeves, igaza van! Minden mástól függetlenül is az a narancssárga 

haj…! 

– Pontosan, uram. 

– A mályvaszínű ruháról nem is beszélve. 

– Pontosan, uram. 

– Holnap meghívom ebédre, hogy találkozzanak. Látod – fordultam 

Agatha nénihez, aki még mindig fortyogott magában –, hogy már elsőre 



milyen pazar tervet rántott elő a kabátujjából? Ugye megmondtam, 

hogy… 

– Ennyi elég, Jeeves – szólt Agatha néni. 

– Igenis, asszonyom. 

Miután Jeeves távozott, Agatha néni néhány percen keresztül kissé 

eltért a tárgytól, és megjegyzéseket tett az olyan Woosterekre, akik 

azzal csorbítják a család presztízsét, hogy eltűrik a személyzet hatásköri 

túllépéseit. Aztán visszakanyarodott az úgynevezett fő témához. 

– Bertie – mondta –, holnap elmégy, újra felkeresed ezt a lányt, és 

most már azt fogod tenni, amit én mondok! 

– De hát a csudába is! Itt ez a nagyszerű alternatív stratégia, az egyén 

pszichológiájára alapozva… 

– Elég ebből, Bertie! Hallottad, mit mondtam. Megyek. Volt 

szerencsém. 

Elsüvített, nem is sejtve, hogy Bertram Wooster milyen anyagból van 

gyúrva. Alig csukódott be az ajtó, én már Jeevesért kiáltottam. 

– Jeeves – kezdtem –, ez a legutóbbi nagynéni nem akar helyet adni a 

maga nagyszerű tervének, de én dacolok ezzel, és ernyedetlenül véghez 

akarom vinni. Szerintem ez világverő. Meg tudná tenni, hogy 

megkaparintja ezt a nőszemélyt és idehozza holnap ebédelni? 

– Igen, uram. 

– Helyes. Addig felhívom George bácsit. Jót cselekszünk Agatha 

nénivel, akarata ellenére. Hogy is mondja a költő, Jeeves? 

– A Burns nevű költő, uram? 

– Nem a Burns nevű. Valamelyik másik költő. A titokban végzett 

jótettekről. 

– „Nem tudott, apró kegyes gesztusok”, uram? 

– Erről van szó, dióhéjban. 

Gondolom, a titokban végzett jótettek dicsfénybe vonják az embert, 

de nem mondhatnám, hogy kimondottan vártam volna a másnapi 

lakomát. Asztaltársként George bácsi már magában is eléggé megviseli 

az embert, mert fokozott mértékben hajlamos kisajátítani a beszélgetést 

és azután a tüneteinek ismertetésére szorítkozni, mert ő is azok közé 

tartozik, akik sohasem képesek belátni, hogy a nagyközönség nem 

vágyik mohón arra, hogy minden tudhatót megtudjon a gyomorfalukról. 

Adjuk hozzá ehhez a nagynénit, és olyan együttest kapunk, amely a 



legkeményebbeket is kétségbeesésbe döntheti. Abban a percben, amikor 

felébredtem, éreztem a balsors árnyékának közeledtét, és a felhő, ha ez 

érthető, egész délelőtt csak egyre sötétebb lett. Mire Jeeves meghozta a 

koktélokat, már jól le voltam görbülve. 

– Két fityingért, Jeeves – mondtam –, hagynám az egészet, és 

elhúznám a csíkot a Parazitába. 

– El tudom képzelni, hogy ez meglehetős megpróbáltatásnak fog 

bizonyulni, uram. 

– Honnan ismeri ezeket az embereket, Jeeves? 

– Egy ismerős fiatalemberen, a Mainwaring-Smith ezredes személye 

körüli úriemberen keresztül, uram. Ő és az ifjú hölgy akkoriban jól 

megértették egymást; a fiatalember kívánta, hogy kísérjem el a Wistaria 

házba és találkozzam az ifjú hölggyel. 

– Jegyesek voltak? 

– Nem kimondottan jegyesek, uram. Megértették egymást. 

– És min vesztek össze? 

– Nem vesztek össze, uram. Amikor őlordsága látogatásokat kezdett 

tenni, az ifjú teremtés, akinek természetesen hízelgett, ami történik, 

ingadozni kezdett szerelem és ambíció között. Hivatalosan még a mai 

napig sem vetett véget a fiatalemberrel való összhangnak. 

– Ha tehát a terve beválik, és George bácsi kihátrál, az a maga 

cimborájának is jól jöhet majd? 

– Igen, uram. Smethurst (ugyanis Smethurst a neve) szerint ez oly 

cél, minőt óhajthat a kegyes. 

– De jó megfogalmazás, Jeeves. A sajátja? 

– Nem, uram. Az avoni hattyúé, uram. 

Egy láthatatlan kéz odakint megszólaltatta a csengőt, én pedig 

összeszedtem magam, hogy eljátsszam a házigazdát. Kezdődjön az 

előadás. 

– Mrs. Wilberforce, uram – jelentette Jeeves. 

– Elképzelni sem tudom, hogy fogom komoly képpel kibírni, ha 

megáll a hátam mögött, és megkérdezi: „Asszonyom, parancsol még 

egy kis burgonyát?” – szólt a nagynéni, miközben behömpölygött, és 

nagyobb, rózsaszínűbb és kedélyesebb volt, mint bármikor. – Tudja, mi 

már ismerjük egymást – bökött Jeeves felé a hüvelykujjával. – Járt már 

nálunk, együtt teáztunk. 



– Mesélt erről. 

Körülpillantva felmérte az ebédlőt. 

– Szépen lakik – jegyezte meg. – Bár én jobban szeretem, ha több a 

rózsaszín a lakásban. Az olyan vidám. Hát itt mit látnak szemeim? 

Koktél? 

– Martini, egy löket abszinttal – mondtam, és tölteni kezdtem. 

Vendégem kislányosan felsikkantott. 

– Nehogy már meg akarja itatni velem azt az izét! Fogalma sincs, mi 

lenne, ha csak hozzáérnék. Ó, kínok kínja, poklok pokla! Ez kikészíti a 

gyomorfalat. 

– Ó, hát nem is tudom. 

– Én tudom. Ha maga is annyi ideig lett volna bármixer, mint én, 

maga is tudná. 

– Ó, ööö… kegyed bármixer volt? 

– Évekig, fiatalabb koromban, mint amennyi most vagyok. A 

Criterionban. – Erre elejtettem a koktélkeverőt. 

– Tessék! – mutatott rá a vendég azonnal a tanulságra. – Ez is attól 

van, hogy azt az izét issza. A keze is remeg. Mindig azt mondogattam a 

fiúknak: „Ha már, akkor portóit. A portói egészséges. Néhány 

cseppecskét magam is megkockáztatok. De ezeket az újfajta, 

Amerikából szalajtott kotyvalékokat… Azt aztán nem.” De sosem 

hallgattak rám. 

Bizalmatlanul méregettem. A Criterionban természetesen százával 

dolgozhattak bárkisasszonyok annak idején, de azért mégis 

meghökkentem. George bácsi sok évvel korábban tett kísérletet 

mesalliance-ra – sokkal azelőtt, hogy megörökölte volna a grófi címet –, 

de a Woosterek még mindig összerezzennek a Criterion név hallatán. 

– Ööö… Amikor a Criterben dolgozott – puhatolóztam –, nem 

találkozott véletlenül valakivel, akit ugyanúgy hívtak, mint engem? 

– Sajnos nem emlékszem a nevére. Mindig olyan buta vagyok a 

nevekkel. 

– Wooster. 

– Wooster! Amikor tegnap bemutatkozott, úgy értettem, hogy Foster. 

Wooster! Hogy ismertem-e valakit, akinek Wooster a neve? Nahát! 

Kérem, George Wooster meg én… – én csak Malackának hívtam – már 

bejelentkeztünk az anyakönyvi hivatalban, csak a családja megtudta és 



közbelépett. Rengeteg pénzt kínáltak, hogy mondjak le róla, én meg, 

mint egy csacsi lány, hagytam magam rábeszélni. Legalább ezerszer 

tanakodtam már azóta, hogy vajon mi lehet vele. Rokona magának? 

– Bocsánat – szóltam –, Jeevesnek kell mondanom valamit. 

Kisiettem Jeeves lakrészébe. 

– Jeeves! 

– Uram? 

– Tudja, mi történt? 

– Nem, uram. 

– Ez a perszóna… 

– Uram? 

– Ő George bácsi bárkisasszonya! 

– Uram? 

– Ó, az ördögbe is, biztosan hallott már George bácsi 

bárkisasszonyáról. Töviről-hegyire ismeri az egész család történetét. Az 

a bárkisasszony, akit évekkel ezelőtt el akart venni. 

– Ó, igen, uram. 

– Az egyetlen nő, akit valaha szeretett. Milliószor hallottam ezt tőle. 

A negyedik szódás whiskyvel egyidejűleg sziruposan áradozni kezd 

erről a nőről. Ezt az őrült pechet! Mire észbe kapunk, a múlt szava 

visszhangot kelt a szívében. Érzem, Jeeves. Ez a nő épp az a fajta. Még 

alig lépett be, máris a gyomorfalát kezdte emlegetni. Érzi ennek a 

hátborzongató jelentőségét, Jeeves? George bácsinak is a gyomorfal a 

kedvenc beszédtémája. Ez azt jelenti, hogy George bácsi meg ez a nő 

rokonlelkek. Olyanok lennének együtt, mint… 

– A zsák meg a foltja? 

– Pontosan. 

– Szerfölött nyugtalanító, uram. 

– Mit lehetne tenni? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– Rájöttem, mit fogok csinálni. Felhívom, és közlöm, hogy az ebéd 

ugrott. 

– Aligha kivitelezhető, uram. Úgy vélem, hogy őlordsága már itt áll 

az ajtó előtt. 

Így is volt. Jeeves beengedte, én pedig George bácsi mögött 

kullogtam, ahogy végighaladt a folyosón a nappali felé. Döbbent csend 



támadt, amikor belépett, aztán kettő darab következett a jellegzetes 

meglepett sikkantásból, amit olyankor lehet hallani, ha régi pajtások 

hosszú távollét után újra találkoznak. 

– Malacka! 

– Maudie! 

– Még ilyet! 

– Nahát, komolyan mondom! 

– Hát ezt a tésztát! 

– Nézze meg az ember! 

– Nahát, hogy belőled Lord Yaxley lett azóta! 

– Később örököltem a címet, miután szétváltunk. 

– Gondolj bele! 

– Úgy meglepődtem, az állam is leesett! 

Ott imbolyogtam körülöttük, egyik lábamról a másikra állva. 

Amennyi figyelmet fordítottak rám, lehettem volna akár a néhai 

Bertram Wooster is, testetlen alakban. 

– Maudie, a nemjóját, egy nappal se nézel ki öregebbnek! 

– Te se, Malacka. 

– Hogy voltál azóta, ilyen sok éven keresztül? 

– Egész jól. A gyomorfalam nem olyan, mint kéne. 

– Atyavilág! Komolyan mondod? Nekem is bajaim vannak a 

gyomorfalammal. 

– Étkezések után úgy elnehezülök. 

– Én is elnehezülök étkezések után. Mit szedsz rá? 

– Perkins-féle Meg-E-Mészt. 

– Drága kisanyám, az semmire se jó! Nem ér semmit. Én is évekig 

próbálkoztam vele, nem használt. Ha olyat akarsz, ami tényleg segít, 

akkor… 

Kisurrantam. Amikor utoljára láttam őket, George bácsi leült a nő 

mellé a kanapéra, és szorgosan duruzsolt. 

– Jeeves – mondtam, miután kitántorogtam a szobájába. 

– Uram? 

– Csak ketten lesznek az ebédnél. Rám ne számítson. Ha észreveszik, 

hogy nem vagyok itt, mondja meg nekik, hogy kaptam egy telefonhívást 

és sürgős ügyben el kellett mennem. A helyzet meghaladja Bertram 

erejét, Jeeves. A Parazitában leszek található. 



– Igenis, uram. 

Későre járt már, amikor az egyik pincér odajött hozzám a 

biliárdasztalhoz, ahol szórakozottan lökdöstem a golyókat, és értesített, 

hogy Agatha néni keres telefonon. 

– Bertie! 

– Halló! 

Meglepődtem, mert a hallgatóban olyan nagynéni hangja szólalt 

meg, aki úgy érzi, hogy a dolgok jobbra fordultak. Madárszerű trillákat 

hallatott. 

– Bertie, megvan az a csekk, amit adtam neked? 

– Meg. 

– Akkor tépd össze. Nem lesz rá szükség. 

– Mi? 

– Mondom: nem lesz rá szükség! A nagybátyád az imént hívott. Nem 

fogja elvenni azt a lányt. 

– Nem? 

– Nem. Úgy látszik, átgondolta a dolgot, és belátta, mennyire nem 

illenének egymáshoz. Ami még megdöbbentőbb, hogy George 

megnősül! 

– Mégis? 

– Igen, egy régi ismerősét veszi el, bizonyos Mrs. Wilberforce-t. Úgy 

értesültem, hogy az életkora is megfelelő. Kíváncsi vagyok, vajon 

melyik Wilberforce család tagja lehet. Két fő ága van a családnak: az 

essexi Wilberforce-ok és a cumberlandi Wilberforce-ok. Azt hiszem, 

van egy oldalág valahol Shropshire-ben is. 

– És Kelet-Dulwichban? 

– Mit mondtál? 

– Semmit, semmit. 

Letettem. Aztán visszatértem kellemes otthonomba, kissé úgy, mint 

akit homokzsákkal vágtak kupán. 

– Nahát, Jeeves – mondtam, és tekintetemet megrovóvá alakítottam. 

– Mit hallok? Minden szépen elrendeződött? 

– Igen, uram. Őlordsága a desszert és a sajttál között hivatalosan 

bejelentette az eljegyzést. 

– Bejelentette, mi? 

– Igen, uram. 



Szúrósan néztem a fickót. 

– Talán nincs tudatában, Jeeves – mondtam hűvös, érzelemmentes 

hangon –, hogy ez az eset nagyon jelentős mértékben csorbította a 

hitelét. Mindig úgy tekintettem magára, mint olyan tanácsadóra, akinek 

párja nincs. Csüggtem az ajkán, hogy így fejezzem ki magam. És most 

nézze meg, mit művelt. Minden, ami történt, egyenesen a maga tervéből 

következett, az egyén pszichológiájára alapozva. Azt gondoltam volna, 

Jeeves, hogy mivel ismerte ezt a nőt – társasági helyzetben, teázás 

közben volt alkalma megfigyelni –, kitalálhatta volna, hogy ő azonos 

George bácsi bárkisasszonyával. 

– Megtettem, uram. 

– Micsoda? 

– Tudatában voltam ennek, uram. 

– Akkor azt is tudnia kellett, hogy mi fog történni, ha idejön ebédelni 

és találkoznak egymással. 

– Igen, uram. 

– Hát, az eszem megáll! 

– Ha szabad lesz megmagyaráznom, uram. Ez a Smethurst nevű 

fiatalember, aki erősen kötődik a fiatal hölgyhöz, bizalmas barátom. 

Nemrégiben azzal a reményével fordult hozzám, hogy képes lehetek 

tenni valamit annak érdekében, hogy a kisasszony a szíve szavát 

kövesse: ne hagyja, hogy az arany fénye, őlordsága társadalmi helyzete 

elkápráztassa. Most már nem lesz akadálya egybekelésüknek. 

– Értem. Ez is egy „nem tudott, apró kegyes gesztus”, mi? 

– Pontosan, uram. 

– És George bácsi? Ót szépen bent hagyta a csávában. 

– Nem, uram, ha szabad ellentmondanom önnek. Azt gondolom, 

hogy Mrs. Wilberforce eszményi párja lesz őlordságának. Ha őlordsága 

életmódjában kivetnivalót lehet találni, az abban áll, hogy kissé 

mértéktelenül vette ki részét a terített asztal nyújtotta élvezetekből… 

– Zabál, mint a disznó, azt akarja mondani? 

– Nem merészkedtem volna eddig a megfogalmazásig, uram, de a 

kifejezés valóban fedi a tényeket. Ezenfelül inni is többet ivott, mint 

amennyit az orvos helyeselt volna. Korosodó, vagyonos agglegények, 

akik nélkülözik a rendszeres elfoglaltságot, gyakorta esnek ebbe a 

hibába, uram. A jövendő Lady Yaxley szabályozni fogja ezt. Ami azt 



illeti, amikor a halat szolgáltam fel, fültanúja lettem, amint őladysége ki 

is mondta ezt. Megjegyzést tett őlordsága arcának puffadt jellegére, 

amely ismeretségük korábbi szakaszában még nem volt jelen, és 

megjegyezte, hogy őlordsága gondoskodásra szorul. Úgy gondolom, 

hogy frigyüket ön is rendkívül kedvező kimenetelűnek fogja ítélni. 

Ez kétségkívül… mi is az a szó? Plauzibilis! Ezt persze 

plauzibilisnek véltem, mégis megcsóváltam a fejem. 

– De Jeeves…! 

– Uram? 

– A nő akkor is, ahogy nemrégiben maga mondta, a nép egyszerű 

gyermeke. 

Kis szemrehányással nézett rám. 

– Erőteljes, alsó középosztálybeli származék, uram. 

– Hm! 

– Uram? 

– Azt mondtam: „Hm!”, Jeeves. 

– Különben is, uram, emlékeztetném a költő, Tennyson szavaira: „A 

szívjóság többet ér a fényes koronánál”. 

– És melyikünk fogja ezt megmondani Agatha néninek? 

– Ha szabad egy javaslattal élnem, uram, én azt indítványoznám, 

hogy tekintsünk el a Mrs. Spenser Gregsonnal való mindennemű 

kommunikációtól. Gyakorlatilag becsomagoltam már az ön bőröndjét. 

A kocsi percek leforgása alatt kihozható a garázsból… 

– És irány a láthatár, ahol még férfi a férfi? 

– Pontosan, uram. 

– Jeeves – mondtam –, még most sem vagyok biztos benne, hogy 

mindenben egyetértek magával, amit az utóbbi időben tett. Maga úgy 

gondolja, hogy fényt és kedvességet sugárzott mindenfelé. Én ebben 

nem vagyok annyira biztos. Ezzel a legutóbbi javaslatával azonban 

telibe talált. Akármilyen tüzetesen vizsgálom nem lelek benne hibát. Ez 

jó. Azonnal hozom a kocsit. 

– Igenis, uram. 

– Jusson eszébe, Jeeves, hogy mit mondott Shakespeare, a költő. 

– Mit mondott, uram? 

– „Sietve el; a medve üldözi.” Benne van valamelyik darabjában. 

Emlékszem, diákkoromban le is rajzoltam a margóra. 



 

[11]  

Tuppy próbatétele 
 

– Hahó, Jeeves – mondtam a szobába lépve, ahol a megszólított 

térdig állt bőröndök, ingek és téli meleg holmi tengerében, mint egy 

tengeri szörny a sziklák között. – Csomagol? 

– Igen, uram – felelte ez a derék ember, mert köztünk nincsenek 

titkok. 

– Rakja meg azt a koffert – helyeseltem. – Rakja, Jeeves, rakja 

gondosan. Rakd, ki tudja, meddig rakhatod, és sose vidd a koffered 

gyalog… – Nem tartom kizártnak, hogy hozzátettem a „trallala” szót is, 

mert vidám hangulatban voltam. 

Minden évben, november közepe táji kezdettel szerte Angliában 

jókora adag szorongás és aggodalom kap lábra a jobbfajta vidéki 

udvarházak gazdái között abban az ügyben, hogy ki fogja Bertram 

Woostert patronálni a karácsonyi ünnepek alatt. Lehet emez, de 

ugyanúgy lehet a másik is. Ahogy Dahlia néni szokta mondani: sohasem 

lehet tudni, hogy a mennykő hova sújt. 

Ebben az évben korán meghoztam a döntést. November tizedikénél 

nem lehetett később, amikor vagy egy tucatnyi udvarházban 

megkönnyebbült sóhajok hangzottak fel, miután nyilvánosságra került, 

hogy Sir Reginald Witherspoon báró, a hampshire-i Upper 

Bleachingben álló Bleaching Court ura húzta a legrövidebb 

szalmaszálat. 

Több ok játszott közre abban, hogy elhatározzam, ezt a Witherspoont 

szerencséltetem látogatásommal, azt a tényt leszámítva is, hogy Dahlia 

néni húgát, Katherine-t vette feleségül, és ezért amolyan 

nagybácsiszerűség volt a családomban. Mindenekelőtt a bárónál 

rendkívül jó az ellátás: mind az étkek, mind az italok kifogástalan 

minőségűek. Ezenfelül az istállóiban mindig található olyan ló, amellyel 

érdemes kilovagolni, ami ugyancsak szempont. Harmadjára, nem áll 

fenn a veszélye annak, hogy egy amatőr betlehemesekből álló körmenet 

magába szippantja az embert, és kénytelen az esőben végigcaplatni a 

vidéken, azt énekelve, hogy mennyből az angyal lejött hozzátok, 



pásztorok, pásztorok, vagy pláne kis karácsony, nagy karácsony. 

Mindezek a dolgok nagyon is számítottak nálam, de igazából az 

vonzott Bleaching Courtba, hogy megtudtam: a kis Tuppy Glossop is a 

jelenlévők között lesz. 

Biztos, hogy meséltem már erről a sötét lelkű alakról, de újra 

elmondom a lényegét, csak a biztonság kedvéért. Ő volt az a fickó, ha 

emlékeznek, aki mit sem törődve az egész életünkön végighúzódó 

barátsággal, amelynek során gyakran az én kenyeremet, sómat 

fogyasztotta, fogadott velem, hogy a Parazita Klub úszómedencéje 

fölött lógó kötelek és gyűrűk segítségével nem tudok átlendülni egyik 

partról a másikra, de elképzelhetetlen csalárdsága folytán az utolsó 

gyűrűt kikötötte, így kénytelen voltam lepottyanni a folyadékba, és így 

tönkrement az egyik legfessebb frakk egész Londonban. 

Illő bosszút állni ezen a fickón – ez vált életem uralkodó 

szenvedélyévé azóta is. 

– Ugye észben tartja, Jeeves – mondtam –, hogy Mr. Glossop is ott 

lesz Bleachingben? 

– Igen, uram. 

– Így tehát nem is felejti el becsomagolni az Óriás Spricnit? 

– Nem, uram. 

– A Foszforeszkáló Nyulat sem? 

– Nem, uram. 

– Helyes. Nagy reményeket fűzök a Foszforeszkáló Nyúlhoz, Jeeves. 

Mindenfelől kitűnő referenciákat hallok róla. Fel kell húzni, és éjszaka 

be kell engedni valakinek a szobájába; a nyúl világít a sötétben, ugrál, 

és közben furcsa, nyifogó hangokat hallat. Az egész mutatványt úgy 

tervezték, gondolom én, hogy a kis Tuppyt végromlásba döntse. 

– Nagyon is lehetséges, uram. 

– Ha ez mégsem válna be, akkor is itt van még az Óriás Spricni. 

Minden követ meg kell mozgatni, hogy a fickót valahogy móresre 

tanítsuk – mondtam. – A Wooster-becsület a tét. 

Tovább is fejtegettem volna a témát, de ekkor felberregett az 

ajtócsengő. 

– Majd én nyitom – szóltam. – Szerintem Dahlia néni lesz az. 

Telefonált, hogy délelőtt meglátogat. 

Nem Dahlia néni volt az. A sürgönykihordó csengetett, táviratot 



hozott. Felbontottam, elolvastam, aztán visszavittem a hálószobába, 

kissé összevont szemöldökkel. 

– Jeeves – mondtam –, zűrös üzenetet kaptunk. Mr. Glossoptól. 

– Csakugyan, uram? 

– Felolvasom. Upper Bleachingben adták fel. A szöveg a következő. 

„AMIKOR HOLNAP IDEJOESSZ, HOZD MAGADDAL A FUTBALLCIPOEMET. 

EES, HA EMBERILEG LEHETSEEGES, EGY IR VIZISPAANIELT. SUERGOES. 

UEDV. TUPPY.” 

– Mit tud ebből kihámozni, Jeeves? 

– Én úgy értelmezem a dokumentumot, uram, hogy Mr. Glossop arra 

kéri önt: amikor holnap odautazik, vigye magával Mr. Glossop 

futballcipőjét. Valamint, ha ez emberileg lehetséges, egy ír vízispánielt. 

Utalást tesz arra, hogy a dolog sürgős, és üdvözletét küldi. 

– Igen, én is ezt olvastam ki belőle. De minek a futballcipő? 

– Talán Mr. Glossop futballozni kíván, uram. 

Megfontoltam a dolgot. 

– Igen – mondtam –, ez lehet a megoldás. De mi lehet az oka annak, 

hogy egy emberben, aki békésen üldögél egy vidéki házban, egyszer 

csak feltámad a futballozás iránti vágy? 

– Nem tudnám megmondani, uram. 

– És minek az ír vízispániel? 

– E tekintetben sem mernék találgatásokba bocsátkozni, uram. 

– Egyáltalán: mi az az ír vízispániel? 

– A vízispániel Írországban kitenyésztett fajtája, uram. 

– Gondolja? 

– Igen, uram. 

– Hát, talán igaza van. De vajon minek strapálnám magam azért, 

hogy kutyákat gyűjtsek a kis Tuppynak, bármilyen nemzetiségűt? Mit 

képzel, ki vagyok én? A Mikulás? Talán abban a tévedésben él, hogy a 

Parazita Klubb-beli incidens után is nyájas jóindulattal vagyok iránta? 

Még hogy ír vízispánielt, komolyan mondom! Tcsah! 

– Uram? 

– Tcsah, Jeeves. 

– Igenis, uram. 

Megint megcsördült az ajtócsengő. 

– Eseménydús reggelünk van, Jeeves. 



– Igen, uram. 

– Jól van, kimegyek. 

Most Dahlia néni volt az. Úgy törtetett be, mint akinek valami 

nyomja a lelkét – olyannyira, hogy már a lábtörlőn el is kezdte szavakba 

foglalni. 

– Bertie – mennydörögte azon a messzehordó hangon, amitől 

megreped az ablaküveg és a vázák felborulnak –, amiatt a kis pondró 

Glossop miatt jöttem. 

– Minden a legnagyobb rendben van, Dahlia néni – csitítottam. – 

Irányítás alatt tartom az eseményeket. Az Óriás Spricni és a 

Foszforeszkáló Nyúl épp e percekben kerül becsomagolásra. 

– Nem tudom, miről beszélsz, és egy percig sem hinném, hogy te 

tudod – mondta a nőrokon kissé sprődén –, de ha lennél szíves 

abbahagyni a locsogást, elmondanám, miért jöttem. Nagyon 

nyugtalanító levelet kaptam Katherine-től. Erről a varangyról van szó 

benne. Angelának természetesen egy szót sem szóltam róla. A plafonon 

lenne miatta. 

Ez az Angela Dahlia néni lánya. Ő és a kis Tuppy többé-kevésbé 

jegyeseknek számítanak, bár a Morning Postban még semmit sem tettek 

közzé ebből. 

– Miért? – kérdeztem. 

– Mit miért? 

– Miért lenne Angela a plafonon? 

– Te nem lennél, ha lényegében jegyben járnál egy emberbőrbe bújt 

szörnyeteggel, és valakitől megtudnád, hogy az illető vidéken 

tartózkodik és egy kutyás nővel hetyeg? 

– Lennél szíves még egyszer: egy micsodával? 

– Egy kutyás nővel. Egy olyan nyavalyás természetjáró perszónával, 

aki vastag talpú bakancsban és mérték után készült tweedruhában lepi el 

az angol vidéket, és vegyes összeállítású kutyafalkával közlekedik. 

Fiatalabb koromban én is ilyen voltam, úgyhogy tudom, milyen 

veszélyesek. A neve Dalgleish. Az öreg Dalgleish ezredes lánya. 

Bleaching közelében laknak. 

Kezdett derengeni. 

– Akkor hát erről szólt az az üzenet. Épp az imént táviratozott, hogy 

vigyek neki egy ír vízispánielt. Nem vitás: karácsonyi ajándéknak 



szánja a lánynak. 

– Lehet. Katherine azt írja, hogy a jelek szerint belezúgott a lányba. 

Úgy jár a nyomában, mintha ő is a kutyája lenne; törleszkedik hozzá, 

mint egy macska, és béget neki, mint egy bárány. 

– Egész kis privát állatkert, mi? 

– Bertie – mennydörögte Dahlia néni, és láttam, hogy nagy lelke 

mélyéig fel van kavarva –, ha még egy ilyen élcet megengedsz 

magadnak, elfelejtem, hogy a nagynénéd vagyok, és behúzok egyet. 

Igyekeztem megnyugtatni. Gyógyír a sebre. 

– Én nem aggódnék – jelentettem ki. – Lehet, hogy nincs is benne 

semmi. Erősen fel van fújva ez az egész, nem is lehet vitás. 

– Azt gondolod, hm? Pedig tudod, miféle tróger. Emlékszel, milyen 

bajt okozott, amikor az után az énekesnő után kezdett futni. 

Felidéztem az esetet. Az archívum egy másik helyén megtalálható a 

történet. Cora Bellinger volt a nő neve. Operaénekesnek tanult, és a kis 

Tuppy nagyon nagyra tartotta. Szerencsére azonban Cupák Bingham 

vidám, kulturált szórakoztató estjén Kelet-Bermondseyben a Bellinger 

monoklit ütött Tuppy szeme alá, és a szerelem kihunyt. 

– Ráadásul – folytatta Dahlia néni – van még valami, amit nem 

mondtam el. Összeveszett Angelával, közvetlenül azelőtt, hogy elutazott 

Bleachingbe. 

– Összevesztek? 

– Igen. Ma reggel kifaggattam Angelát, akkor bökte ki. Kisírta a 

szemét szegény angyalkám. Az új kalapjával volt kapcsolatos. 

Amennyire meg tudtam érteni, a fickó azt mondta neki, hogy úgy néz ki 

abban a kalapban, mint egy pincsikutya, mire Angela azt felelte, hogy 

soha többé nem akarja látni ebben az életben, sem a rákövetkezőben. 

Mire a fickó azt felelte: „Rendben!”, és elhúzott. Értem már, hogy mi 

történhetett. Ez a kutyás nő elkapta, amikor visszapattant, és ha 

sürgősen nem történik valami, akkor bármi megtörténhet. Úgyhogy fogd 

a tényeket, tárd Jeeves elé, és kérd meg, hogy lendüljön akcióba, amint 

megérkeztek. 

Mindig egy kissé megorrolok, ha ez így érthető, mert a nőrokon 

eleve abból indul ki, hogy Jeeves közreműködése fenemód 

nélkülözhetetlen ezekben a dolgokban. A válaszom ezért kissé élesre 

sikeredett. 



– Jeeves szolgálataira nem lesz szükség – mondtam. – El tudom 

rendezni ezt az ügyet. A program, amelyet kidolgoztam, bőségesen 

elegendő ahhoz, hogy a kis Tuppy ne érjen rá udvarolgatni. Szándékom 

szerint az első kínálkozó alkalommal beküldőm a szobájába a 

Foszforeszkáló Nyulat. A Foszforeszkáló Nyúl világít a sötétben, ugrál, 

és közben furcsa, nyifogó hangokat hallat. A kis Tuppy fülében úgy szól 

majd, mint a Lelkiismeret Szava; arra számítok, hogy egyetlen kezelés 

után úgy kétheti ápolásra fog szorulni valamilyen gyógyintézetben. 

Amely időszak végére tökéletesen el fogja felejteni azt a szerencsétlen 

lányt. 

– Bertie – szólt Dahlia néni jeges nyugalommal –, te egy 

Javíthatatlan Tökfej vagy. Hallgass rám. Kedvellek, és jó kapcsolataim 

vannak az Elmebaj Bizottságnál, egyedül ennek köszönheted, hogy nem 

zártak gumiszobába már évekkel ezelőtt. Ha elszúrod ezt a dolgot, én 

leveszem rólad a kezemet. Nem érted, hogy ez az ügy sokkal 

komolyabb, mint hogy bohóckodj rajta? Angela boldogsága függ tőle. 

Tedd, amit mondtam, és bízd Jeevesre. 

– Ahogy kívánod, Dahlia néni – feleltem kissé sértetten. 

– Jól van. Most tedd meg. 

Visszamentem a hálószobába. 

– Jeeves – mondtam, és nem is igyekeztem palástolni bosszúságomat 

–, nem kell bepakolnia a Foszforeszkáló Nyulat. 

– Igenis, uram. 

– Az Óriás Spricnit sem. 

– Igenis, uram. 

– Lesújtó kritika tárgyává lettek, s elszállt a hév, mely hozzájuk 

fűzött. Ó, és még valami, Jeeves. 

– Uram? 

– Mrs. Travers arra kéri, hogy amikor megérkeztünk Bleaching 

Courtba, válassza le Mr. Glossopot a kutyás nőről. 

– Igenis, uram. Figyelmet fordítok az ügyre, és minden tőlem telhetőt 

megteszek, hogy megelégedésére szolgáljak. 

Dahlia néni nem túlzott, amikor a helyzet veszedelmes voltáról 

beszélt: ez másnap délután vált világossá számomra. Jeeves meg én a 

kétülésessel hajtottunk Bleachingbe, és kábé félúton jártunk a falu és a 

ház között, amikor hirtelen kutyák tengere jelent meg előttünk, a 



közepén pedig a kis Tuppy sürgölődött egy afféle kukoricán nevelt, 

nagydarab lány körül. Odaadó mozdulatokkal hajlongott felé, és még 

ilyen nagy távolságból is láttam, hogy a füle piros. Viselkedése 

félreismerhetetlenül olyan emberre vallott, aki valami konkrét cél 

elérésén iparkodik; amikor pedig közelebb érve megállapíthattam, hogy 

a lány mérték után készült tweedruhát és vastag talpú bakancsot visel, 

több kétségem nem maradt. 

– Figyeli, Jeeves? – kérdeztem halkan, jelentőségteljesen. 

– Igen, uram. 

– Ez az a lány, mi? 

– Igen, uram. 

Barátilag tutultam egyet-kettőt a kürttel, és kurjantottam néhány 

halihót. Megfordultak – úgy láttam, Tuppy nem örül túlságosan. 

– Ó, hello, Bertie – bökte ki. 

– Hello – válaszoltam. 

– A barátom, Bertie Wooster – magyarázta Tuppy a lánynak, 

számomra úgy tűnt, hogy bocsánatkérő modorban. Szóval, hogy is 

mondjam… mintha el akart volna hallgattatni. 

– Hello – szólt a lány. 

– Hello – mondtam erre én. 

– Hello, Jeeves – váltott témát Tuppy. 

– Jó napot, uram – mondta Jeeves. 

Kissé fojtott csönd keletkezett. 

– Hát, szia, Bertie – mondta végül Tuppy. – Gondolom, mennétek 

tovább. 

Mi, Woosterek ugyanúgy értünk a célzásból, mint bárki más. 

– Szia, majd később beszélünk – köszöntem el. 

– Hát persze! – vágta rá Tuppy. 

Ismét mozgásba hoztam a gépet; tovagördültünk. 

– Ez nem jelent jót, Jeeves. Észrevette, hogy a fickó úgy néz ki, mint 

egy kitömött béka? 

– Igen, uram. 

– És esze ágában sem volt indítványozni, hogy álljunk meg, és 

csatlakozzunk hozzájuk. 

– Nem, uram. 

– Szerintem Dahlia néni félelmei megalapozottak. Az ügy 



komolynak látszik. 

– Igenis, uram, 

– Hát akkor járassa csúcsra az agyát, Jeeves! 

– Igenis, uram. 

Legközelebb csak akkor láttam viszont a kis Tuppyt, amikor a 

vacsorához öltöztem át. Beszivárgott a szobámba, miközben a 

nyakkendőmet igazgattam. 

– Hello – mondtam. 

– Hello – felelte Tuppy. 

– Ki volt az a lány? – kérdeztem a magam ravasz, cseles módján, úgy 

értem: hanyagul, mintegy mellékesen. 

– Ó Miss Dalgleish – felelte Tuppy, és láttam, hogy enyhén elpirul. 

– Itt lakik ő is? 

– Nem. Ő a szomszéd házban lakik, amelyik Bleaching Court 

főkapuja mellett áll. Elhoztad a futballcipőmet? 

– Igen. Jeeves eltette valahova. 

– És a vízispánielt? 

– Bocs. Vízispánielt nem hoztam. 

– Őrült pech. Nagyon fájt a foga egy ír vízispánielre. 

– És az téged miért érdekel? 

– Akartam adni neki egyet. 

– Miért? 

Tuppy kissé felhúzta az orrát. Fagyosan. A tekintete vádló volt. 

– Dalgleish ezredes és a lánya, Miss Dalgleish nagyon rendes volt 

hozzám, amióta csak itt vagyok. Vendégül láttak. Természetesen 

viszonozni akartam a kedvességüket. Nem akarom, hogy olyannak 

tekintsenek, mint a többi modortalan mai fiatalembert, akikről az 

újságban lehet olvasni, akik mindent bezsebelnek és semmit sem 

viszonoznak. Ha valaki meghív ebédre, teára, miegymásra, elvárhatja, 

hogy én is kedveskedjek neki valami apró ajándékkal. 

– Akkor add nekik a futballcipődet. Mellesleg miért kellett 

elhoznom? 

– Jövő csütörtökön játszani fogok. 

– Itt? 

– Igen. Upper Bleaching csapata Hockley-cum-Meston ellen. Azt 

hallom, hogy ez az év mérkőzése. 



– Hogy kerültél a csapatba? 

– A minap egy beszélgetésben megemlítettem, hogy Londonban 

szombatonként az Austini Öregfiúkban szoktam előfordulni, és Miss 

Dalgleish nagyon föllelkesedett; rábeszélt, hogy szálljak be, támogatni a 

falu csapatát. 

– Melyik falu csapatát? 

– Hát Upper Bleachinget, még szép. 

– Á, akkor te Hockley csapatában fogsz játszani? 

– Nem muszáj viccelődnöd, Bertie. Lehet, hogy nem tudsz róla, de 

elég komoly játékerőt képviselek a pályán. Á, Jeeves. 

– Uram? – szólott Jeeves, belépve a jobb középen. 

– Mr. Wooster azt mondja, magánál van a futballcipőm. 

– Igen, uram, nálam volt. Már elhelyeztem a szobájában. 

– Köszönöm, Jeeves. Akar egy kis pénzhez jutni? 

– Igen, uram. 

– Akkor fogadjon Upper Bleaching győzelmére Hockley-cum-

Meston ellen jövő csütörtökön – tanácsolta Tuppy, és dagadozó kebellel 

távozott. 

– Mr. Glossop futballozni fog jövő csütörtökön – magyaráztam, 

miután az ajtó becsukódott. 

– A személyzeti traktusban értesültem erről, uram. 

– Ó! És mit szól hozzá a közvélemény? 

– Azt a benyomást szereztem, uram, hogy a személyzeti traktus 

szerint Mr. Glossop rossz tanácsokat kapott. 

– Miért mondják ezt? 

– Sir Reginald komornyikjától, Mr. Mulreadytől tudom, uram, hogy 

ez az összecsapás bizonyos tekintetben különbözik a hagyományos 

labdarúgó-mérkőzésektől. A két falu között régóta fennálló 

súrlódásoknak tulajdoníthatóan a küzdelmet, úgy tűnik, lazább és 

kezdetlegesebb szabályok szerint játsszák, mint azokban az esetekben, 

amikor két csapat sportszerű versengésben méri össze erejét. A 

játékosok fő célja, mint értésemre adódott, nem annyira a gólszerzés, 

mint inkább az erőszak alkalmazása. 

– Szent ég, Jeeves! 

– A jelek arra mutatnak, hogy a helyzet így áll, uram. A játék 

története egyébként a történészek érdeklődésére is számot tarthat. 



Először VIII. Henrik uralkodása alatt játszották, és a mérkőzés déltől 

napszálltáig tartott, több négyzetmérföldnyi területen. Akkor hét 

haláleset történt. 

– Hét! 

– Nem számítva két nézőt, uram. Az utóbbi években azonban a 

halálos áldozatok helyett csupán törött végtagok és egyéb, kisebb 

sérülések fordulnak elő. A személyzeti traktusban konszenzus uralkodik 

abban a tekintetben, hogy Mr. Glossop részéről ésszerű lenne őrizkedni 

az eseményekben való részvételtől. 

Aránylag elszörnyedtem. Úgy értem: bár élethivatásommá tettem, 

hogy megfizessek a kis Tuppynak azért, amit a Parazitában elkövetett 

ellenem, még maradtak halvány reziduumai a régi barátságnak és 

megbecsülésnek, ha a reziduum szó jó ide. Ráadásul az ember 

bosszúszomjának is van határa. Akármilyen mély felháborodás dúlt is 

bennem a rajtam elkövetett gaztett miatt, azt akkor sem akartam látni, 

hogy Tuppy gyanútlanul téblábol az arénában, és a vad falubeliek 

szétmarcangolják. Tuppy, amint hülyére rémül a Foszforeszkáló Nyúltól 

– ez igen. Ez remek. Ez maga a hepiend. De a hat darabban, hordágyon 

kicipelt Tuppy más tészta. Azt már nem. Abban nincs öröm. Az egy 

percig sem jöhet számításba. 

Egyértelmű tehát, hogy az emberségesség javallata jótékony 

figyelmeztetést írt elő, amíg még van idő. Felcsattogtam a szobájába, 

ahol éppen a futballcipővel játszadozott. 

Elébe tártam a tényeket. 

– Azt kellene tenned – és a személyzeti traktus is így gondolkodik –, 

hogy a mérkőzés előestéjén bokaficamot színlelsz. 

Furcsán nézett rám. 

– Azt akarod javasolni nekem, hogy most, amikor Miss Dalgleish 

bízik bennem, számít rám, lelkes, kislányos lelkesedéssel várja, hogy 

diadalhoz segítsem a faluját, mindezek ellenére hagyjam cserben, hogy 

csak úgy puffan? 

Tetszett a gyors felfogóképessége. 

– Igen, erről lenne szó. 

– Piha! – vágta oda Tuppy; sem előtte, sem azóta nem hallottam ezt a 

szót senkitől. 

– Hogy érted azt, hogy piha? – kérdeztem. 



– Bertie – mondta Tuppy –, amit mondtál, csak fokozta bennem a 

harci kedvet. Vágyom a heves összecsapásra. Kedvemre van az ellenfél 

elszántsága, harci szelleme. Ha némi nyerseség adódik, azt élvezni 

fogom. Az majd feltüzel, hogy tudásom legjavát nyújtsam. Tisztában 

vagy azzal – hevült fel Tuppy, és már a kopoltyúja is piroslott –, hogy Ő 

is ott lesz a nézők között? És tudod, milyen érzés lesz ez nekem? 

Mintha egy középkori lovag bajvívásra indulna hölgye szeme láttára. 

Szerinted Sir Lancelot vagy Sir Galahad, ha jövő csütörtökre lovagi 

tornát tűztek ki, képes lett volna bokaficamot színlelni, ha meghallja, 

hogy kicsit durva lesz? 

– Ne felejtsd el, hogy VIII. Henrik uralkodása alatt… 

– Ne foglalkozz VIII. Henrik uralkodásával. Engem csak az érdekel, 

hogy az idén Upper Bleaching csapata játszhat színesben, és így 

felvehetem az iskolai csapatban hordott régi mezemet. Világoskék trikó, 

Bertie, széles narancssárga csíkokkal. Szédületesen fogok kinézni 

benne, állítom neked! 

– Nem kétlem. 

– Bertie – folytatta Tuppy, mint aki teljesen becsavarodott –, 

elárulom, hogy végre-valahára szerelmes vagyok! Ez most az igazi, 

megtaláltam a páromat. Egész életemben arra vágyakoztam, hogy 

találok majd egy édes lányt, aki a szabad természetben él, akinek 

szemében az angol táj ragyog, és most megtaláltam. Mennyire más ő, 

Bertie, mint azok az üvegházban nevelt, mesterségesen tartott londoni 

lányok! Képesek lennének azok télen egy fél délutánon keresztül a 

sárban ácsorogva futballmeccset nézni? Tudnák, hogy mit kell adni egy 

német juhásznak görcsroham ellen? Képesek lennének egy nap tizenöt 

kilométert gyalogolni a földeken át, és olyan üdén érkezni haza, mint a 

frissen szakasztott rózsaszál? Nem! 

– Miért kéne, hogy képesek legyenek? 

– Bertie, én mindent fölteszek erre a csütörtöki meccsre. Az a 

benyomásom, hogy e percben még afféle anyámasszony katonájának 

tekint, mert a minap feltörte a cipő a lábamat, és kénytelen voltam 

busszal hazajönni Hockleyból. De ha látja majd, hogy török át az 

ellenfél védelmén, akár a préritűz, attól majd elgondolkodik. Az majd 

felnyitja a szemét. Mi? 

– Mi? 



– Mondom: „Mi?” 

– Én is. 

– Akarom mondani: ugye? 

– Hát… Biztos. 

Ekkor megkondult a vacsorához hívó gong, egy perccel sem előbb a 

kelleténél. 

Célirányos tudakozódás által a következő két nap során 

meggyőződtem arról, hogy amikor Bleaching Court személyzeti fertálya 

azt a vélekedését fogalmazta meg, mely szerint a kis Tuppy, aki a 

nagyváros gyengéd közegében született és nevelkedett, jobban tenné, ha 

távol tartaná magát a helyi vitáktól, és elkerülné a futballpályát, ahol e 

vitákat elrendezik, nem a levegőbe beszélt. Alaposan mérlegre tette 

szavait, és józan nézetet fogalmazott meg. A két falu között magasra 

csapnak az indulatok, ahogy mondani szokás. 

Tudják, hogy megy ez az ilyen távoli vidékeken. Az élet hajlamos 

lelassulni egy kicsit. A hosszú téli estéken az ember nem tehet mást, 

csak a rádiót hallgathatja, és azon mélázhat, hogy milyen egy kullancs a 

szomszéd. Azon tépelődhet, hogy Giles gazda hogy rászedte abban a 

disznóvásárlási ügyben, Giles gazda meg azon tépelődhet, hogy az 

ember fiacskája, a kis Ernest hozzávágott egy féltéglát Giles gazda 

lovához a vízkereszt előtti második vasárnapon. És így tovább. Hogy ez 

a bizonyos viszály miért alakult ki, azt nem tudom, de a béke és jóakarat 

ünnepe éppen a kellős közepébe talált. Upper Bleachingben a csütörtöki 

mérkőzés volt az egyetlen beszédtéma, és a lakosság olyan hangulatban 

várta a kezdést, hogy azt csak hátborzongatónak lehet minősíteni. 

Hockley-cum-Mestonban pedig ugyanez volt a helyzet. 

Szerdán ellátogattam Hockley-cum-Mestonba, mert kíváncsi voltam 

a bennszülöttekre, és látni akartam, mennyire rettentőek. Elszörnyedve 

láttam, hogy minden második a falu patkolókovácsának bátyja lehetne. 

Vastag karjuk izmai keménynek látszottak, mint a vas, a Zöld 

Disznóban pedig, ahová inkognitóban benéztem egy nyelet sörre, úgy 

beszéltek az eljövendő sporteseményről, hogy attól megfagyott volna a 

vér mindenkiben, akinek a cimborája bele akarja vetni magát az 

eseményekbe. A tanácskozás úgy hangzott, mintha Attila, Isten ostora 

tervezte volna következő hadjáratát. 

Elhatározott szándékkal tértem vissza Jeeveshez. 



– Jeeves – kezdtem –, maga, aki megszárította és kivasalta azt az 

estélyi öltözéket, jól tudja, hogy mennyit szenvedtem Tuppy Glossop 

ármánya miatt. Igazság szerint, azt hiszem, örülnöm kellene amiatt, 

hogy a sors haragja ilyen félelmetesen dalmahodik a feje fölött. De én 

úgy látom, hogy a sors eléggé túlzásba viszi. A sors elképzelése az 

arányos megtorlásról nem esik egybe az enyémmel. A legféktelenebb 

pillanataimban sem kívántam a szegény ördög halálát. Márpedig 

Hockley-cum-Mestonban láthatólag az az elképzelés kapott lábra, hogy 

itt az alkalom vidám karácsonyt szerezni a helyi temetkezési 

vállalkozónak. Volt aznap a Zöld Disznóban egy vörös hajú fickó, aki 

úgy beszélt, mintha a temetkezési vállalkozó üzlettársa lett volna. 

Sebesen kell cselekednünk, Jeeves! Be kell dobnunk valamit, hogy 

megmentsük a kis Tuppyt, akarata ellenére. 

– Milyen eljárást javasol, uram? 

– Megmondom. Nem hajlandó ésszerűen viselkedni és kihátrálni az 

egészből, mert a lány nézni fogja a meccset, ez a szegény hüllő meg azt 

képzeli, hogy majd villogni fog a pályán és lenyűgözi. Cselhez kell 

folyamodnunk. Magának még ma vissza kell utaznia Londonba, Jeeves, 

és holnap reggel küldenie kell egy táviratot „Angela” aláírással, a 

következő szöveggel, írja le. Felkészült? 

– Igen, uram. 

– „Nagyon sajnálom…” – Elgondolkodtam. – Mit mondana egy lány, 

Jeeves, aki, miután összeveszett a pasival, akivel gyakorlatilag jegyben 

járt, mert az illető azt mondta, hogy az új kalapjában úgy néz ki, mint 

egy pincsikutya, most mégis békejobbot szeretne nyújtani? 

– „Sajnálom, hogy megharagudtam”, uram, becslésem szerint 

megfelelne. 

– Gondolja, hogy ez elég erős? 

– Talán a „drágám” szóval kiegészítve elnyerné a kívánt 

valószerűséget, uram. 

– Helyes. Írja tovább. „Nagyon sajnálom, hogy megharagudtam, 

drágám…” Nem, várjon, Jeeves. Húzza ki. Látom már, hogy hol tértünk 

mellékvágányra. Tudom, hol hagytuk ki a lehetőséget, hogy igazi 

dinamit legyen a szövegben. A táviratot ne úgy írja alá, hogy „Angela”, 

hanem úgy, hogy „Travers”. 

– Igenis, uram. 



– Vagy még inkább: Dahlia Travers. És a szöveg: „Térjen vissza 

most azonnal.” 

– „Haladéktalanul” gazdaságosabb lenne, uram. Egy szóval 

kevesebb. És erősebb a csengése. 

– Igaz. Akkor hát írja: „Térjen vissza haladéktalanul, Angela irtó 

rossz bőrben van…” 

– Javasolnám a „súlyos beteg” kifejezés használatát, uram. 

– Rendben. „Súlyos beteg.” Angela súlyos beteg. Állandóan magát 

hívja, és azt mondja, magának volt igaza abban a kalapdologban.” 

– Ha szabad javaslattal élnem, uram… 

– Mondja csak. 

– Nézetem szerint a következő szöveg megállná a helyét: „Kérem, 

térjen vissza haladéktalanul. Angela súlyos beteg. Magas láz, delírium. 

Minduntalan a maga nevét zokogja, egy kalapról beszél és hogy 

magának volt igaza. Kérem, az első vonattal jöjjön. Dahlia Travers.” 

– Ez jól hangzik. 

– Igen, uram. 

– Jó az, hogy „minduntalan”? Nem lenne jobb az, hogy „szüntelen”? 

– Nem, uram. Minduntalan az adekvát kifejezés. 

– Jól van. Maga tudja. Nos hát, úgy adja fel, hogy fél háromra érjen 

ide. 

– Igen, uram. 

– Fél háromra, Jeeves. Érzékeli az ördögi ravaszságot? 

– Nem, uram. 

– Elmondom. Ha a távirat hamarabb érkezik, akkor még a mérkőzés 

előtt kézhez kapja. Kettő-harminckor azonban már elindul a pályára. Én 

fogom kézbesíteni neki a sürgönyt, a csata egyik nyugalmasabb 

időszakában. Addigra már fogalmat alkothat arról, hogy milyen egy 

labdarúgó-mérkőzés, amelyben Upper Bleaching és Hockley-cum-

Meston csap össze: az üzenet úgy hat majd, mint a varázslat. Nem 

tudom elképzelni, hogy ha valaki egy darabig a tegnap látott 

martalócokkal sportolt, ne fogadna örömmel bármilyen ürügyet, hogy 

abbahagyhassa. Tud követni? 

– Igen, uram. 

– Jól van, Jeeves. 

– Igenis, uram. 



Jeevesben meg lehet bízni. Fél hármat mondtam, és fél három lett. A 

távirat szinte percre pontosan megérkezett. Még fölmentem a szobámba, 

hogy valami melegebb holmit vegyek, oda is magammal vittem. Aztán 

vastag tweedekbe burkolóztam, autóba vágtam magam, és irány a 

játéktér. Épp akkorra értem oda, amikor a két csapat felsorakozott. Fél 

perc múlva felharsant a sípszó, és kitört a háború. 

Ilyen-olyan okok miatt – például mivel olyan iskolába jártam, ahol 

nem játszották – a labdarúgás rögbi néven ismert változatáról nem 

állíthatom, hogy maradéktalanul tisztában vagyok minden 

finomságával, ha ez érthető. A főbb vonalakat, az alapelvet persze 

tudom követni. Vagyis tudom: az a lényeg, hogy a labdát valahogy 

végig kell vinni a pályán és letenni a túlsó végén lévő vonalon túl; 

ennek a programnak a meghiúsítása érdekében mindkét félnek jogában 

áll bizonyos mértékű testi sértést és erőszakot alkalmazni, ami, ha 

másutt követnék el, tizennégy napi letöltendő elzárással lenne 

büntethető, és a bíró az ítéletet szigorú indoklással tetézné meg. De itt 

vége. A sportág tudománya Bertram Wooster számára csukott könyv. 

De mindegy is; szakértők úgy tájékoztattak, hogy ez alkalommal a 

sportág tudományából nem volt jelen annyi, hogy bárki felfigyelt volna 

rá. 

Az utóbbi napokban nagyon sok eső esett, és a pálya eléggé mélynek 

ígérkezett. Valójában mocsarat is láttam már szárazabbat, mint az a 

földterület. A vörös hajú fickó, akit a kocsmában láttam, odacuppogott, 

és a népség üdvrivalgása közepette elvégezte a kezdőrúgást, a labda 

pedig éppen oda szállt, ahol Tuppy ácsorgott a tetszetős világoskék-

narancssárga színharmóniájában. Tuppy ügyesen levette és továbbította, 

én pedig ekkor értettem meg, hogy az Upper Bleaching és Hockley-

cum-Meston között lejátszott mérkőzésnek vannak olyan elemei, 

amelyeket futballpályán általában nem látni. 

Ugyanis Tuppy a fentieket elvégezvén csak állt ott szerényen, amikor 

óriás lábak menydörgő dobaja hangzott fel; a vörös hajú fickó 

odanyargalt hozzá, nyakon ragadta, lerántotta a földre, és rávetette 

magát. Egy pillanatra megláttam Tuppy arcát: rémület és felháborodás 

tükröződött rajta, általános elégedetlenség az események menetét 

illetően, azután eltűnt a szemem elől. Mire ismét a felszínre vetődött, a 

pálya túlsó végén már valamiféle bandaháború volt kibontakozóban. A 



nép egyszerű gyermekeinek két csoportja nagy buzgalommal, leszegett 

fejjel egymáshoz nyomult, a labda valahol középtájon helyezkedett el. 

Tuppy kitörölte szeméből Hampshire grófság tetemes részét, kissé 

kábán körülnézett, megpillantotta a tömeggyűlést, és odafutott. Épp 

idejében érkezett ahhoz, hogy két nehézsúlyú közrefogja, és újabb 

iszapkezelésben részesítse. Így aztán kiválóan alkalmas helyzetbe került 

ahhoz, hogy egy harmadik nehézsúlyú oldalba rúgja egy akkora 

bakanccsal, mint egy hegedűtok. Ezután a vörös hajú ismét rázuhant. 

Lendületes, mozgalmas volt a játék, legalábbis a szorítón kívülről 

nézve. 

Ekkor értettem meg, Tuppy hol követte el a hibát. Az alkalomhoz 

képest túlöltözött. Az ilyen eseményeken az a legbiztonságosabb, ha az 

ember nem kelt feltűnést ez a kék-narancs színű mez pedig nagyon 

magára vonta a figyelmet. Tuppy legjobb barátai bizonyára egy tompa 

földszínekkel kevert, visszafogott bézst javasoltak volna. 

Ráadásul, azon túl, hogy az öltözéke fölkeltette a figyelmet, úgy 

vélem, Hockley-cum-Meston férfilakossága már magában azt is 

nehezményezte, hogy Tuppy egyáltalán ott van a pályán. Azt 

gondolhatták, hogy idegenként avatkozott be az ő magánharcukba, 

amelyben nincs semmi keresnivalója. 

Mindenesetre számomra úgy tűnt, hogy kivételes elbánásban 

részesítik. Minden, a fentiekben leírt lökdösődés után, amikor az 

egymásnak feszülő csoportok boltozata beomlott, és több tonnányi 

embertömeg zuhant alaktalan masszává elegyedve a dágványba, az ezt 

követő ásatások során mindig Tuppy volt az utolsó, aki a felszínre 

került. Ha nagy ritkán sikerült egy pillanatra ténylegesen talpra állnia, 

valaki – többnyire a vörös hajú – azonnal önként megtette a baráti 

szívességet, hogy megint leterítse. 

Kezdett úgy festeni a helyzet, hogy már nem lesz időm a távirattal 

megmenteni egy ember életét, amikor a mérkőzés folyamata 

átmenetileg megszakadt. A játék épp arrafelé összpontosult, ahol én 

álltam, és hagyományos, teljes összeomlás következett be mindenki 

részvételével, szokás szerint Tuppyval a halmaz legalján, de ezúttal, 

amikor fölkeltek, és összeszámolták a túlélőket, egy valaha fehér mezt 

viselő, tagbaszakadt egyén fekve maradt a földön. Száz patrióta 

torokból örömujjongás szakadt fel, amint híre ment, hogy az első vér 



Upper Bleaching eredményéhez írható. 

Az áldozatot két társa lecipelte, a többi játékos leült, felhúzták 

zoknijukat, és egy darabig az élet dolgain elmélkedtek. Eljött az ideje, 

gondoltam, hogy Tuppyt eltávolítsam a harctérről. A köteleken átlépve 

odalépkedtem, ahol a földön ült, és a sarat kapirgálta a mellkasáról. 

Olyan embernek látszott, aki áthaladt egy mángorlón, a szemében pedig, 

már amennyi látszott belőle, különös, emésztő tűz égett. Oly vastag 

rétegben borította az alluviális üledék, hogy óhatatlanul arra gondolt az 

ember: egy közönséges fürdő vajmi csekély eredményt hozhat ennek 

ellenében. Hogy ismét elfoglalhassa helyét a kulturált társadalomban, 

okvetlenül mosodába kell küldeni. Sőt az is eldöntendő kérdésnek 

látszott, hogy nem lenne-e egyszerűbb kidobni úgy, ahogy van. 

– Tuppy, öregem – szóltam rá. 

– He? – felelte Tuppy. 

– Táviratod jött. 

– He? 

– Van itt egy sürgöny, akkor hozták ki, amikor már elindultál. 

– He? – kérdezte Tuppy. 

Kicsit megkavartam a sétapálcám hegyével, és ettől látszólag életre 

kelt. 

– Vigyázz már, te idióta – mondta többek között. – Egyetlen 

összefüggő zúzódás vagyok. Miről hablatyolsz? 

– Táviratod jött. Azt hiszem, fontos. 

Keserűen felhorkant. 

– Szerinted pont most ráérek táviratot olvasni? 

– De ez irtó sürgős lehet – unszoltam. – Itt van. 

Csakhogy nem volt, ha ez érthető. Nem tudom, hogy fordulhatott elő, 

de nyilván amikor burkolatot váltottam, a másik zakó zsebében 

hagytam. 

– Hú, te jó ég – mondtam. – A házban hagytam. 

– Nem érdekes. 

– Dehogynem! Lehet, hogy olyasmi, amit azonnal el kellene 

olvasnod. Haladéktalanul, ha érted, mire gondolok. A helyedben 

mondanék néhány búcsúszót a halálbrigádoknak, és most azonnal 

visszajönnék a házba. 

Felvonta a szemöldökét. Legalábbis azt hiszem, hogy ezt tette, mert a 



homlokán egy kicsit megrezzent a sár, mintha történnék valami alatta. 

– Azt képzeled – horkant fel Tuppy –, hogy képes lennék az Ő szeme 

láttára eliszkolni? Atyaég! Különben is – folytatta halkabban, tűnődve –

, nem létezik olyan földi erő, ami elhurcolhat erről a pályáról, amíg 

annak a vörös hajú szemétládának teljesen ki nem fordítom a belsejét. 

Figyelted, hogy akkor is támad, amikor nincs nálam a labda? 

– Az szabályellenes? 

– Persze hogy szabályellenes! De annyi baj legyen. Súlyos megtorlás 

vár arra az ürgére. Elegem van belőle. Mostantól érvényre juttatom a 

személyiségemet. 

– Nem vagyok igazán otthon ennek az időtöltésnek a 

szabályrendszerében – tűnődtem. – Szabad például megharapni az 

ellenfelet? 

– Megpróbálom, aztán meglátjuk, mi lesz – felelte Tuppy, és az 

ötlettől egészen földerült. 

Ekkor visszatértek a betegszállítók, és végig az egész front 

hosszában kiújultak a harcok. 

Egy kis tétlenség ölbe tett kézzel – ennek nincs párja, ha a 

küzdelemben megzúzott és elsárosodott sportoló felfrissülni kíván. A 

rövid szusszanás után a piszkos munka újult lendülettel folytatódott, 

amit öröm volt nézni. A kis Tuppy pedig a cselekmény motorja lett. 

Tudják, ha az ember csak fehér asztal mellett vagy lóversenyeken, 

vagy vidéki udvarházak vendégeként találkozik valakivel, nem 

ismerheti meg az úgynevezett rejtett mélységeit. Egészen addig a 

percig, ha megkérdeznek, azt mondtam volna, hogy Tuppy Glossop 

egészében véve jámbor pasas: a bengáli tigris természetéből vajmi 

kevés szorult belé. És lám, most, ahogy az orrából lángot lövellve 

száguldozott fel-alá a pályán, kifejezetten közveszélyesnek hatott. 

Igen: kifejezetten. A bíró vagy az „élni és élni hagyni” szellemét 

követte, vagy a sípja telement sárral, mindenesetre úgy látszott, hogy 

szenvtelen távolságtartással figyeli a játékot, és Tuppy ezen 

felbátorodva lenyűgöző munkát végzett. Még számomra is, akinek a 

dolog finomságaihoz nincs érzéke, nyilvánvalóvá vált, hogy ha 

Hockley-cum-Meston kedvező végkifejletre törekszik, akkor a lehető 

leghamarabb meg kell semmisíteniük Tuppyt. Meg kell hagyni, minden 

tőlük telhetőt el is követtek; a vörös hajú férfi kiváltképp kitűnt 



szorgalmával. Tuppy azonban tartós anyagból készült. Valahányszor az 

ellenzéki sportember a posványba taszította és a fejére ült, ő 

mindannyiszor kikelt onnan, és ahogy a költő mondja, önnön tetemén 

mint hágcsón emelkedett új magasságok felé. És a végén a vörös hajú 

fickó lett az, akire rászámoltak. 

Nem tudom elmondani, pontosan hogy történt, mert akkor már az 

éjszaka árnyai kezdtek előlopakodni, és néhány evőkanálnyi köd is 

szállingózott, de a vörös hajú az egyik pillanatban még fürgén futott, 

látszólag semmi gondja nem volt a világon, aztán Tuppy egyszer csak 

felbukkant a semmiből, és a levegőben úszva a nyakát támadta. 

Recsegve-ropogva csapódtak egymásnak, és kisvártatva a vörös hajú fél 

lábon ugrált le a pályáról, két társa támogatta kétfelől, mert valami baj 

történhetett a bal bokájával. 

Ezután már nem volt megállás. Upper Bleaching teljesen 

megtáltosodott, és minden eddiginél szorgosabb lett. A pálya Hockley 

felőli végén található beltenger területén rengeteg buzgólkodás volt 

megfigyelhető, aztán egy szökőárszerű, óriási hullám áthömpölygött az 

alapvonalon, majd pedig, amikor az elesetteket eltávolították, 

alábbhagyott a kiáltozás és a felzúdulás: a kis Tuppy maradt ott, a 

labdán fekve. Leszámítva néhány kisebb kataklizmát az utolsó öt 

percben, ezzel zárult le a sportesemény. 

Gondterhelt lelkiállapotban hajtottam vissza az udvarházhoz. Mivel 

az történt, ami történt, rengeteg gondolkodnivalóm keletkezett. Egy 

szolgálattevő lézengett a hallban, amikor megérkeztem; kértem, hogy 

egy szódás whiskyt küldessen fel a szobámba, de jó erősét. Úgy 

éreztem, agyam stimulálásra szorul. Úgy tíz perc elteltével kopogtak az 

ajtón, és Jeeves lépett be, kezében tálca és a kellékek. 

– Üdv, Jeeves – mondtam meglepetten. – Már visszaért? 

– Igen, uram. 

– Mikor? 

– Nemrégiben, uram. Élvezetes volt a mérkőzés, uram? 

– Bizonyos értelemben, Jeeves – feleltem –, az volt. Bővelkedett 

emberi mozzanatokban, meg minden, ha érti, mire gondolok. De attól 

tartok, hogy az általam elkövetett gondatlanság miatt a legrosszabb 

következett be. A másik zsebemben hagytam a táviratot, így a kis 

Tuppy végigjátszotta a meccset. 



– Mr. Glossop megsérült, uram? 

– Rosszabb, Jeeves. Ő lett a mérkőzés sztárja. Szerintem most 

faluszerte őrá köszöntik a poharat minden kocsmában. Olyan látványos 

volt a játéka – pontosabban, olyan veszettül lökdösődött –, hogy 

szerintem a lány most odáig van érte. Ha nagyot nem tévedek, abban a 

percben, amikor meglátják egymást, a lány azt kiáltja: „Én hősöm!”, és 

a karjába omlik. 

– Csakugyan, uram? 

Nem tetszett, ahogy viselkedik. Túl higgadt. Egykedvű. Arra 

számítottam, hogy szavaimtól leesett állal ugrik egy nagyot, és ezt már 

majdnem meg is mondtam neki, amikor nyílt az ajtó, és Tuppy sántikált 

be. 

Sportöltözéke fölött súlyos felöltőt viselt, én meg azon tűnődtem, 

vajon miért hozzám jön udvariassági látogatásra, ahelyett, hogy 

egyenesen a fürdőt venné célba. Úgy nézte a poharamat, mint egy 

kiéhezett ordas. 

– Whisky? – kérdezte fojtottan. 

– Szódával. 

– Kérek egyet, Jeeves – mondta Tuppy. – Nagyot. 

– Igenis, uram. 

Tuppy az ablakhoz somfordált, kinézett a sűrűsödő sötétségbe, és 

akkor vettem észre először, hogy valami nyomasztja. Az általában 

meglátszik az ember hátán. Görnyedt. Hajlott. Ránehezedik a bánat 

súlya, ha ez így érthető. 

– Mi a baj? – kérdeztem. 

Tuppy örömtelen kacajt hallatott. 

– Ő, semmi különös – felelte. – A nőkbe vetett hitem halott, ez 

minden. 

– Halott? 

– Arra mérget vehetsz. A nőknek befellegzett. Semmi jövőjük, én 

mondom. Csak bajnak vannak. 

– Ööö… Az a Dogászati lány is? 

– A neve – helyesbített Tuppy kissé mereven – Dalgleish, ha netán 

érdekelne. És, ha tudni akarod, ő a legrosszabb mind közül. 

– De öregem! 

Tuppy megfordult. Az iszaprétegen keresztül is láttam, hogy az arca 



merev és fakó. 

– Tudod, mi történt, Bertie? 

– Mi? 

– Nem volt ott. 

– Hol? 

– Hát a meccsen, te tökkelütött! 

– Nem volt ott a meccsen? 

– Nem. 

– Úgy érted, nem volt ott a lelkes szurkolók tömegében? 

– Persze hogy a szurkolók tömegében. Gondolod, hogy arra 

számítottam: játszani fog? 

– De hát én azt hittem, arra megy ki az egész, hogy… 

– Én is azt hittem. Szent ég! – mondta Tuppy, és ismét tompa kacajt 

hallatott. – Verítékben úszom, fáradozom, töröm magam a kedvéért. 

Hagyom, hogy mániákus gyilkosok rugdossanak oldalba és az arcomon 

tapossanak. És aztán, amikor dacoltam a halálnál is rosszabb végzettel, 

csak azért, hogy neki imponáljak, kiderül: nem vette a fáradságot, hogy 

kijöjjön a meccsre. Felhívta valaki Londonból, hogy talált neki egy ír 

vízispánielt, erre ő kocsiba vágta magát, és faképnél hagyott engem. 

Most találkoztam vele a házuk előtt, akkor mondta el. És akkor se tudott 

másra gondolni, csak arra, hogy fel van háborodva, mint a viharos 

tenger, mert hiába utazott fel Londonba. Az az eb nem is ír vízispániel 

volt, csak egy kutyaközönséges angol vízispániel. Ha belegondolok, 

hogy azt hittem, szerelmes vagyok egy ilyen lányba… Szép kis élettárs 

válna belőle! „Ha fájdalom vagy baj közéig, mentőangyallá változol” – 

hát nem hinném! Ha az ember ilyen lányt venne feleségül, és hirtelen 

valami súlyos betegség ágynak döntené, vajon az asszony mellette 

maradna-e, hogy lesimítsa a párnáját és hűs italokkal kedveskedjen 

neki? Nem létezik! Valahol a világban csámborogna, hogy szibériai 

angolnavadász vérebet szerezzen. Végeztem a nőkkel. 

Láttam, hogy eljött a pillanat szót emelni a család érdekében. 

– A kuzinom, Angela nem annyira rémes, Tuppy – mondtam 

komolyan, mint fivér az öccsének. – Egyáltalán nem rossz fej, ha 

belegondolsz. Én mindig azt reméltem, hogy ő és te… És tudom, hogy 

Dahlia néni ugyanezt remélte. 

Tuppy keserűen elvigyorodott, amitől arcán megrepedt a talaj felső 



rétege. 

– Angela! – harsogta. – Ne emlegesd nekem Angelát. Angela egy 

szipirtyó, egy sárkány, egy két lábon járó házsárt, egy emberbőrbe bújt 

zsémb, ha tudni akarod. Kirúgott engem. Úgy, ahogy mondom. Csak 

azért, mert férfias bátorsággal, nyíltan megmondtam a véleményemet 

arról a förtelmes kalapról, amit ostobán megvásárolt. Úgy nézett ki 

benne, mint egy pincsikutya, és meg is mondtam neki, hogy úgy néz ki 

benne, mint egy pincsikutya. Erre ő, ahelyett, hogy méltányolta volna 

félelmet nem ismerő őszinteségemet, úgy kivágott, hogy a fülemen 

csúsztam. Piha! 

– Ezt tette? 

– Pontosan ezt – felelte a kis Tuppy. – Tizenhetedikén, kedden, 

délután négy óra tizenhatkor. 

– Igaz is, öregem – kaptam észbe –, megvan a távirat. 

– Miféle távirat? 

– Amelyikről beszéltem. 

– Ó, az? 

– Igen, az. 

– Hát akkor lássuk azt a nyavalyás üzenetet. 

Átnyújtottam, és vizsga tekintettel fürkésztem az arcát. Láttam, hogy 

olvasás közben meginog. A legmélyéig fel volt kavarva. Szemlátomást. 

– Valami fontos? – érdeklődtem. 

– Bertie – lehelte a kis Tuppy a heves érzelmektől remegő hangon –, 

az előbb a kuzinodról, Angeláról mondtam dolgokat. Felejtsd el. Töröld. 

Vedd úgy, hogy el sem hangzottak. Én mondom neked, Bertie, 

Angelával nincs semmi baj. Ő egy földre szállt angyal, és ezt vedd 

hivatalos közlésnek. Bertie, vissza kell mennem Londonba. Angela 

beteg. 

– Beteg? 

– Magas láz, delírium. A táviratot a nagynénéd küldte. Azt akarja, 

hogy most, azonnal menjek vissza Londonba. Kölcsönkérhetem a 

kocsidat? 

– Persze. 

– Kösz – mondta Tuppy, és elviharzott. 

Egy másodperc sem telt el a távozása után, amikor Jeeves megjelent 

a frissítővel. 



– Mr. Glossop elment, Jeeves. 

– Csakugyan, uram? 

– Londonba. 

– Igen, uram? 

– Az én kocsimmal. Meglátogatja az unokahúgomat, Angelát. 

Kisütött a nap, Jeeves. 

– Rendkívül kedvező esemény, uram. 

Ránéztem. 

– Mondja, Jeeves, maga volt az, aki felhívta ezt a Hogyishíyják 

kisasszonyt az állítólagos vízispániel ügyében? 

– Igen, uram. 

– Gondoltam. 

– Igen, uram? 

– Igen, Jeeves, abban a pillanatban, amikor Mr. Glossop azt mondta: 

egy titokzatos hang ír vízispániel miatt telefonált, máris erre gondoltam. 

Felismertem a stílusát. Olvasok a módszereiben, mint egy nyitott 

könyvben. Maga tudta, hogy a nő rohanni fog Londonba. 

– Igen, uram. 

– És azt is tudta, hogy Tuppy erre hogy fog reagálni. Ha van valami, 

amitől egy bajvívó lovag kiborul, az az, ha a közönsége otthagyja. 

– Igen, uram. 

– De Jeeves! 

– Uram? 

– Van itt még valami. Mit szól majd Mr. Glossop, ha Angelát 

makkegészségesen, delíriummentesen találja? 

– Ez sem kerülte el a figyelmemet, uram. Bátorkodtam telefonilag 

felhívni Mrs. Traverst, és elmagyaráztam a körülményeket. Minden 

készen fog állni, mire Mr. Glossop megérkezik. 

– Jeeves – szóltam –, maga mindenre gondol. 

– Köszönöm, uram. Mr. Glossop távollétében volna kedve 

elfogyasztani ezt a whiskyt? 

Megráztam a fejemet. 

– Nem, Jeeves, ezt csak egyetlen ember teheti meg. Maga. Ha valaki 

rászolgált egy frissítő kortyra, az pontosan maga. Töltse ki, Jeeves, és 

küldje be. 

– Nagyon köszönöm, uram. 



– Csirió, Jeeves! 

– Csin-csin, uram, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem. 
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