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 Mr. Jackson döntést hoz 

Ha Mike idejében érkezett volna a reggelihez azon a 

sorsdöntő húsvéti délelőttön, atyja arckifejezéséből 

bízvást kikövetkeztethette volna, hogy negyedévi 

értesítője, amelyet Mr. Jackson kivett a borítékból és 

áttanulmányozott, nem kizárólag dicshimnuszokat 

tartalmaz. Csakhogy szokása szerint elkésett. Mike a 

szünidőben mindig elkésett a reggeliről. 

Amikor ezen a bizonyos délelőttön végre megjelent, a 

reggeli már majdnem véget ért. Mr. Jackson már eltűnt, 

a postát is magával vitte; Mrs. Jackson kiment a 

konyhába, úgyhogy Mike megérkezésekor az asztalnál 

már csak Phyllis és Ella civakodott ádázul a lekvár miatt, 

Marjory pedig, aki az utóbbi időben felnőttes viselkedést 

igyekezett magára ölteni, tartózkodóan nézte őket, 

mintha terhére volna ez az ifjonti helytelenkedés. 

– Hello, Mike – ugrott fel bátyja belépésére – 

csakhogy itt vagy. Mindent melegen tartottam neked. 

– Tényleg? Irtó rendes vagy. Izé… – enyhe 

meglepetéssel végignézett az asztalon – kicsit elkéstem. 

Marjory sürgött-forgott, tüsténkedett Mike körül, 

ahogy mindig is szokta. Korán gyermekévé fogadta 

Mike-ot, és lelkiismeretesen végezte az ezzel járó 

tennivalókat. Rajongott a bátyjaiért, különösen, ha 

százas sorozatokat csináltak az első osztályú krikettben, 

de Mike volt a kedvence. Ha Mike lement hálózni a 

legelő végébe, Marjory úgy szedte neki a labdát, mintha 

ez volna a legtermészetesebb dolog a világon; a 

többieknek azonban – még Joe-nak is, aki pedig múlt 

nyáron ötször is szerepelt az országos válogatottban – 

szívességként tette meg ugyanezt. 



Phyllis és Ella befejezte a szócsatát, és kiment. 

Marjory felült az asztalra, és reggeliző bátyját nézte. 

– Reggel megjött az értesítőd, Mike – bökte ki. 

– A vesepástétomnak nem sikerült megtartania Mike 

osztatlan figyelmét. Mike érdeklődve fölnézett. Mi áll 

benne? 

– Nem láttam… Csak észrevettem a wrykyni címert a 

borítékon. Apa se szólt semmit. 

Mike aggodalmas képet vágott. 

– Te, ez elég kínos. Jó volna tudni, mennyire szörnyű. 

Applebytől ez az első értesítő. 

– Hát annál rosszabb nem lehet, mint amilyen 

rémségeket Mr. Blake irkált, amikor az ő osztályába 

jártál. 

– Ez legalább megnyugtat – felelte Mike filozofikusan. 

– Szerinted van még egy kis tea a kannában? 

– Szerintem ez disznóság mondta Marjory – inkább 

örülniük kellene, hogy ott vagy Wrykynban, már csak a 

krikett miatt is, ahelyett hogy gyalázkodó értesítőket 

írogatnak, amivel apát felbosszantják, és senkinek nem 

tesznek jót vele. 

– Karácsonykor azt mondta, még egy ilyen, és kivesz 

a suliból. 

– Nem gondolta komolyan! Tudom, hogy nem 

gondolta komolyan! Azt különben se lehetne! Te vagy a 

legklasszabb ütős, aki valaha Wrykynban játszott. 

– Nono! – szólt közbe Mike. 

– De tényleg! Mindenki tudja. Már az első félévben 

tagja voltál a csapatnak – ez még Joe-nak sem sikerült. 

Saunders szerint egy-két éven belül országos válogatott 

leszel. 



– Saunders rendes srác. Életem első iskolai meccsén 

gyönyörű félröptét ütöttem a legelső labdájából. Igaz is, 

vajon lenn van már a hálónál? Gyerünk, nézzük meg. 

Saunders, a profi krikettező épp a hálót erősítette föl, 

amikor odaértek. Mike felkötötte lábszárvédőit, és 

kiballagott a kapuhoz, Marjory és a kutyák pedig szokás 

szerint hátra vonultak a sövényhez labdát szedni. 

Lett is dolga aznap. Saunderst tehetséges ifjúsági 

dobójátékosként tartották számon; volt idő, amikor jól 

meg tudta szorongatni Mike-ot, de Mike mostanra már 

három szezont játszott a wrykyni csapatban, és 

ütőtechnikája évről évre bámulatos fejlődést mutatott. 

Kiteljesedett a három év alatt. Stílusa mindig is 

figyelemre méltó volt, és mostanra már szert tett a kellő 

erőre is; Saunderst a könnyű ellenfelek közé számította. 

Alig kezdődött el a húsvéti szünidő, de Mike már kezdett 

formába lendülni. Saunders, aki saját találmányának 

tekintette a fiút, kedvtelve figyelte. 

– Ha nem szorongna a kapitányi szerep miatt, Mike 

úrfi – mondta –, ebben a szezonban minden meccsen 

megcsinálhatná a százas sorozatot. 

– Jó lenne, de hát őrült nagy a felelősség. 

Henfrey, aki az előző évben a wrykyni krikettcsapat 

kapitánya volt, ebben a szezonban nem tért vissza, és 

Mike-ot jelölték trónutódnak. Örült a lehetőségnek, de 

természetesen óriási felelősséget is vállalnia kellett vele. 

Néha éjszakákon át álmatlanul hevert, és azzal rémítette 

magát, hogy elveszíti a formáját, vagy kulimászt csinál a 

csapatból, tehetségteleneket válogat be, és kihagyja a 

legjobbakat. Középiskolai krikettkapitánynak lenni nem 

könnyű feladat. 

A ház felé baktatott, amikor Phyllis jött eléje. 



– Pont téged kereslek, Mike. Apa beszélni akar veled. 

– Miről? 

– Azt nem tudom. 

– Hol? 

– A dolgozószobájában van. Azt hiszem… – tette hozzá 

Phyllis, mintegy mellékesen dobva be az információt –, 

rettenetes kedvében van. 

Mike-nak kissé leesett az álla. 

– Remélem, nem az a hülye értesítő az oka – 

motyogta maga elé. 

Mike-nak általában szerfölött kellemes kapcsolata volt 

édesapjával. Mr. Jackson megértő ember lévén 

partnerként bánt a fiaival. Időnként azonban szellők 

borzolták fel a cimboraság tükörsima tengerét. Mike 

iskolai értesítője mindenképpen vihargerjesztő 

tényezőnek számított; ami azt illeti, az előző év végén a 

Mike fogyatékosságait felsoroló, gúnyos hangú rezümé, 

amelyet Mr. Blake állított össze, valóságos tájfunként 

hatott. Ebből az alkalomból történt, hogy Mr. Jackson 

ünnepélyesen megfogadta: ha a következő bírálat nem 

fest kedvezőbb képet, kiveszi Mike-ot Wrykynból – 

márpedig Mr. Jackson szavatartó ember volt. 

Mike tehát nem csekély aggodalommal lépett a 

dolgozószobába. 

– Kerülj beljebb, Mike – mondta az apja, a 

papírkosarat rugdosva –, beszélni akarok veled. 

Mike-nak volt érzéke az előjelekhez; máris érezte a 

letolás szagát. Mr. Jackson csak heves érzelmi 

felindulásban bántalmazta a kosarat. 

Kínos csend következett, amelyet Mike tört meg, 

fölemlítve, hogy délelőtt sikerült Saunders labdájából 

gyönyörű félröptét küldenie az oldalsövényen túlra. 



– Kicsit rövid volt a labda, és majdhogynem lábra jött, 

úgyhogy oldalt léptem… ideadnád egy pillanatra a 

papírvágó kést? Meg akarom mutatni… 

– Hagyjuk a krikettet – szólt Mr. Jackson –, most 

hallgasd meg ezt az értesítőt. 

– Á, megjött az értesítőm? – mondta Mike elhalóan, 

olyan arccal, mint fürdetés előtt a kádba tett kutya. 

– Megjött – felelte Mr. Jackson kimérten – az 

értesítőd, sőt mi több, ez a legrosszabb mind közül, amit 

életedben kaptál. 

– Hűha! – nyögte a csúcstartó. 

– ”Magaviselete – idézte Mr. Jackson – mind az 

iskolában, mind az iskolán kívül a végletekig 

kifogásolható.” 

– De hát nem is történt semmi. Csak arról volt szó… 

Hirtelen eszébe jutott, hogy mit követett el: a 

súlyzónak használt ágyúgolyót a tanterem padlójára 

ejtette, méghozzá nem is csak egyszer, hanem 

ismételten. Elhallgatott. 

– ”Francia: gyenge; magatartása felháborító…” 

– A francia mindenkinek rosszul megy. 

– ”Matematika: gyenge. Hanyag és figyelmetlen.” 

– Matekban senki se hajtja magát. 

– ”Latin: gyenge. Görög: igen gyenge.” 

– Tavaly Thuküdidész Második könyvével 

foglalkoztunk… csupa szónoklat, kétértelmű kifejezések, 

példázatok meg minden… állati nehéz! Mindenki ezt 

mondja. 

– Itt vannak Mr. Appleby megjegyzései: „A fiú 

vitathatatlan képességekkel rendelkezik, ám azokat a 

legcsekélyebb mértékben sem hajlandó kamatoztatni.” 



Mike a jogos felháborodás nyögését hallatta. 

– ”A sportban tanúsított abnormális tehetsége 

nyilvánvalóan háttérbe szorította benne az élet 

komolyabb dolgai iránti érdeklődést.” Van még tovább 

is, ugyanebben a szellemben. 

Mr. Appleby igen határozott elképzelésekkel 

rendelkezett az iskolaigazgatók kötelezettségeit illetően. 

Magánemberként egyértelműen Mike-párti volt. Értett a 

kriketthez; Mike némelyik megmozdulásától a tiszta 

esztétikai öröm borzongása fogta el; igazgatóként 

azonban zsinórmértéke volt, hogy elfogulatlan szemmel 

vizsgálja a fiúk magatartását és szokásait; Mike pedig az 

elfogulatlan szem megítélése szerint elment minden 

határig, ameddig egy fiú elmehet, és Mr. Appleby ezt 

határozott kézírással szavakba is foglalta. 

– Emlékszel, mit mondtam a karácsonyi értesítődről, 

Mike? – kérdezte Mr. Jackson, miközben összehajtotta a 

végzetes iratot, és visszatette borítékjába. 

Mike hallgatott; bensőjében mintha zuhanni kezdett 

volna valami. 

– Ügy lesz, ahogy akkor mondtam. 

Mike hallotta a szíve dübörgését. 

– A következő félévre nem mégy vissza Wrykynba. 

Valahol a világban sütött még a nap, és csicseregtek a 

madarak; valahol a világban bárányok játszadoztak a 

gyepen, és munkálkodó parasztok örömteli (hamis, 

meglehet, de örömteli) dala szállt; Mike számára 

azonban elfeketült a mennybolt, és a föld színén jeges 

szél söpört végig. 

Megtörtént a tragédia, vége lett. Mike nem is próbált 

fellebbezni az ítélet ellen. Tudta, hasztalan tenné: ha 



apja egyszer elhatározta magát, hajthatatlan volt, mint 

a könnyed életfelfogású emberek általában. 

Mr. Jackson sajnálta Mike-ot. Tudta, mi játszódik le 

benne, ezért alig mondott ennél többet. 

– Sedleigh-be íratlak – ennyi volt a hozzáfűznivalója. 

Sedleigh! Mike fölegyenesedett ültében. Hallomásból 

tudott Sedleigh-ről – körülbelül száz diákot oktató iskola 

volt, abból a fajtából, amelyről szinte sosem hallani, 

legföljebb olyankor, ha a tornacsapata indul 

Aldershotban, vagy az evezős nyolcast elküldi Bisleybe. 

Mike a krikettező szemével nézte a világot, tisztán és 

egyszerűen. Mit tudott Sedleigh felmutatni? És 

egyáltalán: mire lehet képes? A Sedleigh-ben végzettek 

közül ki vitte valamire a krikettben? Lehet, hogy 

egyáltalán nincs is ott krikett! 

– De hát az egy rémes hely – mondta tompán. 

Mr. Jackson úgy olvasott Mike gondolataiban, mint egy 

nyitott könyvben. Pontosan ismerte Mike szempontjait. 

Nem helyeselte, de azt is tudta, hogy Mike helyében és 

Mike életkorában ő ugyanezt érezné. Száraz hangon 

szólalt meg, hogy palástolja együttérzését. 

– Nem nagy iskola – mondta –, nem hiszem, hogy 

krikettben Wrykyn ellenfele lehetne, de van egy nagy 

érdeme: ott dolgoznak a fiúk. A Barlitt gyerek tavaly 

Sedleigh-ből nyerte el a Balliol-ösztöndíjat. – Barlitt a 

lelkész fia volt, hallgatag, szemüveges ifjonc, aki nem 

jutott nagy szerephez Mike világában. Néha találkoztak 

a teniszpályán, de a találkozásokból nem bontakozott ki 

hosszas, meghitt beszélgetés. Barlitt éles elméjű fiú volt, 

de beszédtémái nem estek egybe azzal, ami Mike-ot 

érdekelte. 



– Mr. Barlitt nagyon dicséri Sedleigh-t – tette hozzá 

Mr. Jackson. 

Mike erre nem– szólt semmit, ami sokkal jobb volt, 

mint ha kimondja, amit mondani akar. 
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 SEDLEIGH 

A vonat, amely az utóbbi fél órában mindenütt 

megállt, most ismét lefékezett. Mike az állomás neve 

láttán felállt, kinyitotta az ajtót, és dühös mozdulattal a 

peronra hajított egy utazótáskát, mintha bosszút akarna 

állni rajta. Aztán maga is kiszállt, és körülnézett. 

– Az iskolába, fiatalúr? – sürgölődött mellé az egyetlen 

hordár, mintha abban reménykedne, hogy energikus 

fellépésével megtévesztheti az utazót, elhitetve vele: 

Sedleigh vasútállomását hordárok népes hada lepi el. 

Mike bólintott. Komor bólintás volt. Napóleon 

bólinthatott volna így, ha 1812-ben valaki megkérdezi 

tőle: „Már meg is jött Moszkvából?” Mike tökéletes 

keserűséget érzett. Komor színekben látta a jövőt. 

Ráadásul nemhogy megpróbálta volna a dolgok jó 

oldalát nézni, bősz elhatározással csak a rosszat vette 

észre. Például azt gondolta, hogy még sohasem látott 

visszataszítóbb és tehetségtelenebb hordárt, mint az, aki 

most szilárdan markolva a táska fülét, a poggyászkocsi 

felé lépdelt. Utálta a hangját, a külsejét, a haja színét. 

Még a bakancsát is. Utálta az egész állomást 

jegyszedőstül, mindenestül. 

– A iskolai fiatalurak, kérném – mondta a hordár, aki 

Mike bizonytalan viselkedéséből kikövetkeztette, hogy a 

fiú először jár itt – átaljába a busszal szoknak főmenni. 

Ahul van, a. Hé, Gyurka! 

– Inkább gyalog megyek, köszönöm – felelte Mike 

fagyosan. 

– Nem ám közel van, kérném. 

– Tessék, ez a magáé. 



– Köszöntem, fiatalúr. Maj a busszal főkűdöm a 

cuccát, kérném. Mék házba lesz beszállásozva? 

– Az Outwood-házba. 

– Igenis, kérném. Az meg éppen itt van, ezen a úton, 

a iskola fele. El se bírná téveszteni. 

– Annál rosszabb – felelte Mike. 

Elindult az úton, és jobban sajnálta magát, mint 

valaha. Micsoda átkozott balszerencse! Egy olyan iskola 

felé kutyagol, ahol krikett helyett valószínűleg az 

ugróiskola a vezető sportág, telente pedig dominóznak 

pedig ugyanebben a percben érkezne meg Wrykynba. 

Ráadásul a krikettcsapat kapitányaként. Ez volt az 

egészben a legkeservesebb. Még soha nem volt vezető 

beosztásban. Az utóbbi két évben sztárjátékosnak 

számított, mindig elsőként válogatták a csapatba, év 

végén pedig messze a ranglista élén állt; a három 

kapitány, akik alatt játszott Burgess, Enderby és Henfrey 

mindig sportszerűen viselkedtek vele. Azért ez mégis 

más lett volna. Oly sokat tehetett volna ebben a 

tanévben a wrykyni krikettcsapatért. Fejben már 

kidolgozott egy teljesen új edzésmódszert. Lehet, hogy 

ez most már soha nem lesz kipróbálva. Megírta ugyan 

levélben Strachannek, aki helyette lett a kapitány, de 

lehet, hogy Strachan is kidolgozta a maga módszerét. 

Nincs olyan ember, aki ne tudná megszerkeszteni az 

eszményi napilapot, és olyan ember sincs, akinek ne 

volna elmélete az iskolai krikettedzéseket illetően. 

Wrykyn is meggyengül ebben az évben, most, hogy ő 

már nincs ott. Strachan, ha jó napot fog ki, jó, de kissé 

túl merész ütős, és ha sikerül néhány labdameneten 

keresztül a pályán maradnia, egy óra alatt százas 

sorozatot is képes csinálni, de csapatot nem lehet 



építeni rá. Kétség nem fért hozzá: Mike váratlan 

kiesésével Wrykyn nehéz idők elé néz ebben a 

szezonban. Pedig a sport szempontjából már az előző év 

is nyomorúságos volt az iskola számára. A rögbicsapat 

reménytelenül vergődött, Ripton ellen mindkét 

mérkőzést elveszítette, a visszavágón ráadásul több 

mint hatvan ponttal maradt alul. Az egyetlen siker 

Sheen aldershoti győzelme volt pehelysúlyban. Most 

pedig, mindennek a tetejébe, a krikettcsapat kapitányát 

a húsvéti szünetben kivették az iskolából. Mike szíve 

vérzett Wrykynért, és gyűlölte Sedleigh-t, ahogyan 

ember csak gyűlölhet. 

Egyetlen dolgot tudott csak a javára írni: azt, hogy az 

iskola nagyon szép vidéken fekszik. Más jellegű, mint 

Wrykyn környéke, de majdnem olyan szép. Mike útja 

három mérföldön át erdők és mezők között haladt. Egy 

helyütt keresztezett egy folyót is. Nem sokkal ezután, 

egy domb tetejéről megpillantott egy 

félreismerhetetlenül iskolaszerű épületcsoportot. 

Ez csak Sedleigh lehet. 

Tíz perc múlva odaért a kapuhoz, ahol egy pékinas 

megmutatta, hol találja az Outwood-házat. 

Három ház állt egy sorban, az iskolaépülettől 

krikettpálya választotta el. Outwoodé a középső volt 

közülük. 

Mike megállt az ajtó előtt, és bekopogott. Wrykynban 

mindig a tanulók bejáratán rontott be a félév kezdetén, 

de itt, Sedleigh-ben a hivatalos bemutatkozás kényszere 

éppen megfelelt a hangulatának. 

Mr. Outwood iránt érdeklődött, mire egy könyvekkel 

bélelt szobába vezették. Kisvártatva nyílt az ajtó, és 

belépett a ház feje. 



Volt valami kellemes, otthonos Mr. Outwoodban. Mike-

nak Kanavász jutott eszébe róla a Pán Péter című 

meséből. Ugyanaz a szemöldök, ugyanaz a csíptető, 

ugyanaz az anyáskodó tekintet. 

– Jackson? – kérdezte szelíden. 

– Igen, uram. 

– Nagyon örülök, hogy megismerhetem, igazán 

nagyon örülök. Kér egy csésze teát az utazás után? 

Szerintem jót tenne egy csésze tea. Úgy tudom, a 

shropshire-i Croftonból jött, ami ott van Brindleford 

közelében. Régóta szeretnék ellátogatni arra a 

környékre. Feltételezem, gyakran fölkeresi a brindlefordi 

Szent Ambrus bencés kolostort. . 

Mike akkor sem ismert volna fel egy bencés kolostort, 

ha tálcán rakják az orra elé; azt felelte, hogy még nem 

járt ott. 

– Ó-ó! Elmulasztott egy lehetőséget, amely engem 

boldoggá tett volna. Könyvet írok Anglia romos 

apátságairól és rendházairól; régi vágyam, hogy 

eljussak a Szent Ambrus bencés kolostorba. Rendkívül 

érdekes emlék a tizenhatodik századból. Geoffrey 

püspök, aki 1133-40 között… 

– Menjek át a diákszárnyra, uram? 

– Tessék? Igen. Hogyne. Persze. És kér talán egy 

csésze teát az utazás után? Nem? Persze. Persze. A 

nyári szünidőben okvetlenül el kell látogatnia a bencés 

kolostorba, Jackson. A gondnoknőt a szobájában találja. 

Sok szempontból egyedülálló. Az északi oltár csodálatos 

épségben maradt meg. Öt láb hosszú, két és fél láb 

széles, tömör kőlábazat, rézsútosan sarkított 

párkánnyal, meglehetős távolságban az apszis falától. 



Megéri felkeresni. Most pedig ég áldja, Jackson, ég 

áldja. 

Mike átbaktatott a ház átellenes végébe. Borús 

kedélye számottevően tovább borult. Egyedül van egy 

idegen iskolában, ahol feltehetőleg a bakugrás az 

egyeden sport, amit űznek, ahol a vezetőtanár utazás 

után teával kínál, és rézsútosan sarkított párkányt meg 

apszist emleget… Nehéz ez így. 

Ténfergett a folyosón, a helyét keresve, így bukkant 

egy szobára, amely ugyanazt a szerepet tölthette be, 

mint a wrykyni iskolában a felsősök társalgója. A házban 

mindenütt csak ürességet talált úgy látszott, a 

szokásosnál korábbi vonattal érkezett. Ebben az egy 

szobában azonban volt valaki. 

Egy nagyon magas, karcsú, ünnepélyes arckifejezésű 

és kifogástalan öltözékű fiatalember állt ott a 

kandallópárkánynak támaszkodva. Mikor Mike belépett, 

benyúlt a bal felső mellényzsebébe, zsinórra akasztott 

monoklit vett elő, és jobb szemébe illesztette. E látási 

segédeszköz segítségével egy ideig némán mustrálta 

Mike-ot, aztán lefricskázott egy láthatatlan porszemet 

zakója bal hajtókájáról, és megszólalt. 

– Hello – mondta. Elcsigázott volt a hangja. 

– Hello – felelte Mike. 

– Foglalj helyet – ajánlotta a makulátlan. – Már úgy 

értem, ha nem bánod, hogy beszennyezed az 

öltözékedet. A magam részéről semmi esélyt nem látok 

arra, hogy valaha is leüljek ebben a házban. Úgy nézem, 

ezeket a székeket mustármag- és zsázsaágyásnak 

használták. Beltéri konyhakert vagy mi. A nevem – tette 

hozzá elgondolkodva – Smith. Hát a tiéd? 
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 PSMITH 

– Jackson – mondta Mike. 

– Melyik vagy: Az Iskola Réme, Az Iskola Büszkesége 

vagy A Megtévedt Fiú, aki a tizenhatodik fejezetben 

ivásra adja a fejét? 

– Még leginkább az utóbbi felelte Mike –, bár csak 

most érkeztem, úgyhogy igazából nem tudom. 

– A Fiú, Akiből Vajon Mi Lesz. Tehát te is új vagy e 

helyt? 

– Igen! Miért, te is? 

– Úgy festek netán, mint aki idetartozik? Én vagyok a 

legfrissebb behozatal. Telepedj le a szófára amottan, s 

elregélem neked életem fájdalmas történetét. Apropó, 

mielőtt belekezdek, van még valami. Ha egyszer majd 

alkalmad nyílik levelet írni nekem, megkérlek, illessz a 

nevem elejére egy P betűt. P-s-m-i-t-h. Érthető? Túl sok 

Smith létezik, a Smythe pedig nem tetszik nekem. 

Atyám beérte a régies írásmóddal, de én elhatároztam, 

hogy új vonalat nyitok. Dinasztiát szándékozom 

alapítani. A megoldás ma reggel tört rám, egészen 

váratlanul. Egy boríték hátára firkantottam le. 

Beszélgetéseinkben szólíthatsz Rupertnek (bár remélem, 

nem teszel ilyet), vagy egyszerűen Smithnek, mivel a P 

néma marad úgy, mint „psemmi”-nél. Érted? 

Mike azt felelte, hogy érti. Psmith régimódi, előkelő 

meghajlással mondott köszönetet. 

– Kezdjük az elején – folytatta. – Csecsemőkorom. 

Amikor még kisded voltam, dadám óránként egy 

shillinggel megvesztegette legidősebb nővéremet, hogy 

ő gondoskodjék róla, ne Káinná cseperedjem. Nővérem 

az első nap végén ötvenszázalékos emelést kért, és meg 



is kapta. Továbblépünk kisgyermekkoromra. Zsenge 

ifjúságomban Etonba küldtek, és mindenki fényes 

pályafutást jövendölt nekem. – Csakhogy jelentette ki 

Psmith ünnepélyesen, bagolyszerű tekintetét a monoklin 

át Mike-ra függesztve – ez nem így történt. 

– Nem? – kérdezte Mike. 

– Nem. Az előző félévben meglehet, az évismétlések 

miatt kiöregedtem. 

– Ez pech. 

– Etonnak valóban. Csakhogy amit Eton elveszített, 

Sedleigh megnyeri. 

– De miért épp Sedleigh? 

– Ezzel beszámolóm legfájdalmasabb részéhez 

érkeztünk. Állítólag a szomszéd faluba való himpellér 

tavaly bezsebelt egy Balliol-ösz… 

– Csak nem Barlitt? – kiáltott fel Mike. 

– Ő volt az. A lelkész fia. A lelkész elmesélte a 

káplánnak, a káplán a mi káplánunknak, aki elmesélte a 

mi lelkészünknek, aki továbbadta apámnak, aki erre 

ideküldött, hogy nyerjek én is Balliol-ösztöndíjat. Miért, 

te is ismered Barlittot? 

– Az apja a mi lelkészünk. Engem is azért küldtek ide, 

mert a fia Balliol-ösztöndíjat nyert. 

– Tehát Croftonból jöttél? 

– Igen. 

– Én pedig egész életemet Alsó-Benfordban töltöttem. 

Elveszettnek hitt fivérek egymásra találásának perce ez. 

Vidulj kissé, légy szíves. 

Mike-on olyan érzés lett úrrá, amilyen Robinson 

Crusoe-t foghatta el, amikor megtalálta Pénteket. 

Embertársra lelt ebben a vadonban. Kis híja volt, hogy 



keblére nem ölelte Psmitht. Már az Alsó-Benford név is 

lélekemelő hatást gyakorolt rá. Az új iskola iránti 

ellenszenve nem enyhült ugyan, de már úgy érezte, az 

élete legalábbis elviselhető lesz itt. 

– Hová jártál, mielőtt ide kerültél volna? – érdeklődött 

Psmith. – Az én fájdalmas történetemet már hallottad. 

Most mondd el a magadét. 

– Wrykynba. Apám azért vett ki onnan, mert sok 

rosszat írtak rólam az értesítőben. 

– Az én etoni értesítőim egyszerűen felháborítóak 

voltak. Minden egyes mondatuk kimeríti a becsületsértés 

tényálladékát. És milyennek ítéled ezt a helyet, már 

amennyit eddig láttál belőle? 

– Ócska. 

– Egyetértek veled, Jackson elvtárs. Ugye nincs 

ellenedre, ha elvtársnak szólítalak? Épp mostanában 

váltam szocialistává. Nagyszerű életelv. Neked is 

csatlakoznod kellene. Az ember a tulajdon egyenlő 

elosztásáért küzd, ezt pedig azzal kezdi, hogy begyűjt 

mindent, ami a keze ügyébe kerül, és jól ráül. Nekünk 

össze kell tartanunk. Társak vagyunk a 

sorsüldözöttségben. Elveszett bárányok. Elbitangolt 

jószág. Erőinket megosztva elveszünk, ám összefogva 

túljuthatunk a vészen. Találkoztál már Rádium tanár 

úrral? Mondhatnám úgy is: Mr. Outwooddal? Mi a 

benyomásod róla? 

– Nem tűnik rossznak. Bár kicsit buggyant. Apszisokról 

szövegelt, vagy miről. 

– Ehhez pedig – szólt Psmith – történet tartozik. 

Tudakozódtam egy testes sportembernél, akivel a 

parkban találkoztam valami üdvhadseregszerű 

egyenruhában volt, talán a pedellus lehetett, 



jelentékeny férfiú –, és azt tudtam meg, hogy Outwood 

elvtárs amolyan régészember. Járja a vidéket, és régi 

romok meg kövületek után kutat. Van az iskolában egy 

régészeti szakkör, ő a vezetője. Tanítási szünnapokon 

elindulnak, mindenhova beszimatolnak, ásnak és 

kapirgálnak, mindenféle sátáni praktikákat űznek. És, jól 

ügyelj szavamra, fiú: aki tagja a régészeti szakkörnek, 

az fel van mentve krikettből. 

– Felmentve lenni krikettből – hangsúlyozta Psmith, 

miközben leporolta jobb nadrágszárát – ifjúkorom álma, 

serdültebb éveim legfőbb törekvése. Nemes sportjáték, 

de számomra kissé megerőltető. Etonban labdát 

szedtem a hálónál, míg a csizmám talpa tövig nem 

kopott. Becslésem szerint neked véredben van a játék. 

Fel, az iskoláért, kényszerítsük térdre Loamshire-t és így 

tovább. 

– Itt akkor sem fogok krikettezni – jelentette ki Mike. 

Ezt még a vonaton határozta el. Van bizonyos varázsa 

annak, ha az ember még rátesz egy lapáttal a rosszra. A 

sátrában ülő Akhilleusz értett nagyon ehhez. A döntés, 

hogy nem játszik Sedleigh-ben, ha már Wrykynban nem 

játszhat, különös örömmel töltötte el Mike-ot. Karba tett 

kézzel, összevont szemöldökkel állni ez volt az egyik 

lehetséges álláspont, és ez is ígért bizonyos mértékű 

elégtételt. Psmith helyeselte az elhatározást. 

– Kemény beszéd – mondta. – Nagyon helyes. Te meg 

én kéz a kézben kutatjuk majd végig a környéket romba 

dőlt apátságok után. Tőrbe csaljuk az illékony 

kövületeket. Ezáltal pallérozzuk elménket, és pazar 

szórakozásban lesz részünk. Nem lepne meg, ha idő 

múltán kikölcsönöznénk egy barátságos bennszülött 

vadászpuskáját, és elejtenénk egy-két nyulat is imitt-

amott. Abból, amit rövid eszmecserénk során Outwood 



elvtársról megtudtam, alig hiszem, hogy hiúztekintettel 

figyelne mindenkire. Kellő tapintattal esetenként le is 

válhatunk a kövülethajhászok víg hadáról, és a magunk 

kedvére tevékenykedhetünk. 

– Jó ötlet – helyeselt Mike. – Úgy is lesz. Wrykynban 

volt egy srác, Wyatt volt a neve, aki éjszakánként 

kiszökött, és macskákra lövöldözött légpisztollyal. 

– Erre engem nehezen lehetne rábírni. Hevesen 

ellenzék mindent, ami csorbítja éjszakai 

nyugodalmamat. De a nappali nyulak azért 

beletartoznak érdeklődési körömbe. A legelső adandó 

alkalommal körülszaglászunk vadászfegyver után. Addig 

is keressük fel Outwood elvtársat, és írassuk fel 

nevünket a társaság tagjai közé. 

– Szerintem inkább igyunk valahol egy teát. 

– Akkor keressünk egy tanulószobát. Gondolom, 

vannak itt tanulószobák. Nosza, nézzünk körül. 

Fölmentek a lépcsőn. Az első emeleten folyosó 

húzódott végig, mindkét oldalán ajtókkal. Psmith 

benyitott az egyiken. 

– Ez tökéletesen megfelel nekünk – jelentette ki. 

Tágas szoba volt, ablaka az iskola parkjára nézett. Két 

íróasztal, két üres könyvespolc volt benne, meg egy 

szögre akasztott tükör. 

– Mintha nekünk építették volna – dicsérte Psmith. 

– Szerintem ez valaki másnak a szobája. 

– Már nem. 

– Csak nem akarod lenyúlni? 

– Ez – felelte Psmith, miközben figyelmesen 

megszemlélte magát a tükörben, és megigazította 

nyakkendőjét – pontos megfogalmazása a programnak. 



Érvényre kell juttatnunk követeléseinket. Megvalósított 

szocializmus. 

– De az igazi tulajdonos előbb-utóbb előkerül. 

– Az már az ő baja, nem a miénk. Mégsem várható el 

két magunkfajta szellemóriástól, hogy abban a földszinti 

lyukban húzzák meg magukat. Vannak percek, amikor 

az ember egyedül akar lenni. Elengedhetetlen, hogy 

rendelkezzünk egy olyan helyiséggel, ahová a nap 

fáradalmai után visszavonulhatunk. Most pedig, ha 

valóban hasznossá szeretnéd tenni magad, segíts 

felhozni utazóládámat a földszintről. Van benne egy kis 

gázforraló és még néhány dolog. 
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 EGY KÖVETELÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA 

Psmith a tanulószoba felékesítése és a benne való 

teafőzés ügyében inkább kritikusi, mint végrehajtói 

szerepet vállalt. Tele volt ötletekkel, de megengedte, 

hogy ezeket inkább Mike ültesse át a gyakorlatba. Az ő 

agyában fogamzott meg a gondolat, hogy az ablak előtt 

húzódó farúd fölösleges, de Mike csavarozta le a 

helyéről. Hasonlóképpen Mike emelte ki a kulcsot a 

szomszédos tanulószoba ajtajából, jóllehet az ötlet ismét 

csak Psmithé volt. 

– A magánszféra – ecsetelte Psmith, miközben Mike a 

gázforraló begyújtásával foglalatoskodott – ma, a mohó 

nyilvánosság korában nélkülözhetetlen. Ha e 

feszültségterhes időkben bezáratlanul hagyod egy 

tanulószoba ajtaját, ki vagy téve annak, hogy valaki 

bejön, leül, és önmagáról kezd beszélni. Azt hiszem, egy 

kis odafigyeléssel egészen kényelmessé tehetjük ezt a 

helyiséget. Annak a dögletes falinaptárnak 

természetesen pusztulnia kell. Ki tudod annyira nyújtani 

a karod, hogy lerántsd arról a rajzszögről? Köszönöm. 

Haladunk, haladunk. 

– Alighanem az ablakon kell majd kiugrálnunk – 

jegyezte meg Mike, miközben egy levelezőlap 

segítségével kanalazta a tealeveleket egy papírzacskóból 

–, ha megjön a fiatal Rockefeller, és visszaköveteli a 

szobáját. Mi a terved erre az esetre? 

– Emiatt ne feszélyezzük magunkat. Olyan előérzetem 

van, hogy jelentéktelen kis nyüzüge lesz az illető. Hogy 

haladsz az esti táplálékkal? 

– Mindjárt kész. Mennyit érne meg neked, ha most 

Etonban lehetnél? Én sokat adnék Wrykynért. 



– Ezek az iskolai értesítők – mondta Psmith 

együttérzéssel – az ördög művei. Sok kiváló fiatalember 

életét keserítették már meg. Nicsak, hát ez vajon mi 

lehet? 

Súlyos test vágódott neki az ajtónak; valaki 

nyilvánvalóan nem számított arra, hogy ellenállásba 

ütközik. A zajt kilincsrázás követte, majd egy hang azt 

mondta odakint: – A franc essen ebbe az ajtóba! 

– Rockefeller – mondta Mike. 

– A nyüzüge – pontosított Psmith. – Odanyúlnál és 

elfordítanád a kulcsot? Jobb, ha meghallgatjuk ezt a 

pojácát. Később emlékeztess majd, hogy folytassam az 

iskolai értesítőkre vonatkozó észrevételeimet. Több 

elmés közlendőm van még e tárgyban. 

Mike kinyitotta és sarkig tárta az ajtót. A keretben 

alacsony, szeplős fiú állt kerek kalapban, kezében 

útitáskával. Arcán dühvel elegy döbbenet ült. 

Psmith udvariasan fölemelkedett székéből, és lassú, 

ünnepélyes léptekkel elébe ment, hogy üdvözölje. 

– Mi a fenét csináltok itt? – kérdezte az újonnan jött. 

– Teázgatunk – felelte Psmith –, hogy az utazás után 

regeneráljuk testszöveteinket. Jöjj, csatlakozz hozzánk. 

Mi, Psmithek, nyitott házat viszünk. Hadd mutassam be 

Jackson elvtársat. Rettenthetetlen fickó. Külseje talán 

kissé egyszerű, de azért közülünk való. Én Psmith 

vagyok. Ami a te nevedet illeti, az is kétségkívül 

elhangzik majd a kötetlen eszmecsere során, teázás 

közben. 

– A nevem Spiller, és ez az én szobám. 

– Nyelvtől, tollból keserűbb nem ered – így Psmith –, 

mint hogy: „Lehetett volna”, s mégse lett. Már késő! 

Bizony, keserves felismerés. Ha idejekorán elszakadtál 



volna a Spiller família kebeléről, és korábbi vonattal 

érkezel, minden más lehetne. De nem. Atyád a kezed 

szorongatta, és rekedt hangon csak ennyit mondott: 

„Edwin, ne hagyj el bennünket!” Édesanyád átölelt, és 

zokogva esdekelt: „Edwin, maradj!” Kis húgaid… 

– Tudni akarom, mi a… 

– Kis húgaid a térdedre csimpaszkodtak, mint 

megannyi kis pióca, és így visongtak: „Edwin, ne menj 

el!” így aztán – folytatta Psmith, aki egészen 

meghatódott tulajdon előadásától – megvártad a 

későbbi vonatot; megérkezvén pedig ismeretlen arcok 

fogadnak az ismerős szobában, akik, mi tagadás, nem 

Spillerek. 

Psmith az asztalhoz lépett, és egy korty teával 

igyekezett felvidítani magát. Spiller könnyes-bús 

története mélyen megindította. 

A sors áldozata nem enyhült meg. 

– Szerintem ez oltári nagy pimaszság. Ti újak 

vagytok? 

– A legfrissebb kiadás – felelte Psmith. 

– Szóval oltári nagy pimaszság. 

Mike szilárd, gyakorlatias életfelfogást vallott. 

Kérdésével egyenest a gyökerekre tapintott. 

– Mit akarsz csinálni ez ügyben? – vetette fel. 

Spiller megkerülte a kérdést. 

– Oltári nagy pimaszság ismételte. Olyan nincs, csak 

úgy egyszerűen lenyúlni mások szobáját. 

– És mégis megtesszük – folytatta Psmith. – Az 

életben, Spiller elvtárs, mindenfajta szükséghelyzetre fel 

kell készülni. Különbséget kell tennünk szokatlan és 

lehetetlen között. Szokatlan dolog csak úgy egyszerűen 



lenyúlni mások szobáját, te viszont arra az 

elhamarkodott következtetésre rendezkedtél be, hogy ez 

lehetetlen. Hiba volt! Ej, Spiller, Spiller, remélem, ez jó 

lecke lesz. 

– Hát figyelj ide, megmondom én, mi lesz… 

– Autóban ültem egyszer valakivel. Azt mondtam neki: 

„Mi lenne, ha a helyett a pedál helyett erre a pedálra 

taposnál?” Azt felelte: „Olyan nincs. Az egyik a fék, a 

másik a gáz.” „De ha mégis eltévesztenéd?” – mondtam. 

„Nem tévesztem el” – mondta, azzal rálépett a gázra. 

Csakhogy az történetesen mégis a fékpedál volt, 

úgyhogy a kocsi megállt, és belefordultunk az árokba. 

Az életbe kilépő fiatalembereknek mindig ezt a tanácsot 

adom: Sose téveszd össze a szokatlant a lehetetlennel. 

– Vegyük például ezt a mostani ügyet. Ha felmerült 

volna benned a lehetőség, hogy egyszer valaki 

elfoglalhatja a szobádat, bizonyára tucatnyi jobbnál jobb 

megoldást dolgoztál volna ki, hogy ennek elejét vedd. 

Így viszont készületlenül ért. Meglepetésként tört rád. 

Szájról szájra jár a hír: „Spiller elővigyázatlan volt. Nem 

tudott megbirkózni a helyzettel.” 

– Nem? Hát csak figyelj, én… 

– Mit akarsz csinálni? – kérdezte Mike. 

– Csak annyit mondok, hogy ezt nem tűröm. Az előző 

félévben ez Simpson szobája volt, és Simpson elment, 

és én vagyok a következő a sorban, szóval ez most az 

én szobám. 

– Jó, de milyen lépéseket akarsz tenni? – firtatta 

Psmith. – Spillert, a logika bajnokát már ismerjük, de 

hol marad Spiller, a cselekvés embere? Hogyan kezdesz 

hozzá? Erőszakkal céltalan lenne próbálkoznod. Épp az 

érkezésed előtt mondtam volt Jackson elvtársnak, hogy 



le merném fogadni: szerintem te jelentéktelen kis 

nyüzüge vagy. És te tényleg egy jelentéktelen kis 

nyüzüge vagy. 

– Meglátjuk, Outwood mit szól hozzá. 

– Korántsem ésszerűtlen felvetés. Semmiképp sem 

elvetendő. Jackson elvtárs és jómagam egy másik 

ügyben amúgy is tárgyalni akarunk vele. Menjünk át 

mindahányan. 

A trió átvonult a Hatósághoz. Spiller piros volt és 

eltökélt, Mike rosszkedvű, Psmith pedig rendkívül 

könnyed és derűs. Dudorászva lépdelt, út közben 

időnként érdekes látnivalókat mutogatott Spillernek. 

Mr. Outwood anyai melegséggel fogadta őket; 

modorának szemlátomást ez volt a legfontosabb vonása. 

– Á, Spiller! – mondta. – És Smith és Jackson! Örülök, 

hogy ilyen hamar összebarátkoztak. 

– Spiller olyan karakter – jelentette ki Psmith, és 

atyáskodva a szobakövetelő vállára tette kezét, amit 

Spiller hevesen elutasított –, akit nem lehet nem 

becsülni. Jelleme úgy bomlik ki az ember előtt, mint egy 

szép virág. 

 
 Mr. Outwood kissé tanácstalanul fogadta ezt az 



ömlengést, és meglepetten fürkészte a magasztalás 

tárgyát. 

– Ööö… Hogyne, Smith, – hogyne motyogta végül. – 

Szeretem, ha a házban barátilag viszonyulnak 

egymáshoz a fiúk. 

– Spillerben nyoma sincs a rossznak– folytatta Psmith 

mindjobban belelendülve. – Szíve tiszta, akár a 

kisgyermekeké. 

– Tanár úr kérem… – szólalt meg az erények tárháza – 

én… 

– Ám nem kizárólag Spillerről óhajtottam volna 

beszélni önnel, tanár úr, ha nem túlságosan elfoglalt. 

– Egyáltalán nem, Smith, egyáltalán nem. Ha 

bármiben. .. 

– Tanár úr… – kezdte Spiller. 

– Azt hallottam, tanár úr – folytatta Psmith –, hogy az 

iskolában régészeti szakkör működik. 

Mr. Outwood szeme felcsillant a csíptető mögött. Nagy 

bánata volt, hogy oly kevés diák óhajt belépni az ő 

kiválasztottainak csapatába. Érdeklődésüket láthatólag a 

krikett és a rögbi tartja fogva, márpedig e két játék őt 

hidegen hagyta. Ritka eset volt, hogy új tagokat sikerült 

toboroznia. Kollégájának, Mr. Downingnak, aki az iskolai 

önkéntes tűzoltóegyletben elnökölt, sosem okozott 

nehézséget, hogy utánpótlást találjon. A fiúk az első 

szóra odasereglettek a zászlaja alá. Mr. Outwood néha 

sóvárogva elgondolkodott ezen, mert nem tudta: a 

tűzoltóegylet annak köszönheti tömegbázisát, hogy 

páratlan ökörködési lehetőségeket kínál léha felfogású 

tagjainak, míg az ő serege, ha létszámban csekély is, 

lényegileg elkötelezett. 



– Csakugyan, Smith – mondta. – Csakugyan. Van egy 

kis régészeti szakkörünk. Én… ööö… bizonyos 

értelemben én vezetem. Talán szeretne a tagja lenni? 

– Tanár úr, kérem… – szólott Spiller. 

– Egy pillanat, Spiller. Be akar lépni, Smith? 

– Szerfölött, tanár úr. A régészet nagyon vonz engem. 

Csodálatos világ. 

– Kétségkívül, Smith. Ez nagyon örvendetes. Nagyon 

örvendetes. Azonnal felírom a nevét a listára. 

– És Jacksonét is, tanár úr. 

– Jacksonét is! – Mr. Outwood csak úgy sugárzott. – 

Ennek igazán örülök. Szívből örülök. Ez óriási. Ez a 

buzgalom egyszerűen óriási. 

– Spillert, tanár úr – tette hozzá Psmith bánatosan –, 

sajnos képtelen voltam rávenni, hogy belépjen. 

– Ó, hát ő az egyik legrégebbi tagunk. 

– Vagy úgy – mondta Psmith engedékenyen. – Ez 

mindent megmagyaráz. 

– Tanár úr, kérem… – hangoztatta Spiller. 

– Egy pillanat, Spiller. A félév első kirándulását 

szombaton tartjuk. Az Embury Hill-i római tábort fogjuk 

kutatni, körülbelül két mérföldre van az iskolától. 

– Ott leszünk, tanár úr. 

– Pompás! 

– Tanár úr, kérem… – mondta Spiller. 

– Egy pillanat, Spiller – szólt rá Psmith. – Már csak 

egy dolog van, ha ránk tudna szánni még néhány 

percet, tanár úr. 

– Hogyne, Smith. Miről volna szó? 

– Volna kifogása az ellen, ha Jackson meg én 

elfoglalnánk Simpson régi tanulószobáját? 



– Hát persze, Smith. Nagyszerű gondolat. 

– Valóban, tanár úr. Így legalább lesz egy hely, ahol 

esténként nyugodtan munkálkodhatunk. 

– Pontosan. Pontosan. 

– Nagyon köszönöm, tanár úr. Mindjárt be is hurcoljuk 

a holminkat. 

– Nagyon köszönjük, tanár úr – szólalt meg Mike. 

– Tanár úr, kérem ordította Spiller –, nem az enyém 

lesz? Én következem a listán Simpson után. 

Megkaphatom a szobát? 

– Sajnos már odaígértem Smithnek, Spiller. Előbb 

kellett volna szólnia. 

– De tanár úr… 

Psmith szánakozó pillantással nézett a rimánkodóra. 

– Ez a késedelmeskedés, Spiller – jegyezte meg –, ez 

a te nagy átkod. Szabadulj meg tőle, Edwin. Küzdj 

ellene! 

Mr. Outwoodhoz fordult. 

– Természetesen, tanár úr, mindig szívesen látjuk 

Spillert a tanulószobánkban. Mindig örömteli 

fogadtatásban lesz része. Köztünk és Spiller között nincs 

helyük a formaságoknak. 

– Pontosan. Nagyszerű megoldás, Smith. Kedvemre 

van, ha bajtársiasságot tapasztalok a vezetésem alatt 

álló házban. Tehát szombaton velünk tart? 

– Szombaton, uram. 

– Az ilyesmi, Spiller – szólt Psmith, miután az ajtó 

becsukódott mögöttük –, kultúrember számára nagyon-

nagyon megerőltető. Látogass el a szobánkba 

valamelyik délután. 
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– A gondolkodó elme számára –mondta Psmith, 

miután kedvenc testtartásában a kandalló párkányának 

támaszkodott, és a háztulajdonos büszkeségével 

végigtekintett a parancsnoksága alatt álló szobán – nem 

sok hevesebb öröm kínálkozik, mint a saját szelemenfa 

alatt letelepedni. Ezt a szobát Spiller kezére bízni 

tékozlás lett volna; meg sem tudná érdeme szerint 

becsülni. 

Mike kiitta a teáját. 

– Hát válsághelyzetben tényleg jó hasznodat lehet 

venni, Smith – mondta elismeréssel. – Korábban kellett 

volna találkoznunk. 

– Engem ért veszteség – felelte Psmith udvariasan. – 

Most pedig, engedelmeddel, szembe kell néznünk a 

jövővel. Felteszem, magad is tisztában vagy vele, 

miszerint bizonyos mértékig kemény idők jönnek. Spiller 

forró latin vére nem fogja engedni, hogy ekkora csapás 

után ölbe tett kézzel üljön, és ne tegyen semmit. 

– Mit tehet? Outwood nekünk adta a szobát. 

– Te mit tennél, ha valaki lenyúlná a szobádat? 

– Jól befűtenék neki! 

– Spiller elvtárs is így fog eljárni. Arra számítok, hogy 

bandát toboroz, és offenzívát indít ellenünk. Minden jel 

arra mutat, hogy eléggé szorult helyzetbe jutottunk. 

Minden attól függ, hogy mekkora lesz Spiller elvtárs 

bandája. Békepárti vagyok, de felkészültem arra is, hogy 

otthonom védelmében szembeszálljak bizonyos számú 

ellenféllel. 

Mike közölte, hogy ebben azonos nézeteket vallanak. 



– Csak az a gond – tette hozzá –, hogy előbb-utóbb ki 

kell mennünk ebből a szobából. Addig minden rendben 

van, amíg idebent vagyunk, de nem maradhatunk itt 

egész éjjel. 

– Pontosan ezt akartam szóba hozni, mielőtt ilyen 

kristálytisztán megfogalmaztad. E szoba valóságos 

erődítmény: csak az ajtón át jöhetnek ránk, azt pedig 

bezárhatjuk. 

– És nekitámaszthatunk egy széket. 

– És, miként helytállóan megjegyezted, 

nekitámaszthatunk egy széket. De mi lesz, ha leszáll az 

éj? Mi lesz akkor, ha a hálóterembe vonulunk? 

– Vagy hálótermekbe. Mert ha külön hálóterembe 

kerülünk, nyakig ülünk a pácban. 

Psmith elismerően nézett Mike-ra. 

– Ez az ember mindenre gondol! Jackson elvtárs, te 

vagy az, akire támaszkodni lehet az ilyen ügyekben. 

Micsoda előrelátás! Micsoda lélekjelenlét! Íziben 

intézkednünk kell; ha külön szobába raknak, nekünk 

befellegzett: az éj leple alatt végeznek velünk. 

– Szerintem menjünk azonnal a gondnoknőhöz. 

– Semmi gondnoknő Outwood elvtárs a mi emberünk. 

Máris úgy tekint reánk, mint tulajdon gyermekeire, 

semmit sem tudna megtagadni tőlünk. Félő, hogy 

tönkretesszük a délutánját ezekkel a látogatásokkal, de 

ismét föl kell keresnünk. 

Épp indultak volna, mikor ismét zörrent a kilincs, amit 

ezúttal kopogtatás követett. 

– Ez csak Spiller elvtárs követe lehet – mondta 

Psmith. –Bocsátkozzunk tárgyalásba vele. 



Mike kinyitotta az ajtót. Derűs, de kifejezéstelen arcú, 

csapott állú, szőke fiatalember lépett a szobába, és 

magában kuncogva, zsebre vágott kézzel megállt. 

– Csak azért jöttem, hogy megnézzelek benneteket – 

magyarázta. 

– Ha kissé balra lépsz – mondta Psmith –, jobban 

láthatod a fények és árnyak játékát Jackson arcán. 

A jövevény hangosan felkuncogott. – Te vagy az a 

monoklis srác, aki megállás nélkül szövegel? 

– Csakugyan hordok monoklit– mondta Psmith –, ami 

pedig a személyleírás többi részét illeti… 

– A nevem Jellicoe. 

– Az enyém Psmith: P-s-m-i-t-h a shropshire-i 

Psmithek közül. Az a kiemelkedés a látóhatáron pedig 

Jackson elvtárs. 

– Spiller lent a földszinten – vihogott Jellicoe – úgy 

átkoz benneteket, mint a jégeső. Óriási figurák vagytok! 

Tényleg csak úgy, egyszerűen lenyúltátok a szobáját? 

Habzik a szája, úgy acsarkodik rátok. 

– Spiller heves vérmérséklete szinte közmondásos – 

mondta Psmith. 

– És mire készül? – szólalt meg Mike, a gyakorlatias. 

– Rá akarja venni a srácokat, hogy hajítsanak ki 

benneteket. 

– Ahogy számítottam – sóhajtott Psmith, mintha 

gyászolna az emberi természet esendősége miatt. – És 

szerinted hány martalócot tud felsorakoztatni maga 

mögé? Te például csatlakozol a hadhoz? 

– Én? Attól ne tarts. Szerintem Spiller egy hülye. 



– Semmi nem hozza az embereket oly közel 

egymáshoz, mint a hasonló gondolkodás. Spiller 

szerintem is egy hülye. 

– Szóval hányan lehetnek? – kérdezte Mike. 

– Hát legföljebb fél tucatnyian. A legtöbben azt 

mondják, minek fárasszák magukat amiatt, hogy 

Spillernek lenyúlták a szobáját. 

– Úgy látszik, a józan paraszti ész bólintott Psmith 

elismerően – a Sedleigh-féle jellem sarokköve. 

– Ekkora erővel elbírunk – mondta Mike. Az a lényeg, 

hogy egy hálóba kerüljünk. 

– Ez az a pont, ahol Jellicoe elvtárs helyismerete 

hasznunkra válhat. Tudsz-e egy meghitt kis szobáról, 

ahol 

– körülbelül négy ágy van csupán? Hány hálóterem 

van egyáltalán? 

– Öt. Van egy háromágyas, de az három srácé. 

– Én hiszek a tulajdon egyenlő elosztásában. 

Felkeressük Outwood elvtársat, és érvényt szerzünk egy 

újabb igényünknek. 

Mr. Outwood még sugárzóbb arccal fogadta őket, mint 

az előbb. 

– Igen, Smith? – mondta. 

– Elnézést kérünk a zavarásért, uram… 

– Szó sincs róla, Smith, szó sincs róla. Szeretem, ha a 

fiúk hozzám fordulnak, ha tanácsra vagy segítségre van 

szükségük. 

– Azt szeretnénk kérdezni, tanár úr, hogy nem volna-e 

kifogása, ha Jackson, Jellicoe és szerény személyem 

beköltöznénk a háromágyas hálóterembe. Ugyanis – 

magyarázta Psmith, kedvesen vállon veregetve a 



kuncogó Jellicoe-t – szoros barátság szövődött Jackson, 

Jellicoe és szerény személyem között. 

– Könnyen barátkozik, Smith. Örömmel látom. Ezt 

örömmel látom. 

– Megkaphatjuk a szobát, tanár úr? 

– Természetesen! Természetesen! Szóljanak a 

gondnoknőnek, ha átmennek. 

– Most pedig – szólt Psmith a tanulószobába 

visszatérve – kijelenthetjük, hogy nyerő helyzetben 

vagyunk. Szavazzunk általános köszönetet Jellicoe 

elvtársnak az értékes közreműködésért. 

– Tényleg óriási figura vagy! – mondta erre Jellicoe. A 

kilincs ismét elfordult. 

– Ez az ajtó – jegyezte meg Psmith – lassan az 

életünk megrontójává válik. Brutális kegyetlenséggel 

dúlja fel az ember nyugalmát. 

Ezúttal egy kisfiú állt az ajtóban. 

– Azt mondták, hogy jöjjek föl, és mondjam azt, hogy 

gyertek le – közölte. 

Psmith fürkésző tekintettel mérte végig a monoklin 

keresztül. 

– Ki mondta? 

– A felsősök. 

– Spiller? 

– Spiller meg Robinson meg Stone meg még 

egypáran. 

– Azt szeretnék, ha beszélnénk velük? 

– Azt mondták, hogy jöjjek föl, és mondjam azt, hogy 

gyertek le. 

– Eredj, add át üdvözletünket Spiller elvtársnak, és 

mondd meg, hogy nem mehetünk le, de szívesen látjuk 



idefönt. A dolgok – tette hozzá a hírnök eltávoztával – 

kezdenek mozgásba lendülni. Azt hiszem, egyszerűbb, 

ha nyitva hagyjuk az ajtót. Á, kerülj beljebb, Spiller 

elvtárs. Miben segíthetünk? 

Spiller belépett; a többiek az ajtó előtt csoportosulva 

várakoztak. 

– Hallgassatok ide – mondta Spiller –, hajlandók 

vagytok kitakarodni innen, vagy nem? 

– Azután, hogy Mr. Outwood oly figyelmes volt, és 

nekünk adta ezt a szobát? Sötét, háládatlan 

cselekedetre akarsz rábírni bennünket, Spiller. 

– Ha nem mentek ki, megbánjátok. 

– Vállaljuk a kockázatot – mondta Mike. 

Jellicoe a háttérben kuncogott; szórakoztatta a szeme 

előtt kibontakozó dráma. Egyszerű lélek lévén nem volt 

nehéz a kedvére tenni. 

– Rajta, fiúk! – kiáltott fel Spiller váratlanul. 

Az ellenség beözönlött, de Mike résen volt. Vállon 

ragadta Spillert, és nekinyomta a szobába tóduló 

hadaknak. Az ajtónyílás egy pillanatra eldugult, aztán 

Mike és Spiller együttes nyomatéka kerekedett felül. Az 

ellenség meghátrált, Mike visszalépett a szobába, 

becsapta az ajtót, és be is zárta. 

– Ügyes munka volt – mondta Psmith elismeréssel, a 

tükörben megigazítva nyakkendőjét. – Az előkészületek 

megtörténtek, eldördült az első lövés. Megoldván a harc 

ebei. 

Súlyos test vágódott odakint az ajtónak. 

– Be fogják törni – jegyezte meg Jellicoe. 



– Cselekednünk kell, Jackson elvtárs! Megkérlek, légy 

oly szíves, fordítsd el halkan a kulcsot, nyomd le a 

kilincset, és készülj a következő támadásra. 

A folyosóról lábdobogás hallatszott, megismétlődött az 

ajtó elleni roham. Az ajtó azonban ezúttal nem állt ellen, 

hanem feltárult, és az emberi faltörő kos betántorodott a 

szobába. Mike ismét bezárta az ajtót, és épp idejében 

fordult vissza, hogy lássa, amint Psmith meglepően 

energikus mozdulattal, amire nem is tartotta volna 

képesnek, megragadja a behatoló egyik lábát és karját. 

Mike ugrott, hogy segítsen, de nem volt rá szükség: az 

ismeretlen már fenn volt az ablakpárkányon. Mire Mike 

odaért, Psmith már ki is ejtette az alanti virágágyásba. 

Psmith gyengéden behajtotta az ablakot, és Jellicoe-

hoz fordult. – Ki volt a vendégünk? – kérdezte a térdét 

porolgatva, ahol nadrágja hozzáért a falhoz. 

– Robinson. Hanem te micsoda figura vagy! 

– Tehát Robinson? Nos, mindig örömmel látjuk 

Robinson elvtársat. Mindig. Vajon van még, aki szeretne 

benézni hozzánk? 

A frontális támadás tervét, úgy látszott, elvetették. A 

folyosóról fojtott suttogás szűrődött be. Valaki 

megdöngette az ajtót. 

– Tessék! – szólt ki Psmith türelmesen. 

– Jobban jártok, ha kijöttök. Ha nem, nektek lesz 

rosszabb. 

– Távozz el, Spiller. Szeretnénk magunkra maradni. 

A távolból csengettyűszó hangzott. 

– Uzsonna – mondta Jellicoe. – Le kell mennünk. 



– Azt hiszem, most már csak uzsonna után 

próbálkoznak – vélte Mike. – Szerintem nyugodtan 

kimehetünk. 

– Amikor kinyitották az ajtót, a folyosó üres volt; az 

ellenség láthatólag komolyan vette az étkezést. 

Az ebédlőben az ostromlott helyőrség védői a 

közfigyelem gyújtópontjába kerültek. Amikor beléptek, 

minden fej feléjük fordult. Nyilvánvaló volt, hogy a 

tanulószoba esete képezi a társalgás témáját. Spiller 

arca cinóbervörösben játszott, Robinson kabátujján még 

felfedezhetők voltak a kerti virágföld nyomai. 

Mike-ot kissé feszélyezték a rászegeződő tekintetek, 

Psmith azonban elemében érezte magát. Az étkezés 

alatt mindvégig úgy viselkedett, mint valami hóbortos 

uralkodó, aki merő szeszélyből leereszkedett alattvalói 

közé egy kis szórakozásra. 

Az uzsonna vége felé Psmith felírt valamit egy 

noteszlapra, és Mike elé tolta. Az üzenet így szólt: 

„Utána azonnal föl az emeletre, amilyen gyorsan csak 

bírsz.” 

Mike megfogadta a tanácsot; ők hagyták el elsőként 

az ebédlőt. Pár perccel azután, hogy fölértek a 

tanulószobába, Jellicoe kopogott az ajtón. 

– Szerencsétek, hogy hamar elhúztátok a csíkot – 

mondta. Az volt a tervük, hogy elkapnak, és a felsősök 

szobájában jól elkalapálnak. 

– Helyzetünk – mondta Psmith a kandallópárkánynak 

támaszkodva – izgalmas, de tarthatatlan. Vétkeinkért 

azt mérte ránk a sors, hogy itt kell töltenünk az egész 

tanévet, márpedig ha egész idő alatt az űzött vad 

szerepét kell játszanunk, a szó igazi értelmében vett élet 

lehetetlenné válik. Idegrendszerem oly érzékeny, hogy 



ez a feszültség fasírozottá fogja változtatni. Elhúzódó 

hadjáratra nem vagyunk felkészülve az ügyet 

haladéktalanul le kell zárni. 

– Menjünk le a felsősök szobájába, és számoljunk le? 

– kérdezte Mike. 

– Nem; a mérkőzést hazai pályán fogjuk lejátszani. 

Megítélésem szerint eléggé biztosra vehető, hogy Spiller 

elvtárs és zsoldosai ma éjjel a hálóteremben akarnak 

rajtunk ütni. Természetesen elbarikádozhatnánk az 

ajtót, de akkor holnap végig kellene mennünk 

ugyanezen a tortúrán, holnapután pedig szintúgy. A 

magam részéről nem óhajtom a végtelenségig 

hajkurásztatni magam, tehát azt javaslom, engedjük, 

hadd jöjjenek be a hálóterembe, aztán majd meglátjuk. 

Egyetértesz? 

– Szerintem van értelme – felelte Mike. – Jellicoe-t 

nem kell belerángatnunk. 

– Hát, igaz, ami igaz… ha nem bánjátok… – kezdte a 

béke barátja. 

– Nagyon helyes – szögezte le Psmith; – ebben a 

felvonásban Jellicoe elvtársnak nincs jelenése; a 

kérdéses időszakot a felsősök társalgójában fogja 

tölteni, ahová vészterhes időkben visszavonulhatunk. 

Jellicoe elvtársnak teljes terjedelmében ki kell maradnia 

a játékból. Erkölcsi támogatását bírhatni örömünkre 

szolgál, de azon túl – ne pas! Most pedig, mivel 

lámpaoltásig nem várható újabb esemény, azt hiszem, 

leülök, és levélben tudatom szeretteimmel: jól van az ő 

Rupertjük. 
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Jellicoe, ez a két lábon járó enciklopédia, midőn 

kifaggatták az ellenség várható hadmozdulatait illetően, 

úgy nyilatkozott, hogy szerinte a tízkor esedékes 

takarodó után Spiller átmegy a vele egy folyosón 

található egyes számú hálóterembe, ahol Robinson ágya 

van. A szembenálló erők többi tagja más, távolabbi 

szobákban van elszállásolva. Így az a legvalószínűbb, 

hogy az Egyes Háló lesz a találkahely. A támadás 

várható időpontjára vonatkozó kérdésre fölfedte, hogy 

annak bekövetkezése fél tizenkettő előtt valószínűtlen. 

Mr. Outwood tizenegykor szokta végigjárni a 

hálótermeket. 

– Rátérve – szólott Psmith – a zaj kérdésére, vajon az 

összecsapást nesztelenül, sotto voce kell végigvinni, 

vagy van lehetőség arra, hogy imitt-amott kissé 

elengedjük magunkat? 

– Nem hinném, hogy az öreg Outwood meghallana 

benneteket; ő a ház túlsó végében alszik, mérföldekre 

innét. Sosem hall meg semmit. Sokszor fél éjszakán át 

megy a balhé, és nem lesz belőle semmi. 

– Úgy veszem észre, hogy kifogástalan, kitűnően 

vezetett intézmény ez. Mit szólna szegény anyám, ha 

látná az ő Rupertjét e fékevesztett ifjak között? 

– Annál jobb – mondta Mike –, úgysem akarjuk, hogy 

bárki belekotnyeleskedjen, és leállítsa a műsort, amikor 

még el sem kezdődött. 

– Jackson elvtárs vére fölgerjedt, szinte hallani, ahogy 

pezseg. Egyetértek abban, hogy mindez igen kínos és 

nyugtalanító, de ha már egyszer belekezdtünk, alaposan 



végig kell csinálnunk. Van esetleg még valaki, aki 

beleavatkozhat a szertelenkedésbe? 

– Talán Barnes – felelte Jellicoe –, de ő nem fog. 

– Kicsoda Barnes? 

– A diákfőnök… Egy senkiházi. Stone és Robinson 

vazallusa, a markukban tartják. Egy ujját sem fogja 

mozdítani. 

– Akkor azt hiszem – mondta Psmith szelíden –, 

fölöttébb kellemes estének nézünk elébe. Indulhatunk? 

Mr. Outwood, ahogy Jellicoe megjósolta, tizenegykor 

megtette látogatását, elemlámpájával átabotában 

bevilágított a sötétbe, aztán visszavonult, és becsukta az 

ajtót maga után. 

– Mi legyen az ajtóval? – kérdezte Mike. Hagyjuk 

nyitva? 

– Nem, sőt ellenkezőleg. Ha csukva van, meghalljuk, 

amikor benyitnak. Utólagos hozzájárulásodban bízva, 

Jackson elvtárs, a következő cselekvési tervet dolgoztam 

ki. Ilyen alkalmakkor mindig fölteszem magamnak a 

kérdést: Mit tenne Napóleon? Azt hiszem, Napóleon 

helyet foglalna egy széken a mosdóállvány mellett, az 

ajtó közelében, téged a saját mosdóállványod mellé 

ültetne, Jellicoe elvtársat pedig utasítaná: amint 

meghallja, hogy mozdul a kilincs, ünnepelt tehetségéhez 

méltó módon utánozza a mélyen alvó ember légzését. 

Ilyenformán… 

– Mondok valamit – szólt közbe Mike –, mi lenne, ha 

kifeszítenénk egy madzagot a lépcső tetején? 

– Csakugyan; Napóleon is ezt tenné. Le a kalappal 

előtted, Jackson elvtárs, lángelme vagy! 

A hálóterem padlója alacsonyabb volt a folyosónál; 

három lépcsőfok hidalta át a szintkülönbséget. Psmith 



felkattintotta elemlámpáját, és megvizsgálta a talajt. A 

szekrény lába és Jellicoe ágyának lába épp megfelelőnek 

mutatkozott arra, hogy rákössék és az alsó lépcsőfok 

fölött a kellő magasságban kifeszítsék a zsinórt. Psmith 

elismeréssel szemrevételezte az eredményt. 

– Fenemód csinos! – jelentette ki. – Gyakorlatilag 

ugyanaz, mint a süppedős út, amely a vértesek vesztét 

okozta Waterloonál. Lelki szemeimmel már látom is 

Spiller elvtársat, amint belesétál a világtörténelem egyik 

legjobban előkészített csapdájába. 

– Ha van elemlámpájuk… 

– Nem lesz. Vagy ha mégis, állj készenlétben, és 

azonnal vedd el tőlük; ekkor támadásba lendülnek majd, 

s nekünk nyert ügyünk van. Ha nincs lámpájuk, miénk a 

kezdeményezés; egy korsó vízzel fogadjuk őket. Hogy el 

ne felejtsük, máris magamhoz veszem Jellicoe elvtárs 

kancsóját, és készenlétbe helyezem. Néhány lepedő sem 

hiányozhat az arzenálból azzal tesszük majd őket 

harcképtelenné! 

– Ez az! – szólt Mike. 

– Megtévén kegyes előkészületeinket – mondta Psmith 

–, ki-ki foglalja el őrhelyét. Jellicoe elvtárs, ha hallod az 

ajtónyitást, ne felejts el szuszogni, mint egy asztmás 

birka. Lehet, hogy megállnak a lépcső tetején fülelni. 

– Micsoda figura vagy! – ámult Jellicoe. Megerőltető 

feladat a sötétben várni, hogy történjék valami, 

különösen olyankor, mint ez esetben is, ha csöndben 

kell maradni. Mike fáradt volt az utazástól; már éppen 

elszunyókált volna, amikor a kilincs lenyomásának 

hangja fölrezzentette. A neszt Psmith felől egy alig 

hallható moccanás követte; fojtott kuncogás, majd mély 



szuszogás jelezte, hogy Jellicoe is meghallotta a zajt. 

Aztán nyikordult valami. 

A hálóban szuroksötét volt, de Mike olyan világosan 

követte a behatolók mozgását, mintha nappali 

világosság volna. Kinyitották az ajtót, és hallgatóztak. 

Jellicoe lélegzése még asztmásabbá vált; a vérbeli 

művész odaadásával alakította a ráosztott szerepet. 

A nyikorgást suttogás követte, aztán még egy 

nyikordulás. Az ellenség előrenyomult a legfelső 

lépcsőfokra… Újabb nyikorgás… Az előőrs elérte a 

második lépcsőt… És a következő pillanatban… 

BUMM! 

Az eseménysorozatot e ponton lehetett hivatalosan is 

megnyitottnak nyilvánítani. 

Vonagló tömeg vágódott a székéről felpattanó Mike 

sípcsontjának; a kancsó tartalmát e tömegre zúdította. A 

felháborodott ordítás jelezte, hogy a küldemény a 

megfelelő címre érkezett. 

Aztán egy kéz megragadta Mike bokáját, és ő 

alábukott. Szeme előtt egymillió csillag kezdett táncolni, 

mert egy találomra elindított ököl épp orron találta. 

Mike eddig sem táplált szeretetteljes érzelmeket a 

támadók iránt, de most valóságos ámokfutásban tört ki; 

jobbal és ballal szinte egyszerre sújtott le. Jobbja célt 

tévesztett, de a bal keményen eltalálta valakinek 

valamijét. Egy rúgással kiszabadította bokáját, és talpra 

állt. Ugyanabban a pillanatban az általános hangerő 

megnövekedése ékesszólóan jelezte, hogy Psmith is 

befekteti a maga munkáját. 

Mike-nak még e válságos pillanatban is eszébe jutott, 

hogy ha Mr. Outwood ekkora ricsajra sem ugrik ki az 

ágyból, ugyan különös vezetőtanár lehet. 



Kinyújtott karral ismét előrevetette magát; 

megbotlott, és rázuhant a szembenálló erők 

padlóvédjére. Mohón egymásba kapaszkodtak, és 

végighemperegtek a szobán, míg végre Mike-nak 

sikerült fogást vennie ellenfele fején, és olyan erővel a 

padlóhoz csapnia, hogy az fojtott ordítással elengedte, 

és ő ismét talpra ugrott. Ekkor figyelt fel a különös 

dübörgésre, amelyet a csatazajnak sem sikerült 

elnyomnia. 

A küzdelem mindmostanáig tökéletes sötétségben 

zajlott, most azonban fény ragyogott fel a tettek 

színhelyén. A többi hálóterem lakóit felriasztotta a 

lárma; odagyűltek, hogy közelről figyeljék a 

sporteseményt. Felgyújtották a lámpát, és az 

ajtónyílásban csoportosultak. 

Mike-nak így alkalma nyílt terepszemlét tartani a 

hadszíntéren. Az ellenség, mint kiderült, öt tagot 

számlált. 

Az a harcos, akinek fejét Mike a padlóhoz ütötte, 

Robinson volt; a földön ült, és tétován tapogatta 

koponyáját. Mike jobbján, közvetlen közelségben Stone 

állt. Az ajtó közelében Psmith türelmes mosollyal, 

házikabátja sodrott övét suhogtatva foglalkozott a másik 

három támadóval. Azok pizsamát viseltek; az öv 

szemlátomást érzékenyen érintette őket. 

A váratlan fényözön mindkét hadviselő felet 

elkápráztatta egy pillanatra. Elsőként a védők tértek 

magukhoz. Mike egyetlen lendülettel fellökte Stone-t, 

Psmith pedig, miután felkapta és Spillerre borította 

Jellicoe korsaját, ismét az övvel látott munkához; 

tevékenysége hangos elragadtatást váltott ki a 

szemlélőkből. 



Psmith taktikájának vezérlő elve a fürgeség volt. A 

helyiség minden pontján felbukkant a saját ágyán, Mike-

én, sőt Jellicoe-én is (véletlenül rá is taposott a 

semlegességet fogadott hálótárs arcára, amit az 

szenvedélyes szavakkal panaszolt fel), valamint a szoba 

padlóján; bekalandozta az egész szobát, és pusztulás 

járt a nyomában. 

Az ellenség kedveszegetté vált. Azzal az 

alapgondolattal indultak neki, hogy váratlan rajtaütést 

hajtanak végre; csalódottságot okozott számukra, hogy 

a helyőrség állig fegyverben fogadta őket. Lassanként 

visszavonultak az ajtó felé, és egy végső erőfeszítéssel 

sikerült őket visszanyomni a folyosóra. 

– Tartsd az ajtót! – kiáltotta Psmith, azzal eltűnt. Mike 

magára maradt a háló ajtajában. 

Ez a helyzet tökéletesen megfelelt Mike 

lelkiállapotának; egyedül nézett szembe a közösséggel, 

amelybe oly hirtelen vetette a sors szeszélye. Kedvére 

volt ez az érzés; azóta, hogy apja a húsvéti szünetben 

kifejtette nézeteit az iskolai értesítőkkel kapcsolatban, 

most először volt elégedett az élettel. Remélte, hogy a 

túlerőben lévő ellenség nem adja fel, hanem újra támad; 

szeretett volna még többet ugyanebből. 

Vert helyzetben az agresszor igen ritkán képes 

összehangolni cselekedeteit. Amikor megindult a 

támadás, az erők nem fogtak össze újra; az ajtóhoz 

legközelebb álló Stone lendült meg váratlanul, de Mike 

ökle állon találta. 

Stone megretirált; újabb pihenési és elmélkedési 

szünet következett. 

A csöndet Psmith visszatérése törte meg; házikabátja 

övét pörgette, mint valami álruhás sétapálcát. 



– Elnézést, hogy megvárattalak, Jackson elvtárs – 

monda udvariasan. – Elszólított a kötelesség. Egy 

készséges útikalauz segítségével, aki ismeri a terepet, 

rövid körutat tettem a hálótermekben. Több kancsó vizet 

öntöttem Spiller elvtárs ágyába, Robinson elvtárs 

ágyába, Stone elvtárs… Ej, Spiller, Spiller, micsoda 

durva szavak ezek! El sem képzelhetem, hol szedted fel 

őket, annyi biztos, hogy nem tőlem tanultad. Nos, úgy 

vélem, a legkellemesebb időtöltésnek is véget kell vetni 

egyszer. Jó éjt, jó éjt. 

 
 Becsukta az ajtót maga mögött. Még vagy tíz percig 

csoszogás, sugdolózás hallatszott a folyosóról, de a 

kilincshez hozzá sem ért senki. 

Aztán elvonuló léptek zaja hallatszott, és csend borult 

a vidékre. 

Másnap reggel a hirdetőtáblán a következő szövegű 

közlemény jelent meg: 

 

„A hálótermi behatolók figyelmébe: a jövőben sem Mr. 

Psmith, sem Mr. Jackson nem fogad látogatókat. A 

zaklatásnak azonnali hatállyal vége. 

R. PSMITH, M. JACKSON” 
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 ADAIR 

Ugyanaznap reggel történt, hogy Mike először 

találkozott Adairrel. 

Psmith és Jellicoe társaságában épp az iskola felé 

tartott, amikor a szomszéd ház kapuján egy háromtagú 

csoport lépett ki. 

– Az ott Adair – mondta Jellicoe –, a középső. 

Hangjában félelemmel vegyes tisztelet csendült. 

– Ki az az Adair?– kérdezte Mike. 

– A krikettcsapat kapitánya, meg még egy csomó 

minden. 

Mike a hírességnek csak a hátát látta. Széles válla 

volt, a haja sűrű és világosszőke, szinte fehér. Járásán 

érezhető volt, hogy kiváló futó. Kisportolt, kemény 

ember, ennyit még Mike elfogult tekintete is észrevett. 

Adairt éppenséggel több is megillette, mint egy futó 

pillantás. A született vezetők ritka típusába tartozott. 

Sok férfi és fiú, ha a véletlen vagy az idő olyan 

helyzetbe hozza őket, hogy vezetniük kell, komolyabb 

katasztrófa nélkül képes ellátni a feladatot; ez azonban 

egészen más, mint az, ha valaki vezetőnek születik. 

Adair az a típus volt, akit jellemének ereje és 

elszántsága röpít a csúcsra. Nem volt különösebben 

eszes, de minden feladatnak a buldog szívósságával 

látott neki, s ezáltal jutott magasra az iskolai ranglétrán. 

A krikettben szinte teljesen autodidakta volt. A 

természet kitűnő látással ajándékozta meg, és a maga 

részéről befejezettnek tekintette a dolgot. Adair 

kitartása kiköszörülte a természet hanyagsága által 

ejtett csorbát. Nagyobb erőfeszítéssel, mint amennyivel 

sokan teljes életművet hoznak létre, ő dobójátékossá 



fejlesztette magát. Szakkönyveket olvasott, figyelte az 

első osztályú játékosokat, és kidolgozta egyéni 

elméletét, amelyben a dobójátékot három részre 

osztotta. Az első és legfontosabb: a dobás hossza. A 

második a listán: a dobásba vitt csavarás, a fals. A 

harmadik: a labda sebessége. Nekilátott, hogy 

megtanulja a dobást. Meg is tanulta. Saját tempójával, 

csavarás nélkül tízből hétszer el tudott találni egy 

levélborítékot. 

A labdának adott fals már bizonytalanabb tényező 

volt. Néha a dobás hosszának, néha a sebességének 

rovására sikerült megvalósítania. Voltak napok, amikor 

összejött mind a három, és ezeken a napokon, 

különösen, ha a pálya talaja nem volt kivételesen jó 

állapotban, Adair rendkívül kellemetlen ellenfélnek 

bizonyult. 

A futást ugyanezzel a módszerrel tanulta meg. 

Semmiféle néven nevezendő stílussal nem rendelkezett, 

de kétszer is megnyerte a mérföldes és a félmérföldes 

távot az elegáns, képzett futók előtt, akik betéve tudtak 

mindent a lépésközről, a hajrá időzítéséről meg az 

összes többiről. 

Röviden: szorgalmas volt. Volt szíve. 

Az Adairhez hasonló fiúk mindig hajtóerőként hatnak 

az iskolában. Nagyobb intézményekben, ahová hat-

hétszáz diák jár, hatása kevésbé lett volna érezhető, de 

az olyan kis iskolában, mint Sedleigh, úgy működött, 

mint a szökőár: mindent magával sodort. Sedleigh-ben 

kétszáz fiú tanult, következésképp aligha akadt egy is, 

akit Adair közvetve vagy közvetlenül ne befolyásolt 

volna. Kisfiúként sokkal szűkebb volt a hatóköre, de 

tevékenységének hatása már akkor is megmutatkozott. 



Része az emberi természetnek, hogy olyan dolgok 

megszerzésére törekszünk, amelyek mások szemében 

értéket képviselnek. Osztálytársai, látván, mennyi 

erőfeszítés és fáradság árán került be Adair a csapatba, 

természetesen levonták azt a következtetést, hogy a 

csapatba bekerülni érdemes. 

Ebből az származott, hogy az ő osztálya mindig 

keményen igyekezett, amitől persze a többi osztály is 

keményen igyekezett. A végeredmény az lett, hogy 

Adair egyazon évben lett a rögbi- és a krikettcsapat 

kapitánya. Adair házfőnöke, Mr. Downing, aki a 

legjobban megközelítette a krikettedző ideálját 

mindazok közül, akiket Sedleigh fel tudott mutatni, 

előszeretettel mondogatta: Sedleigh lelkes iskola. 

Egészében véve az iskola mind a munkában, mind a 

sportban elért sikereit a befektetett 

energiamennyiségnek köszönhette. 

Most már csak a lehetőség hiányzott. 

És Adair eltökélte, hogy azt is kiharcolja. Az a 

szenvedélyes szeretet élt benne iskolája iránt, amely a 

közhiedelem szerint minden iskolás fiúban ott lobog, 

jóllehet a valóságban ezer közül ha egy érzi. A 

középiskolák átlagos diákja jól elvan az iskolájával. 

Reméli, hogy sikerül elagyabugyálni Bedford 

rögbiválogatottját vagy Malvern krikettcsapatát, de ha 

fogadást köt, inkább a vereségre tesz. Sajnálja, ha el 

kell mennie, és a szünidő végén szívesen megy vissza, 

de az intézmény iránti mélyen gyökerező, szenvedélyes 

ragaszkodást legalábbis furcsállja. Ha valaki odalépne 

hozzá, hátba vágná, és azt mondaná: Tarts velünk, 

Jenkins, öregfiú! Gyere, játssz az iskoláért! A jó öreg 

alma materért, amelyért a szívünk úgy dobog –, súlyos 

betegségre hivatkozna. 



Adair kivétel volt. 

Adair majdhogynem vallásos áhítattal övezte Sedleigh-

t. Szülei nem éltek; gyámja, akinél a szünidőt töltötte, 

fölül migrénes, alul köszvényes ember volt; Adair egész 

életében, amióta az eszét tudta, az egyetlen jó dolog az 

volt, hogy Sedleigh-hez tartozhatott. Az iskola 

körülfonta és bekebelezte. A Wrykynból erővel átültetett 

Mike csak nyomorúságos pokolbugyrot látott benne, 

amelyet egy napon nem lehet említeni Wrykynnal, a 

jövőről ábrándozó Adair számára azonban kolosszális 

létesítmény volt, az iskolák iskolája, amely, mint a 

rádium, évről évre leendő oxfordi és cambridge-i 

válogatottakat, valamint Balliol-ösztöndíjasokat sugároz 

ki szünet nélkül. 

Nincs már messze az az idő, amikor el kell mennie 

innen, és a nevét is elfelejtik, de ezt nem bánta. 

Sedleigh iránti rajongása tiszta és önzetlen volt. Nem 

személyes hírnévre vágyott. Csak azért hajtotta magát, 

hogy az iskola erősödjék és gyarapodjék; évről évre 

nagyobb sikereket érjen el a sportban, míg végre 

elfoglalja méltó helyét az iskolák között; és az a tény, 

hogy valaki Sedleigh-ben végzett, mindenhová érvényes 

belépőjegyként szolgál majd. 

– A krikett- és a rögbicsapatnak is ő a kapitánya – 

ecsetelte Jellicoe. – Benne van a lövészcsapatban is. 

Kétszer nyerte zsinórban a félmérföldes és az 

egymérföldes síkfutást. Az előző félévben Aldershotban 

ökölvívásban is indult volna, de megrándította a 

csuklóját. Ráadásul métában is egész jó! 

– Igazi istenség – mondta Mike, akiben azonnal heves 

ellenszenv ébredt Adair iránt. 



Személyesen ebédidőben ismerkedett meg e sokoldalú 

sportemberrel. Psmith társaságában sétált a ház felé. 

Psmith lelkivilága kissé zilált volt, mert a délelőtti 

tanórán összeütközésbe keveredett az osztályfőnökével. 

– Mondom neki: ,,A Smith előtt van egy P betű.” „Aha, 

értem: P. Smith.” – mekegi erre. „Nem Pésmith – 

magyarázom bámulatos önuralommal –, hanem Psmith.” 

Tíz percbe tellett, mire sikerült belesulykolnom abba a 

tompa agyába, és mikor végre felfogta, azonnal 

kiküldött az osztályból, mert a monoklimon keresztül 

néztem rá. Jackson elvtárs, félő, hogy korpa közé 

keveredtünk. Gyanítom: súlyos üldöztetésnek leszünk itt 

kitéve. 

– Ugye mind a ketten kriketteztek? 

Megfordultak. Adair volt az, aki utánuk szólt. Most, 

hogy szemtől szemben álltak egymással, Mike-nak a 

ragyogó kék szempár és a szögletes áll tűnt fel Adair 

arcán. Bármely más helyen, más körülmények között 

első látásra rokonszenvesnek találta volna. Sedleigh-

ellenes elfogultsága azonban felülkerekedett. 

– Én nem – vetette oda kurtán. 

– Soha nem is játszottál? 

– A kishúgommal néha szivacslabdáztunk otthon. 

Adair metszően éles tekintettel mérte végig. Számos 

kiváló tulajdonsága között szemlátomást megtalálható 

volt az önfegyelem is. 

– Aha – mondta. – Hát, talán lejöhetnél délután, hogy 

megnézzük, mit tudsz kezdeni a szivacsnál keményebb 

labdával – már ha a kishúgod nélkül is elboldogulsz. 

– Ahogy elnézem, az itteni színvonal körülbelül 

ugyanolyan lehet, mint a kishúgomé. De történetesen 



nem krikettezem, amint már mondtam is, úgy 

emlékszem. 

Adair álla szögletesebb lett, mint valaha. Mike 

durcásan összevonta szemöldökét. Psmith könnyedén 

bekapcsolódott a párbeszédbe. 

– Drága elvtársaim – mondta –, hajba ne kapjunk már 

emiatt. Ehhez a perchez mézes szavak, baráti tekintet, 

behízelgő mosoly illenek. Hadd magyarázzam el Adair 

elvtársnak. Jackson elvtárs és a magam nevében 

kijelenthetem: kész örömmel elfogadnánk ajánlatodat, 

és csatlakoznánk nemzeti sportunk helyi szervezetéhez, 

de sajnos az a helyzet, hogy mi ifjú régészek vagyunk. 

Tegnap írattuk fel a nevünket. Amikor téged a százas 

sorozatod után vállon visznek majd az öltözőbe a 

Loamshire elleni meccs után – ugye játszol Loamshire 

ellen? –, azalatt mi a kőkemény talajban fogunk 

kaparászni, kolostorromok után kutatva. A régi 

dilemma: szórakozás vagy kötelesség. Minden fiú 

válaszútja. 

– Szóval nem játszotok? 

– Nem – mondta Mike. 

– A régészet – jelentette ki Psmith elutasító 

kézmozdulattal – nem tűri, hogy elkötelezettjei 

megosszák iránta való hűségüket. 

Adair sarkon fordult és továbbment. 

Alig hagyta magukra őket, megszólalt egy másik hang, 

és pontosan ugyanazt a kérdést ismételte meg. 

– Ugye mind a ketten kriketteznek? 

Egy tanár volt az. Alacsony, inas férfi, éles metszésű 

orrával, egész viselkedésével leginkább egy izgékony 

süvöltő pirókra emlékeztetett. 



– Láttam, hogy Adair beszélt magukkal. Feltételezem, 

mindketten játszani akarnak. Szeretem, ha az újoncok 

azonnal bekapcsolódnak a játékba. Minél több a friss vér 

a csapatban, annál jobb. Itt szorgalomra van szükség. 

Sedleigh mindenekelőtt lelkes iskola. Minden fiútól 

elvárom, hogy lelkes legyen. 

– Mi azok vagyunk, tanár úr –felelte Psmith 

felbuzdulva. 

– Nagyszerű. 

– A régészet terén. 

Mr. Downing – mert nem kisebb méltóság volt, aki 

megszólította őket – összerándult, mint aki undorító 

hernyóra bukkan a salátájában. 

– Régészet! 

– Mr. Outwood tegnap írta fel a nevünket, tanár úr. A 

régészet a szenvedélyünk. Amikor meghallottuk, hogy itt 

régészeti szakkör működik, örömujjongásunk fölverte a 

ház csendjét. 

– Természetellenes foglalatosságnak tartom serdülő 

fiatalemberek esetében – mondta Mr. Downing 

nyomatékkal. – Nem tetszik ez nekem. Határozottan 

kijelentem, hogy nem tetszik ez nekem. Nem akarok 

beleavatkozni a kollégáim ügyeibe, de kerek-perec 

megmondom maguknak, szerintem a régészet serdülő 

fiatalemberek esetében felháborító időpocsékolás. 

Megszokják a lazaságot, a henyélést. 

– Én sohasem henyélek, tanár úr – jegyezte meg 

Psmith. 

– Nem konkrétan magáról beszélek. A dolog elvi 

oldaláról van szó. A fiúk krikettezzenek a többi fiúval 

együtt, ne csatangoljanak szanaszét az országban, 



esetleg cigarettázva, sőt talán alantas lebujokba 

látogatva. 

– Züllött egy bagázs lehet az itteni régészeti szakkör, 

tanár úr –csóválta a fejét Psmith. 

– Ha úgy döntöttek, hogy eltékozolják az idejüket, én 

nem akadályozhatom meg. De az a véleményem, hogy 

ostobaságot csinálnak. 

Azzal otthagyta őket. 

– Jól megdühödött – nézett utána Psmith. – Attól 

tartok, nem lopjuk be magunkat az itteni szívekbe. 

– Annál jobb. 

– Mindegy, Outwood elvtárs akkor is rajong értünk. 

Jerünk, tapasztaljuk meg, milyen ebéddel örvendeztet 

meg bennünket ez a nagylelkű kövületbarát. 
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 MIKE ELFOGLALTSÁGOT TALÁL 

A félév első két hetében nem is egy olyan eset fordult 

elő, amikor Mike megbánta, hogy hátat fordított a 

sedleigh-i krikettnek. Kezdte felismerni a verébbel és a 

túzokkal kapcsolatos közmondásban rejlő örök érvényű 

igazságot. Új környezete iránt érzett ellenszenve arra 

ragadtatta volt, hogy elutasította a krikettezés 

lehetőségét. Most már viszont szinte fájt, annyira 

hiányzott neki a sport. Bármilyen sport. Ha egy 

labdamenetre beszállhatott volna a Kisdedóvó csapatába 

a Százévesek Szeretetotthonának B válogatottja elleni 

mérkőzésen, már az is megnyugtatta volna. Voltak 

pillanatok, amikor sütött a nap, Mike meglátta a fehér 

flanelruhákat a zöld füvön, és fülébe jutott az ütőhöz 

csapódó labda jellegzetes „plonk”-ja; ilyenkor szeretett 

volna odarohanni Adairhez, azt kiabálva: „Jó leszek! 

Három éven át játszottam Wrykyn csapatában, és az 

utóbbi két évben ötven volt az átlagom. Vezessetek a 

legközelebbi hálóhoz, hadd érezzék ismét ütőt a 

kezemben!” 

– De mindannyiszor meghátrált, mielőtt ennyire 

megalázkodott volna. Ilyet mégsem tehet az ember. 

– Az csak rontott a helyzetén, hogy egyszer-kétszer a 

háló mögül kukucskálva megállapította: a sedleigh-i 

krikett nem is olyan gyermekded bohóckodás, 

amilyennek annak idején elhamarkodottan gondolta. A 

létszám önmagában még nem biztosítja, hogy jó legyen 

a krikett. A nagy számok törvénye alapján valószínűbb, 

hogy több diák között jó krikettjátékosok legyenek, de 

ennyi az egész. 



Mike-nak hamar rá kellett jönnie, hogy a krikett 

művészete nem ismeretlen Sedleigh-ben. Adair például 

valóban nagyon jó dobó volt. Persze nem egy Burgess, 

viszont Burgess volt az egyetlen wrykyni dobó, akit Mike 

a maga hároméves tapasztalata alapján Adair fölébe 

helyezett volna. Adair sokkal jobb volt, mint Neville-

Smith, Wyatt, Milton vagy a többiek, akik a wrykyni 

csapatban pályára léptek. 

Az ütők nem voltak annyira jók, de akadt köztük 

néhány jó képességű ember. Barnes, az Outwood-ház 

diákfőnöke, ugyanaz, aki nem avatkozott Stone és 

Robinson ügyeibe, szelíd, kissé félénk fiú volt. Mr. 

Outwood lehetett ilyen ebben a korban –, de értett 

hozzá, hogyan tartsa távol a labdát a kaputól. Jó ütős 

volt, a régimódi, megbízható fajtából való. 

Stone és Robinson, a garázda páros hűvös, de 

következetes udvariassággal kezelte Mike-ot és Psmitht; 

mindketten meglehetősen jó ütők voltak, Stone ráadásul 

dobónak sem rossz, bár kissé lassú. 

Voltak a csapatban más kiválóságok is, többségük a 

Downing-házból való. 

Mindent összevetve méltó pályatársak lettek volna 

még Wrykyn egykori csillaga számára is. 

Mike egyetlen, bátortalan kísérletet tett az első két hét 

alatt. Másodszor nem próbálkozott. 

Csütörtök délután volt, aznapra véget ért a tanítás. 

Meleg volt, de frissítőként alig érezhetően fújdogált a 

szellő. A frissen lenyírt fű kis kupacokban a hálók 

mögött hevert; illata betöltötte a levegőt. Ez a 

legjellemzőbb krikettszag: olyan hívogató, mintha maga 

a játék kiáltana. 



Az ott álldogáló Mike nem bírta tovább. Odalépett 

Adairhez. 

– Beszállhatok egy körre ennél a hálónál? – kérdezte. 

Zavart volt és lámpalázas, és szerette volna ezt 

eltitkolni. 

Ennek természetes következményeképp a modora 

sértően nyílt és célratörő volt. 

Adair éppen végzett az edzéssel, a lábszárvédőjét 

vette le. Fölnézett. Megjegyzendő: az „ennél a hálónál” 

kifejezés az első csapat hálójára vonatkozott. 

– Tessék?– kérdezte Adair. 

Mike megismételte kérését. Zavara fokozódott, 

ennélfogva a kérdés még durvábban hangzott. 

– Ez az első csapat hálója – mondta Adair hidegen. – 

Ott beszállhatsz, ha Lodge befejezte. 

– Az „ott” az utolsó hálót jelentette, ahol rakoncátlan 

újoncok dobálóztak a kopott füvön egy vörös hajú, 

iszonyatosan nagy lábú ifjonc irányításával, aki úgy 

festett, mintha maga is most venné az első leckét. 

Mike szó nélkül odébbállt. 

A régészeti szakkör kirándulásai azzal a kiváltsággal 

jártak ugyan, hogy résztvevőik meghallgathatták 

Psmithnek az élet dolgairól vallott nézeteit, mégis sivár 

alternatívát jelentettek a krikettezéssel szemben. Psmith 

mérhetetlenül élvezte ugyan őket, hiszen őt nem 

szólították máshová a szirénhangok, Mike azonban néha 

szinte sírva fakadt az unalomtól. Nem is tudott mindig 

elhúzódni a zajgó tömegtől, mert Mr. Outwood a 

leghűségesebb követői közé számította, s ezért maga 

mellett tartotta őket. 

Mike ilyenkor hallgatag és ideges volt, s orcája 

természetes színét a gondolat halványra betegítette. 



Psmith viszont szerető, elnéző mosollyal követte 

vezetőjüket, mint egy apa, akinek kisfia megmutogatja 

a kertet. Psmith kapcsolata a régészettel új hangot 

szólaltatott meg e mellőzött tudományág történetében. 

Kedvesen atyáskodó volt. Atyáskodott a kövületekkel, 

atyáskodott a romokkal. Ha a Nagy Piramis került volna 

elé, azzal is atyáskodott volna. 

Látszott rajta, hogy szomjúhozza a tudást. 

Hogy ez a tudásszomj nem valódi tudásszomj, az a 

harmadik expedíción derült ki, amikor Mr. Outwood és 

bandája egy ókori római tábor helyén kapirgált. Psmith 

odalépett Mike-hoz. 

– Engedelmes magaviseletünkkel – mondta – sikerült 

bizalmat ébresztenünk; surranjunk hát el, és töltsük 

időnket egyebütt. A római helyőrségek, az igazat 

megvallva, a frászt hozzák rám. Soha életemben 

egyetlen nyüves kövületet sem akarok többé látni. 

Keressünk egy árnyas rejteket, ahol a férfi hanyatt fekve 

megpihenhet. 

Mike, akit a római romok közötti események hatására 

már régen beterített sötét palástjával a depresszió, nem 

tiltakozott, így lesétáltak a domboldalon. 

Visszatekintve látták, hogy a régészek változatlanul 

szorgoskodnak. Távozásuk észrevétlen maradt. 

– Fárasztó feladat ez, a régmúlt mementói után 

kutatni – vélte Psmith. – És ami a fő hátránya: piszokul 

megviseli az ember nadrágját. Az enyém térdben már 

most olyan lyukacsos, mint egy vakondtúrással ékes 

rónaság. Kifinomult ízlésű ember számára nagy csapás 

ez, Jackson elvtárs, erről biztosíthatlak. Á, ez megfelelő 

helynek látszik. 



Bementek egy kapun a mögötte elterülő mezőre. A 

túlsó végén fák árnyékában patak csörgedezett 

behízelgően a kavicsos mederben. 

– Eddig – mondta Psmith, miközben nadrágja térdét 

felhúzva letelepedett – és ne tovább. Legitten 

megpihenünk, s hallgatjuk a patak muzsikáját. Sőt, 

hacsak nincs valami fontos mondanivalód, azt hiszem, el 

is szenderedem. Mai rohanó életünkben ezek a 

közbeékelt szunyókálások felbecsülhetetlenek. Szólj rám 

úgy egy óra múlva. – Azzal Psmith a megérdemelt 

pihenéshez ledőlő munkásember jóleső sóhaját hallatva 

elnyúlt a fűben, fejét egy mohos facsonknak 

támasztotta, és lehunyta szemét. 

Mike pár percig üldögélt mellette, hallgatta a 

vízcsobogást, és képzeletben százas sorozatokat csinált, 

aztán beleunt. Felállt, átugrott a patakon, és elindult, 

hogy felderítse az erdőt a túlsó parton. 

Alig haladt pár lépést, amikor hirtelen egy kutya ugrott 

elő az aljnövényzetből, és hevesen megugatta. 

Mike szerette a kutyákat, és ha megismerkedtek vele, 

azok is szerették őt. Ha viszont az ember valaki másnak 

az erdejében találkozik kutyával, tanácsosabb, ha nem 

áll meg abban a reményben, hogy hátha megértik 

egymást. Mike is fürgén elindult visszafelé a fák között. 

Elkésett. 

– Megállni! Mi a fenét keres itt? –kiáltotta egy hang a 

háta mögött. 

Pár évvel ezelőtt Mike ebben a helyzetben folytatta 

volna útját, bízva abban, hogy gyorsasága megmenti. 

Most azonban valahogy méltatlannak érezte volna 

menekülőre fogni. Visszatért oda, ahonnan 

megszólították. 



– Elnézést, ha magánterületre tévedtem – mondta. – 

Csak körülnéztem egy kicsit. 

– Egy fészkes… De hiszen te Jackson vagy! 

Mike jobban megnézte az illetőt. Alacsony, széles vállú 

fiatalember volt, szőke bajuszt viselt. Mike tudta, hogy 

találkoztak már valahol, de nem tudta hová tenni az 

arcot. 

– Tavaly nyáron játszottunk egymás ellen. A 

Természetjárók csapatában voltam. Azóta, úgy látom, te 

is rákaptál a természetjárásra: épp a költő fácánjaim 

közé sikerült beszambáznod. 

– Rémesen sajnálom. 

– Semmi baj. Honnan szöktél meg? 

– Hát persze… Most már emlékszem rád. Prendergast 

vagy. Ötvennyolcat csináltál, és nem is estél ki. 

– Kösz. Attól féltem, hogy másra fogsz emlékezni 

velem kapcsolatban: a százasodat nagyrészt az én 

dobásaimból hoztad össze. 

– A második labdánál megfoghattál volna, csak 

megcsúszott. 

– Ne tárjuk fel a régi sebeket. Hogyhogy nem 

Wrykynban vagy? Mit keresel itt? 

– Eljöttem Wrykynból. 

Prendergast hirtelen témát váltott. Ha valaki elárulja, 

hogy váratlanul elhagyta régi iskoláját, nem mindig 

udvarias dolog az okokat feszegetni. Magáról kezdett 

beszélni. 

– Most itt élek. Kicsit gazdálkodom, többnyire a 

környéken kószálok. 

– Krikettezel? – kérdezte Mike, a szívéhez legközelebb 

álló témára terelve a szót. 



– Csak itt a faluban. Lelkes társaság, de nem nagy 

oroszlánok. Igaz is, van kedved egy kis kriketthez? Van 

szabad délutánod? 

Mike szíve megdobbant. 

– Minden szerdán és szombaton. Figyelj, elmesélem, 

mi a helyzet. – Elmesélte, mi a helyzet. 

– Szóval érted – fejezte be. – Mindenféle romok meg 

ilyesmik után kellene kutatnom – Mike régészeti 

ismeretei hézagosak voltak –, de mindig el lehet lógni. 

Együtt szoktunk elindulni, de vissza tudok jönni, 

felugrom a biciklimre, ott van, ni, és találkozhatok veled, 

ahol csak akarod. Istenem, meghalok egy kis krikettért! 

Alig tudom megállni, hogy ne kapjam fel az első ütőt, 

ami az utamba kerül. 

– Tőlem megkaphatod, amire szükséged van. Azt kéne 

csinálnod, hogy egyenest legurulsz Alsó-Borlockba – így 

hívják a falut –, és ott találkozunk. Bárki megmutatja, 

hol van Alsó-Borlock: mindjárt a londoni út mellett. 

Tábla mutatja, hol kell lekanyarodni. Jövő szombaton át 

tudsz jönni? 

– Még szép! Te meg tudnál szerezni ütőt és 

lábszárvédőt? A sajátomat nem akartam magammal 

hozni. 

– Kölcsönadom az enyémet. De azért ne számíts olyan 

gyepre, mint amilyen Wrykynban van. Az alsó-borlocki 

pálya nem tükörsima. 

– Egy elhagyott kőbányában is játszom, ha akarod – 

mondta Mike. 
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 A TŰZOLTÓEGYLET ÖSSZEJÖVETELE 

– Mit fogsz csinálni? – kérdezte Psmith félálomban, 

miután Mike felébresztette, és elmondta neki a hírt. 

– Krikettezni fogok egy közeli falu csapatában. De ne 

áruld el senkinek, jó? Nem akarom, hogy elterjedjen, 

mert a végén még berángatnak az iskolai csapatba. 

– Néma leszek, mint a sír. Azt hiszem, átmegyek 

veled, és megnézlek. Krikettezni nem szeretek, de 

krikettmeccset nézni szerintem egyike Nagy-Britannia 

legférfiasabb sportjainak. Kölcsönveszem Jellicoe 

kerékpárját. 

Azon a szombaton Alsó-Borlock pozdorjává zúzta 

Chidford csapatát. A diadal nagyrészt a csapat újonca, 

M. Jackson fergeteges, hetvenöt pontos játékának volt 

köszönhető. 

A krikett nagyszerűen beválik biztonsági szelepként. 

Aki kedveli e játékot, és abban a helyzetben van, hogy 

hetenként kétszer űzheti is, annak élete sohasem lesz 

teljesen sötét. Ahogy telt az idő, és az alsó-borlocki 

csapatban elért átlageredménye tartósan ötven pont 

fölött maradt, Mike – bár ezt önmagának sem ismerte 

volna be – kezdte jól érezni magát. Nem Wrykyn volt, az 

igaz, de pótléknak nagyon megfelelt. 

– Most már csak Mr. Downing jelentette az egyetlen, 

bár annál jelentékenyebb zavaró elemet. Balszerencse 

folytán Mike mint új tanuló, az ő osztályába került. Mr. 

Downing sohasem volt kellemes osztályfőnök, nehéz volt 

kijönni vele, de Mike-kal kapcsolatban a szokásosnál is 

nehezebb embernek bizonyult. 

Már első találkozásukkor ellenszenv ébredt bennük 

egymás iránt, és ahogy ismeretségük elmélyült, ez az 



érzés csak fokozódott. Mike számára Mr. Downing 

testesítette meg mindazt, amilyennek egy 

osztályfőnöknek nem szabad lennie: gőgös volt, 

fontoskodó, és az osztály tanulóinak hivatalos 

megítélésében komoly szerepet játszottak személyes 

rokon- és ellenszenvei. Mr. Downing számára Mike nem 

volt egyéb, mint egy visszatetsző semmirekellő, aki 

semmit sem tesz az iskoláért, és láthatóan hiányzik 

belőle minden egészséges ösztön, amely pedig minden 

egészséges fiúban megtalálható. Mr. Downing 

meglehetősen határozott nézeteket vallott az 

egészséges fiúkkal kapcsolatban. 

– Sistergett kettejük között az ellenséges érzület, s ezt 

az alapállapotot időnként válságok tarkították, 

amelyeknek rendszerint az lett a következményük, hogy 

Alsó-Borlock csapatának valami kutyaütővel kellett 

pályára lépnie a sztárjátékos helyett, mert az utóbbinak 

„túlóráznia” kellett. 

E válságok egyik legsúlyosabbika, és mindenképpen a 

legfontosabb, mivel Mike közvetlenül ennek hatására 

tűnt fel a sedleigh-i krikettben, az iskolai tűzoltóegylet 

harmadik heti összejövetelével volt kapcsolatos. 

Az olvasó talán emlékszik rá, hogy ez a széles körű 

támogatásnak örvendő szervezet Mr. Downing irányítása 

alatt állott. Ez volt kedvenc hobbija, a szeme fénye. 

Ha valaki el akarta nyerni Mr. Outwood becsülését, a 

régészeti szakkörbe kellett belépnie; ugyanígy a 

tűzoltóegylethez való csatlakozás volt a biztos menlevél 

ahhoz, hogy Mr. Downing előtt kedvező színben tűnjék 

fel. A krikettben tanúsított szorgalom is megfelelt, de a 

tűzoltóegyletbe való belépés volt a legjobb. 



Az egylet kitűnően volt felépítve. Élén Mr. Downing 

állt, alá tartozott a kapitány, aki alá az alkapitány volt 

beosztva. E két utóbbi tisztséget az Outwood-házból 

való Stone, illetve Robinson viselte; ők voltak azok, akik 

igen hamar felismerték az egylet kínálta ökörködési 

lehetőségeket, ezért korán beléptek, s idővel a csúcsra 

jutottak. 

Alattuk helyezkedett el a közrendűek sora, amely 

mintegy harminc tagot számlált, akik között talán ha 

heten vették komolyan a dolgot, tanúsították a helyes – 

más néven: downingi – szellemet. A többiek tökéletesen 

léhán viszonyultak az egészhez. 

A heti összejövetelek mindig telve voltak élettel és 

izgalommal. 

Történetünk e pontján kell bemutatnunk az olvasónak 

Sammyt. 

Sammy – a Sampson név rövidült alakja – a Mr. 

Downing tulajdonát képező, ifjú bull-terrier volt. Ha 

lehetséges, hogy egy ember szemének két fénye legyen, 

akkor Sammy volt a másik. Termetes, fehér bundás, 

könnyed felfogású kutya volt; megnyerő arckifejezés és 

hangyászsünhöz méltó hosszúságú nyelv jellemezte, 

viselkedése pedig arra utalt, hogy az eb egy hurrikán és 

egy körfűrész szerencsés kereszteződéséből származik. 

Hosszú lábakkal, átható tenor hanggal rendelkezett, és 

szemlátomást hajlékony kaucsukból készült. 

Sammy iskolaszerte közkedvelt volt, Mike-kal 

kiváltképp jó barátságban állt, hiszen a wrykyni obsitos 

kétpercnyi ismeretség után minden kutya állhatatos 

szövetségesévé vált. 



Jellicoe-nak mellesleg volt egy felhúzható játék 

patkánya, amelyre elsősorban a francia nyelvórákon 

mutatkozott nagy igény. 

Most pedig rátérünk a fájdalmas részletekre. 

A tűzoltóegylet összejöveteleit tanítás után tartották 

Mr. Downing osztályának tantermében. Az 

eseménysorozat mindig ugyanúgy kezdődött: az előző 

összejövetel jegyzőkönyvének felolvasásával. Ezután a 

program változatossá vált, attól függően, hogy az egylet 

tagjai épp mennyire voltak leleményesek a köznyugalom 

megzavarását célzó eljárások kieszelésében. 

Ezen a napon igen jó formát mutattak. 

Mihelyt Mr. Downing becsukta a jegyzőkönyvet, Wilson 

nyújtotta fel a kezét. 

– Nos, Wilson? 

– Tanár úr, kérem, nem kaphatnának az egylet tagjai 

egyenruhát? 

– Egyenruhát? – töprengett el Mr. Downing. 

– Pirosat, zöld stráfokkal, tanár úr. 

Piros, zöld stráfokkal ezek voltak Sedleigh színei. 

– Szavazásra bocsáthatom, tanár úr?– kérdezte Stone. 

– Egy pillanat, Stone. 

– Azok, akik támogatják, lépjenek balra, akik ellene 

vannak, lépjenek jobbra. 

– Óriási csoszogás, a padok lecsapható teteje csattog, 

egy táblaállvány feldől, és az egylet két részre oszlik. 

Mr. Downing ingerülten kopogott a tanári asztalon. 

– Leülni! – mondta. – Leülni! Tűrhetetlen ez a lárma, 

ez a zűrzavar! Stone, üljön le! Wilson, menjen vissza a 

helyére. 



– Tanár úr, a szavazás eredménye huszonöt fő hat 

ellenében. 

– Tanár úr, elmehetek este mértéket vetetni? 

– Tanár úr… 

– Csen-det! Egyenruháról természetesen szó sem 

lehet. 

– Ő-ó-ó-ó, tanár úr! 

– Csendet kérek! Szó sem lehet róla! Nem verhetjük 

magunkat szükségtelen kiadásokba. Stone, rám 

figyeljen! Tűrhetetlen ez a lárma, ez a zűrzavar! Ha 

legközelebb szavazásra kerül sor, kézfelemeléssel 

fogunk dönteni. Tessék, Wilson! 

– Tanár úr, sisakot azért kaphatunk? 

– Nagyon hatásos védőfelszerelés, amikor zuhannak a 

gerendák, tanár úr – magyarázta Robinson. 

– Nem hinném, hogy az otthoniak örülnének, tanár úr, 

ha tudnák, hogy sisak nélkül járok ki a tűzvészekhez –

tette hozzá Stone. 

– A teljes gyülekezet kórusa: – Tanár úr, kérem, 

kaphatunk sisakot? 

– Azok, akik támogatják… – kezdte Stone. 

Mr. Downing megdöngette az íróasztalt. 

– Csendet! Csendet! A sisak természetesen teljes 

mértékben ki van zárva! 

– Ő-ó-ó-ó, tanár úr! 

– De tanár úr, az nagyon veszélyes! 

– Tanár úr, azok a zuhanó gerendák! 

A tűzoltóegylet az írott emberi történelem során 

összesen egyetlenegyszer volt bevetésen; egy 

szénakazalnál, amely éppen teljesen leégett, és magától 



kialudt, mire a mentőknek sikerült a tömlőt felerősíteni a 

fecskendőre. 

– Csendet! 

– Tanár úr, kérem, nem kaphatna legalább mindenki 

keménykalapot? Az nem lenne drága, és amennyi 

gerenda a fejünkre szokott esni, talán ugyanúgy 

beválna, mint a sisak. 

Mr. Downingnak torz mosoly ült az arcára. 

– A mi Wilsonunk szellemeskedik – jegyezte meg 

fagyosan. 

– De én nem is szellemeskedtem, tanár úr! Vagy 

legalább egy pomponos sapkát nem kaphatnánk? Az 

ugyanis… 

– Wilson, menjen ki az osztályból! 

– De tanár úr, kérem! 

– Most azonnal, Wilson. És – tette hozzá, mikor Wilson 

az ajtóhoz ért – leír száz sort. 

A fájdalmas Ó-ó-ó-ó, tanár úr! kifakadást az ajtó 

csukódása zárta el. 

Mr. Downing igyekezett úrrá lenni a helyzeten. 

– Mélyen elítélem ezt a mindinkább terjedő lazaságot! 

– mondta. – Mélyen elítélem! Ez tűrhetetlen! Ha ennek a 

tűzoltóegyletnek komoly hasznát akarjuk venni, fel kell 

számolni a lazaságot. Lelkesedésre van szükség! 

Mindenkitől megkövetelem a lelkesedést!… Mi ez hang? 

Az ajtó túloldaláról olyasfajta zaj hallatszott, mint 

amikor víz bugyog ki egy palackból, és fojtott kiáltások 

vegyültek bele, mintha valaki betapasztott szájjal 

próbálna segítséget kérni. A bajbajutottnak magas 

hangja volt. 



Kopogtak az ajtón, és Mike lépett be. Nem volt 

egyedül. Akik közel ültek, láthatták, hogy Jellicoe 

felhúzható patkánya jár a nyomában; a játékszer fürge 

iramban a szemközti fal felé tartott. 

– Kivehetek egy könyvet a padomból, tanár úr? – 

kérdezte Mike. 

– Nem bánom… de igyekezzen, Jackson; nem érünk 

rá. 

Mr. Downing nehezen tűrte, ha megzavarták az egylet 

számára tartott szónoklatát. A fojtott jajveszékelés 

felerősödött. 

– Mi ez a zaj? – sivította Mr. Downing. 

– Zaj? – lepődött meg Mike. 

– Azt hiszem, a kertből jön, tanár úr – mondta Stone 

szolgálatkészen. 

– Talán egy madár, tanár úr – tette hozzá Robinson. 

– Ne idétlenkedjenek! – vakkantotta Mr. Downing. – 

Itt van, az ajtó előtt. Wilson! 

– Tessék, tanár úr! – hangzott a válasz odakintről. 

– Maga csinálja ezt a nyüszítő zajt? 

– Nyüszítő zajt? Nem, tanár úr kérem, én nem 

csinálok nyüszítő zajt. 

– Mégis, miféle zajról van szó, tanár úr? – kérdezte 

Mike, mint oly sok wrykyni diák őelőtte. Ezt a kérdést 

Wrykynban dolgozták ki, épp az ilyen helyzetekben való 

felhasználásra. 

– Nem fogom a maga kedvéért utánozni azt a zajt – 

jelentette ki Mr. Downing maró gúnnyal –, mindenki 

tisztán hallja. Különös, nyüszítő hang. 

– Nyírják a füvet a krikettpályán, tanár úr – vélte a 

láthatatlan Wilson. – Talán azt tetszik hallani. 



– Vagy valamelyik pad nyikorog – ajánlotta Stone. – 

Néha nyikorognak. 

– Esetleg valakinek a cipője – tette hozzá Robinson. 

– Csendet! Wilson! 

– Tessék, tanár úr! 

– Ne a folyosóról kiabáljon nekem! Jöjjön be! 

– Igenis, tanár úr! 

Alighogy ezt kimondta, a nyüszítés hirtelen tenor 

hangú sikolyokká változott, és Sammy kaucsukszerűen 

rugalmas alakja pattant be az osztályba, mint egy 

izgatott kenguru. 

Segítőkész kezek ekkorra már kiszabadították a 

felhúzható patkányt a sarokból, ahová beszorult, és a 

padsorok közötti átjáróba kormányozták. Mr. Downing 

felállt az asztal mellől, még éppen idejében ahhoz, hogy 

lássa, amint Sammy egy hatalmas ugrással ráveti magát 

zsákmányára, és bántalmazni kezdi. 

Kitört a káosz. 

– Patkány! – ordította Robinson. 

A tűzoltóegylet huszonhárom ijedősebb tagja azonnal 

reagált a helyzetre, és mindenki az általa 

legmegfelelőbbnek tartott módon. Néhányan felugráltak 

a padok tetejére, mások könyveket hajigáltak, és 

mindenki kiáltozott. Látványos, mozgalmas jelenet volt. 



 
 Sammy ekkorra már ellátta a felhúzható patkány baját, 

és megállt a romok felett, mint Manus, diadalmasan 

ugatva. 

A tanári asztal felől mennydörgéshez hasonlatos 

dörömbölés hallatszott; idővel túlszárnyalta a többi 

lármát, míg végül az föladta a versenyt, és elhalt. 

Mr. Downing egy géppuska sebességével szórta 

parancsait, fenyegetéseit és a büntetéseket. 

– Stone, leülni! Donovan, ha nem ül le, kegyetlenül 

megtorlom! Henderson, súlyos fegyelemsértés miatt leír 

száz sort! Windham is! A helyére, Vincent, a helyére! 

Broughton-Knight, maga mit művel? Tűrhetetlen ez a 

lárma, ez a zűrzavar! A gyűlést berekesztem, mindenki 

csendben menjen ki. Jackson és Wilson itt marad. Azt 

mondtam: csendben! Ne csoszogjanak olyan hangosan! 

Puff! 

– Wolferstan, tisztán láttam, hogy szándékosan lökte 

fel a táblát száz sor! Csöndben kifelé, mindenki! 

A gyűlés feloszlott. 

– Jackson és Wilson, jöjjenek ide. Mit jelentsen ez a 

gyalázatos viselkedés? Jackson, vigye ki a kutyát. 

Mike kivezette az üvöltöző Sammyt, és becsukta az 

ajtót. 



– Nos, Wilson? 

– Tanár úr, kérem, én csak egy felhúzós patkánnyal 

játszottam… 

– Mi az ördögért játszott maga egy felhúzós 

patkánnyal? 

– Nekem meg eszembe jutott – mondta Mike –, hogy 

a padban felejtettem a Horatiusomat, és bejöttem érte… 

– Eközben pedig – folytatta Wilson, mint különös 

események krónikása – a patkány épp az ajtó felé ment, 

úgyhogy az is bejött. 

– Sammyvel a parkban találkoztam, úgy látszik, idáig 

követett. 

– Én megpróbáltam visszatartani, de amikor a tanár úr 

azt mondta, hogy jöjjek be, el kellett engednem, mire 

bejött az osztályba a patkány után. 

Mr. Downing számára világossá vált, hogy a bűn 

egyforma súllyal nehezedik mindkét vádlott vállára. 

Wilson szállította a patkányt, Mike a kutyát; csakhogy 

Mr. Downing Wilsont szerette, Mike-ot pedig nem. 

Wilson tagja a tűzoltóegyletnek – olykor fegyelmezetlen 

ugyan, de mégis tag. Ráadásul játszik az iskola 

krikettcsapatában is. Mike ezzel szemben a régészeti 

szakkör tagja, és krikettezni nem hajlandó. 

Mr. Downing megengedte, hogy ezek a tények 

befolyásolják az ítéletet. 

– Wilson: száz sor! – hirdette ki. – Most elmehet. 

Wilson olyan arccal távozott, mint akinek nagyon jó 

szórakozásban volt része nagyon olcsón. 

Mr. Downing Mike-hoz fordult. 

– Maga bent marad szombat délután, Jackson. Attól 

tartok, hogy ez ütközik a régészeti tanulmányaival, de 



Sedleigh-ben nincs helyük olyan fiúknak, akik lazsálnak 

és kellemetlenkednek. Mi lelkes iskola vagyunk; ide nem 

valók olyanok, akik semmit sem tesznek, csak a napot 

lopják. Ehhez tartsa magát, Jackson. 

Azzal Mr. Downing kiment a tanteremből. Az efféle 

ügyekben az osztályfőnök azt szerette, ha övé marad az 

utolsó szó. 
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 AKHILLEUSZ ELHAGYJA SÁTRÁT 

Azt mondják, a baj nem jár egyedül. A Sammy-féle 

incidens után Mike egyedül borongott balsorsán a 

tanulószobában, mikor Jellicoe lépett be, és minden 

bevezetés nélkül kölcsönkért egy fontot. 

Ha az ember hat pennytől egy shillingig terjedő 

összegű kölcsönökhöz van szokva, az egy fontra 

irányuló kérés körülbelül olyan hatású, mint egy jókora 

nyakleves. 

– Mi a csodának kell az neked? – kérdezte Mike. 

– Hogy is mondjam: ugye nem baj, ha nem árulom el? 

Senkinek se akarom elmondani. Az a helyzet, hogy 

rémes csávában vagyok. 

– Részvétem – mondta Mike. – Ami azt illeti, 

tulajdonképpen van is egy fontom. Ha akarod, 

magadhoz ölelheted. De kábé ez az összvagyonom, 

úgyhogy ne légy szégyenlős, amikor vissza akarod adni. 

Jellicoe nem fukarkodott a köszönő szavakkal, és a 

hála felhőjében eltávozott. 

Mike úgy érezte, a sors incselkedik vele. Szombaton 

bezárva lenni – ez azt jelentette, hogy nem játszhat 

Alsó-Borlock színeiben a Claythorpe elleni visszavágón. 

Mike az előző mérkőzésen kilencvennyolc pontot csinált, 

és Claythorpe csapatában volt egy ügyes dobó, akivel 

nagyon szeretett volna újra szembekerülni. Egy teljes 

font sterlingtől kellett Jellicoe javára megválnia ugyan 

mi az ördögnek van rá szüksége? – ez azt jelenti, hogy 

ha az Oxfordban tanuló bátyjának, Bobnak írt, gondosan 

megfogalmazott levél nem éri el a kívánt célt, akkor 

gyakorlatilag hetekig nincstelen lesz. 



Komor hangulatban ült le levelet írni Bobnak, aki 

ebben a szezonban rendszeresen játszott az egyetem 

csapatában, és épp az előző héten csinált százas 

sorozatot Sussex ellen, így remélni lehetett, hogy 

kellően engedékeny lelkiállapotban van a szűkölködők 

megsegítéséhez. (Meg kell mondanunk, hogy 

postafordultával segített is.) 

Mike épp a levél kezdő mondatával bajlódott – 

sohasem volt szavakész levélíró –, amikor Stone és 

Robinson rontott be a szobába. 

Mike letette a tollat, és felállt. Harcias kedvében volt, 

szinte örült annak, hogy rátörtek. Ha Stone és Robinson 

háborút akar, hát megkaphatják. 

Ám a látogatás láthatólag barátságos volt. Stone 

sugárzott, Robinson ragyogott. 

– Jó fej vagy – mondta Robinson. 

– Mit kaptál Downingtól? – kérdezte Stone. Leültek. 

Robinson az asztalra, Stone pedig Psmith nyugszékébe. 

Mike szíve átmelegedett a láttukra. Az a kis hálótermi 

nézeteltérés már a múlté volt, elintézett, elfelejtett ügy, 

Julius Caesar korából. Mike úgy érezte, hogy neki, 

Stone-nak és Robinsonnak meg és el kell ismerniük 

egymást. 

Ami igaz, az igaz: nem sok kivetnivaló akadt Stone-

ban és Robinsonban. Hétköznapi, kedves széltolók 

voltak; olyanok, amilyenekből minden kicsi és nagy 

középiskolában akad néhány példány. Szervezetük 

agyvelőt egyáltalán nem tartalmazott. Rendelkeztek 

viszont bizonyos mennyiségű izomzattal és óriási 

energiakészlettel. Az iskolai életet kizárólag csínytevésre 

nyíló lehetőségek keretének tekintették. A Stone-ok és a 

Robinsonok az iskolai élet huligánjai. Lármásan, nagy 



dérrel-dúrral közlekednek, vígan fittyet hánynak mások 

érzéseire, letapossák felebarátjuk lábujjait, miközben 

lelökik a járdáról, és tekintetük szüntelen a kaland 

lehetőségét fürkészi. A kalandban nem válogatósak, ha 

az izgalmat ígér. Némelyiküknek sikerül baleset nélkül 

végigjárnia iskolai pályáját. Gyakoribb azonban, hogy 

belefutnak valamilyen akadályba, amely rendszerint egy 

humortalan és nagy erejű személy formájában 

jelentkezik, aki rossz néven veszi, ha letapossák a 

lábujjait, és lelökik a járdáról; olyankor aztán maguk és 

a társadalom kölcsönös előnyére ki szoktak józanodni. 

Az, hogy ki mit tart ezekről az ifjoncokról, az ember 

nézőpontjától függ. Azok a kisfiúk, akiket alkalomadtán 

elpáholtak akár pusztán duhaj kedvükben, akár azért, 

mert szerintük letértek az eszményi kisfiúk számára 

kijelölt, keskeny ösvényről –, Stone-t és Robinsont 

garázda vadbaromnak tartották. Adair burkolt 

ellenszenvet táplált irántuk. A krikettben hasznosnak 

bizonyultak, de nem vették Sedleigh-t annyira 

komolyan, amennyire Adair elvárta volna tőlük. 

Ami Mike-ot illeti, ő kellemes társaságnak találta őket, 

mindjárt hozzá is látott, hogy teával kínálja vendégeit. 

– A tűzoltóegyleti gyűlés – mondta Stone – mindig 

óriási hecc. Az ember azt csinál, amit akar, és sose kap 

érte száz sornál többet. 

– Nem ám! – vágta rá Mike. – Engem bezárt egész 

szombat délutánra. 

– Micsoda? 

– És Wilsont is? 

– Nem. Ő száz sort kapott. 

Stone és Robinson együttérző képet vágott. 

– Rohadt igazságtalanság! 



– Ez azért van, mert nem krikettezel. Az öreg Downing 

mindent megenged, ha az ember belép a 

tűzoltóegyletbe és krikettezik. 

– Mindenekfölött lelkes iskola vagyunk – idézte Stone. 

– Te sosem játszottál? 

– Egy kicsit – ismerte be Mike. 

– Hát akkor miért nem próbálod meg? Nem vagyunk 

akkora bajnokok. Ha az ütő két végét meg tudod 

különböztetni, már bekerülhetsz valamelyik csapatba. 

Hová jártál, mielőtt idekerültél? 

– Wrykynba. 

– És mi a fenéért jöttél el? – kérdezte Stone. – 

Kirúgtak? 

– Nem. Az apám vett ki. 

– Wrykyn? – töprengett Robinson. – Nem rokonaid az 

ottani Jacksonok? J. W meg a többi? 

– A testvéreim. 

– Hogyan? És te Wrykynban egyáltalán nem 

játszottál?– De igen – felelte Mike. – Három éven át 

benne voltam a csapatban, az idén kapitány lettem 

volna, ha ott maradok. – Szavai mély hatást tettek, ami 

némi elégtételt jelentett. Stone csak tátogott, Robinson 

majdnem elejtette a teáscsészéjét. 

Stone törte meg a csendet. 

– De hát, hogy is mondjam… figyelj! Izé, akkor 

tulajdonképpen miért nem játszol? Itt miért nem 

krikettezel? 

– Játszom én. Egy közeli falu csapatában. Alsó-Borlock 

a neve. A kapitányuk a Természetjárók csapatában 

Wrykyn ellen is játszott. 

– És az iskola csapatába miért nem léptél be? 



– Miért lépnék? A faluban jobb. Kezdjük azon, hogy ott 

Adair nem parancsolgat az embernek. 

– Adair beképzelt – mondta Stone. 

– Mint hat más – tódította Robinson. 

– Az áldóját! – kiáltott fel Stone. – Van egy ötletem. 

Szent ég, mekkora hecc lesz! 

– Most meg mi bajod? – érdeklődött Mike udvariasan. 

– Hallgass ide. Holnap van az Évközépi Istentisztelet 

napja. Messze van az év közepe, de ezt mindig a 

negyedik héten tartják. Fél tíztől fél tizenegyig a 

kápolnában vagyunk, utána végig szünnap. Olyankor 

játsszuk az iskolán belüli meccseket. Mi például 

Downingék ellen lógunk játszani. Szerintem szállj be, és 

kalapáljuk el őket! 

– Óriási! – buzdult fel Robinson. – Pont ez kell nekik. 

Beképzeltek, mert három éve zsinórban ők nyerik az 

iskolai kupát. Mondd csak, te mi vagy: ütő vagy dobó? 

– Ütő. Miért? 

Robinson meghintáztatta az asztalt. 

– Mert az öreg Downing dobónak képzeli magát. 

Muszáj beszállnod, és majmot csinálunk belőle. 

– A tanárok játszanak az iskolai bajnokságban? 

– Ez nem igazi bajnokság. Amolyan barátságos meccs. 

Downing mindig az Évközépin szokott játszani. Gyere, 

szállj be! 

– Gondold meg, mekkora poén! 

– Be se férnék a csapatba – húzódozott Mike. 

– Még nincs összeállítva a lista. Átszaladunk 

Barneshoz, és rávesszük, hogy írjon föl téged is. 

– Azzal kirohantak a szobából. Mike hallotta, ahogy a 

folyosó végén kiabálnak: – Barnes! – aztán csapódott 



egy ajtó, és izgatott beszélgetés fojtott hangjai 

szűrődtek be, majd közeledő lépések dobogtak a 

folyosón. 

Barnes jelent meg olyan arccal, mint akinek látomása 

van. 

– Te, figyelj – mondta –, igaz ez? Vagy Stone 

félrebeszél? Úgy értem: Wrykyn. 

– Igaz. Benne voltam a csapatban. 

Barnes lelkes krikettező volt. Tanulmányozta a 

sportrovatokat, és mélységes tisztelet élt benne a 

wrykyni krikett iránt. 

– Akkor te vagy az az M. Jackson, akinek tavaly 

ötvenegy egész nulla-három volt a meccsenkénti átlaga? 

– Én. 

Barnes olyan modort vett fel, mint amikor egy káplán 

beszélget a püspökkel. 

– És, izé… – hebegte –, akkor… szóval… játszanál 

holnap Downingék ellen? 

– Mi az, hogy! – felelte Mike. – És nagyon köszönöm. 

Kérsz egy kis teát? 
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 A DOWNINGÉK ELLENI MÉRKŐZÉS 

Különös ösztön működik a legtöbb emberben: a 

felhánytorgatás ösztöne, amely arra sarkallja őket, hogy 

a megtért tévelygő életét megkeserítsék. Csak a 

legnagyobb akaraterővel rendelkezők tudnak 

felülemelkedni a késztetésen, hogy kiegyenlítsék a 

számlát. A legtöbben kapva kapnak az alkalmon. 

Így volt ez Mike esetében is. Mike-ot valójában nem 

tekinthetjük megtértnek, de Mr. Downing szemében, a 

külső jelek alapján annak számított. Ha egy nem 

krikettező fiút csaknem egy hónapon át azzal bombázol, 

hogy a) az iskola mindenekelőtt lelkes iskola, hogy b) 

minden diákjának kriketteznie kell, és hogy c) a nem 

krikettezés lerombolja minden esélyét ebben az életben, 

és a következő élete számára is veszélyes; valamint ha 

ezt a fiút teljesen váratlanul fehér flanelbe öltözve, 

krikettcipőben, kezében krikettütővel látod viszont, 

természetesen következtethetsz arra, hogy 

megtérítetted: hogy ékesszólásod magvai termékeny 

talajra hullottak, és ott szárba szökkentek. 

Mr. Downing erre következtetett. 

Adair és a csapat egy másik tagja társaságában sétált 

a pályán, amikor Mike szembejött velük. 

– Nicsak! – kiáltott fel Mr. Downing. – A mi 

Jacksonunk teljes harci díszben, készen a küzdelemre! 

Ez volt Mr. Downing kettes számú modora: az 

élcelődő. 

– Saul a próféták között! Mit jelentsen ez a hirtelen 

érdeklődés a sport iránt, amelyet értesüléseim szerint 

mélyen megvet? Ellenfeleink csapata ennyire 

megfogyatkozott? 



Psmith, aki ott állt Mike mellett, azzal a higgadt 

méltósággal válaszolt, amellyel a maga idejében 

emberek százait kergette az őrületbe, és Mr. Downingot 

is mindig sikerült vele fölhergelnie. 

– Az Outwood-ház – mondta –mindenekelőtt lelkes 

ház, tanár úr. Ingyenélőket nem tűrünk meg sorainkban. 

Jellemző reánk a sokoldalúság. Jackson, a tegnapi 

régész mára játszi könnyedséggel válik krikettezővé. Ez 

a megfelelő szellem, tanár úr. Ez az, ami kedvemre való. 

– Valóban, Smith? Maga viszont nem játszik, úgy 

látom. Buzgalmának megvannak a határai. 

– A mi házunkban, tanár úr, irgalmatlan a verseny; a 

Válogató Bizottság engem sajnos mellőzött. 

A krikettpályán több helyen is röpködtek a labdák; az 

Évközépin mindig kissé a londoni parkokéra 

emlékeztetett a hangulat. Adair mint krikettkapitány 

természetesen a legjobbakat válogatta a maga 

csapatába. Jó talajú a pálya, figyelte meg Mike. Ami azt 

illeti, Sedleigh krikettpályája szinte mindig jó állapotban 

volt. Adair a maga szorgalmából átplántált valamicskét a 

pálya karbantartójába, ami azt az eredményt hozta, 

hogy az egykor oly hanyag tisztségviselő néha kemény 

munkában találta önmagát, amin maga is meglepődött. 

Az előző évad kezdetén a Sedleigh olyan pályán játszott 

egy közeli falu csapata ellen, amelynek gyepét csak a 

felállított kapu különböztette meg a környező tereptől. A 

mérkőzés után Adair félrevonta a karbantartót az 

öltözőépület mögé, és tudomására hozott bizonyos 

alapigazságokat. Az utóbbi jó útra térése ettől a perctől 

számítható. 



Barnes félve, de boldogan hozta meg Mike-nak a hírt, 

hogy megnyerte a sorsolást, és azt kérte, hogy Mike 

lépjen vele pályára elsőként. 

A rút kis kacsa történetének mintájára készült 

elbeszélésekben a lámpalázas új fiút, akit rajtakaptak, 

hogy az öltözőben a nővére fényképe mellett sírdogál, 

egy játszma erejéig beküldik a pályára; senki sem sejti 

róla, hogy őstehetség, mindaddig, míg az Iskola 

Rémének első dobását egy hat pontot érő ütéssel ki nem 

röpíti a pályáról. 

Mike esetében ez nem így történt. Adair arcán nem ült 

szánakozó mosoly, amikor nekifutott az első dobásnak. 

Mike-on, ha a pályára lépett, akkor is meglátszott volna 

a vérbeli krikettjátékos, ha tweedöltönyt és szöges 

bakancsot visel. Mintha nagy betűkkel rá lett volna írva: 

meglátszott a járásán, meglátszott azon, ahogy az ütőt 

tartotta, ahogy beállt a kapu elé. Adair azzal az érzéssel 

indította a dobást, hogy aki szemben áll vele, az nem 

keveset tud az ütőjátékról, és tudását kíméletlenül 

használja is. 

Mike óvatosan kezdett. A szokásosnál is jobban 

szeretett volna pontot elérni; mindaddig nem akart 

kockázatot vállalni, amíg meg nem engedheti magának. 

Látta már Adairt a hálónál: tudta, hogy remek dobó. 

Az első menet nem hozott pontot; hat veszélyes 

dobást sikerült szépen kivédenie. A védőjátékosok 

helyet cseréltek. 

A közérdeklődés mostanra osztatlanul az Outwood-

Downing mérkőzés felé fordult. Mike játékának híre 

körbejárt a pályán, és mivel a többi mérkőzések egy 

része még nem kezdődött el, az öltözőépület előtt jókora 

nézőközönség gyűlt össze. Az első menetben Mike 



mesteri helytállása mély benyomást tett a nézőseregre; 

mindenki azt várta, hogyan bánik el Downing lassú 

labdáival. Az volt az általános vélekedés, hogy valami 

különlegeset fog művelni velük. 

Az osztályfőnök első dobásából egy pontot értek el. 

Mike pozícióba állt. 

Mr. Downing jellegzetes stílusú dobó volt. Előbb két 

rövid lépést tett, majd két hosszút, ugrott egyet, tett 

három újabb rövid lépést, és a rohamot egy ugrással 

kombinált lépéssel fejezte be, amelynek tartama alatt a 

labda a háta mögül bukkant elő, onnan indult lassú 

röppályájára a kapu felé. Az egész mutatványra 

valahogy a régimódi menüett méltósága volt jellemző, 

de ezzel a csűrdöngölő féktelen szilajsága ötvöződött. Az 

így elküldött labda óhatatlanul kifelé csavarodott, 

természetesen fenntartva a műsorváltozás jogát. 

– Ha a nézők arra számítottak, hogy Mike az első 

labdánál valami látványos tűzijátékot rendez, akkor 

csalódniuk kellett. Mike a bátyjához, Joe-hoz méltó 

kecsességgel játszotta végig az egész menetet. Az 

utolsó labdából finom mozdulattal egy pontot szerzett. 

Adair következő labdameneténél Mike az eddigieknél 

szabadabban járt el. Már érezte a labdát. A menet 

felénél egy szép, erőteljes egyenes ütése folyosót nyitott 

a bámészkodók sűrűjében, és a korlátnak vágódott. A 

hatodik labdát a védők közé küldte, és három pontot ért 

el. 

A tömeg kénytelen-kelletlen oszladozni kezdett, ki-ki 

indult a saját mérkőzésére, de mindenki megállt, amikor 

ismét Mr. Downing következett a maga csűrdöngölő 

menüettjével; a nézők abban reménykedtek, hogy 

valami szenzációt láthatnak. 



Ezúttal nem is kellett csalódniuk. 

A labda lassú volt, magasra szállt, és kifelé csavarodva 

a folyosó mellett ért földet. Talán ha a dobó jobban 

megpörgeti, a kapu felé pattanhatott volna, és komoly 

veszélyt jelent. Mike kilépett rá, és térdmagasságban 

elütötte. A labda nagy puffanással, porfelhőt verve a 

krikettpálya kerítése mentén futó úton ért földet. 

– Egy másik meccs valamelyik résztvevője hozta 

vissza, és a dobó ismét hozzálátott. Ezúttal pontosan 

félröptére kínálta fel. Mike visszaverte; a 

középpályásnak, aki láthatólag csak fél szívvel vett részt 

az eseményekben, nem sikerült megállítania. 

– Kapja már el, Jenkins – mondta Mr. Downing 

ingerülten, amikor a labda visszaért a pálya széléről. – 

Kapja már el. 

– De tanár úr, kérem… 

– A pályán nem beszélünk, Jenkins. 

Miután egy túl hosszú dobásából hat pontot, egy újabb 

félröptéből négyet értek el ellene, nagy volt a 

valószínűsége, hogy Mr. Downing legközelebb rövid 

dobással próbálkozik. 

Az következett be, amire számítani lehetett. A 

harmadik labda lassan ívelt, és körülbelül ugyanazon a 

helyen esett le az útra, ahol az előbbi. A nézők 

dallamtalan ordítással fejezték ki elismerésüket, Mike 

pedig úgy érezte: ilyen dobásokat kapni olyan szép, 

hogy nem is lehet igaz; mindazonáltal pozícióba állt, és 

várta a negyedik labdát. 

Vannak olyan pillanatok, amikor a dobón pánik lesz 

úrrá. Ez történt most Mr. Downinggal. Hirtelen 

felhagyott a tudományos megközelítéssel, és 

ámokfutásba kezdett. A nekifutásban a kecsesség 



rovására megnövelte az erőt. Úgy zúdult a kapu felé, 

ahogy a sebzett bölény támad néha a vadászra. 

Egyetlen elképzelése az maradt, hogy dobása jó gyors 

legyen. 

Ha egy lassú dobó gyorsan akar dobni, akkor jobban 

teszi, ha inkább ütősként folytatja, már amennyiben 

meg tudja oldani. 

A hatos menet végére Mike pontszáma tizenhattal 

növekedett, ráadásul a csapat összesített eredménye is 

megemelkedett három ponttal, három érvénytelen 

dobás eredményeképpen. 

Egy éles, magas hang az öltözők környékéről kínosan 

érthetően azt sivította: – Cseréljétek le! 

Hát így kezdődött a sedleigh-i krikett történetének 

legszenzációsabb napja. 

A délelőtti mérkőzés további részleteinek ismertetése 

egyhangúságba fulladna. Elég, ha annyit mondunk, hogy 

körülbelül ugyanúgy zajlott az egész, amiként a 

harmadik és negyedik labdamenet. Mr. Downing még 

egy sorozatot dobott, amiből Mike tizenhat pontot 

szerzett, aztán az osztályfőnök duzzogva visszavonult a 

középpályára, ahol Adair ötödik labdamenetében 

elejtette a Barnes által megütött labdát. A játék kezdete 

óta ez volt az első alkalom, hogy a szelíd lelkületű ütős 

egypontosnál értékesebbet próbált ütni. A 

megmenekülés úgy megijesztette az Outwood-ház 

csapatkapitányát, hogy visszavonult csigaházába, nem 

kockáztatott többet, és ebédidőig kihúzta kiesés nélkül, 

tizenegy pontos összeredménnyel. Mike akkor már 

százhárom pontnál tartott. 

Mike az öltözőben épp a lábszárvédőjét vette le, 

amikor odalépett hozzá Adair. 



– Miért mondtad, hogy nem krikettezel? – kérdezte 

kurtán. 

Ha az ember egész délelőtt dob, ráadásul jól, és a 

legcsekélyebb eredményt sem éri el vele, utána 

hajlamos kurtán fogalmazni. 

Mike-nak sikerült kioldoznia a makacskodó pertlit. 

Aztán felnézett. 

– Semmi ilyet nem mondtam. Csak azt, hogy itt nem 

fogok játszani. Nagy különbség. Ami azt illeti, mielőtt 

idejöttem, három évig játszottam Wrykyn csapatában. 

Adair egy percig hallgatott. 

– Játszanál velünk holnap a sedleigh-i Öregfiúk ellen? 

– kérdezte nagy sokára. 

Mike a táskába hajította a lábszárvédőt, és felállt. 

– Kösz, de nem. 

Csönd lett. 

– Az már a szinted alatt van, mi? 

– Szó sincs róla. Fölötte. Sok edzésre van még 

szükségem ott az utolsó hálónál, mielőtt Sedleigh 

csapatában játszhatnék. 

Újabb csönd. 

– Szóval nem játszol?– kérdezte Adair. 

– Nem tartalak fel? – érdeklődött Mike udvariasan. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy az Outwood-ház diákjai 

közül milyen sok táplált személyes ellenérzést Mr. 

Downing iránt. Az osztályfőnök sok év óta folytatta azt a 

meglehetősen igazságtalan gyakorlatot, hogy saját házát 

a kiválasztottak honának tekintette. Minden főnökök 

közül az a legnépszerűtlenebb, akit részrehajlónak 

bélyegez az iskola hallgatólagos közvéleménye. Az 

ellenszenv tovább mélyül, ha nem egyénekkel, hanem 



egy egész házzal kivételez. Voltak esetek, amikor az ő 

házának lakói más házak diákjaival együtt vettek részt 

valamely gonosztettben; Mr. Downing ilyenkor 

egyenlőtlen elosztásban szórta mennyköveit, és az 

iskola észrevette ezt. Ennek eredményeképp nemcsak ő 

maga, hanem – szintén meglehetősen igazságtalan 

módon – egész háza népszerűtlenné vált. 

Az ebédszünetben az Outwood-házban az az általános 

vélekedés uralkodott, hogy sikerült Downingékat 

fölkergetniük a fára, és hülyék lennének, ha nem 

használnák ki a helyzetet. 

Barnes megjegyezte, hogy hacsak nem jön közbe 

valami, és nem kezdenek szaporán kiesni az ütősök, 

szerinte úgy fél négy-négy tájban le kellene zárni a 

játszmát, ám ötlete viharos ellenállásra talált. 

– Lezárni? – fakadt ki Robinson. Az isten szerelmére, 

miről beszélsz? 

– Még hogy lezárni! – Stone hangja szinte sivított a 

felháborodástól. – Ilyen hülyeséget még életemben nem 

hallottam! 

– Belebetegszenek, ha nem zárjuk le – magyarázta 

Barnes. 

– Még szép, hogy belebetegszenek – mondta Stone. – 

Épp erről van szó. Nem veszed észre, hogy valami csoda 

folytán végre alkalmunk van megfizetni Downingék 

galádságaiért? Csak egy dolgot tehetünk: ha lehet, 

egész nap kint tartjuk őket a pályán, és örvendezünk, 

hogy ilyen baromi hőség van. Ha lefogynak öt-hat kilót 

fejenként Jackson ütései után, talán kevésbé lesznek 

aljasok a jövőben. Ráadásul én is játszani akarok a vén 

csibész Downing ellen, ha lehet. 

– Én is – csatlakozott Robinson. 



– Ha lezárod, én nem megyek védekezni. És Robinson 

sem. 

– Nem én. 

– Hát akkor nem zárom le – adta be derekát a 

boldogtalan Barnes. – Csak, tudjátok, már így is épp 

eléggé meg vannak zúzva. 

– Az ne zavarjon – vigyorgott Stone. – A végén sokkal 

jobban meg lesznek zúzva. 

Így esett, hogy az a bizonyos Évközépi történelmet írt. 

Az Évközépi Istentisztelet napján gyakran keletkeztek 

nagy pontszámú eredmények. Sokszor fordult elő, hogy 

egyoldalú volt egy-egy mérkőzés. Az iskola krónikája 

szerint még sohasem történt meg azonban, hogy az 

egyik csapat, miután kora reggel elsőként pályára lépett, 

nem fejezte be a teljes játszmát, és önként sem zárta le 

este hatig, amikor végül bevitték a kapukat. Soha, 

egyetlen Sedleigh-mérkőzésen sem történt meg eddig, 

hogy egy teljes napi játék után a szánalmas „Nem jutott 

ütéshez” szavak kerültek volna valamelyik csapat neve 

mellé. 

Az ilyen események új korszak kezdetét szokták 

jelezni. 

A mérkőzést negyed háromkor folytatták. Mike tizenöt 

percen át viszonylag nyugodt volt. Az ebéd és a pihenés 

által felfrissült Adair igazán jól dobott, első fél tucat 

labdamenetére jól oda kellett figyelni. A pálya azonban 

túlságosan jó állapotban volt ahhoz, hogy esélye legyen; 

az ismét formába lendülő Mike remekül állta a sarat. 

Körülötte jöttek és mentek a dobók. Adair az egyik 

oldalról támadott. Mr. Downing még két hatos menetet 

dobott; az egyik alkalmából nem sok hiányzott 



ahhoz, hogy az úton elhaladó ló tragikus 

hirtelenséggel fejezze be tevékeny életét. Mindenféle 

rendű és rangú cseredobók próbáltak szerencsét, egyik 

szánalmasabb és ügyetlenebb volt, mint a másik. Az 

első két ütőjátékosra egyik sem jelentett veszélyt. 

A tanulóházak dobói olyan szervezetet képeznek, 

amelynek csak feje van, teste nincs. Az első párosnak 

talán van némi fogalma az ideális dobáshosszról és a 

csavarásról. Az első cserepáros már gyatra. A többiek 

pedig egyszerűen olyanok, mint amit az ember nehéz 

vacsora után szokott álmodni, vagy amikor fegyver 

nélkül megy ki az utcára. 

Az idő általában megkegyelmez a krikettben 

alulmaradónak, mielőtt az túl sokat szenvedne; most is 

így történt. Négy órakor, amikor a pontszám már 

kettőszázhúszra rúgott, és még mindig az első két ütő 

volt a pályán, a felbátorodott Barnes kéjjel rácsapott egy 

eléggé széles labdára, és lépéshibájáért harminchárom 

pontos eredménnyel kiesett. Pirulva vonult vissza az 

öltözőbe, útját tapsorkán kísérte, és Stone lépett előre. 

Mivel Mike addigra már száznyolcvanhét pontot 

gyűjtött, a mezőnyjátékosok arra számítottak, hogy 

mihelyt betetőzi a második százast, önként lezárják a 

játszmát, véget vetnek Downingék vesszőfutásának. 

Szinte megkönnyebbült sóhaj szakadt fel, amikor a 

tömeg ordítása jelezte, hogy Mike elérte a 

csúcsteljesítményt. A mezőnyjátékosok szinte barátilag 

tapsoltak, mintha azt mondanák: „Remek, remek. Akkor 

most mi jövünk.” Néhányan már el is indultak az öltöző 

felé. 

De aztán jött a következő dobás, aztán a következő 

menet, majd az azutáni, és Barnes még akkor sem adta 



meg a jelet. (Az igazat megvallva Outwoodék 

lelkiismeret-furdalástól űzött kapitányát erőszakkal fogta 

le Robinson és néhány más haramia.) 

Sötét döbbenet ereszkedett a knkettpályára. 

A dobók teljesítménye hihetetlenül leromlott. Szinte 

már vaktában hajigáltak, Stone pedig, aki kis híján sírt a 

boldogságtól, úgy játszott, mintha „A krikett humora” 

című kiadványt akarná illusztrálni. Stílusát nem lehetett 

volna a „klasszikus” jelzővel illetni, de kitűnő szeme volt, 

a pálya melletti út pedig a mérkőzésnek ebben a 

szakaszában mind a gyalogosok, mind a járművek 

számára kifejezetten veszélyes területté vált. 

Mike is visszavett az iramból, csak komótosan játszott, 

de a pontszáma folyamatosan emelkedett. 

– Ez ostobaság! – vakkantotta Mr. Downing, amikor a 

háromszázötvenes szám fölkerült a táblára. – Barnes! – 

kiáltotta. 

Nem kapott választ. Abban a pillanatban ugyanis egy 

háromtagú bizottság az első csapat öltözőjében 

kizárólag azzal a feladattal foglalkozott, hogy Barnes 

fején ülve megfékezze a lelkiismeret lázrohamait. 

– Barnes! 

– Tanár úr kérem – mondta Stone, mintha valami 

telepatikus sugallat elárulta volna neki, mi okozza a 

kapitány távollétét –, azt hiszem, Barnes nincs a pályán. 

Talán visszament a házba elhozni valamit. 

– Ez őrültség! Ezt a játszmát le kell zárni. Ez már nem 

krikett, hanem cirkusz. 

– Lezárni? De tanár úr, azt mi nem tehetjük meg, csak 

Barnes. Rémesen a szívére venné, ha ilyet tennénk a 

megkérdezése nélkül. 

– Ez őrültség! 



– Ő nagyon érzékeny, tanár úr. 

– Ez kabaré. 

– Azt hiszem, Jenkins következik dobásra, tanár úr. 

Mr. Downing rosszkedvűen visszament a helyére. 

– Az Outwood-házban, a felsősök társalgójában, a 

kandallópárkány fölött tetszetős fakeretben közszemlére 

tétetett egy papírlap. Rajta a következők voltak 

olvashatók: 

 

Outwood-ház, Első játszma 

– J. P. Barnes,/ Hammond, d. Hassall                     33 

– M. Jackson, kiesés 

nélk                                        277 

– W J. Stone, kiesés 

nélk                                         124 

– Extra 

pontok                                                        37 

– Összesen (1 

kieséssel)                                          471 

Downing-ház: nem jutott ütéshez. 
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 JELLICOE PÉLDÁTLAN VISELKEDÉSE 

Aznap este nagy vigasságot rendeztek az Outwood-

házban. Ha kedve lett volna részt venni, Mike lehetett 

volna az ajnározott hős. A felsősök társalgójába, az 

évszázad bulijára szóló szíves invitálás azonban 

fáradtságra való hivatkozással elutasításra talált. Az 

ember nem csinálhat rekkenő hőségben 

kétszázhetvenhét futást anélkül, hogy megérezné a 

hatását, még akkor sem, ha ezek többsége, négypontos 

ütés lévén, valójában futást nem is igényelt; a Psmith 

nyugszékében ejtőző Mike úgy érezte: a legszívesebben 

azonnal ágyba bújna, és ott maradna egy hétig. Égett a 

keze meg a karja, a szeme is olyan fáradt volt, hogy alig 

bírta nyitva tartani. 

Psmith a kandallópárkánynak támaszkodva fesztelenül 

csevegett a nap eseményeiről Mr. Downing 

megtiprásáról, a szerencsétlen dobó kendőzetlen 

dühéről, valamint arról, hogy bosszúságát másnap 

kétségkívül Mike-on fogja kitölteni. 

– Elméletileg – fejtegette Psmith – a krikett nemes 

hogyishívjákja meg a többi ilyenek hatására holnap sírva 

kellene a nyakadba borulnia, mint oly férfinak, ki méltó 

a kardjára. De kész vagyok ésszerű összegben 

lefogadni, hogy még a fent leírt cselgáncsgyakorlathoz 

hasonlót sem fog bemutatni. Az igazat megvallva abból, 

amit derék kis barátunkból láttam, inkább azt 

mondanám: mindent elkövet majd, hogy imitt-amott 

befűtsön neked. 

– Nem érdekel – dünnyögte Mike, fájó tagjait 

igazgatva a nyugszékben. 



– Általánosságban szólva, azt hiszem, bárki el tudja 

viselni, ha a dobásait olykor-olykor kivédik. A te 

teljesítményed azonban állatkínzás volt. Huszonnyolcat 

csinálni egyetlen hatos menetből, plusz a három 

érvénytelen dobás, ettől még Jóbnak is habzana a szája. 

Lehet, hogy kirúgnak az iskolából. Viszont akkor is 

megérte. A mai napon lángra lobbantottál egy 

szövétneket, amely többé sohasem oltható ki. 

Megmutattad a falu legényeinek, hogyan kell elbánni 

Downing elvtárs dobásaival. Nem hinném, hogy még 

egyszer az életben pályára lép. 

– Nem is érdemli. 

Psmith a tükörben megigazgatta haját, aztán ismét 

megfordult. 

– Egyetlen folt szennyezi be csupán ezt az örömnapot 

– mondta –, és az Jellicoe barátunk viselkedése. 

Miközben a környék csendjét vigalom és énekszó verte 

fel, Jellicoe elvtárs az oldalamhoz settenkedett, és kis 

kezét az enyémbe téve megvágott három ficcsre. 

Akármilyen fáradt volt Mike, ez akkor is érdekelte. 

– Micsoda? Három ficcsre? 

– Három darab friss, ropogós ficcsre. Eredetileg 

négyet kért. 

– Ez az ember olyan tempóban él, mint a nem is 

tudom, micsoda. Épp tegnap volt, hogy tőlem is 

kölcsönkért egy ficcset! 

– Feltehetőleg gyorsan szeretne megtollasodni. Jellicoe 

elvtárs kezdi a jövendő pénzember alakját ölteni. Nos, 

remélem, ha már eleget összeszedett a szükségleteihez 

képest, valamicskét törleszteni is fog. Kissé lepusztultam 

anyagilag. 

– Én most kaptam egy keveset a bátyámtól Oxfordból. 



– Lehet, hogy nősülésre gyűjt? Talán éppen az új 

otthona berendezésében támogatjuk. Etonba járt egy 

sziámi herceg, mikor én is ott voltam, akinek négy 

felesége volt, amikor megérkezett, és az első nyári 

vakáció alkalmával beszerzett egy ötödiket. Levelezés 

útján bonyolította a dolgot. A vonal túlsó végén a 

miniszterelnöke intézkedett; képes levelezőlapon írta 

meg neki az örömhírt. Szerintem jó lesz szemmel tartani 

Jellicoe elvtársat. 

Mike aznap úgy zuhant ágyba, mint egy fadarab, de 

nem tudott elaludni. Minden porcikája fájt. Psmith egy 

darabig általános emberi témákról csevegett, aztán 

csöndben elszunnyadt. A gondokba burkolózott Jellicoe 

egy szóval sem járult hozzá a társalgáshoz. 

Miután Psmith álomba merült, Mike alvás helyett a 

második legjobb megoldáshoz folyamodott: végigfuttatta 

agyában az aznapi játszma eseményeit. Nagyon melege 

volt, és sehogy sem tudott kényelmesen elhelyezkedni. 

Épp arra gondolt, hogy talán föl kellene kelnie, és 

hideg vízzel lezuhanyozni, amikor a sötétben megszólalt 

egy hang. 

– Alszol, Jackson? 

– Ki az? 



 
 – Én: Jellicoe. Nem tudok elaludni. 

– Én sem. Fáj mindenem. 

– Odamegyek, leülök az ágyad szélére. 

Nyikorgás hallatszott, aztán Mike lábánál teher 

ereszkedett az ágyra. 

Jellicoe észrevehetően nem volt beszédes kedvében. 

Percekig egy árva szót sem szólt. A némaság leteltével 

olyan hangot hallatott, amely félúton járt a horkantás és 

a sóhaj között. 

– Izé, Jackson! – mondta. 

– Tessék! 

– Van esetleg… Á, semmi. 

Újabb csend. 

– Jackson! 

– Mi van? 

– Izé… ha kirúgnának az iskolából, mit szólnának a 

szüleid? 

– Mindenfélét. Különösen az apám. Miért? 

– Hát, nem is tudom. Az enyémek is. 

– Gondolom, mindenkié. 

– Aha. 



Nyikorgott az ágy, ahogy Jellicoe feldolgozta e 

magasröptű gondolatokat. Aztán ismét szóra nyitotta 

ajkát. 

– Rémes volna, ha kirúgnák az embert. 

Mike fáradtabb volt annál, semhogy átadja magát 

ennek a gondolatnak. Nem is figyelt oda igazán. Jellicoe 

bánatosan tovább duruzsolt. 

– Délután érne haza az ember, gondolom, 

becsöngetne, és a cseléd kinyitná az ajtót, és akkor az 

ember bemenne. Lehet, hogy senki se lenne otthon, 

csak lézengené az ember, és várná, hogy megjöjjenek, 

aztán hallaná, hogy belépnek az ajtón, és akkor 

kimenne az előszobába, és azt mondanák: „Jé, hello!” 

Hogy némi életszerűséget csempésszen az amúgy 

meglehetősen egyhangú elbeszélésbe, Jellicoe a lelkes 

megdöbbenés hangján ejtette ki az utolsó szavakat; 

olyannyira, hogy Mike felriadt, pedig már éppen kezdett 

elaludni. 

– Hello! – felelte. – Mi van? 

– Mire az ember azt mondaná: „Hello”. Erre azt 

mondanák: „Hogyhogy itthon vagy?” Mire az ember azt 

mondaná… 

– Mi a nyavalyáról beszélsz? 

– Arról, hogy mi lenne. 

– Mikor lenne mi? 

– Mikor az ember hazaérne. Miután kirúgták. Tudod! 

– Kit rúgtak ki? – Mike tudata kicsit még mindig ködös 

volt. 

– Senkit. De ha kirúgnának. És utána valami szörnyű 

veszekedés következne, és mindenki rosszul lenne, meg 



minden. Aztán az embert elküldenék egy bankba 

dolgozni, vagy Ausztráliába, vagy ilyesmi. 

Mike ismét elaludt. 

– Az apám teljesen rosszul lenne. Az anyám is rosszul 

lenne. A nővérem is elég rosszul lenne. Vannak 

lánytestvéreid, Jackson? Hé, Jackson! 

– Hello? Mi van? Ki az? 

– Én: Jellicoe. 

– Mi a baj? 

– Azt kérdeztem, hogy vannak-e lánytestvéreid. 

– Micsodáim? 

– Lánytestvéreid. 

– Kinek? 

– Neked. Azt kérdeztem, hogy vannak-e. 

– Mik vannak? 

– Lánytestvéreid. 

– Mi van velük? 

A beszélgetés ezen a ponton túlságosan szövevényes 

lett Jellicoe számára. Témát váltott. 

– Izé, Jackson! 

– Tessék. 

– Izé, nem ismersz véletlenül valakit, aki kölcsönadna 

nekem egy fontot? 

– Micsoda? – kiáltott fel Mike. Felült az ágyban, és a 

sötétségen át abba az irányba kémlelt, amerről a 

bankárjelölt hangját hallotta. – Mit mondtál? 

– Izé, vigyázz. Fölébreszted Smitht. 

– Azt mondtad, kölcsön akarsz kérni valakitől egy 

ficcset? 

– Igen! – helyeselt Jellicoe lelkesen. – Tudsz valakit? 



Mike-nak zúgott a feje. Ez már túlmegy minden 

határon. Emberi elme ezt már föl nem foghatja. Adva 

van egy ifjú, aki tegnap kölcsönkért egy fontot az egyik 

barátjától, majd ma délután hármat egy másik 

barátjától, és máris további kölcsönök lehetősége után 

kutat. Vajon valamiféle szenvedély ez, vagy talán 

repülőgépet akar venni, arra gyűjt? 

– Mi a nyavalyának neked az a pénz? 

– Azt senkinek se akarom megmondani. De komoly a 

dolog. Kirúgnak, ha nem szerzem meg. 

Mike töprengett. 

Akik figyelemmel kísérték Mike pályafutásának 

történetét a krónikás előadásában, mostanra rájöhettek 

már, hogy a fiú távolról sem volt tökéletes. A 

kalandregények kék szemű hősének szerepében 

egyértelműen megbukott volna. A krikettpályán kívül, 

ahol született zseninek bizonyult, éppen csak átlagos 

volt: olyan, mint az angol nyilvános középiskolák 

diákjainak kilencven százaléka. Volt néhány erénye és 

számos fogyatékossága. Csökönyös volt, mint egy 

öszvér, bár azok, akiket szeretett, akár kenyérre is 

kenhették volna. Általában jóindulatú volt, de 

esetenként égetnivalóan rossz tudott lenni; 

gyerekkorában e körülmény miatt számolatlanul kapta a 

bírálatokat nagynénikéitől. Ha csak önmagáról volt szó, 

mereven ragaszkodott ahhoz, hogy igazat mondjon. Ha 

valamelyik barátját kellett mentenie, az amerikai 

bírósági szakértők tanúvallomásaira emlékeztető módon 

is tudott viselkedni. 

Volt a fentieken kívül még egy jó tulajdonsága, 

amelyhez nem járult hiba, hogy egyensúlyba hozza a 

mérleget. Mindig kész volt segíteni másokon. És ha erre 



szánta el magát, sem a kockázat, sem a nehézségek 

nem riasztották vissza. Egyszerűn, egyenesen intézte az 

ügyeket, nem is kérdezett. 

Bob postai utalványa aznap este érkezett meg; még 

ott lapult zakója belső zsebében. 

Komoly érvágás, de ha Jellicoe ilyen súlyos helyzetben 

van, akkor meg kell lennie. 

Két perc múlva az éjszakát Jellicoe könnyes 

hálálkodása csúfította el, és az utalvány átkerült a szoba 

egyik feléből a másikba. 
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 JELLICOE BETEGLISTÁRA KERÜL 

Mike-nak másnap reggel ébredéskor elmosódott 

emlékei voltak a Jellicoe-val folytatott hosszas és 

összefüggéstelen beszélgetésről, viszont fájdalmas 

élességgel megmaradt benne az a tény, hogy teljes 

egészében odaadta neki minden földi vagyonát. E 

gondolat elkeserítette, Jellicoe-nak viszont láthatóan 

jólesett, mert öltözködés közben fojtott hangon, 

vidáman dudorászott magában, amíg a kifinomult 

hallású Psmith meg nem kérte, hogy függessze fel a 

baromfiudvar-utánzást, míg ő ki nem megy a szobából. 

Egyéb dolgok is hozzájárultak Mike aznap reggeli 

nyomott hangulatához. Kezdjük mindjárt azzal, hogy 

iskolafogságban volt, ami már önmagában is elég ahhoz, 

hogy tönkretegye valakinek a napját. Az időjárás 

kivételesen gyönyörű volt, ami még tovább rontotta a 

helyzetet. Mindezek tetejébe Mike-nak olyan izomláza 

volt, mint még soha életében. Úgy tűnt neki: ízületeinek 

csikorgása méterekre elhallatszik. Végezetül: előtte állt 

a Mr. Downinggal való találkozás. Az pedig alkalmasint 

igencsak kellemetlen lesz. Miként Psmith megjegyezte: 

Mr. Downing az a fajta osztályfőnök, aki valószínűleg 

bajt kever. A nagy mérkőzés nem közönséges mérkőzés 

volt. Mr. Downing sok mindenre kíváncsi volt, de 

általában nem szokott ügyet csinálni abból, ha dobásai 

céltalannak bizonyultak. A tegnapi esemény azonban 

egyedülálló volt a maga nemében. Leplezetlenül magán 

viselte a szándékos kitolás minden jegyét. Komoly 

csapat nem tesz olyat, hogy az egynaposra tervezett 

mérkőzésen egész álló nap védekezésre kényszeríti a 

másik csapatot, hacsak nem szándékos ugratásról van 

szó. Mr. Downing és házának népe rá is jött erre. A tény 



ismeretének tanújele a felsősök részéről a hideg 

távolságtartás volt, az alsósok részéről pedig a harcias 

szitkozódás. Ifjonti vér ontatott az éjjel, és a tizenegy 

órás szünetben a sértés megtorlásaként további 

vérontásra került sor. 

Mr. Downing bosszújának eszközei szükségszerűen 

megfoghatatlanabbak, de Mike-nak nem voltak kétségei 

afelől, hogy osztályfőnöke előbb-utóbb valamilyen 

módon elégtételt vesz majd rajta. 

A későbbiekben kiderült, hogy teljesen igaza volt. Ha 

egy osztályfőnök pikkelni kezd egy diákra, pláne, ha 

olyan osztályfőnökről van szó, akit személyes rokon- és 

ellenszenvei befolyásolnak, hajlamos lesz feszült 

helyzetekben a szóban forgó diákot elővenni, őt pécézni 

ki mint a gonosztevők hivatalos képviselőjét. Úgy 

működik ez, mint a tengeren: ha a kapitány 

megharagszik a legénységre, dühét a hajósinason tölti 

ki. 

Mr. Downing gunyoros kedvében volt, amikor Mike-kal 

találkozott. Pontosabban: gunyoros hangnemben kezdte. 

Csakhogy az iróniát nem könnyű huzamosan 

működtetni. Mire a nagy szónoklatra került volna sor, a 

vívótőr helyét buzogány vette át. Ahhoz, hogy az irónia 

hatásos legyen, a gúnyolódónak közönség kell. A 

szarkazmus tárgyául kiszemelt személynek észlelnie kell 

a gúnyt, annak hatást kell gyakorolnia rá. Mike viszont, 

ha tanárai az irónia eszközéhez nyúltak vele szemben, 

mindig hülyének tettette magát, ami óhatatlanul 

csorbította a szatíra élét. 

Mr. Downing tehát hamar alászállt a magasságokból, 

és a továbbiakban egyszerű, erőteljes szavakkal fejezte 

ki magát, amit az osztály kedvtelve hallgatott. 



Veteránok, akik több éve jártak az osztályába, később 

így nyilatkoztak: a szónok korábbi teljesítményei között 

csak egyszer tapasztaltak hasonló ékesszólást: amikor 

Dunster, a balhék fejedelme, aki karácsonykor elment az 

iskolából, és magántanuló lett, latinórán három eleven 

siklót engedett szabadon az osztályban. 

– Maga körülvette magát – fejezte be Mr. Downing, és 

az érzelmek tetőfokán kettétörte a ceruzáját – az 

elbizakodottság, a hiúság és az önzés áthatolhatatlan 

falával. Nem is jutott eszébe, hogy nyíltan, egyenesen 

bevallja krikettezői képességeit, és az iskola 

szolgálatába állítsa őket. Nem, az nem lett volna eléggé 

drámai. Az túlságosan közhelyszerű lett volna! Nagyon is 

közhelyszerű! – Mr. Downing keserűen fölnevetett. – 

Nem, magának el kellett titkolnia a képességeit. 

Magának hazudnia kellett. Magának… mi ez a 

csoszogás? Ezt nem tűröm! Csendet követelek! Magának 

vissza kellett fognia magát, hogy hatásos legyen a 

belépője, mint valami nyomorult színésznek, aki… Nem 

tűröm ezt a csoszogást! Ezt már mondtam egyszer. 

Macpherson, maga csoszog? 

– Én nem, tanár úr. 

– Tanár úr, kérem! 

– Igen, Parsons? 

– Szerintem a huzat süvít az ajtó alatt, tanár úr. 

Ám e melléktéma keltette izgalomban a szónokból 

elszállt az ihlet; kirohanását váratlanul azzal fejezte be, 

hogy Cicero szövegének fordítására utasította Mike-ot. 

Mike pedig, mivel történetesen kipreparálta az első fél 

oldalt, nagy sikerrel végrehajtotta a feladatot. 

Az Öregfiúk elleni mérkőzés tizenegy óra utánra volt 

kitűzve. A szünetben a diákok többsége leballagott a 



pályára, hogy megnézze a kezdést. Némelyik öregfiú 

már beöltözött, és az épület előtti téren bemelegítéssel 

foglalatoskodott. 

Az egyik ütős okozta azt a balesetet, amely 

mélyreható befolyást gyakorolt Mike további dolgaira. 

Mike egyedül ballagott a pálya felé. Félúton mellé 

szegődött Jellicoe, aki derűs és zavarba ejtően hálálkodó 

hangulatban volt. Mondókájának kellős közepén tartott, 

amikor bekövetkezett a baleset. 

Ahogy átvágtak a gyepen, balra tőlük egy gyér 

bajuszkát viselő, nyurga fiatalember, akinek élénk színű 

blézere fáklyaként világított a tájban, egy dobó 

segítségével ütéseket gyakorolt. Az imént hajszál híján 

agyonütött egy kisfiút. Ahogy Mike és Jellicoe közeledett 

feléjük, kiáltás harsant: – Fejre vigyázz! 

Az ütősök általános szokása, hogy azt kiabálják: „Fejre 

vigyázz!”, akármilyen magasságban repüljön is a labda, 

és ezzel nem csekély zavart okoznak. Az átlagember, ha 

ezt a kiáltást hallja, két kezét a fejére kulcsolja, 

lekuporodik, és bízik a jó szerencsében. Nagyszerű 

megoldás ez olyankor, ha a labda magasból esik lefelé, 

ám ha az a talajszint fölött, laposan süvít, vajmi kevés 

védelmet nyújt. 

Amikor a mostani alkalommal felhangzott a „Fejre 

vigyázz!” figyelmeztetés, Mike és Jellicoe azonnal 

fölvette a védekező testtartást. 

Jellicoe volt az első, aki fölegyenesedett: harsány 

sikoltást hallatott, és felugrott a levegőbe. Ezt követőleg 

leült, és a bokáját kezdte tapogatni. 

A rikító blézeres fiatalember odament hozzájuk. 

– Rémesen sajnálom, öregem. Nagyon fáj? 



Jellicoe gyengéden nyomogatta a sérült területet, és 

valahányszor a nyomás erőssége meghaladta a 

tűréshatárt, élesen felszisszent. 

– Dunster, te idióta barom – nyögte –, mi a fenének 

csapkodsz vaktában? 

– Nagyon sajnálom. De kiáltottam. Jócskán földagadt. 

Szerintem menj be a házba, nézesd meg. Tudsz járni? 

Jellicoe megpróbálta, de hangos jajkiáltással ismét a 

földre rogyott. Abban a pillanatban megszólalt a csengő. 

– Szívesen segítenék – mondta Mike –, de be kell 

mennem. 

– Majd én betámogatlak – ajánlkozott Dunster. Talpra 

segítette a szenvedőt, és együtt megindultak a ház felé: 

Jellicoe fél lábon ugrált, Dunster polkalépésekkel kísérte. 

Mike pár pillanatig nézte haladásukat, aztán megfordult, 

hogy bemenjen az órára. 
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 MIKE MEGBÍZATÁST VÁLLAL… 

Ha az embert egy szép nyári délutánon bezárják, 

annak csak egyetlen előnyét lehet fölemlíteni: azt, hogy 

nagyon kellemes, amikor véget ér. A nap sohasem süt 

fényesebben, a fű sohasem zöldebb, mint a fogságból 

való szabadulás első öt percében. Az ember úgy érzi, 

hogy megújult, kellemetességekben gazdag világba lép 

ki. Hozzájárul ehhez bizonyos Rip van Winkle-i érzés is; 

mintha az ember sokéves álomból ébredne: a világ 

továbbhaladt, és ő lemaradt mögötte. Miközben Mike a 

krikettpálya felé lépdelt, úgy érezte magát, mint aki 

mellett elrohant az élet. 

A pályára érve látta, hogy épp az Öregfiúkon az ütés 

sora. Megállt, és Adair labdamenetét nézte. Az ötödik 

labdánál kiesett egy ember. Mike továbbment az öltözők 

felé. 

Mielőtt odaért volna, valaki a nevét kiáltotta; amikor 

megfordult, Psmitht pillantotta meg, aki a rikító blézeres 

Dunster társaságában egy fa alatt üldögélt. 

– Vissza a száműzetésből – mondta Psmith. – Örömteli 

pillanatba ojtott melankólia. Kérsz cseresznyét? Végy 

néhány szemet. Az embernek kétórányi tanulószobai 

raboskodás után jót tesznek az ilyen apró, jelentéktelen 

kegyes gesztusok. Regeneráld testszöveteidet, Jackson 

elvtárs, s ha a gyümölcs kezedből elfogyott, végy újra. 

– Te vagy Jackson? – kérdezte Dunster. Akkor veled 

akar beszélni Jellicoe. 

– Haj, szegény Jellicoe – mondta Psmith –, a hálóban 

nyomja az ágyat a derék; szelíd volt élte, s úgy 

vegyültenek az elemek benne, hogy fölkelhete a 

természet, s világnak mondhatá: „Ez férfi volt”, ám 



Dunster elvtárs lövése mégis leteríté a hőst. Épp most 

hallám a vészhírt. 

– Smith meg én – magyarázta Dunster – együtt 

jártunk elemibe. Sejtelmem se volt, hogy itt találom. 

– Csodálatos, felzaklató találkozás volt – mondta 

Psmith –, miként a leleményes Odüsszeusz és hű ebe, 

Argosz találkozása, amelyről kétségkívül értesültél a 

klasszikusokban lapozgatva. Én voltam Odüsszeusz, 

Dunster pedig a hű ebet személyesítette meg. 

– Látom, még mindig annyit szövegelsz, mint régen – 

jegyezte meg a hű eb, bajuszkezdeményét cirógatva. 

– Többet – sóhajtott fel Psmith –, többet. Irritál az a 

szőrkinövés? – kérdezte, érdeklődéssel figyelve Dunster 

tevékenységét. 

– Nem kéne annyit viccelődnöd – sértődött meg 

Dunster –, sokan azt mondják, be kellene viaszkolnom. 

– Szerintem inkább guanóval kellene beborítanod jó 

vastagon. Hoppá! Megint kiesett valaki. Adairnek ma 

jobban megy a dobás, mint tegnap. 

– Hallottam a tegnapiakról – mondta Dunster. Micsoda 

hecc lehetett! Nem csinálhatnánk még egy balhét, 

mielőtt elmegyek? Hétfőig maradok, itt szálltam meg a 

faluban. Ez szép ütés volt, uraim. Ha jobban 

megfigyeled, Adair dobásai nagyon is átlátszóak. 

– Dunster elvtársat az első dobással kiejtette – 

mondta Psmith Mike-nak. 

– Jaj, maradj már! Pont a szemembe sütött a nap. 

Hallom, hogy Adairt végre beválogatták a megyei 

csapatba az országos bajnokságon. 

– Csakugyan? – mondta Psmith. – Nem értesültem 

róla. A régészet annyi időmet leköti, hogy a krikettről 

szóló pletykákat meg sem tudom hallgatni. 



– Mit akart Jellicoe?– kérdezte Mike. – Valami 

fontosat? 

– Úgy tűnt, hogy igen. Folyton azt hajtogatta, hogy 

küldjelek be hozzá. 

– Attól tartok, Jellicoe elvtárs kissé gyenge felfogású… 

– Hallottatok arról a balhéról, amit Jellicoe-val 

csináltunk annak idején? – lelkesült fel Dunster. – Annak 

a srácnak abszolúte nincs humorérzéke; nem is veszi 

észre, ha majmot csinálnak belőle. Szóval, a következő 

volt a helyzet… Hoppá! Kiesett az utolsó emberünk is, 

sajnos megint pályára kell mennem, a fene egye meg. 

Majd utána elmesélem. 

– Számolom a perceket – biztosította Psmith. 

Mike nyújtózkodott; a kétórai bezártság után 

kellemesen simogatta a nap; semmi kedve sem volt 

fölkelni a fűről. 

– Ugye nem akarhat Jellicoe semmi fontosat; mi a 

véleményed? – mondta. – Szerintem ráér uzsonnáig; 

ebben a hőségben nincs értelme most azonnal 

bevánszorogni a házba. 

– Meg ne mozdulj – helyeselt Psmith. – Számos mély 

értelmű észrevételt akarok tenni, márpedig közönség 

nélkül nem tehetem. A monológnak megvannak a maga 

fortélyai. Hamlet értett hozzá, de lehet, hogy csak sok 

éven át tartó, türelmes gyakorlás után. Ami engem illet, 

szeretem, ha valaki hallgatja, amikor beszélek. 

Szeretem érezni a sikert. Maradj, ahol vagy, csak ne 

szólj közbe túl gyakran. 

Mike a szemére borította kalapját, és lemondott 

Jellicoe-ról. 

A csengő szava juttatta ismét eszébe a gyengélkedőt. 

Átballagott a házba, és a hálóba lépve súlyos állapotban 



találta Jellicoe-t, nem is annyira testi, mint lelki 

értelemben. Az orvos megvizsgálta a bokáját, és 

közölte, hogy két nap múlva kutya baja lesz. Most már 

inkább Jellicoe elméje igényelt azonnali törődést. 

Amikor Mike benyitott, Jellicoe már az összeomlás 

szélére jutott. 

– Nahát, jöhettél volna hamarabb is! – mondta 

Jellicoe. 

– Mi a baj? Nem tudtam, hogy ennyire sürgős… Mit 

akarsz? 

– Most már mindegy – kesergett Jellicoe. – Már késő. 

Úgyis kirúgnak. 

– Mi a fenéről beszélsz? Mi baj van? 

– A pénzről van szó. 

– Mi van vele? 

– Ma kellett volna odaadnom annak a pasinak, 

különben, azt mondta, ír az igazgatónak, és akkor 

persze engem kirúgnak. Ma délután akartam átvinni neki 

a pénzt, de lesántultam, mozdulni sem tudok. Azért 

kerestelek, hogy megkérjelek, vidd el helyettem – de 

már késő! 

Mike arca megnyúlt. 

– Ó, a tűz vesse fel! – fakadt ki. – Rémesen sajnálom. 

Fogalmam se volt, hogy miről van szó… ekkora hülyét, 

mint én! Dunster mondta, hogy szerinte fontos lehet, de 

amekkora barom vagyok, arra gondoltam, ráér 

csengetés után benéznem. 

– Nem érdekes – nyögte Jellicoe elveszetten –, most 

már nem lehet mit csinálni. 

– Dehogynem – mondta Mike. – Már tudom is. Minden 

rendben lesz. Majd lámpaoltás után elviszem. 



Jellicoe felült az ágyban. 

– Azt nem lehet. Ha elkapnak, ki vagy rúgva. 

– Ki kapna el? Wrykynban ismertem egy srácot, aki 

majdnem minden éjjel kiszökött, és macskákra 

lövöldözött légpisztollyal; semmiből nem áll. 

Jellicoe arcáról kezdett eltűnni a kerék alá került béka 

arckifejezése. 

– Szóval szerinted tényleg meg tudnád csinálni? 

– Hát persze! Még balhénak sem rossz. 

– Hallod, ez rém rendes tőled. 

– Na, ne hülyéskedj. 

– De hát hallgass ide, biztos, hogy… 

– Nem lesz semmi baj. Hova vigyem? 

– Úgy egy-két mérföldnyire van egy falu, úgy hívják, 

Alsó-Borlock. 

– Alsó-Borlock? 

– Igen. Ismered? 

– Mi az, hogy! Az ottani csapatban krikettezem. 

– Tényleg? És ismersz egy Barley nevű fickót? 

– Barley? Hát persze. Ő a fogadós a Fehér Vadkanban. 

– Neki tartozom. 

– Az öreg Barleynak? 

Mike jól ismerte a Fehér Vadkan urát; ő volt a csapat 

mókamestere. Valami rejtélyes okból minden falusi 

krikettcsapatban van egy tréfacsináló. Az alsó-borlocki 

tizenegyben Mr. Barley töltötte be ezt a posztot. 

Pirospozsgás, derűs arcú, nagydarab, testes férfi volt, 

éppúgy nézett ki, mint egy joviális kocsmáros 

valamelyik operettből. Mike róla gondolta volna utoljára, 

hogy kitelik tőle a „Hétfőig ide a pénzt, különben írok az 

igazgatónak”-szerű manőver. 



De hát ő csak a játék perceiben találkozott vele, 

amikor mindenki kienged, s eltelik a jóság tejével. 

Lehet, hogy üzletemberként megváltozik. Végül is más a 

szórakozás, más az üzlet. 

Ráadásul öt font sok pénz; ha Jellicoe ennyivel 

tartozik, akkor nincs semmi furcsa abban, ha Mr. Barley 

minden eszközt megragad, hogy visszakapja. 

Kicsit eltöprengett, vajon mit követhetett el Jellicoe, 

hogy ekkora összegre rúgott a számlája, de 

szerencsétlenségére az nem jutott eszébe, hogy 

megkérdezze. Ha megteszi, sok kényelmetlenségtől 

kímélte volna meg magát. Úgy érezte, semmi köze 

Jellicoe magánügyeihez. Eltette a pénzes borítékot, és 

nem kérdezett. 

– Azt hiszem, bringával megyek – mondta –, ha el 

tudok kötni egyet. 

Az iskola kerékpárjait a sportpálya mellett egy színben 

tárolták. 

– Azt meg tudod oldani – mondta Jellicoe. Éjszakára 

bezárják, de tavaly nyáron csináltattam hozzá egy 

pótkulcsot, mert kora reggel kijártam kerekezni, amikor 

még nem nyitották ki. 

– Nálad van a kulcs? 

– Smithnél van. 

– Elkérem tőle. 

– Figyelj! 

– Tessék. 

– Ne mondd meg Smithnek, hogy miért kéred, jó? 

Nem akarom, hogy bárki tudjon róla. Ha elindul a 

szóbeszéd, egy pillanat alatt elterjed. 

– Jó, nem mondom meg neki. 



– És kösz szépen, de tényleg! Nem is tudom, mit 

csináltam volna, ha… 

– Hagyd már! – mondta Mike. 
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 …ÉS TELJESÍTI 

Mike vegyes érzelmekkel indult el Alsó-Borlock felé 

vezető útjára. Kellemes dolog a langy nyári éjszakában 

kerékpározni, de az örömöt némiképp csorbítja, ha az 

ember tudja, hogy ha elkapják, repül az iskolából. 

Mike sok szempontból sem szeretett volna repülni. 

Most, hogy kissé már beleszokott, bizonyos mértékig jól 

is érezte magát Sedleigh-ben. Maradtak még benne 

ellenérzések az iskola iránt általában és Adair iránt 

különösen, de most, hogy megismerte az ott lakókat, az 

Outwood-házat kellemesnek találta; szerette az alsó-

borlocki krikettet, és abban is biztos volt, hogy ha 

Sedleighből kicsapják, apja nem küldi Cambridge-be 

továbbtanulni. Mr. Jackson engedékeny volt a 

családtagokkal, de olykor keményen a sarkára állt, 

amint a wrykyni értesítő esete is bizonyította. 

Mike szaporán tekerte hát a pedált, hogy mihamar 

eleget tegyen megbízatásának. 

Psmith átadta a kulcsot, amikor kérte, de zavarba ejtő 

kérdéseket tett fel a kérés célját illetően. Mike azt 

felelte, hogy korán reggel ki akar menni kerékpározni; 

szavait Psmith, akinek a korai felkelés nem volt 

szenvedélye, őszinte elképedéssel fogadta, és azonnal 

tanácsok és figyelmeztetések özönét zúdította rá. 

– Valamelyik György – intette Psmith –, már nem 

emlékszem, hányadik, azt mondta: bizonyos számú, 

alvással töltött óra – elfelejtettem, mennyit mondott 

valamivé teszi az embert; sajnos pillanatnyilag nem jut 

eszembe, hogy mivé. De a lényeget akkor is 

elmondtam; ráadásul egy német orvos szerint a korai 



felkelés elmebajt okoz. Ha ennek ellenére is ragaszkodsz 

hozzá… – E szavakkal átnyújtotta a kulcsot. 

Mike nagyon szerette volna bizalmába avatni Psmitht. 

Talán fel is ajánlotta volna, hogy elkíséri; Mike nagyon 

szerette volna, ha társasága van. 

Nem tartott sokáig eljutnia Alsó-Borlockba. A Fehér 

Vadkan fogadó a falu túlsó szélén állt, a krikettpálya 

mellett. Mike elkarikázott a templom mellett – az épület 

körvonalai feketén, titokzatosan rajzolódtak ki az 

égbolton; majd a csöndes házsorok között, míg végre 

megérkezett a fogadóba. 

Az természetesen bezárt már, ablakaiban sötétség 

honolt – éjjel tizenegyre járt. 

A fogadónak van egy előnye a magánházzal szemben, 

az olyan ember szemszögéből nézve, aki be akar jutni, 

ha zárva van: jelesül az, hogy az előbbi esetében az 

éjszakai látogatás nem éri készületlenül a bent lévőket. 

Hasonló szükséghelyzetekre idejekorán megtették az 

intézkedéseket. Magánház esetében esetleg kavicsokat 

dobálva járkálhatna az ember fel-alá, míg végül esetleg 

az ereszcsatornán való felkapaszkodásra kellene 

fanyalodnia; a fogadó esetében viszont elég 

megrángatni az éjszakai csengőt, amely a szolga 

szállásával áll összeköttetésben, s hangjára a dolgos 

alárendelt íziben fölserken. 

Mike-nak alig néhány percet kellett várnia, máris lánc 

csörrent, reteszek csattantak, és kinyílt az ajtó. 

– Tessé, kérem – monda az ingujjban megjelenő 

szolga. – Jé, no né! Hisz e Jackson úrfi! 

Mike-ot Alsó-Borlock minden lakója ismerte; a napi 

munka végeztével az ő teljesítménye képezte a fő 

beszédtémát. 



– Mr. Barleyt keresem, Jack. 

– Má jó félórája ágyba van, Mr. Jackson. 

– Akkor is beszélnem kell vele. Megtenné, hogy 

lehívja? 

A szolga kétkedő arcot vágott. 

– Ugrasszam ki a ágyból a főnököt? – 

aggodalmaskodott. 

Mike készséggel elismerte, hogy ez nem csekély 

feladat. A Fehér Vadkan háziura azok közé tartozott, 

akiknek szükségük van a megszépítő alvásra. 

– Nagyon kérem. A dolog nem ér rá. Pénzt hoztam 

neki. 

– No, hát ha arró van szó… – enyhült meg a szolga. Öt 

perccel később megjelent gazduram személyesen, 

kockás hálóingében és piros papucsában még 

testesebbnek látszott, mint egyébkor. 

– Elmehetsz, Jack. 

Szolga ágy iránt el. 

– Miről vóna szó, Mr. Jackson? 

– Jellicoe megkért, hogy hozzam el magának a pénzt. 

– Pénzt? Miféle pénzt? 

– Hát amivel tartozik: az öt fontot. 

– Az öt… 

Mr. Barley egy pillanatig tátott szájjal bámult Mike-ra, 

aztán oly harsány nevetésben tört ki, hogy 

beleremegtek a sportolókat ábrázoló képek a falon, és a 

ház távoli rejtekében csaholni kezdtek a kutyák. Mr. 

Barley tántorogva nevetett, majd köhögés fogta el, 

olyannyira, hogy Mike már attól tartott, rohama van. 

Végül leroskadt, hogy a szék feljajdult alatta, és a 

szemét törölgette. 



– Jaj, Istenem! – hebegte. – Jaj, Istenem! Az öt font! 

Mike nem mindig értette a falusi humort; most 

kiváltképp tanácstalan volt. Ha az élete függött volna 

tőle, akkor sem értette volna, mi a nevetséges abban, 

hogy valaki tartozik öt fonttal, és meg akarja adni. 

Meglehet, örvendetes alkalom ez, de mégis inkább az 

ünnepélyes, hálatelt, égre emelt tekintetet kívánó 

örvendezés alkalma. 

– Mi történt? – tudakolta. 

– Öt font! 

– Talán mondja el a viccet nekem is. 

Mr. Barley kinyitotta a levelet, elolvasta, és megint 

rohamot kapott. Ennek végeztével átadta a levelet a 

megvilágosodásra türelmesen várakozó Mike-nak, hogy 

olvassa el. 

– Jaj, jaj – kacagott Mr. Barley –, öt font! Tanéthatnak 

ezeknek a fiataluraknak latint meg görögöt, meg 

mittomén, mifenét abba a iskolába, de má inkább arra 

tanétanák meg üket, hogy hány hét a világ; sokkal 

jobban járnának, ha azt tanúnák meg, hogy eső elől a 

csurgásba ne álljanak; inkább azt… 

Mike elolvasta a levelet. 

 
 – Kedves Mr. Barley – szólt az –, itt küldöm az 5 fontot, 



hamarabb nem tudtam megszerezni. Remélem, még 

nem késtem el, mert nem szeretném, ha írna az 

igazgatónak. Sajnálom, hogy Jane és John megette a 

felesége kalapját meg a csirkét, és eltörték a vázát. 

Ebben az értelemben folytatódott még egy darabig. 

Aláírás: 

T. G. Jellicoe. 

– Mi a csoda ez az egész?– kérdezte Mike a sajátos 

dokumentum végére érve. 

Mr. Barley a térdét csapkodta. Tuggya, Mr. Jellicoe két 

kutyát tart itt nállam, én gondozom üket, míg a fiatalúr 

haza nem megy a vagációba. Aberdeen terrierek mind a 

ketten, de rosszak ám, mint a bűn. Pajkosak! Olyat a 

világ még nem látott, de hát amúgy a légynek se 

vétenek. Néhanap megcsócsálnak egy öreg cipőt, vagy 

ilyesmi. Hát a minap, éppen a mút szerdán, úgy fél öt 

körű a Jane az a szuka a kettőbű, de nagy zsivány fogta, 

aszt elkapta a öreg kalapomat, aszt miszlikbe szaggatta, 

mire azt mondtam vóna, bugylibicska. A John meg 

egeret hajkurászott a hálószobába, aszt főborított egy 

porcelányvázát, meg a ebédlőbe lekaptak a asztalrú, 

aszt megzabátak egy fél csirkét, akit ott felejtettem. Na, 

mondok magamba, ezt má megjátsszuk a Jellicoe 

úrfival. Hát le is ütem, aszt írtam neki egy levelet, hogy 

hát a kutyusok főzabáltak egy drága kalapot, meg 

széttépték a csirkét, meg minden, és hát szíveskeggyen 

a káromat legkésőbb szombat estig megtéritteni, 

külömben megírom a igazgatónak. De ijjet! – Mr. Barley 

összecsapta a kezét. – Ő meg szórul szóra bevette a 

egészet! Itt van a, elkűtte a öt fontot ebbe a borítékba! 

Azóta nem nevettem ekkorát, hogy a vén Tom Raxleyt a 

tél közepin kiugrasztottuk a ágyból, hogy ég a háza. 



Aki csak részben is áldozatává válik, az nem könnyen 

méltányolja az ugratásokban rejlő humort. Mike 

végiggondolta, hogy éjnek évadján, minden iskolai rend 

és szabály ellenére kihajtották a házból, csak azért, 

hogy beteljesítse Mr. Barley tréfáját; s ezután inkább 

sértő, mint helyeslő szavak tolultak ajkára. Kockázatot 

vállalni nagyon is helyénvaló, ha van értelme, vagy ha 

az ember önmaga szórakoztatására vállalja; az azonban 

teljesen más eset, ha mások sodorják olyan veszélyes 

helyzetbe, hogy még az egyetemi továbbtanulása is 

kockán forog. 

Csakhogy az olyan embert, mint Mr. Barley, 

lehetetlenség sértő szavakkal illetni. Mulatsága 

gyermekien őszintének látszott. Lehet, hogy évek óta ez 

volt a legboldogabb negyed óra az életében, mármint a 

Tom Raxley-féle eset óta. Kegyetlenség lett volna 

megfosztani ettől. 

Így hát Mike is vele nevetett, jóllehet 

kényszeredetten, visszavette az öt fontot tartalmazó 

borítékot, elfogadott egy pohár gyömbérszörpöt meg 

egy tányérka süteményt, s azzal nekivágott a 

visszaútnak. 

Esett már említés arról, mi a különbség a 

vendégfogadóba, illetve a magánházba való bejutás 

között, ha elmúlt már a záróra. Mike-nak ezt 

személyesen is meg kellett tapasztalnia. 

Sedleigh-be érve első dolga volt a kerékpárt 

visszavinni a színbe. Ezt az akciót teljes siker koronázta. 

A színben szuroksötét volt, s ahogy begurította a 

járművet, lába valami puhába ütközött a földön. Meg 

sem nézte, mi lehet az, a kerékpárt a falnak 



támasztotta, kiment, bezárta az ajtót, és futva ment az 

Outwood-házig. 

A szerencse a vállalkozás mellé szegődött: úgy 

rendelte, hogy egy vastag esőcsatorna húzódjék a falon, 

alig pár ujjnyira a tanulószoba ablakától, melyen ő és 

Psmith osztozott. Talán emlékszik az olvasó: a félév első 

napján Mike lecsavarozott onnan egy farudat, amely 

kettéosztotta az ablaknyílást, így a ki- és bejárás éppoly 

könnyűvé vált, mint Wrykynban volt. 

– Elindult felfelé az esőcsatornán. 

– Félútig juthatott, amikor alant felharsant egy hang: 

– Ki az ott? 
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 ÜLDÖZÉS 

Az ilyesmit nevezik az élet apró kellemetlenségeinek. 

Az ember sohasem tudja pontosan, hogy váratlan 

vészhelyzetben miként viselkedik majd. Mike akkor járt 

volna el helyesen, ha tudomást sem vesz a hangról, 

folytatja útját fölfelé az ereszcsatornán, bemászik az 

ablakon, és lefekszik aludni. Ekkor az a helyzet alakult 

volna ki, miszerint láttak valakit, aki takarodó után 

bemászott az Outwood-házba; a hatóságoknak azonban 

igencsak nehezen sikerült volna a vizsgálatot ennél 

jobban beszűkíteni. Az Outwood-házban harmincnégy 

diák lakott, közülük körülbelül tizennégy volt Mike-hoz 

hasonló magasságú és testalkatú. 

A kiáltás azonban annyira váratlanul érte, hogy Mike 

elveszítette a fejét. Elkövette azt a stratégiai hibát, hogy 

fürgén lesiklott a csövön, és futásnak eredt. 

Az Outwood-ház előkertjére két kapu nyílott. A kocsiút 

félkört írt le, melynek közepén állt a ház. A hang a 

Downing-ház felé eső, jobb oldali kapu felől szólott; 

Mike, mikor földet ért, egy testes alakot pillantott meg 

abból az irányból közeledni. Nekiiramodott, mint a nyúl, 

és a másik kapu felé vette az irányt. Ezt látván az 

üldöző újabb felkiáltásra ragadtatta magát. 

– Hopp-hóóóó! – hangzott a kijelentés pontos 

szövege. 

Mike erről ráismert: az iskolai altiszt volt. A harcias úr 

általában a „hopp-hóóóó!” hangcsoportot használta a 

társalgás megnyitásához. 

Az ismeret birtokában Mike kissé megkönnyebbült. 

Collard altiszt számos kiváló képességgel rendelkezett 

(rendkívüli tehetsége volt például ahhoz a rejtélyes 



tevékenységhez, amelyet így szokott nevezni: 

„kifigyelés”; ezt elsősorban a sportpályákon gyakorolta), 

futni azonban nem tudott. Forrófejű ifjú korában úgy 

nyargalt, mint a vad musztáng az indiánok földjén, ám 

az idő, amely egyre hosszabb nadrágszíjak beszerzésére 

késztette, elvette a gusztusát az efféle testgyakorlástól. 

Ma a mozgása inkább ünnepélyes díszmenetekbe illett. A 

tény, hogy most mégis futásnak eredt, jelzi, mennyire 

felkorbácsolta vérét a hajsza izgalma. 

– Hopp-hóóóó! – ismételte Collard altiszt, miközben 

Mike átjutott a kapun, és az iskola felé vezető útnak 

vette az irányt. Mike figyelmes hallgatóként fölfedezte, 

hogy a megnyilatkozást ezúttal egy árnyalattal erősebb 

zihálás kíséri. Kezdte úgy érezni, hogy a helyzet végül is 

heccnek sem utolsó. Szeretett volna már ágyba kerülni, 

de így, hogy ez nem kerülhetett szóba, kétségkívül ez 

volt a második legjobb megoldás. 

Könnyedén futott, az altiszt fújtatva döcögött a 

nyomában; Mike elérte az iskola parkjának bejáratát. 

Továbbszaladt, és fedezékbe húzódott egy fa mögött. 

Az altiszt befordult a ház sarkánál; mozgása 

lassúbbodott, láthatólag kezdett már kigyógyulni az 

üldözés okozta izgalomból. Mike hallotta, hogy még 

néhány lépésen át küszködik, aztán megáll. Mike fülét 

lihegés hangjai ütötték meg. 

Aztán a lépések visszafordultak, most már 

sétatempóban. Elérték a kaput, és a sétaúton haladtak 

tovább. 

Az üldöző feladta. 

Mike percekig várt a fa mögött. Innentől egyszerűvé 

vált a program. Ad még fél órát Collard altisztnek, hátha 

az a fejébe vette, hogy őrt áll a kapunál. Aztán 



csöndben visszasurran, megint fölmászik az 

ereszcsatornán, és lefekszik. Éppen az imént ütött 

háromnegyed valahányat alighanem tizenkettőt az iskola 

toronyórája. Negyedig fog várni. 

Addig viszont semmi haszon nem származik abból, ha 

továbbra is a fa mögött bujkál. Elhagyta fedezékét, és 

sétára indult a klubház irányában. Odaérve leült a 

lépcsőre, és nézte a krikettpályát. 

Gondolatai mérföldekkel távolabb, Wrykynban jártak, 

amikor futó lépések hangja visszarántotta Sedleigh-be. 

Szemét megerőltetve elmosódottan meglátott egy 

alakot, aki a krikettpályán átvágva épp arrafelé tartott. 

Első gondolata az volt, hogy valaki észrevette és 

követte, de ez tévedésnek bizonyult, mert az illető nem 

az épület felé haladt tovább, hanem elkanyarodott, és a 

kerékpártárolónál állt meg. Akárcsak Mike-nál, nála is 

ott lehetett a kulcs, mert Mike hallotta a zár kattanását. 

Felállt a lépcsőről, és fojtott hangon ráköszönt 

szökevénytársára. 

Az alak összerezzent. 

– Ki az ördög van ott?– kérdezte. Te vagy az, 

Jackson? 

Mike felismerte Adair hangját. Róla gondolta volna a 

legkevésbé, hogy éjfélkor fut össze vele, amint éppen 

kerékpározni indul. 

– Mit keresel itt ilyenkor, Jackson? 

– Hát te, ha már itt tartunk? 

Adair a kerékpár lámpáját igazgatta. 

– Orvosért megyek. Az egyik srác rosszul lett. 

– Aha. 

– És te mit csinálsz itt? 



– Kijöttem levegőzni. 

– Nem kéne már visszamenned? 

– Bőven ráér. 

– Most azt képzeled, hogy valami baromi bátor és 

merész dolgot művelsz, igaz? 

– Nem kéne elindulnod az orvoshoz? 

– Ha kíváncsi vagy a véleményemre… 

– Nem vagyok. Szevasz. 

Mike a foga között fütyörészve hátat fordított. Pár 

pillanat múlva Adair elkarikázott. Mike látta a lámpáját, 

amint áthajtott a parkon, a kapun, és kikanyarodott az 

útra. A toronyóra negyedet ütött. 

Mike úgy vélte: ha Collard altiszt várt is rá a háznál, 

fél óránál tovább semmiképp sem virrasztott. Most már 

biztonságban hazatérhet. 

Elindult a ház felé. 

Ekkor történt, hogy Mr. Downing, akit Adair ébresztett 

fel a hírrel, hogy szobatársa, MacPhee nyöszörög és az 

akut rosszullét több más jelét is tanúsítja, aggódni 

kezdett. A házfőnököket többnyire kellemetlenül érinti, 

ha betegség üti fel a fejét a házban, Mr. Downing pedig 

még az átlagosnál is idegesebb lett ilyenkor. MacPheevel 

egyébként csak annyi volt a baj, hogy heves 

gyomorgörcs kínozta, egyenes és jogos 

következményeként annak, hogy megevett hat buktát, 

egy fél kókuszdiót, három fánkot, két fagylaltot, egy 

almát és vagy fél kiló cseresznyét, majd az egészet 

teával öblítette le. Mr. Downing azonban e 

gyengélkedésben egy halálos járvány csíráját látta, 

amely végigsöpör majd a házon, és megtizedeli lakóit. Ő 

küldte el Adairt orvosért, és miután perceken át 



nyugtalanul járt fel-alá a szobájában, végül a ház 

kapujában állt meg, várva Adair visszatértét. 

Így esett tehát, hogy a könnyed iramban a 

biztonságos ház felé futó Mike amúgy is megtépázott 

idegrendszerét további bántalom érte: alig hat lépés 

távolságból rászólt valaki: – Maga az, Adair? A 

következő pillanatban Mr. Downing lépett elő a kapuból. 

Mike meg sem is lassítá léptei futását. Iszkolt, mint a 

kilőtt nyílvessző – maga volt a Bűn megelevenedett 

szobra. Mr. Downing az első meglepetés után nyilván 

felismerte a helyzetet. Gyors egymásutánban 

ismételgetve az „Állj! Ki az? Állj! Ki az?” szavakat, 

figyelemre méltó sebességgel a sokat próbált exwrykini 

nyomába eredt. Mr. Downing valaha rövidtávfutó volt. 

Oxfordban, egyetemi évei alatt versenyeket is nyert; ha 

Mike nem szerez akkora kezdeti előnyt, páros 

mérkőzésük az első ötven méter után véget ért volna. 

Így azonban a sors áldozatának sikerült tartania előnyét. 

A park kapujához érve öt-hat testhosszal vezetett. A 

futam a füvön folytatódott; Mike az előző esethez 

hasonlóan most is az öltözőépület felé tartott. 

Miközben a lágy talajon futottak, Mike-nak támadt egy 

ötlete, amelyet későbbi éveiben a zsenialitásnak 

tulajdonított; a géniusz fénysugara életében ez egyszer 

ragyogott reá. 

Ez történt ugyanis: 

Amikor Mr. Downing megalapította Sedleigh első 

tűzoltóegyletét, szinte mindjárt azzal kezdte, hogy 

riasztócsengőt szereltetett fel. Hivatalos források – az 

igazgató beszédei – és félhivatalos közlések – Mr. 

Downing magánbeszélgetései – egyaránt azt sulykolták 

a diákságba, hogy ha ez a csengő megszólal, legyen az 



éjjel vagy nappal, az iskola minden tanulójának 

kötelessége a lehető leggyorsabban elhagyni a házat és 

kimenni a szabadba. A csengő kongása jelenthette azt, 

hogy lángokban áll az iskola, de azt is, hogy valamelyik 

kollégiumi épület gyulladt ki. Minden esetre azt írta elő a 

szabályzat, hogy mindenkinek azonnal a szabadba kell 

távoznia. 

Ne gondoljuk, hogy az iskola nem gyakoroltatta ezt a 

mutatványt. Időnként hirdetmény tűnt fel a táblán, és 

azt újságolta, hogy aznap ebédidőben tűzriadó-

gyakorlatot tartanak. A gyakorlat olykor szórakoztató és 

érdekes volt, például akkor, amikor a brigádot irányító 

Mr. Downing kijelentette: Az én házam ég! Rajta, 

döntsük meg a rekordunkat! – amit a Stone és Robinson 

vezette csapat engedelmesen végre is hajtott. A tömlőt 

felerősítették a szivattyúra, betörtek egy ablakot a 

földszinten (Mr. Downing ezalatt néhány percig az 

igazgatóval tárgyalt), és vízsugarat zúdítottak a 

szobába. A visszatérő Mr. Downingnak azt kellett 

tapasztalnia, hogy a kiválasztott helyiség épp az ő 

dolgozószobája, és a kisebb bútorok egy mesterséges tó 

felszínén úszkálnak odabent. Ez az epizód jelentékenyen 

visszafogta benne a későbbi gyakorlatok iránt 

támasztott valóságigényt; attól kezdve a tűzriadók 

főként „menekítési gyakorlat” formáját öltötték. Ehhez 

vászonból varrt csöveket használtak; a hálótermekben 

tartották őket. A csengő szavára a hálóterem rangidős 

lakója a cső egyik végét kidobta az ablakon, a másikat 

az ablakpárkányhoz erősítette. Ezután leereszkedett a 

csőben, könyökével fékezve a csúszás sebességét, majd 

a második ember követte; ők ketten megálltak a 

csúszda alján, és tartották, hogy a hálóterem többi lakói 



gyorsan lejuthassanak, és ne essék bajuk, legföljebb az 

emésztésüknek. 

Miután a dolog újdonsága megkopott, az iskola 

elkezdte masszívan utálni a tűzriadót. A fiúk gratuláltak 

maguknak a szerencséjükhöz, hogy Mr. Downingnak 

sohasem sikerült rávenni az igazgatót a riasztócsengő 

éjszakai használatára. Az igazgató, aki szilárd nézeteket 

vallott abban a tekintetben, hogy mennyi alvásra van 

szüksége a serdülő fiúk szervezetének, az éjszakai 

gyakorlatoknál húzta meg a határvonalat. „Nappal is épp 

elég” – ez volt véleményének summázata. Ha éjszaka 

olyankor szólal meg a csengő, amikor nincs tűz, a 

diákság utóbb a valódi tűzriadót is hamisnak vélheti, és 

nem igyekszik eléggé. 

Mr. Downingnak tehát be kellett érnie a nappali 

riadókkal. 

A riasztócsengő a parkhoz vezető, boltíves átjáróban 

függött. Használaton kívül a kötél végét félmagasságban 

a falra akasztották. 

Mike a krikettpályán átrohanva egy szempillantás alatt 

felismerte: egyetlen módon szabadulhat ki a 

slamasztikából ha annyi időre le tudja rázni üldözőjét, 

amíg leoldozza a kötelet és megrángatja. Akkor kirajzik 

az egész iskola, ő elvegyül a tömegben, és a 

felfordulásban észrevétlenül fölmegy aludni. 

A feladat egyszerűbb volt, mint a hajsza kezdetén 

látszott. Mr. Downing, annak a két ténynek 

köszönhetően, hogy egyrészt nem volt edzésben, 

másrészt folyamatosan hallatta az „Állj! Ki az? Állj! Ki 

az?” refrént, kezdett veszíteni lendületéből. A Downing-

tábor erősítésre szorult volna. Mike észrevette ezt, és 

fokozta az iramot. Öt testhossznyi előnnyel fordult be az 



öltözőépület sarkánál. Aztán a kapu felé közeledve az 

utolsó, rövid vágtába minden erejét beleadta. Mr. 

Downing erre az erőfeszítésre már nem volt képes. Még 

néhány lépésnyi távon hősiesen kitartott, majd 

lemaradt. Mire Mike a kapuhoz ért, már az iméntinél 

négyszer több választotta el őket. 

Amennyire Mike meg tudta ítélni nem volt olyan 

állapotban, hogy formás egyenleteket állítson fel –, 

körülbelül négy másodperce maradt a harangkötéllel 

való bajlódásra. 

Talán még soha senki nem fektetett több energiát 

négy másodperces munkába, mint akkor ő. 

Az éjszaka olyan csöndes volt, amilyen csak egy angol 

nyáréjszaka lehet; a csengő első kondulása úgy 

hangzott, mintha egymillió vasgerendát dobtak volna jó 

magasról egy bádoglemezre. Mike veszettül rángatta a 

kötelet, közben fél szemével a gyorsan közeledő és 

hangosan kiáltozó osztályfőnököt leste. 

A házak sötét ablakai mögül mormogás, zümmögés 

kezdődött, és hangereje egyre fokozódott, mintha 

méhkas bolydult volna fel. 

Ébredezett az iskola. 
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 SAMMY FELÉKESÍTÉSE 

Psmith az Outwood-ház felsőseinek társalgójában a 

kandallópárkánynak támaszkodott. Mike Downingék 

elleni teljesítménye óta a fekete bárányokat testvérként 

befogadta a békétlenek közössége, még Spillernek is 

eltemetetté kellett nyilvánítania a csatabárdot –, és az 

előző éjszaka eseményeiről kialakult nézeteit fejtegette; 

pontosabban a hajnali órák eseményeiről volt szó, 

hiszen az idő közelebb járt már az egy órához, mint az 

éjfélhez, mire ismét nyugalom szállott az iskolára. 

– Ezentúl akármi történik ebben a diliházban – szólt 

Psmith –, engem már semmi nem lep meg. Volt idő, 

amikor kissé szokatlannak találtam volna, hogy éjjel 

egykor vászoncsúszdán át kell elhagynom a házat, de 

úgy látszik, itt ez az előírás. Régi iskolai hagyomány 

satöbbi. A diákok kilépnek majd az életbe, de addigra 

már úgy hozzászoktak az ablakon való kiugráláshoz, 

hogy az ajtón át való közlekedést modorosságnak 

tekintik. Vajon a jelenlévő kufárok közül meg tudná 

mondani valaki, mikorra várható a következő, hasonló 

jellegű szórakoztató bohóctréfa? 

– Vajon ki kongatta meg a csengőt? – tanakodott 

Stone. – Óriási ötlet! 

– Szerintem maga Downing. És ha igen, akkor, 

remélem, most örül. 

Jellicoe, aki botra támaszkodva jelent meg a 

társaságban, jelentőségteljesen Mike-ra sandított és 

felvihogott, de csak jeges pillantást kapott válaszul. Mike 

tájékoztatta Jellicoe-t a Fehér Vadkanban Mr. Barleyval 

lefolytatott tárgyalásról, Jellicoe pedig, miután 

kidühöngte magát az ugratás miatt, mostanra különösen 



vidor hangulatba került. Fel-alá bicegett, oktalanul 

vihorászott, és békét kötött a világgal. 

– Eseménydús időszak volt – mondta Psmith. – 

Amilyen fürgén Jellicoe elvtárs alászállt a csúszdán, az 

önmagában bizonyította, hogy a tudat legyőzi az 

anyagot. A bokáját mintha el is felejtette volna. 

Életemben nem láttam ilyet, még gumiakrobatától sem. 

– Jól be voltam gyulladva, csak annyit mondhatok. 

Stone kuncogott. 

– Én is – mondta –, egy kicsit. De aztán, amikor 

rájöttem, hogy balhéról van szó, inkább azzal 

foglalkoztam, hogy a lehető legtöbbet kihozzam belőle. 

Kábé hat kancsó vizet öntöttem a srácokra az ablak 

alatt. 

– Én meg átmentem Downingékhoz, és eláztattam 

néhány ágyat – szólt Robinson. 

– Felpezsdítő perceket éltünk át – folytatta Psmith. – 

Valóságos parádénak voltunk részesei. Kiváltképp az 

hatott rám, hogy a srácok mily remekül feltalálták 

magukat. Semmi teszetoszaság. Biztos tudomásom van 

arról, hogy némelyek egy tucat alkalommal bocsátkoztak 

le a csúszdán. Ez a helyes hozzáállás: az alaposság. 

Láttam őket fölrohanni a lépcsőn, hogy újra meg újra 

megmeneküljenek. Szinte már krónikussá vált ez náluk. 

Mondhatom, Downing elvtárs büszke lehet, hogy ilyen 

magas szintre hozott fel bennünket. Mindenesetre azt 

remélem… 

Sietős lépések közeledtek az ajtóhoz; Sharpe, a 

felsősök közösségének egyik tagja rontott be izgatottan. 

Szemlátomást mulattatta valami. 

– Hé, láttátok már Sammyt? 

– Kit?– kérdezte Stone. – Sammyt? Miért? 



– Egy pillanat, és megtudod. Itt van kint a folyosón. 

Sammy, hozzám! Sammy! Sammy! Sam! Sam! 

Odakint ugatás, mancsok sietős dobogása. 

– Gyere csak, Sammy. Jó kutya. 

Egy percre csönd lett. Aztán ordító nevetésorkán 

harsant fel. Még Psmith rendíthetetlen nyugalma is 

meginogni látszott. Jellicoe az egyik sarokban valósággal 

zokogott. 

Sammy gyönyörű, fehér bundáját vastag, élénkpiros 

festékréteg borította. A feje a fülei kivételével érintetlen 

maradt; komoly, barátságos tekintete csak fokozta a 

bizarr látvány hatását. Megállt az ajtóban, csaholt, a 

farkát csóválta; látszott, hogy meglepődik a 

fogadtatáson. Népszerű kutya volt, ha látogatást tett 

valamelyik háznál, mindig szívesen látták, de ekkora 

lelkesedést még sosem tapasztalt. 

– Szegény jó Sammy! 

– Mi a fene történhetett vele? 

– Ki csinálta ezt? 

Sharpe, a bemutató szervezője nem tudott 

felvilágosítással szolgálni. 

– A Downing-ház előtt találtam, nagy csődület vette 

körül. Mindenki látni akarta. Vajon ki maszatolta így 

össze? 

Mike volt az első, aki együttérzést tanúsított a 

balsorsú jószág iránt. 

– Szegény öreg Sammy – térdelt le az áldozat mellé, 

és megvakargatta a füle tövét. – Micsoda disznóság! 

Órákig tart, mire ezt le lehet mosni róla, és nagyon fogja 

utálni. 



– Nekem úgy tűnik – jegyezte meg Psmith, szenvtelen 

tekintettel nézegetve Sammyt a monoklin keresztül –, 

hogy ez nem egyszerű mosási eset. Vagy le kell nyírni 

róla, vagy az időre kell hagyatkozni. Az idő a nagy 

gyógyító. Egy-két éven belül ízléses rózsaszínné fakul 

majd. Nem is értem, miért ne tarthatna az ember 

rózsaszínű bull-terriert. Csak fokozza a hely 

különlegességét. Kirándulóvonatok hozzák majd az 

érdeklődők seregét. Csekély összegű belépti díj 

kiszabása esetén is önfenntartóvá válhat az eb. Azt 

hiszem, ezt javasolni fogom Downing elvtársnak. 

– Ebből őrült botrány lesz – jósolta Stone. 

– A botrány klassz dolog, ha az ember nem keveredett 

bele – jegyezte meg Robinson filozofikusan. – De abból 

is botrány lesz, ha nem megyünk le gyorsan a 

kápolnába. Már háromnegyed van. 

Általános mozgolódás támadt. Mike hagyta el 

utolsóként a szobát. Az ajtóban Jellicoe állította meg. 

Jellicoe a bokája miatt nem mehetett ki ezen a 

hétvégén. 

– Figyelj – mondta Jellicoe –, csak még egyszer meg 

akartam köszönni, hogy… 

– Jól van, ne is beszéljünk róla. 

– De tényleg, baromi rendes volt tőled. Örült nagy 

bajba is kerülhettél volna. Kis híján elkaptak, mi? 

– Nem sok hiányzott. 

– Ugye te húztad meg a vészcsengőt? 

– Persze. De az isten szerelmére, ne terjeszd, mert a 

végén olyanok is megtudják, akiknek nem kéne, és 

engem kirúgnak. 

– Rendben. De azért micsoda figura vagy! 

– Hogyhogy? 



– Hát ezzel a Sammyvel, tudod. Jól kiszúrtál 

Downinggal. Rosszul lesz tőle. 

– Sammy! – kiáltott fel Mike. – Ember, csak nem 

gondolod, hogy én voltam? Te jó ég, ez őrület! Hozzá se 

értem szegényhez. 

– Jól van, na – mondta Jellicoe. Úgyse mondtam volna 

el senkinek. 

– Miről beszélsz? 

– Micsoda figura vagy! – vihogott Jellicoe. 

Mike eléggé gondterhelten bandukolt át a kápolnába. 
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 MR. DOWNING SZIMATOT FOG 

Volt egy pillanat midőn a házfőnök lement az 

alsósokhoz, hogy elfojtson egy lármás felzúdulást, és 

egy karmazsinvörös bull-terrier üdvözölte kitörő 

örömmel –, amikor Mr. Downingon az az iszonyatos 

félelem lett úrrá, hogy hirtelen megtébolyodott. Nézte a 

lábainál mancsoló, pirosló állatot, és úgy kapkodott 

józan esze maradéka után, mint fuldokló a mentőöv felé. 

Aztán a kacagó gyermekhangok hallatán 

megbizonyosodott afelől, hogy nem rémképeket lát. 

– Ki – ordította –, KI tette ezt? 

– Tanár úr, kérem, mi nem tudjuk – zsivajgott a kar. 

– Tanár úr, kérem, már így jött ide. 

– Tanár úr, kérem, mi csak itt ültünk, és akkor 

egyszer csak beszaladt, és egész piros volt. 

Egy hang a tömegből: Nézd, az öreg Sammy! 

Lehetetlen helyzet volt. Semmit sem lehetett tenni. 

Szóbeli faggatódzással nem deríthette ki, hogy ki 

festette be a kutyát. Az a lehetőség, hogy Sammyt 

esetleg az éjszaka leple alatt festették be, eszébe sem 

jutott Mr. Downingnak, és most, hogy a dolog megesett, 

semmi ötlete nem volt, mit tegyen. Psmith úgy 

fogalmazott volna, hogy összetévesztette a szokatlant a 

lehetetlennel, és ennek az lett az eredménye, hogy 

tanácstalan lett a meglepetéstől. 

Míg ezen töprengett, Sammy tovább nehezítette a 

helyzetet, amennyiben a nyitott ajtón át megszökött, és 

kiszaladt az útra, boldog-boldogtalan szeme elé tárva 

színpompás külalakját. A kutya befestett mivolta 

mindaddig eltussolható, amíg az ember zárt helyen tudja 

tartani, ha azonban az állat elvegyül a nagyközönség 



soraiban, erre többé gondolni sem lehet. Sammy 

állapota magánbajból közbotránnyá vált. Mr. Downing 

ugyanabba az irányba indult el, amerre Sammy, ő 

azonban nem az úton kezdett szaladgálni, hanem 

egyenest az igazgatóhoz ment. 

A Nagyfőnök, akinek az éjszaka közepén pizsamában 

és hálóköntösben kellett kirohannia a házból, nem volt a 

legjobb kedvében. Megnáthásodott, ráadásul arra a 

szilárd meggyőződésre jutott, hogy határozott tilalma 

ellenére maga Mr. Downing kongatta meg a 

vészharangot, hogy kipróbálja, milyen hatékonysággal 

menekíti magát tűz esetén az iskola diáksága. Fagyosan 

fogadta az osztályfőnököt, de hamarosan megenyhült, 

mikor az utóbbi megismertette a csengő 

megszólaltatásához vezető eseményekkel. 

– Még ilyet! – mondta mély érdeklődéssel. – Gondolja, 

hogy valamelyik diákunk volt az? 

– Biztos vagyok benne – mondta Mr. Downing. 

– Az iskola sapkáját viselte? 

– Hajadonfőtt volt. Aki éjszaka kiszökik a házból, nem 

fogja fokozni a kockázatot azzal, hogy az egyensapkát is 

fölveszi. 

– Nem, valóban nem. Azt mondja, nagy fiú volt? 

– Nagyon nagy. 

– Az arcát nem látta? 

– Sötét volt, és nem fordult hátra – egész idő alatt 

előttem volt. 

– Még ilyet! 

– És van még valami… 

– Igen? 



– Ez a fiú, akárki volt is, elkövetett valamit, mielőtt 

meghúzta a harangot: Sampsont, a kutyámat befestette 

vörösre. 

Az igazgató szeme kidülledt üregéből. – Mit… Mit 

csinált, Mr. Downing? 

– Vörösre festette a kutyámat – élénkvörösre. Mr. 

Downing dühösebb volt annál, semhogy bármi 

humorosat látott volna az incidensben. Éjszaka a 

leggyengédebb érzelmeit sebezték meg. Szégyenletes 

módon visszaéltek a tűzoltóegylettel: eszközzé vált az 

igazságszolgáltatás elől menekülő gonosztevő kezében, 

most pedig a kutyáját tették köznevetség tárgyává. Nem 

volt mosolyoghatnékja: bosszúra szomjazott. 

Az igazgató ezzel szemben éppen, hogy mosolygott 

volna. Nem az ő kutyájáról volt szó, így elfogulatlan 

szemmel tudta nézni az ügyet; számára igenis volt 

valami mulattató abban, ha egy fehér kutya egyszer 

csak piros kutya képében tűnik fel. 

– Ez botrány! – füstölgött Mr. Downing. 

– Pontosan! Pontosan! – felelte az igazgató sietve. – 

Súlyos büntetést kap, aki tette. Az istentisztelet után 

beszédet intézek a tanulókhoz. 

Meg is tette, de eredménytelenül. A szíves invitálást, 

hogy az elkövető lépjen elő és végeztesse ki magát, az 

iskola részéről tompa csend fogadta; csak az Outwood-

házbeli Johnson III-nak jutott hirtelen eszébe az 

igazgató szavairól, hogy milyen látványt nyújt Sammy, 

és hangosan fölnyerített, mire azonnal kétszáz sor 

büntetést kapott. 

A tanulóifjúság kisereglett az ebédlőbe, hogy ki-ki 

elköltse ebédjét, Mr. Downingban pedig megerősödött az 



érzés: ha azt akarja, hogy a tettes lelepleződjék, akkor 

neki magának kell lelepleznie. 

Ilyen ügyekben sokat számít a szerencsés kezdet. A 

végzet nyilván úgy vélte, hogy kissé keményen bánt el 

Mr. Downinggal, ezért nagyszerű kiinduláshoz segítette. 

Nem egy szénakazalban kellett megkeresnie a tűt: olyan 

helyzetbe került, hogy csupán egyetlen marék szénával 

kellett foglalkoznia. 

Mr. Outwoodtól kapta a segítséget. Collard altiszt a 

kápolna ajtajában félrevonta a régészet szaktekintélyét, 

és tudatta vele: az éjjel, nem sokkal tizenkettő előtt 

észrevette, hogy egy nem azonosított fiatalember az 

ereszcsatorna útján megpróbál bejutni az Outwood-

házba. Mr. Outwood, akinek gondolatait állandóan az 

apszisok meg a sarkított párkányok kötötték le, a 

dolmenekről nem is szólva, szórakozott udvariassággal 

megköszönte a hírt az altisztnek, és továbbment. 

Később aztán éppen a középkori Anglia betörőiről 

elmélkedett, erről eszébe jutott az eset, és az ebédlőbe 

menet továbbadta Mr. Downingnak. 

– Tehát a fiú az ön házában van! – kiáltotta Mr. 

Downing. 

– Hát, ha jól értettem, nem éppen. Az altiszttől 

ugyanis úgy hallom, hogy megzavarta, mielőtt… 

– Úgy értem: az ön házából való. 

– De mit keresett odakint éjfélkor? 

– Nyilván kiszökött. 

– Azt hiszem, ez lehetetlen. Úgy van, teljesen 

lehetetlen! Szokásom szerint tegnap éjjel tizenegykor is 

végigjártam a hálótermeket, és a fiúk aludtak. 

Mindegyik aludt. 



Mr. Downing nem figyelt rá. Az elfojtott izgalom és 

elragadtatás állapotában volt; nehezére esett 

figyelemmel kísérnie kollégája lassúdad 

megnyilatkozását. Nyomra bukkant! Most, hogy a 

gyanúsítottak köre leszűkült az Outwood-ház lakóira, a 

többi viszonylag egyszerű volt. Az is lehet, hogy Collard 

altiszt felismerte a fiút. Kis fejtörés után ezt az 

eshetőséget elvetette, mert az altiszt ilyesmit aligha 

tartott volna meg magának; az azonban akkor is 

lehetséges, hogy többet látott a fiúból, mint amennyit ő, 

Downing látott. Nehezen tartotta vissza magát, hogy 

azon nyomban át ne siessen az altiszthez, sorsára 

hagyva az iskola ebédjét, de elhatározta: az étkezés 

végén haladéktalanul felkeresi. 

A középiskolák vasárnapi ebédje talán a létezés 

leglassúbb megnyilvánulása. Úgy vonszolja magát előre, 

mint egy bágyadt kígyó, de idővel azért befejeződik. Mr. 

Downing, aki mozdulatlanul ült, és heveny gyűlölettel 

méregetett mindenkit, aki repetát kért, végre szabad 

volt. 

Fittyet hányva a jó emésztés követelményeire, 

azonnal elindult a nyomon. 

 

Collard altiszt a feleségével és meghatározhatatlan 

létszámú családjával a park kapuja melletti házikóban 

lakott. Egy vak ember is meg tudta volna állapítani, 

hogy amikor Mr. Downing odaért, éppen végeztek az 

ebéddel. 

Az altiszt méltósággal fogadta látogatóját, és a 

találkozó titkosságát biztosítandó, kiküldte családtagjait, 

pedig azok a marhasült hatására teljesen eltunyultak, 

semmi kedvük sem volt megmozdulni. 



Mr. Downing megkérte házigazdáját, hogy gyújtson 

csak rá bátran – amit az kérés nélkül is megtett volna –, 

aztán rátért a dologra. 

– Collard – kezdte –, Mr. Outwood úgy értesített, hogy 

maga tetten ért egy fiút az Outwood-házba való 

behatolás közben. 

Az altiszt füstfelhőt fújt. 

– Hohó, úgy bizony – mondta –, kifigyeltem őtet, ki 

ám, tanár úr. Tyuhaj, de értek én a kifigyeléshöz. A 

ezredparancsnokom, a connoughti herceg, az szokta 

mondogatni mindig, hogy aszongya, itt ez a Collard 

őrmester, tyuhaj, de ért ez a kifigyeléshöz, kérem! 

– És maga mit csinált? 

– Hogy mit-e? Hohó! Rákajátottam, hogy aszongya, 

„Hopp-hóóóó, te kis majom, micsinász mán ottan?” 

– És? 

– Erre az, mint a szél, én meg uccu a nyomába. 

– De nem tudta elkapni? 

– Nem, tanár úr – ismerte be az altiszt vonakodva. 

– Látta az arcát, Collard? 

– Nem én, iszen elfelé futott tüllem, tanár úr. 

– Sikerült azért megfigyelnie valamit a külsején? 

– Oan jó hosszú legén vót, tanár úr, kettő lába vót 

neki alul tyuhaj, de szaladt az, tanár úr! Hohó, de 

tyuhaj! 

– Mást nem figyelt meg? 

– Nem vót rajt sapka, de semmilyen, tanár úr. 

– Á! 

– Hajadon vót a feje, tanár úr – tette hozzá az altiszt, 

hogy még jobban megvilágítsa a kérdést. 



– Kétségkívül ugyanaz a fiú volt! Kétségkívül! Bárcsak 

sikerült volna megpillantania az arcát, Collard! 

– Szeréntem is, tanár úr. 

– Mit gondol, felismerné, ha újra látná? 

– Hohó! Aztat mán nem mondanám, tanár úr. Teccik 

tunni, úgy értek én a kifigyeléshöz, hogy tyuhaj, de hát 

sötét vót ám az éccaka, kérem. 

Mr. Downing fölemelkedett, hogy távozzék. 

– Nos – mondta –, a nyomozás köre eszerint 

tetemesen leszűkült, tetemesen! Mármint ha biztosra 

vehető, hogy az a fiú Mr. Outwood házának lakója volt. 

– Kis majmok! – vetette közbe az altiszt segítőkészen. 

– Viszontlátásra, Collard. 

– Viszontlátásra, tanár úr. 

– Kérem, ne keljen fel. 

Az altiszt a legcsekélyebb jelét sem adta annak, hogy 

ilyesmire készülne. 

– Egyedül is kitalálok. Nagy ma a hőség, nem 

gondolja? 

– Tyuhaj, de még mekkora, tanár úr! De gyön mán az 

időváltozás, zivataroknak nézünk elibe. 

– Remélem, hogy nem. Az iskola csapata szerdán a 

megyeiekkel játszik, kár lenne, ha az eső elmosná az 

első ilyen találkozót. Viszontlátásra. 

Azzal Mr. Downing kilépett a perzselő napsütésbe, 

Collard altiszt pedig, miután megkérte Mrs. Collardot, 

hogy azonnal vigye sétálni a gyerekeket, és keverjen le 

egy hatalmas taslit a kis Ernie-nek, ha azonnal nem 

hagyja abba a zajongást, ezt követőleg zsebkendőt 

terített az arcára, lábát földugta az asztalra, és szemére 

az igazak álma szállott. 
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 NYOMON A KOPÓ 

A világ Wátson doktorai számára – a Sherlock 

Holmesokkal összehasonlítva – a detektívmunka sikere 

nagyrészt a szerencse gyümölcse. Sherlock Holmes 

szemében áruló nyom egy szalmaszál vagy egy 

morzsányi szivarhamu. Watson doktor számára azonban 

a nyomot oda kell készíteni, le kell porolni, és jól 

olvasható címkével kell ellátni. 

Az átlagember megannyi Watson doktor. Hajlamosak 

vagyunk lekezelőleg megmosolyogni a nagy detektív 

szerény csatlósát, de az az igazság, hogy mi magunk 

ugyanolyan ostobák volnánk a helyében. Talán még a 

Scotland Yard hígvelejű felügyelőjének színvonalát sem 

érnénk el. Csak szerencsétlenkednénk, és azt 

hebegnénk: – De kedves Holmes, hogy az ördögbe… – 

és így tovább, pont úgy, ahogy a lesajnált doki tette. 

Ritka eset, hogy az átlagembernek ki kell próbálnia, 

mire képes a nyomozó szerepében. Szép kényelmesen 

elevickél az élet békés hétköznapjainak vizén, anélkül 

hogy egyszer is lábnyomokat méricskélne, miközben 

összeszorított ajkán csöndes félmosoly játszik. Ha 

azután mégis szükséghelyzet adódik, természetesen 

Sherlock Holmes és az ő módszerei jutnak először 

eszébe. 

Mr. Downing nagy figyelemmel olvasta az összes 

Holmes-történetet, és közben sokszor gondolt arra, 

milyen oktondi pancser ez a Watson doktor; most 

azonban, amikor első saját esetének kellett végére 

járnia, kénytelen volt beismerni: sok minden szól 

amellett, hogy Watson doktornak meg lehet bocsátani a 

rejtélyek kibogozására való tehetség hiányát. 



Irgalmatlanul nehéz dolog nyomozni valaki után 

állapította meg, miközben Collard altiszt hajlékából jőve 

átvágott a krikettpályán –, kivéve azt az esetet, amikor 

az ember pontosan tudja, ki követte el a bűntettet. A 

nyomozati szakban lévő ügyön töprengve percről percre 

nőtt az együttérzése Watson doktor iránt, és 

mindjobban neheztelt Sir Arthur Conan Doyle-ra. 

Könnyű Sir Arthurnak tévedhetetlen logikával 

visszakövetkeztetni az esetet az elejéig, hiszen ő már 

akkor is tudta, ki a tettes, amikor még tollat sem fogott! 

Most, hogy megpróbált a vészcsengő és Sammy 

befestése ügyének végére járni, egyre erősödött benne 

a meggyőződés, hogy a probléma bonyolultabb, mint a 

felületes szemlélő gondolná. Odáig eljutott, hogy az 

éjszakai menekülő az Outwood-ház valamelyik lakója, 

de hogyan léphetne tovább? Az itt a kérdés. Az 

Outwood-házban természetesen nem sok olyan magas 

fiú lakik, mint az, akit üldöz, de ha összesen csak ketten 

volnának, az is bonyolulttá tenné a dolgokat. Ha 

odamenne az egyikhez, és azt mondaná neki: „Vagy 

maga, vagy Jones elhagyta a házat az éjjel”, a fiú nem 

válaszolná azt, hogy „Képtelen vagyok hazudni, tanár úr 

én voltam odakint éjfélkor.” Egyszerűen csak olyan arcot 

vágna, mint egy kitömött hal, és várná a következő 

lépést. Gyakorlatilag patthelyzet. 

Aznap délután ilyen gondolatok jártak Mr. Downing 

fejében, miközben a krikettpálya gyepét rótta fel-alá. 

Valami nyomra lett volna szüksége. A kezdő azonban 

nehezen tudja megállapítani, mi nyom, és mi nem. 

Amennyit tudott a dologról, azt is lehetségesnek 

tartotta, hogy szanaszét hevernek a nyomok 

mindenfelé, és kiabálnak, hogy gyűjtse be őket. 



A délutáni hőség és a megfeszített fejtörés együttes 

következményeként Mr. Downing egyenesen haladt a 

gutaütés felé, amikor a végzet ismét közbelépett, ezúttal 

a Downing-ház egyik alsós diákja, Riglett képében. 

Riglett bűntudatos arccal somfordált oda; egyes fiúkra 

olyankor is jellemző ez a kifejezés, amikor semmit 

rosszat sem követtek el. Úgy szólította meg Mr. 

Downingot, mintha az valami különösen gálád 

tevékenység közben érte volna tetten, és megkérdezte, 

hogy kihozhatná-e a biciklijét a színből. 

– A biciklijét? – vakkantotta Mr. Downing. A sok 

gondolkodás ingerlékennyé tette. – Minek magának 

most a bicikli? 

Riglett csoszogott, előbb a bal lábára állt, aztán a 

jobbra, elvörösödött, végül, mintha gyengécske 

mentséget hozna fel a kerékpár elkérésének aljas és 

förtelmes gyalázatára, beismerte, hogy engedélye van 

délutáni eltávozásra. 

Mr. Downing most már emlékezett. Riglett nagynénje 

az iskolától vagy három mérföldnyire lakik; a fiú 

vasárnap délutánonként meglátogatja olykor. 

Elővette a kulcscsomóját, és a kerékpártárolóhoz 

indult; Riglett némileg lemaradva kullogott a nyomában. 

Mr. Downing kinyitotta az ajtót, és a színben, a földön 

ott volt a Nyom! 

Méghozzá olyan nyom, hogy az még Watson doktor 

figyelmét sem kerülte volna el. 

Mr. Downing is meglátta, de először nem ismerte fel 

igaz valójában. Nem a Nyomot pillantotta meg benne, 

hanem a felfordulást. Rendszerető ember lévén irtózott 

a felfordulástól, ez pedig különösen rendetlen felfordulás 

volt. Az ajtó közelében a padlózat nagy részét piros 



festék tengere borította. A bádogkanna, amelyből 

kifolyt, oldalára dőlve feküdt a szín közepén. A levegőt 

csípős szag töltötte be. 

– Pfuj! – jelentette ki Mr. Downing. 

Aztán a felfordulásban hirtelen észrevette a nyomot. 

Egy lábnyom! Nem kevesebb. Egy élénkpiros lábnyom a 

szürke betonpadlón. 

Riglett, aki a távolságot tartva türelmesen várakozott, 

most panaszosan köhintett egyet. A hang visszatérítette 

Mr. Downingot a világi dolgokhoz. 

– Vigye a kerékpárját, Riglett – mondta –, de 

vigyázzon, hová lép. Valaki kiöntött itt egy kanna 

festéket. 

Riglett kényesen tipegve a száraz helyeken, kiemelte 

kerékpárját a tartóból, és eltávozott, hogy felvidítsa 

nagynénje szívét. Otthagyta Mr. Downingot, kinek 

agyában csak úgy sistergett a nyomozói lelkesedés, 

miközben bezárta a színt, és útnak indult a krikettpályán 

keresztül. 

Segítsük Watson doktort sportszerű 

rajtkörülményekhez, és a játék fenoménja válik belőle. 

Mr. Downing agya oly gyorsan és tisztán működött, hogy 

hivatásos kopók is megirigyelhették volna. 

Festék. Piros festék. Egyértelműen ugyanaz, mint 

amivel Sammyt kidekorálták. Egy lábnyom. Kinek a 

lábnyoma? Nyilván a bűnözőé, aki a tettet elkövette. 

Hajrá! 

Két dolgot azért figyelembe kell venni. A körültekintő 

detektív mindent figyelembe vesz. Először is: a festéket 

a karbantartó is kiönthette. A festék az övé. A tegnapi 

mérkőzés után festette újra az eredményjelző tábla 



fakeretét. (Ez a kegyes cselekedet közvetlenül az Adair 

által beleplántált munkaszeretetből fakadt.) 

Első megjegyzés: Kihallgatni a karbantartót. 

Ezenkívül Adair is felboríthatta a kannát, és 

beleléphetett a festékbe, amikor a szenvedő MacPhee 

érdekében orvosért sietve bement a színbe a 

kerékpárért. A két feltevés közül ez volt a valószínűbb, 

mert amikor Adair ott járt, a színben sötétség 

uralkodott. 

Második megjegyzés: Kikérdezni Adairt: a házba 

visszatérve talált-e piros festéket a cipőjén. 

Mozgásba lendültek a dolgok. 

Úgy döntött, Adairt keresi meg előbb. Tőle fogja 

megkérdezni, hol lakik a karbantartó. 

– Elhaladt a fák mellett, melyeknek árnyékából tegnap 

délután Mike, Psmith és Dunster nézte a krikettet, és 

rátalált a Downing-ház diákfőnökére, aki egy 

nyugszékben olvasott. A nyugszékben való olvasásra a 

nyári vasárnap délután a legalkalmasabb. 

– Á, Adair – mondta. – Nem, ne keljen fel. Csak azt 

akarom megkérdezni, hogy nem talált-e festéket a 

cipőjén tegnap éjjel, amikor hazatért. 

– Festéket, tanár úr? 

Adair elcsodálkozott. Érdekes könyvet olvasott, a 

Sammy-féle incidens teljesen kiment a fejéből. 

– Valaki festéket öntött a kerékpártároló padlójára. 

Lehet, hogy maga volt, amikor az éjjel bement a 

kerékpárjáért? 

– Nem, tanár úr. 



– Az egész padlón végigfolyt. Arra voltam kíváncsi, 

hogy nem lépett-e bele véletlenül. Azt mondja, nem 

talált festéket a cipőjén? 

– Nem, tanár úr, az én biciklim közvetlenül az ajtó 

mellett áll. Nem is mentem be a színbe. 

– Úgy. Értem. Köszönöm, Adair. Igaz is, Adair, hol 

lakik Markby? 

– A ház neve nem jut eszembe, tanár úr, de egy perc 

alatt meg tudom mutatni. A park kapuján kívül, ahogy 

az ember kiér az útra, jobbra van három ház egy 

sorban. Ő a legközelebbiben lakik. Egy pajta áll előtte. 

– Köszönöm. Meg fogom találni. Meg kell beszélnem 

Markbyval valami apróságot. 

Egy fürge séta, és máris ott állt az Adair által leírt 

házaknál. Bezörgetett az első ajtaján, mire megjelent a 

karbantartó, ingujjban és hunyorogva, mintha most 

ébredt volna, aminthogy valóban így is állt a helyzet. 

– Izé, Markby! 

– Tanár úr? 

– Tegnap este lefestette az eredményjelző tábla 

keretét, emlékszik? 

– Igen, tanár úr. Meg az ablakkeretet is. Nagyon ráfért 

már. A fiatalurak sokszor az ablakon át közlekednek. 

Hamar lestrapálják, tanár úr. Gondoltam, rákenek egy 

nyalatnyit, hadd ragyogjon, amikor jönnek a 

marylebone-iak. 

– Remek. Kitűnő ötlet. Mondja csak, Markby, amikor 

végzett, mit csinált a festékes kannával? 

– Betettem a biciklitárolóba, tanár úr 

– A földre? 



– A földre, tanár úr? Dehogyis. Föl a polcra a szín túlsó 

sarkában. Oda, ahol a krétaport is tartom, amivel a 

pályavonalakat meghúzom 

– Igen, hogyne. Értem. Én is így gondoltam. 

– Szüksége van a festékre, tanár úr? 

– Nem, Markby, köszönöm. Az a helyzet, hogy egy 

illetéktelen személy átrakta a kannát a polcról a padlóra, 

aminek az lett a következménye, hogy valaki felrúgta, 

és kiömlött az egész. Vegyen is holnap másikat. 

Köszönöm, Markby. Csak ezt akartam tudni. 

Mr. Downing nagy izgalomban ment vissza az 

iskolába. Tudta, hogy forró nyomon van. Minden más 

eshetőséget sikerült végigtesztelni és kizárni. Az ügy 

most már egyszerűnek tűnt. Csupán annyit kell tennie, 

hogy átmegy az Outwood-házba – a kollégája 

fennhatósága alatt álló ház átkutatását nem tartotta 

kényes feladatnak; az ember önkéntelenül érzi, hogy Mr. 

Outwood mint olyan ember, aki tiltakozik a túlkapások 

ellen, gyakorlatilag nem létezik –, megkeresi a festékes 

cipőt, megtudja, ki a tulajdonosa, aztán jelenti az 

igazgatónak. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a 

festékfoltos cipő valahol az Outwood-házban található. 

Nem lehet úgy végigtrappolni egy festéktócsán, hogy 

annak ne maradjon nyoma. Ráadásul vasárnap van, 

tehát a cipőt még ki sem tisztíthatták. Hajrá! Sőt hallali! 

Most már valóban a cél egyenesben van. 

A kopó a hőséggel dacolva loholt az Outwood-ház hoz, 

ahogy csak a lába bírta. 
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 A HÁZKUTATÁS 

Amikor megérkezett, az Outwood-ház lakóinak 

többsége a parkban csatangolt, kettő kivételével: e 

kettő Mike és Psmith volt. Ők a tanulók bejárata előtt a 

kavicsos gyalogúton álldogáltak. Mike egyik kezében 

nyugszéket, a másikban egy könyvet tartott. Psmith 

pedig mivel olykor a legnagyobb elmék is kilengnek 

kissé – egy jojóval birkózott. Pontosabban: sikertelenül 

igyekezett az orsót mozgásban tartani. Lesimított egy 

gyűrődést a mellényén, és újra megpróbálta. 

Erőfeszítését már éppen siker koronázta volna, amikor 

Mr. Downing odaért. Lépteinek zaja megzavarta Psmitht, 

s így a várt eredmény a semmibe hullott. 

– Elég e meddő pörgettyűzésből – monda Psmith, s a 

jojót behajította a felsősök szobájának ablakán. – 

Ostobaság volt egyáltalán kézbe vennem. A filozofikus 

elmének a pihenés óráiban tökéletes kikapcsolódásra 

van szüksége. Hohó! 

Tekintetével a kapun besiető kopót követte. 

– Hogy gondolja ezt – képedt el Mike –, csak úgy 

beront, mintha megvette volna az épületet? 

– Downing elvtárs önelégültnek látszik. Ugyanvalóst 

mi cél vezérelhette ide? Mindegy. Az a néhány apróság, 

amit tanulószobánkból eltulajdoníthat, nem képvisel 

számottevő értéket. Csak tessék. Van hajlandóságod 

megvárni, amíg én is hozok egy széket meg egy 

könyvet? 

– Inkább kimegyek. Ott leszek a fák alatt a park túlsó 

sarkában. 

– Jól van hát. Másodpercek kérdése, és csatlakozom 

hozzád. 



Mike továbbment a park elé, Psmith pedig felsietett a 

lépcsőn, hogy magához vegyen egy regényt. Mr. 

Downingot a folyosón találta; a behatoló úgy állt ott, 

mint aki nem találja a helyét. 

– Meleg napunk van, tanár úr – dörmögte 

elhaladtában Psmith. 

– Ööö… Smith! 

– Igen, tanár úr? 

– Én… izé… végig akarom nézni a hálótermeket. 

Psmith élete zsinórmértékének tartotta, hogy semmin 

se lepődjék meg, így hát csupán kecsesen félrehajtotta 

fejét, és nem mondott semmit. 

– Örülnék, ha idehozná a kulcsokat, és megmutatná, 

hol vannak a hálók. 

– Kitörő örömmel, tanár úr – mondta Psmith. – Netán 

szólítsam ide Mr. Outwoodot is? 

– Tegye, amit mondtam, Smith – vakkantotta Mr. 

Downing. 

Psmith nem mondott többet, hanem lement a 

gondnoknő szobájába. Az asszonyság épp távol volt, így 

fölvette a kulcscsomót az asztalról, és visszatért a 

tanárhoz. 

– Mutassam az utat, tanár úr?– kérdezte. Mr. Downing 

bólintott. 

– Íme, tanár úr – tárta ki az egyik ajtót Psmith –, itt 

tekinthető meg Barnes szobája. Levegős helyiség, 

kielégíti a legkényesebb higiéniai igényeket is. 

Tudomásom szerint minden egyes tanulónak sok-sok 

légköbméter áll rendelkezésére. Mr. Outwood büszke rá: 

soha, egyetlen tanulóval sem fordult itt elő, hogy hiába 

kért volna egy légköbmétert. Méltán hangoztatja… 



– Itt elhallgatott, és csöndben figyelte társa 

hadmozdulatát. Mr. Downing fürgén, sorban benézett 

minden ágy alá. 

– Barnest keresi, tanár úr? – érdeklődött Psmith 

udvariasan. – Azt hiszem, valahol kint van a parkban. 

Mr. Downing az utolsó ágy átvizsgálása után 

fölemelkedett; arca kipirult a hajlongástól. 

– Lássuk a következő hálót, Smith – mondta kissé 

lihegve. 

– Ebben a szobában – mondta Psmith a következő 

ajtónál, hangját tiszteletteljes suttogássá fojtva – én 

szoktam aludni! 

Mr. Downing sebtében benézett a három ágy alá. 

– Bocsánat, tanár úr jegyezte meg Psmith –, üldözünk 

valakit? 

– Smith, legyen szíves – mondta Mr. Downing éllel –, 

tartsa meg a megjegyzéseit. 

– Csak érdeklődtem, tanár úr. Mutathatom a 

következőt? 

– Természetesen. 

Továbbhaladtak a folyosón. 

A következő hálóban tett látogatás is eredménytelen 

volt; Mr. Downing tanácstalanul megállt. Psmith 

türelmesen várakozott. Az osztályfőnöknek támadt egy 

ötlete. 

– A tanulószobákat, Smith – kiáltott fel. 

– Aha – felelte Psmith. –Elnézését kérem, tanár úr. 

Úgy értettem, hogy a hálókat óhajtja megtekinteni. 

Talán a hajsza felfokozott izgalma lehetett az oka a 

félreértésnek. Itt például… 

Mr. Downing megtorpant. 



– Mondja, Smith, maga különórákat vesz 

arcátlanságból? 

– Nem, tanár úr. Semmilyen tárgyból nem veszek 

különórát. Minden tekintetben meg vagyok elégedve az 

iskola nyújtotta képzéssel. 

Mr. Downing alaposan megnézte magának. Psmith 

arca rezzenéstelenül komoly volt. Az osztályfőnök 

gyanakodva felhorkant, aztán továbbment. 

– Ez kinek a szobája? – kérdezte, megkopogtatva az 

egyik ajtót. 

– Ez, tanár úr, az enyém és Jacksoné. 

– Micsoda? Maguknak tanulószobájuk van? Hiszen 

csak nemrég jöttek, még nem érhettek oda a 

rangsorban. 

– Azt hiszem, tanár úr, hogy Mr. Outwood inkább az 

általános emberi értékeink miatt ítélte nekünk a szobát, 

semmint az iskolai munkában elért előmenetelünk 

jutalmául. 

Mr. Downing sasszemmel fürkészte végig a szobát. 

Feltűnt neki, hogy hiányzik a farúd az ablakról. 

– Itt nincs korlát az ablakon, mint nálam? 

– Úgy tűnik, nincs korlát, tanár úr – felelte Psmith, 

szemébe nyomva monokliját. 

Mr. Downing kihajolt az ablakon. 

– Gyönyörű a kilátás, ugye, tanár úr? – jegyezte meg 

Psmith. – A fák, a mezők, a távoli hegyvonulat… 

Mr. Downing hirtelen összerezzent. Észrevette az 

ablak mellett húzódó esőcsatornát. Nem vitás: a fiú, akit 

Collard altiszt látott felmászni, ebbe a tanulószobába 

igyekezett. 



Sarkon fordult, pillantása Psmith szelíden kérdő 

tekintetével találkozott. Alaposan végigmérte Psmitht. 

Nem. Az a fiú, akit az éjjel üldözött, nem lehetett 

Psmith. Ezt az elegáns, nyúlánk alakot még sötétben 

sem lehet eltéveszteni. 

– Mit mondott, kivel osztja meg ezt a szobát, Smith? 

– Jacksonnal, tanár úr. A krikettezővel. 

– Hagyjuk most a krikettet, Smith – hárította el Mr. 

Downing bosszúsan. 

– Igen, tanár úr. 

– Csak maguk ketten vannak ebben a szobában? 

– Igen, tanár úr. 

– Senki más nem jár be ide? 

– Aki megpróbálja, az igen gyorsan távozik, tanár úr. 

– Ahá! Köszönöm, Smith. 

– Szót sem érdemel, tanár úr. 

Mr. Downing elgondolkodott. Jackson! Az a fiú már 

nagyon a begyében van. Pontosan az a típus, aki úgy 

vesz elégtételt magának, hogy befesti Sammyt. És – 

hoppá! Az a fiú, akit tegnap este üldözött, éppakkora és 

éppolyan testalkatú volt, mint Jackson! 

Mr. Downing e perctől sziklaszilárdan meg volt 

győződve arról, hogy Mike-é volt a kéz, mely az ecsetet 

mozgatá. 

– Smith! – mondta izgatottan. 

– Igenis, tanár úr! – jelentkezett Psmith szívélyesen. 

– Hol van Jackson cipője? 

– Vannak pillanatok, amikor a műkedvelő (azaz 

watsoniánus) nyomozók helyes nyomra bukkanva az 

öröm mámorában óvatlanná válnak. Ilyen pillanat volt 

ez Mr. Downing számára. Ha bölcsen cselekedett volna, 



célját, Mike cipőjének szemügyre vételét fondorlatos, 

kerülő utakon igyekszik elérni. Így azonban egyenesen 

tört előre. 

– A cipője, tanár úr? Éppen viseli. Az imént láttam 

rajta, amikor kiment. 

– És hol az a cipő, amelyik tegnap volt rajta? 

– De hol van már a tavalyi cipő? – dünnyögte Psmith 

az orra alatt. – Megkockáztatom a feltevést, tanár úr, 

hogy a földszinten lehet, a kosárban. Úgy vélem, 

Edmund, a derék mindenesfiú holnap, hajnal hasadtával 

veszi magához. 

– Tehát még nincs kitisztítva? 

– Ha Edmundot jól ismerem, tanár úr, akkor még 

nincs. 

– Smith – mondta Mr. Downing az izgalomtól remegve 

–, menjen, és hozza ide nekem azt a kosarat. 

Míg lement a lépcsőn, Psmith agya lázasan dolgozott. 

Hogy pontosan mi jár a kopó fejében, azt nem tudta. 

Abban azonban biztos volt, hogy van valami, hogy az a 

valami Mike ellen irányul, és hogy alighanem az éjszakai 

zűrzavaros eseményekkel kapcsolatos. Az éjjel, amikor a 

vészharang szavára elhagyta a szobát, észrevette, hogy 

kettesben volt a szobában Jellicoe-val. Ez jelenthette 

azt, hogy Mike kiment az ajtón, mielőtt a csengő 

megszólalt volna, de azt is, hogy egész idő alatt házon 

kívül volt. Kezdte azt gondolni, hogy az utóbbi megoldás 

a helytálló. 

Nagy nehezen fölcipelte a kosarat, közben kínozta a 

tudat, hogy összegyűrődik a mellénye –, és 

lehuppantotta a tanulószoba padlójára. Mr. Downing 

buzgón odahajolt. Psmith a falnak támaszkodott, és 

kárvallott ruhadarabját egyengette. 



– Változatos lábbeligyűjteménnyel állunk szemben, 

tanár úr – jegyezte meg. 

Mr. Downing felnézett. 

– Ugye nem ejtett el egyet sem útközben, Smith? 

– Nem, tanár úr. Százszázalékos teljesítményt 

nyújtottam. 

Mr. Downing elégedetten felhorkantott, és ismét 

munkához látott. Cipők röpködtek a szobában. Mr. 

Downing a kosár mellett térdelt a padlón, és kotort, mint 

terrier a patkánylyuknál. 

Végre a kosár mélyére hajolva diadalordítást hallatott, 

és talpra ugrott. Egy fél pár cipő volt a kezében. 

– Rakja vissza a többit, Smith parancsolta. 

Eton egykori diákja olyan arcot vágott, mint 

amilyennel a mártírok indulhattak a vesztőhelyre, és 

nekilátott összeszedni a szétszórt lábbeliket, miközben 

halkan a „Rám vár minden piszkos munka” című kuplét 

fütyülte. 

– Megtörtént, tanár úr – mondta, és fölegyenesedett. 

– Úgy. Most pedig jöjjön velem az igazgatóhoz. A 

kosarat hagyja itt. Majd, ha visszajön, helyre teheti. 

– Tegyem azt a cipőt is a többi közé, tanár úr? 

– Dehogyis. Azt természetesen magammal viszem. 

– Ne hozzam inkább én, tanár úr? 

Mr. Downing meghányta-vetette a kérdést. 

– De. Azt hiszem, az lesz a legjobb. 

Eszébe jutott, hogy ha osztályfőnök létére a nyilvános 

közforgalmi útvonalon egy piszkos cipőt lóbálva 

mutatkozik, kissé méltatlan helyzetbe hozza magát. Az 

ember sohasem tudhatja, ki jön vele szembe vasárnap 

délután. 



Psmith átvette a cipőt, és azonnal megértette, amit 

addig nem értett. 

A cipő orrán élénkpiros festékfolt díszelgett. 

Természetesen mit sem tudott a kerékpártárolóban 

kiömlött festékről, ám ha az éjjel pirosra festik az 

osztályfőnök kutyáját, és másnap az osztályfőnök piros 

festékes cipők után kajtat, a két dolgot nem nehéz 

összekapcsolni. Psmith megnézte a címkét a cipő 

belsejében. Ez állt rajta: „Brown cipészmester, 

Bridgnorth”. Bridgnorth alig néhány mérföldnyire van az 

ő és Mike otthonától. Semmi kétség: ez Mike cipője. 

– Meg tudná mondani, hogy kié ez a cipő? – kérdezte 

Mr. Downing. 

Psmith újra megnézte. 

– Nem, tanár úr. Nem hinném, hogy ismerem a 

kicsikét. 

– Akkor jöjjön velem. 

Mr. Downing kiment a szobából. Pár pillanat múlva 

Psmith is követte. 

Az igazgató kint tartózkodott a kertjében. Mr. Downing 

erre vette az irányt, hűséges cipőhordozója, Psmith 

szorosan a nyomában. 

Az igazgató érdeklődéssel hallgatta a műkedvelő 

detektív beszámolóját. 

– Valóban? – kérdezte, mikor Mr. Downing a 

mondókája végére ért. – Valóban? Még ilyet! Ez igazán 

úgy látszik… Csakugyan jól felépített okfejtésnek látszik. 

És biztos, abban, hogy piros festék volt a Mr. Outwood 

házában talált cipőn? 

– Itt van nálam. Magammal hoztam, hogy 

megmutassam önnek. Smith! 



– Igen, tanár úr? 

– Magánál van a cipő? 

– Á – mondta az igazgató, és orrára illesztette 

csíptetőjét –, hadd lássam… Tehát ez az a… Úgy van, 

úgy van. Úgy… De… ööö… Mr. Downing, lehet, hogy nem 

vizsgáltam meg a cipőt kellő alapossággal, de… 

Megmutatná, kérem, hogy pontosan hol is van az a 

festék, amelyről beszélt? 

Mr. Downing vad, merev tekintettel nézte a cipőt. 

Abszolúte semmi néven nevezendő gyanús festékfolt 

nem látszott rajta, sem piros, sem semmi egyéb színű. 
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A cipő lett a figyelem középpontja, az állt a tekintetek 

kereszttüzében. Mr. Downing szúrósan meredt rá, mint 

aki érzi, hogy megpattanni készül az agya. Az igazgató 

kissé tanácstalan arccal mustrálta. Psmith pedig 

monokliját feltéve, érdeklődéssel, kedvtelve nézegette, 

mintha arra számítana, hogy a cipő hamarosan valami 

mutatványt ad elő. A csendet elsőként Mr. Downing 

törte meg. 

 
 – Ezen a cipőn volt egy festékfolt – mondta 

nyomatékkal. – Állítom, hogy az orrán egy piros 

festékfolt volt látható. Smith is tanúsíthatja. Smith, ugye 

maga is látta a festéket ezen a cipőn? 

– Festéket, tanár úr? 

– Micsoda? Azt akarja mondani, hogy nem látta? 

– Nem, tanár úr. Ezen a cipőn nem volt festék. 

– Ez őrültség. A saját szememmel láttam. Jó széles 

festékfolt volt az orrán. 

Az igazgató közbeszólt. 

– Bizonyára tévedett, Mr. Downing. Ezen a cipőn 

nyoma sincs festéknek. Az időleges optikai csalódás, úgy 



tudom, nem ritka jelenség. Bármelyik orvos igazolhatja, 

hogy… 

– Volt egy nagynénikém, tanár úr – tette hozzá Psmith 

csevegő modorban –, aki rendkívül sokszor esett 

áldozatául ilyen… 

– Ez abszurdum! Lehetetlen, hogy tévedtem volna – 

mondta Mr. Downing. Tökéletesen biztos vagyok benne, 

hogy ennek a cipőnek az orra piros volt, amikor 

megtaláltam. 

– Most viszont kétségkívül fekete, Mr. Downing. 

– Afféle kaméleoncipő – mormogta Psmith. 

A két tűz közé került osztályfőnök odakapta a fejét. 

– Mit mondott, Smith? 

– Mondtam volna valamit, tanár úr? – rázta meg a 

fejét Psmith, mint aki transzból ébred. 

Mr. Downing vizsga tekintettel mérte végig. 

– Jobb lesz, ha vigyáz magára, Smith. 

– Igen, tanár úr. 

– Erős a gyanúm, hogy ebben a maga keze van. 

– De kedves Mr. Downing – csitította az igazgató –, ez 

merőben valószínűtlen. Smith aligha tisztíthatta ki azt a 

cipőt azalatt, amíg ideértek. Egy alkalommal én is 

lecsöpögtettem festékkel a cipőmet. Biztosíthatom, hogy 

kefével nem jön le. A folt teljes eltávolítása nagyon 

alapos, módszeres tisztítást igényel. 

– Pontosan, igazgató úr – mondta Psmith. – Az én 

elméletem, ha megengedi… 

– Hogyne, Smith. 

Psmith udvariasan meghajolt, és folytatta. 

– Az én elméletem szerint, igazgató úr, Mr. Downingot 

a cipő orrának fény-árnyék jelenségei tévesztették meg. 



Az ablakon beáradó délutáni napfény olyan szögben 

eshetett a cipőre, hogy annak orrán időleges és fiktív 

vörösség mutatkozott. Ha Mr. Downing visszaemlékszik, 

nem hosszú ideig nézte a cipőt. Következésképp a szem 

ideghártyáján keletkező képnek nem volt ideje 

elhalványulni. Emlékszem, még magam is arra 

gondoltam: mintha bizonyos vöröses árnyalat játszana a 

cipő felületén. Ezt a tévedést… 

– Ahh! – mondta Mr. Downing kurtán. 

– Nos, az az igazság – mondta az igazgató –, hogy 

szerintem is ez az egyetlen magyarázat, amely 

összeegyeztethető a tényekkel. Egy cipő, amely valóban 

össze van kenve piros festékkel, nem változik néhány 

perc leforgása alatt feketévé. 

– Önnek tökéletesen igaza van, igazgató úr – helyeselt 

Psmith jóindulatúan. – Most elmehetek, tanár úr? Épp 

egy rendkívül izgalmas résznél tartok Cicero De 

Senectute című beszédében. 

– Sajnálatos, hogy vasárnapra hagyja a leckét, Smith. 

Mélyen helytelenítem ezt a szokást. 

– Igazgató úr – mondta Psmith egyszerű méltósággal 

–, ezt puszta kedvtelésből olvasom. Vigyem magammal 

a cipőt, igazgató úr? 

– Ha Mr. Downingnak nincs szüksége rá… 

Az osztályfőnök egyetlen szó nélkül nyújtotta át. a 

kétessé vált bűnjelet Psmithnek, az utóbbi pedig 

mindkét feljebbvalóját kedves mosolyban részesítve 

kisétált a kertből. 

A járókelőknek, akiket jó szerencséjük az igazgató 

háza és az Outwood-ház közötti útszakaszra vezérelt, 

fölöttébb ritka látványban volt részük: Psmith szaladt. 

Psmith bevett közlekedési metódusa a méltóságteljes 



séta volt: többre becsülte a megfontolt stílust, mint a 

nyüzsgést. 

Ez alkalommal azonban, bár nyugtalanította, hogy 

nadrágja vasalása esetleg sérelmet szenved, mégis 

vágtatva tette meg az utat, és az Outwood-ház kapuján 

befordulva úgy suhant fel a lépcsőn, mint egy kiválóan 

edzett atléta. 

A tanulószobába érve első dolga volt kivenni a cipőt a 

kosárból, a többi tetejéről, a könyvespolc alatti 

szekrénykébe rejteni, és rázárni az ajtót. Aztán egy 

székbe vetette magát, és lihegett. 

– Az ész – mondta magának elismerőleg –, ez az, 

amire az ilyen ügyekben szüksége van az embernek. Ész 

nélkül hol lennénk? A pácban, minden egyes 

alkalommal. A következő fejlemény az lesz, hogy Mr. 

Downing átgondolja a dolgot, és az a zseniális gondolat 

ötlik eszébe, hogy a cipő, amelyet hordoznom adott és a 

cipő, melyet visszaadtam, nem egy cipő, hanem két 

cipő. Addig azonban… 

Lába alá húzott egy másik széket, és kézbe vette a 

regényt. 

Nem olvasott sokáig, mert csakhamar lépések 

hallatszottak a folyosón, és megjelent Mr. Downing. 

Annak lehetősége, sőt valószínűsége, hogy Psmith 

kicserélte az áruló festékfoltos cipőt egy másikra, szinte 

abban a pillanatban fölmerült benne, ahogy kilépett az 

igazgató kertjéből. Elvégre gondolta Psmith és Mike jó 

barátok. Psmith nyilván megtesz minden tőle telhetőt, 

hogy Mike-ot fedezze. Haragudott magára, hogy ez 

miért nem jutott előbb eszébe, és sebes lépésekkel ő is 

az Outwood-házba ment. 

Mr. Downing gyors volt és határozott. 



– Újból át akarom nézni ezeket a cipőket – mondta. 

Psmith sóhajtva letette könyvét, és emelkedett, hogy 

segítsen. 

– Üljön le, Smith – mondta az osztályfőnök. – A 

segítsége nélkül is boldogulok. 

Psmith visszaült, gondosan felhúzva térdén a 

nadrágot, és csöndes érdeklődéssel nézte Mr. Downingot 

a monoklin keresztül. 

A megfigyelés idegesítette Mr. Downingot. 

– Tegye el azt az izét – vetette oda. 

– Melyik izét, tanár úr? 

– Azt a nevetséges szemüveget. Tegye el. 

– Miért, tanár úr? 

– Miért?! Azért, mert azt mondom! 

– Gondoltam is, hogy ez lehet az oka, tanár úr – 

sóhajtotta Psmith, és mellényzsebébe süllyesztette a 

monoklit. 

Könyökét a térdére, állát a tenyerébe támasztotta, így 

folytatta a cipőszakértő elmélyült tanulmányozását. Az 

pár percig matatott még, aztán újabb panaszt terjesztett 

elő. 

– Ne bámuljon már, Smith. 

– Érdekel a tevékenysége, tanár úr. 

– Akkor se. Ne bámuljon rám olyan hülyén. 

– Olvasnom szabad? – tudakolta Psmith türelmesen. 

– Bánom is én. Olvasson, ha akar. 

– Köszönöm, tanár úr. 

Psmith ismét fölvette a könyvet, Mr. Downing pedig, 

immár az idegesség tetőfokán, folytatta a kutatást a 

cipős kosárban. 



Kétszer is végigvizsgálta, mindannyiszor 

eredménytelenül. A második menet végeztével felállt, és 

bőszen körülnézett. Megesküdött volna rá, hogy a 

hiányzó bizonyíték itt van valahol a tanulószobában. 

Értelmetlen volna Psmithtől nyíltan megkérdezni, hogy 

hol van, mert Psmith szokatlanul jó képességekkel 

rendelkezik arra nézve, hogy a veszélyes kérdéseket 

megfoghatatlan válaszokkal hárítsa el. 

Mr. Downing tekintete körbejárt a szobában. Nagyon 

kevés rejtekhelyet látott, még olyan kis méretű 

szökevény számára is, mint egy kilences cipő. A padlót 

például kapásból ki lehet húzni a gyanúsíthatok 

listájáról. 

Aztán megakadt a szeme a szekrényen, és valami azt 

súgta neki, hogy ott keressen. 

– Smith! – mondta. 

Psmith ezalatt mindvégig nyugodtan olvasott. 

– Igen, tanár úr? 

– Mi van abban a szekrényben? 

– A szekrényben, tanár úr? 

– Igen. Ebben a szekrényben. – Mr. Downing 

ingerülten megdöngette a szekrényke ajtaját. 

– Csupán néhány jelentéktelen himmihummi, tanár úr. 

Nem gyakran használjuk. Talán csak egy gombolyag 

spárga. Esetleg egy régi füzet. Semmi értékes vagy 

érdekes. 

– Nyissa ki. 

– Azt hiszem, be van zárva, tanár úr. 

– Zárja ki. 

– De hol van a kulcs, tanár úr? 

– Nincs magánál? 



– Ha nincs a zárban, tanár úr, akkor biztosra vehető, 

hogy jó sokáig kereshetjük, mire előkerül. 

– Hol látta utoljára? 

– Tegnap reggel még benne volt a zárban. Talán 

Jackson magával vitte. 

– És Jackson hol van? 

– Valahol a parkban, tanár úr. 

Mr. Downing egy percig töprengett. 

– Egy szót sem hiszek az egészből – mondta kurtán. 

Okom van azt hinni, hogy maga szándékosan rejtegeti 

előlem a szekrény tartalmát. Feltöröm az ajtót. 

Psmith felállt. 

– Attól tartok, azt nem teheti, tanár úr. 

Mr. Downing csak bámult. 

– Tudja maga, kivel beszél? – kérdezte fagyosan. 

– Igen, tanár úr. Tudom, hogy nem Mr. Outwooddal, 

aki e szekrény tulajdonosa. Ha ön fel óhajtja törni az 

ajtaját, ehhez az ő hozzájárulását kell megszereznie. Mr. 

Outwood a szekrény egyetlen birtokosa és 

haszonélvezője. Én csupán az ő érdekképviselőjeként 

lépek fel. 

Mr. Downing megállt. Gondolkodott. Mr. Outwood 

általában nem sok vizet zavar a világ dolgaiban, de 

kétségkívül annak is megvannak a határai, hogy 

mennyire tekinthető nem létezőnek. Az engedélye nélkül 

behatolni és bizonyos mértékig átkutatni a házát, ez 

még belefér. Ami azonban a bútorainak összetörését 

illeti, az talán… 

Másfelől viszont kínozta egy tébolyító gondolat: ha 

kilép a szobából, hogy megkeresse Mr. Outwoodot, és 

engedélyét kérje a ház tervezett feldúlásához, Smith 



egyedül marad a szobában. Azt is tudta, hogy ha Smith 

egyedül marad a szobában, azonnal kiveszi és máshová 

rejti a cipőt. Az elveszett kulcsról szóló mesének egy 

pillanatig sem adott hitelt. Rendíthetetlen meggyőződése 

volt, hogy az eltűnt cipő a szekrényben van. 

Tépelődött, rágódott ezeken a gondolatokon. Psmith 

ezalatt kecses testtartásban álldogált a szekrény előtt, 

és a semmibe bámult. 

Azután Mr. Downingnak eszébe jutott a mentő ötlet. 

Miért menne ki a szobából? Ha Smitht küldi el, akkor ő 

maga ott maradhat, és biztosíthatja, hogy a szekrényt 

senki se manipulálja. 

– Smith – mondotta –, menjen, keresse meg Mr. 

Outwoodot, és kérje meg, hogy legyen szíves, jöjjön ide 

egy percre. 
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– Siessen, Smith – mondta, mivel az csak állt és 

nézett rá, mozdulatot sem tett az ajtó irányába. 

– Siessek, tanár úr? – tűnődött Psmith, mintha 

rejtvényt adtak volna föl neki. 

– Menjen, és azonnal keresse meg Mr. Outwoodot. 

Psmith továbbra sem mozdult. 

– Megtagadja az engedelmességet, Smith? – Mr. 

Downing hangja metszett, mint az acél. 

– Igen, tanár úr. 

– Micsoda? 

– Igen, tanár úr. 

Az a fajta csönd lett, amelyben a lehulló gombostűt is 

meg lehet hallani. Psmith elgondolkodva bámulta a 

mennyezetet, Mr. Downing pedig úgy bámult rá, mintha 

minden pillanatban így törne ki: „Szavamnak ím 

ellenszegülsz? Hah, hitvány ripők!” 

Mégis Psmith volt az, aki megtörte a hallgatást. 

Modora szinte túlságosan is tisztelettudó volt; annál 

sajnálatosabb, hogy amit mondott, az nem vágott össze 

az engedelmesség alapkövetelményeivel. 

– Álláspontom – kezdte – szigorúan technikai 

megfontolásokból fakad. Azt mondtam magamban: „Mr. 

Downingot elismerem mint embert, tisztelem mint 

pedagógust. Ha…” 

– Ezzel az arcátlansággal nem megy semmire, Smith. 

Psmith tiltakozó mozdulattal emelte föl kezét. 

– Kérem, engedje megmagyaráznom, tanár úr. Az 

imént épp azt voltam mondandó, hogy ha bárhol másutt 

lennénk, nem Mr. Outwood házában, az ön szava volna 



számomra a törvény. Ugranék egyetlen apró intésére. 

Ön csak megnyomná a gombot, én elintézném a többit. 

Mr. Outwood házában azonban nem tehetek mást, csak 

amihez kedvem van, vagy amire Mr. Outwood utasít. 

Nem lehet – folytatta, mint aki legszívesebben azt 

mondaná: „Térjünk végre észhez!” –, nem lehet 

elképzelni, hasonló esetet véve alapul, hogy a hadikikötő 

helyőrségének parancsnoka fölmenjen a csatahajó 

fedélzetére, és arra utasítsa a legénységet, hogy rántsa 

az ampát. Meglehet, a birodalom érdekét az szolgálná a 

legjobban, ha az ampa épp ott és épp akkor rántva 

lenne, de a legénység természetesen nem fogadna szót 

mindaddig, amíg az utasítást a hajó kapitánya meg nem 

erősíti. És most vegyük ismét az én esetemet. Ha ön 

felkeresi Mr. Outwoodot, elmagyarázza neki, mint áll a 

helyzet, aztán visszajön, és azt mondja nekem: „Psmith, 

Mr. Outwood azt kívánja, hogy hívja őt át ebbe a 

tanulószobába”, akkor szíves-örömest megyek és 

megteszem. Átlátja a dilemmámat, tanár úr? 

– Menjen, és hívja ide Mr. Outwoodot, Smith. Nem 

mondom még egyszer. 

Psmith lefricskázott egy porszemet zakója ujjáról. 

– Hát jól van, Smith. 

– Biztosíthatom, tanár úr, hogy ha most van cipő 

abban a szekrényben, úgy akkor is lesz benne cipő, 

amikor visszatér. 

Mr. Downing kiment a szobából. 

– Azt viszont – tette hozzá Psmith az orra alatt, 

miután a lépések eltávolodtak –, nem ígérhetem, hogy 

ugyanaz a cipő lesz. 

Zsebéből előhúzta a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és 

kivette a cipőt. Aztán a kosárból kiválasztott egy 



különösen ütött-kopott példányt. Ezt elhelyezte a 

szekrényben, majd ismét bezárta az ajtaját. 

Következő cselekedete az volt, hogy elővett a polcról 

egy darab spárgát. Egyik végét a szekrényből származó 

cipőre kötötte, azután az ablakhoz lépett. Először a 

szekrény kulcsát hajította ki az ablak alatti bokrok közé. 

Ezt követően a cipőre fordította figyelmét. Az 

esőcsatornát, amelyen Mike az éjjel felmászott, az 

ablakpárkány magasságában vasbilincs erősítette a 

falhoz. A madzag másik végét ehhez kötötte hozzá, 

majd elengedte a cipőt. Elégedetten látta, hogy a cipőt, 

miután lengése megállapodott, az ablakpárkány 

eltakarja a kandi tekintetek elől. 

Visszatért helyére a kandalló mellé. 

Hirtelen támadt gondolattal kivett még egy cipőt a 

kosárból, és felhajította a kéménybe. Korom záporozott 

a tűztérbe, Psmith keze is fekete lett tőle. 

A fürdő csak pár méterre volt a folyosón. Kiment, 

lemosta a kormot. 

Mire visszatért, Mr. Downing már ott volt a 

tanulószobában, s vele Mr. Outwood is; az utóbbi kissé 

kábán, mint aki nem képes teljesen felnőni a helyzet 

által támasztott intellektuális követelményekhez. 

– Hol volt, Smith? – kérdezte Mr. Downing élesen. 

– Kezet mostam, tanár úr. 

– Hm! – jelentette ki Mr. Downing gyanakvóan. 

– Úgy van, én is láttam Smitht kimenni a fürdőbe – 

mondta Mr. Outwood. – Smith, nem értem világosan, 

hogy Mr. Downing mit kíván tőlem. 

– De kedves Outwood – csattant fel a kopó –, azt 

hittem, hogy érthetően elmagyaráztam. Nem értem, mi 

olyan bonyolult. 



– Azt nem értem, miért gondolja, hogy Smith a 

szekrényben tartja a cipőjét. Azonkívül – folytatta Mr. 

Outwood, miközben kollégája arcára a „te jó ég, ez 

hülyébb, mint gondoltam” kifejezés ült ki –, azt sem 

értem, miért ne tartaná ott, ha akarja. 

– Pontosan, tanár úr – helyeselt Psmith. Ön a lényegre 

tapintott. 

– Ha megint el kell magyaráznom, kedves Outwood, 

akkor nagyon kérem, egy percre figyeljen rám. Az éjjel 

egy fiú kiszökött a maga házából, és pirosra festette a 

kutyámat, Sampsont. 

– Pirosra festette…? 

Mr. Outwood szeme elkerekedett. 

– De hát az isten szerelmére, miért? 

– Nem tudom, hogy miért. Elég az hozzá, hogy 

megtette. Eközben a cipője festékfoltos lett. Ez az a 

cipő, amelyet szerintem Smith ebben a szekrényben 

rejteget. Érti már? 

Mr. Outwood elképedve Psmithre nézett; Psmith 

szomorkás tekintettel ingatta a fejét. Arckifejezése olyan 

egyértelmű volt, mintha kimondta volna hozzá a 

szavakat is: „Nem szabad felingerelnünk.” 

– Most tehát az ön engedelmével, mivel Smith azt 

állítja, hogy elveszítette a kulcsot, fel akarom törni 

ennek a szekrénynek az ajtaját. Van ellenvetése? 

Mr. Outwood összerezzent. 

– Ellenvetésem? Nem, az nincs, kedves barátom, az 

nincs. De végül is: voltaképpen mit akar tenni? 

– Ezt! – mondta Mr. Downing tömören. 

A padlón két súlyzó hevert, Mike tulajdona. Sosem 

használta őket, de a szünidő utolsó napján valahogy 



mindig becsomagolódtak a többi holmi közé. Mr. 

Downing fölvette az egyiket, és két gyors ütést mért a 

szekrény ajtajára. A fa meghasadt. A harmadik 

csapástól felpattant a finom zárszerkezet. A szekrény, s 

benne az esetleges csontváz, feltárult a kutató 

pillantások előtt. 

Mr. Downing diadalkiáltást hallatott, és kiragadta a 

cipőt nyugvóhelyéről. 

– Megmondtam! – harsogta. – Megmondtam! 

– Kíváncsi vagyok, hogy került oda az a cipő – 

jegyezte meg Psmith. – Már napok óta keresem. 

Mr. Downing megvizsgálta a leletet, majd meglepett, 

dühös horkantással fölnézett. 

– Ezen a cipőn nincs festékfolt – mondta, és mereven 

nézte Psmitht. – Ez nem az a cipő. 

– Valóban megfigyelhető, tanár úr – mondta Psmith 

együttérzéssel –, hogy e cipő festékmentes. Habár van 

bizonyos vöröses árnyalata, ha oldalvást nézi az ember 

– tette hozzá segítőkészen. 

– Maga tette oda ezt a cipőt, Smith? 

– Bizonyára. Aztán, amikor a kulcs elveszett… 

– Most már megnyugodott, Downing?– szólt közbe Mr. 

Outwood durcásan. – Vagy össze akar törni egyéb 

bútorokat is? 

A látvány, hogy egy súlyzó segítségével porrá zúzzák 

a háztartását, valóságos krakélerré tette Mr. Outwoodot. 

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy az ember elképzelje: 

mindjárt behúz egy jó nagyot Mr. Downingnak. 

A kopó egy pillanatig mozdulatlanul, tanácstalanul állt. 

Agya azonban ezalatt is járt, mint a körfűrész. Mr. 

Outwood egy elejtett megjegyzése ismét rávezette a 

helyes nyomra. Mr. Outwood ugyanis meglátta a kis 



koromkupacot a kandallóban. Lehajolt, hogy 

megvizsgálja. 

– Nocsak – mondta Mr. Outwood. – Úgy látszik, ki kell 

kormoztatni a kéményt. Már korábban sem ártott volna. 

Mr. Downing szeme, miközben szent őrületben földről 

az égre, égről földre villant, ekkor a koromkupacra 

tekintett, és testén végigfutott a borzongás. Korom a 

kandallóban! Smith az előbb kezet mosott! („Ismeri a 

módszereimet, kedves Watson. Hát alkalmazza őket.”) 

Mr. Downing tudatában ekkor már csupán egyetlen 

gondolat uralkodott, éspedig ez: „Fel, fel a kéménybe!” 

Lendületesen előrevetette magát, ezzel csaknem 

fellökte Mr. Outwoodot, és karját messze feltolta az 

ismeretlenbe. Karjára, csuklójára koromlavina zúdult, de 

ő ügyet sem vetett rá, mert ugyanabban a pillanatban 

ujjai megragadták azt, amit keresett. 

– Aha! – mondta. – Mindjárt gondoltam. Mégsem volt 

elég ravasz, Smith. 

– Nem, tanár úr– mondta Psmith türelmesen. 

Mindannyian követünk el hibát. 

– Jobban járt volna, Smith, ha megtakarítja nekem ezt 

a kellemetlenséget. Nem használt vele magának. 

– Kitűnő szórakozás volt, tanár úr – érvelt Psmith. 

– Szórakozás? – Mr. Downing ajkán kegyetlen mosoly 

tűnt fel. – Lehet, hogy rövidesen felül kell vizsgálnia az 

elképzelését arról, hogy mi… 

Hangja elhalt, mert pillantása a cipő fekete orrára 

esett. Felnézett; Psmith jóindulatúan nézett vissza rá. 

Mr. Downing fölegyenesedett, és keze fejével letörölt 

arcáról egy verítékcsöppet. Ehhez sajnos a kormos kezét 

használta, aminek eredményeképpen olyan lett, mint 

egy néger spirituáléénekes iszonyú paródiája. 



– Maga tette oda azt a cipőt –, Psmith? – kérdezte 

lassan. 

– Én, tanár úr. 

– És MIT AKART azzal, hogy odateszi? – ordította Mr. 

Downing. 

– Talán túlbuzogtam, tanár úr. 

– MIT CSINÁLT? 

– Túlbuzogtam, tanár úr. 

Hogy erre Mr. Downing mit válaszolt volna, azt nem 

tudhatjuk, bár megközelítő becsléseink azért lehetnek 

ezzel kapcsolatban. Éppen nyitotta ugyanis a száját, 

amikor Mr. Outwood, megpillantva a négerimitációt, 

közbeszólt. 

– Downing, kedves barátom – mondta –, az arca 

teljesen kormos. Teljesen. Jöjjön, mossa meg. Egészen 

fekete lett. Rendkívül különös látványt nyújt, rendkívül 

különöset. Jöjjön, elkísérem a szobámba. 

Az élet viharaiban, a megpróbáltatások közepette 

bekövetkezik néha a töréspont – az a pillanat, amikor a 

lélek többé nem hajlandó tűrni balsorsa minden nyűgét s 

nyilait. Mr. Downing ezt a megrendítő erejű ütést már 

nem állta. Összeroskadt. A szorító világából vett 

kifejezéssel: kiszámolták. Kiütéssel vesztett. 

– Korom! – motyogta. – Korom! 

– Az arcán, kedves barátom, végig az egész arcán. 

– Csakugyan van bizonyos kormos jellege, tanár úr – 

erősítette meg Psmith. 

Megjegyzése felszította a szenvedőben a lelkierő 

utolsó szikráját. 

– Erről még hallani fog, Smith – mondta. – Állítom 

magának, erről még hallani fog. 



S így szólván engedelmesen követte Mr. Outwoodot a 

törülközők, a szappan és a szivacs lelőhelyére. 

Miután eltávoztak, Psmith az ablakhoz ment, és 

bevonta a zsineget. Azt a nyugalmas belső ragyogást 

érezte, amely a hadvezéreket fogja el a győztesen 

megvívott csata után. Kifinomult ember lévén 

természetesen kemény megpróbáltatásokat élt át, de 

mindent összevetve megérte. 

Most már csak az a kérdés, mit tegyen a festékes 

cipővel. Látta, hogy nehéz lesz megtisztítani, még akkor 

is, ha beszerzi az ehhez szükséges felszerelést. Ráadásul 

abban sem volt biztos, hogy be tudja szerezni. Edmund, 

a lábbelik istápolója valami rejtelmes kamrában 

működik, őrült tömeg zajától messzire, a ház hátsó 

traktusán. A földszinti cipőszekrényben aligha talál 

bármit is, aminek e feladat ellátásában hasznát vehetné. 

Balsejtelme igazolódott. A cipőszekrény üres volt. 

Psmith úgy látta: az a leghelyesebb, ha a cipőt 

átmenetileg elhelyezi egy biztonságos rejtekhelyen, 

amíg ki nem dolgozza a megfelelő tervet. 

Ennek szellemében a kosarat visszatette a helyére, 

majd visszament a tanulószobába, és a piros orrú cipőt 

fölhelyezte a kéménybe, körülbelül ugyanabba a 

magasságba, ahol Mr. Downing megtalálta a másikat. 

Ott még egyszer senki sem fogja keresni, és az is 

valószínűtlen, hogy Mr. Outwood kikormoztatná a 

kéményt, ahogy mondta. Az esélyek amellett szólnak, 

hogy erről máris megfeledkezett. 

Psmith ismét kiment a fürdőbe kezet mosni, s közben 

eltöltötte a kellemes érzés, hogy ez jó mulatság, 

férfimunka volt. 
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 A NYOMOZÁS FOLYTATÓDIK 

A leghatalmasabb elmékkel is megtörténik olykor, 

hogy valamiről megfeledkeznek, néha a 

legleleményesebb kombinátorok is elkövetnek hibát. Ez 

alól Psmith sem volt kivétel. Ő azt a hibát követte el, 

hogy nem mesélte el Mike-nak a délután eseményeit. 

Ennek nemcsak feledékenység volt az oka. Psmith 

azok közé tartozott, akik teljesen egyedül szeretnek 

tevékenykedni. Ha egy titokról csak egyvalaki tud, akkor 

nagyobb a valószínűsége, hogy titok is marad. Semmi 

haszon sem származhat abból, gondolta Psmith, ha 

beszámol a dologról Mike-nak. Nem gondolt arra, hogy 

az elhallgatás milyen következményekkel járhat. 

Psmith tehát megtartotta magának a tudást, aminek 

az lett a következménye, hogy Mike hétfőn reggel 

tornacipőben ment be a tanórára. 

– A hátsó fertályról előre – idézett Edmund arra a 

kérdésre, hogy Mike miért csak az egyik cipőjét találta 

meg, nem tudott érdemi választ adni. Láthatólag úgy 

tekintett az esetre, mint olyan jelenségre, amit emberi 

ész fel nem érhet. 

– Hát a egyik, a megvan, Mr. Jackson – mutatott rá, 

mint aki azt reméli, hogy sikerül Mike-ot rábírnia egy 

kompromisszumos megoldásra. 

– Az egyik? És azzal mire megyek, te tökkelütött? Fél 

pár cipőben nem mehetek iskolába. 

Edmund meghányta-vetette a dolgot, aztán így szólt: 

– Télleg, Mr. Jackson – mintha azt mondaná: „Lehet, 

hogy elveszítettem egy cipőt, de a józan érvelést azért 

értem.” 

– Akkor most mit csináljak? Hol van a párja? 



– Sznemtom, Mr. Jackson – válaszolt Edmund 

egyszerre mindkét kérdésre. 

– Hát én… Ó, a fenébe, becsöngettek. 

És Mike már rohant is a tornacipőben, amelyet éppen 

viselt. 

Az iskolai élet szabályait az ember többnyire 

gondolkodás nélkül tartja be, természetesnek veszi 

őket; csak olyankor ismerszik fel, mennyire merevek az 

iskolai előítéletek, ha valaki eltér tőlük. Az olyan 

iskolában például, ahol a szabályzat előírja, hogy csak 

fekete vagy sötétkék kabát viselhető, az a fiú, aki egy 

napon a legelegánsabb, legszolidabb barnában jelenik 

meg, csakhamar az undor és viszolygás olyan 

kereszttüzében találja magát, ami akkor is túlzás volna, 

ha leütötte volna az osztályfőnököt egy homokzsákkal. 

Ugyanígy a cipők esetében is. Az iskolai szabályzat 

kimondja, hogy a tanuló az osztályban bőrcipőben 

jelenik meg. Semmi sem indokolja, hogy hajó az idő, és 

kedve van hozzá, miért ne járhatna tornacipőben. Ha 

azonban megteszi, az eset valóságos szenzációvá válik. 

„Szent Habakuk, mi van rajtad?” mondják a diákok. 

„Jones, milyen lábbelit visel maga?” – mondják a 

tanárok. A becsöngetés és a tanár belépése közötti 

néhány percben egy játszi kedélyű diáktárs valami 

gúnyos megjegyzés kíséretében okvetlenül rátapos a 

tornacipőre, vagy egyszerűen lerántják a lábáról, és 

rögtönzött futballmeccset játszanak vele. Volt egyszer 

egy olyan fiú is, aki egy reggel magas szárú cúgos 

cipőben ment iskolába. 

Mike hideg távolságtartásra rendezkedett be 

osztálytársaival szemben, kevés kivételtől eltekintve 

hernyónak látta őket; az osztály pedig a Downingék 



elleni pénteki játszma óta tisztelettel kezelte őt. 

Elkerülte így a heccelődést, aminek hasonló 

körülmények között Wrykynban okvetlenül áldozatául 

esett volna. Galibát csupán Mr. Downing okozott. 

Létezik egy bizonyos ösztön, amelynek segítségével 

egyes osztályfőnökök meg tudják állapítani, hogy az 

osztályukban mikor jelenik meg egy diák tornacipőben 

az előírásos bőrcipő helyett; olyan ez, mint amikor a 

macskára allergiás emberek tudják, ha macska van a 

helyiségben, ahová belépnek. Látni nem látják, de érzik 

a csontjaikban. 

Mr. Downing volt talán a leginkább tornacipő-ellenes 

az angliai pedagógusok teljes névsorában. Irgalmatlan 

irtóhadjáratot folytatott a tornacipő ellen. Gúny, 

szidalom, írásbeli büntetés, szobafogság viselőivel 

szemben minden fegyvert hadrendbe állított. A néhai 

Dunster szokása volt, hogy mindig tornacipőben ment 

be az órára, ha – mint általában – nem készült. Mr. 

Downing öt percen belül észrevette, és ezután mindig 

tíz-tizenöt perces előadás következett „Rendezetlen 

megjelenés, avagy ki néz ki úgy, mint egy 

semmirekellő” címmel, ami rendesen derékba törte a 

délelőtti tanítás menetét. Egy alkalommal, amikor 

Liviusnak egy különösen rázós passzusa volt terítéken, 

Dunster a gőzfürdőben használatos, kéreg nélküli 

papucsban lépett az osztályterembe, a papucs ráadásul 

eleven piros színben tündökölt; az ezt követő 

eseménysorozat – beleértve azt is, hogy vissza kellett 

mennie a házba, és lecserélni azt a förmedvényt 

majdnem a háromnegyed tizenegyes szünetig eltartott. 

Mike is alig ült a padban három perce, amikor Mr. 

Downing megdermedt, mint a vadászeb, ha állja a 

vadat, és a nevén szólította. 



– Igen, tanár úr – állt fel Mike. 

– Mi van a lábán, Jackson? 

– Tornacipő, tanár úr. 

– Tornacipő? Hát nem tudja, hogy tornacipőben nem 

való tanórára jönni? Miért visel tornacipőt? 

Az osztály hátradőlt, kényelmesen elhelyezkedve várta 

a hamarosan elkövetkező trónbeszédet. 

– Elveszett a fél pár cipőm, tanár úr. 

Mr. Downing ajkát olyan hang hagyta el, amely félúton 

volt a hápogás és a csuklás között. Aztán egy percig 

némán meredt Mike-ra. Majd Stone-hoz fordult, és 

utasította, hogy kezdje a fordítást. 

Stone-t, aki legalább tízperces üdülésre számított, 

váratlanul érte a felszólítás. Amikor végre megtalálta a 

jelzett helyet a könyvben, és kezdte felfogni, ami ott 

olvasható, csak dadogott. Nagy meglepetésére és 

megkönnyebbülésére az osztályfőnök mit sem vett észre 

abból, hogy bajban van. Gépiesen azt ismételgette: 

„Igen, igen”, majd végül: „Ennyi elég”. Stone azzal az 

érzéssel tért vissza helyére, hogy ismét itt a csodák 

korszaka. 

Mr. Downing fejében egymást kergették a gondolatok. 

Az eset kerek egésszé állt össze. Az, hogy Mike 

tornacipőben jelenik meg, és magyarázatként arra 

hivatkozik, hogy elveszítette az egyik cipőjét, az utolsó 

szem volt a láncban. Ahogy Kolumbusz érezte magát, 

amikor horgonyt vetett a kikötőben, és az első amerikai 

riporter a fedélzetre ugorva föltette neki a kérdést: „Éjs 

mit szóul ő mi hatolmas, dicsőü ouszágunkhoz?”, úgy 

érezte magát Mr. Downing ebben a pillanatban. 

Amikor háromnegyed tizenegykor megszólalt a 

csengő, felkapta talárját, és sietett az igazgatóhoz. 
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 AZ ADAIR-MÓDSZER 

Az aznapi szünetben történt, hogy Stone és Robinson 

az iskolai büfében bukta és gyömbérszörp mellett 

krikettről beszélgetett, és fontos döntésre jutottak, 

jelesül: hogy elegük van az Adair-féle vezetésből, és 

sztrájkba lépnek. A lázadás közvetlen kiváltó oka a kora 

reggeli pályaedzés volt a krikett iránti szenvedély 

próbaköve. Még Mike is, akinek életében a krikett volt a 

nagy és komoly ügy, a wrykyni időszak első félévében 

borzadt a reggeli pályaedzéstől. Stone és Robinson 

krikett iránti vonzalma pedig csupán langyos érdeklődés 

volt a Mike-éhoz képest. 

Adair általában beérte a délutáni edzésekkel, amelyek 

ellen senkinek sem volt kifogása; következésképp Stone 

és Robinson elkötelezettsége sem tétetett próbára. Adair 

azonban a szerdai megyei mérkőzés miatt edzéseket írt 

ki a reggeli előtti órákra is. Stone és Robinson aznap 

hajnali hatkor kelt föl a kényelmes ágyból, ásítozva és 

bedagadt szemmel kapkodták a dobásokat, vetődtek a 

labda után, amely a hideg reggeli szélben csípett, mint a 

skorpió, és mart, mint a vipera. Amíg a nap igazán 

munkához nem lát, nem tréfadolog magas labdákat 

kapkodni. Stone úgy utálta ezt a foglalatosságot, hogy 

ahhoz csak Robinson utálata volt mérhető. Egyikük sem 

tartozott ahhoz az embertípushoz, amelynek tagjai a 

közjó érdekében örömmel vállalják a nehézségeket. Ha 

már a pályán voltak, és tartott a mérkőzés, eléggé jól 

játszottak, de az már egyiküket sem érdekelte 

különösebben, hogy az iskola jó évadot zár-e. Kizárólag 

a saját kedvtelésükre játszottak. 



Ennek az lett az eredménye, hogy a soha-többé 

érzésével mentek vissza a házhoz reggelizni, és 

megragadták az első adódó alkalmat, hogy kifundálják, 

mitévők legyenek. Mindenáron elejét akarták venni, 

hogy a maihoz hasonló élmény megismétlődjék. 

– Rohadt egy helyzet – vélte Stone. – Mi értelme 

reggeli előtt izzasztani magad? Attól csak elfárad az 

ember. 

– Azon se csodálkoznék – mondta Robinson –, ha 

ártana a szívnek. Mármint éhgyomorral rohangálni, meg 

minden. 

– Részemről – harapott bele Stone a buktába – nem 

ragaszkodom hozzá. 

– Én se. 

– Rohadt kiszúrás. Ha csak akkor vagyunk elég jók a 

csapatba, ha éjjel is edzünk, akkor inkább keressen 

valaki mást. 

– Az. 

E percben Adair lépett be a büfébe. 

– Holnap ismét pályaedzés – mondta lendületesen. – 

Hatkor. 

– Reggeli előtt? – puhatolta Robinson. 

– Persze. Formába kell jönnötök. Ma reggel rémesek 

voltatok. – Azzal kiment, magukra hagyva az elnémult 

békétleneket. 

Stone tért elsőként magához. 

– Akasszanak fel, ha kimegyek holnap – mondta, 

miután kiléptek a szabadba. – Csináljon, amit akar. 

Különben is: mit csinálhat? Legföljebb kihagy a 

csapatból, azt meg úgyse bánom. 

– Én se. 



– Szerintem különben se fog kihagyni. Tartalékokkal 

nem állhat ki a megyei csapat ellen. Ha kirúg, fogjuk 

magunkat és beszállunk a falubeli csapatba, mint 

Jackson. Szólunk Jacksonnak, hogy nyomjon be 

bennünket is. 

– Rendben – felelte Robinson. – Ezt fogjuk csinálni. 

Helyzetük erősnek volt mondható. A krikettcsapat 

kapitánya látszólag mérhetetlen hatalmú elnyomó, a 

valóságban azonban csak egyetlen fegyvere van: 

alárendeltjeinek szorgalma. Többségükben a csapatból 

való kihagyástól vagy pláne kirúgástól való félelem 

hajtóerőként működik. A többséget tehát könnyű 

kezelni. Amikor azonban olyan fiúval találja szemben 

magát, akit nemigen érdekel, hogy játszik-e a csapatban 

vagy nem játszik, a kapitány kutyaszorítóban van, és ha 

nem kifejezetten a tettek embere, gyakorlatilag 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül. 

Stone és Robinson biztonságban érezte magát. 

Meggondolták a dolgot, és úgy vélték, ugyanannyi 

kedvük van Alsó-Borlock csapatában játszani, mint az 

iskoláéban. Az ellenfél dobói az előbbi esetben még 

gyengébbek is, ezért nagyobb az 



 
 esély pontot elérni. Vannak olyan krikettezők, akiknek a 

pont az pont, mindegy, hol és hogyan érték el. 

A fentiek folyományaképpen, amikor Adair másnap 

reggel kiment a pályaedzésre, azt kellett tapasztalnia, 

hogy ketten hiányoznak. Barnes megjelent, de az 

Outwood-ház két másik képviselőjének nyoma sincs. 

Kérdőre vonta Barnest, ő azonban nem tudott 

felvilágosítást adni, azon kívül, hogy a hiányzókat nem 

látta sehol. Ez nem volt nagy segítség. Adair további 

haladék nélkül elkezdte az edzést. 

A reggelinél hallgatag volt, láthatólag elmerült a 

gondolataiban. Mr. Downing, aki az asztalfőn ült, jobbján 

Adairrel, megszokta, hogy a reggeli étkezésnél a testi 

táplálék mellett szellemieket is vegyen magához. 

Becsöngetés előtt rendszerint tíz percet töltött a reggeli 

újsággal, és olvasmányainak tartalmát megosztotta 

Adairrel és a többi ház diákfőnökével, akik magát az 

újságot nem olvasván érdeklődő és hálás hallgatóságot 

képeztek. E napon azonban, bár a házprefektusok 

változó mérvű izgalommal fogadták a hírt, miszerint 

Sheppard százas sorozatot ért el Gloucestershire ellen, 

és az Egyesült Államokban vajhiány lépett fel, e 



világrengető újságok Adairt láthatólag hidegen hagyták. 

Ő elgondolkodva majszolta lekváros kenyerét. 

Azon törte a fejét, vajon mit tegyen Stone-nal és 

Robinsonnal. 

Elhatározni, hogy a hiányzó páros bizonyára elaludt, 

biztonságos és kényelmes kiutat jelentett volna a 

nehézségekből. Adairt azonban nem olyan fából 

faragták, hogy biztonságos és kényelmes módokon 

kibújjon a nehézségek alól. Ő nem rettent meg 

semmitől, lett légyen az fizikai vagy erkölcsi nehézség. 

Úgy döntött, hogy megkérdezi a hiányzókat. 

Erre csak a tanítás után nyílt alkalom. Adair átment az 

Outwood-házba, és a két renegátot a felsősök 

nappalijában találta, intellektuális foglalatosság közben: 

a falat rugdosták, és krétával megjelölték a rúgás 

magasságát. Adair belépésekor Stone épp rekordot 

akart dönteni, de elveszítette egyensúlyát, és 

megtántorodva nekiesett a krikettkapitánynak. 

– Bocs – mondta Stone. – Hello, Adair! 

– Semmi baj. Miért nem jöttetek le reggel a 

pályaedzésre? 

Robinson, aki mindenben átengedte a kezdeményezést 

Stone-nak, hallgatott. Stone válaszolt. 

– Nem mentünk le. 

– Azt én is tudom. Miért? 

Stone gondolatban elpróbálta már ezt a párbeszédet; 

a gyakorlásból származó nyugalommal válaszolt. 

– Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk le. 

– Ó! 

– Igen. Úgy gondoljuk, hogy semmi hasznát nem 

vesszük a kora reggeli edzésnek. 



Adair vészjóslóan higgadt volt. 

– Nem ízlett nektek, igaz? 

– Ez a helyes kifejezés. 

– Sajnálom, ha untátok. 

– Unni nem untuk. Arra nem adtunk lehetőséget. 

Robinson fölnevetett. 

– Mi olyan vicces, Robinson? – kérdezte Adair. 

– Semmi se vicces felelte Robinson sietve. – Csak 

valami eszembe jutott. 

– Mindjárt más dolgok fognak eszedbe jutni. 

Stone közbelépett. 

– Semmi értelme, hogy ügyet csinálj ebből, Adair. 

Lásd be, hogy nem tehetsz semmit. A csapatból persze 

kirúghatsz, de az minket nem érdekel. Jackson szerdán 

vagy szombaton magával visz a falubeli csapathoz, ahol 

játszik. Úgyhogy kösz, jól vagyunk. Az iskola csapatában 

sincs annyi világverő, hogy csak úgy kirúghasd az 

embereket, amikor kedved tartja. Belátod, hogy igazam 

van? 

– Azt látom, hogy Jacksonnal már mindent elintéztetek 

egymás közt. 

– És most mit csinálsz? Kirúgsz? 

– Nem. 

– Helyes. Szerintem sincs értelme akkora ügyet 

csinálni ebből. Játszani fogunk a csapatban. A világon 

semmi szükség arra, hogy reggeli előtt pályaedzést 

tartsunk. 

– Szerinted nincs? Lehet, hogy igazad van. Holnap 

akkor is ott lesztek. 

– Micsoda? 

– Pontban hatkor. Ne késsetek. 



– Ne hülyéskedj, Adair. Megmondtuk, hogy nem 

megyünk. 

– Az csak a ti véleményetek. Szerintem viszont 

lejöttök. Hat óra ötig adok haladékot, mert látom, 

szerettek lustálkodni. 

– Te edzhetsz, ha akarsz. Én nem leszek ott. 

– Az szomorú lenne. Te sem, Robinson? 

– Nem – felelte a cég alacsonyabb rangú tagja, 

jóllehet mély meggyőződés nélkül. A légkör oly sűrűvé 

vált, hogy kezdte kényelmetlenül érezni magát. 

– Tehát mindkettőtöknek ez a szilárd elhatározása? 

– Ez – mondta Stone. 

– Jól van – mondta Adair halkan, azzal leütötte. Stone 

egy pillanat múlva ismét talpon volt. Adair hátralökte az 

asztalt, és megállt a nyílt terep közepén. 

– Te csaló – mondta Stone. – Nem voltam felkészülve. 

– Most már fel vagy. Folytathatjuk? 

Stone egyetlen szó nélkül előrelendült; a kevésbé 

értelmes megfigyelő néhány pillanatig úgy ítélhette, 

hogy kiegyensúlyozott a küzdelem. A tudomány azonban 

zárt rendszerben is érvényesül. Adair alacsonyabb és 

vékonyabb volt, mint Stone, de higgadtabb és fürgébb 

is, és jobban értett az ökölvíváshoz. Ütései mindig egy 

töredék másodperccel hamarabb érkeztek, mint 

ellenfelééi. Stone egy perc múlva ismét a padlón volt. 

Lassan felállt, és fél kézzel az asztalra támaszkodott. 

– Jó, legyen hat óra tíz! – mondta Adair. – Néhány 

perc igazán nem számít. 

Stone nem válaszolt. 

– Holnap reggel hat óra tízkor pályaedzés. Neked 

megfelel? 



– Jó – morogta Stone. 

– Köszönöm. Hát neked, Robinson? 

Robinson kővé dermedve nézte a krikettkapitány 

garázda magaviseletét; nem tartott sokáig, mire 

elhatározta magát. Voltaképpen nem volt gyáva. Ha 

mások a körülmények, elismerésre méltó műsort adott 

volna. Csakhogy az átlagosnál is bátrabb ember kell 

ahhoz, hogy olyan harcba bocsátkozzék, amely 

elkerülhetetlenül az ő vereségével végződik. Robinson 

tudta, hogy ő még Stone számára sem volna 

egyenrangú ellenfél, Adair pedig alig egy perc alatt 

elintézte Stone-t. Robinson úgy ítélte, sem öröm, sem 

haszon nem származik abból, ha összeakasztja a bajuszt 

Adairrel. 

– Rendben – felelte gyorsan. – Ott leszek. 

– Helyes – bólintott Adair. – Megmutatnátok, melyik 

Jackson tanulószobája? 

Stone a száját törölgette egy zsebkendővel; ez a 

feladat eleve kizárta, hogy megszólaljon, így Robinson 

adta meg a választ: – Mike szobája jobbra az első a 

folyosón. 

– Köszönöm – mondta Adair. – Nem tudjátok 

véletlenül, hogy ott van-e? 

– Negyed órával ezelőtt láttam, hogy Smith meg ő 

bement az ajtón. Hogy most is ott vannak-e még, azt 

nem tudom. 

– Megyek, megnézem – mondta Adair. – Váltanék vele 

néhány szót, ha éppen ráér. 
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 ADAIR ÉS MIKE SZÓT VÁLT 

Mike, mit sem tudva a földszinten végbemenő 

erőszakos cselekedetekről, békésen olvasott egy levelet, 

amelyet a reggeli postával kapott Wrykynból; a levelet 

Strachan írta, aki megörökölte a Mike-ra váró 

krikettkapitányi posztot. A kapitány levele tele volt 

panaszokkal. Mike eltávozása óta rosszra fordultak a 

dolgok Wrykynban. Egy motorkerékpározási kísérlet 

folytán bekövetkezett kartörés megfosztotta a csapatot 

Dunstable szolgálataitól, pedig ő volt az egyetlen, aki 

némi képességet tanúsított a csavart dobásra. E 

balszerencse óta, írta Strachan, minden rosszra fordult. 

A megyei csapat, amelyet Mike testvérbátyja, Reggie 

vezetett – ő volt az első osztályban krikettező Jacksonok 

közül a legfiatalabb – százötven futással pépesre verte a 

wrykyni tizenegyet. A geddingtoniak lesöpörték őket a 

föld színéről. A kizárólag nyuszikból álló Incogs – 

soraikban mindössze egyetlen ismert név volt található: 

Stacey, a veterán, aki már csaknem fél évszázad óta 

játszott a klub színeiben – két megmaradt játékossal 

bizonyult jobbnak a wrykyni pályán. Strachannek az volt 

a véleménye, hogy a wrykyni csapat a 

legreménytelenebb nyavalyoncok gyülekezete, akik 

valaha iskolai krikettpályán majmot csináltak magukból. 

A Ripton elleni mérkőzés szerencsére elmaradt, mert a 

tudomány és sport e fellegvárában mumpszjárvány 

ütötte fel fejét két tanév alatt most másodszor. Ez, írta 

Strachan, Ripton számára kellemetlen, de Wrykynnak 

szerencséje, mert alighanem másodszor is 

ellazsnakolták volna őket. Ripton tavalyi csapatából 

nyolcan mentek el, – köztük Dixon, aki ellen az előző 

szezonban Wrykynból egyedül Mike tudott pontot 



szerezni. Mindent összevéve Wrykyn rossz passzban 

van. 

Mike gyászolta sorsüldözött iskoláját. Bárcsak ott 

lehetne, hogy segítsen. Jelenléte talán átbillenthetné a 

mérleget. Az iskolai krikett olyan, hogy egyetlen jó ütős, 

ha az első párban lép pályára, és kizökkenti 

lendületükből a dobókat, a gyenge csapatot is diadalútra 

vezetheti, végig az egész szezonban. A legelső játékos 

kieséséig tartó tapogatózások fontossága 

felmérhetetlen. 

Ahogy zsebre vágta Strachan levelét, egyetlen 

hullámban visszatért Sedleigh iránt érzett minden 

keserűsége, amely pedig az utóbbi napokban csillapulni 

látszott. Ismét reátört a személyes sértettség, amely a 

félév első napján meggyűlöltette vele Sedleigh-t. 

És ebben a pillanatban, épp amikor keserűsége a 

tetőfokára hágott, belépett a szobába Adair, 

megtestesítője mindennek, ami Sedleigh-t jelentette. 

Az élet nyugodt, békés folyamában adódnak 

pillanatok, amikor elkerülhetetlen a rettenetes nagy 

balhé. Ez is ilyen pillanat volt. 

Psmith a kandallópárkánynak támaszkodva épp a 

folytatásos regényt olvasta a felsősök nappalijából 

elhozott újságban; a behatolót méltóságteljes intéssel 

beljebb invitálta, azután– folytatta az olvasást. Mike ülve 

maradt a nyugszékben, és beérte azzal, hogy mereven 

bámulja az érkezőt. Psmith szólalt meg először. 

– Ha kikéritek őszinte véleményemet – nézett fel az 

újságból –, szerintem az ifjú Lord Antony Trefusis 

ugyancsak benne van a pácban. Szinte látom, ahogy a 

pác hullámai a bokáját nyaldossák. Kapott egy levélkét, 

amelyben találkára hívják a parkba, éjfélkor, a nagy 



tölgyfa alá. A mai folytatás végén épp oda indul. 

Lefogadom, hogy Nyakigláb Jack, az orvvadász várja ott 

egy homokzsákkal. Kéred az újságot, Adair elvtárs? 

Vagy nem érdekel a kortárs irodalom? 

– Kösz – mondta Adair. – Csak Jacksonnal akarok 

beszélni egy percet. 

– A sors – felelte Psmith – jó helyre vezérelte 

lépteidet. Jackson elvtárs, iskolánk büszkesége itt ül 

előtted. 

– Mit akarsz? – szólalt meg Mike. 

– Gyanította, hogy Adair még egyszer meg akarja 

kérni: játsszék az iskola csapatában. Annál 

valószínűbbnek tartotta ezt, mivel másnap volt esedékes 

a megyeiek elleni mérkőzés. El sem tudott képzelni más 

okot, amely a Downing-ház főnökét délutáni látogatásra 

indítaná. 

– Egy perc alatt elmondom. Nem hosszú. 

– Ez – jegyezte meg Psmith – nagyon helyes. Korunk 

alaphangja a sebesség. A fürgeség. A gyorsaság. Nincs 

elvesztegetni való idő. Lendületesnek kell lennünk. 

Sietnünk kell. Cselekedni, de azonnal. Ez… 

– Mondd már – vágott közbe Mike. 

– Kérlek – felelte Adair. – Most beszéltem Stone-nal és 

Robinsonnal. 

– Kitűnő időtöltés, ha az embernek akad egy üres 

félórája. 

– Üresnek épp nem mondanám – mondta Adair 

sötéten. – Nem tartott sokáig, de amíg tartott, eléggé 

mozgalmas volt. Stone az első menet végén feladta. 

Mike felállt a székből. Nem értette pontosan, miről is 

van szó, de Adair viselkedése egyértelműen fenyegető 

volt. Valami, később talán világosabbá váló okból Adair a 



bajt keresi, Mike pedig épp olyan lelkiállapotban volt, 

amelyben öröm volna számára, ha gondoskodhat arról, 

hogy meg is kapja. 

Psmith fájdalmas, meglepett tekintettel méregette 

Adairt monokliján át. 

– Remélem – mondta – ez nem azt akarja jelenteni, 

hogy verekedtél Stone elvtárssal! Ezt igen rossz 

hallanom. Tudomásom szerint olyanok voltatok, mint a 

testvérek. 

– És milyen rossz példával jártok elöl Robinson elvtárs 

számára! Távozz, Adair. Ezt meg kell emésztenünk. 

Eredj, lator, én nem akarlak itt. Shakespeare. 

Psmith elfordult, és a kandallópárkányra könyökölve 

gyászos arccal nézegette magát a tükörben. 

– Már nem vagyok az az ember, aki voltam – sóhajtott 

a vizsgálat végeztével. – Orcámat redők szántják, 

szemem alatt sötét karikák éktelenkednek. Ez a 

kíméletlen rohanás elsorvaszt itt Sedleigh-ben. 

– A kora reggeli pályaedzés miatt volt vitám Stone-nal 

– fordult Mike-hoz Adair. 

Mike hallgatott. 

– Az a véleményem, hogy a mezőnyjátékán javítani 

kell; megmondtam, hogy holnap reggel hatkor legyen 

kint a pályán. Azt– mondta, nem lesz, úgyhogy 

megvitattuk. Ott lesz. És Robinson is. 

Mike néma maradt. 

– És te is – tette hozzá Adair. 

– Fogyton fogyok – jegyezte meg Psmith a 

kandallónál. 

Mike nézte Adairt, Adair nézte Mike-ot, mint két kutya, 

mielőtt egymásnak esnek. A csöndben elektromos 



feszültség vibrált. Psmith egyre fokozódó érdeklődéssel 

nézegette a tükröt. 

– Aha – mondta végül Mike. – És miből gondolod? 

– Nem gondolom. Tudom. 

– Van valami különös oka az ottlétemnek? 

– Igen. 

– És mi volna az? 

– Játszani fogsz az iskola csapatában a megyei 

meccsen, és edzened kell. 

– Szeretném tudni, honnan veszed ezt. 

– Kíváncsi vagy, mi? 

– Nagyon. De ugye nem számítasz rám túlságosan – 

udvariaskodott Mike. 

– Sőt nagyon is – viszonozta Adair az udvariasságot. 

– Attól tartok, ki kell ábrándítsalak. 

– Nem hinném. 

– A két szemem – panaszolta Psmith – túlságosan 

közel ül egymáshoz. Mindegy – tette hozzá bölcsen –, 

ezen már késő változtatni. 

Mike egy lépést tett Adair felé. 

– Miből gondolod, hogy játszani fogok a megyeiek 

ellen? – érdeklődött kíváncsian. 

– Ráveszlek. 

Mike meg egyet lépett előre. Adair is. 

– Most akarod megpróbálni?– kérdezte Mike. 

Egy másodpercig szemben álltak egymással, mielőtt 

rátértek volna a találkozó érdemi részére; Psmith e 

másodpercet használta fel, hogy a tükörtől elfordulva 

közéjük lépjen. 

– Menj előlem, Smith – mondta Mike. Psmith fölényes 

mozdulattal visszatolta. 



– Kedves fiatal barátaim – mondta nyugodtan –, ha 

mindenáron, feljebbvalóink kifejezett tanácsai ellenére 

teret akartok engedni haragos indulataitok 

fölgerjedésének, akkor, felteszem, ennek így kell lennie. 

Ha azonban ezt itt, a tanulószobámban, sérülékeny és 

becses dísztárgyak százai közepette akarjátok 

lebonyolítani, tiltakozást jelentek be. Ha valóban úgy 

érzitek, hogy ökölre kell mennetek, az isten szerelmére, 

tegyétek ezt tágasabb helyen. Nem akarom, hogy a 

szoba berendezése károsodjék. Van egy kies part, hol 

kakukkfű nő; itt van, alig pár lépésnyire az út mellett. 

Ha akarjátok, ott egész éjjel szertelenkedhettek. Mi 

volna, ha áttelepülnénk oda? Ellenszavazat? Nincs. 

Akkor nosza, essünk túl rajta. 
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 A LEVEGŐ KITISZTUL 

Psmith azok közé az emberek közé tartozott, akik 

méltóságot kölcsönöznek mindennek, amihez csak 

hozzáérnek. Az ő vezénylete alatt a legkétesebb 

vállalkozást is a kimért ünnepélyesség légköre lengte be. 

Az adott alkalom Psmith irányítása nélkül tudománytalan 

összevisszasággá vált volna, így viszont a Nemzeti 

Sportegylet lenyűgöző külsőségeit öltötte magára. 

– A menetek – mondta Psmith, előhúzva óráját, 

miközben a ház kapujától némileg távolabb elterülő rét 

felé tartottak – háromperces időtartamúak, egyperces 

szünetekkel. Aki földre kerül, tíz másodpercet kap, hogy 

talpra álljon. Felkészült, Adair elvtárs? Felkészült, 

Jackson elvtárs? Nagyon helyes. Rajta! 

Sajnálatos, hogy maga a küzdelem nem nőtt fel a 

versenybíró bevezetőjének színvonalához. A 

dramaturgia szabályai azt követelték volna, hogy a 

küzdelem óvatos szurkálással kezdődjék, majd néhány, 

egyre feszültebb hangulatú menet kövesse egymást, 

mint egy ökölvívó-bajnokság döntőjében. Az iskolai 

verekedések azonban amelyek manapság legföljebb 

évtizedenként egyszer fordulnak elő, ha az alsósok 

lökdösődését nem számítjuk a heteken át elfojtott 

indulatok kitörései, ennélfogva rövid és ádáz küzdelmet 

hoznak. Az ökölvívó-bajnokságokon, bármennyire győzni 

akar is az ember, ellenfeleit nem gyűlöli. Megtörténhet, 

hogy a menet kezdetét jelző gong szaváig meleg emberi 

érzéseket táplál iránta, és az utolsó menet záró 

gongszava után a továbbiakban is ez a hozzáállás vezérli 

kapcsolatukat. A verekedésben viszont egyik résztvevő 

rendszerint utálja a másikát. 



Így történt hát, hogy ebben a harcban sem volt 

formalitás, nem volt óvatoskodás. Adair nem akart mást, 

mint jól megverni Mike-ot, és Mike sem akart mást, csak 

jól megverni Adairt. Alighogy Psmith kimondta a „rajta” 

szót, úgy rontottak egymásnak, mintha fél perc alatt le 

akarnák zavarni az egészet. 

Mike-ot ez mentette meg. Szabályos, kesztyűkkel 

vívott mérkőzésen, ha ellenfele hideg fejjel vív, és igazi 

formáját hozza, három menetet sem állt volna Adairrel 

szemben. Az utóbbi képzett ökölvívó volt, Mike viszont 

egyetlen leckét sem vett ebből a sportágból. Ha Adair 

használja a fejét, és tartja a távolságot, nem lehetett 

volna elvenni tőle a győzelmet. 

 
 Az történt azonban, hogy eldobta magától az előnyt, 

olyasformán, ahogy Tom Brown tette a Vasöklű Williams 

elleni mérkőzésen, és az eredmény ugyanaz lett, mint 

ama híres történelmi eseményé. Mike volt az erősebb, a 

kezdés után harminc másodperccel egy teljesen 

tudománytalan, ám annál erőteljesebb jobbkezessel a 

földre küldte ellenfelét. 

Adair esélye ezzel szertefoszlott. Harcra készen ugrott 

talpra, de az az ütés minden szakértelmet kiirtott belőle. 

Két kézzel ment neki Mike-nak. ír őseinek vére, amely 



az élet hétköznapjaiban csupán energiát és lendületet 

adott neki, most zabolátlanná tette. Feladott minden 

védekezést. A frontális támadás legmeddőbb formája 

volt ez, és éppoly sikertelen, mint amilyen a frontális 

támadás általában lenni szokott. Gyors ütésváltás 

következett, amelynek során Mike bal könyöke 

összeütközésbe került az ellenfél jobb öklével, és az ütés 

hatására órákon át sajgott; aztán Adair összeroskadt. 

Lassan, nehézkesen kászálódott fel. Pár pillanatig 

vaksin hunyorgott. Aztán ismét Mike-ra vetette magát. 

A verekedés izgalmában – ami végül is a 

legizgalmasabb dolog, ami az emberrel élete során 

történik – a küzdő felek nehezen veszik észre azt, amit a 

közönség jól lát. Ahol a néző egy már legyőzött ember 

elpáholását látja, ott a verekedés résztvevője puszta 

önvédelmet lát egy olyan ellenféllel szemben, akinek 

ugyanolyan esélyei vannak, mint neki. Psmith jól látta, 

ahogy minden más szemlélő is látta volna, hogy 

Adairnek befellegzett. Mike ökle az állkapcsának épp azt 

a bizonyos négyzetcentiméterét találta el; hajszál híja 

volt, hogy ki nem ütötte. Mike nem látta ezt. Ő csak 

annyit tudott, hogy embere ismét talpon van, és jön 

előre, ezért minden erejével odaütött. Adair ismét a 

földre került, és ezúttal lent is maradt. 

– Rövid volt – lépett előre Psmith –, de érdekes. Azt 

hiszem, úgy vehetjük, hogy a szórakoztató műsornak 

vége. Megyek, összeszedem a sebesültet. A helyedben 

én. nem hajolnék le hozzá. Hamarosan magához tér, és 

ha meglát, esetleg folytatni akarja a küzdelmet, ami 

egyáltalán nem válna hasznára. Ha valóban lesz 

folytatása, akkor is helyesebb, ha előbb szünetet 

tartunk, és a helyreállítási munkálatokkal foglalkozunk. 



– Mit gondolsz, komoly baja esett? – kérdezte Mike. 

Ökölvívó-mérkőzéseken látott már kiütést, de ez volt az 

első eset, amikor saját kezűleg idézett elő egyet, és 

Adair kellemetlen mértékben keltette halott ember 

benyomását. 

– Neki nincs semmi baja – felelte Psmith. – Egy-két 

percen belül úgy ugrabugrál majd, mint egy kis barika. 

Majd én gondját viselem. Te addig menj virágot szedni. 

Mike fölvette a zakóját, és visszasétált a házba. Új és 

zavarba ejtő érzelmek forgataga kerítette hatalmába; 

ezek között az a különös érzés volt a legelső, hogy 

rokonszenvesnek találta Adairt. Azon a gondolaton kapta 

magát, hogy Adair voltaképpen rendes srác, hogy az ő 

szempontjaiban is lehet igazság, és kár, hogy annyira 

megverte. Ugyanakkor tagadhatatlan büszkeséget is 

érzett amiatt, hogy legyőzte. Ez a győzelem új és 

kellemes fényben mutatta meg Mike Jacksont, ezt az 

érdekes figurát, aki nehéz feladat elé került, de sikerrel 

véghezvitte. Jacksont, a krikettezőt már ismerte, de 

Jackson, a kiütéses győzelmet arató ökölvívó ismeretlen 

volt számára, és úgy vélte, új ismerőse tiszteletre méltó 

férfiú. 

A verekedés meghozta azt az eredményt, amelyet a 

legtöbb ilyen esemény, ha tisztességesen vívják, és 

addig tart, amíg az egyik félnek elege nem lesz. 

Forradalmasította Mike világlátását. Felrázta, és 

megtisztította a vérét. Korábban úgy gondolta, 

kikezdhetetlen méltósággal viselkedik; most egyszeriben 

ráébredt, hogy egyszerűen csak duzzogott, akár egy 

éretlen kölyök. Azelőtt látott valami nagyszerűséget 

abban, hogy semmilyen tekintetben nem hajlandó 

azonosulni Sedleigh-vel, mintha a régi igazság 

szellemében cselekedett volna, amely szerint a börtönt 



nem a kőfalak teszik. Most pedig hirtelen meglátta, hogy 

hozzáállását e szavakkal lehet egyszerűen összefoglalni: 

„Nem játszom.” 

Fájó élességgel tört Mike-ra a felismerés, hogy 

bolondot csinált magából. 

Hosszas, elmélyült gondolkodás után éppen e 

következtetést vonta le, amikor Psmith lépett a 

tanulószobába. 

– Hogy van Adair? – kérdezte Mike. 

– Már felült, és táplálékot is magához vett. 

Elbeszélgettünk. Nem rossz srác. 

– Semmi baj vele – helyeselt Mike. Hallgattak. Psmith 

megigazította nyakkendőjét. 

– Hallgass ide – mondta. – Én ritkán avatkozom be a 

földi hívságokba, de ezúttal úgy látom, most lehetőség 

nyílik egy tehetséges békekövet számára, aki nem riad 

vissza a munkától, és hajlandó rendelkezésre bocsátani 

szolgálatait egy nyugalmas hajlékért cserében. Adair 

elvtárs a maga módján eléggé elszánt fickó. A magam 

részéről nem vagyok oda a „Hajrá, mindent bele az 

iskoláért” elvért, de ez ízlés kérdése. Nem gondoltam 

volna, hogy bárki képes volna erős érzelmi szálakkal 

kötődni ehhez a pokolbugyorhoz, de úgy látom, Adair 

elvtársnak sikerült. Mindent el akar követni, hogy 

Sedleigh-nek megadja azt a lendületet, amely bizony 

nagyon is ráfér. Nem is rossz gondolat a maga 

nemében. Nem látom be, miért ne támogatnánk ebben. 

Láthatólag kora gyermeksége óta azon fáradozik, hogy 

föltámogassa ezt az iskolát. És mivel az idén végez, nem 

lenne rossz húzás, ha afféle búcsúajándékként nagy 

durranást csinálnánk az idei krikettszezonból. Kezdetnek 



például írhatnál neki egy levélkét, amelyben közlöd, 

hogy holnap játszol a megyeiek ellen. 

Mike nem felelt azonnal. Rokonszenvesebbnek találta 

Adairt és Sedleigh-t, mint azelőtt, de nem volt biztos 

abban, hogy készen áll-e a teljes fegyverletételre. 

– Nem megvetendő gondolat – folyatta Psmith. – 

Nincs jobb, mint időnként engedni egy kicsit ebben-

abban. Nemesíti a lelket, és serkenti a bőr 

vérkeringését. Adair elvtárs, mint megtudtam, attól 

bőszült fel, hogy Stone közölte vele: helyet ajánlottál 

neki és Robinsonnak a falu csapatában. Te ugyebár nem 

tettél ilyet. 

– Persze hogy nem – felelte Mike bosszúsan. 

– Megmondtam neki, hogy nem ismeri a Jacksonok ősi 

noblesse oblige szellemét. Hogy ezzel szégyenfoltot 

ejtettél volna a családi címeren, amit a világért sem 

tennél. Ékesszólásom végül is meggyőzte őt. De, 

visszatérve a szőnyegen lévő kérdésre: miért ne? 

– Én nem is… Szóval… – kezdte Mike. 

– Ha attól tartanál – szólt közbe Psmith –, hogy 

méltatlan társaságba keveredsz… 

– Ne hülyéskedj. 

– …úgy felejtsd el. Én is játszani fogok. 

Mike álla leesett. 

– Hogy mit csinálsz? Te? 

– Én – felelte Psmith, miközben rálehelt a zakója 

gombjára, és zsebkendővel kifényesítette. 

– Te tudsz krikettezni? 

– Most lerántottad a leplet – sóhajtott fel Psmith titkos 

bánatomról. 

– Te ugratsz engem. 



– Félreismersz, Jackson elvtárs. 

– Akkor miért nem játszottál mostanáig? 

– És te miért nem? 

– Úgy értem: miért nem jöttél át Alsó-Borlockba 

játszani? 

– Amikor legutóbb falusi csapatban játszottam, egy 

hózentrágeres atyafi volt az ellenfelem. Őrültség lett 

volna megkockáztatni, hogy még egy ilyen 

megrázkódtatásnak tegyem ki a szervezetemet. 

Idegrendszerem egyensúlya oly kényes, hogy az efféle 

atrocitások éveket vesznek el az életemből. 

– Jó, de figyelj, Smith, hagyjuk a hülyéskedést. Te 

tényleg jól krikettezel? 

– Hozzáértő ítészek Etonban ezt adták értésemre. Azt 

mondták, az idén okvetlenül játszani fogok a Lord-

pályán. Ám eljőve a krikettszezon, és én hol valék? 

Eltűntem onnan. El, miként elhervad a szép virág, ha jő 

az éj. 

– De nekem azt mondtad, nem szereted a krikettet. 

Hogy csak nézni szereted. 

– Ez így igaz. Ám az iskolában, ahol kötelező 

krikettezni, az embernek le kell küzdenie magánjellegű 

előítéleteit. Azután pedig a dolog szokássá válik. Képzeld 

el, mit éreztem, amikor azt tapasztaltam, hogy 

fokozatosan, apránként ravasz, balkezes dobóvá 

satnyulok. Harcoltam ellene, de mindhiába, aztán 

feladtam a kilátástalan küzdelmet, és csak úsztam az 

árral. Tavaly a házi bajnokságban – Psmith hangjában 

mély melankólia csendült –, a második játszmában, 

kemény talajon tizenhárom dobással hét pasast ejtettem 

ki. Amikor idejöttem, azt hittem, itt végre nyugalom 

köszönt reám, de nem. Holnap pályára lépek. Hogy 



Outwood elvtárs mit szól majd, ha látja, hogy 

leghűségesebb régésztanítványa dezertált, arra gondolni 

sem szeretek. Mindazonáltal… 

Mike úgy érezte, mintha egy fiatal, erőteljes 

földrengés vonult volna el. Egész világa egy csapásra 

átalakult. Látta önmagát, a csökönyös öszvért, amint 

ingadozik, hogy játsszék-e az iskoláért vagy se, és látta 

Psmitht, akiről a legkevésbé sem gondolta volna, hogy 

krikettezik, amint nyugodtan bejelenti, hogy kis híján 

bekerült Eton válogatottjába. 

És akkor egy pillanat alatt mindent megértett. Az 

intuíció sosem volt erős oldala, de most úgy olvasott 

Psmith fejében, mint egy nyitott könyvben. A félév 

kezdete óta őt és Psmitht pontosan ugyanazok az 

érzések vezérelték. Ahogy ő kicsöppent a wrykyni 

kapitányi rangból, ugyanúgy veszítette el helyét Psmith 

az etoni csapatban. Mindketten ezt a csalódást próbálták 

levezetni Sedleigh-n, – mindketten a maguk módján – 

Mike rosszkedvűen és ingerlékenyen, Psmith 

szeszélyesen –, ahogy a természetük diktálta. 

Következésképp: ha Psmith nem tartja 

lealacsonyítónak, hogy visszavonja elhatározását, mely 

szerint nem akar Sedleigh csapatában játszani, akkor 

Mike számára sincs semmi akadálya annak, hogy 

megtegye, amit a lelke legmélyén mindig is kívánt. 

– Úgy éljek – mondta –, ha te játszol, akkor én is 

játszom. Most azonnal meg is írom Adairnek. De egyet 

mondok – torpant meg –, ha felakasztanak érte, akkor 

sem leszek ott holnap hajnalban a pályaedzésen. 

– Rendben van. Arra nem is lesz szükség. Adair sem 

lesz ott. A megyeiek ellen sem fog játszani. 

Megrándította a csuklóját. 
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 AMELYBEN MEGKÖTIK A BÉKÉT 

– Megrándította a csuklóját? – kapta fel a fejét Mike. – 

Mivel? 

– A verekedésben. Úgy látszik, az egyik ütése a 

könyöködet találta el, ahelyett, hogy oly kifejező 

orcádon landolt volna. Hogy a könyököd volt-e 

túlságosan kemény vagy az ő csuklója túlságosan 

érzékeny, nem tudhatni. Elég az hozzá, hogy 

megrándult belé. Nem súlyos, de a holnapi meccsen 

nem tud részt venni. 

– Micsoda őrült pech! Fogalmam se volt róla. 

Átmegyek hozzá. 

– Nem elvetendő elképzelés. Csöndesen hajtsd be az 

ajtót magad mögött, és ha lefelé menet találkozol 

valakivel, aki a büfébe igyekszik, kérd meg, hogy hozzon 

nekem egy kis üveg jóféle lekvárt; írassa fel a nevemre. 

Az a lekvár, amit Outwood elvtárs szervíroztat 

uzsonnára, csak ugratás céljára felel meg, vagy 

olyankor, ha valaki öngyilkosságot óhajt elkövetni; olyan 

ember számára, aki értékeli az életet, tökéletesen 

hasznavehetetlen. 

A Downing-házba érve Mike Adair tanulószobájába 

sietett, de volt ellenfelét nem találta ott. Hagyott egy 

cédulát, melyen közölte, hogy kész játszani a másnapi 

mérkőzésen. Amikor kilépett a házból, épp megszólalt a 

hazatérésre figyelmeztető csengő. 

Kövér esőcsepp hullott a kézfejére. A következő 

pillanatban már szaporán zuhogott; az egész nap 

készülődő vihar teljes buzgalommal rázendített. Mike 

felhajtotta zakója gallérját, és futva ment vissza az 



Outwood-házba. Ha ilyen marad az idő, gondolta, holnap 

úgysem lehet megtartani a meccset. 

Ha a heteken át rendes viselkedést tanúsító időjárás 

egyszer elhatározza, hogy megmutatja, mire képes más 

területen, akkor alapos munkát végez. Mike másnap 

arra ébredt, hogy az egész világ szürke és csöpög. 

Ólomszínű fellegek sodródtak az égen, míg végül a 

kékségnek nyoma sem maradt. Újból eleredt az eső, 

szelíden és eltökélten, mint aki egész napos programnak 

tekinti a dolgot. 

Olyan nap volt ez, amelyek jellemzője, hogy az ember 

az öltözőben ül csapzottan és leverten, miközben 

odakint viharkabátos figurák bóklásznak kopott borjúbőr 

bakancsban, nyomorúságosan, kettesével a pályán. 

Mike esőkabátban sietett az iskola felé, s a Downing-

háznál Adairrel találkozott. 

Ezek a pillanatok mindig zavarba ejtőek. Mike megállt 

– azt mégsem tehette meg, hogy továbbmegy, mintha 

mi sem történt volna –, és a cipőjét nézte. 

– Te is jössz? – kérdezte félszegen. 

– Aha – mondta Adair. 

Némán bandukoltak egymás mellett. 

– Még csak ötven van, igaz? – kérdezte Mike. Adair 

előhalászta az óráját, és a zavar szülte alapossággal 

megvizsgálta. 

– Ötvenegy. 

– Nagyon jó. Még rengeteg időnk van. 

– Az. 

– Utálom, ha rohanni kell az iskolába. 

– Én is. 

– Néha mégis elkésem. 



– Aha. Én is. 

– Rémesen kellemetlen, ha az ember elkésik. 

– Rémesen. 

– Szerintem kábé két perc lehet a háztól az iskoláig. 

Szerinted? 

– Nem lehet sokkal több. Talán három. 

– Az. Ha az ember nem siet. 

Újabb csend. 

– Randa egy idő – mondta Adair. 

– Piszkosul. 

Csend. 

– Figyelj – szólalt meg Mike, a lábujjait nézve –, 

sajnálom, hogy a csuklód… 

– Á, nem számít. Az én hibám volt. 

– Fáj is? 

– Á, nem, kösz. Alig. 

– Fogalmam se volt, hogy megsérültél. 

– Nem, tényleg semmi az egész. A legvégén történt. 

Úgyis kiütöttél volna. 

– Á, fenét. 

– Akármibe lefogadom. 

– Én meg azt, hogy nem… Bitang nagy pech, hogy 

pont a meccs előtt. 

– Á, dehogy… Figyelj, kösz, hogy hajlandó vagy 

játszani. 

– Hagyd már… Gondolod, hogy lesz meccs? 

Adair alaposan megnézte az eget. 

– Nem tudom. Elég ócskának néz ki, igaz? 

– Piszkosul. Figyelj, meddig nem krikettezhetsz a 

csuklód miatt? 



– Egy hét alatt rendbejön. Lehet, hogy hamarabb. 

– Az jó. 

– Most, hogy Smith is játszik, meg te is, egész jó 

szezonunk lesz. 

– Fura, hogy Smith is krikettezik. 

– Az. Úgy nézem, ügyes dobó lehet, amilyen hosszú. 

– Nem lehet rossz, ha már tavaly majdnem bekerült 

az etoni válogatottba. 

– Aha. 

– Mennyi az idő? – kérdezte Mike. Adair ismét 

előhúzta az óráját. 

– Ötvenöt. 

– Akkor még bőven ráérünk. 

– Bőven. 

– Járjunk egyet itt a sétányon, jó? 

– Rendben. 

Mike megköszörülte a torkát. 

– Figyelj! 

– Mi van? 

– Smithtől hallom, hogy azt hitted, megígértem Stone-

nak és Robinsonnak, hogy… 

– Ugyan, hagyd. Azt csak percekre hittem el. Smith 

elmondta, hogy ilyet te sosem tennél, én meg beláttam, 

hogy hülye voltam, amikor elhittem, hogy kitelik tőled. 

De Stone olyan állati biztos volt abban, hogy ha kirúgom 

az iskolai csapatból, majd játszik Alsó-Borlockban, hogy 

nem tudtam másra gondolni. 

– Nem is kért, hogy ajánljam be. 

– Most már tudom. 

– Persze akkor sem tettem volna meg, ha megkér. 



– Persze. 

– Én nem akartam játszani, de olyan aljasságot sosem 

csinálnék, hogy elcsábítom a srácokat a csapatból. 

– Tudom. 

– Az is elég szemétség volt, hogy én magam nem 

játszottam. 

– Á, dehogy. Rohadt érzés lehetett, hogy el kellett 

jönnöd Wrykynból, pont amikor kapitány lehettél volna, 

és egy ilyen kis iskolában kötöttél ki, mint Sedleigh. 

Az utóbbi napok izgalmai serkentőleg hathattak Mike 

elméjére – mintegy felrázták kissé. Most ugyanis, két 

nap leforgása alatt immár másodszor, figyelemre méltó 

intuícióról tett tanúbizonyságot. Félrevezethette volna a 

becsmérlő hangsúly, amellyel Adair Sedleigh-t említette, 

elkövethette volna azt a baklövést, hogy maga is 

pocskondiázni kezdi. Adair úgy mondta ezt az „ilyen kis 

iskolát”, hogy a hallgató azt hihette, tőle is ilyesmiket 

vár el: „Persze, nyamvadt kis patkánylyuk az egész”, 

vagy hasonló értelmű megnyilvánulást. Mike szerencsére 

megérezte, hogy ez a kifejezés pusztán udvariasságból 

hangzott el, a kínai etikett szabályaihoz igazodva. Ha 

egy kínai bókolni akar, ezt úgy oldja meg, hogy 

önmagáról és hozzátartozóiról lekicsinylő hangnemben 

nyilatkozik. Mike elkerülte a kátyút. 

– Ez hülyeség. Sedleigh az egyik legklasszabb iskola, 

amit életemben láttam. Mindenki szorgalmas, hajtanak, 

mint a güzü. De kell is, ha téged utol akarnak érni. 

Adair zavarában egyik lábáról a másikra állt. 

– Én mindig szerettem ezt a helyet – mondta. – De 

nem hiszem, hogy olyan sokat számított volna, amit itt 

csináltam. 



– Meglazítottad az egyik fogamat – vigyorgott Mike –, 

ha ez megnyugtat. 

– Én meg csak zabkását tudtam enni reggelire. Még 

mindig fáj az állam. 

Beszélgetésük kezdete óta most találkozott először a 

tekintetük, egyszerre vették észre a dolog humoros 

oldalát. Fölnevettek. 

– De hülyén nézhettünk ki! – mondta Adair. 

– Te nagyon oké voltál. Én néztem ki hülyén. Soha 

életemben nem bokszoltam. Szerencse, hogy senki nem 

látott minket, csak Smith, ő meg nem számít. Hé, ez 

már a csengő! Futás, induljunk befelé. De mi lesz a 

meccsel? Nem sok esélyt adok neki, ahogy az idő most 

kinéz. 

– Tizenegyig még kiderülhet. Azért nem árt, ha 

átöltözöl a szünetben, és kéznél vagy, hátha. 

– Rendben. Jobb, mint Thuküdidészen rágódni 

Downinggal. A szünetig matek van, úgyhogy nem 

találkozom vele, ami csak jót tesz. 

– Nem rossz fickó, ha az ember megismeri – mondta 

Adair. 

– Akkor én nem ismerem. Nem tudom, mi lennék 

kevésbé szívesen, Downing vagy csótány. Downingnak 

csak az az egy előnye van, hogy el tudja taposni a 

csótányt. A fene ezt az esőt. Már egy fél liter ömlött a 

nyakamba. Szerintem nem lesz ma meccs, de még csak 

hasonló sem. De így, hogy lesérültél, nem is nagyon 

bánom. Éveken át hajtottál, hogy összehozd ezt a 

mécseset, nem lenne jó nélküled játszani. 

– Én ezt nem így látom. Szerintem jó lenne ma 

megtartani. Ha te és Smith pályára léptek, lelépjük őket. 

Valószínűleg nem a legerősebb összeállításban jönnek, 



mi meg veled és Smithszel jól feljavultunk. Az ütőseink 

nagyon jók, és a dobókkal sincs komoly gond. Ha most 

alaposan eltángálnánk a megyeieket, jövőre könnyebben 

köthetnénk le jó meccseket. Az olyan iskoláknak nem 

nehéz, mint Wrykyn, de az ilyen kis helyek, mint ez, 

meg sem hívhatják a magasabb ligák csapatait, amíg be 

nem bizonyítják, hogy nem csupa kutyaütő játszik a 

csapatban. Az iskolai csapatok meg még rosszabbak. 

Azok egyszerűen kiröhögik az embert. Tavaly te voltál 

Wrykynban a csapattitkár. Mit szóltál volna, ha Sedleigh-

től kapsz kihívást? Vagy betegre nevetted volna magad, 

vagy dührohamot kapsz a puszta gondolattól is. 

Mike megtorpant. 

– Szent ég, ez a legnagyobb ötlet a világon! Eddig 

eszembe sem jutott! Hozzunk össze egy meccset 

Wrykynnal! 

– Micsoda? Nem állnának ki ellenünk. 

– De igen. Én legalábbis elég biztosra veszem, hogy 

kiállnának. Tegnap kaptam levelet Strachantől, a 

kapitánytól; tőle tudom, hogy a Ripton elleni meccsük 

betegség miatt elmarad. Úgyhogy van egy szabad 

időpontjuk. Próbáljam meg? Ha akarod, még ma este 

írok Strachannek. Az idén nem is erős a csapatuk. 

Lemossuk őket. Mit szólsz? 

Adair úgy állt ott, mint akinek látomása van. 

– Magasságos ég! – mondta. – Ha ezt meg tudnánk 

csinálni…! 
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 MR. DOWNING LÉPÉSEKET TESZ 

Szünet nélkül esett egész délelőtt. A két csapat 

leverten lézengett, asztali krikettel ütötték el az időt az 

öltözőben, és egy órakor megebédeltek. Ebéd után a 

megyei csapat kapitánya odament Adairhez, közölte, 

hogy részéről a vidám összejövetelt befejezettnek 

tekinti; ő meg az emberei a következő vonattal 

visszamennek a városba. Adair maga is látta, hogy 

krikettezésről aznap délután szó sem lehet, így 

sajnálkozva bár, de egyetértett. A megyei válogatott és 

Sedleigh csapata közötti legelső mérkőzést hivatalosan 

törölték. 

Mike és Psmith visszasétált a házba, ahol a Downing-

házból való, bőrig ázott alsós várta őket azzal az 

üzenettel, hogy Mr. Downing látni kívánja Mike-ot, 

mihelyt átöltözött. 

– Mit akar tőlem? – kérdezte Mike. 

A hírnök erre nem tudott felelni. Mr. Downing ezt az 

információt nem ismertette vele. Ő csak annyit tud, 

hogy a házfőnök a házban van, és örülne, ha Mike 

fölkeresné. 

– Kellemetlen – vélte Psmith – ez a személyed iránti, 

szűnni nem akaró igény. A népszerűség átka. Ha arra 

akar rábírni, hogy maradj ott uzsonnára, térj ki előle. 

Bőségesnek mondható lakoma fogja várni 

visszatérésedet a tanulószobában. 

Mike gyorsan átöltözött, és magára hagyta Psmitht, 

aki szabadidejében szívesen hódolt az élet egyszerű 

örömeinek, ezúttal például egy rejtvénynek látott neki, 

amely egy hetilap hasábjain járta be az országot. A 

megfejtésért ezer font sterlinges díjat tűztek ki; Psmith 



már részletesen ismertette Mike-kal, milyen tervei 

vannak az összeg elköltésével kapcsolatban. Iskolában 

és iskolán kívül ezen dolgozott, s közben gyakran illette 

gyalázkodó szavakkal a rejtvény készítőjét. 

Még mindig ezzel foglalatoskodott, amikor Mike 

visszatért. 

Zaklatott lelkiállapotban tért vissza, bár Psmith 

túlságosan elmerült a munkában ahhoz, hogy ezt 

észrevegye. 

– Semmiképp nem szeretnék durva lenni – mondta 

Psmith fel sem nézve az újságból –, de az az egyén, aki 

ezt a rejtvényt kiagyalta, a legalávalóbb himpellér. 

Gyere, próbálj segíteni. Pillanatnyilag tanácstalan 

vagyok. 

A klubokban máris megindult a sugdolózás: „Psmith 

tanácstalan!” 

– Ez egy elmebeteg – mondta Mike hévvel. 

– Rólam beszélsz? 

– Ugyan mi a fenéért tennék ilyet? 

– Egy ezres ütheti a markodat a legjobbik fajtából. 

Trambulin az élethez. 

– Én nem a hülye rejtvényedről beszélek. 

– Ez esetben miről beszélsz? 

– Arról a marha Downingról. Szerintem nem normális. 

– Úgy értsem, hogy Downing elvtárssal lefolytatott 

eszmecseréd nem a „rég nem látott cimborák 

összeborulása” szellemében zajlott? Mit tett veled? 

– Nem normális. 

– Tudom. De mit követett el? Hogyan tört rá a roham? 

Rád ugrott az ajtó mögül, és kiharapott egy darabot a 



lábadból? Vagy elárulta, hogy teáskannának képzeli 

magát? 

Mike leült. 

– Emlékszel Sammy befestésére? 

– Mintha tegnap lett volna –felelte Psmith. – 

Egyébként tényleg majdnemhogy tegnap volt. 

– Downing szerint én csináltam. 

– Miért? Mutattál valaha festői tehetséget? 

– Az az őrült azt akarta, hogy ismerjem be, én voltam 

az. Szinte megkért rá. Arról szövegelt, hogy később 

majd javamra válik, ha most értelmesen viselkedem. 

– Akkor mi okod aggodalomra? Nem ismered a régi 

igazságot? Ha a tanár azt akarja, hogy tégy beismerő 

vallomást, akkor nincs elegendő bizonyítéka ellened. 

Biztonságban vagy. A dolog el fog csitulni. 

– Bizonyíték! – fakadt ki Mike. – Öregem, annyi 

bizonyítéka van, hogy azzal egy hajót el lehet 

süllyeszteni. Bizonyítékokat izzad minden pórusából. 

Kiderült, hogy amióta a dolog történt, Downing 

egyfolytában Sherlock Holmest játszotta, és mostanra 

halálbiztos abban, hogy én festettem be Sammyt. 

– Egyébként te festetted be? – kérdezte Psmith. 

– Nem – felelte Mike kurtán. – Nem én. De miután 

végighallgattam Downingot, majdnem elkezdtem 

gondolkodni, hogy nem én voltam-e mégis. Több tonna 

bizonyítéka van arra, hogy én tettem. 

– Mint például? 

– Főként a cipőm. De a fenébe is, erről te is tudsz. Itt 

voltál, amikor átjött megkeresni. 



– Az igaz – bólintott Psmith –, hogy Downing elvtárs 

meg én cipővizsgálattal töltöttünk egy igen kellemes 

félórát, de hogy sikerült ebbe téged is belekevernie? 

– Esküszik rá, hogy az egyik cipőn piros festékfolt volt. 

– Úgy van. Nekem is hablatyolt valami ilyesmit, 

miközben szórakoztattam. De miből gondolja, hogy az a 

cipő, ha létezik egyáltalán, épp a tiéd? 

– Biztos abban, hogy ebből a házból valaki 

összefestékezte a cipőjét, és most rejtegeti valahol. Én 

vagyok a házban az egyetlen, aki nem tud egy pár cipőt 

felmutatni, ezért hiszi azt, hogy én voltam. Fogalmam 

sincs, hova lehetett a fél pár cipőm. Edmund azt állítja, 

hogy ő nem is látta, és sehol sem találom. Van másik 

pár cipőm, de azt leadtam talpaltatni. Tegnap 

tornacipőben kellett iskolába mennem, ezt szúrta ki 

Downing. 

Psmith felsóhajtott. 

– Jackson elvtárs – mondta gyászosan –, ez az egész 

szomorú eset bizonyítja, mily ostobán cselekedhet még 

az is, akit a legjobb szándék vezérel. Buzgalmamban, 

hogy megkíméljelek a kellemetlenségektől, nagy 

huppanással belerángattalak a kellős közepébe. Nem 

idegenkedsz attól, hogy kissé beszennyezd a kezed? Ha 

nem, úgy nyúlj fel kicsit a kéménybe! 

Mike csak bámult. 

– Mi a fenéről beszélsz? 

– Gyerünk. Essünk túl rajta. Légy férfi, nyúlj be a 

kéménybe. 

– Nem értem, mit akarsz – mondta Mike, miközben 

letérdelt a kandalló mellé, és kotorászott –, de… Hoppá! 

– Aha! – mondta Psmith derűsen. 



Mike a kandallóba ejtette a koromlepte objektumot, és 

csak bámult. 

– Ez az én cipőm!– mondta végül. 

– Valóban – mondta Psmith –, ez a te cipőd. És mi ott 

ama rőt szennyeződés az orrán? Vérfolt talán? Nem, 

nem vérfolt. Piros festék az. 

Mike nem tudta a szemét levenni a cipőről. 

– Hogy a fenében… Te jó ég! Már emlékszem! 

Belerúgtam valamibe a sötétben, amikor helyre tettem a 

bringát. Biztos a festékeskanna volt. 

– Tehát kint jártál aznap éjjel? 

– Kint hát. Ettől olyan baromi kínos ez az egész. 

Hosszú a sztori ahhoz, hogy elmeséljem… 

– A te történeteid számomra sohasem túl hosszúak – 

nyugtatta Psmith. – Mondsza csak! 

– Hát, a következőről van szó. – Azzal Mike elsorolta 

az éjszakai kiránduláshoz vezető eseményeket. Psmith 

nagy figyelemmel hallgatta. 

– A fentiek – mondta, mikor Mike a mondókája végére 

ért – megerősítenek ama nézetemben, hogy Jellicoe 

elvtárs a természet egyik balfogása. Tehát ezért fosztott 

meg bennünket nehezen megtakarított kis 

vagyonkánktól? 

– Igen. Pedig nem is lett volna rá szüksége. 

– S ennek most az az eredménye, hogy szorult 

helyzetbe kerültél. Mondd csak, teljesen biztos vagy 

abban, hogy nem festetted be azt a kutyát? Nem lehet, 

hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség következtében 

mégis befestetted, aztán megfeledkeztél róla? Nem? 

Talán tényleg nem. De akkor vajon ki tehette? 



– Rém kellemetlen. Tudod, Downing megkergetett 

akkor éjjel. Ezért húztam meg a vészcsengőt. Érted, mi 

a helyzet: meg van győződve arról, hogy az az ember, 

akit akkor üldözött, és aki én voltam, meg az az ember, 

aki befestette Sammyt, egy és ugyanaz. Akárhogy is, be 

vagyok kerítve. 

– Psmith töprengett. 

– Ez valóban kissé szorult helyzet – ismerte be. 

– Vajon meg lehet ezt tisztítani? –méregette Mike 

kedvetlenül a lábbelit. 

– Nem hinném. Legalábbis belátható időn belül nem. 

– Szerintem sem. Akkor pedig benne vagyok a 

slamasztikában. Ha nem tudom bemutatni ezt a cipőt, 

találgatni kezdik, hogy miért. 

– És amikor most elváltatok egymástól Mr. Downinggal 

– kérdezte Psmith –, pontosan milyen volt köztetek a 

légkör? Kardcsörtetés kísérte a búcsút? Vagy egyszerűen 

csak kölcsönös, semmitmondó udvariaskodás? 

– Hát, azt mondta, hogy rosszul teszem, ha így 

folytatom, meg más hasonló hülyeségeket, én meg azt 

mondtam, hogy nem érdekel, én nem festettem be a 

nyamvadt kutyáját, mire ő, hogy nagyon helyes, majd 

megteszi a kellő lépéseket, és hát nagyjából ez volt. 

– Ez elég is – mondta Psmith –, több is, mint elég. 

– Úgy vehetjük tehát, hogy kiásta a csatabárdot, 

sereget toboroz, miegyéb. 

– Szerintem fölment a dirihez. 

– Meglehet. Igazgatónk mostanság embert próbáló 

időket élhet e kínos üggyel kapcsolatban. Mit gondolsz, 

milyen cselekedetre szánja el magát? 



– Szerintem behívat, és megpróbál kiszedni belőlem 

valamit. 

– Ő is vallomásra akar majd rábírni. Az igazgatók 

imádják a vallomásokat. És ami a legrosszabb: nem 

tudsz alibit igazolni, hiszen amikor a gyalázatos 

bűntettet elkövették, te éppen Downing elvtárssal 

játszottál ipiapacsot. Megfontolandó. Legjobb, ha rám 

bízod ezt a dolgot, és szépen kimégy a mezőre 

megnézni, hogyan nő a pitypang. Én pedig górcső alá 

veszem a kérdést. 

– Remélem, kitalálsz valamit. Én képtelen vagyok. 

– Lehetséges. Sosem lehet tudni. 

Kopogtak az ajtón. 

– Lám, milyen jól beidomítottuk őket – mondta 

Psmith. – Már kopognak, mielőtt belépnének. Volt idő, 

amikor inkább betörték volna a deszkát. Bújj be! 

Az invitálásra egy kisfiú lépett be, fején 

szalmakalappal, melyet az iskola színeiben pompázó 

szalag ékesített. 

– Izé, Jackson – hirdette ki –, az igazgató küldött, 

hogy mondjam meg, látni akar. 

– Megmondtam – mondta Mike Psmithnek. 

– Ne menj – javasolta Psmith. – Mondd azt, hogy írja 

meg levélben. 

Mike felállt. 

– Minő megpróbáltatás – csóválta fejét Psmith. – Alig 

látlak ma. – A kisfiúhoz fordult. – Mondd meg Willie-nek, 

hogy Mr. Jackson kisvártatva jelentkezik. 

A futár eltávozott. 

– Ártatlan vagy – mondta Psmith bátorítólag. – Csak 

azt ismételgesd, hogy ártatlan vagy. Tömény tagadás: 



ez a pálya. Ne bocsátkozz bővebb magyarázkodásba. 

Maradj meg a tömény tagadásnál. Nem ronthatod el. 

E szaktanács birtokában Mike útjára indult. 

Két perc telhetett el távozása óta, amikor a székében 

hátradőlve, megfeszítetten gondolkodó Psmith lassan 

talpra állt. Egy percet a tükör előtt töltött nyakkendője 

igazgatásával, azután fogta a kalapját, kilépett az ajtón, 

és végighaladt a folyosón. Ugyanebben az ünnepélyes, 

megfontolt tempóban közlekedve átsétált a Downing-ház 

kapujához. 

Amikor odaért, a kapuban a levélhordó állt, és mélyen 

elmerült a szobalánnyal folytatott beszélgetésben, 

amelynek témája az volt, hogy a posta alkalmazottjának 

fel kell hagynia a szemtelenkedéssel. Psmith udvariasan 

várakozott, míg a postás észrevette jelenlétét, 

körülményes hivataloskodással átadta a leveleket, majd 

eltávozott. 

– Mr. Downing itthon van? – érdeklődött Psmith. 

Megtudta, hogy igen. A szobalány bevezette az 

ebédlőbe, és megkérte, hogy várjon. Psmith Mr. 

Downing portréját nézegette a falon, amikor belépett a 

ház ura. 

– Találó ábrázolat, tanár úr – intett Psmith a festmény 

felé. 

– Tessék, Smith – vetette oda Mr. Downing –, miért 

keresett fel? 

– A kutyája sajnálatos befestésével kapcsolatban, 

tanár úr. 

– Á!– mondta Mr. Downing. 

– Én tettem, tanár úr – mondta Psmith, miközben 

lehajolt, és térdéről lesöpört egy odatapadt cérnaszálat. 
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 A MŰVÉSZ VÁLLALJA ALKOTÁSÁT 

Az a cselekvési rendszer, amelyet Psmith tömény 

tagadásnak nevezett, nagyszerű rendszer, különösen 

olyankor, ha az ember ártatlan, de a vádló és a vádlott 

közötti elmés, lendületes párbeszéd kibontakozását nem 

segíti elő. Mike-ot és az igazgatót egyaránt az az érzés 

kerítette hatalmába, hogy a helyzet nehéz. A légkör 

nyomasztó volt, a társalgás akadozott. Az igazgató 

eléggé leleményes indításként felsorolta mindazon 

bizonyítékokat, amelyeket Mr. Downing tárt elé, de 

ezután súlyos hallgatás került napirendre. Ezen a világon 

semmi sem tud olyan megingathatatlanul hallgatag 

lenni, mint az a fiú, aki elhatározta, hogy 

megingathatatlanul hallgatag lesz. Az igazgató csak ült, 

és nézte Mike-ot, aki csak ült, és az igazgató háta 

mögötti könyvespolcot nézte. Az igazgató 

kényelmetlenül feszengett. Olyan jelenet alakult ki, 

amelynek feloldása vagy drámai beavatkozást, vagy egy 

hatásos záró monológot követel. A sors a drámai 

beavatkozást szállította. 

Az igazgató éppen elkezdte volna a monológot: – Úgy 

látom, Jackson, maga nem mérte fel, hogy a látszat 

mennyire… – ami egyet jelentett volna azzal, hogy 

visszakanyarodnak az elejére, és elkezdik elölről –, 

mikor valaki kopogott az ajtón. Egy hang odakintről így 

szólt: – Mr. Downing keresi, igazgató úr – azzal 

berontott a szobába a vád első számú tanúja. 

– Nem akarom zavarni, igazgató úr – mondta Mr. 

Downing –, de… 

– Semmi baj, Mr. Downing. Segíthetek talán vala… 



– Rájöttem… megtudtam… Röviden: nem Jackson volt 

az, aki elkövette… aki befestette a kutyámat. 

Mike és az igazgató a beszélőt nézte. Mike 

megkönnyebbüléssel – mert a tömény tagadás, ha nem 

támasztják alá nyomós bizonyítékok, fárasztó 

játékmodor –, az igazgató pedig mély elképedéssel. 

– Nem Jackson? – kérdezte az igazgató. 

– Nem. Egy másik fiú ugyanabból a házból. Smith. 

– Psmith! 

A „meglepetés” szó nem fejezi ki elég pontosan azt, 

amit Mike érzett. Nem tudta elhinni. Semmi nem jelzi 

pontosabban egy fiú jellemét, mint az, hogy milyen 

balhét tart szórakoztatónak. A balhé és a piszkos trükk 

között nagyon határozott választóvonal húzódik. A 

tanárok ezt általában nem ismerik fel, de a diákok 

mindig. Mike el sem tudta volna képzelni, hogy Psmith 

ilyen aljasságot tegyen. Pirosra festeni az osztályfőnök 

kutyáját erre Psmith éppolyan képtelen lett volna, mint 

ő maga. Amikor a művelet után először megpillantották 

a kutyát, mindketten nevettek, de hát eleinte talán a 

gazdáján kívül mindenki nevetségesnek találta volna. Az 

első meglepetés után arra az álláspontra helyezkedtek, 

hogy szemétség volt ilyet csinálni, és nagy kiszúrás 

szegény párával. Kisgyerekekhez méltó húzás. Hogy 

Psmith tette volna ezt Mike képtelen volt elhinni. 

– Smith! – kiáltott fel az igazgató. – Honnan veszi ezt? 

– Egyszerűen onnan – mondta Mr. Downing diadalmas 

nyugalommal –, hogy pár perccel ezelőtt jelentkezett 

nálam, és bevallotta. 

Mike-ot levertség kerítette hatalmába. A legcsekélyebb 

örömöt vagy hálát sem érezte, amiért tisztázódott a vád 

alól. Csak arra tudott gondolni, hogy Psmithnek vége. Ez 



elkerülhetetlenül kirúgást von maga után. Ha Psmith 

festette be Sammyt, az azt jelenti, hogy éjszaka 

kiszökött a házból; valószínűtlen volt, hogy Sedleigh-ben 

enyhébben ítélik meg az éjjeli kirándulásokat, mint a 

birodalom többi iskolájában. Mike-ot, ha lehet, ez az 

eset még rosszabbul érintette, mint amikor Wyatt bukott 

le hasonló alkalomból. Úgy látta, a végzet különösen 

kirúg az ő legjobb barátaira. Mike nem gyorsan és nem 

könnyen kötött barátságot, bár mindig rengeteg 

ismerőse volt Wyatt és Psmith társaságában pedig már 

az első percben otthonosan érezte magát. 

Csak ült, a torkát szorongatta valami, mintha egy 

terjedelmes tárgyat nyelt volna le, és alig hallotta Mr. 

Downing szavait. Mr. Downing szapora szavakat 

mondott az igazgatónak, aki időnként bólintott rá. 

Mike egy lélegzetvételnyi szünetet kihasználva felállt. 

– Elmehetek, igazgató úr? 

– Hogyne, Jackson, hogyne – mondta a Fő. – A… ööö… 

és izé… ha visszamegy az Outwood-házba, szóljon 

Smithnek, hogy kéretem. 

– Igen, igazgató úr. 

Már az ajtónál állt, amikor ismét kopogtak. 

– Tessék – mondta az igazgató. 

Adair lépett be. 

– Tessék, Adair. 

Adair elég nehezen kapkodta a levegőt, mintha futva 

jött volna idáig. 

– Sammyről… Sampsonról van szó, tanár úr – mondta 

Mr. Downingnak. 

– Ó, már tudjuk… De mit akart közölni, Adair? 

– Nem Jackson tette, tanár úr. 



– Tudjuk, tudjuk, Adair. Úgyhogy, Mr. Downing… 

– Dunster volt az, tanár úr. 

Óriási szenzáció! Az igazgató a döbbenettől 

felnyikkant, mint egy torkon ragadott öleb. Mr. Downing 

ugrott egyet a széken. Mike szeme tágra nyílt. 

– Adair! 

Az igazgató hangjába már-már zokogás vegyült. A 

helyzet kezdett túlnőni rajta. Szédült a feje. Azt, hogy 

Mike minden ellene szóló bizonyíték dacára ártatlan, 

különösnek találta ugyan, de mégsem döbbenetesnek. 

Az azonban, hogy két perccel Mr. Downing bejelentése 

után, miszerint Psmith beismerő vallomást tett, Adair 

közli, hogy Psmith is bűntelen, és Dunster a valódi 

elkövető – ettől kétségkívül úgy érezte magát, mintha 

valaki – egy amerikai író szavaival – aljas indokból 

kilopta volna az agyát, és olcsó, karfiolból készült 

utánzatot csempészett volna a helyére. Miért épp 

Dunster? Kóválygó agya homályosan emlékezett 

Dunsterre, aki karácsonykor elment az iskolából. És ha 

valóban Dunster festette be a kutyát, vajon Psmith miért 

ismerte be, hogy ő a tettes? Miért – miért van ez az 

egész? Minden erejével Adairre összpontosított; benne 

látta azt az embert, aki megmentheti a hamarosan 

bekövetkező agylázrohamtól. 

– Adair! 

– Igen, igazgató úr? 

– Mit… mit beszél? 

– Dunster volt az, igazgató úr. Öt perccel ezelőtt 

kaptam tőle levelet, és azt írja benne, hogy ő festette be 

Sammyt… Sampsont, a kutyát… balhé… tréfából, és nem 

akarja, hogy bárkivel kiszúr… hogy bárkit 

megbüntessenek miatta. Hogy azonnal szóljak Mr. 



Downingnak. Kerestem Mr. Downingot, de nem találtam 

a házban. Aztán a ház előtt szembejött Smith, tőle 

tudom, hogy Mr. Downing idejött önhöz, igazgató úr. 

– Tehát Smith mondta magának?– kérdezte Mr. 

Downing. 

– Igen, tanár úr. 

– És maga mondott neki valamit Dunster leveléről? 

– Odaadtam neki, hogy olvassa el. 

– És milyen magatartást tanúsított, miután elolvasta? 

– Nevetett, tanár úr. 

– Nevetett! – Mr. Downing hangja valósággal 

mennydörgött. 

– Igen, tanár úr. A hasát fogta. 

Mr. Downing felhorkant. 

– De Adair – szólalt meg az igazgató –, még most sem 

értem, hogyan lehetett Dunster a tettes. Ő eltávozott az 

iskolából. 

– Itt járt a sedleigh-i Öregfiúk mérkőzés alkalmából, 

igazgató úr. Egy éjszakát itt töltött a faluban. 

– És azon az éjszakán… akkor követte el? 

– Igen, igazgató úr. 

– Értem. Nos, örülök, hogy a vád elhárult iskolánk 

tanulóiról. Azért sajnálatos, hogy egy volt tanuló a 

tettes. Ostoba, elítélendő cselekedet, de mégsem 

annyira súlyos, mintha olyan fiú szökött volna ki az éj 

leple alatt, aki jelenleg is a mi diákunk. 

– Az altiszt – szólalt meg Mr. Downing – azt állította, 

hogy a fiú, akit látott, az Outwood-házba akart 

bemászni. 

– Dunster alighanem újabb csínyre készült – mondta 

az igazgató. – írok is neki. 



– Ha valóban Dunster festette be a kutyámat – 

töprengett Mr. Downing –, akkor nem értem Smith 

szerepét ebben az egész ügyben. Ha nem ő követte el, 

ugyan mi oka lehetett, hogy önként felkeressen és 

vallomást tegyen önmaga ellen? 

– Való igaz – mondta az igazgató, és megnyomta a 

csengőt –, ez valóban tisztázást igényel. Barlow – szólt a 

megjelent inasnak –, megkérem, menjen át Mr. 

Outwood házába, és szóljon Mr. Smithnek, hogy 

hívatom. 

– Engedelmével, igazgató úr, Mr. Smith itt van az 

előszobában. 

– Az előszobában! 

– Igen, igazgató úr. Nem sokkal Mr. Adair után 

érkezett, és azt mondta, hogy ön rövidesen látni 

kívánja. 

– Hm. Akkor küldje be, Barlow. 

– Igenis, igazgató úr. 

A színház világában „hatásszünetnek” nevezik az itt 

bekövetkezett feszült várakozást; Mike sohasem 

tapasztalt még feszültebbet. Nem tartott sokáig, de 

amíg tartott, a csend szinte megszilárdult a szobában. 

Senkinek sem akadt mondanivalója, még egy óra sem 

volt sehol, hogy ketyegésével megtörje a némaságot. A 

csukott ablakon át nagyon halkan hallották az eső 

cseperészését. 

Végre lépések hangzottak fel a küszöb előtt. Nyílt az 

ajtó. 

– Mr. Smith, igazgató úr. 

Eton egykori büszkesége úgy lépett be, mint a 

díszvendég, aki pár percet késett a bankettről. Vidám 

volt, de kissé sajnálkozó. Olyan ember benyomását 



keltette, aki tudja, hogy szívesen látják, de azért némi 

mentegetőzést elvárnak tőle. Szelíd félmosollyal ajkán 

lépett be, amely békességet ígért a jóakaratú 

embereknek. 

– Még mindig esik – jegyezte meg. – Látni óhajtott, 

igazgató úr? 

– Üljön le, Smith. 

– Köszönöm, igazgató úr. 

Lehuppant a mély fotelbe (amelyet Adair és Mike is 

elkerült, kényelmetlenebb ülőhelyet választva); 

viselkedése bizalmas otthonosságot árasztott, mintha 

egy divatos orvos keresné fel páciensét, akivel oly régi 

kapcsolatban áll, hogy az idő ledöntötte már köztük a 

tartózkodás és a formaságok korlátait. 

Mr. Downing kitört, mint a gátjait átszakító víztároló. 

– Smith! 

Psmith udvariasan az osztályfőnök felé fordította 

tekintetét. 

– Smith, maga negyedórával ezelőtt megkeresett, és 

azt állította, hogy maga festette be a kutyámat, 

Sampsont. 

– Igen, tanár úr. 

– Ez nem volt igaz? 

– Attól tartok, tanár úr. 

– De Smith… – kezdte az osztályfőnök. Psmith 

bátorítólag előrehajolt. – …ez valami egészen példátlan 

eset. Tud adni valami magyarázatot? Mi indította arra, 

hogy ilyet tegyen? 

Psmith halkan felsóhajtott. 

– A hírnév utáni vágy, tanár úr – felelte szomorúan. – 

Korunk nagy átka. 



– Micsoda? – kérdezte az igazgató. 

– Figyelemre méltó – folytatta Psmith nagy 

nyugalommal, személytelen hangon, mint aki 

általánosságokról tart előadást –, hogy amikor 

gyilkosság történik, milyen sokszor ismerik be a tettet 

olyanok, akiknek semmi közük sem lehetett hozzá. Az 

antropológusok előtt álló, megoldásra váró problémák 

közül ez az egyik legtalányosabb. Az emberi természet… 

Az igazgató közbevágott. 

– Smith – mondta –, beszélhetnék magával 

négyszemközt? Mr. Downing, megkérhetem, hogy…? 

Adair, Jackson. 

Az ajtó felé intett. 

Mikor ketten maradtak, csönd lett. Psmith 

kényelmesen hátradőlt a fotelben. Az igazgató idegesen 

kopogtatta talpával a padlót. 

– Ööö… Smith! 

– Igen, igazgató úr? 

Az igazgatónak szemlátomást nehezére esett folytatni. 

Ismét elhallgatott. Aztán mégis folytatta. 

– Ööö… Smith, egy pillanatig sem akarom 

megbántani, de… emlékszik, hogy gyerekkorában… 

esetleg… valami súlyos betegsége lett volna? Valami 

lelki betegsége? 

– Nem, igazgató úr. 

– És nincs… Bocsásson meg, ha kínos témát 

feszegetnék… Nincs a rokonai között olyan, aki 

olyasmiben szenvedett volna… mint amit az előbb 

kérdeztem? 

– Nincs őrült a családban, igazgató úr – jelentette 

Psmith derűsen. 



– Persze, Smith, persze – mondta az igazgató sietve –

, nem is arra gondoltam… Hát hogyne, hogyne… Tehát 

azt akarja mondani, hogy azért vallott be olyan tettet, 

amit nem követett el, mert valami 

megmagyarázhatatlan késztetést érzett? 

– Ha szigorúan köztünk marad, igazgató úr… 

Az igazgató kissé zavarba ejtőnek találta, hogy Psmith 

olyan hangot üt meg vele, mint férfi a férfival, de ennek 

nem adott hangot. 

– Nos, Smith? 

– Mert nem szeretném, ha továbbjutna, igazgató úr. 

– Természetesen tiszteletben tartom a közlés bizalmas 

jellegét. 

– Nem akarom, hogy bárki megtudja, igazgató úr. 

Maradjon ez köztünk. 

– Azt hiszem, Smith, maga néha elfelejti, milyen 

viszony áll fenn a diák és… Mindegy, ezt egyelőre 

hagyjuk. Később visszatérünk rá. Egyelőre hadd hallom, 

mit akar mondani. Természetesen nem mondom el 

senkinek, ha nem akarja. 

– Nos hát, a következő történt, igazgató úr– mondta 

Psmith. – Jackson elmesélte, hogy ön és Mr. Downing 

arra gyanakszik, hogy ő festette be Mr. Downing 

kutyáját, és úgy látszott, még az is előfordulhat, hogy 

kicsapják, és én meg arra gondoltam, hogy nem rossz 

ötlet, ha fogom magam és bevallom, hogy én voltam. 

Hát ennyi. Aztán persze Dunster levele kicsit 

megkavarta az egészet. 

Csend lett. 

– Hát ezt nagyon helytelenül tette, Smith – mondta 

végül az igazgató –, de… Nagyon különös fiú maga, 

Smith. Jó éjt. 



Kezet nyújtott. 

– Jó éjt, igazgató úr – felelte Psmith. 

– Nem rossz figura – mondta magában Psmith a 

lépcsőn lefelé. – Semmi esetre sem rossz figura. 

Néhanap be kell néznem hozzá, hogy lelket öntsek bele. 

Mike és Adair a kapu előtt várt rá. 

– Na?– kérdezte Mike. 

– Te tényleg minden határon túlmégy – mondta Adair. 

– mit tett veled? 

– Semmit. Kellemesen elbeszélgettünk, aztán nagy 

nehezen elszakadtunk egymástól. 

– Azt mondod, nem csinál veled semmit? 

– A világon semmit. 

– Hát megáll az eszem tőled – mondta Adair. Psmith 

udvariasan köszönetet mondott. Hármasban sétáltak 

vissza a házakhoz. 

– Igaz is, Adair – szólalt meg Mike, mikor a 

krikettkapitány búcsúzkodott, és a Downing-ház felé 

indult –, este írok Strachannek a meccs miatt. 

– Miről van szó? – érdeklődött Psmith. 

– Jackson megpróbálja elhívni a wrykyni csapatot egy 

meccsre Sedleigh ellen – magyarázta Adair. – Van egy 

szabad időpontjuk. Öregem, de szeretném, ha 

összejönne! 

– Szerintem biztos, hogy sikerül – mondta Mike. – Jó 

éjszakát. 

– Downing elvtársnak pedig – tette hozzá Psmith – 

add át szívből jövő üdvözletemet. Angliát az olyan 

emberek teszik vidámmá, mint amilyen ő. 



– Figyelj csak, Psmith – mondta Mike váratlanul. – 

Tulajdonképpen miért mondtad Downingnak, hogy te 

voltál az? 

– A hírnév iránti sóvár… 

– Á, hagyd már ezt. Most nem a dirivel beszélsz. 

Szerintem azért csináltad, hogy engem kihúzz a 

kutyaszorítóból. 

Psmith fájdalmas tekintettel nézett vissza rá. 

– Kedves jó Jackson elvtárs – mondta –, félreismersz. 

Ez megsebez engem. Meg vagyok lepve tőled. Ilyen 

szavakat sohasem vártam volna Michael Jacksontól. 

– Szerintem akkor is ez volt az oka – mondta Mike 

csökönyösen. – Rendes dolog volt tőled. 

Psmith felnyögött. 

 



30  

 SEDLEIGH-WRYKYN 

A Wrykyn elleni mérkőzés háromnegyedét már 

lejátszották, és Sedleigh-nek rosszul állt a szénája. 

Lényegében ki lehetett mondani, hogy a játéknak vége, 

és Sedleigh kikapott; a mérkőzést egynaposra hirdették, 

Wrykyn az első játszma után vezetésre áll, most csak az 

eredményt kell tartania, és kihúznia az időt. 

Sedleigh most adta meg az árát annak, hogy a 

délelőtti órákban úrrá lett a csapaton a lámpaláz. Az 

idegesség miatt több iskolai mérkőzést veszítettek már 

el, mint ahányat jó játékkal megnyertek. Van az iskolai 

csapatok ütőjátékosainak egy bizonyos fajtája, az ilyen 

ütős valóságos ajándék a dobó számára, ha engedi, 

hogy fantáziája elragadja. A mérkőzés elején Adair, 

Psmith és Mike kivételével Sedleigh teljes legénysége a 

súlyos és sötét levertség állapotában leledzett. Amióta 

Mike megkapta Strachan válaszát, és Adair 

kirajzszögezte a táblára, hogy július huszadikán, 

szombaton Sedleigh Wrykyn ellen játszik, a csapatot 

remegő idegesség jellemezte. Adair hiába– mondta el 

nekik számtalanszor Mike ismereteire hivatkozva, hogy a 

wrykyni csapat gyönge ebben a szezonban, és Sedleigh 

a mai formájában simán megnyerheti a mérkőzést. A 

csapat végighallgatta, de nem nyugodott meg. Lehet, 

hogy Wrykyn az idén gyengébb a megszokottnál, de a 

wrykyni krikett rendszerint oly magas színvonalú, hogy 

ez talán nem is jelent semmit. Akármilyen gyenge is 

Wrykyn önmagához képest, Sedleigh válogatottjának 

majd' minden tagja úgy gondolta: ahhoz épp elég erős, 

hogy őket a pázsitba döngölje. Az iskolai mérkőzéseken 

rengeteget számít a tapasztalat. Sedleigh eddig még 

sohasem bizonyított. Olyan 4 ellenfelekkel mérte össze 



erejét, amilyenekkel Wrykyn B csapata szokott játszani. 

Wrykyn viszont emberemlékezet óta Riptonokkal és 

Természetjárókkal és megyeiekkel mérkőzik, az 

ellencsapatok teli vannak országos válogatottakkal, 

végzősei pedig Oxfordban és Cambridge-ben lesznek 

válogatottak. 

Sedleigh csapata kedvetlen alattvalóként ment ki 

aznap a pályára. 

Balszerencséjére a sorsolást Adair nyerte. Nem volt 

más választása, mint elsőként az ütést választani. Az idő 

egész héten rossz volt; a pálya lassú lett és csalóka. 

Valószínűnek látszott, hogy a nap folyamán tovább 

romlik, így Adair úgy döntött, hogy Sedleigh üt először. 

Figyelembe véve a csapat idegállapotát, ez már 

önmagában is bajt jelentett. Az iskolai tizenegy mindig 

ebéd előtt a legrosszabb, a legidegesebb. Még a hazai 

pálya is elhagyatott és ismeretlen környezetnek hat. A 

dobók ügyessége felnagyítódik. Ha a legelső párnak nem 

sikerül igazán jó kezdést elérnie, szinte elkerülhetetlen 

az összeomlás. 

E napon a kezdés olyan rosszul sikerült, hogy azt 

szavakkal nehéz leírni. Mike, a csapat bástyája, az az 

ember, aki a wrykyni kriketten nőtt fel, és akitől, bármit 

tegyenek is a többiek, legalább egy ötvenest vártak – 

nos, ez a Mike az első párban lépett pályára Bámésszal, 

befelé csúsztatta tovább a wrykyni lassú dobó, Bruce 

labdáját, egyenesen a védőjátékos kezébe. Mike kiesett. 

Ez betetőzte a pánikot. Stone, Robinson meg a többiek 

mind rendes, megbízható ütősök voltak, ha az idegesség 

megengedte, hogy hozzák a formájukat, most azonban 

vánszorogva mentek ki a kapuhoz, semmi kockázatot 

nem vállaltak, és mégis simán, a kaput eltalálva 



kidobták őket, egyiket a másik után. Adairt nem 

gyötörte a pánik, de ütősnek nem volt olyan jó, mint 

dobónak, úgyhogy egyetlen négypontos ütés után ő is 

kiesett. Harminc pontot értek el mindössze, hét játékos 

kiesése árán, amikor Psmith következett. 

Psmith sohasem hangoztatta, hogy kimagasló 

ütőtehetség volna, de kétségkívül épp ilyen emberre volt 

szükség ebben a válságossá vált helyzetben. 

Hihetetlenül hosszú karja volt, és használta is. Bruce 

három egymás utáni dobását továbbította elegáns 

mozdulattal a pályán kívülre. Barnes segítségével, aki 

szokása szerint ráült az eredményre, végül hetvenegyre 

emelte a pontszámot, mielőtt kiesett; egyéni eredménye 

harmincöt lett. A játszma tíz perc múlva ért véget, 

Barnes a csapat hetvenkilenc pontjából tizenhatot 

könyvelhetett el, és anélkül, hogy kiesett volna, pár 

nélkül maradt. 

Ekkor Wrykyn következett ütéssel, ebéd előtt 

elveszítette a húsz pontot szerző Strachant, és a 

játszmát háromnegyed négykor százharmincegyes 

eredménnyel zárta. 

Sedleigh ennél rosszabbra számított. A csapatból 

legalább nyolcan gondolták úgy, hogy a délutánt 

megalázó labdaszedéssel fogják tölteni. Adair és Psmith 

azonban – különösen most, hogy a pálya is az ő kezükre 

játszott – nem volt könnyű ellenfél; főként Psmith, aki 

hat ütős skalpját is leszedte; lassú labdái halálos 

veszedelmet hoztak a kapukra. 

Túlzás volna azt állítani, hogy Sedleigh-nek reménye 

nyílt volna visszaszerezni a veszett fejsze nyelét, de a 

játékosoknak mégis jólesett, hogy elmozdultak a 

holtpontról. Amint a mérkőzésnek ebben a szakaszában 



történni szokott, elmúlt róluk az idegesség, s ettől máris 

többre voltak képesek, mint az első játszmában. 

Mike ötlete volt, hogy Psmith és ő legyen az első 

páros. Mike ismerte a wrykyni dobók gyengéit; 

meggyőződéssel hitte, hogy ha sikerül Bruce dobásait 

lekezelniük, lehetségessé válik olyan pontszámot elérni, 

ami javukra fordíthatja a mérkőzést, feltéve persze, 

hogy Wrykyn a második játszmában összeomlik. Mike 

úgy látta: a pálya addigra olyan rossz állapotban lesz, 

hogy ez könnyen bekövetkezhet. 

Négy órakor tehát ő és Psmith állt be ütni. És ütöttek 

is. A hátrányukat tizenkét pont híján ledolgozták, mikor 

Psmith kiesett, addigra pedig Mike már a legjobb-

formájában csillogott. Egyformán bánt el minden 

dobóval. Amikor pedig a kisimult idegrendszerű Stone 

következett, és vitézül helytállt, majd utána Robinson és 

a többiek, úgy látszott, hogy Sedleigh-nek ismét van 

esélye. A pontszám százhúszig emelkedett, amikor Mike, 

aki épp az ötvenedik pontját szerezte, Strachan labdáját 

az égbe küldte, könnyű prédául kínálva a védőknek. Ot 

óra huszonötre járt az idő. 

Amikor Mike az öltözőbe ért, Adair lezártnak 

nyilvánította a játszmát. 

Wrykyn ütősei öt-harmincötkor kerültek játékba. 

Hatvankilenc pontot kell szerezniük a győzelemhez, és a 

hetven percen keresztül kell ütőseiknek állni a sarat, ha 

meg akarják nyerni a meccset. 

Először úgy látszott, támadólag lépnek fel, mert 

Strachan az első labdát, amelyet Psmith dobott, egészen 

az öltözőig elütötte. Tizenöt pontnál járt, amikor Adair 

kiejtette Strachant. Két ponttal később Psmith járt túl a 

következő ütős eszén, saját maga húzta le a levegőből 



az ügyetlenül elütött labdát. Wrykyn úgy döntött, hogy 

nem kísértik tovább a szerencsét. Mindössze tizenhét 

pont három ütős árán, amikor még öt perc híján egy 

teljes óra hátravan a mérkőzésből, ezt túlságosan 

veszélyesnek érezték. A következő páros, Drummond és 

Rigby biztonsági játékra rendezkedett be, és Wrykyn 

összeomlása abbamaradt. 

Így állt a helyzet e fejezet kezdetén. A tizenhét három 

huszonnégy hárommá módosult, és az óra hat óra tízet 

mutatott. Próbálkoztak különféle dobásokkal, de az 

ütősök védelmét nem tudták áttörni. A legjobb labdákat 

hárították, a rosszakra nem is mozdultak. 

Az óra negyed hetet ütött, s ekkor Psmith tett egy 

javaslatot, amely teljesen megváltoztatta a játékot. 

– Miért nem futsz neki erről az oldalról? – kérdezte 

Adairtől a helycserénél. – Van ott egy terület, aminek 

hasznát vehetnénk. Ha sikerül ott lepattantanod a 

labdát, úgy elröpül, hogy ember nem állítja meg. Az én 

dobásaimon nem segít, a fals éppen az ellenkező 

irányba vinné a labdát. 

Barnes már majdnem hozzákezdett a dobáshoz, 

amikor Adair elkérte tőle a labdát. Az Outwood-ház 

kapitánya visszatért a védők közé. Látszott rajta: 

megkönnyebbült, hogy nem neki kell a kimagasló 

posztot elfoglalnia. A következő pillanatban Drummond 

kapuja negyvenöt fokos szögben állt. Adair halálpontos 

dobó volt, első labdája pontosan a kikopott terület 

közepén pattant fel. 

Két perc múlva már Drummond utódja is az öltöző felé 

baktatott, és a kapus ismét a pálcákat egyengette. 

Semmi nem változtatja meg jobban a mérkőzés képét, 

mint két játékos váratlan kiesése. Sedleigh öt perccel 



azelőtt még szárnyaszegett és letargikus volt. Most az 

egész pályán sustorgás, mormogás volt hallható. 

Huszonöt perc volt hátra, és öt ütős már kiesett. 

Sedleigh fölénybe került. 

Mintha évek teltek volna el, mire a következő ember 

kiért. Holott a valóságban sokkal sietősebben foglalta el 

helyét, mint az ütősök általában. 

Adair harmadik dobása hajszálnyival a kiszemelt hely 

előtt pattant le. Az ütős hajszálnyival hamarabb ütött a 

kelleténél. A labda térdmagasságban süvített el ütőjéről; 

Mike jobbra vetődve, estében kapta el, és magához 

szorította. 

Ettől kezdve könnyedén ment minden. Psmith a 

következő labdamenetben simán kidobott egy embert, a 

hátralévő, gyengébb ütősöknek pedig kedvét szegte a 

váratlan fordulat, és hamar megadták magukat. 

Sedleigh harmincöt ponttal, nyolc perc 

időmegtakarítással győzött. 

Psmith és Mike kapuzárás után a tanulószobában 

üldögélt és beszélgetett az élet dolgairól általában, 

valamint a mérkőzésről részleteiben. 

– Dezertőrnek érzem magam, hogy Wrykyn ellen 

játszottam – mondta Mike. – De mégis örülök, hogy 

győztünk. Adair jó srác, és most hetekig boldog lesz. 

– Ha már Adair elvtársnál tartunk – mondta Psmith –, 

mintha transzállapotban mászkált volna, tétován 

vigyorgott, és a büfében mindenkit meg akart hívni 

valamire. 

– Borzasztó jól dobott. 

– Úgy van – helyeselt Psmith. – Figyelj csak! Távol 

álljon tőlem, hogy az öröm óráját elhomályosítsam, de 



ha jól hallottam, azt mondtad, hogy Wrykyn jövőre 

visszavágót akar játszani Sedleigh-vel. 

– És? 

– Gondoltál már arra, micsoda mészárlás lesz ebből? 

Addigra te is elmégy, Adair is. Zárójelben jegyzem meg: 

én is elmegyek. Wrykyn le fogja mosni őket. 

– Valószínű. De akkor is nagy dolog, hogy valamit 

sikerült beindítani. Adair ezért hajtott olyan veszettül. 

Most, hogy Sedleigh legyőzte Wrykynt, Adair boldog. 

Sedleigh végre rendes klubokkal köthet le meccseket, 

meghívhatja a nagy iskolákat. Valahol el kell kezdeni. 

Szóval szerintem nincs ezzel baj. 

– Arról nem is szólva, hogy baj esetén mindig 

beállíthatják Downing elvtársat dobónak. Kerekedjünk 

fel, és nézzünk utána, nem készülődik-e valami ünnepi 

balhé ebben a pokolbugyorban. Outwood elvtárs ma a 

vezetőséggel vacsorázik az iskolaépületben, kár lenne 

kiaknázatlanul hagyni ezt a ritka lehetőséget. 

Ténferegjünk? 

Ténferegtek. 
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