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Első fejezet 

I 

A New York-i Washington tér közelében lévő Sheridan bérház 
tetejét tanácsos alaposabban szemügyre vennünk. Ez a hely 
ugyanis hamarosan szenzációs események színtere lesz, és nem 
árt, ha minél behatóbban megismerkedünk vele. 

A Sheridan bérház New York bohém művésznegyedének 
kellős közepén található. Az ember semelyik ablakából sem 
hajíthat ki anélkül egy féltéglát, hogy el ne trafálna vele valami 
feltörekvő belsőépítészt, esetleg futurista szobrászt, netán a 
szabad vers forradalmi stílusának egyik poétáját. Ez már nem 
semmi, igaz? Ennek a bérháznak pedig megbízhatóan masszív, 
barátságos, lapos teteje van, amely kerek tíz emelet magasan 
tornyosul az utca szintje fölé. A tetőterasz padlóját járólapokkal 
rakták ki, az egészet alacsony fallal vették körül, s az egyik 
végében gondos kezek még egy kiugró acélépítménnyel: 
tűzlétrával is ellátták. Amennyiben vészhelyzet adódna s 
lemásznánk ezen a létrán, akkor egyenesen a Lila Liba étterem 
nyitott teraszán találnánk magunkat; és ha hihetünk annak, amit 
a bennfentesek rebesgetnek, ez a vendéglátó-ipari egység a 
nagyváros ama számos oázisa közé tartozik, ahol (eléggé el nem 
ítélhető módon) fittyet hánynak a szesztilalomnak – hiszen az 
ismerősök náluk továbbra is alkohollal enyhíthetik szomjukat. 
Bizony ezt is tanácsos a kobakunkba vésnünk. 

A tűzlétrával szemben, a tető túloldalán pedig olyasvalami 
terpeszkedik, amit szakmai berkekben csak „minden igényt 
kielégítő legénylakás” néven emlegetnek; azaz fehérre meszelt, 
piros zsindelytetős kis villa, melynek büszke tulajdonosa egy 
alacsony, nőtlen fiatalember, George Finch. E 
közmegbecsülésnek örvendő ifjú, bár az Idaho állambeli Kelet-
Gilead szülötte, az egyik elhunyt bácsikája által ráhagyott 
tekintélyes summának köszönhetően immár New York 
művésznegyedének szerves tartozékát képezi. A napi robot 
kényszere alól felszabadulván ugyanis George valóra válthatta 
titkon oly régóta dédelgetett álmát, s a fővárosba jött, hogy 



festőként szerencsét próbáljon. Már kiskölyök korában is folyton 
arról ábrándozott, hogy egyszer művész lesz belőle, s most végre 
teljesült a vágya, mindamellett őszintén meg kell vallanunk: ezen 
a földön még soha nem kent festéket vászonra nála csapnivalóbb 
festő. 

Ami a tetőn lévő többi dolgot illeti: az a nagy, kerek valami, 
bár első pillantásra lehorgonyzott léggömbnek tűnhet, a 
víztartály. Az a téglalap alakú kis vityilló afféle nyárilak, George 
Finch különálló lakrésze, ahol a meleg évszakban a rekkenő 
hőség elől enyhet keresvén, éjszakára meghúzza magát. A 
cserepes növénynek tűnő dolgok (némi meglepetésre) csakugyan 
cserepes növények. Az a jó húsban lévő férfi, aki épp nagyban 
port seper, pedig nem más, mint George inasa, szakácsa, 
egyszóval mindenese, Mullett. 

Az az impozáns megjelenésű, szögletes állú alak, kinek 
szarukeretes szemüvegén drágakőként szikrázott fel a napfény, 
amint tulajdonosa a lépcsőházba vezető ajtón keresztül imént a 
tetőre lépett, viszont nem kisebb személyiség, mint maga a nagy 
J. Hamilton Beamish, a híres-nevezetes Beamish zsebkönyvek 
szerzője. („Ha elolvasta őket, az egész világ a lába előtt hever!”) 
Ezeknek a műveknek köszönhetően az Amerikai Egyesült 
Államok lakossága megtanulhatja, miként tehet szert fejlett 
érzékelésre, véleményalkotásra, szervező- és 
kezdeményezőkészségre, akaraterőre, határozottságra, üzleti 
érzékre, leleményességre, vezetői képességre, önbizalomra vagy 
akár eredetiségre, hiszen a baromfitartástól kezdve egészen a 
versfaragásig minden lehetséges témát felölelnek. 

Ha az eme zsebkönyveket nagy haszonnal forgatók 
bármelyike szembesülne tanítómestere hús-vér valójával, a 
kebelében felbuzgó első érzelem (azon a félelemmel vegyes 
tiszteleten kívül persze, amely az igazi nagyságok közelében 
mindenkit áthat) a meglepetés lenne, hiszen sosem gondolta 
volna, hogy ez a nagy ember ilyen fiatal – ugyanis Hamilton 
Beamish csupán a harmincas évei legelejét taposta. Ám minden 
zseninek korán benő a feje lágya, s akik kiváltságos helyzetük 
folytán pályafutásának kezdetétől fogva ismerhetik Mr. 
Beamisht, váltig állítják: már akkor tudta mindazt, amit csak 



tudni lehet (de legalábbis úgy tett, mintha réges-rég tisztában 
lenne vele), amikor a tizedik életévét betöltötte. 

Amint a tetőre lépett, Hamilton Beamish elsősorban néhány 
mély lélegzetet vett (talán felesleges is mondanunk, hogy az 
orrán keresztül), majd megigazította a szemüvegét, és Mullettra 
villantotta tekintetét, ám rövid vizsgálódás után összeszorított 
szájjal megrázta a fejét. 

– Rémes! – harsogta a parancsoláshoz szokott ember éles, 
csengő orgánumán, amely hangerejét tekintve semmiben sem 
különbözött a halat követelő fóka ugatásától. 

A háta mögött váratlanul felcsattanó sztentori hang 
következtében az érzékeny idegzetű Mullett rakétaként a 
levegőbe szökkent, és ijedtében még a rágógumiját is lenyelte. 
Eddig ugyanis halvány sejtelme sem volt Mr. Beamish 
jelenlétéről, hiszen e jeles gondolkodó, hogy gerincét kímélje, 
mindig „Csingacsguk” márkájú, gumitalpú cipőt viselt, s ebben 
olyan nesztelenül suhant, akár a hadiösvényre lépett indián. 

– Rémes! – ismételte meg iménti kijelentését a látogató. 
És amikor Mr. Beamish valamit rémesnek titulált, akkor azt 

úgy is gondolta – olyan ember lévén, akinek mindig fürgén jár az 
esze, és hamar döntésre jut, cseppet sem habozik. Mindig is 
szerette nevén nevezni a dolgokat. 

– Rémes, uram? – nyögte ki nehezen forgó nyelvvel Mullett, 
amikor végre felfogta, hogy mégsem pokolgép robbant a 
közelében, és kissé lehiggadván újból képes volt artikulálni. 

– Rémes. Szakszerűtlen. Miközben seper, rengeteg fölösleges 
mozdulatot tesz. Ezzel az erőkifejtéssel csupán hatvanhárom-
hatvannégy százalékos a teljesítménye. Javítson rajta! Csiszoljon 
a stílusán. De váltsunk témát: mondja csak, nem látott véletlenül 
egy rendőrt errefelé? 

– Rendőrt, errefelé, uram? – kérdezte Mullett. 
Hamilton Beamish türelmetlenül csettintett egyet a 

nyelvével; ez ugyan részéről is teljességgel fölösleges mozdulat 
volt, ám még az ízig-vérig gyakorlati emberek sem lehetnek 
teljesen mentesek az érzelmektől. 

– Igen, csakugyan azt kérdeztem, nem látott-e egy rendőrt 
errefelé. 

– Netán idevár egy rendőrt, uram? 



– Elvárom, hogy idejöjjön. 
Mullett megköszörülte a torkát. 
– Mégis, mit akarhat itt egy rendőr? – kérdezte kissé 

nyugtalanul. 
– Mi mást, mint poétává lenni? És ha valaki képes 

felébreszteni a szunnyadó költői vénát egy rendőrben, akkor az 
én vagyok. 

– De mégis, uram, rendőrből hogy lesz poéta? 
– Ennyire reménytelen esetnek tartja a rendőröket? Pedig 

náluk kevésbé ígéretes alanyból is költőt faragok, ha kell. 
Amennyiben gondosan végigtanulmányozta a versírásról szóló 
könyvemet, akár két gyufaszálból meg egy narancs héjából is 
poéta lehet. Ez a rendőr nemrég írt nekem egy levelet, s ebben 
sok mindent elmesélt magáról. Többek között azt is elárulta, 
mennyire szeretné pallérozni magát; s miután az ügye felcsigázta 
az érdeklődésemet, azóta több különórát is adtam neki. Most is 
azért hívtam ide, hogy miután jó alaposan magába itta az alant 
elterülő tájat, saját szavaival írja le, mit is látott. Az egész csak 
egy kis ujjgyakorlat, kezdő költők számára. 

– Értem, uram. 
– Már legalább tíz perce itt kéne lennie. Remélem, jó oka van 

rá, hogy ilyen sokat késik. Amíg viszont őt várom, árulja már el 
nekem, merre találom Mr. Finchet. Beszédem lenne vele. 

– Mr. Finch jelenleg házon kívül tartózkodik, uram. 
– Mostanában mintha folyton-folyvást házon kívül 

tartózkodna. Mikorra várja vissza? 
– Hát, azt bizony nem tudnám megmondani, uram. Minden 

az ifjú hölgyön múlik. 
– Mr. Finch netán elment valahová egy ifjú hölggyel? 
– Dehogyis, uram. Mr. Finch egyedül ment el, az ifjú hölgyet 

csupán nézegeti. 
– Mi az, hogy csak nézegeti? – A zsebkönyvek szerzője újfent 

ingerülten csettintett egyet a nyelvével. – Mullett, maga tücsköt-
bogarat összehord itt nekem. Sose koptassa feleslegesen a száját, 
jóember; ezzel is csak energiát pocsékol. 

– Pedig jól mondtam, Mr. Beamish. A gazdám eddig egyetlen 
árva szót sem váltott azzal az ifjú hölggyel, mindössze némán 
meregeti rá a szemét. 



– Talán nem ártana, ha ezt egy kicsit bővebben kifejtené. 
– Szóval, uram, a helyzet a következő: már jó ideje 

észrevettem, hogy ami az öltözködését illeti, Mr. Finch egyre 
finnyásabb lesz… 

– Mit ért azon, hogy finnyás? 
– Különösen odafigyel arra, mit vesz fel, uram. 
– Akkor lesz szíves ezt mondani, Mullett, a „finnyás” helyett. 

Kerülje az alpári szavakat. Törekedjen a szépre-jóra beszédében. 
Olvassa el az Ékes beszéd édes anyanyelvünkön című 
könyvemet. 

– Szóval, uram, Mr. Finch újabban nagyon megválogatja, mit 
vesz fel, és ez szemet szúrt nekem. Két ízben is megesett, hogy a 
gazdám útnak indult a halvány rózsaszín csíkos kék öltönyében, 
ám a liftajtóhoz érve hirtelen megtorpant, visszafordult, és 
helyette inkább átvette a galambszürkét. Na, és a nyakkendői, 
Mr. Beamish! Szinte sosem talál köztük igazán kedvére valót. 
Ezért aztán azt mondtam magamban: ez már döfi! 

– Hogy mit mondott? 
– Ez már döfi! 
– És mi vette rá e vérlázító kifejezés használatára? 
– Csak az, uram, hogy én bizony gyanítani kezdtem, mi rejlik 

az egész mögött. 
– És helyesnek bizonyult a sejtése? 
Mullett kissé zavart képet vágott. 
– Igenis, uram. Tudja, a gazdám viselkedése annyira 

felkeltette a kíváncsiságomat, hogy egyik délután vettem 
magamnak a bátorságot, és a nyomába szegődtem. Egészen a 
Keleti Hetvenkilencedik utcáig követtem, Mr. Beamish. 

– És ott mi történt? 
– Mr. Finch egy darabig fel-alá járkált az egyik nagyobb ház 

előtt, amíg csak ki nem jött onnét egy ifjú hölgy. A gazdám le sem 
bírta venni a szemét róla, amíg csak az a hölgy melléje nem ért; 
de még utána is végig őt követte a tekintetével. Aztán Mr. Finch 
nagyot sóhajtott, és hazafelé vette az irányt. A következő nap 
délutánján ismét bátorkodtam Mr. Finch nyomába eredni, és 
szóról szóra ugyanez történt. Csakhogy ezúttal az ifjú hölgy 
lovaglásból tért vissza, a parkból. A gazdám akkor is egészen 
addig rajta legeltette a szemét, amíg a hölgy be nem ment a 



házba. Ezek után Mr. Finch olyan sokáig álldogált ott, mereven a 
házra szegezett tekintettel, hogy kénytelen voltam magára 
hagyni, hiszen nekem még a vacsorát is el kellett készítenem. És 
amikor az imént azt mondtam önnek, uram, hogy teljesen az ifjú 
hölgyön múlik, Mr. Finch meddig marad távol, akkor azt 
értettem alatta: a gazdám mindig sokkal tovább időzik ott, 
miután a hölgy hazatér, mint mikor elmegy otthonról. Így aztán 
Mr. Finch elvileg bármelyik percben betoppanhat, ám az is lehet, 
hogy csak vacsorára jön meg. 

Hamilton Beamish elgondolkozva vonta össze a szemöldökét. 
– Sehogyan sem tetszik ez nekem, Mullett. 
– És miért nem, uram? 
– Az elmondottak alapján erős a gyanúm, hogy Mr. Finch 

első látásra szerelembe esett. 
– Nekem is ez a véleményem, uram. 
– Olvasta már a Józan párkapcsolat című könyvemet? 
– Tudja, uram, az úgy van, hogy mindig rengeteg a dolgom a 

ház körül, így aztán… 
– Ebben az írásomban élesen kritizálom az ilyen, hirtelen 

fellobbanó szerelmet. 
– Csakugyan, uram? 
– Részletesen kifejtem benne, milyen nevetségesen ostoba 

dolog egy vadidegenbe beleszeretni. A párkapcsolatnak 
megfontolt, racionális alapokon nyugvó érzelemnek kellene 
lennie. Különben kiféle-miféle ez az ifjú hölgy? 

– Nagyon vonzó, uram. 
– Magas? Alacsony? Sovány? Kövér? 
– Alacsonyka, uram. Helyes kis töltött galamb. 
Hamilton Beamish hevesen összerezzent. 
– Ki ne merészelje mondani ezeket a szavakat még egyszer a 

jelenlétemben! Különben ez azt jelentse: az a lány kicsi és 
molett? 

– Jaj, dehogyis uram, egyáltalán nem molett. Csak itt-ott 
kellemesen gömbölyded. Szívem szerint úgy írnám őt le, hogy 
ennivaló cukorfalat. 

– Mullett – kezdte fenyegetően Hamilton Beamish –, amíg ép 
elmém teljes birtokában vagyok, nem tűröm, hogy maga a 
jóságos Atyaúristen bármelyik teremtményét is az ennivaló 



cukorfalat jelzővel illesse! Sejtelmem sincs, honnét szedi az ilyen 
és ehhez hasonló szavakat, de meg kell vallanom: eddig még soha 
életemben nem találkoztam senkivel, aki a rémséges 
kifejezéseknek ekkora tárházával bírt volna, mint maga… Most 
meg mi lelte? 

Az inas tekintete ugyanis valahová a nagy ember háta mögé 
kalandozott, és mélységes aggodalom tükröződött benne. 

– Most meg miért vág ilyen fancsali képet, Mullett? – 
kérdezte Hamilton Beamish, majd megfordulván felkiáltott: – Á, 
hát megjött végre, Garroway! Már vagy tíz perce itt kellene 
lennie. 

Utolsó szavait ahhoz a rendőrhöz intézte, aki épp akkor lépett 
ki a tetőre. 

II 

A rend őre tiszteletteljesen sapkájához emelte a kezét. Nevezett 
hatósági közeg hórihorgas, inas példány volt, akin itt-ott 
diákosan rövidnek tűnt az egyenruha, mintha csak kinőtte volna 
(vagy mintha az Anyatermészet, miután sikeresen megbirkózott e 
rendőr megalkotásával, a sok megmaradt, felesleges anyagot 
kidobni sajnálván, az egészet teremtményére aggatta volna; ám 
arra már nem volt képes, hogy takarosan el is rendezze rajta). 
Széles, csontos, az érett paradicsom színében pompázó csuklója, 
no meg zsiráfosan hosszú nyaka eleve kizárta annak esélyét, hogy 
valaha is vérmes reményeket táplálva induljon egy 
férfiszépségversenyen. A szeme kék és gyengéd tekintetű volt, s 
ádámcsutkája olyan rettentő nagy, hogy mellette tulajdonosa 
már-már a jelentéktelenség homályába süllyedt. 

– Elnézést, hogy így elkéstem, Mr.Beamish – szabadkozott –, 
de a fiúk feltartottak az őrszobán. 

Tétova pillantást vetett Mullettra. 
– Olyan ismerős nekem ez az úr! 
– Pedig még soha nem találkoztunk! – vágta rá Mullett. 
– A képét egész biztosan láttam már valahol. 
– És ugyan hol? 
– Jöjjön csak ide, Garroway! – szakította félbe a párbeszédet 

Hamilton Beamish. – Ne fecsérelje a drága időt üres fecsegésre! 



A tető széléhez kísérte a rend őrét, majd széles mozdulattal 
körbemutatott: 

– Most pedig mondja el, mit lát! 
A hatósági közeg tekintete az utca aljáig merült. 
– Amaz ottan a Lila Liba – jegyezte meg. – Egy szép nap 

úgyis lebuktassuk aztat a csehót! 
– Garroway! 
– Uram? 
– Az utóbbi hetekben rengeteg energiát fektettem abba, hogy 

magába sulykoljam édes anyanyelvünk szép szavait. Azonban úgy 
látom, minden igyekezetem hiábavaló. 

A rendőr fülig pirult szégyenében. 
– Sajnálom, Mr. Beamish! Az embernek néha nem könnyű 

elhagyni a rossz szokásokat. Főleg akkor, ha túl sokat van együtt 
az őrszobán a fiúkkal – mármint a kollégáimmal. Ők aztán 
szörnyen szabadszájúak! Na, szóval, az előbb arra céloztam, hogy 
a közeljövőben valószínűleg razziát tartunk a Lila Libában, uram. 
Nemrég megtudtuk, hogy a 18. törvény dacára a Lila Libában 
még mindig alkoholhoz juthatnak a vendégek. 

– Hagyja most a Lila Libát, nem miatta hívtam ide a tetőre, 
hanem azért, hogy lássam, miként boldogul a kilátás leírásával. 
Egy költőnél lényeges a jó megfigyelőkészség! Nos, árulja el 
nekem, maga szerint milyen innen nézve a város? 

A rend őre végighordozta szelíd tekintetét a láthatáron. 
Pillantása gyorsan végigsiklott New York messzeségbe nyúló 
tetőrengetegén, egészen a napfényben csillogó Hudson vizéig. 
Ádámcsutkája közben többször fel-alá járt a nyakán; ez is 
elárulta, milyen mélyen elmerült a látványban. 

– Nagyon szép, uram – bökte ki végül. 
– Méghogy szép! – kiáltotta Hamilton Beamish, s vészjósló 

fény gyúlt szemében. Ahogy így az ember elnézte, soha nem 
gondolta volna, hogy a nevében az a bizonyos J betű a James 
rövidítésére szolgál, de azt sem, hogy volt idő, mikor egyesek 
Jimmynek merészelték hívni. – Igencsak távol áll attól, hogy szép 
legyen! 

– Hát, akkor milyen, uram, ha nem szép? 
– Sivár. 
– Sivár, uram? 



– Sivár és nyomasztó. Ha csak ránéz, máris szívébe markol a 
fájdalom. Eszébe jut, mennyi bánatot és nyomorúságot rejtenek e 
tetők, és majd megszakad a szíve bánatában. Különben pedig itt 
és most felhívom a figyelmét: ha továbbra is úgy jár-kel a 
világban, hogy mindent szépnek talál, soha az életben nem lesz 
magából modem költő! Legyen megkeseredett, ember, legyen 
kétségbeesett! 

– Igenis, uram. Teljesen porig sújtott leszek, uram. 
– Akkor kapja elő a noteszát, és röviden írja le, mit is lát. 

Nekem most el kell mennem, hogy pár dolognak utánanézzek. 
Holnap majd ugorjon be hozzám. 

– Igenis, uram. Elnézést, de kicsoda az az úriember, aki ott 
sepreget? A képe olyan ismerős nekem. 

– Mullettnak hívják. A barátomnál, George Finchnél 
dolgozik. De most ne Mullettal foglalkozzon, hanem 
összpontosítson a leírásra! Igyekezzen! 

– Igenis, uram. Persze hogy igyekszem, Mr. Beamish – vágta 
rá buzgón a hatósági közeg, hűséges kutyatekintetével rajongó 
pillantást vetve a nagy emberre, majd ceruzája végét 
megnyálazva késlekedés nélkül munkához látott. 

Hamilton Beamish pedig sarkon fordult „Csingacsguk” 
márkájú, gumitalpú cipőjén, és a lépcsőházba vezető ajtón 
keresztül elhagyta a tetőt. 

III 

Távozását követően egy darabig csend borult a Sheridan bérház 
tetejére. Mullett tovább sepert, Garroway közrendőr pedig 
szorgalmasan körmök a jegyzetfüzetébe. Mintegy negyed órával 
később, miután úgy ítélte, hogy mindent észrevehetőt észre is 
vett, íróeszközeit az egyenruhája zsebébe süllyesztette, majd 
Mulletthoz ballagott, s feléje közeledvén barátságos, ámde 
vesékig hatoló tekintetét semmi pénzért le nem vette volna róla. 

– Egyre biztosabban érzem – fordult az inashoz –, hogy 
láttam már valahol magát, Mr. Mullett. 

– Én meg továbbra is azt mondom, hogy téved – vetette oda 
neki mogorván az inas. 



– Nincs véletlenül egy bátyja, Mr. Mullett, aki hasonlít 
magára? 

– Se szeri, se száma, annyi a fivérem, és olyan egyformák 
vagyunk, hogy még a mama is folyton összekever minket. 

A rendőr hatalmasat sóhajtott. 
– Jómagam apátian-anyátlan árva vagyok – vallotta meg –, 

ráadásul testvéreim sincsenek. 
– Rossz lehet magának. 
– Bizony, elég sivár — hagyta rá a hatósági közeg. – Szörnyen 

sivár és kétségbeejtő. De mondja csak, Mr. Mullett, kizárt, hogy 
mégis láttam egy fényképet magáról valahol? 

– Ezer éve nem jártam fotósnál. 
– Fura – mormolta maga elé Garroway közrendőr. – 

Valamiért… de ha itt csap agyon, sem tudnám megmondani, 
miért… ahogy magára nézek, mindig egy fénykép jut eszembe. 

– Nincs jobb dolga, mint ezen rágódni? – kérdezte Mullett. 
– Per pillanat épp nem vagyok szolgálatban. Amikor magára 

nézek, lelki szemeim előtt egy fénykép lebeg… vagy jobban 
mondva inkább egy rakás fénykép… valami albumból vagy 
nyilvántartásból… 

Most már semmi kétség sem férhetett hozzá: e téma 
feszegetése egyre kínosabb Mullettnak. Az inas legalább olyan 
nyugtalannak látszott, mint akinek egy isten háta mögötti tanyán 
él a kedvenc nénikéje, és aggódik a hogyléte miatt. Már épp 
megfordult, hogy bemenjen a lakásba, amikor a lépcsőházba 
vezető ajtón keresztül egy galambszürke öltönyt viselő 
fiatalember lépett a tetőre. 

– Mullett! – kiáltotta az újonnan érkezett. 
Az inas hálásan sietett feléje, magára hagyva a rend őrét, aki 

elgondolkodva két, terjedelmes tappancsára szegezte tekintetét. 
– Igen, Mr. Finch? 
A józan ítélőképességgel megáldott krónikás kénytelen 

beismerni: amikor George Finch a tetőre lépett, bizony 
hatalmasat esett a színvonal. Hiszen Mr. Beamish azonnal 
magára vonta a figyelmet. Bárhová is ment, tekintélyes 
egyénisége (mintegy belőle kiáradván) úgy előzte meg, miként a 
tűzoszlop haladt a sivatagban az izraeliták előtt. J. Hamilton 
Beamish látványa távolról is úgy főbe kólintja az embert, akár a 



gőzkakpács, és még akkor is csak kóvályog, mikor a közelébe ér. 
George Finch esetében azonban még soha, senki nem tapasztalt 
semmi ehhez foghatót. 

George-ról lerítt, hogy nem más, mint egy kellemes, nőtlen 
fiatalember, akiből nagyjából tizenkettő egy tucat. Az embernek 
egyetlen, futó pillantás elég, máris megmondja: George nemcsak 
hogy életében egyetlen zsebkönyvet sem írt, de valószínűleg soha 
nem is fog. A termetére nézve alacsony és vékony, az arca pedig 
kedves, átlagos. A szeme barna, s időnként olyan riadt tekintet 
költözik belé, mintha egy berezelt birkához tartozna, a haja pedig 
világos gesztenyebarna – és mivel épp fedetlen volt a feje, a 
hajszínéhez semmi kétség sem férhetett, ugyanis épp a kezében 
vitte a kalapját. 

Méghozzá nem is akárhogyan vitte ezt a kalapot, hanem 
olyan tiszteletteljesen hordozta maga előtt, mintha e fejfedő 
számára különös értéket képviselne – ami azért is különös, mert 
csak némi jóindulattal volt kalapnak nevezhető. Valamikor ugyan 
egész csinos darab lehetett, de most úgy festett, mint amire előbb 
ráléptek, aztán meg belerúgtak. 

– Mullett – mondta George, szemét továbbra is áhítatosan e 
romokon legeltetve –, fogja ezt a kalapot, és tegye el szépen. 

– A szemétbe, uram? 
– Isten ments, dehogy! Olyan óvatosan bánjon vele, mintha 

hímes tojás lenne. Tart itthon selyempapírt? 
– Hogyne tartanék, uram. 
– Akkor gondosan csomagolja selyempapírba, és tegye a 

szobámban az asztalra. 
– Igenis, uram. 
– Bocsánat, hogy közbeszólok – szólalt meg ekkor egy hang 

George háta mögött –, de volna szíves rám szánni pár percet, Mr. 
Finch? 

Garroway közrendőr iménti posztját elhagyva George-hoz 
lépett, és testtartása mintha arról árulkodott volna: a hatósági 
közeg nem igazán érzi jól magát a bőrében. A tekintete is némileg 
elfogódottnak tűnt. 

– Még egyszer elnézést kérek – mentegetődzött Garroway 
közrendőr. 

– Semmi baj – mondta George. 



– Mint látja, rendőr vagyok, uram. 
– Csakugyan látom. 
– És attól tartok – jegyezte meg bánatosan Garroway 

közrendőr –, igen kellemetlen közlendőm van az ön számára. Ha 
a lelkiismeretem nem tiltakozna ellene, szívem szerint tartanám 
a számat, de hát végül is első a kötelesség, nem igaz? Tudja, Mr. 
Finch, a rendőr életének egyik hátulütője, hogy időnként 
képtelen úriemberként viselkedni. 

– Kétségtelen – értett vele egyet George. 
Mullett nyugtalan nyeldeklésbe kezdett. Szemében ismét 

megjelent az űzött tekintet. A hatósági közeg sajnálkozva 
pillantott rá. 

– Elöljáróban szeretném megjegyezni – folytatta –, hogy 
személy szerint nekem semmi kifogásom Mr. Mullett ellen. Rövid 
ismeretségünk alatt semmi olyat nem tett, amiből arra 
következtethetnék, hogy ne lenne kellemes társ vagy ne végezné 
kellő odaadással a munkáját. Ezzel együtt is úgy érzem, nem árt, 
ha tudja róla, hogy büntetett előéletű. 

– Büntetett előéletű?! 
– Már új életet kezdtem! – vetette közbe sietve Mullett. 
– Hogy Mr. Mullett új életet kezdett-e vagy sem, nem tudom 

– jelentette ki Garroway közrendőr. – Csak annyit tudok 
biztosan, hogy nemrég lecsukták. Lehet, hogy igaz, amit mond, és 
tényleg jó útra tért. De akkor is tény: egy ideig börtönben ült, és 
rendőrként kénytelen vagyok rovott múltjáról tájékoztatni az 
urat, aki jelenleg alkalmazza. Amikor megláttam Mr. Mullettot, 
az arca mindjárt nagyon ismerősnek tűnt, de csak most jöttem rá, 
hogy azért, mert nemrég láttam a képét a bűnügyi 
nyilvántartóban. Talán ön is tudja, uram, hogy az elítélteket, 
mielőtt megkezdenék büntetésük letöltését, szemből és profilból 
egyaránt lefényképezik. Mr. Mullettról mintegy tizennyolc 
hónappal ezelőtt készült ilyen fotó, amikor is egy évet kapott 
lopásért. Megkérdezhetem, hogyan lett Mr. Mullett az ön 
alkalmazottja? 

– Mr. Beamish ajánlotta nekem. Mr. Hamilton Beamish. 
– Ebben az esetben, uram, az előbb elmondottakhoz nincs 

több hozzáfűznivalóm – hajtott fejet a rend őre e köztiszteletben 
álló név előtt. – Mr. Beamishnek biztos jó oka volt rá, hogy pont 



Mr. Mullettot ajánlja önnek. Végül is, Mr. Mullett már meglakolt 
bűnéért, és szinte felesleges is hozzátennem, hogy jelen 
pillanatban semmit sem tudnék felhozni ellene. Pusztán úgy 
éreztem, kötelességem beavatni önt a viselt dolgaiba, mert 
fennállt a lehetősége, hogy ön nem szívesen alkalmaz 
olyasvalakit, akinek priusza van. Most azonban vissza kell térnem 
az őrsre, mert vár a munka. Viszontlátásra, Mr. Finch. 

– Viszontlátásra. 
– Viszontlátásra, Mr. Mullett. Örülök, hogy megismertem. 

Mondja csak, a Sing-Singben nem futott össze véletlenül egy 
Gorilla Joe nevezetű fickóval? Nem? Milyen kár. Mindketten 
ugyanabból a városból keveredtünk ide. Szívesen hallottam volna 
Joe-ról. 

Garroway közrendőr távozása után hosszúra nyúlt a csend. 
George Finch zavartan toporgott. Barátságos fiatalember lévén ki 
nem állhatta a kínos jeleneteket. Mullettra nézett. Az inas viszont 
az eget kémlelte elmélyültem 

– Ööö… Mullett – szólalt meg végül George. 
– Uram? 
– Nekem ez az egész szörnyen kellemetlen. 
– Egyikünknek sem kellemes, uram. 
– Érzésem szerint Mr. Beamishnek mindent el kellett volna 

mondania magáról. 
– Mr. Beamish minden bizonnyal úgy vélte, felesleges 

mindenbe beavatnia önt, uram, hiszen tisztában volt azzal, hogy 
új életet kezdtem. 

– Na, igen, de akkor is… Ööö… Mullett. 
– Uram? 
– A rendőr az imént lopásról beszélt. Elárulná, hogy maga 

milyen… ööö… módszert alkalmazott? 
– Hát, uram, miután inasként házon belül tudtam magam, 

csak a megfelelő pillanatra vártam, akkor aztán elemeltem, ami a 
kezem ügyébe akadt, és megléptem vele. 

– Ne mondja! 
– De igen, uram. 
– Na, de tényleg, Mr. Beamish azért legalább egy halvány 

célzást elengedhetett volna! Az ég szerelmére! Hiszen ezek 



szerint már hetek óta más se csinálok, mint kísértésnek teszem ki 
magát! 

– Bizony, uram – méghozzá nem is akármilyen kísértésnek. 
De én örömmel veszek minden kihívást, Mr. Finch. Valahányszor 
csak kettesben találom magam a gyöngyös mandzsettájával, 
uram, ringbe szállók a Gonosz ellen, aki azt sugallja nekem: 
„Ugyan miért nem nyúlod már le, Mullett?” Folyton csak ezt 
hajtogatja. „Ugyan miért nem nyúlod már le, Mullett?” Az 
ilyesfajta kísértésnek ellenállni pedig igazán remek gyakorlat, 
uram. Erősíti az ember erkölcsi tartását. 

– Meghiszem azt. 
– Bizony, uram. Szörnyű, hogy mire rá nem venne engem ez 

a Gonosz! Olyan is megesett már, amikor ön az ágyában feküdt, 
hogy a fülembe duruzsolta: „Nyomj az orra alá egy kloroformmal 
átitatott rongyot, Mullett, aztán pucolj meg a szajréval!” Csak 
gondoljon bele, uram. 

– Belegondoltam. 
– De eddig minden alkalommal sikerült felülkerekednem, 

uram. Mióta önnél dolgozom, Mr. Finch, még egyszer sem 
maradtam alul a Gonosszal szemben. 

– Ezzel együtt sem hinném, hogy a továbbiakban is nekem 
dolgozik, Mullett. 

Az inas csüggedten hajtotta le a fejét. 
– Ettől féltem, uram. Amióta csak ez a fakabát a gágogó 

lúdtalpát a tetőre tette, tudtam, hogy semmi jó nem sül ki belőle. 
De nagyon örülnék, ha mégis meggondolná magát, uram. 
Szavamra mondom, hogy a bűnös múltat egyszer s mindenkorra 
magam mögött hagytam. 

– Netán valamiféle vallási meggyőződésnek köszönhető, hogy 
új életet kezdett? 

– Nem, uram, hanem annak, hogy szerelmes lettem. 
Ez a vallomás szemlátomást érzékeny húrt pendített meg 

George Finch lelkében. Tekintetéből eltűnt a rideg, hajlíthatatlan 
kifejezés, hogy a helyét már-már olvatag pillantás vegye át. 

– Mullett! Ez komoly? 
– Igen, uram, valóban szerelmes vagyok. Fannynak hívják a 

kicsikét, uram. Fanny Welchnek. Foglalkozására nézve pedig 
zsebtolvaj. 



– Zsebtolvaj?! 
– Igen, uram, méghozzá a legügyesebb női zsebtolvajok 

egyike. Olyan leheletfmoman veszi ki az ember zakója zsebéből 
az órát, hogy kész lenne letenni a nagyesküt: még a közelében 
sem járt soha. Fanny szinte művészi tökélyre fejlesztette a 
szakmát. De azt ígérte, ha megjavulok, ő is új életet kezd, és most 
éppen bútorra teszem félre a pénzt. Úgyhogy nagyon remélem, 
fontolóra veszi a dolgot, uram. Ha pont most állás nélkül 
maradnék, lehet, hogy újból eltévelyednék. 

George homloka ráncba szaladt. 
– Nem kellene engednem magának. 
– De azért megteszi, uram? 
– Amilyen gyenge a szívem. 
– Nem gyenge az, uram. Sokkal inkább könyörületes. 
George elgondolkozott. 
– Mióta is van nálam, Mullett? 
– Lassan egy hónapja, uram. 
– És mi a helyzet a gyöngyös mandzsettámmal? 
– Még mindkettő ott lapul a helyén, uram, a fiókban. 
– Rendben van, Mullett, maradhat. 
– Igazán nagyon szépen köszönöm, uram. 
Fenti párbeszéd után egy darabig mindketten hallgatásba 

merültek. A lemenő nap fénye aranyos sugárszőnyeget terített a 
tetőre. Ilyenkor sok férfi lelke megnyílik, s hajlik rá, hogy 
bizalmas vallomást tegyen. 

– Milyen csodálatos dolog is a szerelem, Mullett! – kiáltotta 
George Finch. 

– Nekem is az a véleményem, hogy a szerelem mozgatja az 
egész világot, uram. 

– Mullett. 
– Uram? 
– Mondhatok magának valamit? 
– Természetesen, uram. 
– Mullett – kezdte George Finch –, képzelje, én is szerelmes 

vagyok! 
– Meglep, hogy ezt mondja, uram. 
– Észrevette, milyen kínos gonddal öltözködöm mostanság, 

Mullett? 



– Nem, uram. 
– Pedig akár észrevette, akár nem, az utóbbi időben bizony 

igencsak odafigyelek rá, mit veszek fel, Mullett, és azért vált 
belőlem ilyen piperkőc, mert beleszerettem egy lányba, aki a 
Keleti Hetvenkilencedik utcában lakik. A Plazában figyeltem fel 
rá. Ott ebédelt egy másik nővel, aki pont olyan, mint Nagy 
Katalin, minden oroszok cárnője. Gondolom, az édesanyja lehet. 

– Minden bizonnyal, uram. 
– Az étteremből egész hazáig követtem őket. Nem is értem, 

minek mesélem el ezt magának, Mullett. 
– Nem, uram. 
– Azóta pedig szinte egyfolytában ott koptatom a járdát a 

háza előtt. Ismerős a Keleti Hetvenkilencedik utca tájékán, 
Mullett? 

– Soha életemben nem jártam még arra, uram. 
– Nos, még szerencse, hogy nem valami felkapott környék, 

különben már rég letartóztattak volna közveszélyes 
utcakerülésért, olyan sokat lődörgök arrafelé. És mind a mai 
napig egy szó nem sok, annyit sem váltottam ezzel a lánnyal, 
Mullett. 

– Ma viszont sikerült szóba elegyednie vele, uram? 
– Bizony! Vagy talán inkább azt kéne mondanom: ő 

elegyedett szóba velem. Édes, lágy hangja leginkább a 
kismadarak tavaszi trillájához fogható, Mullett. 

– Igazán dallamos lehet a hangja, uram. 
– Sokkal jobban fedi a tényeket, Mullett, ha azt mondom: 

egyenesen mennyei hangja van. No, már most, a következőképp 
elegyedtünk szóba: épp a ház előtt ácsorogtam, mikor arra jött a 
lány, egy skót terriert sétáltatott pórázon. Ekkor egy hirtelen 
támadt fuvallat lekapta a fejemről a kalapom, ami feléje kezdett 
gurulni a járdán, amíg csak a lány meg nem állította. Azaz 
rálépett, Mullett. 

– Ne mondja, uram! 
– Bizony, Mullett. Ezt a kalapot, amit a kezemben tartok, ő 

illette a lábával. Személyesen. 
– És aztán mi történt, uram? 
– A lány idegességében elejtette a pórázt, a skót terrier meg 

nekiiramodott, és a saroknál elkanyarodván Brooklyn felé vette 



az irányt. Én meg persze ott loholtam a nyomában, mígnem a 
Lexington sugárúton végre sikerült nyakon csípnem a 
szökevényt. A heves mozdulattól ismét lepottyant a kalapom, és 
ezúttal egy taxi kerekei alá esett. De én erősen markoltam a 
pórázt, és a végén vissza is vittem a kutyust a gazdijához. A lány 
pedig azt mondta nekem (és most arra kérem, nagyon figyeljen, 
Mullett), szóval, a lány azt mondta nekem, hogy „Ó, hálásan 
köszönöm!” 

– Csakugyan ezt mondta volna, uram? 
– Szóról szóra! Nem csupán egy sima „Köszönöm”- öt, vagy 

„Ó, köszönöm”-öt mondott, hanem azt rebegte: „Ó, hálásan 
köszönöm!” – jelentette ki George Finch, s közben fürkész 
pillantását semmi pénzért le nem vette volna inasáról. – 
Szerintem ez jelent valamit, Mullett. 

– Szerintem is, uram. 
– Aki soha többé nem akar találkozni velem, megköszöni 

ilyen melegen? 
– Egész biztosan nem, uram. 
– És a java még csak most jön, Mullett. Mert miután azt 

mondta: „Ó, hálásan köszönöm”, még hozzátette: „Rosszcsont ez 
a kutyus, ugye?” Maga is érzi, milyen finom fortély rejlik ebben a 
megjegyzésben, Mullett? Hiszen ha beéri azzal, hogy „Rosszcsont 
ez a kutyus”, pusztán leszögezi a tényeket. De miután a végére 
még az „ugye” szócskát is odabiggyesztette, azzal elárulta, milyen 
kíváncsi a véleményemre. Így adta tudtomra, hogy szívesen 
venné, ha hosszasabban elbeszélgetnénk a kutyájáról. És tudja, 
mihez kezdek, amint másik ruhát veszek, Mullett? 

– Netán leül és megvacsorázik, uram? 
– Megvacsorázzak! – szörnyedt el George. – Nem! Vannak 

pillanatok az életben, amikor az ember úgy érzi: már az evés 
puszta gondolata is arculcsapása mindannak, ami faját az 
állatvilágból kiemelte, és ez a mostani is ezek közé tartozik. Épp 
ezért, miután átöltöztem (és már most kijelentem: nagyon 
gondosan meg fogom válogatni, mit veszek fel), feltett 
szándékomban áll visszamenni a Keleti Hetvenkilencedik utcába, 
hogy becsöngessek és a kutyus hogyléte felől érdeklődjek. Majd 
azzal kezdem: remélem, nem viselte meg nagyon szegényt, hogy 
elcsavargott, aztán hasonló stílusban folytatom. Hiszen jó modor 



is van a világon! Aztán meg ezek a skót terrierek olyan finom, 
érzékeny idegzetű kis jószágok… Sosem lehet tudni, a hirtelen 
megrázkódtatás mennyire borítja ki őket. Bizony, Mullett, ezt 
fogom tenni. Kefélje le a frakkomat, de úgy, hogy egy porszem 
nem sok, annyi se maradjon rajta! 

– Igenis, uram. 
– Meg készítse ki a legjobb nyakkendőimet. Mondjuk, egy 

tucatra valót. 
– Rendben, uram. 
– És… a szeszcsempész beugrott ma reggel? 
– Hogyne, uram. 
– Akkor keverjen nekem egy jó erős szódás whiskyt, Mullett 

– mondta George Finch. – Ma este, ha törik, ha szakad, 
csúcsformában kell lennem. 

IV 

A boldog ábrándozásba merült George pár perc múlva durván 
visszazökkent a valóságba, amikor a láthatáron váratlanul 
felbukkant egy ötkilós súlyzó, és olyan veszett dübörgés 
közepette gurult felé a tetőn keresztül, hogy az még Rómeó 
figyelmét is képes lett volna elterelni Júliájáról. A vadul vágtató 
sporteszköz nyomában hamarosan J. Hamilton Beamish is 
megjelent, méghozzá négykézláb közlekedve. Mivel e nagy ember 
az ép elmén kívül az ép testben is hitt, minden este nagyjából fél 
órát gyakorolt a súlyzókkal a szabad levegőn – és szokása szerint 
ismét elvétette az utolsó lépcsőfokot. 

Miután egyensúlyát, súlyzóját és szemüvegét három 
szemgyönyörködtető, egyben gazdaságos mozdulat kíséretében 
visszanyerte, okuláréját orrára visszatéve meglátta George-ot. 

– Hát itt vagy! – kiáltotta Hamilton Beamish. 
– Igen, itt – felelte George – és… 
– Mit kellett ma megtudnom Mullettól? – kérdezte Hamilton 

Beamish. 
– Mit kellett ma megtudnom Mullettól? – kérdezte kórusban 

vele George. 
– Mullett szerint te valami külvárosban élő leányzó után 

mászkálsz! 



– Mullett szerint te tudtad, hogy büntetett előéletű, amikor 
beajánlottad! 

Hamilton Beamish úgy vélte, jobb lesz tisztázni ezt a csip-
csup ügyet, mielőtt a komolyabb beszédtémákra sort kerítene. 

– Persze, hogy tudtam – jelentette ki. – Hát nem olvastad a 
„Nehéz a bűnös múlttól búcsút venni” címmel megjelent 
cikksorozatomat a Lakat Alatt magazinban? Ebben pont a jó útra 
tért bűnözők gondjaival foglalkoztam, és részletesen 
elmagyaráztam: a börtönből épp most szabadult fegyencnél senki 
sem vágyik jobban rá, hogy tisztességes legyen. Hiszen ez napnál 
világosabb! Ugyan áruld már el nekem: ha egy teljes évig 
kórházban ápolnak, miután leugrottál a tetőről, vajon melyik 
sportágat kerülöd majd pestisként, amikor végre felépülsz? Hát 
persze, hogy a tetőkről való leugrálást! 

George homlokán azonban fenti magyarázat sem simította el 
a gondterhelt ráncokat. 

– Ez mind nagyon szép, de senki sem örül annak, ha 
exbetörők grasszálnak a lakásában! 

– Ugyan már! Épp itt lenne az ideje, hogy végre sutba vágd 
ezeket a régi, vaskalapos elveket. Ne nézz már olyan gyanakodva 
a Sing-Sing-viselt emberekre! Vedd úgy, hogy ez a börtön egy 
olyan főiskola, amely a kinti élet megpróbáltatásaira készíti fel a 
hallgatókat. Akkor pedig a rács mögött ücsörgők csupán a 
diáksereglet. Vagy talán nem vagy elégedett Mullettal? 

– Már hogyne lennék! 
– Rendesen ellátja a teendőit? 
– Persze. 
– És mondd csak, elemeit bármit is tőled? 
– Nem tudok róla. 
– Akkor meg mit izgatod magad miatta? Felesleges a rovott 

múltján rágódnod! És most ki vele, halljam, milyen az a lány, 
akibe úgy belehabarodtál! 

– Hát ezt meg honnan vetted? 
– Mullett mondta. 
– És ő honnét tudja? 
– Pár alkalommal a nyomodba szegődött, amikor délután 

elmentél itthonról, és abból, amit látott, mindenre rájött. 
George arcán rózsás pír jelent meg. 



– Megyek, és úgy kihajítom innét ezt a pasast, hogy a lába 
sem éri a földet. Az aljas csúszómászója! 

– Eszedbe ne jusson kihajítani Mullettot, hiszen mindössze 
annyi a vétke, hogy hűséges és odaadó szolgád! Feltűnt neki, 
milyen sokat motyogsz magadban, és… 

– Magamban motyogtam? – visszhangozta George 
döbbenten. 

– Bizony! De a motyogást leszámítva is rendkívül furcsán 
viselkedtél. Így aztán Mullett, amilyen derék, ügybuzgó fickó, 
természetesen utánad eredt, nehogy valami bajod essék. 
Elmesélte, folyton a Keleti Hetvenkilencedik utcában lebzselsz, és 
egy ottani lányra meregeted a szemed. 

George arcán elmélyült a pír. 
– Na, és akkor mi van? – kérdezte dacosan. 
– Én is pont azt kérdezem, hogy mi van? Mármint köztetek. 
– De miért ne meregethetném rá a szemem? 
– De miért kell rá meregetned a szemed? 
– Hát azért, mert szeretem – bökte ki George Finch, s ekkor a 

megtévesztésig hasonlított egy kitömött békára. 
– Már hogy szerethetnéd! 
– Miért ne szerethetném? 
– Mondd csak, olvastad már a Józan párkapcsolatról szóló 

könyvemet? 
– Nem. 
– Ebben az írásomban világosan elmagyarázom, hogy 

voltaképpen a szerelem sem más, mint racionális alapokon 
nyugvó érzelem, ami egymás kölcsönös megismerése után kezd 
kibontakozni férfi és nő között. Kell hozzá némi idő, míg igazán 
mély érzelemmé válik, és az sem árt, ha a két fél érdeklődési köre 
hasonló. Ennek alapján leszel szíves elárulni nekem, hogy is 
szerethetnéd azt a lányt, amikor nem elég, hogy soha az életben 
egyetlen szót sem váltottál vele, de még a nevét sem tudod? 

– Hogyne tudnám a nevét! 
– És miként tudtad meg, ha szabad kérdeznem? 
– Átfésültem a telefonkönyvet, amíg csak rá nem bukkantam 

arra, aki a Keleti Hetvenkilencedik utca tizenhatban lakik. 
Majdnem egy hetem ráment, mert… 



– Keleti Hetvenkilencedik utca tizenhat? Csak nem a kis 
Molly Waddingtonra mereszted a szemed? 

George hevesen összerezzent. 
– Csakugyan Waddingtonnak hívják, aki ott lakik. Ezért is 

volt olyan pokolian nehéz rátalálni. Waddington, Sigsbee H. – És 
amint kiejtette e szavakat a száján, George megilletődött 
pillantást vetett barátjára. – Hamilton! Hammy, öregfiú! – 
kiáltotta érzelmektől elfúló hangon. – Te… te tényleg ismered őt? 
Ez komoly? 

– Hát persze. Akár azt is mondhatnám, meghitt barátok 
vagyunk. Számtalanszor láttam Mollyt a fürdőkádban… 

– Nem igaz! – vágott közbe George, és felháborodásában csak 
úgy remegett minden porcikája. – Aljas, szemenszedett… 

– …pancsikálni, amikor még pöttöm kislány volt. 
– Ja, hogy mint kislányt láttad a kádban pancsikálni? – 

mondta George valamelyest lehiggadva. – Szóval hátulgombolós 
kora óta ismered? De hiszen akkor te magad is egész biztosan 
fülig szerelmes vagy belé! 

– Már hogy lennék! 
– Képes vagy itt állni és azt mondani nekem, hogy bár évek 

óta ismered ezt a csodálatos lányt, mégsem lettél szerelmes belé? 
– hitetlenkedett George. 

– Hát persze! 
George szánakozó pillantást vetett rá. Más magyarázatot nem 

lelvén barátja imént elhangzott, rendkívüli kijelentésére, 
kénytelen volt arra gyanakodni, hogy Hamilton Beamishnek 
minden bizonnyal pár kerékkel kevesebb jutott. Kár érte, hiszen 
amúgy igazán rendes, belevaló gyerek. 

– Mikor ránéztél, soha nem jutott még eszedbe, hogy 
egyetlen mosolyáért cserébe bármit megtennél, akár a csillagokat 
is lehoznád neki az égről? 

– Soha! Hiszen, ha belegondolsz, hogy a hozzánk legközelebb 
lévő csillag is több millió… 

– Jó, jó – hagyta rá George. – Rendben. Felejtsd el. Most 
viszont – váltott témát – az égadta világon mindent el kell 
mondanod róla nekem! Mesélj a családjáról, a lakásáról, a 
kutyájáról meg arról, milyen volt kiskorában és hogy mióta hord 



bubifrizurát, ki a kedvenc költője, hová járt iskolába, mit szokott 
enni reggelire… 

Hamilton Beamish elgondolkozott. 
– Amikor Mollyt megismertem, még élt az édesanyja. 
– De hiszen él az anyja. Láttam. Egy terebélyes asszonyság, 

nagyjából olyan, mint Nagy Katalin, minden oroszok cárnője. 
– Az a mostohája. Sigsbee Horatio pár éve újra nősült. 
– És milyen az édesapja? 
Hamilton Beamish tűnődve tekert egyet az egyik tárcsán. 
– Szerintem Sigsbee H. Waddington is olyan ember – kezdte 

–, akit még pólyáskorában fejre ejtettek. Ha az orvosok egyszer 
felnyitják Sigsbee H. Waddington koponyáját, csak légüres teret 
fognak találni benne. Szinte sosem veszik őt komolyan a józan 
ítélőképességgel megáldott emberek, számos különcsége folytán. 
Például úgy tesz, mintha a Vadnyugatról származna. Afféle 
önjelölt nyugati. 

– Önjelölt nyugati? 
– Csak kevesen tudják, de mostanra az embernek ez az 

altípusa is kifejlődött, akárcsak az önjelölt délvidéki. Ne mondd, 
hogy nem láttál még efféle csodabogarat! 

– Én ugyan nem! 
– Ugyan már! Hát sosem voltál még olyan étteremben, ahol a 

banda dixie-zenét játszik? 
– Dehogynem. 
– Na, látod. És ne mondd, hogy neked még nem tűnt fel, hogy 

ilyen esetekben az a férfi, aki lázas rikoltás kíséretében fölpattan 
a székére, és felcsillanó szemmel meglengeti maga körül az 
asztalkendőjét, eladó egy férfidivatáru-üzletben, és Rosenthal, 
esetleg Bechstein névre hallgat, és nem elég, hogy a New Jersey-
beli Passaicban látta meg a napvilágot, de ráadásul még sosem 
járt egy kőhajításnál messzebb a szülővárosától. Pontosan ilyen 
ember a tipikus önjelölt délvidéki. 

– Aha, értem már. 
– Sigsbee Horatio pedig nem más, mint önjelölt nyugati, 

hiszen a nyári vakációkat kivéve, amikor is Maine-be utazott, 
egész életét New York államban töltötte. Ezzel együtt, amikor őrá 
figyelsz, mégis úgy érzed, mintha csak valami számkivetett 
cowboy szövegelését hallanád. Lehetséges, hogy mindez csupán 



annak a sok western-filmnek a szövődménye, amit a mozikban 
látott. Sigsbee Horatio mindig is lelkesen látogatta a 
mozgóképszínházakat, s veleszületett agylágyulásán talán csak 
tovább rontott, amikor az egyik színész a szeme láttára csókolta 
meg a lovát. Azonban lett légyen bármi az oka, most akkor is az a 
helyzet, hogy a nyílt prérik szabad tere után sóvárog, és ha 
szeretnéd megkedveltetni magad vele, csak annyit mondj, hogy 
Idahóban születtél – bár ezt a tényt, gondolom, általában 
gondosan leplezni igyekszel mások előtt. 

– Még szép, hogy elmondom neki, hol születtem! Hamilton, 
sosem fogom tudni meghálálni neked, hogy ezt elmondtad 
nekem – hálálkodott forrón George. 

– Felesleges hálálkodnod, hiszen úgysem veszed semmi 
hasznát. Sigsbee H. Waddington ugyanis, másodjára nősülvén, 
igencsak rosszul választotta meg aráját, és azóta elmondható, 
hogy szinte rabszolgasorban tartják. Még mindig túlságosan 
rózsás képet festek jelenlegi helyzetéről, ha azt mondom, hogy 
otthon hallgass a neve. Sigsbee úgy táncol, ahogy a felesége 
fütyül. Az asszonnyal kéne valahogy megkedveltetned magad. 

– Akkor áruld el, miként tudnám megkedveltetni magam 
Mrs. Waddingtonnal! 

– Sehogyan. Szinte lehetetlen a kegyeibe férkőzni. 
– Szóval ez a nő amolyan vérbeli, zsarnoki házisárkány? 
Hamilton Beamish bosszús tekintetet vetett barátjára. 
– Ki nem állhatom az ilyen szavakat! Az efféle jelzők Mullett 

szavajárását idézik, és az ész emberét kevés dolog borzasztja el 
jobban az inasod használta szótárnál. Mindazonáltal meg kell 
vallanom, ezek a nyers, és őszinte szavak többé-kevésbé pontos 
képet adnak Mrs. Waddington jelleméről. Tibetben ama ősi 
hiedelem járja, miszerint az emberiség egy bizonyos Drasrinmo 
nevezetű női démontól meg egy majomtól ered. Ezt a teóriát 
nagyban alátámasztani látszik Mrs. Waddington és Sigsbee 
Horatio személye. Egy nőről sem szeretek rosszat mondani, de 
hiába is tagadnám: nem elég, hogy Mrs. Waddington sznob, de 
ráadásul még faragatlan tuskó is egyben, és lélekből nagyjából 
annyi szorult belé, amennyit egy lapos kő alján talál az ember. A 
vagyon és befolyás az ő bálványa, ezért csakis a gazdagokat és az 
arisztokratákat kedveli. Ami azt illeti, történetesen a 



tudomásomra jutott, hogy egy valódi kékvérű angol lord szokott a 
házban lebzselni, s Mrs. Waddington vele reméli Mollyt 
összeboronálni. 

– Csak a holttestemen keresztül! – kiáltotta George. 
– Ennek igazán nem látom semmi akadályát. Én szegény, 

szerencsétlen George-om – mondta Hamilton Beamish, a súlyzó 
egyik tárcsáját gyengéden barátja fejére téve –, lásd be, hogy 
ezúttal túl nagy fába vágtad a fejszédet. Te sosem leszel olyan 
hősszerelmes, aki a cél érdekében mindenen és mindenkin 
átgázol! Jámbor vagy és félszeg. Szerény és bátortalan. Szívem 
szerint téged Természetanyánk kedves kis fehér egérkéi közé 
sorolnálak. Épp ezért egy Mrs. Sigsbee Waddingtonhoz hasonló 
asszonynak két perc sem kéne hozzá, hogy megfogjon, alaposan 
kiklopfoljon, majd bepanírozzon, aztán kirántson ebédre… ööö… 
akarom mondani, biztos így fogalmazna Mullett – tette hozzá 
Hamilton Beamish pironkodva. 

– Nem hiszem, hogy keresztben lenyel – vetette ellen 
hősiesen George. 

– Erre azért nem vennék mérget. Mrs. Waddington 
tudtommal nem vegetáriánus. 

– Arra gondoltam – kezdte George –, esetleg átvihetnél és 
bemutathatnál neki. 

– Hogy a fejemre szálljon a véred? Na, nem. 
– Már miért szállna a fejedre a vérem? Úgy beszélsz erről a 

nőről, mintha ő lenne a maffia vezérkara egy személyben. Én 
akkor sem félek tőle. Hogy Mollyt megismerjem – nyelt nagyot 
George –, szembeszállnék akár egy megvadult bikával is. 

Hamilton Beamish szinte könnyekig meghatódott. Hiába, no, 
azért a nagy gondolkodót is csak emberből gyúrták. 

– Ezek igazán bátor szavak, George. Fogadd elismerésem. 
Bár rossz szemmel nézem, hogy olyan hebehurgyán estél 
szerelembe (és még mindig úgy vélem, az érzés jobb megítélése 
folytán el kellene olvasnod a Józan párkapcsolatról szóló 
könyvemet), mégis őszintén csodálom ezt a hozzáállást. Úgyhogy, 
ha csakugyan komolyan gondolod, akkor átviszlek és bemutatlak 
Mrs. Sigsbee H. Waddingtonnak. És aztán az Úr legyen irgalmas 
hozzád! 

– Hamilton! Remélhetem, hogy ma este…? 



– Most nem tudlak átvinni, mert Minerva nyugati lányainak 
tartok előadást a modern drámáról. Majd máskor. 

– Akkor ma este – jelentette ki George hevesen, s közben 
arcába szökött a vér – megtehetem, hogy elsétálok a Keleti 
Hetvenkilencedik utca irányába, és… ööö… szóval, csak járok 
egyet a környéken. 

– Hát, az meg mire jó? 
– Legalább a házát nézhetem, az is valami, nem?  
– Fiatalság: bolondság! – jegyezte meg Hamilton Beamish 

elnézően. 
Majd két lábát határozottan megvetve gumitalpú cipőjében, a 

nagy ember erőteljes mozdulattal meglendítette súlyzóját. 

V 

– Mullett! – fordult inasához George. 
– Uram? 
– Kivasalta a frakkjaimat? 
– Igen, uram. 
– És mindet le is kefélte? 
– Igen, uram. 
– És a nyakkendőimet is kikészítette? 
– Takarosan elrendeztem őket, uram. 
George megköszörülte a torkát. 
– Mullett! 
– Uram? 
– Ugye, emlékszik még, miről beszélgettünk az előbb? 
– Uram? 
– Tudja, arról az ifjú hölgyről diskuráltunk, akibe én… ööö… 
– Ó, hát persze, hogy emlékszem, uram. 
– Ha jól tudom, maga is látta őt. 
– Csak egy futó pillantás erejéig, uram. 
George újra köszörült egyet a torkán. 
– Khm… ugye, maga is úgy gondolja, Mullett, hogy igen 

vonzó teremtés? 
– De még milyen vonzó, uram. Egy ennivaló cukorfalat. 
– Ennél találóbb jelzőt magam sem találhattam volna! 
– Csakugyan, uram? 



– Ennivaló cukorfalat! Milyen édes szavak! 
– Szerintem is, uram. 
George harmadszor is megköszörülte a torkát. 
– Parancsol egy torokpasztillát, uram? – kérdezte a gazdája 

jóllétét szívén viselő Mullett. 
– Köszönöm, nem kérek. 
– Ahogy gondolja, uram. 
– Mullett! 
– Uram? 
– Képzelje, megtudtam, hogy Mr. Beamish ennek az ifjú 

hölgynek igen közeli jó barátja! 
– Ez aztán a meglepetés, uram! 
– És nemsokára be is mutat neki. 
– Most biztos nagyon boldog, uram. 
George ábrándosan sóhajtott egy nagyot. 
– Az élet meseszép, Mullett. 
– Néha tényleg szép tud lenni, uram. 
– És most mutassa, merre találom azokat a nyakkendőket! – 

mondta George.  



Második fejezet 

1 

Este fél nyolckor, épp akkor, amikor George Finch egy határozott 
mozdulattal megragadta az ötödik nyakkendőjét, egy asszony 
rótta álltó helyében a Keleti Hetvenkilencedik utca tizenhat szám 
alatti ház bizánci stílusban berendezett lakosztályát. 

Első ránézésre úgy tűnik, mintha ez a kijelentés csupa 
ellentmondás lenne. A kákán is csomót keresők teljes joggal 
tehetik fel a kérdést: képes lehet bárki egyhelyben állva a szobát 
róni? A válasz egyszerű: igen, képes lehet rá, mégpedig akkor, ha 
annak az illetőnek valami teljesen feldúlta a lelkivilágát. Az 
eljárás a következő: az ember egy adott helyre plántálja magát, 
azután meg (mancsával a párnát dagasztó macskához 
hasonlatosan) hol ezt, hol azt a lábát mélyeszti a talajba. 
Időnként csupán ez az eljárás óvja meg az erős asszonyokat attól, 
hogy hisztériás rohamot kapjanak. 

Mrs. Sigsbee H. Waddington pedig erős asszony volt a 
javából. Impozáns tömege olykor alaposan megtréfálta az 
idegeneket, akik abba a tévhitbe estek, hogy talán valamiféle 
cirkuszi erőművésznővel hozta össze őket a sors. Bár nem nőtt 
magasra, székében bőségesen kárpótolta magát érte, s először 
szembesülvén vele, az ember agyában óhatatlan felvetődött a 
gondolat: ez a nő talán már sehol sem ér véget. Egyetlen színház 
sem panaszkodhatott az előadás közben üresen kongó nézőtérre, 
váltson ki mégoly elenyésző figyelmet is a műsora, ha Mrs. 
Waddington beugrott megnézni a darabot; jelenléte egyes 
népszónokokat gyakran ama csalóka ábrándba ringatott, hogy 
szavát az Amerikai Egyesült Államok lakosságának túlnyomó 
részéhez intézi. Amikor pedig elutazott, hogy megmártózzon 
kissé a habokban, például Karlsbadba vagy Aix-les-Bains-be, a 
gyógyfürdő vezetőségének tagjai mind idegesen összerezzentek 
azon morfondírozva, vajon győzik-e majd szuflával a 
termálkutak. 

Mindjobban és jobban elterebélyesedő termete is ama 
számos csapás közé tartozott, amely a férjét sújtotta. Hiszen, 



amikor feleségül vette, igazán szilfid volt a neje – aki azonban 
akkor nemcsak törékeny testalkattal rendelkezett, hanem özvegyi 
jogon több milliónyi dollárral is, amit első férje, a néhai P. 
Homer Horlick, a Sajtok Fejedelme rátestált. És Sigsbee H. 
Waddingtont gyakran megkísértette a gyanú, hogy e hatalmas 
tőke kamatait az asszony főleg laktató ételekre költötte. 

Tehát, Mrs. Waddington helyben állva épp nagyban a szobát 
rótta, mikor egyszer csak feltárult az ajtó, és Ferris bejelentette 
Lord Hunstantont. 

Az erősebbik nem történetünkben eddig felvonultatott 
képviselői külsejükre nézvést nemigen tartoztak az Adonisz-
kategóriába, ám a szobába most betoppant férfi alaposan 
feljavította a dicstelenül alacsony átlagot. Magas, vékony, 
elegánsan öltözött ember volt, nyílt tekintetű kék szemekkel 
(melyek egyikén monokli villogott), orra alatt pedig afféle kicsi, 
nyírott bajuszt viselt. Ruháját mesteri szabó avatott keze alkotta, 
és egy géniusz simított rajta végig a vasalóval. Nyakkendője pedig 
egyenesen az égből aláereszkedett légies, fehér pillangó volt, mely 
mintha csak valami trópusi virág kelyhéből a nektárt 
szürcsölgetné, úgy látszott lebegni inggombja felett. (Ha George 
Finch csupán egyetlen pillantást vet erre a nyakkendőre, ajkáról 
biztosan irigy, rekedt kiáltás fakad; hiszen ő épp ekkor gyűrte 
gombóccá a nyolcadikat, hogy mérgesen a sarokba hajítsa.) 

– Nos, már ide is értem! – jelentette be Lord Hunstanton. 
Majd rövid szünet után, a gyengébbek kedvéért még hozzátette: – 
Itt vagyok, ragyogok! 

– Borzasztóan kedves magától, hogy eljött – pihegte Mrs. 
Waddington, miként a szép, híves patakra kívánkozó szarvas, 
ahogy vendége felé fordult. 

– Ugyan már, igazán nincs mit. 
– Tudtam, hogy önre mindig lehet számítani. 
– Csak egy szavába kerül, és én máris pattanok! 
– Bár csak rövid ideje ismerem, ön mindvégig megbízható, 

hű barátnak bizonyult. 
– Csak nincs valami baj? – kérdezte őlordsága. 
Eléggé megütközött, hogy már este hét negyvenkor abban a 

házban találja magát, ahová fél kilencre volt hivatalos vacsorára. 
Épp öltözködés közben érte Mrs. Waddington komornyikjának 



telefonhívása, aki szépen kérte, ha nem okoz gondot, azonnal 
jöjjön át hozzájuk; háziasszonya felindulását látva csak remélni 
tudta, hogy másról van szó s nem arról, hogy pocsékba ment a 
vacsora. 

– Mindennel csak baj van! 
Lord Hunstanton lélekben nagyot sóhajtott. Akkor ezek 

szerint szendvics lesz ecetes uborkával? 
– Sigsbeere már megint rájött a roham! 
– Úgy érti: a férje megbetegedett? 
– Nem komolyan, s leginkább vállon felül – nyelt nagyot Mrs. 

Waddington. – Olyan rémes, hogy pont most, egy fontos 
vacsoraparti előtt jött rá a hoppáré, amikor ön annyit törte 
magát, hogy kikupálja. Bár számtalanszor elmondtam már, akkor 
is tény: amióta ön feltűnt a színen, Sigsbeet mintha teljesen 
kicserélték volna! Most már mindegyik villáról tudja, mire való, 
és még a felfújtakról is egész jól el lehet beszélgetni vele! 

– Nagyon örülök, ha néhány hasznos tippel képes voltam… 
– És valahányszor sétálni viszem, mindig ő megy a járda 

úttest felőli részén. Erre tessék, a legnagyobb vacsoraparti előtt, 
amit valaha adtam, rájön az ötperc! 

– Mégis, mi vele a gond? Netán hajlamos ilyenkor az 
erőszakra? 

– Jaj, dehogy! Távol áll attól, hogy agresszív legyen, bár 
szinte teljesen becsavarodott. 

– Hogyhogy? 
Mrs. Waddington ajka keskeny vonallá préselődött. 
– Sigsbee már megint a Vadnyugat után epekedik! 
– Ne mondja! 
– De bizony, kedves uram, sajnos nem tréfálok, amikor azt 

mondom, hogy a férjem már megint a nyugaton elterülő prérik 
hullámzó tájai után sóvárog! Folyton azt hajtogatja, hogy a keleti 
országrésznek mindörökre befellegzett, és a csendes kanyonok 
közé vágyik, ahol igazán férfi a férfi. Ha kíváncsi a 
véleményemre, hát szerintem valaki titkon westernkönyvekkel 
etette meg Sigsbeet. 

– És nincs semmi, ami ilyenkor jobb belátásra bírná? 
– Általában észre tudom téríteni azzal, hogy leállítom a 

zsebpénzét, de ehhez némi időre van szükségem. Most viszont 



már késő. Egy óra múlva veszi kezdetét a fényes vacsorapartim, 
amelyre idehívtam a New Yorkban tartózkodó legtehetősebb és 
legnagyobb befolyással bíró embereket, akik egyébként most már 
bármelyik pillanatban betoppanhatnak – Sigsbee pedig semmi 
pénzért fel nem venné az ünneplő ruháját! Szerinte egy telivér 
férfinak az dukál, hogy miután bölényét lepuffantotta és a szelet 
húsát kikanyarította belőle, a tábortűznél megsüsse, miközben 
odafentről leragyognak rá a nyugati égbolt csillagai. És most csak 
azt szeretném tudni, mitévő legyek. 

Lord Hunstanton elgondolkozva pödörgette a bajszát. 
– Hát, ez bizony fogas kérdés a javából! 
– Arra gondoltam, ha esetleg ön felmenne és a lelkére 

beszélne… 
– Attól tartok, nem sok haszna lenne. Nélküle sehogy sem 

tudná megtartani a vacsorát? 
– Nem. Akkor tizenhárman lennénk. 
– Értem – felelte komoran őlordsága, majd felderült az arca. 

– Tudom már! Miss Waddingtont kell felküldenie! Neki biztos 
sikerül jobb belátásra téríteni az apját. 

– Maga szerint a férjem hallgat Mollyra? 
– Egész biztosan. Nagyon szereti a lányát. 
Mrs. Waddington meghányta-vetette magában a dolgot. 
– Hm. Az semmiképp sem árthat, ha teszünk egy próbát vele. 

Akkor most felmegyek és megnézem, a lány befejezte-e már az 
öltözködést. Molly olyan kedves gyermek, ugye, Lord 
Hunstanton? 

– Igazán bájos teremtés! 
– Úgy érzem, ha édeslányom volna, sem szerethetném 

jobban! 
– Kétség sem férhet hozzá! 
– Persze, meg kell adni, bármennyire szeretem is, azért nem 

kényeztetem el túlságosan. Manapság annyi lányt tönkretesznek 
azzal, hogy ostobamód agyondédelgetik. 

– Milyen igaz! 
– Tudja, Lord Hunstanton, szívem leghőbb vágya, hogy egy 

szép napon boldog házasságban lássam élni Mollyt, valami derék 
emberrel az oldalán. 



Őlordsága becsukta az ajtót Mrs. Waddington mögött, majd 
néhány percig mélyen gondolataiba merülve álldogált. Talán az 
járt a fejében, vajon meddig kell még várnia a koktélra, de az is 
lehet, hogy magvasabb témákon töprengett – ha egyáltalán akadt 
magvasabb témája, melyen eltűnődhetett. 

II 

Mrs. Waddington előbb nagy keservesen fellavírozott a 
lépcsőkön, majd kifulladva állt meg az egyik ajtó előtt, amely a 
második pihenő közelében helyezkedett el. 

– Molly! 
– Igen, mama? 
Mrs. Waddington rosszallóan vonta ráncba a homlokát, 

amint a szobába lépett. Annyiszor szájába rágta már ennek a 
lánynak, hogy hívja őt anyának! 

Ám jelen pillanatban semmi értelme sem lett volna, ha ilyen 
csip-csup dologgal mellékvágányra tereli a beszélgetést. Nagy 
nyöszörgés közepette egy székbe rogyott. Mrs. Sigsbee H. 
Waddington ugyan erős asszony volt, mégis lerítt róla: őt is, 
miként a széket, csak egy hajszál választja el a teljes 
összeomlástól. 

– Szent isten, mama! Mi bajod? 
– Ne előtte – mormolta Mrs. Waddington, fejével Molly 

szobalánya felé intve. 
– Rendben, mama. Elmehet, Julie, nincs már szükségem a 

segítségére. Hozhatok egy pohár vizet, mama? 
Molly aggódó pillantást vetett szenvedő mostohájára; annyira 

szerette volna, ha a víznél valami erősebb itallal is kínálni tudja. 
Ám néhai édesanyja, mint afféle begyöpösödött, régi vágású 
szülő, a maga egyszerű, konzervatív módján nevelte őt fel – s 
Molly úgy lépett huszadik életévébe, hogy addig még csak bele 
sem szagolt az alkoholba (bármilyen hihetetlennek is tűnik ebben 
a mi felvilágosult korunkban). Most viszont, mostohája láttán, 
aki olyan szaporán nyeldekelt előtte, akár a varangyosbéka, ha 
észreveszi a kedvenc mocsara partján felé közeledő gólyát, biztos 
nagyon sajnálta, hogy nem tartozik ama józan gondolkodású mai 



lányok közé, akiknél mindig akad egy korty itóka az ékkövekkel 
kirakott laposüveg mélyén. 

S bár hiányos neveltetése folytán ebben a vészhelyzetben 
Mollynak nemigen lehetett hasznát venni, ahogy az esti partira 
való készülődés kellős közepén ott állt neglizsében, senki sem 
tagadhatta: ennek dacára is díszére válik a női nemnek. Ha 
George Finch most láthatta volna… De ha George Finchnek most 
lehetősége nyílt volna rá, hogy lássa Mollyt, úriemberhez illő 
módon azonnal becsukja a szemét és elfordul, hiszen a lány az 
öltözködéssel csupán addig a szakaszig jutott, ami még nem való 
a bámész férfiúi tekinteteknek. 

Azért azt meg kell adni, csukja be bármilyen villámgyorsan 
George Finch a szemét, akkor sem tudta volna elkerülni, hogy 
egy futó pillantás erejéig be ne lássa: a találó jelzők terén valóban 
száz százalékig (vagy tán még annál is jobban) igaza volt 
Mullettnak az imént. Hiszen Molly Waddington, vitán felül és 
minden kétséget kizáróan, csakugyan ennivaló cukorfalat. A lány 
ruházata jelenleg mindössze halványsárga alsóneműből és a 
selyemharisnyás lábára húzott parányi aranycipellőből állt, épp 
ezért rózsaszínű ujjacskái szemérmesen összehúzták fodros 
szegélyű, kék fésülködőköpenyét. Kedves, kerek arcú, fitos orrú, 
bubifrizurás teremtés volt hatalmas szemekkel, apró, egyenletes, 
fehér fogsorral s egy pöttömnyi anyajeggyel a nyaka hátulján, 
meg… Szóval, dióhéjban összefoglalva: ha George Finch ilyen 
toalettben láthatta volna Mollyt (akár a másodperc egy 
töredékéig is), akkor hangosan felvakkant és az oldalára 
hemperedik, akár egy kiskutya. 

Mrs. Waddington, már valamelyest könnyebben lélegezvén, 
megszokott, zsarnoki stílusában húzta ki magát a széken. 

– Molly, ugye nem adtál apádnak mostanában Zane Grey-
könyveket? – kérdezte mostohalányát. 

– Hát persze, hogy nem! 
– Egészen biztos? 
– Teljesen. Szerintem egyetlen árva western sincs a házban. 
– Akkor úgy látszik, megint sikerült meglépnie, hogy 

megnézzen egy cowboyfilmet – sóhajtott egy nagyot Mrs. 
Waddington. 

– Csak nem azt akarod mondani… 



– De igen! Apád agyában megint elindult a piros golyó! 
– Nagyon? 
– De még mennyire! Még csak át sem akar öltözni vacsorára! 

Azt mondta, hogy ha a fiúk nem komálják… – csuklott el e szóhoz 
érve Mrs. Waddington hangja, s enyhén megborzongott – nem 
komálják őt flanelöltönybe bújva, akkor ugyan leshetik, hogy ő 
lejöjjön a partira. Lord Hunstanton pedig azt javasolta, téged 
küldjelek apádhoz, hátha neked sikerül valahogy a lelkére 
beszélned. 

– Lord Hunstanton? Hát már ilyen korán ideért? 
– Én telefonáltattam rá, hogy legyen szíves valamivel 

hamarabb jönni. Napról napra egyre jobban adok a véleményére. 
Igazán kedves ember, nem? 

– De igen – hagyta rá Molly, ám hangjában kétkedés 
csengett. Nemigen kedvelte őlordságát. 

– Olyan jóképű! 
– Igen. 
– És annyira jólnevelt! 
– Valóban. 
– Úgy örülnék annak – jelentette ki Mrs. Waddington –, ha 

egy Lord Hunstantonhoz hasonló férfi kérné meg a kezed. 
Molly ujjával a köpenye szélén lévő fodrot sodorgatta. Nem ez 

volt az első alkalom, hogy vele beszélgetvén mostohaanyja 
felhozta ezt a témát. Amikor Mrs. Waddington ilyen és ehhez 
hasonló megjegyzéseket tett, szent meggyőződése szerint csupán 
elejtett pár burkolt célzást. 

– Hááát… – kezdte Molly. 
– Ez meg mit jelentsen? 
– Szerinted nem túlontúl kimért őlordsága? 
– Már hogy lenne kimért! 
– És a stílusát sem találod mesterkéltnek? 
– Ha ezzel arra céloztál, hogy Lord Hunstantonnak tökéletes 

úriemberhez méltó a modora, akkor egyet kell értenem veled. 
– Nem hiszem, hogy kedvelem az olyan férfiakat, akiknek 

tökéletes úriemberhez méltó a modoruk – jelentette ki Molly 
elmélázva. – Szerintem sokkal vonzóbb egy félszeg fiú, nem? – 
vetette fel, miközben egyik aranycipellője orrát másik topánja 
sarkához dörzsölte. – Azt hiszem, én inkább olyan férfit 



képzeltem el páromul – folytatta a lány, miközben szemébe 
ábrándos tekintet költözött –, aki némileg vékonydongájú, 
alacsony termetű, szép, barna a szeme, a haja pedig világos 
vörösesbarna. Aki csak messziről követ a tekintetével, mert 
túlságosan nyuszi ahhoz, hogy megszólítson, és amikor mégis 
alkalma nyílik rá, hogy szóljon hozzád, zavarában köhécselni 
kezd meg fülig pirul, és egymásba fűzögeti az ujjait, mókásan 
habog-dadog, folyton belebotlik a saját lábába, és leginkább egy 
ennivaló barikára emlékeztet… 

Mrs. Waddington, székéről felemelkedvén, olyan vészjóslóan 
tornyosult mostohalánya fölé, akár a vidéki táj felett borongó 
viharfelhő. 

– Molly! – kiáltotta. – Kicsoda ez a fiatalember? 
– Ugyan már, ki lenne? Csak ilyesfajta férfit képzeltem el 

magamnak. 
– Az más – könnyebbült meg Mrs. Waddington. – Csak 

éppen úgy beszéltél róla, mintha ismernéd. 
– Nahát, hogy jutott ilyesmi eszedbe! 
– Ha pedig bármelyik fiatalember valaha is mókás dadogásba 

kezd, amikor megszólít, egyszerűen levegőnek nézed! 
– Hát persze, hogy annak nézem majd. 
Mrs. Waddington hevesen összerezzent. 
– Annyira megzavartál ezzel a sok sületlenséggel, hogy 

apádról csaknem teljesen megfeledkeztem. Azonnal vedd fel a 
ruhád, és menj oda hozzá! Beszélj a fejével! Ha nem jön le 
vacsorázni, tizenhármán leszünk, és akkor az én partimnak 
befellegzett! 

– Pár percen belül elkészülök. Apu hol van? 
– A könyvtárszobában. 
– Máris ott leszek! 
– És miután apádat sikerült jobb belátásra térítened, eredj a 

szalonba, és beszélgess egyet Lord Hunstantonnal. Ott hagytam 
egyedül. 

– Rendben, mama. 
– Anya! 
– Rendben, anya – ismételte meg Molly engedelmesen, 

hiszen a rendes, kötelességtudó lányok közé tartozott. 



III 

Molly Waddington azonban nemcsak rendes, kötelességtudó lány 
volt, hanem azt is tudta, miként vegyen rá másokat bizonyos 
dolgok megtételére egy kis hízelgéssel. Jelen állítás igazolására 
pedig jobb példát keresve sem találhatnánk, mint azt a tényt, 
hogy amint az óramutatók jelzése szerint éppen tíz perccel múlt 
nyolc, egy mélynövésű, pirospozsgás arcú, ősz kefefrizurát viselő 
ember totyogott le nagy durcásan a Keleti Hetvenkilencedik utca 
tizenhatos szám alatti lakás lépcsőin, hogy aztán a hallban 
megtorpanva szúrós tekintetet lövelljen Ferris komornyik 
irányába. Ez a kurta úriember pedig nem volt más, mint Sigsbee 
H. Waddington, aki immár a tekintélyes társadalmi pozícióban 
lévő urak szokásos, estebédhez viselt öltözékében feszített (bár 
rajta még ez is slamposan hatott). 

Mivel sok érdekesség rejlik a részletekben, ezért ehelyütt 
megemlítjük, hogy Molly hét perccel nyolc előtt ért a 
könyvtárszobába, és pontosan tizenöt másodperccel később 
fogott hozzá ahhoz, hogy apját jobb belátásra térítse. Hét óra 
ötvennégykor Sigsbee Waddington ellenállása gyengülni kezdett. 
Hét óra ötvenhétkor ellőtte az utolsó puskaporát is, és hét 
ötvenkilenckor, váltig azt hangoztatva, hogy ő aztán soha az 
életben meg nem adja magát, kénytelen-kelletlen beadta a 
derekát. 

Ami Molly érveit illeti, azokkal kapcsolatban nem szükséges 
minden apróságot felsorolnunk. Csak annyit jegyziink meg: ha 
egy ember őszintén szereti a lányát, ez a lány odamegy hozzá és 
kijelenti, mennyire várt egy bizonyos partit meg hogy még új 
ruhát is vett magának erre az összejövetelre, végül pedig még azt 
is hozzáteszi, hogy ha az apja a távollétével tüntet, akkor 
nemcsak a parti, de a lánya boldogsága sem lesz teljes – nos, 
akkor ez az ember (hacsak nincs kőből a szíve) végül csak 
kötélnek áll. Sigsbee Waddingtonnak pedig távolról sem volt 
kőből a szíve. Józan ítélőképességgel megáldott bírák ugyan 
gyakran éltek a gyanúperrel, hogy a fejét valamilyen 
gránitkemény anyagból faragták, ám a szívét soha nem érte 
hasonló vád. A nyolc óra már a hálószobájában érte Mr. 
Waddingtont, amint nagyban magára kapkodta az ünneplő 



ruháját, most, tíz perccel később pedig a hallban álldogált, és 
sanda oldalpillantásokkal méregette Ferrist. 

Sigsbee Waddington azt gondolta, hogy Ferris egy túltáplált 
tapló. 

Ferris viszont a maga részéről úgy vélte, Sigsbee Waddington 
igazán szégyellhetné magát, amiért egy ilyen felháborító 
nyakkendőt tesz közszemlére. 

De a gondolatait mindenki megtartja magának. Amikor 
Ferrisnek szóra nyílt a szája, csak annyit mondott: 

– Parancsol egy koktélt, uram? 
Mire Sigsbee Waddington tömören rávágta: 
– Naná! Ide vele! 
Azután egy darabig mindketten hallgatásba merültek. Mr. 

Waddingtonnak még mindig nem sikerült teljesen lecsillapodnia, 
ezért mogorván maga elé meredt. Ferris pedig, miután 
arcvonásai ismét kisimultak, azon kapta magát, hogy gondolatai 
már megint az angliai Little-Seeping-in-the-Wold-beli 
Brangmarley Hall irányába terelődnek, ahol komornyikoskodása 
első, boldog napjait töltötte. 

– Ferris! – szólalt meg Mr. Waddington egy idő múlva. 
– Uram? 
– Járt már valaha a Vadnyugaton, Ferris? 
– Nem, uram. 
– És miért nem? – kérte számon inasától harciasan Mr. 

Waddington. 
– Értesüléseim szerint, uram, Amerika nyugati államaiban az 

élet nem valami kényelmes, ráadásul még a társadalmi érintkezés 
szabályait is semmibe veszik. 

– Levegőt! – hörögte Mr. Waddington, amint a bejárati ajtó 
felé csörtetett. 

Úgy érezte, rögtön megfullad. A szabad ég alá kívánkozott. 
Ha csak néhány röpke pillanatra is, de magányra vágyott a néma 
csillagok alatt. 

Hasztalan lenne tagadnunk, hogy ebben a percben Sigsbee H. 
Waddington igencsak közveszélyes állapotban leledzett. A népek 
történelme is azt mutatja: mindig a legzsarnokibb elnyomásnak 
kitett tömegek felkelése volt a legiszonyatosabb, és az egyéneknél 
sincs ez másképp. Dühöngő őrült sem lehet félelmetesebb a 



felesége igája alatt nyögő férjnél, míg lázongása rövid ideje tart. 
Még Mrs. Waddington is belátta: amikor Sigsbee Horatión kitör 
az eszeveszettség, nem számít, milyen korlátlan a hatalma 
általában felette – hiszen olyankor még Hasfelmetsző Jack is 
kiscserkésznek tűnik hozzá képest. Így aztán bölcsen kitért az 
útjából, ameddig férje tombolása tartott, hogy aztán szigorúan 
megbüntesse, amint lehiggadt. 

Ahogy Sigsbee Waddington a háza előtti járdán álldogálva 
magába itta azt a porból és benzingőzből álló, bűzös keveréket, 
amit New Yorkban levegőnek neveznek, és hideg 
hüllőtekintetével azokat a bágyadtan pislákoló 
csillagszerűségeket vizslatta, melyekre a Kelet tehetségéből 
futotta, arcán olyan bősz kifejezés jelent meg, mint aki mindenre 
elszánta magát. Készen állt arra, hogy ha kell, harcoljon, öljön és 
mindent felprédáljon. Molly magabiztos kijelentése, miszerint 
egyetlen árva Zane Grey-kötet sincs a házban, igencsak távol állt 
a valóságtól. Sigsbee Waddingtonnak megvolt a maga 
különbejáratú kis westerngyűjteménye, titkon az egyik szekrény 
mélyére rejtve, és reggel óta szinte le sem tette A bíbor zsálya 
lovasait. Ráadásul aznap délután elosont otthonról egy Hatodik 
Sugárúton lévő mozgóképszínházba, ahol éppen az Egy kicsi 
lyány a szomszéd tanyárúlt vetítették, Henderson Hoover és 
Sara Svelte főszereplésével. Sigsbee Waddington ugyan ott 
ácsorgott a járdán frakkba bújva (melyben hajszálra úgy festett, 
mint aki a világot jelentő deszkák kedvéért öltött magára 
pincéregyenruhát), lélekben viszont bőrnadrágot és széles 
karimájú nemezkalapot hordott, az emberek pedig csak 
Duplalövetű Thomasként emlegették. 

Egy Rolls-Royce gördült a járdaszegélyhez, mire Mr. 
Waddington pár lépéssel arrébb húzódott. Az autóból egy kövér 
férfi kászálódott elő, majd kisegítette onnét még nála is testesebb 
nejét. Mr. Waddington azonnal tudta, hogy Mr. és Mrs. Brewster 
Bodthome-nal áll szemben. B. Brewster, a Fogkefekötő Kft. első 
alelnöke azonban a sok hájon kívül rengeteg pénzzel is vastagon 
ki volt párnázva a bőre alatt. 

– Fújj! – mormolta halkan maga elé Mr. Waddington, lelke 
mélyéig megrendülve. 



A párost elnyelte a ház, ám hamarosan egy másik Rolls-Royce 
érkezett, majd a nyomában egy Hispano-Suiza. Az első kocsiból a 
Pattogatott Kukorica Rt. vezérigazgatója szállt ki feleségestül, 
míg a másodikból az Egyesült Marhahús cég feje tűnt elő lánya 
kíséretében. Ez a pár ember pedig óvatos becslések szerint is 
nagyjából nyolcvan- és százmillió dollár közé eső értéket 
képviselt élősúlyban. 

– Meddig? – nyögött fel Mr. Waddington, a mindenséget 
faggatva. – Meddig még? 

Majd miután az ajtó becsukódott a vendégek mögött, Mr. 
Waddington felfigyelt egy igencsak különösen viselkedő 
fiatalemberre. 

IV 

Annak oka pedig, amiéit George Finch (mert hiszen ő volt ez az 
ifjú) különösen viselkedett, egészen egyszerűen abban keresendő, 
hogy félszeg egyéniség lévén nem tudta az eszével vezérelni 
lépteit. Természetesen, ha egy átlagos fiatalember (akinek soha, 
semmitől sem sül le képéről a bőr – hiszen vastagságára nézve az 
elefánttalp is elbújhat mellette –, és aki, hogy célját elérje, 
higgadt közönnyel átgázol mindenen és mindenkin) látogatást 
kíván tenni egy ifjú hölgynél, hogy a kiskutyája hogyléte felől 
érdeklődjék, minden lábrázás és vacillálás nélkül belevág. 
Megigazítja mindkét kézelőjét, kiegyenesíti a nyakkendőjét, és 
már kepeszt is felfelé a lépcsőkön, hogy aztán nekiessen a 
csengőnek. Nem úgy, mint a gyámoltalan George! 

George taktikája merőben eltért a fentebb vázolt eljárástól. A 
fiú olyan módszert alkalmazott, amely nemcsak elragadó volt, 
hanem a maga nemében igen tetszetős látványt is nyújtott a 
szemnek, ám senki sem tagadhatta, mennyire más, mint az imént 
taglaltak. George azzal kezdte, hogy jó néhány percig féllábon 
álldogált, miközben tekintetét mereven a házra szegezte. Majd 
hirtelen, mintha csak valami baráti kéz tüzesen izzó piszkavasat 
mélyesztett volna a lábikrájába, görcsös mozdulat kíséretében 
előreszökkent. A lépcsőkhöz érvén aztán megtorpant, pár lépést 
hátrált, végül újból mozdulatlanná dermedt. A tüzesen izzó 
piszkavas azonban nemsokára ismét működésbe lépett, és a fiú 



rakétaként szökellt fel a lépcsőkön csak azért, hogy aztán ismét 
visszapattanjon a járdára. 

Amikor Mr. Waddington első ízben rászánta magát, hogy 
megszólítsa, George éppen apró köröket kezdett tenni maga 
körül, a bajsza alatt motyogva. 

Sigsbee Waddington éppenséggel nem volt megfelelő 
hangulatban az efféle viselkedéshez. Ilyesmi, gondolta magában 
keserűen, csakis ezen az elfajzott Keleten fordulhat elő. A 
Vadnyugaton igazi férfi a férfi, és ezért nem jár tangót 
egymagában bejárati ajtókhoz vezető lépcsősorokon. Ventersről, 
A bíbor zsálya lovasainak főhőséről, ha emlékezete nem csal, azt 
állította az író, hogy „öles, szálegyenes fickó, aki a két vállát 
kihúzva tartja, miközben karján csak úgy dagadoznak az izmok, 
és kihívó, kék lángok lobognak a tekintetében”. Mennyivel 
különb is ez a férfi, vélekedett magában Mr. Waddington, az 
előtte lévő féleszű fiatalembernél, aki szemlátomást megelégszik 
azzal, hogy élete tavaszát az utcákon töltse, magányos 
keringőzésbe feledkezve. 

– Hékám! – kurjantotta el magát. 
Hangos kiáltása épp akkor találta telibe George-ot, amikor a 

fiú ismét visszatért a féllábon ácsorgás pozitúrájához, úgyhogy 
még az egyensúlyából is kibillentette; ha kellő lélekjelenlétet 
tanúsítva bele nem kapaszkodik Mr. Waddington bal fülébe, 
egészen biztosan el is esett volna. 

– Igazán sajnálom – kért elnézést George, miután kiszálalta 
magát. 

– Sokra megyek a sajnálatával – dörmögte a sértett fél, 
óvatosan a fülét tapogatva. – És amúgy elárulná, mi a búbánatot 
keres errefelé? 

– Látogatóba jöttem – magyarázta George. 
– Hogy mondta? 
– Látogatást szeretnék tenni ennél a háznál. 
– Aztán melyiknél? 
– Pont ennél. A tizenhatos számnál, amelyiknek Waddington, 

Sigsbee H. a tulaja. 
Mr. Waddington leplezetlen dühvel meredt a félszeg ifjúra. 



– Na, ne mondja! Ha ez igaz, akkor talán érdekelni fogja, 
hogy én magam vagyok Sigsbee H. Waddington, és halvány 
gőzöm sincs arról, ki a fészkes fene maga. Nahát! 

George levegő után kapkodott. 
– Ön csakugyan Sigsbee H. Waddington? – kérdezte áhítatos 

hangon. 
– Bezony. 
George olyasféleképp meredt Molly édesapjára, mintha csak 

valami remekmű került volna a szeme elé – mondjuk, egy 
csodálatra méltó festmény, melyért műgyűjtők hada vív ádáz 
csatát, s amelyet végül dr. Rosenbach szerez meg, hiszen 
háromszázezer dolláros licitnél nála ütötte le a kalapács. S ebből 
a nyájas olvasónak némi halvány fogalma lehet arról, mire nem 
képes a szerelem: hiszen, ha az ember Mr. Waddingtonra nézett 
(már ha egyáltalán rá kellett néznie), elfogulatlan és hűvös fejjel 
azonnal megállapíthatta róla, mennyire távol áll attól, hogy 
szemre való legyen. 

– Mr. Waddington – mondta George –, büszke vagyok rá, 
hogy megismerhettem! 

– Tessék? 
– Büszke vagyok, hogy megismerhetem. 
– Hát aztán! – vetette oda nyersen Sigsbee Waddington. 
– Mr. Waddington – folytatta George –, én Idahóban 

születtem. 
Rengeteg szó esett már a vihar által felkorbácsolt tenger 

hullámaira locsolt olaj csillapító hatásáról, mint ahogy azt is 
feljegyezték, hogy a szivárványon keresztülsikló Szent Grál 
látványa általában a középkor ifjú lovagjainak legszilajabb harci 
kedvét is rögtön lelohasztotta. Ám a krónikák kezdete óta még 
ezzel együtt sem vetették soha papírra, hogy (mint jelen esetben) 
ilyen hirtelen derűs jóindulattá változott volna a vérben forgó 
szemű gyűlölet. Mintha csak George valamiféle varázsigével 
megbűvölte volna Mr. Waddingtont; amint a fiú szavai 
megütötték a fülét, azonnal feledte, mennyire sajog még mindig 
eme hallószervek egyike az előtte álló fiatalember heves 
rángatása következtében. Dühe úgy párolgott el, miként virág 
kelyhéről is elillan a harmat, ha kisüt a nap. Sugárzó arccal nézett 
George-ra. Atyai kézzel paskolgatni kezdte a fiú zakója ujját. 



– Maga tényleg Nyugatról jött? – kiáltotta. 
– Tényleg. 
– Az igazi földi Paradicsomból? A hatalmas, nyílt térségekkel 

teli, mesés Nyugatról, ahol egy energikus férfi jó mélyen a saját 
tüdejébe szippanthatja a szabadság levegőjét? 

George ugyan némileg másképp írta volna le Kelet-Gileadet, 
hiszen szülővárosa akadozó vízellátású, fülledt kis porfészek volt, 
mely Idaho legpocsékabb presszóit mondhatta magáénak, 
mindazonáltal barátságosan megbiccentette a fejét. 

Mr. Waddington, lendületes mozdulatot téve kezével, 
eltakarta a szemét. 

– Ó, a Nyugat! Oly forró imádattal csüggök rajta, mintha csak 
édes szülém lenne! Minden szál virágot külön szeretek, mely dús 
emlei messze elnyúló síkságán tündököl, és örökkön való halmai 
minden egyes napfényben fürdő ormát! 

Mire George csak annyit mondott, hogy ő pontosan ugyanígy 
érez. 

– Szépséges völgyei mélyén sejtelmes árnyékok derengnek, 
melyeket különös, reszketeg ragyogással tölt meg a felettük 
lobbanó villám fénye! 

– Ah! – sóhajtotta George. 
– A fekete fenyvesek csúcsán halványan pislákoló fények 

gyúlnak! És a nyárfák mint viharos tenger hullámzanak a heves 
szélben! 

– Hát nem remek? – vetette fel George. 
– Vadul háborognak a tölgy erdők, miközben tüzes 

lángnyelvként felszikráznak! 
– Mi is lehetne hozzájuk fogható! – tódította George. 
– Szóval, mit is akarok mondani – kezdte Mr. Waddington –, 

minekünk sokkal sűrűbben össze kéne futnunk. Tudja mit, jöjjön 
és kapjon be nálunk pár falatot vacsorára! 

– Na, de csak nem most? 
– De bizony hogy most, ebben a szent minutumban! Ma este 

pár nyomoronc keleti milliomos abrakol itt minálunk, de maga 
oda se bagózzon rájuk! Vegye úgy, mintha ott se lennének! Aztán, 
ha véget ért a vacsora, mi ketten szépen fogjuk magunkat, és 
nagy óvatosan a dolgozószobám felé vesszük az irányt, hogy egy 
jót diskuráljunk. 



– De Mrs. Waddington nem lesz szörnyen mérges, ha az 
utolsó pillanatban egy hívatlan vendég toppan be a vacsorájára? 

Mr. Waddington kidüllesztette a mellét, és széles mozdulattal 
veregetni kezdte. 

– Na, figyeljen csak ide… mi a neve? Finch? Figyeljen csak 
ide, Finch, hát olyan férfinak látszom én, akinek a felesége 
dirigál? 

George véleménye szerint ez a leírás tökéletesen valósághű 
képet adott arról, milyen férjnek is látszik Mr. Waddington, de a 
perc nem volt megfelelő rá, hogy ezt hangosan szóvá is tegye. 

– Köszönöm a kedves meghívást – mondta. 
– Méghogy kedves? Na, ide figyeljen! Ha naphosszat a 

végtelen prérin lovagolva engem a portája előtt kapna el a vihar, 
akkor maga is teljesen természetesnek venné, ha beinvitál, hogy 
harapjak valamit, nem? Csak annyit mondana: „Kerüljön beljebb, 
pajtás! Osszuk meg, amink van.” Nahát akkor! 

Ezzel Mr. Waddington előhalászta a kulcsát a zsebéből. 
– Ferris – szólt az inashoz a hallba érve –, mondja meg 

annak a szájtáti bandának odalent, a konyhában, hogy ízibe 
kapjanak elő még egy terítéket. Erre jártában egy nyugatról jött 
cimborám is beugrik hozzánk egy harapásra. 



Harmadik fejezet 

I 

A tökéletes háziasszony nagy súly helyez rá, hogy semmiképp se 
árulja el, ha feldúlták a lelki nyugalmát. Érje bármilyen csapás, 
akkor is arra törekszik, hogy olyan rezzenetlen képpel állja, akár 
a kínzócölöphöz kötözött rézbőrű, amikor az ellenséges törzs 
tagjai nagy tomahawklengetés közepette körbeugrálják. 
Mindennek dacára tagadhatatlan: amikor Sigsbee Horatio az 
oldalán George-dzsal táncos léptekkel a szobába lejtett és csengő 
hangon bejelentette, hogy a nyugati prérik eme szép szál legénye 
is hozzájuk csapódik vacsorára, Mrs. Waddington egy pillanat 
törtrészéig alapjaiban rendült meg. 

Ám aztán nemsokára összeszedte magát. Bár a benne élő 
asszonyi állat egyre arra ösztökélte: ugyan ragadja már meg 
Sigsbee Horatiót elálló fülénél fogva és addig rázza, amíg 
eresztékeiben meglazulva szét nem esik, azért sikerült úrrá lennie 
indulatán. Lassacskán még a szeméből is kiveszett a főleg döglött 
halakra jellemző, üveges tekintet. Miként a versbéli Halálnak, 
neki is rémes, vicsorgó vigyorra húzódott a szája. De ügyesen 
leplezte a benne tomboló vihart, így aztán már-már szívélyesnek 
tűnt, amikor végül George felé nyújtotta remegő jobbját, azt a 
kezet, mely abban az esetben, ha a gazdája nem lenne olyan 
végtelenül civilizált asszony, a csípőjétől fellendülve a férje arcán 
csattant volna. 

– Övvendek a szevencsének – raccsolta mézesmázos hangon. 
– Olyan boldog vagyok, hogy el tudott jönni, Mr. … 

Itt George bemutatkozására várva elhallgatott, és a fiú, amint 
homályos tekintetét ráemelte, nagy nehezen felfogta: 
háziasszonya szeretné, ha elárulná neki, hogy hívják. Szívesen 
szolgált volna neki erre nézvést némi felvilágosítással, ám sajnos 
momentán szinte minden kiröppent a fejéből. Ködösen ugyan 
derengett előtte valami olyasmi, mintha G-vel vagy F-fel 
kezdődne a neve – ám a folytatás már az agya nagy részét ellepő 
egyiptomi sötétségbe veszett. 



A fiú mentségéül ehelyütt meg kell említenünk, hogy épp 
akkor vette észre Mollyt, amikor megszorította háziasszonya 
kezét, és a lány látványa a lelke legmélyéig felkavarta. 

Molly ugyanis az új estélyi ruháját viselte, amelyről nemrég 
annyit lelkendezett az édesapjának, és George úgy érezte magát, 
mint akinek végre lehullt szeméről a hályog, és most először látja 
a lányt a maga igaz valójában. A fiú ugyan már ezt megelőzően is 
sejtette, hogy Mollynak karja meg válla, meg haja van – de csak 
ekkor ébredt rá teljesen, hogy a szó szoros értelmében milyen kar 
is az a kar meg milyen váll is az a váll, és milyen haj is az a haj. 
Mintha csak egy istennő dobta volna le magáról a leplet. Vagy 
mintha egy szépséges szobor kelt volna életre. Vagy mintha… 
szóval, csak kellőképpen igyekeztünk hangsúlyozni, milyen mély 
benyomást tett George Finchre a lány. Két szeme levesestál 
méretűre tágult, az orrhegye nyulakra jellemző, szapora 
mozgásba kezdett, s láthatatlan kezek jeges vizet kezdtek zúdítani 
a gerince mentén lefelé. 

Mrs. Waddington egy darabig merőn George-ra szegezte 
perzselő tekintetét (mely páros lyukat égetett a fiú homlokába), 
majd elfordult és egy szódavízmágnással kezdett társalgásba. 
Valójában kicsit sem érdekelte, hogy hívják George-ot, bár szíves-
örömest böngészgette volna a fiú nevét egy sírfeliraton. 

– A vacsora tálalva van – jelentette be Ferris, a komornyik, 
aki olyan nesztelenül jelent meg, akár egy dzsinn, ha a lámpát 
dörzsölgetvén megidézik. 

És George egyszer csak a terített asztal felé siettükben 
egymás sarkát letipró milliomosok közt találta magát, majd az 
áradat magával sodorta. Ám az iménti megrázkódtatásból még 
akkor sem tért teljesen magához, s erőtlenül kapkodott levegő 
után. 

Egy félszeg és érzékeny lelkületű fiatalember számára kevés 
helyzet lehet kínosabb annál, mint ha egy olyan vacsoraparti 
kellős közepébe csöppen, ahol valami folyton azt súgja neki, hogy 
nemigen vágytak a jelenlétére. Az a valami pedig, ami megsúgta 
George Finchnek, hogy kicsit sem hiányolták volna ebből a 
bizonyos, aznap este összegyűlt, vidám vendégseregletből, nem 



volt más, mint Mrs. Waddington vasvillatekintete, amely az 
asztalfőről lefelé vándorolva időről időre beléhatolt és kocsonyás 
péppé silányította a boldogtalan ifjút – épp akkor, amikor már-
már megkísértette a gondolat, hogy ha kellő óvatossággal és 
kímélettel bánnak vele, még összeszedheti magát. 

Háziasszonya szeme párja, miként egy termoszpalack, képes 
volt hol égető forróságot, hol jeges hideget ontani magából. 
Amikor a leves kanalazása közben George először magán érezte a 
pillantását, heve úgy söpört végig rajta, mintha egy afrikai 
sivatagon átutazván számum kapta volna el. Másodjára pedig, 
ahogy villájával a tányérján előtte lévő halat piszkálgatta, olyan 
csontig ható hideg járta át, akár a sarkkutatót, ha váratlanul 
hóförgetegbe kerül. De lett légyen meleg avagy hideg, Mrs. 
Waddington tekintetéből mindig engesztelhetetlen, ádáz gyűlölet 
sugárzott felé – s George úgy vélte, ha megfeszül, sem bír soha 
olyasmit tenni, amivel megbékítheti ezt az asszonyt. (Ilyesfajta 
tekintetet láthatott volna például Sisera, az ókori hadvezér Héber 
nejének, Jáhelnak a szemében, ha történetesen pont akkor 
találkozik a pillantásuk, amikor a nő nekiveselkedett a pöröllyel, 
hogy ama végzetes sátorszeget átüsse a koponyáján.) Tömören 
összefoglalva: aznap este George-nak csupán egyetlen új barátra 
sikerült szert tennie, kettőre már nem futotta a tehetségéből. 

Fentebb felsorakoztatott okok egyenes ági leszármazottjaként 
George Finch részvételéről, már ami a gördülékeny társalgást 
vagy a szellemi sziporkákat illeti, egyáltalán nincs 
jelentenivalónk. Ajkát egyetlen velős megjegyzés sem hagyta el. 
Lebilincselő történeteket sem adott elő. Voltaképpen egész idő 
alatt csak egyszer szólalt meg, amikor azt mondta az inasnak: 
„Sherryt kérek” – bár valójában rajnai fehérbort szeretett volna 
inni. 

Azonban meg kell vallani, kedvezőbb körülmények között is 
igencsak kétséges, magához kaparinthatta volna-e tartósan a 
társalgás fonalát az egybesereglettek között. Vendéglistája 
összeállításakor Mrs. Waddington a dúsgazdag nábobok közül 
válogatott, s bármennyire lenyűgöző is a dúsgazdag nábobok 
eszmecseréje a maga nemében, az átlagember számára mégis 
kissé elvontnak tűnik. 



Például a levesnél az egyik vendég (aki hajszálra úgy festett, 
mint egy nagytőkés karikatúrája valamelyik munkáspárti lapban) 
örömét fejezte ki afelett, hogy a Westinghouse részvényei újra 
megerősödtek. Egy másik férfi, aki külsejét tekintve akár az 
ikertestvére lehetett volna, egyetértett vele, hogy zárásra tényleg 
szépen összeszedték magukat. S noha a Wabash kötvényeinek 
látványos zuhanását komor fejrázás kísérte, a Royal Dutch 
értékpapírjainak állását látván sokak szíve csak úgy repesett az 
örömtől. 

A hal felszolgálásával egy időben az Egyesült Marhahús Rt. 
feje érdekfeszítő, ám némileg terjengős história elbeszélésébe 
fogott a bolíviai földparcellázási jogokról. Lényegében arról volt 
szó, hogy a Bolívia Kincsei Szindikátusnak sikerült megszerezni a 
helyi kormánytól nemcsak az ottani olajmezők kiaknázási, 
hanem a bolíviai földterületek hasznosításának jogát is, és a cég 
ezentúl Bolíviai Olaj- és Talajkutató Társaság néven fog 
működni, összesen egymillió dolláros alaptőkével. Ez egyrészt 
kétszázezer darab ötdolláros „A” típusú, másrészt kétszázezer 
darab ötvencentes „B” típusú részvényből áll, és bár semmilyen 
pénzügyi kifizetés nem történik a kockázatviselő cég részére, az 
utóbbi a koncesszió fejében megkapja a teljes „B” típusú pakkot. 
És a lényeg, mondta az Egyesült Marhahús feje, színes kis 
története végére hagyva a csattanót, hogy mivel ezek a „B” típusú 
részvények kapják az osztalék felét, így csődeljárás esetén az „A” 
típusúakkal egyenértékűnek számítanak. 

A történet mindenkinek tetszett, és az asztal körül 
megélénkült a társalgás. Kedélyesen kivesézgették egymás közt a 
Kereskedelmi Bank által meghirdetett hitelkeretek 
rugalmasságát, és valamelyikük általános derültséget keltett, 
amikor kajánkodva összevetette a takarékbetéteket a megújuló 
kamatozású betétszámlákkal. A részvényesekkel szembeni 
kötelezettségvállalás kérdése körül azonban parázs vitába 
bonyolódtak, és már-már elszabadultak az indulatok, amikor 
(mindenki megkönnyebbülésére) Mrs. Waddington jelt adott, és 
a hölgyek testületileg félrevonultak. 

Miután a feketét felszolgálták, és a legtöbben pöfékelni 
kezdték szivarjukat, a mágnások az asztal Mr. Waddington felőli 
végén tömörültek össze, házigazdájuk azonban előbb egy 



tetszetős oldallépéssel kivonta magát bűvkörükből, majd George-
hoz csatlakozott. 

– Nyugaton – mormolta halkan a bajsza alatt, ellenséges 
pillantást lövellve a Fogkefekötő Kft. első alelnökére, amint az 
éppen belekezdett egy Közép-Amerikában tartott pénzügyi 
konferencia részleteinek ecsetelésébe – az ilyen fickóknak golyót 
eresztenének a lábába. 

George egyetértett vele abban, hogy az efféle hozzáállás csak 
becsületére válik a nyugatiaknak. 

– Ezek a keleti fazonok halálosan untatnak – jegyezte meg 
Mr. Waddington. 

George megvallotta, hogy őt is ásítozás fogja el, ha rájuk néz. 
– Az ember azt sem tudja, sírjon-e vagy nevessen – mondta 

Mr. Waddington –, ha eszébe jut, hogy odaát, Utah-ban meg 
Arizonában egyesek épp a nyeregtáskájukat hajtogatják össze, 
mielőtt lasszójukkal a ló hátára erősítenék. 

Bizony, mondta George, Hamlettel szólva, ez itt a bökkenő. 
– Szóval, figyeljen csak ide – súgta a fülébe Mr. Waddington 

–, most felcipelem ezt a bélebödön bandát a társalgóba, azután 
mi ketten fogjuk magunkat, és elosonunk a dolgozószobámba, 
hogy végre beszélgessünk egyet. 

II 

Két újsütetű barát négyszemközti beszélgetését igencsak 
akadozóvá teszi, ha e páros idősebbik tagja hajlamos behúzott 
állapotban lévő cipzárhoz hasonlóan csukva tartani a száját. 
Ennélfogva elmondható: igazán szerencse, hogy mikor a 
dolgozószobájában letelepedvén végül szemközt találta magát 
George-dzsal, Zane Grey mámorító sorai, no meg a vacsora alatt 
önmagának bőkezűen töltögetett itóka alaposan megoldotta 
Sigsbee H. Waddington nyelvét. Sőt, mostanra már abba a 
stádiumba jutott, amelyben a férfiak pocskondiázni kezdik a 
nejüket. Miután térden veregette George-ot, és háromszor is 
elmondta neki, mennyire rokonszenvesnek találja, belevágott. 

– Maga házasember, Winch? 
– Pinch – helyesbített George. 



– Miféle válasz az, hogy Pinch? – értetlenkedett Mr. 
Waddington. 

– Úgy értettem: Pinch a nevem. 
– Hát aztán! 
– Az imént Winchnek hívott. 
– Na, de miért? 
– Talán azt hitte, az a nevem. 
– Mit hittem? 
– Hogy Winchnek hívnak. 
– Nem most mondta, hogy Finchnek hívják? 
– De igen. Csak azt szerettem volna… 
Mr. Waddington ismét térden veregette George-ot. 
– Emberelje már meg magát, fiam – korholta szelíden. – Ha 

Finchnek hívják, miért tesz úgy, mintha Winch lenne a neve? 
Nem csípem, ha cifrázza nekem a dolgokat! Az ilyesmi sehogy 
sem illik egy vérbeli nyugatihoz. Az ilyen pitiáner tinglitanglizást 
hagyjuk meg a keleti partvidékre valóknak. Például az odafent 
összesereglett gyiilevész népségnek, akik egytől egyig mind az 
özvegyek és árvák álnok elnyomói, hogy a kórság essen beléjük! 
Maga viszont csak vallja be őszintén és férfiasan, ha Pinchnek 
hívják. Miként Jakab mondja az írásban: legyen az igened igen és 
a nemed nem – fejezte be a fejmosást enyhe szigorral Mr. 
Waddington, gyufáját a töltőtollához tartva, tévedésből ugyanis 
azt vette a szájába a szivarja helyett (ám alkoholos befolyásoltság 
állapotába kerülvén még a legkülönb ember is hajlamos kissé 
összekutyulni a dolgokat). 

– - Ami a kérdését illeti, a válaszom: nem. 
– Mi nem? 
– Mármint nem vagyok nős. 
– Mikor állítottam én ilyet magáról? 
– Azt tetszett kérdezni, házasernber vagyok-e. 
– Tényleg? 
– Tényleg. 
– Egészen biztos benne? – tudakolta Mr. Waddington, 

őszinte érdeklődéssel hangjában. 
– Hát persze. Még szinte le sem telepedtünk, ön máris nekem 

szegezte a kérdést, hogy nős vagyok-e. 
– Mire maga azt felelte… 



– Hogy nőtlen vagyok. 
Mr.Waddington hatalmasat sóhajtott megkönnyebbülésében. 
– Na, végre, sikerült tisztába tennünk a dolgokat – állapította 

meg –, és hogy eddig minek kellett ennyit köntörfalaznia, fel nem 
foghatom. Szóval, Pinch, olyan meglett emberként, aki nemcsak 
nagyobb tapasztalattal rendelkezik magánál, de sokkal vonzóbb 
külsejű is egyben, a következő tanácsot adom – Mr. Waddington 
egy darabig elgondolkodva szívogatta a töltőtollát. – Azt 
mondom magának, Pinch, mikor megnősül, tegyen róla, hogy 
anyagilag biztos lábon álljon. Mármint legyen saját pénze 
zsákszám, és piócaként tapadjon is rá. Soha ne süllyedjen odáig, 
hogy azokat a legbüszkébb férfiember számára is 
nélkülözhetetlen, apró-cseprő centeket, melyek segítségével 
átevickél a szürke hétköznapokon, a nejétől kelljen 
kikuncsorognia. Vegyük például az én esetemet. Mikor 
megnősültem, tehetős embernek számítottam, anyagilag 
bombabiztos háttérrel. Bőven volt mit a tejbe aprítanom. 
Mindenütt nagy becsben tartottak, nagylelkűségem pedig szinte 
nem ismert határt. Olyan gyöngysort vettem a feleségemnek 
(mármint a néhai első nejemnek), ami kerek ötvenezer 
dolláromba került. 

Idáig jutván beszédében huncut pillantást vetett George-ra a 
szeme sarkából, s a fiú, úgy érezve, illik valamit közbevetnie, 
megjegyezte, hogy rém rendesen tette. 

– Nem részletre vettem – tiltakozott Mr. Waddington –, 
hanem kápéra. Kemény készpénzben szurkoltam le az ötven 
lepedőt. És mi történt? Nem sokkal azután, hogy másodszor is 
megnősültem, néhány balszerencsés tőzsdemanővernek 
köszönhetően minden pénzemet elvesztettem, és azóta anyagilag 
teljesen a nejemtől függök. Ezért lát ma, Winch, megtört 
emberként maga előtt. Elárulok magának valamit, Pinch: olyan 
titkot, amit senki sem gyanít, és amibe még soha, senki mást nem 
avattam be, és magának se mondanám el, ha nem lenne nekem 
olyan fenemód rokonszenves a képe… nem én vagyok az úr a 
saját házamban! 

– Nem? 
– De nem ám! Nem én vagyok az úr a saját házamban. 

Jómagam a csodás, végtelen nyugati térségbe vágyom, de a 



második feleségem makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy itt 
lakjunk, ezen a léleknyomorító keleti partvidéken. És elárulok én 
magának még valamit. – Mr. Waddington ekkor elhallgatott, és 
bosszúsan mustrálgatni kezdte a töltőtollát. – Sehogy sem akar 
szelelni ez a nyamvadt szivar! – fakadt ki ingerülten. 

– Azt hiszem, az egy töltőtoll – jegyezte meg George. 
– Töltőtoll? – Mr. Waddington félszemét lehunyva próbára 

tette iménti állítás igazságtartalmát, és úgy találta: valós 
tényeken alapul. – Nahát! – kiáltotta bizonyos morbid 
elégtétellel. – Jellemző! Ilyesmi is csak ezen a nyüves keleten 
fordulhat elő! Az ember szivarokat kér, erre töltőtollakat adnak 
neki. Itt senkiben sincs becsület vagy tisztességes üzleti szellem. 

– Szerintem Miss Waddington egyszerűen elbűvölően festett 
a ma esti vacsoránál – hozta fel félénken George a szívének oly 
kedves témát. 

– Bizony, Pinch – vette fel újra Mr. Waddington elbeszélése 
fonalát –, a feleségem elnyom engem. 

– Igazán remekül áll Miss Waddingtonnak a bubifrizura! 
– Mondja csak, észrevette vacsora alatt azt a savóképű, 

monoklit viselő fazont, akinek olyan a bajsza, mintha csak a 
fogkefe sörtéi odaragadtak volna az orra alá? Az nem más, mint 
Lord Hunstanton. Mást sem hallok tőle, csak hogy mit illik, mit 
nem. 

– Milyen figyelmes! – kockáztatta meg George, ám Mr. 
Waddington sanda oldalpillantásából azonnal ráébredt: jobban 
tette volna, ha csendben marad. 

– Azt meg hogy értette: milyen figyelmes? Én inkább arcátlan 
ripőknek vagy túlbuzgó mócsingnak nevezném, aki így 
viselkedik. A pasas maga a két lábon járó dögvész – summázta 
jellemrajzát Mr. Waddington. – Az ilyen alakokat egy percig sem 
tűrnék meg Arizonában. Bűzös borzot dugnának az ágyába. 
Lehetőleg olyan példányt, amelyiken épp kitört a veszettség. Mi a 
fészkes fenének kéne egy férfiembernek betéve tudnia az 
illemszabályokat? Amíg az ember fia fittyet hány a veszélyre, 
becsületesen él és egyenesen a céltábla közepébe trafál, no meg 
bárkinek bátran a szeme közé néz, mit számít, ha netán rossz 
villát kap a kezébe? 

– Teljesen igaza van! 



– Vagy netán olyan kalapot visel, ami történetesen nem 
passzol az adott alkalomhoz? 

– Ha már kalapoknál tartunk, meg kell vallanom, mennyire 
tetszett nekem az a darab, amit Miss Waddington hordott, 
amikor először megláttam – vetette közbe George. – Valamilyen 
világosbarna, selymesen puha anyagból készült… 

– Ezt a Hunstanton-hapsit a nejem szabadította rám. (Még 
mindig a második feleségemről beszélek; az első, szegény, már 
megboldogult.) És a mindenségit neki, a piszkos anyagiak miatt 
semmiképp sem tehetem meg, hogy jól orrba gyűrjem a fickót, 
bármennyire viszket is a jobbik énem tenyere. És sosem fogja 
kitalálni, mit vett most az asszony a fejébe! 

– Halvány fogalmam sincs. 
– Hát hogy összeboronálja Mollyt ezzel a Lord 

Hunstantonnal! 
– Én határozottan lebeszélném róla – mondta George sietve. 

– Semmiképp se hagyja boronálni a nejét. Egész lényem azt 
diktálja, hogy tiltakozzam ellene. Az angolamerikai házasságok 
közül a legtöbb válással végződik. 

– Én olyan ember vagyok, aki közszeretetnek örvend és 
próbál mindenkit megérteni – vallotta meg Mr. Waddington; 
hogy minek okán-fokán, csak ő tudta. 

– Ráadásul – folytatta George iménti gondolatmenetét – ez 
az ember egyáltalán nem tetszik nekem. 

– Milyen ember? 
– Hát ez a Lord Hunstanton! 
– Ennek a pasinak még a nevét se említse előttem! Ha csak 

ránézek, rosszul leszek. 
– Akárcsak én – tódította George. – És épp azt kezdtem el… 
– Mondok én magának valamit – vágott közbe Mr. 

Waddington. 
– Micsodát? 
– A feleségem (a második, nem pedig az első) azt szeretné, ha 

Molly hozzámenne ehhez a fazonhoz. Ugye, maga is látta Lord 
Hunstantont a vacsoránál? 

– Hát persze, hogy láttam – felelte George türelmesen. 
– És egyáltalán nem nyerte el a tetszésemet. Nekem hűvös, 

sötétlelkű gazfickónak tűnik; az ilyen alakok fittyet hánynak arra, 



ha összetörik egy szeleburdi fiatal lány szívét. Véleményem 
szerint Miss Waddingtonnak olyasfajta férjre van szüksége, aki 
mindenről képes lemondani érte, aki egyetlen mosolyáért cserébe 
még a csillagokat is lehozza neki az égről, aki a lába nyomát is 
imádja, piedesztálra emeli és létének egyetlen célja, hogy 
napfényt és boldogságot lopjon Miss Waddington életébe. 

– A nejem szörnyen elhízott – jelentette ki Mr. Waddington. 
– Hogy tetszett mondani? 
– Szörnyen elhízott a nejem. 
– Engedtessék megjegyeznem, hogy Miss Waddingtonnak 

viszont páratlanul csodás az alakja. 
– Nyakra-főre falja a nehéz ételeket, ráadásul semmit sem 

mozog; itt van a kutya elásva! A feleségemnek egy évre félre kéne 
vonulnia valami eldugott tanyára, hogy ott Isten szabad ege alatt 
lovagoljon! Attól mindjárt lefogyna! 

– Miss Waddingtonon épp lovaglóruha volt, amikor a minap 
véletlenül megpillantottam. Szerintem igazán bámulatos, milyen 
remekül állt rajta. Lovaglónadrágban általában rém esetlenül 
festenek a lányok, de Miss Waddington egyszerűen elragadó volt 
benne. Ez az öltözék is csak kihangsúlyozta Miss Waddington 
különös, fiús hajlékonyságát, és ami az én szememben, meg kell 
vallanom, egyike az ő legfőbb… 

– És minél előbb elviszem innen, annál jobb. Hadd mondjak 
magának valamit, Winch, úgy is, mint házasember (kétszeresen 
is házas, hiszen másodjára is megnősültem, miután szegény első 
feleségem pár évvel ezelőtt elhunyt). Ahhoz, hogy érvényt 
szerezzen férfiúi jogának és a neje meghajoljon akarata előtt 
(mármint, ha érti, mire gondolok), az embernek teljes anyagi 
függetlenségre van szüksége. Hiszen mit ér bárki azzal, ha a neje 
meghajlik az akarata előtt, mikor öt perc múlva máris körbe kell 
ugrálnia, hogy megpróbáljon huszonöt centet kiimádkozni belőle, 
mert egy nyomorult szivart akar venni magának? Egy férfinak a 
világon semmi sem fontosabb a teljes anyagi függetlenségnél, 
Pinch, és én már csak egy karnyújtásnyira vagyok attól, hogy 
elérjem. Nem sokkal ezelőtt ugyanis szert tettem némi 
pénzmagra (ehelyütt lényegtelen belemennünk abba, hogyan-
miként teremtettem elő), és az egészet befektettem a Színe-Java 
Mozgókép Társaság részvényeibe. Hallott már valaha a 



kaliforniai Színe-Java Mozgókép Társaságról? Nem?! Mérget 
vehet rá, hogy nemsokára hallani fog. Ez a név hamarosan igen 
jól cseng majd filmes berkekben, nekem pedig még a bőröm alatt 
is pénz lesz! 

– Ha már szóba kerültek a filmek – vetette közbe George –, 
elismerem, hogy a legtöbb színésznő első ránézésre igen 
vonzónak tűnik, ám véleményem szerint egyiküknek sincs olyan 
komoly, tiszta tekintete, mint Miss Waddingtonnak. Számomra 
Miss Waddington olyan, mint valami égi… 

– Csak idő kérdése, és nagyot kaszálok! 
– Miss Waddington láttán mindenkinek az jut először 

eszébe… 
– Bizony, súlyos dollár ezreket. És akkor… 
– Egy költő gyönyörű versben írt arról a lányról, akinek ajkán 

édes-bús… 
Mr. Waddington megrázta a fejét. 
– Az édesség meg a hús még hagyján. A sok zsírban sült 

tésztaféle viszont már más lapra tartozik. Teljesen egyértelmű, 
hogy ha egy nő minden egyes alkalommal pukkadásig tömi 
magát az olyan kalóriadús ételekkel, mint amilyeneket a mai 
vacsoránál is felszolgáltak, akkor nem ússza meg, hogy jó néhány 
kilót felszedjen magára. Ha nem mondtam el már vagy százszor, 
akkor egyszer sem… 

Hogy Mr. Waddington aznap este mit szándékozott épp 
százegyedszerre elmondani, mindörökre a történelem rejtélye 
marad, mivel pontosan akkor, amikor jó mély levegőt vett, hogy 
bírja szuflával a beszámolóját, feltárult az ajtó, és a nyílásban egy 
sugárzó látomás jelent meg. Mr. Waddington hangja a mondat 
közepén elakadt, George szíve pedig három hátra szaltót 
követően a metszőfogának ütközött. 

– Anya küldött, hogy megnézzem, hová tűntél – mondta 
Molly. 

Mr. Waddington azon igyekezett, hogy méltóságteljesen 
kihúzza magát, ám próbálkozását csak félsiker koronázta. 

– Nem tudok róla, édes gyermekem – jegyezte meg –, hogy 
bárhová is eltűntem volna. Mindössze éltem a lehetőséggel, és 
félrevonultam ezzel a nyugatról jött fiatal barátommal egy 
meghitt kis beszélgetésre. 



– Na, de nem vonulhatsz félre a nyugatról jött fiatal 
barátoddal egy meghitt kis beszélgetésre, amikor fontos emberek 
vannak nálunk vendégségben! 

– Még hogy fontos emberek! – Mr. Waddington dühödten 
horkantott egyet. – Inkább egy jókora rakás túltáplált 
szerencsétlenség! Jobb helyen az ilyen alakokat minden teketória 
nélkül, puszta ránézésre meglincselnék! 

– Mr. Brewster Bodthorne már tűvé tette érted a szobát. 
Csakis veled akar dámázni, senki mással. 

– A pokol – kezdte Mr. Waddington, valahogy úgy, mintha 
Dante híres művéből idézne – dugig van a Brewster Bodthorne-
hoz hasonló alakokkal. 

Molly két karját apja nyakára fonta, és gyengéden 
megcsókolta – s ezt látván George torkát kínjában olyan halk, 
erőtlen nyikkanás hagyta el, amely leginkább az utoljára 
alámerülő hosszútávúszó végső bugyborékolására emlékeztetett. 
Végtére is mindennek van határa, s ez a látvány már túlment 
azon, ami emberileg elviselhető. 

– Légy rendes, drága apukám. Úgyhogy most ízibe kapd össze 
magad, és menj fel szépen, aztán pedig próbálj meg mindenkivel 
bűbájosan viselkedni. Én majd itt maradok és szóval tartom Mr. 
… 

– Pinch a neve – mondta Mr. Waddington, miután némileg 
vonakodva felemelkedett székéről s az ajtó felé tartott. – Ott 
künn, a járdán futottam össze vele, ahol igazi férfi a férfi, nem 
pedig hitvány, gyenge báb. Vedd rá, hogy meséljen neked a 
Nyugatról. Az idejére sem emlékszem, mikor hallottam utoljára 
valakitől ilyen lélegzetelállítóan izgalmas történetet. Mr. Winch 
teljesen lenyűgözött. Egyenesen elkápráztatott. Az én nevem 
pedig – fejezte be mondandóját kissé következetlenül, kezével az 
ajtókilincset keresgélve – Sigsbee Horatio Waddington, és az sem 
izgat, ha boldog-boldogtalan megtudja! 

III 

A félszeg ember életének fő hátulütője, hogy amikor igazán 
válságos helyzettel találja szemben magát, homlokegyenest 
másképp viselkedik, mint az a rámenős, leleményes figura, 



akinek ébren álmodozva elképzelte magát. George Finch gyakran 
majd elepedt a vágytól, hogy egyedül lehessen a szeretett lánnyal 
– ám édeskettesben maradván vele úgy érezte, valódi énje 
hirtelen visszavonulót fúj, s helyére az utolsó pillanatban valami 
kétbalkezes George-pótlék ugrik be. 

Az ábrándjaiból oly jól ismert George elsöprő egyéniség volt 
– szimpatikus, közvetlen figura, tele izgalmasabbnál izgalmasabb 
társalgási témával. És abból, ahogyan beszélt, tudni lehetett: az 
elragadó külső elragadó belsőt rejt. Velős mondásait hallgatván 
az ember azzal is rögtön tisztába jött, hogy észből is rettentő sok 
jutott neki – ám ezalatt nem holmi hideg-rideg fejű gondolkodó 
automatát értünk, mely oly népszerű manapság, hisz bármilyen 
szellemesen sziporkázzék is, kebelében mégis érző szív dobog, és 
csodás képességei dacára egy csepp hiúság sem szorult belé. Két 
szeme ikercsillagként ragyog, szája mindig melegen mosolyog, 
keze is karcsú, nyugodt, művészhez illő, az ingmelle pedig 
feszesen a testére tapad. Dióhéjban: a vágyálmaiban elképzelt 
George maga volt a rózsaszínű leányszobák testet öltött álma. 

Milyen messze is volt ettől az álombéli lénytől ama 
szörnyszülött cseregyerek, aki most féllábon álldogált a Keleti 
Hetvenkilencedik utca tizenhat szám könyvtárszobájában! 
Először is, ennek az alaknak a haja szemlátomást több napja nem 
látott fésűt. Azután pedig elfelejtette megmosni a kezét – amely 
nem elég, hogy péklapát nagyságúra dagadt, de valamilyen 
rejtélyes okból kifolyólag még élénkvörös színt is öltött. Ráadásul 
a nadrágja lágy hullámokat vetett a térdénél, a nyakkendője 
szemérmesen a bal füle tájékára vonult, és az ingmelle olyan 
fertelmesen kidagadt, akár a golyvás galamb begye. Ránézni is 
rossz volt! 

De végül is a külső nem minden – ha ez a baljós csillagzat 
alatt fogant pára az álombéli George kellemes társalgásának akár 
csak a tizedére is képes lett volna, a helyzet még mindig 
menthető lett volna valahogy. Ám a szerencsétlen fráter 
mindennek tetejébe teljesen megkukult. Mindössze annyira 
futotta tőle, hogy a torkát köszörülje. És ki hallott már olyat, 
hogy pár reszelős torokhanggal sikerült megnyerni egy bájos lány 
szívét? 



Ettől a nyomoronc alaktól még bizalomgerjesztő 
arckifejezésre sem tellett. Amikor egy megnyerő mosoly erejéig 
megpróbálta ellazítani az arcvonásait, csupán bágyadt vigyor lett 
a dolog vége. Miután nagy nehezen végre letörölte ezt a vigyort a 
képéről, szinte gyilkosán fenyegetővé torzult az arca. 

Mégis leginkább amiatt égette George lelkét a szégyen, hogy 
egyetlen árva szót sem képes kinyögni. Az igazat megvallva, a Mr. 
Waddington távoztát követő csend nagyjából hat másodperce 
tarthatott, George Finch zaklatott agyának azonban ez az idő egy 
kiadós órának tűnt. 

Így aztán erőnek erejével nekigyürkőzött ama már-már 
emberfeletti feladatnak, hogy pár szót kipréseljen magából. 

– Tulajdonképpen – kezdte George halk, érzelmektől fojtott 
hangon – nem Pinch a nevem. 

– Tényleg? – mondta a lány. – De muris! 
– És nem is Winch… 
– Egyre jobb! 
– …hanem Finch. George Finch. 
– Nagyszerű! – kiáltotta Molly, s lerítt róla, George minden 

egyes szavát örömmel hallgatja. Olyan sugárzóan nézett rá, 
mintha csak a fiú hírnök lenne és messzi földről jó híreket hozott 
volna neki. 

– Az édesapja – folytatta George, képtelen lévén elszakadni a 
nevével kapcsolatos témától, bár igazából már nem volt mit 
hozzáfűznie – azt hiszi, hogy Pinchnek vagy Winchnek hívnak. 
De téved. Ugyanis Finch a nevem. 

Ekkor a fiú tekintete, mely mindaddig nyugtalanul ide-oda 
rebbent a szobában, véletlenül elkapta Molly pillantását, és 
elképedve vette észre, hogy szemében nyoma sincs mindama 
dermedt iszonyatnak, amely érzése szerint minden kényes ízlésű 
lányt elfogott volna (méghozzá teljes joggal) az ő megjelenése és 
magaviselete láttán. Bár meglepőnek tűnt, Molly olyan 
anyáskodva, olyan gyengéden nézett rá, mintha csak George a 
szívének igen kedves kisgyermek lenne. A George-ot körülvevő 
sötétségen aznap este első ízben szűrődött keresztül valamiféle 
bágyadt, távoli fénysugár. Elvetnénk a sulykot, ha azt állítanánk, 
hogy az önbizalma ettől teljesen erőre kapott, ám abban a 



feneketlen, koromsötét éjszakában, mely ráborult, hirtelen 
kigyúlt egy magányos csillag. 

– Hogyan ismerkedett össze apuval? – kérdezte a lány. 
George-nak nem esett nehezére a válasz. Remekül boldogult, 

míg csupán annyi volt a dolga, hogy feleljen a neki feltett 
kérdésekre – a beszédtémákkal való előhozakodás viszont már 
kifogott rajta. 

– A ház előtt találkoztunk össze, és amikor megtudta, hogy 
Nyugatról jöttem, meghívott vacsorára. 

– Úgy érti, gyanútlanul erre sétált, mire apu lecsapott magára 
és minden teketória nélkül bevonszolta ide? 

– Jaj, dehogyis! Nem csupán elsétáltam a házuk előtt. Én… 
ööö… mondhatni, az ajtó előtt ácsorogtam. Legalábbis… 

– Az ajtónk előtt ácsorgott. De miért? 
– Szóval – nyögte ki George, miközben mindkét füle 

égővörösre gyúlt –, az a helyzet, hogy én… ööö… látogatóba 
jöttem. 

– Látogatóba? 
– Igen. 
– Kihez? Anyához? 
– Nem, hanem magához. 
E hír hallatán a lány nagy szemeket meresztett. 
– Hozzám? De hát miért? 
– Csak érdeklődni akartam… 
– Miről? 
– Hát a kiskutyája felől. 
– Ezt nem értem. 
– Szóval, arra gondoltam… az a sok izgalom, amin 

keresztülment… hátha megártott neki… felzaklatta. 
– Úgy érti, megviselte, hogy elszökött? 
– Igen. 
– Azt hitte, teljesen kiborult azért, mert elszökött? 
– Ott az a rengeteg autó – magyarázkodott George. – Akár el 

is csaphatták volna. Utólagos sokkhatás. 
A női megérzés igazán csodálatosan működik. Amint George 

elbeszélésében idáig jutott, a világ bármely jelen lévő idegorvosa 
erőteljesen a fiúra vetette volna magát, s miközben bal kezével a 
földön leszorítva tartja, jobbjával kiállítja a diliflepnijét. Ám 



Molly Waddington a dolgok mélyére látott. Meghatotta, amikor 
ráébredt, milyen sokat jelent ennek a fiatalembernek, hiszen 
George nyomasztó félszegsége dacára is rászánta magát, hogy 
beügyeskedje magát a házukba (csak hogy őt megismerhesse) – 
ráadásul egy olyan ürügyet hozva fel kifogásként, melyről neki is 
tudnia kellett: átlátszó, akár az ablaküveg. Melegség járta át a 
lány lelkét, miközben egyre szilárdabbá vált benne ama 
meggyőződés, miszerint George egy tündi-bündi barika és hogy 
legszívesebben megcirógatná a fejét, megigazítaná a 
nyakkendőjét és kedves szavakat búgna a fülébe. 

– Ez igazán nagyon kedves magától – mondta. 
– Szeretem a kutyákat – motyogta George. 
– Egész biztosan szereti a kutyákat. 
– Maga is szereti a kutyákat? 
– Igen. Nagyon szeretem a kutyákat. 
– Én is nagyon szeretem a kutyákat. 
– Tényleg? 
– Tényleg. Nagyon szeretem a kutyákat. Egyesek nem 

szeretik a kutyákat, de én szeretem őket. 
És ekkor hirtelen leoldódott George Finch nyelvéről a csomó. 

Felcsillanó szemmel szinte végeérhetetlen tirádába fogott. 
Könnyedén peregtek ajkáról a szavak. 

– Szeretem a foxikat, a buldogokat, a pincsiket, a 
farkaskutyákat, az agarakat, a vizslákat, a skót juhászokat, a 
terriereket, a spánieleket, a spicceket, a vérebeket, a dán dogokat, 
a borzebeket, az uszkárokat, a szelindekeket, a tacskókat, az 
újfundlandi, az eszkimó és a bernáthegyi kutyákat, a mopszlikat, 
a dalmatákat, a csau-csaukat… 

– Értem – vágta el szavai árját Molly. – Szereti a kutyákat. 
– Igen – mondta George. – Nagyon szeretem a kutyákat. 
– Én is nagyon szeretem a kutyákat. Van valami a kutyákban. 
– Igen – helyeselt George. – Persze, a macskákban is van 

valami. 
– Ugye? 
– De azért a macskák mégiscsak macskák, és nem kutyák. 
– Igen, ezt már én is észrevettem. 
Ekkor a beszélgetésben némi szünet állt be. George-nak kicsit 

elszorult a szíve, amikor ráébredt, hogy a lány érzése szerint 



teljesen kimerítették a kutyák témáját – pedig róluk még akár 
órákig is képes lett volna zengedezni. A fiú ezért egy darabig 
némán, gondolataiba mélyedve álldogált, s közben a szája szélét 
nyalogatta. 

– Szóval, maga Nyugatra való? – kérdezte Molly. 
– Igen. 
– Kellemes lehet a táj arrafelé! 
– Igen. 
– Mindenfelé csak a hullámzó préri meg minden. 
– Igen. 
– De ugye maga nem cowboy, vagy igen? 
– Nem. Én festő vagyok – jelentette ki George büszkén. 
– Mármint képeket fest? 
– Persze. 
– Műterme is van? 
– Persze. 
– Merrefelé? 
– Persze. Akarom mondani, a Washington tér közelében. Egy 

bérházban. Sheridan a neve. 
– A Sheridanben? Tényleg? Akkor talán Mr. Beamisht is 

ismeri? 
– Hogyne. Ó, igen. Persze. 
– Ugye, milyen kedves ember? Kiskoromtól fogva ismerem. 
– Igen. 
– Milyen remek is, ha művész az ember. 
– Igen. 
– Szívesen megnézném a képeit. 
George egész valója forrón bizseregni kezdett. 
– Esetleg elfogadná tólem az egyik képemet ajándékba? – 

makogta. 
– Hát persze! Ez igazán kedves magától! 
Ez a merőben meglepő fejlemény annyira felvillanyozta 

George-ot, hogy csak találgatni lehet, milyen magasságokban 
csapongott volna az ékesszólása – amennyiben még tíz percet 
zavartalanul együtt tölthet, kettesben a lánnyal. Molly örül, hogy 
neki akarja adni az egyik festményét! Ez lelkileg nagyon közel 
hozta őket egymáshoz. A fiú eddig még soha, senkivel nem 
találkozott, akinek kellettek volna a képei. Amióta csak 



beszélgetni kezdtek, első ízben esett meg vele, hogy kezdte 
csaknem fesztelenül érezni magát. 

Szerencsétlenségére azonban e percben feltárult az ajtó, és 
mintha csak egy harci gáztámadás mérgező, fojtó fellege áramlott 
volna befelé, úgy lepte el Mrs. Waddington a szobát. 

– Hát te meg mit keresel idelent, Molly? – kérdezte. 
George-ra pedig rávetette szokásos, dermesztő pillantásai 

egyikét, mire a fiú frissen sarjadt önbizalma tüstént tövestül 
elfagyott. 

– Csak Mr. Finchcsel beszélgetek, anya. Hát nem érdekes? 
Mr. Finch művész. Képeket fest. 

Mrs. Waddington azonban nem válaszolt, mivel egyszerre, 
mint a villám, szörnyű felfedezés hasított belé, s ez átmenetileg 
szavát vette. Egészen mostanáig nem nézte meg magának 
alaposabban George-ot. Mindaddig valahányszor rápillantott, azt 
csupán annak a háziasszonynak a szinte személytelen 
borzalmával és ellenszenvével tette, akinek kínos alapossággal 
megszervezett vacsorájára szemtelen piaci legyek tolakodnak be 
az utolsó pillanatban. Bár visszatetszőnek találta a fiú arcát, 
semmi különöset nem vett észre rajta. 

Nem úgy, mint most, amikor e fiatalember alamuszi 
arcvonásai váratlanul baljós, jelentőségteljes színezetet nyertek 
előtte. Amióta csak meghallotta Mollynak a hálószobájában 
kimondott szavait, Mrs. Waddington tudat alatt mindvégig rajtuk 
rágódott, s e szavak most olyan viharos sebességgel törtek 
felszínre benne, akár egy baljós, csendes víztükör mélyéről 
kirobbanó, iszonyatos víziszömy. 

„Azt hiszem, leginkább valamiféle vékonydongájú, alacsony 
termetű férfit szeretnék páromul – jelentette ki akkor a lány –, 
akinek szép, barna a szeme, a haja pedig világos vörösesbarna.” 

Mrs. Waddington George-ra meredt. Igen, a dongája 
csakugyan vékonynak mondható! És termetére nézve is eléggé 
alacsony. S bár neki egyáltalán nem tetszik a szeme, tényleg 
barna a színe, és a haja is, árnyalatára nézve, vitathatatlanul 
gesztenyebarna. 

„Aki elfogódottan köhécsel, zavarában fülig pirul, meg 
egymásba fűzögeti az ujjait, mókásan habog-dadog és még a saját 
lábában is képes megbotlani…” – emígyen folytatódott Molly 



felsorolása, és az előtte álló fiatalember is hajszálra emígyen 
viselkedett. Ugyanis háziasszonya merőn rászegezett tekintete a 
lehető legrosszabb hatással volt George-ra, hiszen életében csak 
elvétve esett meg vele, hogy köhécselése lassan a fuldoklás 
határát súrolja, hogy zavarában valósággal lángba boruljon az 
arca, no meg hogy szinte kibogozhatatlan csomóba fűzze össze az 
ujját; de a mostaninál mókásabban is ritkán habogott-dadogott 
eddig, és sosem botlott bele még ennyire lépten-nyomon a saját 
lábába. E látvány tökéletesen meggyőzte Mrs. Waddingtont, hogy 
gyanúja megalapozott, és Molly akkor nem valamiféle ködös 
álomfigurát, hanem egy eleven, emberbőrbe bújt istencsapását 
írt le neki – nevezetesen George-ot. 

És mintha mindez nem lenne elég, a tetejébe még ez az alak 
festőművész! Mrs. Waddington hátán csak úgy futkosott a hideg. 
Ki nem állhatta a festőket. A New York-i élet színes forgatagát 
alkotó számtalan teremtmény közül leginkább tőlük 
idegenkedett, hisz mindig üres a zsebük. Különben is élvhajhász, 
gyiilevész népség, akik mindenféle maskarát aggatnak magukra, 
úgy mennek bálba, és még az is kitelik tőlük, hogy gitáron 
játsszanak. És ez a férfi sem különb náluk! 

– Akkor talán – vetette fel Molly – jobban tennénk, ha 
mindketten a társalgóba mennénk? 

Mrs. Waddington felocsúdott révületéből. 
– Igen, te tényleg jobban tennéd, ha szépen felmennél a 

társalgóba – jelentette ki, akkora hangsúllyal a személyes 
névmáson, ami még a legkevésbé érzékeny fülű emberre is mély 
benyomást tett volna. George lelkén például úgy hatolt át, mint 
kés a vajon. 

– Én… ööö… azt hiszem – motyogta – mivel… ööö… eléggé 
későre jár… 

– Csak nem akar máris elmenni? – kérdezte aggodalommal 
teli hangon a lány. 

– Hisz magad is látod, hogy Mr. Finch menni akar – mondta 
Mrs. Waddington, és lerítt róla: csak kevés választja el attól, hogy 
megragadja George-ot a grabancánál fogva és kipenderítse. – Ha 
Mr. Finchnek másutt akad dolga, igazán nem szabad őt erővel itt 
tartanunk. Jó éjt, Mr. Finch. 

– Jó éjt. Köszönöm a… khm… kellemes estét. 



– Igazán nagy-gyon kedves öntől, hogy benézett – húzta el a 
szót Mrs. Waddington. 

– Máskor is nézzen be hozzánk! – vetette közbe Molly. 
– Mr. Finch bizonyára rop-pant elfoglalt ember. Kérlek, 

Molly, menj fel, de tüstént. Jóccakát, Mr. Finch – köszönt el 
George-tól Mrs. Waddington, továbbra is oly módon méregetve a 
boldogtalan ifjút, ami sehogy sem illett a híres amerikai 
vendégszeretet hagyományaihoz. 

– Ferris – szólalt meg Mrs. Waddington, miután az ajtó 
bezárult vendége mögött. 

– Asszonyom? 
– Ez a személy, Ferris, aki az imént hagyta el a házat, soha, 

semmilyen ürüggyel sem férkőzhet újra be ide! 
– Igenis, asszonyom – felelte a komornyik. 

IV 

Derült, napsütéses időt hozott a fenti események utáni nap 
délelőttje, amikor is George Finch sietősen felfelé tartott a Keleti 
Hetvenkilencedik utca tizenhatos szám alatti ház lépcsőin, majd 
megnyomta a csengőt. A galambszürke öltönyét viselte, hóna 
alatt pedig egy böhöm nagy, barna csomagolópapírba bugyolált 
vásznat szorongatott. Hosszas fejtörés után döntött úgy, hogy 
Mollynak a kedvenc művét adja ajándékba, mely az Üdv néked, 
bohó Tavasz! címet viselte. A kép egy hiányosan öltözött ifjú 
hölgyet ábrázolt, amint (előrehaladott idegbajt sejtető rángások 
kíséretében) néhány bárány társaságában éppen táncra perdül 
egy virágok által pettyezett mezőn. A lány arckifejezéséből ítélve 
George-nak festés közben sikerült elkapnia azt a pillanatot, 
amikor a modell lába épp teljes erőből egy éles kövön dobbant. 
Ettől eltekintve azonban mégis ez a kép számított George élete 
főművének, s feltett szándékában állt Mollynak ajándékozni. 

Az ajtó feltárult, s a nyílásban Ferris komornyik jelent meg. 
– A csomagokat – jegyezte meg Ferris, szenvtelenül George-

ra meredve – kéretik a hátsó ajtónál leszállítani. 
George szapora pislogásba kezdett. 
– Miss Waddingtonhoz jöttem. 
– Miss Waddington nem tartózkodik itthon. 



– Esetleg beszélhetnék Mr. Waddingtonnal? – kérdezte 
George, kész lévén elfogadni a kínálatból a második legjobb 
lehetőséget. 

– Mr. Waddington nem tartózkodik itthon. 
Mielőtt újból szóra nyílt a szája, George egy darabig tétovázni 

látszott, ám a szerelem tényleg minden akadályt legyőz. 
– Akkor netán beszélhetnék Mrs. Waddingtonnal? 
– Mrs. Waddington nem tartózkodik itthon – jelentette ki a 

komornyik. 
Ferris beszédével egy időben, a ház felsőbb traktusából 

határozott női hang kélt, azt tudakolván egy láthatatlan 
Sigsbeetől, ugyan hányszor kell még a szájába rágni, hogy a 
szalonban tilos dohányoznia. 

– De hiszen pont most mondott valamit – tiltakozott George. 
A komornyik közömbös mozdulattal rántott egyet a vállán, 

mintha csak ezzel kémé ki magának, hogy ilyen rejtélyes ügyekbe 
vonják bele. Arckifejezése azt látszott sugallni: érzése szerint 
George-nak természetfeletti adottságai lehetnek, s ezek révén 
hall mindenféle testetlen hangokat. 

– Mrs. Waddington nem tartózkodik itthon – ismételte meg 
utolsó kijelentését Ferris. 

Egy darabig mindketten hallgattak. 
– Szép napunk van – mondta végül George. 
– Az időjárás csakugyan kellemesnek tűnik – értett vele egyet 

a komornyik. 
Ezek után George nagy üggyel-bajjal, hátramenetben 

lebotorkált a lépcsőkön, és ezzel a beszélgetés véget is ért. 



Negyedik fejezet 

I 

– Az elejétől fogva meséld el nekem az egészet – kérte barátját 
Hamilton Beamish. 

George pedig mindent elmesélt neki az elejétől fogva. A jobb 
sorsra érdemes ifjú még mindig vert sereg benyomását keltette. 
Órákon át bolyongott szinte eszét vesztve New York utcáin, és 
most abban a reményben vánszorgott be a nagy ember 
lakosztályába, hogy egy az övénél élesebb elme talán képes lesz 
rálelni az őt körülvevő tintasötét fellegek közt arra az ezüst 
fénysugárra, mely neki eladdig tökéletesen elkerülte a figyelmét. 

– Tisztázzuk a dolgot – mondta Hamilton Beamish. – 
Vizitelni akartál a Waddington-házban? 

– Igen. 
– De az inas azt sem engedte, hogy átlépd a küszöböt? 
– Igen. 
Hamilton Beamish szánakozva méregette porig sújtott 

barátját. 
– Én szegény, szerencsétlen, agyalágyult George-om! –

kiáltotta. – Úgy látom, sikerült teljesen összekutyulnod a 
dolgokat! Mindent tönkretettél, amikor ajtóstul rontottál a 
házba! Miért is nem maradtál nyugton, amíg a család meghitt 
barátjaként bemutatlak téged a régi, jól bevált úton? Akkor egész 
másképp fogadtak volna! Most viszont a jelek szerint elérted, 
hogy rád süssék az első számú közellenség bélyegét! 

– De amikor a Waddington tata meghívott vacsorára… 
komolyan meghívott… 

– Neked pedig válaszul be kellett volna húznod neki egyet, 
aztán uzsgyi, el onnan! – szögezte le határozottan Hamilton 
Beamish. – Vagy netán, dacára mindannak, amiket a jó öreg 
Sigsbee H. Waddingtonról elregéltem neked, abba a tévhitbe 
ringattad volna magad, hogy megnő az ázsiód, ha ő a szárnyai alá 
vesz téged? Sigsbee H. Waddington ama férfiak táborába 
tartozik, akiknek elég bárkit megkedvelniük ahhoz, hogy a 
feleségük máris rossz szemmel nézzen rá. Sigsbee H. 



Waddington még azt sem úszná meg szárazon, ha a velszi 
herceggel toppanna be vacsorára. És amikor egy ilyen férj 
hazahurcol valami hozzád hasonló csodabogarat (már nehogy 
megsértődj, hiszen ezt a szót most csakis a legjobb és 
legnemesebb értelmében használom), és a neje lába elé teríti – s 
teszi mindezt öt perccel egy társasági vacsora kezdete előtt, 
alaposan megbolygatva az ülésrendet és térdig belegázolva a 
konyhaszemélyzet lelkivilágába –, akkor felróható-e annak az 
asszonynak, ha örömében nem ugrabugrál körbe téged? S 
mindezek tetejébe még képes voltál festőművésznek kiadni 
magad! 

– De hiszen festőművész vagyok! – replikázott George egy 
pillanatra fellobbanó harci hévvel. Sziklaszilárd meggyőződéssel 
csíiggött saját tehetségébe vetett hitén. 

– A kérdés, hogy mennyire vagy művésznek mondható, 
parázs vita alapja lehetne. De ha festő vagy, ha mázoló, e 
kárhozatos tényt semmiképp sem kellett volna Mrs. Waddington 
tudtára hoznod. A vele egyívású asszonyok minden művészt a 
társadalom szégyenfoltja kategóriába sorolnak. Ahogy már 
említettem, amikor megítéli embertársait, Mrs. Waddington 
szeme előtt csakis és kizárólag a bankbetétjük nagysága lebeg. 

– Komoly vagyonom van. 
– És ezt ő honnan tudhatná? Mivel te festőnek tituláltad 

magad, rólad is természetesen azt hiszi… 
Hamilton Beamish gondolatmenetét ekkor megszakította az 

erőszakosan megszólaló telefon. A nagy ember homloka ingerült 
ráncba szaladt, miközben a kagylót felemelte, ám egy pillanat 
múlva már ismét kisimult az arca, és amikor megszólalt, csupa 
gyengédség és jóindulat volt a hangja. 

– Á, Molly, kedves! 
– Molly! – kurjantotta George. 
Hamilton Beamish azonban rá sem hederített. 
– Hogyne – mondta. – Az egyik legjobb cimborám. 
– Rólam beszéltek? – tudakolta George. 
Hamilton Beamish azonban továbbra is elengedte a füle 

mellett barátja közbeszólásait – mint tudjuk, a vérbeli telefonáló 
fő ismérve, hogy amint kagylót kaparint a markába, megszűnik 
számára a külvilág. 



– Igen, már mindent elmesélt nekem. Épp itt van nálam. 
– Csak nem akar Molly beszélni velem? – makogta George, s 

a gondolatba minden porcikája beleremegett. 
– Hát persze, máris ott vagyok. 
Miután a kagylót a helyére tette, Hamilton Beamish még egy 

darabig tűnődve álldogált a készülék mellett. 
– Miről beszéltetek? – kérdezte George aggódva. 
– Igazán furcsa – jegyezte meg Hamilton Beamish. 
– Miről beszéltetek? 
– Talán nem ártana kissé felülvizsgálnom a párkapcsolatról 

vallott nézeteimet. 
– Miről beszéltetek? 
– Persze, előre tudhattam volna. 
– Miről beszéltetek? 
A nagy ember elmélázva simított végig az állkapcsán. 
– Milyen érdekesen működik a lányok elméje. 
– Miről beszéltetek? 
– Molly Waddington telefonált – mondta Hamilton Beamish. 
– Mit mondott? 
– Lehetséges – tette hozzá Hamilton Beamish, bagolyszerű 

pillantást vetve barátjára a szemüvegén keresztül –, hogy 
végsősorban minden úgy történt, ahogy történnie kellett. 
Számításon kívül hagytam, milyen romantikus fényt vetnek rád a 
történtek egy Mollyhoz hasonlóan melegszívű lány szemében, 
hiszen általában magukat degeszre kereső férfiak rajzanak 
körülötte. Minden jóérzésű lány vonzódna ahhoz a koldusszegény 
festőhöz, akitől az anyja eltiltotta. 

– Mit mondott Molly? 
– Az érdekelte, mennyire ismerlek. 
– És aztán mit mondott? 
– Elmesélte, hogy a mostohaanyja utasítására téged be sem 

engednek a házba, neki pedig megtiltották, hogy találkozzon 
veled. 

– És mit mondott még? 
– Arra kért, ugorjak át hozzá, mert beszélni akar velem. 
– Rólam? 
– Feltehetőleg. 
– És átmész? 



– Persze. 
– Hamilton – rebegte George, érzelemtől fojtott hangon –, 

Hamilton, öreg harcos, dobd be magad! 
– Úgy érted, minden tudásomat vessem latba az érdekedben? 
– Szóról szóra – mondta George. – Hogy te milyen szépen 

szavakba tudod önteni a mondanivalódat, Hamilton! 
Hamilton Beamish felkapta a kalapját, és a fejére tette. 
– Különös – mormolta elmélázva maga elé –, hogy pont én 

lendítsem előre a szívügyed. 
– Hiszen olyan rendes vagy – állapította meg George. – 

Színaranyból van a ketyegőd! 
– Első látásra Mollyba szerettél, és köztudomású, mennyire 

elítélem, ha valaki első látásra szerelemre lobban! 
– Téves felfogás! 
– Méghogy az én felfogásom téves! 
– Nem egészében véve – magyarázkodott George sietve, némi 

mézet öntve az ecetre –, úgy értem, vannak kivételes esetek, 
amikor az ember óhatatlanul első látásra szerelembe esik. 

– A szerelemnek is racionális alapokon kéne nyugodnia. 
– De hogyan, mikor az ember hirtelen szemben találja magát 

egy Molly Waddingtonhoz hasonló lánnyal? 
– Ha én egyszer megnősülök – jelentette ki Hamilton 

Beamish –, mindenesetre alaposan meghányom-vetem 
magamban a dolgot. Először is józan fejjel végiggondolom, hány 
évesen legjobb megházasodnom. Akkor majd átnézem 
nőismerőseim névsorát, mielőtt kiválasztanám közülük, akinek 
mind a mentalitása, mind az ízlése leginkább egyezik az 
enyémmel, és aztán… 

– Nem váltasz ruhát? – vetette közbe George. 
– Mit nem váltok? 
– Ruhát. Ha őelébe járulsz… 
– Akkor aztán – folytatta Hamilton Beamish – majd alaposan 

megfigyelem ezt a lányt egy darabig, hogy tökéletesen 
megbizonyosodjak afelől: semmilyen jellembeli hibája felett nem 
siklottam át, bármilyen vakká is tett a szenvedély. Végül… 

– Igazán nem látogathatod meg Molly Waddingtont ilyen 
ócska nadrágban – állapította meg George. – És a zoknid 
rémesen üti az ingedet. Tényleg át kellene… 



– Végül aztán elébe állok, és néhány egyszerű, ám jól 
megválogatott szóval megkérem a kezét. (Persze csak akkor, ha 
nem találkozom időközben valami másik lánnyal, akit még nála 
is sokkal vonzóbbnak találnék.) Közlöm vele, hogy a jövedelmem 
kettőnknek is bőven elegendő, hogy erkölcsileg feddhetetlen 
vagyok, hogy… 

– Hát nincs egy igazán elegáns öltönyöd, amit gondosan 
kivasaltak és lekeféltek volna, meg egy pár új cipőd és a fejeden 
lévőnél kevésbé lestrapált kalapod… 

– …hogy megnyerő a természetem és átlagos az életvitelem. 
És akkor mi ketten szépen letelepszünk, és családot alapítunk a 
Józan párkapcsolatban foglaltak alapján. 

– Na, és a kézelőd! – fakadt ki George. 
– Mi bajod a kézelőmmel? 
– Te tényleg képes vagy kirojtosodott kézelővel Molly 

Waddingtonhoz menni? 
– Hát persze. 
George-nak már nem volt mit hozzáfűznie iménti 

észrevételeihez. Bár szemében ez a hozzáállás felért egy 
szentségtöréssel, mégsem tehetett semmit, hogy 
megakadályozza. 

II 

Amikor mintegy negyed órával a fent idézett beszélgetés után 
Hamilton Beamish pár remekbe szabott és gazdaságos mozdulat 
kíséretében fellépett a Washington téren várakozó, zöldre festett 
omnibusz emeletére, a nyári délután is a tetőfokára hágott. A 
ragyogó, azúrkék égbolton ugyan még szanaszét szórta sugarait a 
telivér, száz százalékig amerikai nap, ám a levegőben már ott 
érződött a közelgő este hűvös fuvallata. Pontosan ilyen napokon 
ébrednek rá hirtelen a dalszövegírók, hogy az „én szerelmem”-re 
legjobban az „egyetlenem” rímel, s vad horkantások közepette 
elrobogván megalkotják életük remekművét (ami aztán majd 
hosszú heteken át ott tanyázik a slágerlisták élén). Szinte 
mindent átitatott a romantika, és anélkül, hogy tulajdonosa 
ráébredt volna, mi is zajlik odabent, apránként gyökeret vert 



Hamilton Beamish kőkemény, kevés reménnyel kecsegtető 
kebelében is. 

Bizony, ahogy az omnibusz a sugárútra fordult, Hamilton 
Beamish belsejét egyre jobban áthatotta az egész emberiség 
iránti gyengéd elnézés. Már csak ímmel-ámmal tört pálcát azok 
felett, akik rövid ismeretség után is képesek heves szerelemre 
lobbanni az ellenkező nem képviselői iránt – pedig tudományos 
berkekben közismert tény, miszerint ilyesfajta érzelem csakis a 
másik jellemének hosszas, beható tanulmányozása után 
alakulhatna ki. Mr. Beamish életében először azon kapta magát, 
hogy komolyan fontolóra veszi: tán mégis felhozható valami az 
olyan férfi mentségére, aki George Finchhez hasonlóan fülig 
beleszeret abba a lányba, akivel még soha, egyetlen szót sem 
váltott. 

És pont akkor, amikor az omnibusz (mintegy a drámai hatás 
kihangsúlyozásaképp) elhaladt a Huszonkilencedik utca sarkán 
álló kis plébániatemplom takaros és egyben a fantáziát az 
esküvővel kapcsolatos gondolatok irányába terelő épülete előtt, 
Hamilton Beamish felfigyelt a szemközti ülésen utazó lányra. 

Ez a lány igen választékosan öltözködő, eleven teremtésnek 
tűnt. Vagy akár azt is mondhatnánk: nem elég, hogy volt benne 
valami nagyon vonzó, még némi (leginkább koboldokra jellemző) 
pajkosság is körüllengte. S amint Hamilton Beamish szakértő 
szemmel méregette e lány ruházatát, azonnal látta, hogy az általa 
viselt elragadó, kétrészes együttesből álló öltözék egyrészt jó 
minőségű, krepdesinnel bélelt, ripszszövet kabátkából, másrészt 
hosszú ujjú, oldalt húzott, marokenselyemből készült ruhából áll, 
felül kis gallérral, alul pedig rakott szoknyarésszel. És amint azt a 
gyerekek is betéve tudják, ez a ruha nemcsak fehér, bézs és 
pezsgőszínben, hanem rózsaszín, palackzöld, fekete, halvány- és 
sötétszürke, továbbá világos-, vöröses-, dohány- és négerbarna, 
valamint tengerész- és sötétkék árnyalatban is kapható. A lány 
ruhája sötétkék színű volt. 

A következő pillantással Hamilton Beamish a lány kalapját 
itta magába, mely divatos, ripsz selyemszalaggal díszített, 
szalmából készült fejfedő volt (egyedi, ám mégsem feltűnő 
darab), s e kalap alól egyetlen, világosbarna hajfürt kandikált ki. 
E tündökletes fénnyel csillogó tincs alapján Hamilton Beamish 



úgy vélte: amikor a lány indulás előtt igazított egyet a frizuráján, 
fésűjét minden bizonnyal pár csepp hajolajjal is meghintette, 
melynek köszönhetően nemcsak jóval erősebb lett minden egyes 
hajszála, hanem dús, egészségtől ragyogó, utolérhetetlenül lágy, 
fiatalos, pazar hajkoronát varázsolt a fejére. Nem vitás, hogy 
felfigyelt ennek a balzsamnak a hirdetésére a lapokban, s miután 
vásárolt egy flakonnal, örömmel tapasztalta, hogy ettől a maga 
nemében szinte páratlan, remek készítménytől milyen selymes, 
puha és életerős lett hajzata. 

A lány ruházata ezenkívül még fekete lakkbőr cipőből és 
acélkék harisnyából állt. Arca pedig olyan üdének és hamvasnak 
tűnt, akár az őszibarack; az embernek még a lelke is belerepes, ha 
végigsimíthat egy ilyen selymes pofikán. 

A beható vizsgálódás alatt Hamilton Beamish avatott 
tekintete ide-oda röppent: gyorsan a lányra pillantott, majd 
sietve elkapta róla a szemét. Főleg az arcát tanulmányozta 
elmélyülten. Ennek az arcnak a látványa biztos alaposan 
felkavarta volna a lelkivilágát – mármint, ha nem a Józan 
Párkapcsolat gondosan kidolgozott elvét követi. És az 
omnibuszról leszállván ez az erős, határozott férfiú még így sem 
kerülhette el, hogy tőrként bele ne hasítson a lelkébe ama 
csendes vágyakozás, mely minden ember bensejét emészteni 
kezdi, ha kénytelen valami jó dolgot kiengedni a markából. 

Milyen kár, tűnődött magában csendesen Hamilton Beamish, 
amint a Keleti Hetvenkilencedik utca tizenhat szám előtti 
lépcsősor tetején álldogálván épp megnyomni készült a 
csengőgombot, hogy soha többé nem látja ezt a lányt. Persze, egy 
hozzá hasonló kaliberű férfi nem esik első látásra szerelembe, ám 
ezzel együtt is őszintén be kellett vallania magának, mennyire 
szeretne megismerkedni ezzel a bájos teremtéssel, hogy azután, 
töviről hegyire kielemezvén mind a jellemét, mind a természetét, 
pár éven belül rájöjjön: ő az, akit az Isten is neki teremtett. 

Épp itt tartott gondolatban, amikor észrevette őt, amint a 
közvetlen közelében, az ajtó előtt áll. 

Adódnak az életben olyan helyzetek, melyek még a 
leghalvérűbb kiválóságot sem hagyják hidegen. Hamilton 
Beamish is nagyot nézett – ha kevésbé méltóságteljes egyénről 



lenne szó, akár azt is mondhatnánk: golflabda nagyságúra tágult 
mindkét szeme. 

Még ha számításon kívül hagyjuk is ama tényt, miszerint épp 
e lány felé terelődtek a gondolatai (melyek ráadásul igencsak 
gyengéd gondolatok voltak), akkor is van valami zavarba ejtő 
abban, amikor az ember fia váratlanul azon kapja magát: meghitt 
közelségben ácsorog a lépcsősor tetején egy vadidegen ifjú hölgy 
társaságában. Az efféle kritikus helyzetben nehéz a férfiembernek 
eldöntenie, mitévő is legyen: esetleg igyekezzen úgy tenni, 
mintha halvány sejtelme sem lenne arról, hogy áll mellette 
valaki? Netán próbáljon meg beszédbe elegyedni vele? És ha úgy 
dönt, társalgásba bocsátkozik, hogyan kezdje el? 

Hamilton Beamish még mindig ezen a ravasz, fogós kérdésen 
töprengett, amikor a lány egyszeriben megoldotta a problémáját. 
Váratlanul feljajdult, és feléje fordította arcát, s ekkor Hamilton 
Beamishnek alkalma nyílt megállapítani, hogy szemből nézve 
még sokkal vonzóbb, mint profilból (már amennyiben feltesszük, 
hogy ez egyáltalán lehetséges). 

– Juj! – kiáltotta a lány. 
Hamilton Beamish bensőjét, mint mindenkiét, aki azt 

tapasztalja, hogy egy szép lánynak a hangja is kellemes, rövid 
ideig csupán a mérhetetlen megkönnyebbülés töltötte el. Az 
általa távolból csodált teremtésekről ugyanis gyakran kiderült, 
mikor megszólaltak, hogy hangjuk leginkább az esőben rikácsoló 
pávakakaséra emlékeztet. A következő pillanatban azonban 
Hamilton Beamish ráébredt, hogy a hölgy szenved, és lelke 
azonnal megtelt a részvét és ügybuzgalom elegyével. A lány 
fájdalma a férfias együttérzésen kívül a kiváló emberek 
szakértelmét is felkeltette benne. 

– Netán a szemébe ment valami? – érdeklődött. 
– Egy porszem vagy mi a csuda esett bele. 
– Ha megengedi – mondta Hamilton Beamish. 
Az átlagembernek komoly nehézséget jelent, ha idegen 

testeket kell eltávolítania ismeretlen nők szeméből. Hamilton 
Beamish azonban nem volt átlagos ember. Talán még tíz 
másodperc sem telt bele, s ő már össze is hajtogatta a 
zsebkendőjét, hogy a helyére tegye, a lány pedig hálatelten 
pillogott rá. 



– Nagyon szépen köszönöm. 
– Igazán nincs mit. 
– Egy orvos sem vehette volna ki önnél ügyesebben. 
– Az a titka, hogy nagyon óvatosnak, egyben határozottnak 

kell lenni. 
– Vajon miért érzi úgy az ember – kérdezte a lány –, hogy az 

egész Sziklás-hegység a szemébe pottyant, amikor csupán egy 
mákszemnyi piszok ment bele? 

Hamilton Beamish, hiszen már sokat foglalkozott ezzel a 
dologgal, azonnal tudta a választ. 

– A szemhéjat borító kötőhártya a nyálkahártya egyik rétege, 
és mivel a szemhéjak belső részét borítja, minden egyes 
pislogásnál a szemgolyóra borul, ezért rendkívül érzékeny. 
Különösen ott, ahol az alsó és felső szemhéji szalag a szemüregbe 
csatlakozik. 

– Értem – mondta a lány. 
Ezután a beszélgetésben rövid szünet állt be. 
– Mrs. Waddingtonhoz jött? – tudakolta a lány. 
– Nem, hanem Miss Waddingtonhoz. 
– Vele még sosem találkoztam. 
– Ezek szerint nem ismeri az egész családot? 
– Nem. Csak Mrs. Waddingtont ismerem. Megnyomná a 

csengőt, kérem? 
Hamilton Beamish becsengetett. 
– Láttam magát az omnibuszon – mondta. 
– Tényleg? 
– Bizony! Pont szemben ült velem. 
– Nahát! 
– Szép időnk van. 
– Nagyon szép. 
– Ragyog a nap. 
– Igen. 
– Az ég pedig kék. 
– Igen. 
– Nagyon szeretem a nyarat. 
– Én is szeretem. 
– Mármint ha nincs túlságosan meleg. 
– Igen. 



– Persze – tette hozzá Hamilton Beamish –, én mindig azt 
mondom, tulajdonképpen nem is a melegtől szenved az ember, 
hanem attól, ha nagyon párás a levegő. 

A lent idézett párbeszéd ékesen bizonyítja: még a legbölcsebb 
gondolkodóktól is kitelik, hogy hetet-havat összehordanak, 
amikor első látásra szerelembe esnek – akárcsak a náluk 
csököttebb agytekervényű lények, hasonló körülmények közt 
találván magukat. Különös, viharos érzések kezdtek buzogni 
Hamilton Beamish kebelében; addig vallott elveit egyetlen 
mozdulattal sutba vágván, minden szégyenkezés nélkül ráébredt, 
hogy végre rátalált a szerelem. Ráadásul ez az érzés egyáltalán 
nem valami tudományos, előre kitervelt módon óvakodott be 
szép apránként a leikébe, ahogyan hitte – hanem dühödt erővel 
belenyomult, olyasféleképp, ahogy az öt óra ötös vonattal 
versenyt futó ingázó veti magát a szerelvénybe. Igen, csakugyan 
rátalált végre a szerelem. S hogy ez a szenvedély máris mennyire 
tompává tette Hamilton Beamish szellemi képességeit, arra a 
következő tény szolgál megerősítésként: szentül meg volt 
győződve róla, hogy az iménti eszmecsere során csupa szellemes 
és sziporkázó megjegyzéssel rukkolt elő. 

A bejárati ajtó feltárult, és a nyílásban Ferris jelent meg. A 
komornyik a lányra meredt, és tekintetéből most ama hideg 
megvetés helyett, mellyel korábban George Finchet sikerült porig 
sújtania, bizonyos fajta, mondhatni, szinte atyai gyengédség 
áradt. Ferrist a múló évek ugyan megfosztották dereka 
karcsúságától, ám a Szépség még mindig mély benyomást tett rá. 

– Mrs. Waddington azt üzeni, kisasszony – mondta –, hogy 
ma délután nem tudja fogadni, mert sürgősen el kellett mennie 
hazulról. 

– Igazán felhívhatott volna! – kiáltott fel a lány 
méltatlankodva. 

Ferris a másodperc tört részéig megrezzentette az egyik 
szemöldökét, jelezvén: bármennyire is együtt érez az előtte 
szólóval, a munkaadója iránti hűség nem engedi, hogy kritizálja 
Mrs. Waddington viselkedését. 

– Mrs. Waddington ugyanakkor tudni szeretné, kisasszony, 
megfelelne-e önnek, ha holnap délután ötkor felkeresné? 

– Igen, meg. 



– Köszönöm, kisasszony. Miss Waddington már várja, uram. 
Hamilton Beamish jó darabig nem mozdult, csak állt, meredt 

szemmel a lány után bámulva, aki könnyű szívvel, barátilag 
biccentett egyet felé, majd elindult az utcán lefelé, hogy minden 
távolodó lépéssel egyben az életéből is kifelé vegye az irányt. 

– Ki ez az ifjú hölgy, Ferris? – kérdezte Mr. Beamish a 
komornyiktól. 

– Nem tudom, uram. 
– Nem? Az előbb nagyon is úgy tűnt, jól ismeri. 
– Pedig egyáltalán nem ismerem, uram. Azelőtt még soha 

nem láttam ezt az ifjú hölgyet. De Mrs. Waddington említette, 
hogy ekkortájt érkezik majd, és megkért, adjam át neki az 
üzenetét. 

– És Mrs. Waddington nem mondta, ki fogja keresni? 
– Dehogynem, uram. Az ifjú hölgy. 
– Tökfej! – szisszent fel Hamilton Beamish, de csak 

gondolatban – ahhoz még ő sem érezte elég erősnek magát, hogy 
hangosan is kimondja. – Úgy értem, nem közölte magával az ifjú 
hölgy nevét? 

– Nem, uram. Ha lenne szíves erre fáradni, uram, Miss 
Waddingtonhoz kísérném. Jelenleg a könyvtárszobában 
tartózkodik. 

– Milyen vicces, hogy Mrs. Waddington nem árulta el 
magának a fiatal hölgy nevét – jegyezte meg borongósan 
Hamilton Beamish. 

– Csakugyan rém mulatságos, uram – értett egyet vele a 
komornyik. 

III 

– Jaj, Jimmy, milyen aranyos tőled, hogy eljöttél – 
köszöntötte Molly. 

Hamilton Beamish szórakozott mozdulattal paskolta meg a 
lány feje búbját. Olyan mélyen a gondolataiba merült, hogy fel 
sem tűnt neki, milyen iszonyatos néven szólította a lány. 

– Szinte mesébe illő dolog történt velem – mondta. 
– Akárcsak velem. Azt hiszem, szerelmes vagyok! 



– A rendelkezésemre álló rövid idő alatt jómagam is töviről 
hegyire átvizsgáltam a dolgot– jelentette ki Hamilton Beamish –, 
és végül arra a következtetésre jutottam, hogy én is szerelmes 
vagyok. 

– Azt hiszem, George Finch barátodba szerettem bele. 
– Az én szerelmemet meg úgy hívják, hogy… nos, fogalmam 

sincs – vallotta meg Hamilton Beamish némi töprengés után. – 
De rendkívül elbűvölő teremtés. A buszon idefelé jövet 
találkoztam vele, és mindössze pár szót váltottunk a bejárat előtt, 
a lépcsőn állva. Valami a szemébe ment, én pedig kivettem. 

– Beleszerettél egy vadidegen lányba, akinek még a nevét se 
tudod? De hisz mindig amellett érveltél, hogy a szerelem 
alaposan megfontolt érzelem! 

– Az ember nem tarthat ki örökké az elvei mellett – 
állapította meg Hamilton Beamish. – Az egyén szelleme folyton 
fejlődésben van. Változik az ember. 

– Ez aztán a meglepetés! 
– Engem is alaposan meglepett a dolog – mondta Hamilton 

Beamish. – És szörnyen elkeserítő, hogy semmit sem tudok róla, 
se a nevét, se a lakcímét; csak arra sikerült rájönnöm: úgy látszik, 
barátja (de legalábbis ismerőse) a mostohaanyádnak. 

– Á, szóval anya egyik ismerőse? 
– Minden jel arra vall. Megbeszélték, hogy idejön. 
– Anyához sokféle látogató érkezik. Rengeteg egyesületnél 

tölti be a tiszteletbeli titkár szerepét. 
– Ez a lány átlagos magasságú, kecses alakú, világosbarna 

hajú. Kétrészes együttes volt rajta: hosszú ujjú, oldalt húzott 
marokén selyemruha, kis gallérral, alul rakott szoknyarésszel, 
meg szövetből készült kabátka. Ezenkívül selyemszalaggal tűzdelt 
szalmakalapot hordott és lakkcipőt selyemharisnyával. A szeme 
pedig gyengéd tekintetű és olyan szürke, akár valami tündéri tó 
felett lengedező, hajnali ködfátyol. Az elmondottak alapján sem 
rémlik neked, ki lehet? 

– Nem, senki sem jut eszembe… Helyes lánynak tűnik. 
– De még milyen helyes! Bár csak egy múló pillanat volt, míg 

elmerültem két szép szeme világában, emlékük mégis örökre 
velem marad, mert mélyük még az alkonyattájt elcsendesülő 
víztükör alatti tájaknál is több titok rejt. 



– Esetleg megtehetem, hogy puhatolódzom anyánál ennek a 
lánynak a kiléte felől. 

– Örök hálám, ha megteszed – mondta Hamilton Beamish. – 
Azt is említsd meg neki, hogy holnap délután öt órakor fog 
találkozni vele. És amint kiderítetted, ki ő, hívj fel és diktáld be 
nekem a nevét és a címét. Ó, ha átölelhetném, és magamhoz 
szoríthatnám, aztán újra meg újra megcsókolhatnám! De most, 
gyermekem, mesélj a te ügyedről! Mintha azt mondtad volna, 
hogy te is szerelmes vagy. 

– Bizony! George Finchbe szerettem bele. 
– George igazán remek fickó. 
– Egy édes kis barika – javított a jellemzésen Molly hevesen. 
– Hát akkor barika, ha neked így jobban tetszik. 
– Azért is hívtalak most át, mert segítened kell nekem. 

Mondd meg, mit tegyek. Tudod, anya nem kedveli George-ot. 
– Én is így hallottam. 
– Még azt is megtiltotta neki, hogy a házba betegye a lábát. 
– Tudom. 
– Biztos azért, mert George-nak nincs pénze. 
Hamilton Beamish már-már kibökte, hogy szinte az 

illetlenség határát súrolja az a vagyon, mely felett barátja 
rendelkezik, ám aztán jobb belátásra tért. Végül is kicsoda ő, 
hogy lerombolja egy fiatal lány ábrándjait? George Finch mint 
romantikus, nincstelen művész nyerte el Molly szívét; 
kegyetlenség lenne feltárni a lány előtt, hogy szerelme nemcsak 
dúsgazdag, hanem ráadásul New York legtehetségtelenebb 
festőművésze is egyben. 

– Amikor a mostohaanyád képet alkot embertársairól, főleg a 
bankszámlájuk egyenlege alapján ítéli meg őket – értett egyet 
Mollyval Hamilton Beamish. 

– Engem az sem zavar, ha egy huncut vasa sincs – mondta 
Molly. – Tudod, amikor férjhez megyek, enyém lesz az a 
gyöngysor, amit apu vett az édesanyámnak. Mikor anyu meghalt, 
rám hagyta. Ezt a gyöngysort aztán bármikor eladhatom, és mivel 
jó pár ezer dollárt ér, sokáig nem lesznek anyagi gondjaink. 

– Az biztos. 
– De azért, ha egy mód van rá, nem szívesen szöknék meg 

George-dzsal azért, hogy hozzámehessek. Igazából én is 



világraszóló lagzira vágyom, nyoszolyólányokkal, esküvői tortával 
meg fényképekkel a társasági rovatban, ahogy illik! 

– Hát persze. 
– Tehát a lényeg, hogy valahogy megszerettessük anyával 

George-ot. Most pedig jól figyelj rám, drága Jimmy. Anya 
nemsokára elmegy a jósnőjéhez. Te is tudod, milyen, örökösen 
csak jósnőkhöz járkál. 

Hamilton Beamish egyetértése jeléül bólintott. Mrs. 
Waddington jellemének e sajátos vonása mindeddig elkerülte a 
figyelmét, de ezzel az asszonnyal kapcsolatban semmit sem 
tartott elképzelhetetlennek. Most, miután alaposan meghányta-
vetette magában a kérdést, maga is belátta: Mrs. Waddington 
pontosan olyasfajta asszony, akinek arcáról alighogy leszedik a 
zöld iszappakolást a szépségszalonban, máris rohan a jósnőjéhez. 

– Így hát el kell menned ehhez a jósnőhöz, hogy megkend a 
markát és megkérd, mondja azt anyának: a mostohalánya 
boldogsága attól a barna hajú festőművésztől függ, akinek G 
betűvel kezdődik a neve. 

– Bajosan hiszem, hogy akár a jósnője is képes lenne ilyesmit 
elhitetni Mrs. Waddingtonnal. 

– Ha Madame Eulalie valamire azt mondja, hogy látja a 
kristálygömbjében, azt anya feltétel nélkül elhiszi. 

– Azért még nem kell túlzásba esni! 
– Lehet, hogy igazad van. Akkor legalább arra igyekezz 

rávenni Madame Eulalie-t: vegye el anya kedvét attól, hogy Lord 
Hunstantonhoz akarjon adni. Tegnap este ugyanis kerek perec 
kijelentette: szeretné, ha őlordságához mennék feleségül. Nem 
bírom azt a pasast, ráadásul folyton nálunk lóg. 

– Erre biztos rá tudom venni Madame Eulalie-t. 
– Akkor megpróbálod? 
– Magától értetődik. 
– Drága vagy! Szerintem, ha tíz dollárral megkened a markát, 

biztos megteszi. 
– Vagy egy húszdollárossal, de ez a maximum. 
– Akkor ezt el is boronáltuk. Mindig tudtam, hogy lehet rád 

számítani. Jut eszembe: megtennéd, hogy csak úgy mellékesen 
megpendítesz valamit George előtt? 

– Amit csak akarsz, bármit. 



– Mondd meg neki, hogy ha holnap délután a Central 
Parkban, az állatkert közelében andalog, esetleg összefuthatunk. 

– Jó. 
– És most – mondta Molly – mindent mesélj el nekem 

George-ról: hogyan ismerkedtetek össze, mit gondoltál róla, 
amikor először megláttad, mit szeret enni reggelire, miről 
szoktatok beszélgetni és miket mondott rólam!  

IV 

Az ember azt várná, hogy egy olyan tiszta fejű és szinte 
kíméletlenül őszinte gondolkodó, mint Hamilton Beamish, az 
eltelt idő alatt megbánja hirtelen fellobbanását (hiszen közben 
alkalma nyílt jó alaposan meghányni-vetni magában, minő 
ésszerűtlen is ama érzelem természete, melybe oly óvatlanul 
hagyta magát belegabalyodni) – Mr. Beamish azonban nem bánt 
meg semmit. Sőt, épp ellenkezőleg. Míg Madame Eulalie 
előszobájában várakozott, szinte élvezettel sütkérezett önnön 
balgasága fényében. És amikor a jobbik énje rámutatott: 
mindössze hagyta, hogy egy lány arca elbűvölje (ami szigorúan 
véve nem más, mint véletlenszerűen kialakult fehérjék meg 
szövetek halmaza), csupán annyit ért el vele, hogy Hamilton 
Beamish odavetette neki, ugyan menjen már és akassza fel 
magát. Mr. Beamish tudniillik örült annak, hogy szerelmes lett. 
Egyenesen büszke volt rá. Ahogy az előszobában üldögélt, 
egyetlen összefüggő gondolatként ama elhatározás érett meg 
benne, hogy kivonja a forgalomból a Józan párkapcsolat című 
könyvét, no meg hogy próbára teszi költői vénáját néhány vers 
erejéig. Elmélkedését a szobalány megjelenése szakította félbe: 

– Madame Eulalie fogadja önt, uram. 
Hamilton Beamish a szobába lépett, és szinte azonnal 

sóbálvánnyá dermedt. 
– Maga az! 
Mire a lány a hajához kapta a kezét – mint minden nő, 

amikor valami váratlan helyzettel találja szemben magát. 
Hamilton Beamish pedig, érzelemdús pillantást vetvén e 
hajzatra, már látta, milyen jól ítélte meg, amikor egészségtől 



ragyogó, párját ritkítóan lágy, selymesen csillogó, pompás-dús 
hajkoronának vélte. 

– Hát, hogy van? – kérdezte a lány. 
– Remekül – válaszolta Hamilton Beamish.  
– Úgy látszik, a sors folyton úgy rendeli, hogy találkozzunk. 
– És nekem egy szavam sincs ellene. 
– Komolyan? 
– Komolyan – jelentette ki Hamilton Beamish. – Vicces, hogy 

kiderült, pont maga az! 
– Mi derült ki rólam? 
– Hát hogy az, aki. – Ekkor Mr. Beamisht megkísértette a 

gondolat, hogy talán nem fejezte ki magát valami kristálytisztán. 
– Úgy értem, egy üzenetet jöttem átadni Madame Eulalie-nak; 
erre kiderült, hogy Madame Eulalie nem más, mint maga. 

– És ki a csuda üzent nekem? 
– Kicsoda – javította ki Hamilton Beamish. Édes 

Anyanyelvünk éber őre (bármennyire markába kaparintotta is a 
szerelem) még mindig éberen őrködött Édes Anyanyelvünk 
tisztasága felett. 

– Hiszen én is pont ezt mondtam: ki a csuda üzent nekem? 
Hamilton Beamish ajkán elnéző mosoly jelent meg. Hiszen 

igazán ráér kigyógyítani ezekből az apró nyelvi eltévelyedésekből 
a lányt – a mézeshetek alatt alighanem majd sort is kerít rá. 

– Molly Waddington. Arra kért, hogy… 
– Ó, akkor hát nem is akarja, hogy jósoljak a tenyeréből? 
– Szívem leghőbb vágya teljesülne – vágta rá lelkesen 

Hamilton Beamish –, ha maga jósolna a tenyeremből! 
– Persze, felesleges a tenyerébe néznem, anélkül is tudom, 

milyen ember – mondta neki a lány. – Hiszen az első perctől 
fogva tudom. 

– Tényleg? 
– Hát persze. Természetére nézve maga határozott, 

uralkodásra termett, és borotvaéles az esze. Széles látókörű, 
vasakaratú, ráadásul még a hatodik érzéke is remekül működik. 
Ám mindezzel együtt érző szívű, kedves és szeretetre méltó; 
teljesen önzetlen, és olyan nagylelkű, hogy már-már túlzásba 
viszi. Minden képesség megvan magában ahhoz, hogy nagy 



tömegek vezetője legyen. Engem leginkább Julius Caesarra, 
Shakespeare-re és Bonaparte Napóleonra emlékeztet. 

– Folytassa – kérte Hamilton Beamish. 
– És ha egyszer szerelmes lesz… 
– És ha egyszer szerelmes leszek… 
– És ha egyszer szerelmes lesz – mondta a lány, mélyen a 

szemébe nézve, miközben egy lépéssel közelebb húzódott hozzá–, 
akkor… 

– Mr. Delancy Cabot – jelentette be a szobalány. 
– Ó, a mindenit! – fakadt ki Madame Eulalie. – Teljesen 

kiment a fejemből, hogy jönnek hozzám. Küldje be az urat! 
– Esetleg megvárhatom, amíg végez? – lehelte áhítatosan 

Hamilton Beamish. 
– Legyen szíves. Pár perc alatt végzek – mondta a lány, majd 

az ajtó felé fordult. – Jöjjön be, Mr. Cabot. 
Hamilton Beamish sarkon perdült. Hórihorgas, inas 

emberpéldány siklott kecsesen a szobába. Pompás, szinte 
fényűzően pazar öltözékben, a népszerű világfi és a társaság 
kedvence hagyományos ruházatában feszített. Levendulakék 
kesztyűt viselt, a gomblyukába pedig szegfűt tűzött, s a hófehér 
gallérjának impozáns tömege által körülölelt nyak azt sugallta: e 
férfi felmenői között talán akad holmi zsiráf is. És ezen a már-
már végeérhetetlen nyakon olyan kiugró ádámcsutka honolt, 
amely a Hamilton Beamish ismeretségi körébe tartozó emberek 
közül csupán egyetlenegyhez tartozhatott. 

– Garroway! – kiáltotta Hamilton Beamish. – Mit keres maga 
itt? És mit jelentsen ez a maskara? 

A rendőr szemlátomást visszahőkölt. Olyan bíborvörösre 
gyúlt az arca, hogy vetekedett a csuklója színével. 

Ha nincs rajta gallér, mely satuszerű szorításában tartja, 
egészen biztos, hogy leesik az álla. 

– Arra a legkevésbé sem számítottam, hogy önt itt találom, 
Mr. Beamish – mondta bocsánatkérőleg. 

– Én is a legkevésbé arra számítottam, hogy magát itt 
találom, miközben De Courcy Bellville-nek adja ki magát. 

– Delancy Cabot-nak, uram. 
– Hát akkor Delancy Cabot-nak. 



– Tetszik nekem ez a név – érvelt a hatósági közeg. – Egy 
könyvben olvastam, onnét vettem. 

A lány zihálva kapkodott levegő után. 
– Csak nem rendőr ez az ember? – sikoltotta. 
– Hát persze, hogy rendőr – felelte Hamilton Beamish. –

Garrowaynek hívják, és arra tanítom, hogyan kell verset írni. És 
tudni akarom – mennydörögte a boldogtalan alakhoz fordulva, 
kinek ádámcsutkája ekkorra már tavaszi barikát idéző módon 
ugrándozott fel-le a nyakán –, mit keres itt és hogyan merészeli 
félbeszakítani… félbeszakítani… egyszóval hogyan merészel 
félbeszakítani, amikor vagy a rendőri teendőit kéne ellátnia, vagy 
szép csendben otthon kellene üldögélnie, a nagy költők alkotásait 
tanulmányozva. Ez az – tette még hozzá Hamilton Beamish –, 
amit tudni akarok. 

A rend őre zavartan köszörült egyet a torkán. 
– Tetszik tudni, Mr. Beamish, sejtelmem sem volt arról, hogy 

Madame Eulalie az ön barátja. 
– Mit érdekli magát, kivel barátkozik? 
– Mert így mindjárt más a helyzet, Mr. Beamish. Most már 

nyugodtan visszatérhetek az őrsre referálni, hogy Madame 
Eulalie minden gyanú felett áll. Tudja, uram, amikor a főnökség 
ideküldött, azt akarták, hogy megcsípjem a hölgyet. 

– Mit ért az alatt, hogy: „megcsípje a hölgyet”? 
– Hát, hogy őrizetbe vegyem, Mr. Beamish. 
– Akkor ne használja a „megcsíptem” kifejezést. Gyomlálja ki 

beszédéből az efféle pongyolaságokat. 
– Igenis, uram. Tövestül ki fogom gyomlálni mindet, uram. 
– Merítsen Édes Anyanyelvünk szépséges szókincséből. 
– Igenis, uram. Csakis onnét merítek, Mr. Beamish. 
– És mit ért az alatt, hogy őrizetbe venni jött a hölgyet? 
– Hát azt, Mr. Beamish, hogy a feletteseim nemrég tudomást 

szereztek arról, miszerint Madame Eulalie anyagi 
ellenszolgáltatás fejében jövendőt szokott mondani, ami, 
ugyebár, törvénybe ütköző cselekedet. 

Hamilton Beamish megvetően horkantott egyet: 
– Ez egyszerűen nevetséges! Ha tényleg ez áll a törvényben, 

akkor változtasson rajta! 
– Minden tőlem telhetőt megteszek az ügy érdekében, uram. 



– Az imént Madame Eulalie megtisztelt azzal, hogy néhány 
dologról a fülem hallatára lebbentette fel a fátylat, és semmi olyat 
nem mondott, ami ne felelne meg száz százalékig a valóságnak. 
Úgyhogy menjen csak szépen vissza a feletteseihez, és mondja 
meg nekik, hogy ugorjának fejest a Brooklyn-híd tetejéről. 

– Igenis, uram. Megmondom nekik, uram. 
– És most távozzon. Hagyjon magunkra minket. 
– Igenis, Mr. Beamish – mormolta alázatosan Garroway 

közrendőr. – Már itt se vagyok, Mr. Beamish. 
Miután az ajtó becsukódott a hatósági közeg mögött, a lány jó 

darabig nem mozdult, csak állt, csodálattól tágra nyílt szemmel 
Hamilton Beamishre meredve. 

– Ez az ember tényleg rendőr? 
– Igen. 
– És maga mégis így bánt vele, mire ő csak annyit tudott 

kinyögni, hogy „Igenis, uram!”, meg „Nem, uram!”, és úgy 
meghunyászkodott, hogy szinte hétrét görnyedt a szobából kifelé 
menet. – Madame Eulalie felsóhajtott. – Úgy látom, egy 
magányos lánynak pontosan egy ilyen, magához hasonló barátra 
van szüksége ebben a nagyvárosban. 

– Nagyon örülök, hogy ilyen csekélységben a szolgálatára 
lehettem! 

– Méghogy csekélységben! Tudja, Mr. Beamish… 
– Kérem, hívjon Hamiltonnak. 
A lány egyik ámulatból a másikba esett. 
– Csak nem maga a nagy Hamilton Beamish? Aki azokat a 

bizonyos zsebkönyveket írta? 
– Tényleg írtam pár könyvet. 
– Maga a kedvenc íróm! Ha nem magán múlik, még most is 

abban az Isten háta mögötti porfészekben senyvednék, ahol egy 
tisztességes üdítőt sem kapni! Azután egyszer csak a kezembe 
akadt pár könyve, amiben arról ír, hogy aki sivárnak érzi az 
életét, merjen változtatni, úgyhogy fogtam magam, és meg sem 
álltam New Yorkig. Ha tudtam volna, hogy maga nem más, mint 
Hamilton Beamish, már ott, a kapu előtt állva a nyakába 
borultam volna, hogy megcsókoljam! 

Hamilton Beamish szerette volna felhívni rá a lány figyelmét, 
hogy egy behúzott függönyök és zárt ajtók mögötti szoba sokkal 



megfelelőbb hely a nyakba borulásra-csókolódzásra – ám ahogy 
szóra nyílt a szája, életében először különös, már-már George 
Finch-szerű félszegség vett erőt rajta. Bármennyire elítéljük is 
ama mostanság elburjánzott szokást, mely szívesen teszi nevetség 
tárgyává a nagy embereket, ezzel együtt őszintén meg kell 
vallanunk, hogy a beszélgetés ezen pontjához érve Hamilton 
Beamishből idétlen vihogás tört elő, és zavartan malmozni 
kezdett az ujjával. 

Ám mindez múló gyengeségnek bizonyult csupán, és a nagy 
ember ismét magára talált. Határozott kézzel igazította meg a 
szemüvegét. 

– Mondja csak… – kezdte – Nem volna kedve… Mit gondol, 
valahogy meg tudná oldani, hogy holnap velem ebédeljen? 

A lány bosszúsan kiáltott fel: 
– Hát nem rémes? Holnap nem érek rá! 
– És holnapután? 
– Szörnyen sajnálom, de holnapután sem. Tudja, három 

hétre elvonulok a világ elől. Holnap vonatra kell szállnom, hogy 
leugorjak Kelet-Gileadbe, meglátogatni a szüleimet. Szombaton 
lesz apu születésnapja, s olyankor mindig hazautazom. 

– Kelet-Gileadbe? 
– Egy Idaho állambeli kisvárosba. Maga még biztos sosem 

hallotta hírét, de attól az még ott van. 
– Már hogyne hallottam volna hírét, amikor egy kedves 

barátom is Kelet-Gileadbe való! 
– Ne mondja! És ki a csuda az? 
– George Finch. 
A lány felnevetett. Szemlátomást jól mulatott. 
– Komolyan azt akarja mondani, hogy ismeri George 

Finchet? 
– Az egyik legjobb cimborám. 
– Akkor a maga érdekében szívből remélem, hogy George 

már nem az a tutyimutyi alak, aki volt – mondta a lány. 
Hamilton Beamish alaposan meghányta-vetette magában a 

dolgot. George Finch csakugyan tutyimutyi lenne? Miként döntse 
el az ember tulajdon barátjáról, hogy tutyimutyi alak-e vagy sem? 

– A tutyimutyi alak alatt azt értette… 



– Egy pipogya frátert. Aki olyan nyúlszívű, hogy a saját 
árnyékától is berezel. 

Hamilton Beamish addig még soha nem tapasztalta, hogy 
George Finch tartana az árnyékától, ám úgy vélte, elég jó 
emberismerő, így aztán bizalmat szavazott neki. 

Feltételezte: amennyiben az árnyéka valaha is hepciáskodna 
George-dzsal, a barátjába igenis szorult annyi kurázsi, hogy 
felvegye vele a harcot. 

– Felteszem, New York jó hatással volt George-ra – felelte 
némi töprengés után. – Most jut eszembe, voltaképp az ő 
ügyében jöttem ide, hogy mint jósnak, a segítségét kérjem. 
Ugyanis az a helyzet, hogy George Finch őrülten beleszeretett 
Molly Waddingtonba, a maga kliensének, Mrs. Waddingtonnak a 
mostohalányába. 

– Ne mondja! És gondolom, George, amilyen nyuszi, még a 
közelébe se mer menni! 

– Rosszul gondolja! Előző este barátunk szinte ostrom alá 
vette a Waddington-házat… mondhatni, a szó szoros értelmében 
megrohanta, úgy vette be… és most Mrs. Waddington parancsba 
adta a cselédeknek, hogy George-ot soha többé be ne engedjék, 
mert attól tart, miatta kútba esik a terve. Szegény Mollyt ugyanis 
szeretné egy bizonyos Lord Hunstantonnal összeboronálni. 

A lány nagyot nézett. 
– Igaza van: George tényleg előnyére változott! 
– És arra gondoltunk… mármint Molly meg én… ha 

megtenné, hogy a kedvünkért füllent egy kicsit… hogy úgy 
mondjam, a jó ügy érdekében. Mrs. Waddington holnap öt órára 
idejön, és Mollynak az az ötlete támadt, kérjem meg magát, hogy 
a kristályba nézve figyelmeztesse Mrs. Waddingtont, miszerint a 
mostohalányát veszély fenyegeti egy sötét hajú, monoklis férfi 
részéről – persze, csak ha nem bánja. 

– Még hogy bánom-e! 
– Akkor megteszi? 
– Hát persze! Hisz ez igazán semmiség ahhoz képest, amit 

maga tett értem. 
– Köszönöm, köszönöm – hálálkodott Hamilton Beamish. – 

Amint megláttam, azonnal tudtam, hogy maga igazán különleges 



lány. Millióból ha egy ilyen akad. Mondja csak… Ha visszajött 
New Yorkba, másnap lenne kedve velem ebédelni? 

– Boldogan! 
– Felírom a telefonszámomat. 
– Kösz. Mondja meg George-nak, hogy üdvözlöm. Szívesen 

találkoznék vele, amint megjöttem. 
– Átadom neki. Biztos ő is szívesen találkozna magával. 

Viszontlátásra. 
– Viszontlátásra, Mr. Beamish. 
– Hamilton. 
A lány tétovázni látszott. 
– Nem igazán tetszik nekem ez a név, hogy Hamilton. Olyan 

nyársatnyeltnek érzem. 
Hamilton Beamish rövid lelkitusát vívott magával, majd így 

szólt: 
– A második keresztnevem James. Kiskoromban sokan 

Jimmynek hívtak. – Érezte, hogy e szó hallatán végigfut a hátán a 
hideg, mégis hősiesen kimondta újra. – Csak úgy hívtak: Jimmy. 

– Én is így fogom hívni! – kiáltotta a lány. – A Jimmy már 
sokkal jobban tetszik. Viszlát, Jimmy. 

– Viszlát – köszönt el Hamilton Beamish. 
És ezzel a búcsúszóval legördült a függöny egy nagy ember 

szerelmének első felvonása végén. Pár percre rá pedig már 
Hamilton Beamish táncos léptekkel mendegélt az utcán lefelé. A 
Washington tér közelébe érve pénzt nyomott egy kisfiú kezébe, és 
azt kérdezte tőle: 

– Mondd, öcsi, mi leszel, ha nagy leszel? 

V 

– George – kezdte Hamilton Beamish. – Ma egy olyan 
lánnyal találkoztam, aki még Kelet-Gileadből ismer téged. 

– És hogy hívják? Üzent nekem Molly valamit? 
– Madame Eulalie a neve. 
– Senkire sem emlékszem, akit így hívtak volna. Üzent nekem 

Molly valamit? 



– Ez a lány karcsú és kecses, a szeme pedig gyengéd 
tekintetű, és olyan szürke, akár valami bűbájos tó felett 
lengedező hajnali ködfátyol. 

– Kelet-Gileadből egyetlen lányra sem emlékszem, aki így 
nézne ki. Üzent nekem Molly valamit? 

– Nem. 
– Semmit sem üzent? – George kétségbeesve hanyatlott hátra 

a széken. – Akkor mindennek vége! 
– Jaj, már hogyne üzent volna – kapott a fejéhez Hamilton 

Beamish. – Csak megfeledkeztem róla valahogy. Arra kért, 
mondjam meg neked, hogy ha holnap délután elmész a Central 
Parkba, az állatkert közelében összefuthatsz vele. 

– Ez a legbolondabb, legboldogabb nap ebben a csodaszép 
esztendőben! – kurjantott fel George Finch.  



Ötödik fejezet 

I 

Madame Eulalie a két formás keze között tartott kristálygömbbe 
meredt. Arca, mely Hamilton Beamisht arra késztette, hogy 
minden addigi meggyőződését sutba vágja, komoly volt, és 
elmélyült figyelem sugárzott róla. 

– Lassan feloszlik a köd – mormolta halkan maga elé. 
– Ah! – sóhajtotta megkönnyebbülten Mrs. Waddington, hisz 

mindvégig ebben reménykedett. 
– Látok valakit, aki nagyon közel áll önhöz… 
– Talán egy szellemet? – kérdezte idegesen Mrs. 

Waddington, nyugtalan pillantást vetve maga mögé. Ebben a 
félhomályos, füstölők illatától terhes szobában sohasem tudhatta, 
mikor pattan ki az egyik sarokból valami túlvilági lény. 

– Félreértett – magyarázta Madame Eulalie komoran. – Az 
előbb arra gondoltam, hogy a kristálygömbben lassan testet öltő 
dolog kapcsolatban áll egy önhöz közel álló személlyel, talán 
egyik közeli rokonával. 

– Csak nem a férjemmel? – firtatta közömbösen Mrs. 
Waddington. Olyan asszony lévén, aki mindig gondosan ügyel rá, 
mire fordítja a pénzét, egyáltalán nem volt ínyére a gondolat, 
hogy tíz dollárt dobjon ki az ablakon a Sigsbee Horatióval 
kapcsolatos látomásokra. 

– A férje neve netán M betűvel kezdődik? 
– Nem – esett le a kő Mrs. Waddington szívéről. 
– Mintha egy M betűt látnék a ködben kibontakozni. 
– Mollynak hívják a mostohalányomat. 
– A lánya magas és barna hajú? 
– Nem. Alacsony és szőke. 
– Akkor egész biztosan ő az! – jelentette ki Madame Eulalie. 

– Esküvői ruhát visel, és épp az oltár felé tart egy sötét hajú, 
monoklis férfival az oldalán. Nem ismerős önnek ez az ember? 

– Csak Lord Hunstanton lehet! 
– Valóban, mintha látnék is a kristálygömbben egy 

kialakulóban lévő H betűt. 



– Lord Hunstanton nemcsak kedves ismerősöm, de egyben 
nagy csodálója is Mollynak. Tényleg látja, amint 
összeházasodnak? 

– Azt látom, ahogy a lánya ezzel az illetővel együtt az oltár 
felé halad. 

– De hát a kettő nem ugyanaz? 
– Nem! Mert az oltárig már nem jutnak el! 
– És miért nem? – kérdezte Mrs. Waddington, nem minden 

ok nélkül bosszankodva. 
– A tömegből hirtelen egy asszony lép elő, és elállja útjukat. 

Az idegen nő ajkáról gyorsan peregnek a szavak, és úgy látom, 
mély átéléssel beszél. A monoklis férfi hátrahőköl. Csúnyán 
rángatódzni kezd az arca, és ördögi kifejezés jelenik meg rajta. 
Felemeli a kezét. Megüti az asszonyt. A nő megtántorodik. 
Ruhája rejtekéből egy revolvert ránt elő, és… 

– És? És? – sikította Mrs. Waddington. 
– Már szétfoszlott a látomás – jelentette ki Madame Eulalie, 

ültéből fürgén felemelkedve. Lerítt róla, hogy érzése szerint 
alaposan megdolgozott a tíz dollárjáért. 

– Hiszen ez lehetetlen! Képtelenség! 
– A kristály sohasem hazudik. 
– De amikor Lord Hunstanton olyan elbűvölő ember! 
– Nem vitás, hogy a revolveres nő is annak találta, de 

rémesen ráfizetett. 
– Talán mégsem ő volt, akit látott. Más sötét hajú férfi is visel 

monoklit. Hogy nézett ki az az ember? 
– Hogy néz ki Lord Hunstanton? 
– Ólordsága sudár termetű, rendkívül arányos testalkatú, 

égszínkék szemű férfi, aki vékony kis bajuszt visel, amit szívesen 
pödörget a jobb keze hüvelyk- és mutatóujja között. 

– Akkor egészen biztos, hogy őt láttam! 
– Most mitévő legyek? 
– Hát, szerintem nyilvánvaló, hogy egyenesen vétek lenne, ha 

hagyná Miss Waddingtont továbbra is érintkezni ezzel az 
emberrel! 

– De amikor Lord Hunstanton ma este is nálunk vacsorázik! 
Madame Eulalie (hiszen érzelmei olykor magukkal ragadták) 

hajszál híján kibökte, hogy: „Tegyen arzént a levesébe” – de még 



idejekorán féket tett a nyelvére, és szavak helyett mindössze 
hűvösen megvonta a vállát. 

– Az ön belátására bízom, Mrs. Waddington – mondta –, 
hogy eldöntse, adott helyzetben mi a legjobb. Tanácsot nem 
adhatok. Pusztán óvatosságra intem. Nagyobb címletű 
bankjegyből is tudok visszaadni, ha nincs magánál apró – tette 
még hozzá, üzleti hangnemre váltva. 

Egész úton, a Keleti Hetvenkilencedik utcába hazafelé menet, 
Mrs. Waddington végig azon emésztette magát, mitévő is legyen, 
és nem olyan asszony lévén, aki gyakran veszi igénybe az agyát, 
mire a házhoz ért, már úgy zúgott a feje, mintha jó alaposan főbe 
kólintották volna egy homokzsákkal. A világ minden kincsénél 
jobban arra vágyott, hogy egyedül lehessen egy darabig, ezért hát 
félre is vonult, további megfeszített agymunka céljából, így aztán 
igazán semmi meglepő sincs abban, hogy amikor Sigsbee Horatio 
pár perccel később a szobába totyogott, igencsak sanda 
oldalpillantás fogadta. 

– Mi az, Sigsbee? – kérdezte fásultan Mrs. Waddington. 
– Hát itt vagy! – kiáltotta Sigsbee Horatio. 
– Azért jöttél, mert mondani akarsz nekem valamit? 
– Hát, igen is, meg nem is – bökte ki Sigsbee. 
Az eszmecsere ezen pontjához érve Mrs. Waddington 

bosszúsan vette észre, hogy megtestesült házassági balfogása az 
olyan ember stílusában siklik keresztül a szobán, mint aki éppen 
új tánclépéseket próbál felidézni. 

– Maradj már nyugton! – rivallt rá elgyötörten. 
– De amikor nem tudok! – kiáltotta Sigsbee Horatio – Tiszta 

ideg vagyok! 
Mrs. Waddington lüktető halántékára tette a kezét. 
– Akkor tedd le magad az egyik székre! 
– Hát, megpróbálni éppenséggel megpróbálhatom – mondta 

Sigsbee minden különösebb meggyőződés nélkül. Ám alighogy az 
egyik szék szélére telepedett, máris úgy pattant fel róla, mintha 
csak elektromos kisülés érte volna a hátsóját. 

– Hiába, nem megy! – állapította meg. – Mindenem úgy 
reszket, mint a nyárfalevél. 



– Aztán mitől reszketsz? 
– Mert el kell mondanom neked valamit, de azt se tudom, 

hogyan vágjak bele. 
– És mit akarsz elmondani nekem? 
– Egyáltalán nem akarom elmondani neked – vallotta meg 

őszintén Sigsbee. – De akkor is elmondom, hiszen Molly kért 
meg rá, amikor nemrég hazaért. 

– És mire kért meg Molly? 
– Épp a könyvtárszobában voltam, amikor rám talált. Bejött, 

és elújságolta nekem… 
– Leszel szíves végre a tárgyra térni, Sigsbee! 
– Szavamat adtam, hogy kíméletesen fogom közölni veled. 
– Méghogy kíméletesen közlöd velem! Az őrületbe kergetsz! 
– Ugye, te is emlékszel – kezdte Sigsbee – arra a remek, 

Pinch nevű, nyugatról ideszakadt fiatalemberre, aki a minap 
beugrott hozzánk vacsorára? Olyan kedves, lendületes… 

– Elég valószínűtlen, hogy megfeledkezzem az általad 
említett egyénről. Ugyanis szigorú utasításba adtam a 
személyzetnek, hogy soha többé ne engedjék be ide. 

– Szóval, ez a remek, ifjú Pinch… 
– Egyáltalán nem érdekel Mr. Finch – hiszen, ha jól tudom, 

valójában így hívják. 
– Én azt hittem, Pinch a neve. 
– Finch! Különben is, mit számít, mi a neve? 
– Már hogyne számítana – mondta Sigsbee –, mikor a 

lányunk szeretné, ha a jövőben neki is ez lenne a családneve. 
Ezzel arra akarok kilyukadni, ha ugyan érted, mire gondolok, 
hogy mikor Molly nemrég odajött hozzám, elújságolta: ő meg az 
ifjú Finch eljegyezték egymást! 

II 

Miután fenti szavak elhagyták az ajkát, Sigsbee Horatio mintegy 
megbabonázva a feleségére meredt, nagyjából annak az 
embernek a dermedt iszonyatával, aki véletlenül lyukat ütvén a 
gáton észreveszi a lassan átszivárgó vizet, és tudja, már semmit 
sem tehet, hogy elhárítsa a katasztrófát. Egész idő alatt ott 
motoszkált benne a gyanú, hogy Molly eljegyzésének híre 



borzasztóan lesújtja majd a nejét – és nem is ok nélkül gyötörte a 
balsejtelem. Persze, egy Mrs. Waddingtonhoz hasonlóan erőteljes 
testalkatú nőt a világon semmi sem vehet rá, hogy a székből 
felpattanjon, ám az asszony azért lassan, akár egy gázzal félig 
töltött ballon, mégis emelkedni kezdett ültéből felfelé – s közben 
annyira eltorzult minden vonása és úgy kigúvadt a két szeme, 
hogy egy szakmájához valamicskét is értő orvos, aki 
sportfogadásban is utazik, hét a négyhez arányban tett volna rá, 
hogy ezt a nőt pár percen belül megüti a guta. 

Ám valamilyen csoda folytán ez a csapás (ha ugyan annak 
nevezhető) mégsem következett be. A szerencsétlen asszony 
ugyan jó darabig hiába próbált artikulálni, s míg hangszálaival 
viaskodott, torka mélyéről csupán tagolatlan krákogás tört elő. 
Végül hatalmas erőfeszítések árán úrrá lett magán, és így szólt: 

– Mit mondtál? 
– Hallhattad – felelte Sigsbee Horatio mogorván, az ujját 

ropogtatva és arra vágyva, bárcsak marhatolvaj lenne a messzi 
Utah-ban. 

Mrs. Waddington megnyalta az ajkát. 
– Jól értettem, hogy azt mondtad, Molly eljegyezte magát 

ezzel a Finch nevű alakkal? 
– Bizony jól. És – tette hozzá Sigsbee Horatio, első védelmi 

vonala mélyéről kimozdulván, támadásba lendülve – csak azt ne 
mondd, hogy mindenről én tehetek, hiszen nekem az égadta 
világon semmi közöm az egészhez! 

– Hát ki cipelte ide ezt az embert, ha nem te? 
– Na, igen – ismerte el Sigsbee kelletlenül, hiszen 

erődítésének ezen gyenge pontja mindaddig elkerülte a figyelmét. 
Mrs. Waddington ekkor váratlanul lehiggadt – ám ezt a 

vészjósló, csalóka állapotot leginkább a vulkáni kürtő belsejében 
fortyogó magmatömeg elnyugvásához hasonlíthatnánk, amely 
egy pillanatra kisimul, közvetlenül mielőtt a felszínre törne és 
alaposan megkeserítené a helybéliek életét. 

– Csengess Ferrisnek – utasította férjét. 
Sigsbee Horatio megnyomta a csengőt. 
– Ferris – fordult az inashoz Mrs. Waddington –, kérje meg 

Miss Mollyt, hogy jöjjön ide. 



Az inas távozása és a megtévedt lány érkezése között eltelt idő 
alatt semmilyen feljegyzésre méltó, érdekfeszítő társalgás nem 
zajlott a szobában. Egyszer ugyan Sigsbee belefogott egy „Ööö…” 
kezdetű megjegyzésbe, mire Mrs. Waddington rögvest 
elnémította, hogy „Hallgass!” – ám ezzel az eszmecsere leírását ki 
is merítettük. Amikor Molly a szobába toppant, Mrs. Waddington 
éppen halk fújtatások közepette maga elé meredt, Sigsbee 
Horatio pedig pont akkor ejtette el azt az egyik, útjába eső 
asztalkáról felvett, értékes porcelánfigurát, melyet könnyelműen 
megpróbált egy papírvágó kés hegyén táncoltatni. 

– Ferris azt mondta, beszélni akarsz velem, mama – lebegett 
a szobába Molly boldogságtól ragyogó arccal. 

És csak állt ott előttük, sugárzó tekintetét rájuk vetve. 
Mindkét orcája bársonyos pírban égett, és egész lényéből olyan 
édes, olyan ártatlan, olyan gyermeki derű áradt, melynek láttán 
Mrs. Waddington alig bírta megállni, hogy a fejéhez ne vágja 
Edgar Allan Poe mellszobrát. 

– Hát persze, hogy beszélni akarok veled – mondta Mrs. 
Waddington. – Ha lennél olyan kedves elárulni nekem, hogy mi 
ez a képtelen történet, amit apád mesélt rólad, meg… – itt nyelt 
egyet – meg Mr. Finchről. 

– Csak a rend kedvéért – vetette közbe Sigsbee Horatio –, mi 
a neve: Pinch vagy Finch? 

– Természetesen Finch! 
– Folyton összekeverem a neveket – vallotta meg Sigsbee. – 

Együtt jártam egyetemre egy Follansbee nevezetű ürgével, és ha 
hiszitek, ha nem, fejembe vettem, hogy a fickót Fergusonnak 
hívják. Bármibe lefogadtam volna! Én… 

– Sigsbee? 
– Tessék? 
– Hagyd abba! – szólt a férjére Mrs. Waddington, majd újból 

Mollyhoz fordult. – Az apád szerint valami hihetetlen történettel 
hozakodtál elő neki, és azt mondtad, hogy… 

– Eljegyeztem magam George-dzsal? – fejezte be helyette 
Molly. – De még mennyire, hogy eljegyeztük egymást! Különös 
véletlen folytán ma délután összefutottam vele a Central 
Parkban, az állatkert közelében… 



– Ide is már vagy száz éve el akarok menni – vetette közbe 
Sigsbee Horatio –, de még mindig nem jutottam hozzá. 

– Sigsbee! 
– Jól van, na. Csupán annyit szerettem volna… 
– Persze mindkettőnket szörnyen meglepett a dolog – 

folytatta Molly. – Én fel is kiáltottam „Hát maga meg mit keres 
itt?”, mire George… 

– Nem érdekel, mit mondott Mr. Finch. 
– Mindenesetre egy darabig ide-oda sétálgattunk az állatokat 

nézegetve, és egyszer csak megkért, hogy legyek a felesége a 
szibériai jak ketrece előtt. 

– Szó sem lehet róla! – jelentette ki Sigsbee Horatio 
váratlanul igen erélyesen; az engedékeny apa, aki életében 
egyszer végre a sarkára áll. – Te is templomban fogsz férjhez 
menni, ahogy az egy rendes, tisztességes lányhoz illik! 

– Már úgy értettem: pont a szibériai jak ketrece előtt álltunk, 
amikor George megkérte a kezem. 

– Ja, az más! – nyugodott meg Sigsbee Horatio. 
Molly szemébe ábrándos tekintet költözött. Gyengéden 

elmosolyodott, mintha csak újból átélné azt a minden lány 
életében csodálatos pillanatot, amikor a szeretett férfi int neki, 
hogy tartson vele a Paradicsomba. 

– Látnotok kellett volna a fülét! – kiáltotta. – Szinte lángba 
borult! 

– Komolyan? – tört ki a nevetés Sigsbee Horatióból. 
– Skarlátvörösre gyúlt! És egy darabig szólni sem tudott, csak 

némán tátogott, mert elakadt a hangja! 
– A szegény balfácánja! 
– Hogyan merészeled balfácánnak nevezni az én édes drága 

Georgie-mat? 
– Hogyan merészeled azt a balfácánt a te édes drága Georgie-

dnak nevezni? – vonta felelősségre mostohalányát Mrs. 
Waddington. 

– Azért, mert az is: az én édes drága Georgie-m. Tiszta 
szívemből szeretem az aranyos kis barikámat, és hozzá akarok 
menni feleségül. 

– Már hogy mennél hozzá feleségül! – csattant fel Mrs. 
Waddington indulatosan, és csak úgy remegett féktelen dühében. 



– Csak nem képzeled: hagyom, hogy tönkretedd az életedet, 
amikor hozzámész ehhez a hitvány hozományvadászhoz? 

– Honnan veszed, hogy csak a pénzemért akar elvenni? 
– Hisz egy ágrólszakadt festő! 
– De én tudom, hogy szörnyen tehetséges és jó áron elkelnek 

majd a képei. 
– Ugyan már! 
– Különben is – tette hozzá Molly dacosan –, amikor férjhez 

megyek, megkapom az édesanyám gyöngysorát, amit még apu 
vett neki. Azt a gyöngysort bármikor pénzzé tehetem, és az árából 
évekig ellehetünk. 

Mrs. Waddington már épp készült visszavágni Mollynak (és 
semmi kétség sem férhet hozzá, hogy mondandóját olyan 
szenvedélytől izzó szavakba foglalta volna, melyekhez foghatót 
eladdig még egyetlen, másfél mázsás asszony sem ejtett ki a 
száján), amikor férje gyötrelemmel teli kiáltása ajkára 
forrasztotta a szót. 

– Hát téged meg mi lelt, Sigsbee? – kérdezte mérgesen. 
Sigsbee Horatiónak a jelek szerint valami teljesen feldúlta a 

lelkivilágát. Kocsányon lógó szemmel meredt a lányára. 
– Azt mondtad, el akarod adni anyád gyöngysorát? – 

makogta. 
– Jaj, hallgass már, Sigsbee! – förmedt rá Mrs. Waddington. 

– Kit érdekel, eladja-e vagy sem azt a nyakláncot! Hogy jön ez 
most ide, amikor egész másról folyik a szó! És itt az a lényeg, 
hogy ez a szegény, megtévesztett lány oda akarja dobni magát 
annak a gyalázatos, gitárpengető, mázolónak is kontár… 

– George nem is tud gitározni. Megkérdeztem tőle. 
– ...alaknak. Pedig, ha akar, hozzámehetne akár egy elbűvölő 

angol arisztokratához is, aki biztosan… 
Ekkor Mrs. Waddingtonnak torkán akadt a szó, mert lelki 

szemei előtt felötlött a Madame Eulalie által lefestett jelenet. 
Molly megragadta a váratlan szünet adta lehetőséget, hogy 

riposztozzon: 
– Akkor se kéne nekem Lord Hunstanton, ha ő lenne az 

egyetlen férfi a világon! 
– Édesem – szólalt meg ekkor Sigsbee Horatio halk, esdeklő 

hangon. – A helyedben én megtartanám azt a gyöngysort. 



– De mikor el kell, hogy adjam! Szükségünk lesz az árára, ha 
egybekeltünk. 

– Méghogy egybekelsz vele! – tért magához Mrs. 
Waddington. – Sosem hittem volna, hogy ezt a te senkiházi 
Finchedet egyetlen, épeszű lány egy percig is komolyan vegye! 
Hiszen ennek az alaknak még annyi gerince sincs, hogy bátran 
elém álljon és ő maga adja tudtomra a szörnyű híreket! Ehelyett 
képes volt az egészet a te nyakadba varrni! 

– George nem tudott idejönni. Letartóztatták szegény kis 
drágámat. 

– Áhá! – kiáltotta diadalittasan Mrs. Waddington. – És pont 
egy ilyenhez akarsz te hozzámenni? Egy börtöntöltelékhez! 

– Szerintem pedig ez is csak azt bizonyítja, milyen aranyos! 
Ugyanis örömében, hogy igent mondtam, fogta magát, és az 
Ötvenkilencedik utca és az Ötödik sugárút sarkára állva minden 
arra járónak bankjegyet nyomott a markába. Pillanatok alatt 
akkora csődület támadt körülötte, hogy még a Madison 
sugárútnál sem volt vége, és teljesen megbénult a forgalom, míg 
a rendőrség végül kénytelen volt erősítést kérni és elvinni 
George-ot rabszállítón. Én azonban rátelefonáltam Hamilton 
Beamishre, megkértem, menjen érte és tegye le az óvadékot, 
aztán mindketten jöjjenek ide. Most már bármelyik pillanatban 
itt lehetnek. 

– Mr. Hamilton Beamish és Mr. George Finch – jelentette be 
Ferris az ajtóban állva. 

És az inas hanghordozásában lévő leheletnyi különbség, 
ahogy ezt a két nevet kiejtette, bármilyen vájt fülű hallgatóságnak 
elég lett volna, hogy kiérezze belőle: míg Hamilton Beamish 
szívesen látott vendég a házban, addig George Finch 
beengedésére Ferrist már erőnek erejével kellett rávenni 
(bármennyire is berzenkedett ellene a jobbik énje), azaz Mr. 
Beamish ráparancsolt, mire ő meghajolt a másik férfi hűvös, 
szemüveges tekintete előtt. 

– Hát, itt vagyunk – kedélyeskedett Hamilton Beamish. – 
Úgy látom, pont jókor érkeztünk, hogy mi is részt vehessünk a 
dolgok vidám, családi körben történő megbeszélésében. 

Mrs. Waddington hervasztó pillantást vetett George-ra, aki 
épp szerényen egy kecskelábú asztal fedezékében próbálta 



meghúzni magát. A fiú ugyanis tökéletesen tisztában volt vele, 
milyen rémesen néz ki. Hiszen, ha egy szakaszra való New York-i 
zsandár letartóztatja és börtönbe zsuppolja az embert, annál csak 
kevés dolog viseli meg jobban a külsejét. George-nak elszabadult 
az inggallérja, a mellényéről három gomb leszakadt, a jobb szeme 
körül pedig fura elszíneződés látszott. Tudniillik az egyik 
hatósági közeg már eleve rossznéven vette a fiútól, hogy ekkora 
tömeget csődített maga köré puszta pénzosztogatással, ám 
amikor rájött, hogy George kifogyott a bankjegyekből, mérgében 
behúzott neki egyet a rabszállítóban. 

– Nincs mit megbeszélnünk – jelentette ki Mrs. Waddington. 
– Csak nem képzeli, hogy engedem a lányomat hozzámenni egy 
ilyen madárijesztőhöz! 

– Ugyan már – mondta Hamilton Beamish. – Bár George 
külsőre most tényleg elég siralmasan fest, de meglátja, rá sem 
ismer majd, ha megmosakszik és kicsit rendbe szedi magát… 
Igazából mi a kifogása ellene? 

Mrs. Waddington egy darabig nem talált szavakat. Hiszen 
senki sem tudja kapásból rávágni a választ, ha váratlanul 
nekiszegezik a kérdést: ugyan fejtse már ki részletesen, miért is 
irtózik a meztelen csigáktól vagy a kígyóktól, netán a 
csótányoktól. Mrs. Waddington ugyanis, mint józan 
ítélőképességgel megáldott asszony, George iránti mélységes, 
ösztönös, elsöprő erejű ellenszenvét teljesen magától értetődőnek 
vette. Röviden és velősen: azért nem tetszett neki George, mert 
mindene túlontúl george-os volt. A fiú egész lénye szálkát 
jelentett Mrs. Waddington szemében. Azonban rájött, hogy 
részletes indoklást várnak tőle, így hát nekigyürkőzött a 
kellemetlen feladatnak. 

– Mr. Finch festő! 
– Akárcsak Michelangelo. 
– Erről az úrról még soha nem hallottam. 
– Pedig igazán nagy művész volt. 
Mrs. Waddington felvonta a szemöldökét. 
– Fel nem foghatom, Mr. Beamish, hogy amikor ennek a 

bevert szemű, koszlott galléros fiatalembernek a dolgáról 
beszélünk, minek kell magának folyton egy ilyen Mr. Angelóhoz 
hasonló, vadidegen emberre terelni a szót. 



– Csupán arra kívántam rámutatni – jegyezte meg Hamilton 
Beamish mereven –, hogy azért, mert valaki festő, még nem lepi 
el a fertő. 

– Kérem, ne szavaljon itt nekem – vágott vissza Mrs. 
Waddington, ha lehet, még merevebben. 

– Különben is, őszintén meg kell vallanom, George festőnek 
eléggé csapnivaló. 

– Embernek sem különb szerintem. 
– Már úgy értem – magyarázkodott Hamilton Beamish –, az 

általa elkövetett mázolmányok csak a legnagyobb jóindulattal 
nevezhetők festménynek. 

– Ne mondd, tényleg? – mordult fel George undokul, most 
először szólalván meg, mióta a házba lépett. 

– Tudom, hogy George az egyik legeslegtehetségesebb festő a 
világon! – visította Molly. 

– De nem az! – mennydörögte Hamilton Beamish – Csupán 
harmatgyenge kezdő! 

– Pontosan! – kiáltotta Mrs. Waddington. – Így aztán lesheti, 
mikor él meg a képeiből! 

Hamilton Beamish tekintete titkon felizzott a szemüveg 
mögött. 

– Ez a legfőbb kifogás, amit fel tud hozni ellene? – kérdezte. 
– Mi a legfőbb kifogás, amit fel tudok hozni ellene? 
– Hát, hogy George-nak nincs pénze. 
– Na, de… – kezdett tiltakozásba George, ám barátja 

leintette: 
– Hallgass! – Majd a ház asszonyához fordulván így folytatta: 

– Tudni szeretném, Mrs. Waddington, áldását adná-e a 
házasságukra, ha George Finch barátom tehetős ember lenne. 

– Puszta időpocsékolás vitába bocsátkoznunk egy ilyen… 
– Beleegyezne vagy sem? 
– Valószínűleg igen. 
– Akkor engedje meg, hogy elmondjam – vágta ki Hamilton 

Beamish győzedelmesen –, miszerint George Finchnek bőven 
van mit a tejbe aprítania. Néhai Thomas bácsikája nem volt más, 
mint a neves Finch, Finch, Finch, Butterfield és Finch ügyvédi 
iroda beltagja, és amikor két évvel ezelőtt elhunyt, minden 
vagyonát a barátomra hagyta. George fiam, engedd meg, hogy 



gratuláljak neked. Minden rendben. Mrs. Waddingtonnak most 
már semmi kifogása sincs ellened. 

Mrs. Waddington bosszúsan hördült fel – ám ez már annak a 
legyőzött asszonynak a felhördülése volt, akinek az eszén túljárt 
egy nála jóval csavarosabb koponya. 

– De hiszen… 
– Nem – emelte fel a kezét Hamilton Beamish. – Most már 

nem szívhatja vissza. Az imént határozottan kijelentette: ha 
George-nak pénze lenne, áldását adná a Mollyval kötendő 
házasságára. 

– Különben sem értem, minek ez a felhajtás – jegyezte meg 
Molly. – Mert én, ha törik, ha szakad, mindenképp feleségül 
megyek George-hoz, és cseppet sem érdekel, más mit szól hozzá. 

Mrs. Waddington megadta magát. 
– Jól van! Már látom, engem kutyába se vesznek. Az én 

szavamnak már semmi súlya sincs. 
– Na, de mama! – szólt rá George szemrehányóan. 
Mrs. Waddington hevesen összerezzent. 
– Mama! – visszhangozta. 
– Miután mindent ilyen szépen elrendeztünk, természetes, 

hogy én is anyámként tekintek önre. 
– Tényleg? – kérdezte Mrs. Waddington. 
– De még mennyire! – vágta rá George. 
Mrs. Waddington kelletlenül szippantott egyet az orrán. 
– Miután nagy nehezen kicsikarták a beleegyezésemet ehhez 

az eljegyzéshez, amit tiszta szívből ellenzek – mondta –, legalább 
annyit engedtessék megjegyeznem: a csontjaimban érzem, hogy 
sosem fogtok összeházasodni. 

– Ezt meg hogy érted? – tudakolta Molly. – Már miért ne 
házasodnánk össze? 

Mrs. Waddington ismét szippantott egyet. 
– Mr. Finch – kezdte –, bár festőnek tehetségtelen, mégis jó 

ideje ott él a Greenwich Village kellős közepén, és nap mint nap 
elvegyül a bohém művészvilág mindkét nembéli, kétes erkölcsű 
tagjai között… 

– Ezzel meg hová akarsz kilyukadni? – firtatta Molly. 
– Én sehová sem akarok kilyukadni – felelte méltóságteljesen 

Mrs. Waddington. – Csupán rávilágítottam pár dologra. És azt 



mondom neked: hozzám aztán hiába is jössz majd, hogy 
sajnáljalak, ha egy szép napon majd rájössz: ez a te Finched 
pontosan olyan szabados életvitelű, ami el is várható 
olyasvalakitől, aki fogja magát és szánt szándékkal a Washington 
tér közelében telepedik le. Megismétlem: szent meggyőződésem 
szerint ti sohasem fogtok összeházasodni. Pontosan ezt éreztem a 
sógornőm meg egy John Porter nevű fiatalember kézfogója előtt. 
Meg is mondtam neki: „A csontjaimban érzem, hogy sosem fogja 
bekötni a fejed”. És az események engem igazoltak. Ugyanis 
pontosan abban a minutumban, amikor a templomba lépett 
volna, John Portert letartóztatták bigámia alapos gyanújával. 

George tiltakozó hangokat hallatott. 
– De hiszen én erkölcsileg feddhetetlen vagyok! 
– Legalábbis maga ezt állítja. 
– Komolyan mondom, az én szememben minden nő teljesen 

egyforma. 
– John Porter is épp ezt hozta fel mentségére – replikázott 

Mrs. Waddington –, amikor megkérték, árulja már el, minek is 
kellett hat nőt feleségül vennie. 

Hamilton Beamish az órájára pillantott. 
– Nos, miután mindent sikerült tisztába tennünk… 
– Legalábbis átmenetileg… – vetette közbe Mrs. Waddington. 
– Miután mindent ilyen szépen tisztába tettünk – ismételte 

Hamilton Beamish –, én el is mehetek. Haza kell ugranom, hogy 
átöltözzek. Tudniillik beszédet tartok a Great Neck-beli társaság 
irodalmi egyletének vacsoráján. 

A nagy ember távozását követő csendet Sigsbee H. 
Waddington törte meg. 

– Molly, kicsim – mondta –, lenne hozzád egy kérdésem, 
anyád gyöngysorát illetőleg. Most, hogy kiderült, milyen jómódú 
ez a remek fiú, már nem is akarod eladni, igaz? 

Molly meghányta-vetette magában a dolgot. 
– De igen, azt hiszem, mégis eladom. Sosem tetszett nekem 

igazán. Túlságosan feltűnő. Eladom, és az árából veszek George-
nak valami klassz dolgot. Nagy rakás gyémánt nyakkendőtűt vagy 
órát, esetleg gépkocsit, ilyesmit. És valahányszor csak ránézünk, 
eszünkbe jutsz majd, édes apukám. 

– Kösz – nyögte ki nagy nehezen Mr. Waddington. – Kösz. 



– Még soha, semmivel kapcsolatban nem volt ilyen rossz az 
előérzetem – jelentette ki Mrs. Waddington, hirtelen felocsúdva 
abból az önkívület-közeli állapotból, melybe az imént süllyedt –, 
mint a ti esküvőtökkel kapcsolatban. 

– Jaj, mama! – kiáltotta George. 
Miközben az előszobában a fejére igazította kalapját, 

Hamilton Beamish egyszer csak észrevette, hogy valaki a 
kabátujját ráncigálja. Amint az alsóbb régiók felé irányozta a 
tekintetét, már látta, hogy az illető nem más, mint Sigsbee H. 
Waddington. 

– Ide figyeljen! – mormolta Sigsbee Horatio a bajsza alatt. – 
Figyeljen csak ide! 

– Csak nincs valami baj? 
– Akár a teknőckeretes szemüvegébe is lefogadhatja, hogy baj 

van – suttogta Sigsbee Horatio komoran. – Mondom, ide 
figyuzzon! Válthatnék pár szót magával? A tanácsára lenne 
szükségem. 

– Most nagy rohanásban vagyok. 
– Mikor is indul el abba a hobokeni hepajba? 
– A Great Neck-beli társaság irodalmi egyletének vacsorája, 

hiszen érzésem szerint erre gondolt, pontosan este nyolc órakor 
veszi kezdetét. Mivel autóval megyek, hét húszkor hagyom el a 
lakást. 

– Akkor semmi értelme ma este átugranom magához. 
Figyeljen csak ide! Holnap délelőtt otthon lesz? 

– Igen. 
– Akkor jó! – felelte Sigsbee Horatio.  



Hatodik fejezet 

I 

– Ide figyeljen! – kezdte Sigsbee H. Waddington. 
– Folytassa – biztatta Hamilton Beamish. 
– Figyeljen csak ide! 
– Csupa fül vagyok. 
– Figyeljen csak ide! 
Hamilton Beamish türelmetlenül az órájára pillantott. A Mr. 

Waddingtonnal való társalgás akkor is megviselte az idegeit, 
mikor Sigsbee Horatio tökkelütöttsége átlagos fokán leledzett, de 
most úgy tűnt neki, a másik férfi értelmi színvonala addig soha 
nem tapasztalt mélységekbe süllyedt. 

– Csupán hét percem van az ön számára – jegyezte meg –, 
azután el kell mennem, ugyanis rész veszek az Ifjú Amerikai 
Írónők villásreggelijén, ahol fel is fogok szólalni. Felteszem, azért 
jött, mert valamit el akar mondani nekem. Úgyhogy bökje ki, de 
gyorsan. 

– Ide figyeljen! – ismételte Sigsbee Horatio. 
Hamilton Beamish szigorúan összeszorította ajkát. 
Papagájoktól is hallott már ennél értelmesebb szöveget. 

Lassan egész lényén kezdett elharapódzni ama különös vágy, 
hogy lecsapja ezt az embert egy bikacsökkel. 

– Ide hallgasson! – mondta Sigsbee Horatio. – Én aztán 
alaposan megkavartam magamnak! 

– Kínos helyzetbe került? 
– Eltalálta! 
– Fejtse ki részletesen – utasította Hamilton Beamish, újból 

az órájára nézve. 
Mr. Waddington gyors, ideges pillantást vetett a háta mögé. 
– Szóval. Maga is hallotta, mikor Molly tegnap bejelentette, 

hogy el akarja adni a gyöngysorát! 
– Igen, hallottam. 
– Nahát, ide figyuzzon! – tompította hangját fojtott 

suttogássá Mr. Waddington, és aggódva nézett újból körül. –
Azon a láncon egy szem igazgyöngy nem sok, annyi sincs! 



– Hát akkor miből áll? 
– Olcsó, édesvízi vacakokból! 
Hamilton Beamish összerezzent. 
– Úgy érti, tenyésztett gyöngyökből áll? 
– Pontosan úgy értettem. Most aztán mitévő legyek? 
– A válasz teljesen kézenfekvő: perelje be az ékszerészt, aki 

annak idején igazgyöngysorként eladta önnek. 
– De hiszen akkor a gyöngyök még igaziak voltak! Látom, 

még mindig nem kapiskálja. 
– Nem bizony. 
Sigsbee H. Waddington megnyalta az ajkát. 
– Hallotta már hírét a hollywoodi Színe-Java Mozgókép 

Társaságnak? 
– Kérem, ne térjen el a tárgytól. Kevés az időm. 
– De hiszen a tárgynál maradtam! Nemrég egy manusz 

barátilag megsúgta nekem, a Színe-Java cég tutira frankó. 
– Hogy milyen?! 
– Frankó. Remek. A pasi szerint hamarosan ez a cég fogja 

uralni az egész filmvilágot, ezért azt javasolta nekem, hogy addig 
szálljak be a részvényvásárlási buliba, amíg nem késő. El ne 
szalasszam már életem nagy lehetőségét, mondta. 

– És erre ön mit tett ? 
– Mit tehettem volna? Amikor ilyen szuper fülest kaptam, én 

meg ott álltam üres zsebbel! Egy centem nem sok, annyim se 
volt. De mivel egyszerűen képtelen voltam elviselni, hogy ilyen jó 
dologból kimaradjak, ezért hát fogtam magam, leültem és törni 
kezdtem a fejem. És csak törtem, egyre törtem. Amíg a végén egy 
hang hirtelen azt suttogta nekem, hogy „Miért is ne?” Mármint a 
gyöngysort értve alatta. Hiszen maga is beláthatja, csak ott 
hevert, s legfeljebb annyi haszna volt, hogy a port fogta. 
Különben is csak pár hétre kellett nekem az a pénz, amíg a Színe-
Java cég kezdi kinőni magát, és… Szóval, hogy rövidre fogjam, 
megfújtam a láncot, a foglalatba olcsó, tenyésztett vackokat 
tetettem, az igazi gyöngyöket eladtam, megvettem a 
részvényeket, és abban a hitben ringattam magam, hogy most 
már minden csudi-csudajó. 

– Hogy minden… Hogy mondta? 



– Csudi-csudajó. Azt hittem, végre nincs más dolgom, mint 
leülni és várni a sült galambot. 

– És mitől változott meg a véleménye? 
– Attól, hogy a minap összefutottam egy fickóval, aki szerint 

ezek a részvények egy vasat sem érnek. El is hoztam az egészet. 
Ha vetne rájuk egy pillantást… 

Hamilton Beamish kelletlenül szemrevételezte az 
értékpapírokat. 

– Annak az embernek igaza volt. Már az elején is gyanúsan 
ismerősnek tűnt nekem a cég neve, de csak most jöttem rá, hogy 
miért. Mrs. Henrietta Byng Masterson, a Great Neck-beli 
társaság irodalmi egyletének elnöke épp előző este mesélt róluk. 
Elmondta, mennyire bánja már, hogy ő is vett Színe-Java-
részvényeket. Ahogy így az ön papírjait elnézem, szerintem nem 
érnek többet tíz dollárnál. 

– Pedig én ötvenezret adtam értük. 
– Akkor úgy tűnik, hogy ez a befektetése negyvenkilencezer-

kilencszázkilencven dollár veszteséggel zárult. Igazán sajnálom. 
– És most mihez kezdjek? 
– Írja le deficitként, hiszen csupán tapasztalatot nyert az 

ügyön. 
– De a mindenit neki! Hát nem érti? Mi lesz majd, ha Molly 

el akarja adni a gyöngysort, és kiderül, hogy hamis? 
Hamilton Beamish azonban csak a fejét rázta. Bármikor 

készen állt megbirkózni az élet apró-cseprő gondjaival, ám 
őszintén el kellett ismernie, hogy ez a dolog már kifogott rajta. 

– A feleségem megöl! 
– Nagyon sajnálom. 
– Pont azért jöttem magához, mert abban bíztam, képes 

előrukkolni valami jó ötlettel. 
– Mindössze annyit tudnék tanácsolni: emelje el a 

gyöngysort, aztán vesse a Hudson vízébe; ezen kívül, attól tartok, 
nincs más javaslatom. 

– És még magáról mondják, hogy vág az esze! – jegyezte meg 
Mr. Waddington szemrehányóan. 

– Nincs olyan elme, amely ebből a szorult helyzetből kiutat 
lelne. Szerintem itt már nincs mit tenni azonkívül, hogy szépen 



kivárja az eseményeket abban reménykedve: az Idő szokás 
szerint majd minden sebet begyógyít. 

– Mondhatom, sokra mentem a segítségével! 
Hamilton Beamish megvonta a vállát, Sigsbee H. 

Waddington pedig tömör undorral meredt a részvényekre. 
– Akkor mi a búbánatnak kellett a hátuljára nyomtatniuk, 

hogy „tízezer dollár”, ha semmit sem érnek? – firtatta. – Adta 
csaló népsége! És nézze csak ezt a cirkalmas pecsétet! Meg az 
alján ezt a temérdek aláírást! 

– Sajnálom – mondta Hamilton Beamish. Az ablakoz lépett, 
és kihajolván mélyet szippantott a balzsamos nyári levegőből. – 
Milyen gyönyörű napunk van! 

– Méghogy gyönyörű, amikor egyenesen pocsék napunk van! 
– morogta Mr. Waddington. 

– Mondja csak, nem ismeri véletlenül Mrs. Waddington 
tenyérjósnőjét? – érdeklődött Hamilton Beamish álmatagon. 

– A pokol legmélyebb bugyrába a világ összes 
tenyérjósnőjével! – fakadt ki Sigsbee H. Waddington. – Azt 
árulja el nekem, mi a fészkes fenét kezdjek ezekkel a nyamvadt 
részvényekkel? 

– Mint mondottam volt önnek, azon kívül, hogy elemeli a 
gyöngysort, semmi mást sem tehet. 

– Kell hogy legyen valami megoldás! Maga például mit tenne 
az én helyemben? 

– Mint a szélvész elfutnék, és egész Európáig meg sem állnék. 
– De hogy fussak Európáig, amikor egy petákom sincs?! 
– Hát akkor eresszen golyót a fejébe… vesse vonat alá 

magát… vagy ahogy önnek tetszik, úgy végezzen magával – 
vetette oda neki Hamilton Beamish türelmetlenül. – Most 
viszont már tényleg rohannom kell. Viszlát. 

– Viszlát. Kösz, hogy ilyen sokat segített. 
– Igazán nincs mit – szerénykedett Hamilton Beamish. 
– Szóra sem érdemes. Mindig boldogan állok a 

rendelkezésére, csak egy szavába kerül. 
S miután egy utolsó, érzelemdús pillantást vetett a 

kandallópárkányon álló fényképre, kiment a szobából. Mr. 
Waddington hallotta, hogy a liftre várván egy régi, francia 
szerelmesdalt dudorászik, s e danaszót meghallván Sigsbee 



Horatio addigi komor hangulata immár „gyászos” fokozatra 
váltott. 

– Te nagyokos! – mormolta maga elé morózusan Mr. 
Waddington. 

Elnyújtózott az egyik széken, és mélabús merengésbe kezdett. 
Elméjét jó darabig az a gondolat töltötte be, milyen 
mérhetetlenül nem állhatja Hamilton Beamisht. Hiszen adott egy 
fickó ugyebár, aki olyan páváskodva jár-kel, mintha észt is 
tartana a fejében; és mégis, amikor az ember hozzáfordul, hogy 
segítsen neki megoldást találni valami pofonegyszerű problémára 
(melyre öt percen belül vagy féltucat javaslattal illenék előállnia), 
csak annyira futja tőle, hogy sajnálkozzon meg azt tanácsolja a 
másiknak, vesse vonat alá magát, netán eresszen golyót a fejébe. 
Hiába is töri magát az ember, hogy rózsaszínű szemüvegen át 
nézze a világot, hamvába hal minden próbálkozás, ha egyszer 
ilyen alakok szaladgálnak benne, mint Hamilton Beamish! 

Hogy azt az eszement ötletét már ne is említsük, miszerint el 
kéne lopni a gyöngysort! Hiszen miként is volna lehetséges… 

Sigsbee H. Waddington hirtelen kiegyenesedett a széken. Vad 
csillogás jelent meg a tekintetében. Akkorát fújt, ami egy 
vízilónak is becsületére vált volna. Csakugyan olyan eszement 
ötlet lenne a gyöngysor ellopása? 

Gondolatban végigfutott a közeljövőben várható 
eseményeken. Jelenleg ugyan az ékszer bombabiztos helyen, egy 
bank páncélszekrényében pihen, ám ha Molly meg ez az ifjú 
Pinch tényleg összeházasodnak, a gyöngysor nyilván kikerül 
onnét, hogy az esküvő előtt kiállítsák a többi nászajándékkal 
együtt. Tehát hamarosan felvirrad a nap, melyen az alkalom 
valóban tolvajt szülhet… amikor is egy kellőképpen enyveskezű, 
elszánt egyén valamikor a nap folyamán esetleg fogja magát, 
odaoson és… 

Gondolatmenetében idáig jutva, Mr. Waddington ismét 
alámerült széke alsóbb régióiba. A vad csillogás is kiveszett 
tekintetéből. Bölcs elmék állítása szerint senki sem ismerheti 
igazán önmagát, de Sigsbee H. Waddington valamennyire azért 
tisztában volt önnön korlátaival, és belátta: nincs gyomra hozzá, 
hogy ilyesfajta tettre hideg fejjel kapható legyen. A gyöngysorok 
ellopása ugyanis nem kezdőknek való feladat. Élete delén senki 



sem vághat bele csak úgy, hűbelebalázs módjára, hiszen az 
ilyesmire nem árt kellőképpen felkészülni. A gyöngysorlopkodó 
sikerének titka éppen abban rejlik, hogy az elkövető már kissrác 
korától fogva kemény és beható képzésen megy keresztül, amikor 
is a tejeskannák elemelésével kezdi, majd a vasútállomásokon 
lenyúlt csomagokkal folytatja, hogy egészen alulról a szakmába 
dolgozza magát. A most felmerült kényes művelet 
végrehajtásához pedig pontosan ilyesfajta ravasz, rutinos róka 
szükségeltetett. 

És ezzel már dióhéjban össze is foglaltuk mindazt, 
morfondírozott magában csüggedten Sigsbee H. Waddington, 
ami úgy megkeseríti az ember életét: mármint, hogy miként 
tegyünk szert avatott szakértőre, mégpedig abban a szent 
minutában, amikor szükségünk lenne rá. Azok a lényeges 
szakmák ugyanis, melyek művelőire válsághelyzetben leginkább 
támaszkodhat az ember, mind a szaknévsorból, mind a 
telefonkönyv Arany Oldalaiból kimaradtak. Ha felütjük ezeket a 
listákat, akkor megkapjuk, mely címen találunk üvegcsiszolót 
(nem mintha bárki is tudná, mihez kezdjen egy üvegcsiszolóval), 
megadják, hol lelhetünk serfőzőre, avagy toronydaru-kezelőre – 
de mire megyünk egy serfőzővel, mikor olyasvalaki kellene 
nekünk, aki annak tervét képes kifőzni, miként hatoljon be a 
házba, és kinek kell toronydaru-kezelő, mikor csupán egy hamis 
gyöngysort akarunk elemelni? 

Mr. Waddington lelke legmélyéig nekikeseredvén, hatalmasat 
sóhajtott. Szinte letaglózta, hogy ilyen visszás helyzetbe került. 
Hiszen nincs olyan nap, hogy az újságok ne cikkeznének a 
bűnözési hullám fellendüléséről; nincs olyan nap, hogy ne 
hajtana el a tett helyszínéről ezerszám a sok csirkefogó fülig érő 
szájjal no meg a csomagtartója mélyén lapuló, lopott holmival 
degeszre tömött zsákkal; és az elmondottak dacára, neki még 
sincs a leghalványabb fogalma se róla, miként is kerüljön 
kapcsolatba egy ilyesfajta jómadárral, amikor égető szüksége 
lenne rá. 

Ekkor valaki halkan bekopogott az ajtón. 
– Bújj be! – kiáltotta ingerülten Mr. Waddington, és ahogy 

felnézett, egy megtermett, feltűnően erős csontozató rendőrt 
látott átsiklani a küszöb felett. 



II 

– Elnézést, uram, az alkalmatlankodásért – mondta a rend őre, 
és e szavakkal már hátrálni is kezdett az ajtón kifelé. – Csak Mr. 
Beamisht kerestem. Meg kellett volna beszélnem vele, mikor is 
lesz itthon. 

– Hékás! Nehogy már elmenjen! – kurjantott utána Mr. 
Waddington. 

A hatósági közeg kétkedőn torpant meg a küszöbhöz érve. 
– De ha egyszer Mr. Beamish nincs idehaza… 
– Kerüljön csak beljebb, és beszélgessen egy jót velem! 

Csücsüljön le, és helyezze kényelembe magát. Egyébiránt, 
Waddington a nevem. 

– Az enyém pedig Garroway – mutatkozott be a rendőr, 
udvariasan megbiccentve a fejét. 

– Örülök, hogy megismerhettem. 
– Tartom szerencsémnek a találkozást, uram. 
– Mit szólna egy finom szivarhoz? 
– Boldogan rágyújtanék, ha lehet. 
– Ugyan hová a csudába áshatta el Mr. Beamish a 

koporsószögeit? – mormolta maga elé Sigsbee Horatio, amint 
székéből felkelvén átfésülte a szobát. – Aha, szóval itt lapulnak! 
Kér tüzet? 

– Köszönöm, de van gyufám. 
– Akkor jó! 
S ezzel a megjegyzéssel székére visszatelepedvén, Sigsbee H. 

Waddington kedvtelve méregette társát. Nemrég még azon 
sopánkodott, hogy ötlete sincs, honnét keríthetne elő valami 
jómadarat – erre tessék, mintha csak az égből pottyant volna elé, 
most itt ül szemben vele egy olyan ember, aki minden bizonnyal 
valóságos két lábon járó bűnügyi lexikon. 

– Komálom a rendőröket – jelentette ki barátságosan Mr. 
Waddington. 

– Nagyon kedves, hogy ezt mondja, uram. 
– Mindig is bírtam a fakabátokat. Látszik, hogy nincs 

takargatnivalóm, ha, ha! Hiszen, ha valami jó firma lennék, már 
a puszta gondolattól is halálra rémülnék, hogy itt ücsörögjek és 
dumáljak magával – pöfékelt egyet szivarján Mr. Waddington, 



pókerjátékoshoz illő, kifejezéstelen arccal. – Ha jól sejtem, 
rengeteg zsivánnyal volt már dolga, igaz? 

– Bizony, uram, ez a rendőr életének fő hátulütője – ismerte 
el Garroway közrendőr nagyot sóhajtva. – Bárhová lép, 
mindenütt csak akasztófavirágokba botlik. Tegnap este is, amikor 
épp a versembe kerestem egy odaillő jelzőt, el kellett menjek 
letartóztatni egy házi kotyvasztású bundapálinkától lerészegült 
alakot. Mire az a bárdolatlan fickó úgy állón csapott, hogy a 
múzsa egyből elhagyott. 

– Pedig maga csupán a versfaragáshoz szeretett volna kellő 
lökést kapni! – kiáltotta együtt érzőn Mr. Waddington. – De 
amikor az előbb a zsiványokról beszéltem, valójában hivatásos 
bűnözőket értettem alatta. Olyasfajta gonosztevőket, akik előbb 
behatolnak az ember házába, aztán fogják és elemelik a 
gyöngysorát. Ilyen gazfickókkal is találkozott már? 

– Temérdek besurranó tolvajjal akadt már dolgom. Tetszik 
vagy sem, egy rendőr kénytelen elvegyülni a sok kétes elem 
között, mialatt hivatását teljesíti. Ezzel együtt meg kell vallanom: 
a tolvajok valamiért különösképpen a begyemben vannak – bár 
az is lehet, hogy csupán a munkám tett ennyire elfogulttá 
irántuk. 

– Viszont, ha nem lennének tolvajok, rendőrökre sem lenne 
szükség. 

– Milyen igaz, uram. 
– Kereslet és kínálat. 
– Pontosan! 
Mr. Waddington hatalmas füstfellegbe burkolódzott. 
– Jómagam nagyon érdekesnek találom a bűnözőket – 

jegyezte meg. – Szívesen találkoznék pár csirkefogóval. 
– Biztosíthatom, hogy nem sok öröme lenne benne – rázta 

meg a fejét Garroway közrendőr. – Ellenszenves, tanulatlan 
népség az övék, s egyikükben sem teng túl a vágy elméjük 
pallérozása iránt. Köztük mindössze egyetlen említésre méltó, 
kivételes esetről tudok, aki nem más, mint Mr. Mullett. Róla 
kiderült, hogy egész rendes alak. Vele szívesen összefutnék, akár 
mindennap! 

– És kicsoda ez a Mullett? 



– Bár büntetett az előélete, uram, jelenleg Mr. Finch 
alkalmazásában áll, a tetőn lévő házban. 

– Komolyan mondja? Mullett büntetett előéletű, most mégis 
Mr. Finchnél dolgozik? És mit követett el? 

– Jó néhány betöréses lopás szárad a lelkén, uram. De úgy 
hallom, már megjavult és immár ő is a társadalom megbecsült 
tagjai közé sorolható. 

– Ezzel együtt korábban betörő volt? 
– Igen, uram. 
– Nahát, nahát! 
Ezek után mindketten hallgatásba merültek. Garroway 

közrendőr, aki még mindig abba a versébe keresett rokon 
értelmű szót, amelyiken épp akkor dolgozott, tűnődőn meredt a 
mennyezetre. Mr. Waddington egy darabig energikusan rágta 
szivarját, majd egyszer csak így szólt: 

– Ide figyuzzon! 
– Uram? – rezzent össze a rend őre, miután merengéséből 

ilyen váratlanul kiszakították. 
– Tegyük fel – kezdte Mr. Waddington –, csupán példának 

okáért tételezzük fel, hogy egy alávaló alak rá akar venni egy 
gazfickót valami gyalázatos bűn elkövetésére. Akkor vajon némi 
kápét sem árt meglobogtatnia előtte? 

– Nem bizony, uram. Az ilyen söpredék nem éppen arról 
híres, hogy bármit is ingyen és bérmentve tenne. 

– És mit gondol, mennyit kérne? 
– Szerintem pár százassal biztos beérné. No persze, a 

fizetendő összeg nagysága nyilván a tervezett bűn mértékétől 
függ. 

– Pár százassal beérné? 
– Kettővel, esetleg hárommal. 
Fenti eszmecserét követően ismét csend ereszkedett a 

szobára. Garroway közrendőr újból a plafon vizsgálatába merült. 
Olyan szó után kutatott elméjében, amely híven lefesti, milyen 
benyomást tesznek rá New York utcái, és a vers második sorában 
egyszer már szerepelt a „szennyes” jelző. „Dögletes”! Ez az! Pont 
ez kell neki! Még mindig e szó csengését ízlelgette magában, 
amikor nagy nehezen eljutott a tudatáig, hogy a társa mintha 
mondott volna neki valamit. 



– Elnézést, uram, máshol járt az eszem. 
Mr. Waddington szemében különös fény gyúlt. Előrehajolt, és 

megveregette Garroway közrendőr térdét. 
– Idefigyeljen! Tetszik nekem a képe, Larrabee. 
– Garroway a nevem. 
– Kit érdekel a neve, mikor a képe rokonszenves nekem! 

Szóval, figyeljen csak ide: véletlenül nem akar egy rakás pénzt 
keresni? 

– Már hogyne akarnék, uram. 
– Nos, nem restellem megvallani, mennyire szimpatikusnak 

találom, ezért most akkora szívességet teszek magának, 
amekkorára szinte senki más kedvéért nem lennék kapható. 
Hallott már valaha a Színe-Java Mozgókép társaságról? 

– Eddig még nem, uram. 
– Ez a legszebb az egészben – áradozott szinte magánkívül 

Mr. Waddington. – Soha senki sem hallott róla. Közel sem olyan 
elcsépelt ez a név, mint a többi csepűrágó bandáé; azokat már 
mindenki halálosan unja, hiszen szinte a csapból is csak ők 
folynak. A Színe-Java cég egy vadonatúj társaság. És tudja, most 
mihez kezdek? Fogom ezt a rengeteg Színe-Java részvényt, és egy 
jelképes összegért cserébe átengedem magának. Persze 
legszívesebben egyszerűen odaajándékoznám, ám attól tartok, 
hogy azzal csupán a lelkébe gázolnék. Ha szigorúan vesszük, így 
is csaknem ingyen jut hozzá, hiszen mint látja, ezek a kötvények 
több ezer dollárt érnek, mégis mindössze három darab százasért 
cserébe az egész a magáé lehet. Van ennyi dohánya, ugye? – 
érdeklődött aggodalmas hangon Mr. Waddington. 

– Igen, uram, van nálam háromszáz dollár, de… 
Mr. Waddington tiltakozón lengetni kezdte szivarját. 
– Csak semmi „de”! Tudom, mit akar mondani. Azt akarja 

mondani, hogy kisemmizem magam. Jó, belátom, igaza van, de 
ki a csodát érdekel? Mit nekem a pénz? Szent meggyőződésem 
szerint, ha valaki már olyan piszkosul megszedte magát, ahogyan 
én, ha valaki képes luxuskörülmények közepette tartani nemcsak 
a neje őnagyságát, hanem az egész családját, akkor annak a 
valakinek mondhatni kutya kötelessége, hogy pusztán 
emberbaráti szeretetből elosztogassa másoknak mindazt, ami 



neki már nem kell, pusztán azért, hogy örömet szerezzen. 
Gondolom, maga sem veti meg a pénzt, igaz? 

– Hát persze hogy nem, uram. 
– Na, látja – lengette meg társa orra előtt csábítóan Mr. 

Waddington a részvényköteget. – Vegye-vigye, és hamarosan úgy 
megtollasodik, mint a pinty! Szavamra mondóm, mióta Marconi 
feltalálta a gramofont, azóta nem volt a világon a Színe-Java 
Mozgókép Társasághoz foghatóan hatalmas durranás. 

Garroway közrendőr a kezébe vette és elgondolkodó képpel 
forgatni kezdte a kötvényeket. 

– Meg kell adni, csakugyan nagyon szép a gravírozásuk. 
– De még milyen szép! És látja, ennek a hátoldalán például 

ott áll, hogy „Tízezer dollár”. Nézze csak ezt a bélyegzőt! És 
vessen egy pillantást ezekre az aláírásokra! Ez már nem semmi, 
igaz? És maga is tudja, milyen a filmipar. A világ minden pénze 
benne van! És a Színe-Java még mozis léptékkel mérve is 
óriásnak számít. Ráadásul teljesen másképp működik, mint a 
többiek. Például, más filmes cégektől eltérően, nem herdálja a 
pénzét azzal, hogy osztalékot fizet. 

– Nem?! 
– Nem bizony! Osztalékfizetésre eddig még egyetlen árva 

centet sem dobott ki az ablakon. 
– Talán mert nem akarja elaprózni magát? 
– De nem ám! Mindennek tetejébe mostanáig még egyik 

filmjét sem mutatta be a nagyközönségnek. 
– Egyet sem? 
– Egyetlenegyet sem! Minden filmje ott hever a polcokon, 

bedobozolva. És aztán ott vannak még, ugye, a rezsiköltségek is… 
hiszen éppen az a sok kiadás viszi az anyagi csőd szélére a többi 
filmes társaságot. Az a sok hatalmas stúdió… a hírneves 
rendezők… meg a milliós gázsit igénylő sztárok… 

– Hát egyetlen saját filmcsillaga sincs? 
– Nincs bizony! Pont erről beszélek! A Színe-Java Mozgókép 

Társaságnak egyetlen olyan filmcsillaga sincs, mint mondjuk 
Gloria Swanson, aki csak az alaptőkéjét apasztaná! Sőt, 
továbbmegyek: a Színe-Javának még saját filmstúdiója sincs! 

– Nincs filmstúdiója? 



– De mennyire hogy nincs! Csak a társaság van, azon kívül 
semmi! Ahogy már az előbb is mondtam, ez a cég tutira frankó! 

Garroway közrendőr szelíd tekintetű kék szeme kerekre 
tágult. 

– Hát, ez tényleg úgy hangzik, mintha ez lenne ama bizonyos 
soha vissza nem térő alkalom, ami csak egyszer adódik az ember 
életében! – értett egyet beszélgetőpartnerével. 

– Akár több tucat élet is kevés lehet hozzá, hogy még egy 
ilyen lehetősége legyen – jelentette ki Mr. Waddington. 

– És mindenki csakis úgy jut előre az életben, ha megragadja 
a kínálkozó lehetőségeket. Hiszen mi volt a Big Ben, ha nem 
egyszerű karóra, aminek sikerült valóra váltani álmait! – Ahogy 
mondandójában idáig jutott, Mr. Waddington egyszer csak 
elhallgatott. Gondterhelt ráncba szaladt a homloka. Hirtelen 
fogta, és kirántotta társa markából a részvényeket, majd olyan 
mozdulatot tett, mintha az egész köteget zsebre akarná vágni. – 
Nem megy! – kiáltotta. – Hiába szeretném, mégsem tudom 
megtenni! Képtelen vagyok odaadni magának! 

– Na, de uram! 
– Nem! Jóból is megárt a sok! 
– De Mr. Waddington… 
Ekkor Sigsbee H. Waddington, mintha csak valami révületből 

tért volna magához, megrázta magát, és úgy meredt a hatósági 
közegre, mint aki azt kérdezi: „Hová kerültem?”. Hatalmasat 
sóhajtott, és lerítt róla, hogy gyötri a lelkifurdalás. 

– Hogy micsoda ördögi dolog is a pénz! – jegyezte meg. – 
Igazán rémes, mennyire képes kiforgatni az embert saját 
magából! Sutba dobatja vele minden nemes elvét, feladatja vele 
minden jó szándékát! Sajnos, az előbb felülkerekedett bennem a 
mohó, kapzsi énem; ő mondatta velem, hogy mégsem adom 
magának a részvényeket. Csakis a puszta hírvágy adta a számba 
ezeket a szavakat. Hiszen vagyonos ember vagyok, több millióm 
van a bankban, erre tessék! Mire észhez térek, máris azon kapom 
magam, hogy foggal-körömmel próbálok ellent állni annak, hogy 
jót tegyek az egyik embertársammal, akinek ráadásul kedvelem a 
képét. Hát nem borzalmas?! – S e szavakkal hirtelen előhúzta 
zsebéből a papírokat, és a rendőr kezébe nyomta. – Tessék, fogja, 



mielőtt újból rám törne a gyengeség. Ide azzal a háromszáz 
dolcsival, aztán már itt se vagyok. 

– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg önnek, uram. 
– Ugyan már, ne köszönje, igazán szóra sem érdemes. Egy, 

kettő, három – számolta hangosan a bankjegyeket Mr. 
Waddington. – Eszébe se jusson megköszönni. Máskor is 
szívesen. 

III 

Mialatt az imént idézett beszélgetés zajlott, valamivel feljebb, 
George Finch lakásának konyhájában Frederick Mullett éppen 
jegyesét, Fanny Welchet látta vendégül egy kis hideg lakomára. 
Igazán nincs könnyű dolga egy férfiembernek, ha odaadó képet 
akar vágni, miközben éppen hideg marhasülttel meg mustárral 
tömi nagyban a fejét, ám az akarat néha csodákra képes; Mullett 
is, míg evett, rajongó tekintettel végig a menyasszonyára meredt. 
Nagyjából úgy nézett Fannyra, ahogy George Finch bámult Molly 
Waddingtonra vagy Hamilton Beamish Madame Eulalie-ra – 
vagy ahogy New York-szerte (az összes elővárosát is beleértve) 
akkortájt milliónyi fiatalember bámult milliónyi ifjú hölgyre. 
Mivel csikókorában napjai szorgos gyűjtögetéssel teltek, 
Frederick Mullett csak élete delén kapta el a szerelem nevű 
betegséget, és tudta, hogy már soha nem fog kigyógyulni belőle. 

Takaros külső burka láttán Fanny Welch csakugyan méltónak 
bizonyult rá, hogy az inas ilyen mély érzelmeket tápláljon iránta. 
Takaros, apró kis teremtés volt, csinos pofikával, élénken 
ragyogó fekete szempárral – elsősorban mégis mindenkinek két 
szépséges, karcsú kacsóján és a rajtuk lévő hosszú, érzékeny 
művészujjakon akadt meg a tekintete. A zsebtolvaj szakma egyik 
legfőbb haszna, hogy igencsak kifinomult lesz tőle az ember keze. 

– Milyen szép ez a hely – állapította meg Fanny, ahogy 
körülnézett. 

– Komolyan, édes? – kérdezte gyengéden Mullett. – 
Reméltem is, hogy kedvedre lesz, mert mondok én neked 
valamit. 

– Na, és mi lenne az? 
– Itt töltjük majd a mézesheteinket! 



– Micsoda?! Csak nem ebben a konyhában? 
– Ugyan, dehogy! A lakáson belül bárhol szabadon 

turbékolhatunk, és akkor még a tetőről nem is beszéltem. 
– Azért ehhez Mr. Finchnek is lesz egy-két szava, nem? 
– Nem, kicsikém, mert neki halvány sejtelme sem lesz az 

egészről. Tudod, Mr. Finch nemrég fogta magát, és szintén 
eljegyezkedett, ezért egész addig miénk a lakás, amíg csak a 
gazdám vissza nem jön a saját nászútjáról. No, halljam, mit 
szólsz hozzá? 

– Minden szavad zene füleimnek! 
– Rögtön körbe is viszlek, hogy mindent megmutassak 

neked. Ennél a műteremlakásnál több mérföldes körzeten belül 
nem találsz jobbat. Szép, tágas a nappalija, az ablakok egyenesen 
a tetőre néznek, így aztán, amikor csak kedve szottyan az 
embernek, bármikor kisétálhat oda egy kicsit levegőzni az 
erkélyajtón keresztül. Aztán meg ott a nyárilak is a tetőn arra az 
esetre, ha nagyon melegre fordulna az idő. A fürdőszobában 
pedig beépített tusoló van, hideg-meleg vízzel. Ennél meghittebb 
kis zugot kívánni sem lehet; mi ketten majd jól bevesszük 
magunkat ide, úgy összebújunk, mint két kismadár a fészekben. 
A mézeshetek végén pedig Long Islandre megyünk, és veszünk 
magunknak egy kacsatenyésztő telepet, hogy aztán boldogan 
éljünk, amíg meg nem halunk. 

Fanny azonban még ingadozni látszott. 
– De Freddy, el tudsz te engem képzelni egy kacsatenyésztő 

telepen? 
Mullett tekintetéből csak úgy sugárzott a szerelem. 
– Még szép, hogy el tudlak képzelni! – kiáltotta. – Hiszen 

tisztán látlak magam előtt, amint a tarka pamutkötényedben épp 
a téglával kirakott, régi ösvényen álldogálsz a mályvarózsák 
között; onnét figyeled, mit össze nem hancúrozik a kis Frederick 
az almafák alatt. 

– Hogy kire figyelek? 
– Hát a kis Frederickre. 
– Ó! És a kis Fannyt is észrevetted, amint a szoknyámba 

csimpaszkodik? 
– Hogyne vettem volna észre. És a tornácon pedig ott ring 

bölcsőjében William John. 



– Szerintem jobb lenne, ha legalább egy kis időre 
abbahagynánk a nézelődést – riadt meg Fanny. – Túlságosan 
gyors ütemben nő a családunk. 

Mullett nagyot sóhajtott. 
– Ugye, hogy a sok viszontagság után, amin 

keresztülmentünk, milyen csendes és megnyugtató mindez? A 
kacsák hápogása… A méhek döngicsélése… Tedd csak szépen azt 
a kanalat a helyére, édes. Hisz te is tudod, nem a tiéd. 

Fanny elővette a kanalat ruhája rejtekéből, és enyhén 
megütközve meredt rá. 

– Hát, ez meg hogy került ide? – kérdezte. 
– Te magad tetted oda, szívem – felelte Mullett gyengéden. – 

Kicsinyke ujjaid egy pillanat erejéig, felette lebegtek, akár a 
méhecskék a virágkehely felett, aztán egyszer csak volt kanál, 
nincs kanál. Nézni is jólesett a szemnek, édes, de azért tedd 
vissza szépen. Hiszen te is jól tudod, hogy már felhagytál az 
ilyesmivel. 

– Talán felhagytam, talán nem – sóhajtott Fanny vágyakozva. 
– Csak semmi „talán”, drágaságom – jelentette ki 

jövendőbelije –, mikor tisztában vagy azzal, hogy ugyanúgy 
abbahagytad, mint én. 

– Komolyan mondod, hogy megjavultál, Freddy? 
– Becsületes munkával telnek napjaim. 
– Na, és az éjszakáid? Akkor színre lép Mullett, az 

emberbőrbe bújt molylepke, és gondosan átrágja magát a gazdája 
ruhatárán; olyan alaposan átfésüli, akár egy féltékeny feleség. 

Mullett elnézően felnevetett. 
– Semmit sem változtál, kicsi Fanny. Mindig is hogy élvezted, 

ha csipkelődhetsz. Bizony, drágám, én örökre felhagytam a bűnös 
élettel. Hidd el, manapság egyetlen gallérgombot se emelnék el, 
még akkor sem, ha tulajdon anyám könyörögne nekem térden 
állva. Már semmi sem kell nekem az én kicsi feleségemen meg a 
vidéki házikómon kívül. 

Fanny elgondolkozva vonta össze a két szemöldökét. 
– Szerinted nem lesz túlságosan is csendes azon a 

kacsafarmon? Majdnem hogy azt mondtam: unalmas? 
– Unalmas? – visszhangozta döbbenten Mullett. 



– Na, jó, talán nem lesz unalmas. De akkor is borzasztó ilyen 
fiatalon visszavonulni az üzleti élettől, Freddy. 

Mullett gondterhelt képet vágott. 
– Csak nem azt akarod mondani, hogy te még mindig 

nosztalgiával gondolsz a régi napokra? 
– És ha igen, akkor mi van? – védekezett Fanny. – A szíved 

mélyén te is vágysz a régi életed után, ne is tagadd. 
Az inas gondterhelt arckifejezése méltóságteljesre váltott. 
– Cseppet sem vágyom utána – jelentette ki – Szavamra 

mondom, nincs a világon olyan meló, ami engem kísértésbe 
vinne. És nagyon szeretném, ha sikerülne elérned, hogy te is 
ugyanígy érezz, édes szívem. 

– Á, hisz én se úgy gondoltam, hogy valami igazán nagy 
fogáson kívül bármi meló izgalomba hozna. De őszintén, Freddy, 
ha valami értékes akad az utunkba, egyenesen vétek lenne 
kihagyni a kínálkozó lehetőséget. Hiszen ami azt illeti, egyáltalán 
nem dúskálunk az anyagiakban. Én ugyan elemeltem itt-ott pár 
szép cuccot, és felteszem, abból, amit összeszedtél, neked is 
sikerült elrejtened ezt-azt a kandi tekintetek elől, ám ezt 
leszámítva csak az a pár garasunk van, amit félretettünk. Az 
embernek gyakorlatiasnak kell lennie. 

– De szívem, gondold csak végig, milyen szörnyű 
következményekkel járna, ha fülön csípnének! 

– Attól se tartok. Felkészültem. Ha valaha is rajtakapnak, 
belefogok a mesémbe szegény, idős édesanyámról… 

– Hiszen neked nincs is anyád. 
– Na, és aztán? …szóval, belefogok a dajkamesébe, aminek 

hallatán még a kőszikla is könnyekre fakadna. Figyelj csak, máris 
rázendítek: „Ne adjon már zsarukézre, uram, hisz csak a szükség 
vitt bűnre! Fogadjunk, hogy maga is mindent megtenne, ha nem 
találna munkát és éhezne, és. közben néznie kéne, amint szegény, 
öreg édesanyja meg ott görnyed a mosóteknő felett…” 

– Elég, Fanny, kérlek, hagyd abba! Mindjárt megszakad a 
szívem, pedig tudom, hogy az egész csak színjáték. Én… Hahó! 
Valaki ácsorog a lakásajtó előtt. Biztos csak egy modell jött 
érdeklődni, hátha Mr. Finch tud számára valami munkát. Te csak 
maradj, édes szívem. Fél percen belül lerázom, aztán már itt is 
vagyok. 



IV 

A beígért fél perchez képest Frederick Mullettnak legalább tíz 
percébe telt, míg a konyhába visszatért. Jövendőbelijét már 
korántsem találta olyan derűs kedélyállapotban, mint 
amilyenben hagyta. Fanny két kezét karba fonva álldogált, és a 
helyiségben jó néhány fokot esett a hőmérséklet. 

– Csinos volt a lány? – kérdezte Fanny fagyosan, ahogy az 
inas a konyhába toppant. 

– Tessék? 
– Az előbb azt ígérted, fél percen belül kidobod innen azt a 

tyúkot, ehhez képest már vagy negyedórája rostokolok itt, rád 
várva – jelentette ki Fanny, s állítását megerősítendő egy 
pillantást vetett a karórájára – melynek eltűnése még mindig 
megoldhatatlan rejtélynek számított az Ötödik sugárút egyik 
forgalmas ékszerüzletében. 

Mullett karjába zárta menyasszonyát bár nem volt könnyű 
dolga, mivel Fanny igencsak húzódzkodott. 

– De hisz nem modell volt az, drágám, hanem egy férfi! Egy 
őszülő, pirospozsgás pasas. 

– Tényleg? És mit akart? 
Az amúgy is jó húsban lévő Mullett felháborodva felfújta 

magát, amitől csak még terebélyesebbnek látszott. 
– Valami bűnös dologra akart rávenni, Fanny. 
– Téged? 
– Bizony! Megkérdezte, én vagyok-e Mullett, és mikor azt 

feleltem neki, én vagyok, szempillantásnyi idő sem telt belé, 
máris háromszáz dollárt ígért nekem egy kisebb melóért. 

– Ne mondd! És mit kéne elkövetned? 
– Meg sem vártam, hogy részletekbe bocsátkozzon, egyből 

nemet mondtam és faképnél hagytam. Ebből is leszűrheted, 
mennyire igaz, hogy megjavultam. Pedig az ürge szerint könnyű 
és tiszta munka lenne, ráadásul pár perc alatt végeznék vele. 

– Te meg visszautasítottad, mi? 
– Azonnal a képébe vágtam, hogy ne is álmodjon róla! 
– És utána otthagytad? 
– Azon nyomban! 



– Akkor most jól figyelj rám – vált acélossá Fanny hangja –, 
nekem ez így sehogy sem stimmel, már ami az időt illeti. Azt 
állítod, miután megmondtad neki: te vagy Mullett, szempillantás 
alatt kibökte, mit akar. Akkor meg minek kellett neked mégis 
negyedóra ahhoz, hogy a konyhába visszaérj? Ha kíváncsi vagy 
rá, mit gondolok, szerintem nem egy őszülő, pirospozsgás pasi 
volt az, hanem valami könnyű kis nőcske, és te egész idáig vele 
hetyegtél! 

– De Fanny! 
– Nekem hiába is beszélsz, tisztában vagyok vele, mi folyik itt 

a bohém művésznegyed kellős közepén, a sok festő meg modell 
között! 

Mullett teljes magasságában kihúzta magát. 
– Rosszulesik nekem ez a gyanúsítgatás, Fanny. Ha 

megtennéd, hogy velem jössz a tetőre és bekukucskálsz az 
erkélyajtón keresztül, a saját két szemeddel láthatod az ipsét. 
Arra vár, hogy valami italt vigyek neki. Csakis azért jöttem olyan 
soká vissza, mert tíz perc kellett neki ahhoz, hogy megkérdezze a 
nevem. Egész addig csak ült és érthetetlenül motyogott a bajsza 
alatt. 

– Rendben! Menjünk a tetőre! 
– Na, tessék! – mondta Mullett kicsivel később. – Talán most 

már hiszel végre nekem. 
A nappali ablakán keresztül csakugyan egy fenti 

személyleírásnak megfelelő egyén volt látható. 
– Szóval az előbb minden ok nélkül gyötörtem az én szegény 

kis Freddymet? – kérdezte Fanny bűnbánó hangon. 
– De még mennyire, hogy ok nélkül! 
– Igazán sajnálom – mondta a lány, majd hozzátette: – Máris 

jóváteszem! – s ezzel megcsókolta jövendőbelijét. 
Mullett szigorú képe azonnal megenyhült. 
– Vissza kell mennem, hogy italt vigyek neki – mondta. 
– Nekem is indulnom kell. 
– Jaj, maradj még – kérte az inas. 
– Nem lehet. Körül kell néznem pár boltban. 
– Fanny! 
– De hát egy lánynak igazán szüksége van némi stafírungra, 

nem? 



Mullett lemondóan sóhajtott egyet. 
– Ugye nagyon óvatos leszel, szívem? – kérdezte 

aggodalmasan. 
– Én mindig óvatos vagyok. Ne izgulj annyit miattam. 
Az inas visszatért a lakásba, Fanny pedig, miután csókot 

dobott utána, már el is tűnt a lépcsőházba vezető ajtó mögött. 
Nagyjából öt perccel később Mullett aranyos ábrándjaiba 

merült a konyhában, a nappaliban pedig Sigsbee H. Waddington 
kortyolgatta szódás whiskyjét, amikor valaki váratlanul 
bekopogott az erkélyajtón – minek köszönhetően Sigsbee 
ijedtében görcsösen összerándult, az ital nagyobbik felét 
mellényére locsolva. 

Ahogy felnézett, az ajtó túloldalán fiatal nőt pillantott meg, 
aki a mutogatásából ítélve arra akarta rávenni, hogy engedje be. 

V 

Beletelt némi időbe, mire Sigsbee H. Waddingtonnak sikerült 
annyira összeszednie a kurázsiját, hogy kinyissa az ajtót. 
Bizonyára szép számmal akadnak olyan (bár talán kissé 
bárdolatlanabb) házasemberek, akik minden lehetséges alkalmat 
megragadnak, hogy édeskettesben elcsevegjenek egy szikrázó 
fekete szemű lánnyal, aki az erkélyajtón keresztül integet nekik, 
ám Sigsbee Waddingtont más fából faragták. Alaptermészete és 
neveltetése révén egyaránt rendkívül józan és megfontolt volt. 
Ennélfogva jó darabig moccanni sem mert, csupán megkövültén 
meredt Fannyra. Csak amikor olyan határozottá vált a lány 
tekintete, hogy már-már delejes erejűnek volt mondható, szánta 
rá magát, hogy a kallantyút elhúzza. 

– Na, végre – suttogta ingerülten a lány, ahogy nesztelenül a 
szobába lépett. 

– Mit óhajt? 
– Beszélni akarok a fejével. Azt hallom, maga 

bűncselekményre bujt fel másokat! Mit jelentsen mindez? 
Mivel a lelkiismerete addigra már igencsak felajzott állapotba 

került, ez a beszéd úgy megrázta Sigsbee Waddingtont, mintha 
bomba robbant volna a közelében. Különben is élénk fantáziája 
máris működésbe lépett, és azt képzelte: csakis azért ismeri olyan 



behatóan a bizalmas ügyleteit ez a lány, mert egyike azoknak a 
titkos ügynököknek, akik pokollá teszik a bűnelkövetés terén 
járatlanok életét. 

– Fogalmam sincs róla, miről beszél – krákogta. 
– Lárifári – vetette oda Fanny türelmetlenül. Üzletasszony 

lévén nem állhatta ezt a köntörfalazást. – Freddy Mullett már 
mindent elmesélt nekem. Hogy maga melót ajánlott neki, de neki 
nem fűlt hozzá a foga. Úgyhogy vessen csak egy pillantást arra, 
aki beugrik helyette. Itt vagyok, ragyogok, és ha a balhé fekszik 
nekem, akkor benne is vagyok. 

Mr. Waddington azonban továbbra is gyanakodva meredt rá. 
Mostanra már fejébe vette, hogy olyan vallomást próbál 
kicsikarni belőle ez a nő, ami terhelő lehet rá nézve. Szólni tehát 
egy szót sem szólt, csupán nagyokat fújtatott. 

Fanny, érzékeny teremtés lévén, félremagyarázta Mr. 
Waddington hallgatását. Társa tekintetéből azt olvasta ki: 
nemigen bízik abban, hogy egy nő pótolni tudja a férfi 
munkaerőt. 

– Ha ez olyasmi, ami Freddy Mullettnak szakmába vág, akkor 
nekem gyerekjáték – mondta. – Ide süssön! – Egyszerre csak 
hosszú, karcsú ujjai között egy óra himbálózott láncostul Mr. 
Waddington káprázó tekintete előtt. 

– Hát ez meg mi? – hápogta a férfi. 
– Mégis mi lehet maga szerint? 
Mr. Waddington pontosan tudta, mit tart Fanny a kezében. 

Hüledezve tapogatta végig a mellényét. 
– Észre se vettem, hogy elcsaklizta. 
– Soha, senki nem vette még észre, hogy elcsakliztam –

jelentette ki büszkén Fanny, cáfolhatatlan tényeket szögezve le. – 
Nos, miután saját szemével látta, mire vagyok képes, talán most 
már elhiszi, ha azt mondom, egész jó vagyok. Ha Freddy képes 
rá, akkor én is meg tudom tenni. 

A megkönnyebbülés hűs hulláma mint gyógyító balzsam 
áramlott végig Sigsbee H. Waddington zaklatott lelkén. Ráébredt, 
hogy az előbb rosszul ítélte meg látogatóját. Hát hogy is lenne 
detektív, mikor csupán egy édes, gyengéd asszonyka, aki olyan 
finoman emeli el mások zsebéből az értékeiket, hogy észre sem 



veszik. Pontosan valami hozzá hasonló teremtéssel szeretett 
volna találkozni. 

– Meghiszem azt! – kiáltotta mély átéléssel. 
– Na, és miről lenne szó? 
– Olyasvalakire van szükségem, aki elemel egy gyöngysort 

nekem. 
– És hol az a gyöngysor? 
– Egy bank páncéltermében őrzik. 
Fanny mozgékony arcvonásai arról árulkodtak, hogy 

csalódott és mérges. 
– Akkor meg mit tépjük itt a szánkat? Én nem értek a 

mackókhoz! Hagyományos nevelést kaptam, s abból valamiért 
kimaradt a „Hogyan fúrjunk könnyen, gyorsan kasszákat” 
tanfolyam. Még soha az életben nem fogtam hegesztőpisztolyt a 
kezembe. 

– Félreérti a helyzetet! – magyarázkodott sietve Mr. 
Waddington. – Amikor az imént azt mondtam, hogy a gyöngysor 
egy bank páncéltermében van, akkor úgy értettem: per pillanat 
épp ott tartják. Azonban hamarosan kiveszik onnét, hogy a többi 
esküvői ajándékkal együtt kiállítsák. 

– Így már mindjárt másképp fest a dolog! 
– Neveket persze nem említhetek… 
– Nincs is rá szükség. 
– Akkor csak annyit mondanék, hogy A, akié a gyöngysor, 

hamarosan hozzámegy B-hez. 
– Erre magamtól is rájöttem. Vaslogikával kikövetkeztettem: 

valószínűleg megkedvelték egymást. 
– Jó okom van feltételezni, hogy az esküvőt a Long Island-

beli Hempsteadben tartják, ugyanis C-nek, aki nem más, mint A 
mostohaanyja, ott van nyaralója. 

– Miért ott? Miért nem New Yorkban? 
– Csak azért – jegyezte meg csendesen Mr. Waddington –, 

mert én azt szerettem volna, ha New Yorkban lenne a kézfogó. 
– És maga hogy jön a képbe? 
– Úgy, hogy én vagyok D, C férje. 
– Á, szóval maga az a fazon, aki hat és egynegyed óra alatt 

tölt meg vízzel egy tartályt, míg C öt és háromnegyed óra alatt egy 
másikat? Örülök, hogy végre megismerhettem! 



– Most már magam is szívvel-lélekkel a hempsteadi esküvő 
ötletét pártolom – mondta Mr. Waddington. – New Yorkban 
bajosan tudnám megoldani, hogy a házba juttassam, míg 
Hempsteadben végig a kertben bujkálhat, a megfelelő alkalomra 
várva. Hempsteadben az ajándékok kiállítására nem másutt 
kerül sor, mint az ebédlőben, és ott a teraszajtó egyenesen a 
bokrok szegélyezte kertre nyílik. 

– Ez csak megkönnyíti a helyzetet! 
– Én is pont erre gondoltam. Úgyhogy ma este újra amellett 

fogok kardoskodni, hogy tartsuk New Yorkban az esküvőt, és 
ezzel már pont is kerül az ügy végére. 

Fanny elgondolkozva méregette társát. 
– Ez nekem magas. Ha maga D, C férje, és C viszont A 

mostohája, akkor maga nem lehet más, mint A édesapja. Minek 
akarja elcsómi a saját lánya gyöngysorát? 

– Figyeljen csak ide – hadarta lázas sietséggel Mr. 
Waddington –, mindenekelőtt vésse jól a kobakjába, hogy tilos 
kérdezősködni. 

– De mikor csak úgy égek a kíváncsiságtól! 
– Szerezzen magának poroltót! – javasolta Mr. Waddington. 

– Különben is, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ez egy szörnyen 
kényes ügy, és legkevésbé arra van szükségem, hogy egyesek 
indítékok után kezdjenek szaglászni. Úgyhogy legyen jó kislány, 
menjen és szerezze meg nekem azt a gyöngysort, aztán a 
megfelelő pillanatban csúsztassa a kezembe, utána pedig ne 
terhelje vele tovább azt a csinos kis fejecskéjét, azaz szépen 
felejtse el az egészet. 

– Ha ennyire ragaszkodik hozzá! És most térjünk rá a piszkos 
anyagiakra: nekem mi esik le az egészből? 

– Háromszáz dollár. 
– Közel sem elég. 
– Csak ennyi pénzem van. 
Fanny meghányta-vetette magában a dolgot. Háromszáz 

dollár, bármilyen kevés, azért mégiscsak háromszáz dollár. És 
végül is, az embernek minden cent jól jön, amikor berendezkedik 
– ráadásul az elmondottak alapján még a munka is könnyűnek 
látszott. 

– Rendben – mondta. 



– Szóval megteszi? 
– De meg ám! 
– Igazán rendes magától – hálálkodott Mr. Waddington. 
– Hol találom, ha szükségem lesz magára? 
– Itt a címem. 
– Majd oda címzem a levelem. Akkor minden világos? 
– Mint a vakablak. A bokrok között lappangva kivárom, amíg 

tiszta lesz a levegő, akkor a szobába osonok, és megcsípem a 
gyöngysort… 

– …aztán szépen ideadja nekem. 
– Hát persze. 
– A teraszon strázsálok majd, a kertben, úgyhogy azonnal 

belém botlik, amint kiteszi a lábát az ajtón. Ezért aztán – 
folytatta Mr. Waddington, jelentőségteljes pillantást vetve ifjú 
barátnéjára – álmában se jusson eszébe huncutságokon törni a 
fejét. Úgysincs semmi értelme. 

– Elárulná, mit ért huncutságok alatt? – heveskedett Fanny. 
– Ó, igazán semmit – legyintett egyet Mr. Waddington. –

 Semmi különöset.  



Hetedik fejezet 

I 

Mindenki tisztában van azzal, hogy az idő múlásának mérésére 
igen sokféle megoldás létezik, és bölcs emberek már hosszú 
évezredek óta folytatnak késhegyre menő vitát a saját módszerük 
védelmében. 

Tycho Brahe például különböző fizikai számításokkal és az 
égbolt megfigyelésével próbálta meg kiszámolni az idő múlását – 
és miután felhúzta a napórát meg kirakta a macskát éjszakára, 
gyakran mondogatta is a feleségének, hogy ennél igazán semmi 
sem vezethet pontosabb eredményre. (Aztán 1863-ban jött 
Dollen, és bebizonyította, hogy Tycho igencsak eltájolta magát, 
amikor egyik éjjel a Koppenhágai Egyetemen tartott buli után 
méricskélt, hiszen úgy benyakalt a mézsörből, hogy keresztbe állt 
a szeme, s így a Sarkcsillagot is Kis-Göncölnek nézte.) 

Igazából viszont az a helyzet, hogy az idő múlását nem lehet 
mérni. A Molly Waddington társaságát élvező George Finch 
számára a következő három hét úgy elrepült, hogy szinte észre 
sem vette. Míg Hamilton Beamish, miután szívszerelme sok-sok 
mérföld távolságra tőle, az Idaho állambeli Kelet-Gileadben 
tartózkodott, egyszerűen nem értette, hogyan is hiheti komolyan 
bármelyik épelméjű ember: egy nap valóban csupán huszonnégy 
órából áll. Sőt, néha egyenesen úgy érezte, valamilyen különös 
bolygóegyüttállás folytán megállt az idő. 

De ha nehezen is, végül csak eltelt ez a három hét, és 
Madame Eulalie most már bármelyik percben visszatérhetett a 
városba. Épp ezért azon a napon, míg teendőit intézte, Hamilton 
Beamish egyfolytában fülig érő szájjal járkált, s még amikor 
sarkon perdült, hogy a lakásába toppanó Garroway közrendőrt 
üdvözölje, akkor is hevesen dobogott a szíve és csak úgy repesett 
örömében. 

– Á, Garroway! – kiáltotta. – Hát, hogy s mint? Mi szél hozta 
erre? 

– Ha emlékszik, uram, abban maradtunk, hogy jelentkezem 
önnél, amint befejezem a versemet – felelte a rendőr. 



– Hát persze, most már emlékszem. Csak az előbb nem jutott 
eszembe. Magam sem értem, miért, de mostanság szörnyen 
szétszórt vagyok. Szóval már el is készült az első költeményével? 
Gondolom, másról sem szól, mint szerelemről, fiatalság: 
bolondságról meg kikeletről… Elnézést – tette még hozzá, mivel 
ekkor megszólalt a telefon. 

És e szavakkal Hamilton Beamish, noha az utóbbi időben 
egyre-másra csalatkoznia kellett a készüléknél, már a kagylóra is 
vetette magát. 

– Halló? 
Ez esetben szó sem volt csalódásról. A vonal túlsó végén 

felcsendülő hang pontosan az a hang volt, amely oly gyakran 
kísértette álmában. 

– Mr. Beamishsel beszélek? Már úgy értem: Jimmy, maga az? 
Hamilton Beamish mély levegőt vett – méghozzá a száján 

keresztül. Már hosszú évek teltek el azóta, hogy ilyen szégyen 
esett volna meg vele, ám most kitörő örömében teljesen 
megfeledkezett magáról. 

– Végre! – kiáltotta. 
– Mit mondott? 
– Azt mondtam, hogy „végre”! Amióta csak elment, minden 

perc maga volt az örökkévalóság! 
– Nekem is. 
– Komolyan?! – kurjantott fel vadul Hamilton Beamish. 
– Igen. Kelet-Gileadben mindig minden perc olyan 

hosszúnak tűnik, mint az örökkévalóság. 
– Ja, vagy úgy – mormolta maga elé valamelyest lehiggadva 

Mr. Beamish. – Mikor ért vissza? 
– Negyed órája. 
Hamilton Beamish lelke ismét magasba szárnyalt. 
– És ilyen hamar idecsörgött! – mondta érzelmektől túlfűtött 

hangon. 
– Igen, ugyanis el szeretném kérni Mrs. Waddington 

hempsteadi telefonszámát. 
– Csakis és kizárólag ezért hívott? 
– Ugyan, dehogy. Arra is kíváncsi voltam, hogy van… 
– Tényleg? 
– …és hogy mennyire hiányoztam magának. 



– Még kérdi?! 
– Szóval hiányoztam? 
– De még mennyire! 
– Igazán kedves, hogy ezt mondja. Már azt hittem, időközben 

teljesen megfeledkezett rólam. 
– Tyű! – nyelt egy nagyot Hamilton Beamish, teljesen 

elérzékenyülve. 
– Mondhatok valamit? Bevallom, maga is hiányzott nekem. 
Hamilton Beamish vett egy újabb, tőle merőben szokatlan 

lélegzetet a száján keresztül, és már épp nekikészült, hogy szíve 
összes érzeményét a kagylóba öntse (méghozzá olyan forró 
szavak kíséretében, melyek feltehetőleg még a telefonzsinórt is 
lángba borítják), amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül 
egy férfihang robbant a dobhártyájába. 

– Te vagy az, Ed? – tudakolta fesztelenül az idegen. 
– Nem! – mennydörögte Hamilton Beamish. 
– Charley vagyok, Ed. Akkor jó neked a péntek? 
– Nem jó! – harsogta Hamilton Beamish. – Szálljon ki a 

vonalból, maga kretén! Tegye már le, a fene essen magába! 
– Letehetem, ha tényleg ezt akarja – szólalt meg ekkor a 

vonal túlsó végén egy kedves női hang –, de… 
– Eszébe ne jusson letenni! Mindenért elnézést kérek, de 

tudja, valami emberbőrbe bújt istenátka tolakodott a 
beszélgetésünkbe! – igyekezett megindokolni iménti kifakadását 
Hamilton Beamish. 

– Ja, vagy úgy. Nos, hol is tartottunk? 
– Épp el akartam mondani, mennyire… 
– Már emlékszem. Mrs. Waddington vidéki telefonszámánál. 

Ahogy átnéztem a postámat, a levelek közt találtam egy meghívót 
Miss Waddingtontól. Alaposan meglepődtem, amikor 
észrevettem, hogy holnap lesz az esküvője. Alig tudom elhinni! 

Hamilton Beamish sokkal szívesebben vette volna, ha az 
olyan csip-csup ügyeknél, mint George Finch esküvője, számára 
fontosabb témák felé terelődne a beszélgetés, de nem tudta, 
miként ejthetné szerét. 

– Igen, csakugyan holnap, Hempsteadben kerül sor az 
esküvőre. George addig a helybéli fogadóban vett ki szobát. 

– Szóval csendes kis vidéki kézfogót tartanak? 



– Igen. Érzésem szerint Mrs. Waddington amennyire csak 
lehet, igyekszik suba alatt tartani George-ot. 

– Szegény George! 
– Jómagam holnap utazom le Hempsteadbe, a 13.30-as 

vonattal. Esetleg volna kedvem velem tartani? 
– Egyáltalán nem biztos, hogy le tudok menni. Annyi minden 

összejön ilyen hosszú távollét után. Mi lenne, ha egyelőre nem 
állapodnánk meg semmiben? 

– Ahogy gondolja – sóhajtott fel lemondóan Hamilton 
Beamish. – De akár jön, akár nem, azért holnap este már csak 
tud annyi időt szakítani, hogy velem vacsorázzon? 

– Boldogan vacsoráznék magával holnap este. 
Hamilton Beamish, mintha csak imádkozna, némán lehunyta 

szemét; egy darabig semmit sem szólt, csupán érzelmesen 
szuszogott a telefonkagylóba. 

– Akkor lesz szíves megadni nekem Mrs. Waddington 
telefonszámát? 

– Hempstead 4076. 
– Köszönöm. 
– Ugye, jó lesz, ha a Lila Libában vacsorázunk? 
– De még milyen jó! 
– Tudja, egy meghitt ismerős náluk mindent megkaphat, ami 

szem-szájnak ingere. 
– És maga is meghitt ismerősnek számít náluk? 
– Bizony! 
– Remek! Akkor viszlát holnap este. 
Hamilton Beamish egy darabig még a telefon mellett időzött, 

s olyan mélyen a gondolataiba merült, hogy amikor végül 
megfordult, alaposan meglepődött Garroway közrendőr láttán. 

– Egész megfeledkeztem arról, hogy maga is itt van – 
mondta. – Lássuk csak, mit mondott, miért jött? 

– Hát hogy felolvassam önnek a versemet, uram. 
– Á, hogyne, persze. 
A hatósági közeg fél szegen köszörült egyet a torkán. 
– Tudja, Mr. Beamish, csak egy egészen rövid verset írtam, 

mondhatni, pár soros tanulmányt arról, milyennek is tűnnek egy 
járőröző rendőr szemében New York utcái. Ha megengedi, fel is 
olvasnám önnek. 



S e szavakkal Garroway közrendőr, miután ádámcsutkáját 
néhányszor látványosan fel-alá vonultatta a nyakán, lehunyta a 
szemét, és versébe kezdett, méghozzá abban a stílusban, melyet 
eladdig kizárólag a bíróságon tett tanúvallomások céljára 
tartogatott. 

– Utcák! 
– Ez lenne a vers címe? 
– Igen, uram. És a vers első sora is egyben. 
Hamilton Beamish összerezzent. 
– Csak nem azt akarja mondani, hogy szabadverset írt? 
– Uram? 
– Nem rímel a költeménye? 
– Nem, uram. A múltkor azt vettem ki a szavaiból, uram, 

hogy a rímelés már kiment a divatból. 
– Csakugyan ezt mondtam volna? 
– Igen, uram, csakugyan ezt mondta. És nagyon örültem 

neki, hogy nem kellett rímekkel bajlódnom. Így igazán könnyen 
ment a verselés. 

Hamilton Beamish döbbenten meredt rá. Maga is úgy 
gondolta: a rend őre által idézett szavak egyszer tényleg 
elhagyták ajkát; ám hogy valaha is képes volt szántszándékkal 
megfosztani egy másik embert attól az örömtől, hogy felfedezze: 
a „szerelmi mámor”-hoz legjobban a „te nyilad, Ámor” illik, 
mostani széles jókedvében szinte hihetetlennek tűnt előtte. 

– Fura! – jegyezte meg. – Igazán fura. De azért csak 
folytassa! 

Garroway közrendőr, miután ismét több, sikertelen kísérletet 
tett a fent említett, terjedelmes és rendkívül dudoros csutka 
lenyelésével, megint lehunyta a szemét. 

 
Utcák! 
Zord, kietlen, szennyes utcák! 
Bűzhödten terpeszkednek 
Keletre, nyugatra, északra, 
S nyúlnak el siváran délre. 
Bús, borongás, hideg, rideg, sötét 
Utcák! 
 



Hamilton Beamish meglepetten vonta fel a szemöldökét. 
 
Nehéz a szívem, ahogy  
A gyászos utcákat járom. 
 
– De hát miért? – érdeklődött Hamilton Beamish.  
– Mert ez is a munkámhoz tartozik, uram. Minden 

egyenruhás rendőrt beosztanak a város egy bizonyos részébe, 
ahol járőröznie kell. 

– Úgy értem, mitől nehéz a szíve? 
– Mert sok bánat nyomasztja, uram. 
– És mitől ilyen bánatos a szíve? 
– Attól, uram, hogy bárhová is nézzek, mindenütt csak 

szennyes, szomorú szerencsétleneket látok. 
– Egyelőre fel nem foghatom, hová akar kilyukadni. De azért 

csak folytassa! 
 
Előttem fakó képű pasasok ólálkodnak, 
Sanda szemükben gyilkos indulattal; 
Mindenütt lepusztult alakok portyáznak, 
Zsákmányra lesve. 
 
Ekkor Hamilton Beamish már-már szóra nyitotta száját, ám 

az utolsó pillanatban sikerült visszafognia magát. 
 
Valaha volt férfiak, 
Egykori asszonyok, 
Fonnyadt, majomképű gyerekek, 
És ugatás, morgós, harapós, acsargós ebek. 
Utcák! 
Gyűlöletes, romlott utcák! 
A dögletes utcákat járva  
Szinte vágyom a halált. 
 
Költeménye végére érvén Garroway közrendőr elhallgatott, és 

kinyitotta a szemét. Hamilton Beamish pedig a szobán 
keresztülsétálva odament hozzá, és barátilag vállon veregette. 



– Most már sejtem – mondta együttérző hangon –, mi 
nyomasztja magát. A májával lehetnek bajok. Mondja csak, nem 
érez itt bal oldalt időnként nyomást vagy nyilallást? 

– Nem, uram. 
– És hőemelkedése sem szokott lenni vagy nem rázza néha a 

hideg? 
– Nem, uram. 
– Ezek szerint mégsem lehet tályog a májában. Felteszem, 

akkor emésztési zavarok gyötrik, ám ezeken enyhe hashajtóval 
könnyen segíteni lehet. De bárhogy is legyen, kedves Garroway, 
mindenképp be kell, hogy lássa: úgy, ahogy van, alapjában hibás 
a költeménye. Hiszen micsoda képtelen ötlet úgy tennie, mintha 
járőrözés közben soha, egyetlen kellemes vagy vonzó egyén sem 
akadna az útjába, mikor New York utcáin sétálva azt 
tapasztalom: mindenhol csak úgy nyüzsögnek az elbűvölőbbnél 
elbűvölőbb emberek! Ott lehet a kutya elásva, hogy maga, a 
foglalkozásából eredően, statáriális gyanakvással szemlél 
mindenkit. 

– Hát nem azt a tanácsot adta nekem, hogy minél 
megkeseredettebb és kétségbeesettebb hangvételű legyen a 
versem? 

– Eszem ágában sem volt ilyesmit tanácsolni magának! 
Biztos félreértett valamit. Hiszen mit is keresne a költészetben a 
keserű hangvétel! Egy vers legyen bűvös-bájos, érzelmektől 
túlcsorduló költemény, témájaként pedig a legszebb, legszentebb 
emberi érzés szolgáljon – ami nem más, mint a Szerelem. A 
dalnok csakis szerelemtől megittasulva csap húrjába! A Szerelem, 
Garroway, tűz, mely lángol, eléget, heve melegíti a mindenséget, 
szívünket át- meg átjárja szenvedélye, egész világunkat 
beragyogja fénye. Shakespeare már sok mindent elmondott 
nekünk a szerelmi „önkívüllétről”, és ha valaki tudta, miről is 
beszél, akkor az Shakespeare volt. Ó, Garroway, szerény 
kunyhóban is boldogabb a lelked, mint azé, ki palotában egyedül 
senyved. Békeidőben a Szerelem a pásztor sípjából dalol, míg 
háborúban a harcba indulóval együtt lovagol. Cifra kúriában 
szürke pompában látod, ha falun jársz, pedig a zöld gyepen lejt 
táncot. A Szerelem vezérel nemest s nemtelent, az embert idelent 
s a szentet odafent, hiszen a Szerelem maga a menny, és a menny 



nem más, mint a Szerelem. Vésse ezt a pár egyszerű tényt jó 
alaposan a kobakjába, Garroway, s akkor olyan költő lehet 
magából, akinek öröm olvasni a verseit. De csak az idejét 
vesztegeti, amennyiben ezt a romlott utcákról és dögletes 
kutyákról meg a többi, hozzá hasonló borzadályról szóló 
maszlagot akarja folytatni; ennél még az is jobb lenne, ha 
futószalagon alcímeket gyártana egy filmvállalatnak. 

Garroway közrendőr gerince mindig is távol állt attól, hogy 
acélosnak legyen mondható. Most is engedelmesen meghajolt e 
dühöngő szó vihar előtt. 

– Igen, értem már, mire gondol, Mr. Beamish. 
– Remélem is, hiszen elég alaposan a szájába rágtam. 

Részemről mélységesen elítélem ezt a mostanság elterjedt 
divatot, hogy a fiatal költők mást sem tesznek, mint folyton 
hullahegyekben meg pöcegödrök alján vájkálnak megkeseredve – 
amikor csakis és kizárólag a Szerelemről kéne írniuk. Én 
mondom néktek: második napként ragyog a Szerelem, ahová süt, 
kirügyez az érzelem, Garroway. Akár adom, akár kapom, a 
Szerelem édes nagyon. Mint a fény, mindent áthat a Szerelem, és 
kedves hangját hallhatod szüntelen. Isteni adomány az őszinte 
Szerelem, mely egyedül emberé kívül a meny- nyeken. S nem 
afféle csalfa, vad szenvedély (jól jegyezze meg, Garroway), mely 
hamar kiég, érzésnek sekély. Nem a forró vágy űzi, hajtja, bár 
kútfőjét el nem apasztja. Hanem titkos összekacsintás, 
ezüstkapocs, selyembilincs, mi két embert testben és lélekben 
összefűz, igazi kincs. 

– Igenis, uram. Tökéletesen igaza van, Mr. Beamish. Magam 
is látom már. 

– Akkor legjobb, ha máris kapja magát és hozzálát a verse 
átírásához, az előbb elmondottak szellemében. 

– Igenis, Mr. Beamish – mondta engedelmesen a rend őre, 
majd kissé zavartan még hozzátette: – Azonban mielőtt 
elmennék, lenne még egy dolog… 

– Egy dolog sem számít ezen a világon, csak a Szerelem. 
– Nos, uram, azért a filmvállalatok is számítanak, ugye, 

hiszen épp az imént tetszett említeni őket, és… 
– Garroway – kezdte fenyegetően Hamilton Beamish –, 

nagyon remélem, nem azt akarja mondani nekem: minden 



fáradozásom, amivel költőt igyekeztem faragni magából, 
hiábavaló volt, mert maga egész a forgatókönyvírók szintjéig le 
akarja küzdeni magát? 

– Nem, uram. Szó sincs róla. De nemrég úgy esett, hogy pár 
filmes részvényhez jutottam, és eddig még senkinek sem sikerült 
eladnom őket. Lassan már arra kezdek gyanakodni, hogy ezek az 
értékpapírok fabatkát sem érnek, és gondoltam, ha már itt 
vagyok, megkérdem öntől, hátha hallott róluk. 

– Mi a neve ennek a cégnek? 
– Színe-Java Mozgókép Társaság, Mr. Beamish. 

Hollywoodban van a székhelyük. 
– Elárulná, mennyi részvényt vett? 
– Ötvenezer dollár értékben. 
– És mennyit fizetett érte? 
– Háromszáz dollárt. 
– Semmi kétség, alaposan megvágták – jelentette ki 

Hamilton Beamish –, hisz ez a sok papír itt kivétel nélkül mind 
szemétre való. Kitől vette a részvényeket? 

– Egy vörös képű, ősz hajú fickótól. Sajnos időközben kiment 
a fejemből a neve. De ha most a karmaim közé kaparinthatnám – 
mondta Garroway közrendőr érthető indulattal –, behúznék 
egyet neki, de akkorát, hogy még az unokái is csillagokat fognak 
látni! Annak a mézes-mázos, simanyelvű krokodiljának! 

– Igazán furcsa – mormolta elgondolkozva maga elé 
Hamilton Beamish –, agyam leghátsó zugában motoszkál valami, 
ami mintha összefüggésben lenne a maga által említett 
kötvényekkel. Homályosan rémlik, mintha valaki valamikor a 
tanácsomat kérte volna velük kapcsolatban. De bárhogy töröm a 
fejem, sehogy sem jut eszembe, ki is lehetett az. Szörnyű, milyen 
szétszórt vagyok mostanság, minden azonnal kirepül a fejemből. 
No, de mire vár, Garroway, szedje a lábát, és máris fogjon hozzá a 
verse kijavításához! 

A hatósági közeg azonban tapodtat sem mozdult, csak sötéten 
meredt maga elé. Általában gyengéd tekintetű szemében lázadó 
kifejezés jelent meg. 

– Eszem ágában sincs átírni! Jó ez így! 
– Na, de Garroway! 



– Amit írtam, százpercentesen igaz, mármint hogy New York 
utcáin mindenütt undok, utálatos, leprás nyomoroncok 
portyáznak, akik az ember fiához sunnyognak és rátukmálják a 
dögletes részvényeiket, bár jól tudják: hajítófát sem érnek! Ez a 
vers úgy jó, ahogy van, és én egy betűt sem vagyok hajlandó 
változtatni rajta! Nem bizony, uram! 

Hamilton Beamish rosszallóan rázta meg a fejét. 
– Egy szép napon, Garroway, a maga kebelében is felbuzog a 

szerelem, és akkor mindjárt más színben látja majd a világot! 
– Egy szép napon – felelte fagyosan a rend őre – megint 

összefutok azzal a gutaütéses képű kis mókussal, és úgy 
kidekorálom, hogy ő is más színben látja majd a világot: 
hupikékben meg jaj vörösben. Garantálom, hogy mire a két 
kezem közül kikerül, már nem csak az én szívemet nyomja a 
bánat. 



Nyolcadik fejezet 

George Finch esküvőjének napja tiszta, ragyogó hajnalra virradt. 
A Nap olyan jóindulatú képpel sugárzott le az égről, mintha úgy 
vélné: a fiú csupán azért akar megnősülni, hogy ezzel is a kedvére 
tegyen. A George körül lengedező játszi fuvallatok a narancsvirág 
illatával voltak terhesek. A környék madarai pedig, miután 
alaposan szétcsaptak a rovarok közt és degeszre tömték a 
begyüket, kivétel nélkül mind kiültek egy-egy ágra, és nekiálltak 
Mendelssohn nászindulóját zengedezni. Egyszóval, pontosan 
olyan nap volt, amelyiken a férfiember kifeszíti a mellkasát s 
dalra fakad, és ez alól George sem volt kivétel. 

Milyen mámorító is a gondolat, morfondírozott magában a 
fiú, amikor ebéd után a fogadóból a Waddington-kúria felé vette 
az irányt, hogy röpke pár óra múlva Molly meg ő együtt utaznak 
majd azon a varázslatos vonaton, mely kereke minden egyes 
fordulatával nemcsak mind közelebb és közelebb viszi őket saját, 
külön bejáratú földi Paradicsomukhoz – hanem egyben mind 
messzebb és messzebb Mrs. Waddingtontól (mely elgondolás 
legalább olyan szívet melengető volt). 

Hiszen teljesen értelmetlen lenne tagadnunk, mennyire 
próbára tette George Finch türelmét az utolsó három hét során 
leendő anyósa. Mrs. Waddington ugyanis, amikor leplezni 
igyekezett, hogy már a fiú puszta látványa is micsoda 
kínszenvedést okoz neki, sorra-rendre kudarcot vallott – és 
bizony meg kell vallanunk, az ilyesmi igencsak lehangoló egy 
érzékeny lelkivilágú fiatalember számára. George mindig is távol 
állt attól, hogy önhitt legyen, s ha Molly mostohája beérte volna 
azzal, hogy a macska által a kukából kibányászott, kevésbé vonzó 
ételmaradékoknak kijáró, viszolygó oldalpillantást vessen rá, a 
fiú azt még elviselte volna valahogy. Ám Mrs. Waddington nem 
elégedett meg ennyivel, hanem továbbment: viselkedése 
egyértelműen arra vallott, hogy szerinte George látványa még a 
macskának is keserves csalódást okoz. Mrs. Waddington 
tekintete azt sugallta: miután zsákmányát szemrevételezte, a 
jószágról lerí, mennyire sajnálja, hogy ezért valaha is strapálta 
magát, és gyorsan odébbáll, hátha másutt kedvezőbb a 



vadászszerencse. A szerelmes férfiú, amikor már csak napok 
választják el attól, hogy övé legyen az egyetlen nő a 
földkerekségen, szinte mindenben és mindenkiben képes 
fölfedezni a jót, ám George Finch belátta: minden erőfeszítése 
ellenére Mrs. Waddingtonnál ez a törekvése nem járt 
eredménnyel. 

Ezek az apró kellemetlenségek azonban igazán keveset 
nyomnak a latban, s ahogy George a ház felé közeledett, a 
kebelében buzgó, túláradó életörömöt még az sem volt képes 
megzabolázni, ha arra gondolt, hogy odabent egy olyan asszony 
tartózkodik, aki azonnal a feneketlen bánat martaléka lesz, 
valahányszor csak feléje terelődnek a gondolatai. Így aztán, 
ahogy a kertbe ért, a fiú halkan dudorászott magában; épp a 
kocsifelhajtón akart keresztülvágni, amikor a felhős homlokkal 
cigarettázó Hamilton Beamishbe botlott. 

– Halihó – mondta George. – Hát már ide is értél. 
– Bizony – felelte Hamilton Beamish. 
– Láttad már Mollyt? Szerinted hogy áll a rajta a 

menyasszonyi ruha? 
– Már amennyire egy szempillantás alapján meg tudtam 

ítélni, igazán elbűvölően fest. Alaposabban nem nézhettem meg, 
mert nagy rohanásban volt. 

– Nagy rohanásban volt? 
– Igen, mert váratlanul homok került a gépezetbe. Nem is 

tudtad? 
– Szent Isten! Miről beszélsz? – markolta meg barátját jó 

erősen a karjánál fogva George. 
– Aúú! – jajdult fel Hamilton Beamish, s kiszabadítván 

magát, masszázzsal próbált enyhíteni fájdalmán. – Ne izgulj, 
semmi különös nem történt, csak kisebb balesetet szenvedett a 
lelkész, aki összeadott volna titeket. Nemrég idetelefonált a 
felesége, és elmondta, hogy a tiszteletes, miközben le akart venni 
az egyik felső polcról valami kegyes gondolatokkal teli könyvet, 
leesett a székről és kificamította a bokáját. 

– A szerencsétlen balfék! – heveskedett George. – Mégis, mi 
a csodának kellett neki pont most felállni egy szék tetejére? Jobb, 
ha az ember idejekorán, pályafutása legelején eldönti: pap, avagy 
légtomász akar-e lenni, s ha már egyszer elhatározta magát, 



tartson is ki sziklaszilárdan a választása mellett. Ez a hír több 
mint szörnyű, Hamilton! Már itt sem vagyok, szaladok, hogy 
másik pap után nézzek. Az ég szerelmére! Alig egy óra választ el 
minket az esküvőtől, erre sehol egy lelkész a láthatáron! 

– Nyugodj meg, George. Már intézkedtek ez ügyben. Azt 
hiszem, Mrs. Waddington boldogan annyiban hagyta volna a 
dolgot, de Molly tüstént elkezdte körbetelefonálni a vidéket, míg 
végül Flushing környékén sikerült is neki egy olyan papra 
találnia, aki még sehová sem ígérkezett el. Úgyhogy ő meg Mrs. 
Waddington már el is robogtak érte autón, hogy idehozzák. 
Röpke másfél órán belül vissza is érnek. 

– Komolyan azt akarod nekem mondani – sápadt el George–, 
hogy most másfél órán keresztül nem láthatom Mollyt? 

– Ugyan már, hisz te is tudod, hogy „a távollét szítja a 
szerelem lángját” – legalábbis Thomas Haynes Bayley szerint. 
Ami viszont Frederick William Thomast illeti, aki a 
tizenkilencedik század elején élt, az alábbi sorokkal csak további 
tápot ad ebbéli hitünknek: 

 
Mondják, ha nem látom, nem szeretem: 
De oh, elhiszitek-e avagy sem: 
Próbáltam én, de hiába tettem, 
Téged nem feledlek, szerelmesem. 

 
Légy férfi, George. Szorítsd össze jó erősen a fogad, és 

próbáld meg túlélni valahogy ezt a másfél órát. 
– De hogyan? 
– Légy erős – mondta Hamilton Beamish. – Elhiheted, 

pontosan tudom, mit érzel. Jómagam is szinte poklokon megyek 
keresztül, hogy nem lehetek együtt az én egyetlen szerelmemmel. 

– Akkor is rosszul vagyok, ha arra gondolok, hogy egy lelkész 
képtelen legyen anélkül egy székre állni, hogy azonnal le ne 
potyogjon! – kiáltotta George, majd hirtelen szörnyű gondolat 
hasított belé. – Hamilton! Mondd csak, szerinted az nem számít 
baljós előjelnek, ha az esküvő reggelén a pap leesik a székről és 
kificamítja a bokáját? 

– Már miért számítana baljós előjelnek? 
– Úgy értem, nem valami rossz ómen? 



– A lelkésznek egész biztosan rossz, hiszen kiment a bokája. 
– Mit gondolsz, nem lehet, hogy ez csak előrevetíti: gond lesz 

az esküvővel? 
– Soha életemben nem hallottam még ilyesféle tévhitről. Ne 

hagyd, hogy a képzeleted magával ragadjon, George! Ha folyton 
ezen rágódsz, a végén teljesen felzaklatod magad. 

– Mégis, mit vársz az embertől, milyen lelkiállapotban 
legyen, amikor az esküvője napjának reggelén azt kell látnia, 
bármerre is néz, hogy mint az érett gyümölcs, mindenütt papok 
hullanak alá a székről! 

Hamilton Beamish ajka elnéző mosolyra húzódott. 
– Azt hiszem, az ilyen események mindig, mindenkit 

felzaklatnak. Például észrevettem, hogy Sigsbee Horatio, aki az 
esküvői szertartás során csak statisztaszerephez jut, milyen 
feszült idegállapotban leledzik. Az imént épp a gyepen sétált, 
amikor észrevétlen hozzá léptem, a vállára tettem a kezem, mire 
akkorát ugrott, mint a nikkelbolha. Akár azt is mondhatnám 
(mármint, ha fel tudnám tételezni Sigsbee Horatióról, hogy tart 
némi szürkeállományt a koponyájában), hogy járatta valamin az 
agyát. Biztos megint a Vadnyugat után epekedett. 

A Nap továbbra is fényesen ragyogott odafenn, ám George-
nak mégis úgy tűnt, mintha viharfelhők lepték volna el az eget és 
hűvösre fordult volna az idő. Hirtelen olyan rossz előérzet lett 
úrrá rajta, ami még Mrs. Waddingtonnak is becsületére vált 
volna. 

– Bárcsak minden másképp esett volna! 
– Úgy érted, ha a lelkész esett volna úgy, hogy közben nem 

rántja meg a bokáját? 
– Egyszerűen rémes, hogy egy ilyen kedves és érzékeny 

idegzetű lány, mint Molly, ilyesminek legyen kitéve az esküvője 
napján! 

– Szerintem eltúlzod a dolgot. Nem vettem észre, hogy Mollyt 
megviselték volna az események. Mondhatnám, a szeme sem 
rebbent. 

– Nem tűnt sápadtnak? 
– Kicsit sem. 
– Vagy nyugtalannak? 
– Olyan volt, mint mindig. 



– Hál’ istennek! – sóhajtott fel George megkönnyebbülten. 
– Igazság szerint, amikor Molly elhajtott az autóval, még 

visszaszólt Ferrisnek, és azt mondta neki, hogy… 
– Mit mondott Molly? 
– Hát nem elfelejtettem! Helyette viszont beugrott, hogy 

amint befutsz, egy üzenetet kell átadnom neked. Érdekes, milyen 
gyakran megesik, hogy egy név hallatán az embernek hirtelen 
eszébe jut valami. Ahogy az előbb Ferris nevét említettem, már 
tudtam, mit is mondott nekem egy számodra átadandó üzenettel 
kapcsolatban. 

– Az ördög vinné Ferrist! 
– Arra kért, amint meglátlak, szóljak neked, hogy nemrég egy 

nő keresett telefonon. Ferris azt javasolta neki, a fogadóban 
biztosan elér, mire a nő rávágta, nem baj, ha nem beszéltek, úgyis 
épp ide készül, az esküvődre. Elmondása alapján még Kelet-
Gileadből ismer téged. 

– Igazán? – kérdezte közönyösen George. 
– És ha jól emlékszem, a neve Dubbs vagy Tubbs, vagy Jubbs, 

vagy… nem, rosszul mondom. Mégsem olyan szita az eszem, mert 
közben eszembe jutott, hogy May Stubbsnak hívják. Mond ez a 
név neked valamit?  



Kilencedik fejezet 

Történetesen úgy esett, hogy Hamilton Beamish, miközben 
ezeket a szavakat lazán odavetette barátjának, lepillantván 
felfedezte, hogy kioldódott a cipőfűzője. Lehajolt, hogy megkösse, 
s így elkerülte a figyelmét, miként változott el George arcszíne az 
átadott üzenet hallatán. És mivel Mr. Beamish azok közé az 
emberek közé tartozott, akik a legkisebb feladatra is jelentős 
elméjük teljes erejével képesek koncentrálni, még azt sem 
hallotta meg, milyen fütyülős sóhajra ragadtatta barátját a 
kebelében dúló iszonyatos döbbenet. Fentebb említett gátló 
körülmények dacára Hamilton Beamish rövidesen mégis arra lett 
figyelmes, hogy valami igencsak különösen rezonál a látótere 
peremén; odanézvén már látta, hogy George lábai citeráznak. 

A nagy ember kiegyenesedett. Tekintetét immár teljes 
egészében végighordozva barátján, a beszédes látvány arról 
árulkodott: az imént átadott üzenet bizony alapos dúlást végzett 
a fiú lelkivilágában. George Finch kellemes arca ugyanis ekkorra 
leginkább a Nílus vízéhez méltó, zöld árnyalatot öltött; két szeme 
úgy kimeredt, hogy szinte kocsányon lógott gödréből kiállván, az 
alsó állkapcsa pedig ernyedten alábocsátkozott. És ezt a tünet- 
csoportot minden mozilátogató ember (pillanatnyi kétség vagy 
habozás nélkül) a jeges borzadály által kiváltott sokkhatás külső 
jegyeivel azonosította volna. 

– Én szegény George-om! – kiáltotta Hamilton Beamish 
megrendülten. 

– Mmmi… mimimi… – nyeldekelt kétségbeesetten George. – 
Mi-milyen nevet is mondtál? 

– May Stubbs – mondta Hamilton Beamish; s ahogy egyre 
jobban úrrá lett rajta a balsejtelem, úgy komorodott el 
mindjobban barátjára szegezett tekintete. – Legjobb, ha mindent 
őszintén bevallasz nekem, George. Hiába is állítanád, hogy ez a 
név semmit sem jelent a számodra, mikor a jelek arra vallanak: 
réges-rég eltemetett, kellemetlen emlékeket kavart fel benned. 
Szívből remélem, George, hogy ez a lány nem valamiféle 
szerencsétlen teremtés, akivel egy darabig eljátszottál, majd 



mikor meguntad, félredobtad, akárcsak egy árokparton 
leszakított, kitépkedett szirmú virágot. 

George Finch dermedten meredt maga elé. 
– De hisz köztünk már mindennek vége! – állította tompán 

kongó hangon. 
Hamilton Beamish szigorú arckifejezése megenyhült. 
– Nekem igazán mindent elmondhatsz, George, hiszen 

barátok vagyunk. Tudod, hogy bármit is tettél, én nem török 
pálcát feletted! 

George hirtelen támadt indulata félresöpörte iménti 
zsibbadtságát. 

– És erről az egészről az a lelkész tehet! – kiáltotta 
szenvedélyesen. – Hát nem megmondtam már az elején, hogy 
rossz ómen, ha egy pap nem sokkal az esküvő előtt megüti a 
bokáját? Mordizomadta! Hiszen ez a hely maga lehetne a földi 
Paradicsom, ha a tiszteletesek képesek lennének anélkül is a szék 
tetejére állni, hogy ne potyogjanak le róla nyakra-főre! Így 
viszont eláshatom magam! 

– Miért, kicsoda tulajdonképpen ez a May Stubbs? 
– Még Kelet-Gileadből ismerem – mondta csüggedten 

George. – Mi ketten ott amolyan jegyespárszámba mentünk. 
A nagy ember rosszallóan préselte össze az ajkát. 
– A nyelvi pongyolaságot most nem rónám fel neked, mert 

zaklatott lelkiállapotodnak tudom be. De még így sem vagyok 
képes felfogni, hogy tudtak ott benneteket „amolyan 
jegyespárszámba” venni. Az ember vagy jegyben jár, vagy nem jár 
jegyben. 

– De nem Kelet-Gileadben, ahonnét jövök. Ugyanis a messzi 
Idaho mélyén, ha egy fiú meg egy lány jól megértik egymást, azt 
mondják rájuk: hát nem olyanok, mintha jegyespár lennének? 

– Ezek szerint te meg ez a bizonyos Miss Stubbs is jól 
megértettétek egymást? 

– Hát persze. De kettőnk között igazán nem volt több 
gyerekes vonzalomnál. Tudod, milyen az, amikor egyszer-kétszer 
hazakísérsz egy lányt mise után, egyszer-kétszer meg piknikezni 
viszed, és több se kell az embereknek, máris a nyelvükre vesznek, 
te meg kapkodhatod a fejed… Felteszem, May is úgy gondolhatta, 
hogy jegyben járunk. És most biztos látta a hírt a lapok társasági 



rovatában az esküvőmről, erre idejön, hogy mindent 
megkavarjon nekem. 

– Azért szakítottatok, mert összekaptatok valamin? 
– Nem. Ténylegesen soha nem került sor köztünk szakításra, 

csak egyszerűen különváltunk. Bármibe lefogadtam volna, hogy a 
mi kettőnk kapcsolatának egyszer s mindenkorra vége. És persze, 
amikor megláttam Mollyt… 

Hamilton Beamish a barátja karjára tette a kezét. 
– George – mondta. – Kérlek, jól figyelj rám, mert most jön a 

mindent eldöntő kérdés: ugye, írtál neki szerelmesleveleket? 
– Halomszámra! És persze hogy mindet meg kellett tartania! 

Esténként pedig a párnája alá tette őket, úgy hajtotta álomra a 
fejét. 

– Ennek már fele sem tréfa! – állapította meg fejcsóválva 
Hamilton Beamish. 

– És úgy emlékszem, egyszer megjegyezte, hogy az a férfi, aki 
megszegi a házassági ígéretét, megérdemli, ha beperelik és jól 
megvágják. 

Hamilton Beamish homloka ráncba szaladt. Nagyon úgy tűnt, 
elítéli a mai lányok életfelfogását, miszerint már nem elégszenek 
meg azzal, hogy ölbe tett kézzel várják a tartásdíjat, hanem 
igyekeznek minél előbb és minél gyorsabban megszedni 
magukat. 

– És biztos vagy benne: Miss Stubbs azért jön az esküvődre, 
mert feltett szándéka, hogy hatalmas patáliát csapjon? 

– Mégis, mi másért jönne? 
– Igen, azt hiszem, igazad lehet. Hát, akkor nincs más hátra, 

mint jó alaposan átgondolni a dolgot. 
És e szavakkal Hamilton Beamish már élesen balra is 

kanyarodott, hogy lassú léptekkel körözni kezdjen George körül, 
két kezét a háta mögött összefonva, fejét lehajtva, mélyen 
magába merülve. Szeme úgy vizslatta a földet, mintha csak a 
méhéből próbálna előásni valamiféle mentőötletet. 

Az ember szervezetére csak kevés dolog hat pezsdítőbben 
annál, ha szemtanúja lehet, amint korának egy jelentős 
gondolkodója épp nagyban töri a fejét. A barátját figyelő George 
Finch kedélyállapota azonban ezzel együtt is egyre harapósabb 
lett. Talán érthető, ha az adott körülmények között villámgyors 



megoldásra vágyott, és Hamilton Beamish (bár látványnak 
igazán lenyűgöző volt) hiába járt körbe-karikába, átvitt 
értelemben mégiscsak egy helyben topogott. 

– Kifundáltál már végre valamit? – érdeklődött George, 
amikor barátja, harmadik körébe kezdvén, feléje tartott. 

A nagy ember azonban feddő szavak helyett csak némán 
felemelte a kezét és továbbment, ám szinte azonnal meg is 
torpant. 

– Mi az? – tudakolta George. 
– Ami az eljegyzéseteket illeti… 
– Szó sem volt eljegyzésről! Csupán remekül megértettük 

egymást. 
– Nevezd bármi néven is a kettőtök kapcsolatát, akkor is te 

szakítottál, s ez igencsak rossz fényt vet rád! 
– Már hogy szakítottam volna! Hát nem megmondtam, hogy 

csak különváltunk? 
– Igazából oda akartam kilyukadni, hogy amikor New Yorkba 

jöttél, Kelet-Gileaddel együtt a lányt is magad mögött hagytad. 
Akár azt is mondhatnám: a sorsára hagytad. 

– Bárcsak ne vágnál ilyeneket a fejemhez! Hát mikor fogod 
már fel végre, hogy köztem és May közt csak gyerekes vonzalom 
volt, és az ilyesmi általában magától is elmúlik? 

– Egy ügyvéd szemével igyekeztem nézni a dolgot. És 
szeretnék rámutatni: én nem úgy látom, mintha a ti kettőtök 
kapcsolatának egyszer s mindenkorra vége lenne. Azt próbálom 
megértetni veled: ha komolyan szakítani akartál volna vele, 
akkor még azelőtt, hogy otthagytad Kelet-Gileadet, valahogy el 
kellett volna érned, hogy Miss Stubbs bontsa fel az 
eljegyzéseteket. 

– Szó sem volt eljegyzésről. Csak barátok voltunk. 
– Az nem számít. Viszont ha Miss Stubbs anno szakított 

volna veled, most patyolatfehér lehetne a lelkiismereted. El 
kellett volna követned valamit, de olyat, hogy a lány minden haja 
szála égnek álljon és csalódottan elforduljon tőled. 

– Mégis mit? Én rendes fickó vagyok, nem valami cégéres 
gazember! 



– Szerintem még most sincs késő valami olyan gaztettre 
vetemedned, amitől Miss Stubbs kiábrándul belőled… és egy 
életre elmegy tőled a kedve. 

– De mit tehetnék? 
– Ezt jól meg kell fontolnom – mondta Hamilton Beamish, s 

ezzel tovább folytatta a járkálást. 
Négy körrel később lefékezett barátja előtt, és a 

következőjavaslattal állt elő: 
– Mi lenne, ha csakugyan bűnözésre adnád a fejed? Ha ez a 

lány megtudná, hogy tolvajláson értek és rövidesen a Sing-Singbe 
zárnak, egész biztos nem akarna hozzád menni feleségül! 

– Az biztos. De Molly sem. 
– Ez igaz. Akkor tovább töröm a fejem. 
A barátját figyelő George pár perc múlva már annak az 

embernek a sanda tekintetével követte Hamilton Beamish szédítő 
körtáncát, akinek fáj, hogy csalatkoznia kell ebben a zseniális 
koponyában (hiszen szemlátomást képtelen rá, hogy valami 
épkézláb megoldással rukkoljon elő) – amikor észrevette, hogy a 
nagy ember hirtelen felkapja a fejét. 

– Azt hiszem, rájöttem végre, mit is kéne tenned. 
– És mi lenne az? 
– Mondd csak, kiféle-miféle ez a Miss Stubbs? Ha jól sejtem, 

elég szűk látókörű lehet. Nem valami álszent erénycsősz, mint a 
többi, kisvárosban élő lány? 

George elgondolkozott. 
– Velem sosem viselkedett úgy, mintha álszent erénycsősz 

lenne; persze, az is igaz, hogy én soha nem tettem semmi 
olyasmit, amitől erényében sértve érezte volna magát. 

– Szerintem pedig, mivel egész életét abban az eldugott 
porfészekben töltötte, nyugodtan feltételezhetjük, hogy Miss 
Stubbs csakugyan egy álszent erénycsősz. Akkor pedig egyedül 
úgy tudsz kimászni ebből a kutyaszorítóból, ha elhiteted vele, 
hogy időközben teljesen lecsúsztál és feslett életet élsz. 

– Tessék?! 
– Mármint abban az értelemben, hogy folyton a szoknyák 

után futkosol. Akárcsak Don Juan. Vagy Casanova. Ez igazán 
nem lehet olyan nehéz! Miss Stubbs bizonyára látta már a 
moziban, milyen a New York-i élet, így gyerekjáték lesz 



meggyőznöd arról, hogy ebben a közegben te is züllött lettél. 
Úgyhogy a megoldás szinte tálcán kínálja magát: kerítenünk kell 
egy nőt, aki megjátssza, hogy tönkretetted, így aztán (a becsület 
legalábbis így diktálja), most már rajta kívül nem vehetsz mást 
feleségül. 

– Micsoda?! 
– Szinte látom magam előtt a jelenetet: Miss Stubbs kicsit 

slamposan fest, amint cseppet sem divatos szabású, maga varrta 
ruhában melletted üldögél. Te felidézed előtte a régi, szép 
napokat. Megpaskolod a kezét. Hirtelen felkapod a fejed és 
összerezzensz. Valaki rátok nyitotta az ajtót; egy talpig feketébe 
öltözött, sápadt orcájú nő. Elkínzott a tekintete, kócos a haja. 
Kezében aprócska batyut szorongat… 

– Jaj, ne! Csak ezt ne! 
– Na, jó, akkor a batyuszorongatós részt kihagyjuk. Helyette 

akkor a nő majd feléd nyújtja mindkét kezét. Megtántorodik. Te 
odaugrasz hozzá, hogy elkapd, mielőtt elesne. És azután… 

– És azután? 
– Azután a menyasszony belátja, hogy te már úgyis a 

megrontott lányhoz tartozol, úgyhogy a kezére teszi a kezedet, 
majd nesztelenül kisurran a szobából. 

George tompán, örömtelenül felkacagott. 
– Azért a dolognak van egy szépséghibája: áruld már el, 

honnét fogjuk beszerezni ezt a bizonyos sápadt orcájú nőt? 
Hamilton Beamish tűnődve simított végig az állán. 
– Jogos a kérdés. Majd addig töröm a fejem, míg ki nem 

eszelek valamit. 
– És mialatt te a fejedet töröd – jegyezte meg George hűvösen 

–, addig én fogom magam, és az ügy dűlőre vitele érdekében 
megteszem a szükséges lépéseket – mégpedig az állomás 
irányába. Ott fogok várni Mayre, hogy beszéljek vele, hátha rá 
tudom venni, hogy ne csináljon cirkuszt. 

– Lehet, hogy ez az út is járható. Mégis úgy érzem, az én 
megoldásom több sikerrel kecsegtet; persze, ehhez találunk kell 
egy megfelelő nőt. Milyen kár, hogy a te sötét múltadban hiába is 
keresgélnénk! 

– Ami az én sötét múltamat illeti – felelte George keserűen –, 
még előttem áll. 



S ezzel sarkon fordult, hogy sietős léptekkel lefelé vegye az 
irányt a kocsifelhajtón. Hamilton Beamish mélyen gondolataiba 
merülve a ház felé indult. 

A pázsit széléhez érve épp megállt, hogy agyműködését 
serkentendő rágyújtson egy cigarettára, amikor valami olyasmire 
lett figyelmes, hogy a gyufaszál ernyedten hullott ki ujjai közül, 
majd emberünk sietve az egyik fa árnyékába húzódott. 

Csak állt, lesett és fülelt. A sűrű bokrok közül fiatal nő 
bukkant elő, majd a gyepen keresztül nesztelenül az ebédlő 
teraszajtaja felé kezdett lopakodni. 

A lányok szívesen kergetnek színes ábrándokat – és ez alól 
Fanny Welch sem számított kivételnek. Mullett jövendőbelije jó 
sokat töprengett a dolgok állásán, és Sigsbee H. Waddington 
minden előzetes figyelmeztetése dacára, agya leghátsó zugába 
(miként a virág kelyhében nektár után kutató méhecske) egyre 
mélyebben és mélyebben befészkelte magát az a különös 
gondolat, hogy ha a megbeszélt időpontnál egy órával korábban 
érne a házhoz, akkor megeshet, hogy nemcsak elemeli, de meg is 
tarthatja magának a gyöngysort. 

Fanny mindig is úgy érezte: az eredetileg megbeszélt tervnek 
egyetlen, ámde sarkalatos hibája, hogy az elemelési hadművelet 
végig Mr. Waddington éber felügyelete alatt zajlik, aki azonnal 
lecsapja a kezéről a zsákmányt, mihelyst megszerzi. Az általa 
átdolgozott változat már sokkal jobban tetszett a lánynak, ezért 
aztán bele is vágott, hogy megvalósítsa. 

A jelek szerint Fortuna istenasszony a kegyeibe fogadta. A 
környéken egy lelket sem lehetett látni, a teraszajtó résnyire 
nyitva állt, és odabent, az ebédlő asztalán pedig ott hevert az a 
gyöngysor, melyre egyre inkább kezdett saját jól végzett 
munkájának gyümölcseként tekinteni. A lány előosont rejtekéből, 
óvatosan megkerülte a pázsit végét, majd a szobába lépett, és épp 
összezárta ujjait az ékszerdobozon, amikor egyszer csak ráébredt, 
hogy elpártolt tőle a szerencse. Valaki ugyanis hirtelen keményen 
megragadta a vállánál fogva; Fanny, ahogy megfordult, egy 
tekintélyes külsejű, szögletes állú, szarukeretes szemüveget viselő 
férfival találta szemben magát. 



– Na, de hölgyem! – mondta ez az ember. 
Fanny zihálva kapkodott levegő után. Bár az ilyen és ehhez 

hasonló szorult helyzetek a szakma óhatatlan velejárói, az ember 
lányának akkor sem könnyű ilyenkor megőriznie a hidegvérét. 

– Tegye csak szépen vissza azt az ékszerdobozt. 
Fanny visszatette az asztalra az ékszerdobozt. Hamilton 

Beamish pedig rövid hallgatás után a teraszajtóhoz lépett, és 
bereteszelte. 

– Na, és most? – tudakolta Fanny. Hamilton Beamish válasz 
helyett csupán igazított egyet a szemüvegén. – Árulja már el, 
mihez kezd, miután fülön csípett? 

– Mégis mit gondol? 
– Csak nem akar átadni a rendőrségnek? 
A teraszajtóban álló alak komoran bólintott. Fanny könyörgő 

mozdulattal tette össze a kezét, s közben tele lett könnyel mind a 
két szeme. 

– Ne adjon már zsarukézre, uram! Csak a szükség vitt 
bűnre… 

– Dajkamese! 
– Fogadjunk, hogy maga is mindent megtenne, ha nem 

találna munkát és éhezne, és közben néznie kéne, amint szegény, 
öreg édesanyja meg ott görnyed a mosóteknő felett… 

– Dajkamese! – ismételte Hamilton Beamish erélyesen. 
– Hogy érti azt, hogy „dajkamese”? 
– Úgy, hogy ez a szöveg legfeljebb valami gyenge, 

másodosztályú melodrámába való. Lehet, hogy egyeseket 
félrevezet vele, de korábban keljen fel, ha engem akar átverni! 

Fanny lemondóan megvonta a vállát. 
– Gondoltam, azért egy próbát megér! 
Hamilton Beamish fürkészőn mustrálta végig a lányt. Ennek 

a nagy embernek szinte sosem nyughatott az agya – és most 
ráadásul még a szokásos sebességénél is gyorsabb iramban 
kezdett pörögni. 

– Mondja csak, maga nem színésznő véletlenül? 
– Én?! Még csak az kéne! A szüleim soha nem engedték 

volna, hogy csepűrágónak álljak! 
– Pedig határozottan van magában drámai tehetség. Olyan 

meggyőzően csengett a hangja, miközben előadta iménti kis 



meséjét, hogy a legtöbb embert sikerült volna megtévesztenie 
vele. Szerintem remekül beválik majd abban a szerepben, amit 
magára osztanék egy rövid kis jelenetben – feltéve, hogy 
elvállalja. Ha meg tudunk állapodni, mehet Isten hírével. Igazán 
nem szívesen küldeném a sittre. 

– Szívemből szól minden szava! 
– Bár, ha szigorúan vesszük, kutya kötelességem lenne, hogy 

feljelentsem. 
– Na, persze, de időnként olyan remekül feldobja az embert, 

ha kibújhat a kötelességei alól, nem? 
– Nos, akkor elmondom, miről is lenne szó. Tudja, az egyik 

barátom nagy slamasztikába került, és véleményem szerint a 
maga közreműködésével ki tudna mászni belőle. 

– Mindig jóleső érzés, ha segíthet másokon az ember. 
– Szóval, a barátom ma nősül, és nemrég megtudta, hogy egy 

általa előzőleg eljegyzett lány (akiről az új szerelem miatti lázas 
izgalmában teljesen megfeledkezett), épp nagyban erre tart, az 
esküvőjére. 

– Hogy rémes patáliát csapjon? 
– Bizony. 
– És hogy jövök én a képbe? 
– Úgy, hogy szeretném, ha pár perc erejéig magára öltené a 

barátom által elhagyott lány szerepét. 
– Ez nekem magas. 
– Akkor talán jobb lenne, ha kicsit részletesebben is 

elmagyaráznám. Az előző menyasszony hamarosan befut, 
valószínűleg a barátommal karöltve, mivel a fiú kiment elé az 
állomásra. Maga idekint fog várakozni. Amikor úgy érzi, eljött az 
alkalmas pillanat, a szobába toppan, a barátom felé nyújtja a két 
kezét, és felkiált: „George! George! Mondd, miért hagytál el 
engem? Hát képes lennél mással összekötni a sorsod, mikor mi 
ketten már rég megpecsételtük frigyünket?” 

– Szó sem lehet róla! 
– Micsoda? 
Fanny gőgösen kihúzta magát. 
– Szó sem lehet róla! – ismételte. – Bele se merek gondolni, 

mi történne, ha a dolog a férjem fülébe jutna! 
– Maga férjes asszony?! 



– Ma délelőtt boronáltak össze minket a kápolnában.  
– Na, de hogyan is volt képes az esküvője napján lopásra adni 

a fejét? 
– Tudja maga, mibe kerül bebútorozni egy lakást manapság? 
– Mindezt figyelembe véve is úgy érzem: jobban járna, ha 

elfogadná a javaslatomat! Mert ha elutasít, akkor igencsak 
megrázó élményben lesz része a férjének, amikor hirtelen 
ráébred, hogy a párja börtönben tölti a mézesheteket. 

Fanny cipője orrával mindenféle mintát rajzolt a szőnyegbe, 
miközben átgondolta a helyzetet. 

– Ugye, ezen a cécón nem fognak elcsámcsogni a 
pletykalapok? 

– Az ég szerelmére! Dehogy csámcsognak el rajta! 
– Nekem még ezzel együtt sem kerek a dolog. Tegyük fel, 

hogy belemegyek a játékba és alkalomadtán a szobába toppanok, 
aztán megpróbálom beadni ezt a maszlagot az odabent lévőknek. 
De ki fogja elhinni nekem? 

– Hát, az előző menyasszony. Minden szavát igaznak veszi 
majd, amilyen egyszerű lélek. 

– Aki ennek a link szövegnek bedől, nem is lehet más! 
– Értse meg, az előző menyasszony egy igazi, romlatlan falusi 

virágszál; a hozzá hasonló mentalitású lányok, ha hűtlenségen 
érik a szerelmüket, örökre kiábrándulnak belőle. 

– És ha mégis érdeklődni kezd a részletek iránt? 
– De nem fog. 
– Csak tegyük fel, hogy mégis tudni akarja, hol és mikor 

jöttünk össze, meg minden? Akkor milyen mesét találjak ki neki? 
Hamilton Beamish meghányta-vetette magában a dolgot. 
– Lehet, hogy az lenne a legjobb, ha miután túljutott az 

általam javasolt szövegen, megtántorodna, mintha csak az iménti 
heves érzelmi kitörés utóhatásaként az ájulás kerülgetné, és azzal 
a felkiáltással, hogy: „Jaj, megfulladok! Nem kapok levegőt!” 
gyorsan eltűnne a szobából. 

– Na, így már mindjárt más! Ez a szobából eltűnős rész már 
nagyon is ínyemre van. Olyan szélvészsebesen elhúzom onnét a 
csíkot, csak úgy porzik! 

– Akkor ezek szerint mégis belemegy a dologba? 
– Hát, van más választásom? 



– Remek. Akkor fussunk át még egyszer a szövegén. Látni 
akarom, hogy betéve tudja. 

– George! George! 
– A második „George!” előtt be kéne iktatnia egy kis szünetet, 

hogy egy jó mély levegőt vegyen. Nem árt, ha eszébe vési: a 
kibocsátott hang ereje egyenesen arányos a hangszalagok 
mozgásának mértékével, míg a hangmagasságot a 
másodpercenkénti rezgésszám szabályozza. Ugyanakkor javít a 
tónuson, ha a hang mind a légutakban, mind a száj- és a 
garatüregben visszaverődik. Ennek szellemében kérem, kezdje 
elölről a szövegét. 

– George! George! Miért hagytál el engem? 
– Nyújtsa ki a két karját. 
– Hát képes lennél mással összekötni a sorsod… 
– Szünet. Mély levegő. 
– …mikor mi ketten már rég megpecsételtük frigyünket? 
Elismerése jeleként Hamilton Beamish kimérten bólintott 

egyet. 
– Nem rossz! Határozottan nem rossz. De sokkal jobban 

örülnék, ha az idő nem szorítana, és szakembert tudnék hívni, 
hogy megvizsgálja a torkát; és az is nagyon jó lenne, ha gondosan 
át tudná tanulmányozni A helyes hangképzés címet viselő 
zsebkönyvemet… Ezzel együtt úgy vélem, ez is megteszi. Most 
pedig lesz szíves visszahúzódni a bokrok fedezékébe! Az előző 
menyasszony most már bármelyik pillanatban megérkezhet. 



Tizedik fejezet 

Miután mindent ilyen szépen elrendezett, Hamilton Beamish 
kiment a szalonba. Úgy érezte, ez után a jól végzett munka után 
igazán kiérdemelte, hogy kicsit ráfüstöljön. Alighogy cigarettára 
gyújtott, a kocsifelhajtó kavicsán megcsikorduló kerekek zaja 
ütötte meg a fülét; ahogy a tárva-nyitva álló bejárati ajtón 
keresztül kinézett, Madame Eulalie-t pillantotta meg: a lány épp 
egy kis, piros sportkocsiból szállt ki. A nagy ember táncos 
léptekkel sietett az üdvözlésére. 

– Hát mégis el tudott jönni! 
A lány a tőle megszokott kedves, közvetlen stílusban gyorsan 

kezet rázott vele; ez is egyike volt számos vonzó tulajdonságának. 
– Igen, eljöttem, de sajnos, azonnal fordulhatok is vissza. 

Hárman is jönnek hozzám délután. Maga persze biztosan itt 
marad az esküvőre. 

– Feltett szándékom, hogy maradok. Megígértem George-
nak, hogy én leszek a vőfélye. 

– Igazán kár. A kocsival magát is szívesen visszavittem volna 
a városba. 

– Ó, hát végül is le tudom még fújni – vágta rá Hamilton 
Beamish. – Amint George visszaér, rögtön szólok is neki, hogy 
kerítsen magának másik vőfélyt. Végül is, igazán bőséges a 
kínálat – több vőfély is akad minden ujjára. 

– Azt mondta: szól George-nak, amint visszaér? De hát hová 
lett? 

– A vasútállomásra ment. 
– Ezt a pechet! Pedig direkt azért jöttem, hogy beszéljek vele. 

Na, mindegy, üsse kő! Akkor, azt hiszem, az lenne a legjobb, ha 
Miss Waddingtonnal váltanék pár szót. 

– Molly sincs idehaza. 
Madame Eulalie szemöldöke kérdőn felszaladt a homlokán. 
– Ezen a környéken tán nem szokás esküvő előtt otthon 

maradni a vendégekre várva? 
– Tudja, kisebb baleset jött közbe – magyarázta Hamilton 

Beamish. – Mármint a tiszteletes megrántotta a bokáját, és Mrs. 
Waddingtonnak Mollyval együtt Flushingba kellett mennie egy 



másik papért, hogy idehozzák. George pedig kiment az 
állomásra… 

– Na, igen, ezt már mondta. De mi a csudának ment ki 
George az állomásra? 

Hamilton Beamish rövid ideig vacillált; de mivel már magát a 
gondolatot is égbekiáltónak érezte, hogy bármit is eltitkoljon ez 
elől a nő elől, végül mégiscsak kibökte: 

– Elmondom, ha egy léleknek sem adja tovább. Ugye, tud 
titkot tartani? 

– Nem is tudom. Még soha nem próbáltam. 
– Akkor épp itt az ideje, hogy elkezdje. Köztünk legyen 

mondva, szegény George nincs irigylésre méltó helyzetben. 
– Úgy érti, még a többi vőlegénynél is rosszabb sors vár rá? 
– Nagyon jó lenne, ha nem beszélne ilyen gúnyos hangon a 

Szerelemről – mondta Hamilton Beamish, érzéseiben mélyen 
megbántva. 

– Ó, nincs nekem semmi bajom a szerelemmel! 
– Igazán lekötelez! 
– Máskor is, szívesen. 
– Nincs, ami ezen a világon fontosabb lenne a Szerelemnél. 

Már a nagy Scott is megmondta: Békeidőben a Szerelem a 
pásztor sípjából dalol, míg háborúban a harcba indulóval együtt 
lovagol… 

– És milyen igaza volt, amikor ezt mondta! De épp ott 
tartottunk, hogy elárulja, miért is nincs irigylésre méltó 
helyzetben George. 

Hamilton Beamish lehalkította a hangját. 
– Tudja, arra céloztam ezzel a megállapítással, hogy az utolsó 

percben váratlanul előkerült a süllyesztőből a fiú egy régi, 
meghitt ismerőse. 

– Felteszem, nőnemű ez az ismerős. 
– Az. 
– Sejtem már, hová akar kilyukadni. 
– George szerelmesleveleket is írt neki, és a lány persze 

mindet megőrizte. 
– Ajjaj! Egyre kilátástalanabb a helyzet! 
– És ha ez a nő nekiáll itt jelenetet rendezni, akkor lőttek az 

esküvőnek. Mrs. Waddington azonnal lecsapna egy ilyen remek 



lehetőségre, hiszen már régóta csak arra vár, milyen ürüggyel 
tudná megakadályozni, hogy Molly nőül menjen a barátunkhoz. 
Ami azt illeti, amúgy is kerek perec kijelentette, hogy komoly 
kifogásai vannak George életvitelével kapcsolatban. Erkölcstelen, 
csélcsap alaknak tartja ugyanis. 

– De hisz ez nevetséges! George lelke olyan fehér, mint a 
frissen esett hó! 

– Milyen igaz. Ez a fiú tetőtől talpig csupa tisztesség és 
becsület. Emlékszem, egy ízben felállt az asztaltól és faképnél 
hagyott minket (mármint a facér férfiak alkotta vacsorapartit), 
mert az egyik társunk egy disznó vicc mesélésébe fogott. 

– Igazi gáncs nélküli lovag! És miről szólt a vicc? 
– Már nem emlékszem. Mrs. Waddington ezzel együtt is 

fejébe vette, hogy George bizony megéri a pénzét; ebben a 
hitében senki sem tudja őt megingatni. 

– Ez mind nagyon izgalmasan hangzik. És akkor most mi 
lenne a teendő? 

– Tulajdonképpen George is azért ment ki az állomásra, 
hátha el tudja ott csípni ezt a Miss Stubbsot, és akkor mindjárt 
meg is próbálja jobb belátásra bírni. 

– Miss Stubbsot? 
– Így hívják ezt a lányt. Jut eszembe, ő is a szülővárosába, 

Kelet-Gileadbe való. Nem ismeri véletlenül? 
– Most, hogy mondja, tényleg mintha hallottam volna már a 

nevét. Szóval George ez elé a nő elé ment, hátha jobb belátásra 
bírja? 

– Bizony. De szerintem feleslegesen strapálja magát. 
Nyakamat tenném rá, hogy a nő csökönyösen kitart majd az 
eredeti elhatározása amellett, mármint hogy mindenáron ide 
akar jönni. 

– És annak csak rossz vége lehet. 
Hamilton Beamish elmosolyodott. 
– Azért nem kell ilyen sötéten látni a helyzetet – mondta. – 

Tudja, magam is sokat törtem már a fejem, mit kéne tenni adott 
körülmények között, és véleményem szerint sikerül majd kézben 
tartani a dolgokat. Már mindent elrendeztem. 

– Komolyan mondja? 
– A legkomolyabban. 



– Magának aztán rengeteg az esze. 
– Jaj, ne már! – szerénykedett Hamilton Beamish. 
– Persze, azóta tisztában vagyok vele, milyen szörnyen okos, 

mióta csak elolvastam a zsebkönyveit. Megkínálna egy 
cigarettával? 

– Hát persze. Parancsoljon! 
Madame Eulalie kivett egy cigarettát a tárcájából és 

meggyújtotta. Hamilton Beamish pedig, miután kivette ujjai 
közül és elfújta, tiszteletteljesen a mellényzsebébe rejtette a lány 
keze által megérintett gyufaszálat. 

– Folytassa – kérte Madame Eulalie. 
– Hogyne – ocsúdott fel a mélyen gondolataiba merült 

Hamilton Beamish. – Épp George-nál tartottunk. A jelek szerint, 
még mielőtt eljött volna Kelet-Gileadből, George egy odavalósi 
lánnyal ápolt jó barátságot, ami ugyan szerinte csupán annyit 
jelentett, hogy jól megértették egymást, ám én úgy látom, a 
köztük lévő kapcsolat lényegét tekintve semmiben sem 
különbözött egy eljegyzéstől. És ezt a lányt úgy hívják, hogy May 
Stubbs. Milyen szörnyű neve van! 

– Hátborzongató! A helyében minél előbb megváltoztatnám. 
– Aztán, amikor George-nak a nyakába szakadt a jómód, és 

áttelepedett New Yorkba, teljesen megfeledkezett erről a nőről. 
– Viszont a nőnek esze ágában se volt, hogy megfeledkezzen 

George-ról? 
– Úgy látszik. Magamban már el is képzeltem, milyen lehet ez 

a Miss Stubbs: nem más, mint egy szegény, szerencsétlen, 
ódivatú ruhát viselő teremtés (hiszen maga is jól tudja, milyen 
rosszul öltöznek a falusi lányok), akinek nullával egyenlő az 
esélye, hogy valaha is másik férjet fogjon magának. Ezért aztán 
kénytelen mind a húsz körmével belekapaszkodni az egyetlen 
lehetséges jelöltbe. Érzésem szerint úgy véli, ha most, ebben a 
lélektanilag fontos pillanatban rajtaüt George-on, rá tudja bírni, 
hogy elvegye. 

– És akkor maga jön a rengeteg eszével, és szépen keresztbe 
tesz neki? 

– Mi az, hogy! 
– Maga egyszerűen zseniális! 



– Igazán kedves, hogy ezt mondja – húzta lejjebb egy 
erőteljes mozdulattal az iménti bók után dagadozó keblén 
felcsúszott mellényét Hamilton Beamish. 

– És milyen lépéseket tett, hogy elrendezze az ügyet? 
– Mivel az a legnagyobb gond, hogy per pillanat George az, 

aki miatt felbomlott az eljegyzés, amint ez a May Stubbs befut, 
úgy intézem, hogy saját, szabad akaratából ő maga szakítson 
George-dzsal. 

– És hogy akarja erre rávenni? 
– Nagyon egyszerűen. Szent meggyőződésem, hogy ez a Miss 

Stubbs ugyanolyan álszent erénycsősz, mint a többi falusi lány, 
ezért bátorkodtam egy kis jelenetet rendezni, s ez az előadás 
barátunkat a velejéig romlott nőcsábász szerepében mutatja be. 

– George mint velejéig romlott! Hogy a nőcsábászról már ne 
is beszéljünk! 

– Amint ez a lány látja, mennyire lezüllött, teljesen 
kiábrándul George-ból, és azonnal minden kapcsolatot megszakít 
vele. 

– Értem már. És az egészet maga főzte ki, teljesen egyedül? 
– Bizony. 
– És ezzel a tengersok eszével maga még mindig itt tart, 

mikor már rég jól menő trösztöt is alapíthatna? 
Hamilton Beamish elérkezettnek látta az időt, hogy végre 

nyíltan, és minden köntörfalazás nélkül az általa ismert legszebb 
szavakba öntse forró szerelmét (mely azóta, hogy a Keleti 
Hetvenkilencedik utca tizenhat szám előtt állva kiszedett egy 
porszemet ennek a lánynak a szeméből, egyre csak nőtt és 
növekedett benne, úgyhogy mostanra már csaknem szétvetette a 
kebelét) – ám amikor épp belefogott volna, észrevette, hogy a 
lány tekintete valahova mögé kalandozik, és csengő hangon 
felnevet. 

– Nahát, kit látnak szemeim! Csak nem George Finchet? 
Hamilton Beamish sarkon pördült, és közben majd 

szétvetette a méreg; ám igazán nem róhatjuk fel neki, hogy így 
indulatba jött. Hiszen eddig valahányszor csak szerelmet próbált 
vallani, mindig közbejött valami, hogy torkára forrassza a szót. 
Tegnap a telefonban az a förtelmes Charlie tolakodott a vonalba, 
most pedig George Finch bukkant fel a lehető legrosszabbkor. 



Barátja az ajtónyílásban állt, és kipirult arcáról lerítt, hogy 
valószínűleg rohamléptekkel tette meg az állomástól idáig vezető 
utat – megkövült tekintete viszont, ahogy Madame Eulalie-ra 
meredt, arról árulkodott: olyasformán érzi magát, mint aki 
váratlanul egy rémséges szörnyeteggel találkozik szembe. 
Hamilton Beamish igencsak rossz néven vette tőle ezt a 
tekintetet. Hogy sérelmének hangot adjon, a nagy ember éles, 
bántó hangon felköhögött. 

George azonban rá sem hederített. Szeme továbbra is 
dermedt irtózattal tapadt a lányra. 

– Hát, hogy s mint, kicsi Georgie? A betoppanásoddal egy 
rendkívül érdekfeszítő történetet szakítottál félbe, George. 

– May! – kapott George Finch a gallérjához, akár a fuldokló, s 
tágítani igyekezvén rajta, ujját végigfuttatta a belsején. – May! 
Én… én eléd mentem az állomásra. 

– Kocsival jöttem. 
Hirtelen szörnyű gyanú hasított Hamilton Beamishbe. 
– May?! – kiáltotta hitetlenkedve. 
Madame Eulalie derűsen fordult felé. 
– Igen, én lennék a szegény, szerencsétlen, slamposan 

öltözött teremtés! 
– De hiszen maga távolról sem öltözik slamposan! – 

tiltakozott Hamilton Beamish. Mivel a felfedezés okozta 
döbbenet hatására még mindig nehezen forgott az agya, minden 
figyelmével igyekezett erre a cáfolhatatlan tényre 
összpontosítani. 

– Mikor George ismert, akkor még tényleg nemigen jártam 
divatos ruhákban. 

– És magát Madame Eulalie-nak hívják! 
– Csak mint jósnő vettem fel ezt a nevet. Hisz mindketten 

egyetértettünk abban: ha valakit May Stubbsnak hívnak, 
természetes, ha minél előbb igyekszik megszabadulni tőle! 

– Csakugyan maga May Stubbs? 
– Igen. 
Hamilton Beamish az ajkába harapott. Ridegen mérte végig 

barátját. 



– Gratulálok, George. Elmondhatod magadról, hogy 
egyszerre jársz jegyben az általam valaha látott két legcsinosabb 
lánnyal. 

– Ez igazán kedves volt magától, Jimmy! – kiáltotta Madame 
Eulalie. 

George Finch arcizmai görcsös rángatódzásba kezdtek. 
– Na, de May, komolyan… Ne légy már ilyen!… Te sem 

hiheted, hogy ami köztünk volt, az eljegyzésnek vehető! 
– És miért nem? 
– De… hiszen… megesküdtem volna rá, hogy már rég 

elfelejtettél! 
– Hogy is tudtalak volna feledni, mikor olyan szívhez szóló, 

szépséges leveleket írtál nekem! 
– Csupán gyerekes vonzalom volt köztünk, semmi más –

motyogta George. 
– Ne mondd, tényleg? 
– Na, de May! 
Mialatt fenti eszmecserét hallgatta, Hamilton Beamishnek 

egyre veszélyesebb magasságokba szökött a vérnyomása. Szíve is 
lázasan diibörgött a mellkasában. Amikor végre markába 
kaparintja a szerelem, pontosan annak az embernek az értelmére 
van a legrombolóbb hatással, aki egész addigi életét a szellem 
hűvös, letisztult szférájában töltötte. Legalább húsz éve már 
annak (de meglehet, hogy a kezdete még ennél is régebbre 
tehető), hogy Hamilton Beamish abba a tévhitbe ringatta magát: 
ő maga jóval az átlagember nyers érzelmei felett áll. És most, 
miközben ennek a két személynek a beszélgetésére figyelt, olyan 
mindent elemésztő, kínzó féltékenység lett úrrá rajta, hogy 
képtelen volt tovább csendben maradni. Hamilton Beamish, 
korunk nagy gondolkodója immár tovatűnt, s a helyét egy olyan 
Hamilton Beamish foglalta el, kinek felmenői még vastag 
bunkósbotok segítségével rendezték le a szívügyeiket. Ennek az 
illetőnek, szerelmi vetélytársát megpillantván esze ágában se lett 
volna elmélkedésre fecsérelni az időt, hanem a legkisebb habozás 
nélkül riválisa nyakába zúdul, de úgy ám, mint egy tonna brikett, 
és minden tőle telhetőt elkövet, hogy letépje a fejét. Ha valaki 
ekkor medvebőrt aggat rá és lekapja róla a szemüveget, Hamilton 
Beamisht bárki nyugodtan előembernek nézhette volna. 



– Hé! – süvöltötte. 
– Na, de May, te is tudod, hogy sosem szerettél engem… 
– Hé! – harsant újra Hamilton Beamish undok hangja, és 

közben mintha még a fogát is kivicsorította volna. A szobára 
csend borult. 

A vadember megigazította szemüvegét, és gyűlölettől csöpögő 
tekintetet vetett addigi barátjára. Ujjai olyan mozgásba kezdtek, 
mintha csak valami alkalmatos bunkósbot után 
tapogatódznának. 

– Na, ide vigyázz – kezdte Hamilton Beamish –, és jól nyisd 
ki a füled! Értve vagyok? Egyszer s mindenkorra hagyd el ezt a 
süketelést, miszerint May téged szeret, hacsak nem akarod, hogy 
beléd gyalogoljak és jól orrba gyűrjelek! Ha nem tudnád, őt én 
szeretem, világos? És May az én feleségem lesz, érted? És senki 
másé, felfogtad? És akinek ez nem tetszik, legjobb, ha máris 
tudatja a barátaival, hová küldjem majd a maradványait, vili? 
Még hogy May téged szeret! Hogy oda ne rohanjak! Én vagyok az, 
akihez feleségül jön, felfogtad? Én! 

És ezzel két karját egymásba fonva, választ várván 
elhallgatott. 

Arra bizony várnia kellett egy darabig. George Finch, mivel 
legkevésbé tőle számított effajta primitív megnyilvánulásokra, 
hallgatott, mint a csuka. Így az iménti monológ méltatása 
Madame Eulalie-ra maradt. 

– Jimmy! – rebegte elhaló hangon, ahogy megtántorodott. 
Hamilton Beamish egy ügyes mozdulattal elkapta a derekánál 

fogva. Gyors egymásutánban vagy tizenegyszer megcsókolta. 
– Akkor ezt meg is beszéltük! – mondta Hamilton Beamish. 
– Igen, Jimmy. 
– Holnap egybekelünk. 
– Igen, Jimmy. 
– Te vagy a párom! 
– Igen, Jimmy. 
– Akkor minden rendben – szögezte le Hamilton Beamish. 
George úgy éledt fel, mint a tűző napon lekókadt virág, ha esti 

langy eső éri. 
– Hamilton, hadd gratuláljak az eljegyzésedhez! 
– Köszönöm. 



Mr. Beamishnek még mindig kissé nehezen forgott a nyelve. 
Pislantott néhányat. Lassan elcsitult iménti hevülete, és az 
emberszabású Beamish máris gyors ütemben kezdett 
visszaalakulni a zsebkönyveket író Beamishsé. A nagy ember 
előtt ködösen rémlett ugyan, mintha az előbb kissé túlságosan is 
hevesen és olyan stílusban adott volna hangot érzelmeinek, 
melyre higgadtabb fejjel sohasem ragadtatta volna magát. Azután 
szeme találkozott a lány tekintetével, amint imádattal csügg rajta, 
és egyszeriben nem bánt semmit az égadta világon. 

– Köszönöm – ismételte. 
– May remek teremtés – jegyezte meg George. – Vele biztos 

nagyon boldog leszel. Nekem elhiheted, hiszen jól ismerem őt. 
Ugye tudod, hogy mindig rém rokonszenves voltál nekem, May?! 

– Tényleg? 
– De még mennyire. Emlékszel, bármi gondom-bajom 

támadt, mindig hozzád szaladtam, aztán egymás mellé 
kuporodtunk a szalonban pattogó tűz elé a kanapén, hogy jó 
alaposan kitárgyaljuk? 

– És közben végig attól tartottunk, valaki még ránk nyitja az 
ajtót és meglát minket! 

– Nem mintha bármi tilos dolgon kaphattak volna! 
– Hékás! – vetette közbe Hamilton Beamish. 
– Azok voltak csak a szép napok – sóhajtott fel Madame 

Eulalie. 
– Hát arra emlékszel-e még, hogy a kisöcséd indiánmód rám 

ragasztotta a Viharfelleg nevet? 
– Na, ne mondd, tényleg? – vakkantotta oda neki mérgesen 

Hamilton Beamish. – És miért? 
– Mert folyton virágesővel borítottam Mayt. 
– Elég legyen ebből! – vetett véget a nosztalgiázásnak 

Hamilton Beamish megbocsátható indulattal. – Szeretném 
felhívni a figyelmét, Finch, hogy ez a hölgy itt az én 
jövendőbelim. 

– Hogyne, persze – sietett kijelenteni George. 
– Akkor nem ajánlom, hogy megfeledkezz róla – mondta 

velősen Hamilton Beamish. – És ha bármikor ezután beugrasz 
hozzánk, hogy megoszd velünk szerény étkünket, leszel szíves 



megtartóztatni magad a régi, szép napok felemlegetésétől! 
Felfogtad? 

– Hogyne, persze. 
– Akkor mi ezennel el is mennénk. Maynek késedelem nélkül 

vissza kell térnie a városba, és én is vele tartok. Úgyhogy 
javaslom, sürgősen keríts magadnak másik vőfélyt az esküvődre. 
És adj hálát az égnek, hogy egyáltalán meg lesz tartva az esküvőd, 
ami, ismervén az előzményeket, kész csodának számít. Viszlát, 
George. Gyere, kedvesem. 

A kis, kétüléses sportautó már épp nagyban kifelé gurult a 
kocsifelhajtón, amikor Hamilton Beamish egyszer csak a 
homlokára csapott. 

– Majd elfelejtettem! – kiáltotta. 
– Ugyan mit, drága Jimmy? 
– Valamit még mondanom kell George-nak, szivecském. Várj 

meg itt. 
– George – szólt Hamilton Beamish a szalonba visszatérve. – 

Eszembe jutott valami. Csengess Ferrisnek, és mondd meg neki, 
menjen az ebédlőbe, hogy az esküvői ajándékokon tartsa a 
szemét. Egy másodpercre se hagyja őrizetlenül őket! Ha ilyen 
felelőtlenül, bárki szabad prédájául ott hevernek, még baj 
történhet. Házi detektívet kellett volna fogadnotok, hogy 
vigyázzon rájuk! 

– Gondoltunk rá, de Mr. Waddington olyan szívósan 
ragaszkodott ahhoz, hogy fogadjunk egyet, míg végül Mrs. 
Waddington kijelentette, hogy már az ötlet maga is nevetséges, és 
a dolog annyiban maradt. Máris megyek és szólok Ferrisnek! 

– Helyes, menj csak! – mondta Hamilton Beamish. 
Dolga végeztével kiment a gyepre, és a bokrokhoz érve halkan 

füttyentett egyet. 
– Mi van már megint? – dugta ki a fejét kíváncsian Fanny a 

sűrűből. 
– Szóval itt van! 
– Itt bizony! Mikor megy fel a függöny? 
– Semmikor – felelte Hamilton Beamish. – Időközben 

történt egy s más, ami feleslegessé tette, hogy cselhez 



folyamodjunk. Ennélfogva most már bármikor hazamehet a 
férjéhez, amikor csak kedve tartja. 

– Aha – mormolta maga elé Fanny, majd letépett egy levelet, 
és elgondolkozva morzsolgatni kezdte. – Igazából nem is olyan 
sürgős nekem hazamenni – mondta. – Tetszik ez a hely. Friss a 
levegő, melegen süt a nap, és kedvesen csicseregnek a madarak… 
Azt hiszem, maradok még egy darabig. 

Hamilton Beamish derűsen nézett rá. 
– Természetesen maradhat, ha akar – jelentette ki. – Ezzel 

együtt szeretném felhívni a figyelmét: jobb lesz, ha nem 
próbálkozik újra a gyöngysor megkaparintásával. Ugyanis 
mostantól kezdve egy nagydarab inas posztol a szobában, és 
árgus szemmel őrzi az ajándékokat, így aztán ékszer helyett csak 
kellemetlen perceket szerezhet magának. 

– Aha – jegyezte meg tűnődő hangon Fanny. 
– Bizony. 
– Maga aztán mindenre gondol, igaz? 
– Igazán köszönöm a kedves bókot – mondta Hamilton 

Beamish.  



Tizenegyedik fejezet 

George kicsit sem késlekedett, hanem azonnal csengetett 
Ferrisnek. Hamilton Beamish bölcs tanácsait mindig is érdemes 
volt megfogadni, és ez a tanácsa még a tőle megszokottnál is 
bölcsebbnek tűnt. 

– Á, Ferris – mondta George. – Mr. Beamish szerint jobb 
lenne, ha maga az ebédlőbe menne, hogy vigyázzon az 
ajándékokra. 

– Igenis, uram. 
– Tudja, megeshet, hogy valaki megpróbálja ellopni őket. 
– Bizony megeshet, uram. 
Miután ezt a gondot letudta a válláról, George fellélegzett, s 

ahogy megkönnyebbült, mint mindig, ezúttal is úrrá lett rajta a 
beszélgethetnék. Alig várta, hogy valami gyanútlan egyedet 
sarokba szorítson és rázúdítsa szavai árját. Persze, jobb szerette 
volna, ha ez az egyed nem pont Ferris, hiszen még mindig 
elevenen élt benne a kezdeti összetűzések emléke; úgy vélte, az 
inas viselkedésében nyomokban még mindig felfedezhető a 
mélyen lappangó ellenszenv. Mindenesetre Ferris volt kéznél, így 
aztán, kénytelen-kelletlen vele kezdett beszélgetni. 

– Szép napunk van, Ferris. 
– Igen, uram. 
– Kellemes az idő. 
– Igen, uram. 
– A vidék is olyan kies errefelé. 
– Nem, uram. 
George megdöbbent. 
– Azt mondta, „Nem, uram”? 
– Igen, uram. 
– Á, szóval mégis „Igen, uram”? Már azt hittem, azt mondta: 

„Nem, uram”. 
– Igen, uram. Valóban azt mondtam: „Nem, uram”. 
– Úgy érti, hogy magának nem tetszik a környék? 
– Nem, uram. 
– De hát miért nem? 
– Ki nem állhatom, uram. 



– Miért? 
– Mert nem ilyesfajta környezethez szoktam, uram. Nagyon 

elüt a Little-Seeping-in-the-Wold-beli vidéktől. 
– Hát, az meg merre található? 
– Angliában, uram. 
– Gondolom, nagyon szép lehet az angol vidéki táj! 
– Azt hiszem, csaknem mindenkinek tetszik, uram.  
George kissé kedveszegetten elhallgatott. Miután az imént 

akkora kő esett le a szívéről, komolyan hitte: ha nehezen is, de 
Ferris mégis szerét ejti majd valahogy, hogy talonba tegye 
magában az inast a barát kedvéért. 

– És mit nem szeret az itteni környéken? 
– Ki nem állhatom a szúnyogokat, uram. 
– De hisz igazán alig van itt szúnyog! 
– Én már azt sem állhatom, ha akár egy szúnyog is van 

valahol, uram. 
George még mindig nem adta fel. 
– Gondolom, odalent mindenki nagyon izgatottan várja az 

esküvőt, igaz, Ferris? 
– Kit értett az „odalent mindenki” alatt, uram? 
– Hát… ööö… a személyzeti fertályt. 
– Nem tudom, miként vélekednek odalent az esküvőről, 

uram. Nemigen szoktam szóba elegyedni a személyzettel. 
– Gondolom, őket sem igen állhatja? – érdeklődött csípősen 

George. 
– Jól gondolja, uram. 
– De hát miért nem állhatja őket? 
A komornyik felvonta a szemöldökét. Nem szerette, ha az alsó 

középosztály tagjai ilyen mérhetetlenül tolakodóak és mindenbe 
bele kell hogy üssék az orrukat. Ezzel együtt erőt vett magán, és 
leállt magyarázkodni. 

– Sok közöttük a svéd, a többi cseléd pedig ír származású. 
– És ha jól sejtem, maga a svédeket sem kedveli? 
– Nem bizony, uram. 
– De miért nem? 
– Túlságosan szögletesnek találom a fejüket, uram. 
– Hát az írekkel mi a baja? 
– Nekem már az is elég, hogy írek, uram. 



George zavart toporgásba kezdett. 
– Nagyon remélem, az esküvőkre már nem mondja, hogy ki 

sem állhatja őket! 
– Pedig, uram. 
– De hát miért? 
– Engem minden esküvő szörnyen lehangol, uram. 
– Mondja, Ferris, maga házasember? 
– Özvegy vagyok, uram. 
– És nem volt boldog, míg házasságban élt? 
– Nem, urarn. 
– Hát Mrs. Ferris? Ő sem volt boldog? 
– A szertartás alatt még úgy tűnt, tetszik neki, hogy férjhez 

megy, uram, de aztán ez a kezdeti öröm hamar elillant. 
– És maga nem sejti, miért illant el ilyen hamar az öröme? 
– Nem tudnám megmondani, uram. 
– Sajnálom, hogy nyomasztják az esküvők, Ferris. De tudja, 

ha két ember valóban szereti egymást és feltett szándékuk, hogy 
továbbra is szeressék egymást… 

– A házasság nem élteti tovább a szerelmet, uram. Csupán 
egy kihűlt érzelem maradványait konzerválja. 

– De Ferris, ha nem kötnének házasságot az emberek, akkor 
mi lenne az utódokkal? 

– Nem tartom elengedhetetlenül szükségesnek, hogy az 
embernek utódai legyenek, uram. 

– Felteszem, őket sem állhatja? 
– Nem bizony, uram. 
Amint kifelé ballagott a kocsifelhajtón a ház elé, George 

mélyen a gondolataiba merült. Az imént érzett túláradó derűje, 
mely rávette, hogy beszélgetést kezdeményezzen a komornyikkal, 
szinte nyom nélkül tovaszállt. A Ferrisszel folytatott eszmecsere 
után már világosan látta: az a vőlegény, aki az esküvője napján 
épp ezzel az alakkal kezd társalgásba, szörnyű baklövést követ el. 
Az inas ugyan tökéletes partnernak bizonyult volna egy 
gyászmenetben (vagy akár úgy is mondhatnánk, hogy ezt a 
szerepet egyenesen rászabták), ám az esküvői harangok 
megkondulása előtti vidám társaságba már sehogy sem illett 
bele. 



George az előbbi mámoros jókedvéből hirtelen kijózanodva 
pillantott végig a szépen gondozott kerten, és észrevette a sietős 
léptekkel feléje közeledő Sigsbee H. Waddingtont. Leendő 
apósáról már messziről lerítt, hogy igencsak felzaklatta valami. 
Magatartásából vagy arra lehetett következtetni, hogy nemrég 
valami rossz hír jutott a tudomására, vagy pedig arra, hogy olyan 
felfedezést tett, ami teljesen kihozta a sodrából. 

– Ide figyuzz csak! – mondta Sigsbee Horatio – Mi a fészkes 
fenét csinál az a nyavalyás inas az esküvői ajándékokkal egy 
szobában? 

– Mit csinálna? Vigyázó szemét rajtuk tartja, nehogy bajuk 
essék! 

– És kinek jutott eszébe, hogy odakíildje Ferrist? 
– Hát, nekem. 
– A teremburáját! – fakadt ki Sigsbee. 
Különös, jelentőségteljes pillantást vetett George-ra, majd 

sietve elpályázott. Ha George ekkor olyan lelkiállapotban lett 
volna, hogy képes górcső alá venni leendő apósa tekintetét, 
ebben a pillantásban a jeges iszonyat nyomára bukkanhatott 
volna. Ám George nem volt a górcső alá vételhez megfelelő 
hangulatban. Sigsbee H. Waddington tekintetét különben sem 
szokta senki górcső alá venni. Azok közé a jelentéktelen, szürke 
kisemberek közé tartozott, akiken mindenki közömbösen átnéz, 
és szinte azonnal meg is feledkezik arról, hogy találkozott velük. 
George-nak is azon nyomban kiment a fejéből, hogy összefutott 
Mr. Waddingtonnal. És ennek a találkozásnak az emléke még 
mindig nagyban mendegélt a fejéből kifelé, amikor a 
kocsifelhajtó kanyarulatánál egyszer csak feltűnt egy autó, hogy 
aztán megálljon mellette, és Mrs. Waddington, Molly meg egy 
lóképű idegen szálljon ki belőle. Az utóbbi papi öltözéke láttán 
George, igen helyesen, arra a következtetésre jutott, csakis ő 
lehet a Flushingba való, helyettesként beugró egyházfi. 

– Molly! – kiáltotta a fiú kitörő örömmel. 
– Mint látod, meg is jöttünk, angyalom – mondta Molly. 
– És mama! – tette hozzá George jóval visszafogottabban. 
– Mama! – visszhangozta Mrs. Waddington, ha lehet, még 

George-nál is sokkal visszafogottabban. 



– Ez az úr Gideon Voules tiszteletes – mutatta be a papot 
Molly. – Ő fog összeadni minket. 

– Ez pedig a vőlegény – fordult a lelkészhez Mrs. 
Waddington; e kurta mondat, legalábbis George érzékeny 
fülének úgy tűnt, rövidségéhez képest túlságosan is erős, 
mentegetődző felhangokkal volt tele. 

Gideon Voules tiszteletes George-ra emelte tompa, 
kifejezéstelen, leginkább zavaros pocsolyára emlékeztető 
tekintetét. A fiú elég búvalbélelt alaknak látta; persze, végül is az 
a lényeg, hogy összeházasodnak, és ha már férj és feleség lettek, 
nem számít, hogy az esketést végző papnak zavaros 
pocsolyaszerű a tekintete. 

– Hát, hogy van? – érdeklődött a tiszteletes. 
– Köszönöm, jól – felelte George. – És ön? 
– Jómagam is remek egészségnek örvendek, köszönöm. 
– Szuper! A bokájának sincs semmi baja? 
Gideon Voules tiszteletes az alsóbb régióiba bocsátotta 

tekintetét, és a jelek szerint a látvány megelégedésére szolgált – 
ami eléggé meglepő, hiszen a szóban forgó testrészén fehér zokni 
virított. 

– Köszönöm, a bokám is tökéletes állapotban van. 
– Mostanság túl sok lelkész ficamítja ki a bokáját, ahogy 

lepotyog a székről – magyarázkodott a fiú. 
– Nekem nem szokásom a székekről lepotyogni. 
– Akkor maga a mi emberünk, és megérte tűvé tenni a 

vidéket, míg megtaláltuk – állapította meg George. – Ha ebben 
minden tiszteletes magára hasonlítana… 

Ekkor Mrs. Waddington hirtelen életre kelt: 
– Nem kér egy pohár tejet? 
– Köszönöm, mama, nem kérek – felelte George. 
– Nem hozzád beszéltem – mondta Mrs. Waddington –, 

hanem Mr. Vouleshoz. Biztos megszomjazott a hosszú autóút 
után. 

– Hogyne, persze – sietett kijelenteni George. – Magam sem 
gondoltam másképp. Igen, tiszteletes úr, kapjon csak be pár 
falatot, hogy kondiban maradjon. Nem lenne jó, ha a szertartás 
kellős közepén rosszul lenne és ájultan esne össze. 



– Bár senki sem csodálná, ha mégis rosszul lenne, hisz 
minden oka megvan rá – jegyezte meg Mrs. Waddington. 

Átkísérte a társaságot az ebédlőbe, ahol különböző frissítőket 
készítettek a büféasztalra. Az asztal vonzerejét csak tovább 
növelte a mellette ácsorgó Mr. Waddington, aki gin-tonikja 
kortyolgatása közben sötét pillantásokat lövellt Ferris komornyik 
masszív, mozdulatlan tömegére. Az inas, bár valószínűleg az 
esküvői ajándékokat sem állhatta, mégis egy percre sem vette le 
róluk hűséges tekintetét. 

– Hát maga meg mit csinál itt, Ferris? – érdeklődött Mrs. 
Waddington. 

Az inas felemelte hűséges tekintetét. 
– Az ajándékokra vigyázok, asszonyom. 
– És ki mondta magának, hogy vigyáznia kell rájuk? 
– Mr. Finch, asszonyom. 
Mrs. Waddington felháborodott pillantást vetett George-ra. 
– Egyáltalán nem szükséges itt strázsálnia. 
– Igenis, asszonyom. 
– Csak egy félcédulásnak juthatott az eszébe, hogy őrizetet 

állítson ide! 
– Pontosan, asszonyom. 
S e szavakkal Ferris kifelé vette az irányt a szobából. Ahogy 

tekintetével az inas távozását követte, Sigsbee Horatio kebeléből 
boldogtalan sóhaj tört elő. Hát mi haszna is most már annak, 
gondolta magában, hogy Ferris elpályázott a színről? Hiszen 
innentől fogva a szoba már mindig dugig lesz emberekkel. Lassan 
elkezdenek szállingózni az autók, majd a vendégek nyüzsgő hada 
sáskarajként veti rá magát a büféasztalra készített frissítőkre. 

Gideon Voules tiszteletes, miután egy sonkás szendvics 
társaságában gondosan bendőjébe küldte a pohár tejet, 
félrevonta George-ot az egyik sarokba, hogy kicsit jobban 
megismerje. 

– Mindig váltok pár szót a vőlegénnyel, még mielőtt a 
szertartás kezdetét venné – magyarázta. – Olyan jó érzés, ha 
szinte a barátjának tekinthetem magam. 

– Ez igazán kedves öntől – mondta George meghatottam 
– A minap például Flushingban eskettem egy fiatalembert. 

Miglettnek hívták; Claude R. Miglettnek. Nem ismerős a neve? 



– Nem. 
– Ó! Azt hittem, tán olvasta lapokban. Minden újság tele volt 

az esettel. Meggyőződésem szerint, ha esküvő előtt nem veszem 
magamnak a fáradságot, hogy kicsit közelebbről is megismerjem 
a vőlegényt, akkor nemigen tudtam volna enyhíteni a fájdalmát, 
miután az a szörnyű veszteség érte. 

– Milyen veszteség? 
– Az ifjú pár alighogy elhagyta a templomot, amikor a 

menyasszonyt halálra gázolta egy tehergépkocsi. 
– Szent Isten! 
– Szerintem is igazán rendkívül ritkán ér valakit ilyen 

balszerencse. De az általam esketett párokkal gyakran történik 
baleset, mintha csak a vak végzet üldözné őket. Alig egy héttel 
azelőtt egy elragadó ifjú párt adtam össze, és még annak a 
hónapnak a vége előtt mindketten halottak voltak. Gerenda esett 
a fejükre, amikor egy építési területen vágtak keresztül. Egy 
másik pár esetében pedig, akiket ennek az évnek az elején 
eskettem, a vőlegényt egyszer csak emészteni kezdte valami 
alattomos láz. Pedig milyen kedves fiatalember volt! Az egész úgy 
kezdődött, hogy piros kiütések jelentek meg rajta, aztán… 
Mindenkit szörnyen lesújtott, amikor megtudta, mi történt. – 
Majd Mrs. Waddingtonhoz fordult, a ház asszonyát ugyanis a 
vendégek árja odasodorta melléjük a sarokba. – Épp arról 
mesélek ifjú barátunknak, hogy az általam összeadott utolsó két 
pár esetében, valami különös véletlen folytán, az esküvő után pár 
nappal életét vesztette a vőlegény. 

Mrs. Waddington arcán sóvár kifejezés jelent meg. 
A jelek arra utaltak, kevés a bizodalma abban, hogy egy ilyen 

széria sokáig tart. 
– Ami engem illet – jegyezte meg –, már a kezdet kezdetén 

megmondtam: a csontjaimban érzem, hogy a ti esküvőkből 
sosem lesz semmi. 

– Nahát, milyen furcsa, hogy ezt mondja! – kiáltott fel 
Gideon Voules tiszteletes. – Én hiszek a megérzésekben. 

– Akárcsak én. 
– Szerintem azért kapjuk őket, hogy időben 

figyelmeztessenek; így segítenek nekünk lelkileg felvértezni 
magunkat a várható csapásra. 



– Jelen eset jellemzésére – mondta Mrs. Waddington – én 
nem éppen a csapás jelzőt aggatnám. 

George rogyadozó lábakkal hagyta ott őket. Lassan ismét 
hatalmukba kerítették azok a sötét balsejtelmek, amelyek már 
korábban is úgy meggyötörték a lelkét. Addigra az egész 
idegrendszere olyannyira cafatokban lógott, hogy még Sigsbee 
Horatio társaságában is képes volt valami megnyugtatót találni. 
Végső soron, gondolta magában, bár rengeteg a hibája, Sigsbee 
azért mégiscsak a barátja. Az emberi faj jövőjét szívén viselő 
filozófus ugyan lehet, hogy csak lemondóan felsóhajt és legyint 
egyet, amint meglátja Sigsbee H. Waddingtont, ám ebben a 
mostoha világban George nemigen engedhette meg magának, 
hogy megválogassa a haverjait. 

Egy perc sem telt bele, és George előtt máris világossá vált: 
amikor az imént azt hitte, hogy Mr. Waddington bármi szeretetet 
táplál iránta, tévhitben ringatta magát. Amint ugyanis leendő 
apósához oldalgott, Sigsbee Horatio olyan tekintetet vetett rá, 
amelyből fájón hiányzott minden gyengédség. Ha, mondjuk, az 
idősebb férfi az Arizonába való Gory Gulch seriff lett volna, 
legfeljebb egy lókötőt érdemesített volna ilyen pillantásra. 

– Te buzgó mócsingok gyöngye! – dünnyögte halkan a bajsza 
alatt. – Mindenbe bele kell ártanod magad! 

– Tessék? – értetlenkedett George. 
– Minek szóltál az inasnak, hogy plántálja ide magát és őrizze 

az ajándékokat! 
– De az ég szerelmére, hát nem érti, hogy ha nem küldöm ide, 

valaki még besurranhatott volna, hogy ellopjon valamit? 
Mr. Waddington arckifejezése ekkor a megtévesztésig arra a 

fáradtan ágyába hanyatló cowboyéra hasonlított, aki túl későn 
veszi észre: valamelyik barátja kaktuszt dugott a lepedője alá, 
hogy megtréfálja. George pedig (lelke addig sosem tapasztalt 
mélységekbe süllyedvén) épp a büféasztal felé készült venni az 
irányt abban a reményben, hogy egy nyelet burgonyasaláta talán 
majd feldobja, amikor az étel körül összegyűlt tömegből egyszer 
csak egy jól megtermett, cifra ruhás egyén vált ki, a kaviárral 
megkent pirítós utolsó morzsáin kérődzve. George-nak 
halványan rémlett, hogy mintha azon a bizonyos első 
vacsorapartin, a Keleti Hetvenkilencedik utca tizenhatban már 



látta volna a vendégek közt, és nem is csalta meg az emlékezete. 
Az újonnan érkezett nem kisebb személyiség volt, mint maga az 
Egyesült Marhahús Rt. feje. 

– Á, üdvözlöm, Waddington – köszöntötte házigazdáját. 
– Khr – mordult egyet felelet helyett Sigsbee Horatio. Kicsit 

sem kedvelte a másikat, aki nem elég, hogy egyszer már 
visszautasította, amikor kölcsön akart kérni tőle, de mindennek 
tetejébe még nem átallott egy Shakespeare-idézettel is 
előhozakodni, hogy megindokolja szűkmarkúságát. 

– Mondja csak, Waddington – folytatta az Egyesült 
Marhahús Rt. feje –, jól emlékszem, hogy nem is olyan rég maga 
feltett nekem pár kérdést egy mozgóképtársaságról, aminek 
Színe-Java a neve? Úgy rémlik, némi kápét szándékozott a cég 
részvényeibe fektetni. 

Mr. Waddington arcán félelem suhant át. Fájdalmas 
nyeldeklésbe kezdett. 

– Én ugyan nem – vágta rá sietve. – Dehogyis! Verje ki a 
kobakjából, hogy én valaha is ilyesmit fontolgattam volna. Csak 
épp megfordult a fejemben, hogy az én drága nejemet esetleg 
érdekelheti a részvényvásárlás, mármint, ha megéri. 

– Egykutya! 
– Már hogy lenne egykutya! 
– Nem tudja véletlenül, vajon vett a neje részvényt? 
– Nem vett. Később azt hallottam, nem igazán prosperál a 

cég, úgyhogy végül meg sem említettem neki a dolgot. 
– Kár – jegyezte meg az Egyesült Marhahús cég feje. – De 

még milyen kár. 
– Hát ezt meg hogy érti, hogy „de még milyen kár”? 
– Úgy, hogy egy szinte regénybe illően különös dolog történt. 

Mint mozgóképtársaság, a Színe-Java befuccsolt, ahogy maga is 
mondta. Semmi maradandót nem alkottak. De amikor tegnap 
egy munkás lyukat akart ásni a cég telkén, hogy kitegye rá az 
„Eladó” táblát, akármi legyek, ha nem olajra bukkant. 

Mr. Waddington rémülettől kitágult szeme előtt reszketeg 
vibrálásba kezdtek az Egyesült Marhahús Rt. fejének masszív 
körvonalai. 

– Olajra bu-bu-bukkant? – habogta kétségbeesetten. 



– Bizony, uram. Olajra. Ami ráadásul a délnyugat 
leggazdagabb forrásának ígérkezik. 

– De… de… akkor ez azt jelenti, hogy a cég részvényei… 
mégiscsak érnek valamit? 

– Bizony, uram. Sok-sok milliót. Igazán kár, hogy nem vett 
Színe-Java-részvényeket. Ez a kaviár – váltott témát elismerő 
cuppogások közepette az Egyesült Marhahús Rt. feje – nagyon 
finom. De még milyen finom, Waddington. Egyszerűen remek! 
Azt hiszem, megyek és veszek is belőle még egy keveset. 

Nem könnyű egy olyan milliomost visszatartani, aki már épp 
nagyban a kaviár felé venné az irányt, ám Mr. Waddingtonnak, 
ahogy egy elkeseredett mozdulattal utánakapott és jó erősen 
megragadta zakója ujjánál fogva, mégiscsak sikerült véghezvinnie 
ezt a bravúrt. 

– Mikor hallott erről? 
– Ma délelőtt, pont mikor ide indultam. 
– Mit gondol, mások fülébe is eljutott a hír? 
– Felteszem, a belvárosban már mindenki hallotta. 
– De idefigyeljen! – sürgette Mr. Waddington. – Figyeljen 

csak ide! Ismerek valakit (ez az ürge nem forog üzleti körökben), 
akinél akad pár Színe-Java-részvény. Mit gondol, van valami 
esélye annak, hogy ő még nem tud erről? 

– Meglehet. De ha azt forgatja a fejében, hogy elhappolja tőle 
a részvényeit, akkor jobb lesz, ha csipkedi magát. Az esti lapok 
mostanra már biztos az egész várost telekürtölték ezzel a 
szenzációs sztorival! 

Több se kellett Mr. Waddingtonnak, akit ezek a szavak 
nagyjából úgy felvillanyoztak, mintha csak véletlenül egy köteg, 
feszültség alatt lévő vezetékbe markolt volna bele. Ernyedt keze 
szorítása meglazult a másik férfi zakóujján, mire az Egyesült 
Marhahús Rt. feje az oázis közeledtét érző tevék sebességére 
emlékeztető iramban trappolt el a büféasztal irányába. Mr. 
Waddington a farzsebébe nyúlt, hogy a biztonság kedvéért 
ellenőrizze, még mindig nála van az a háromszáz dollár, amit 
Fanny Welchnek remélt adni – aztán uzsgyi: már fel is kötötte a 
nyúlcipőt. Egy szempillantás alatt kipattogott előbb a szobából, 
majd a házból, hogy aztán a kertkapun átszökdécselve a széles 
főúton egész az állomásig ugrabugráljon, míg végül szinte fejest 



ugrott abba a vonatba, mely mintha csak előre megbeszélte volna 
vele az ottani találkozót. Sigsbee H. Waddington még soha 
életében egy vonatot se csípett el ilyen szemfülesen, és ezt 
igencsak biztató előjelnek vélte. 

Önbizalomtól duzzadozva nézett a reá váró tárgyalás elébe, 
melyet azzal a rendőrrel készült folytatni, akinek a kedvéért 
pillanatnyi, téves feltételezéseken alapuló bőkezűségi rohamában 
megvált értékes kötvényeitől. Az a hatósági közeg jámbor, 
együgyű léleknek látszott, pont olyasfajtának, akivel öröm üzletet 
kötni. Mr. Waddington próbálgatni kezdte magában az általa 
tartandó beszéd nyitó szavait: 

– Ide figyeljen – mondja majd annak a rendőrnek. – 
Figyeljen csak ide, én kedves… 

Idáig érvén görcsösen összerándult, és hirtelen 
felegyenesedett ültében. Rájött, hogy időközben tökéletesen 
kiment a fejéből annak a rendőrnek a neve.  



Tizenkettedik fejezet 

Néhány órával a fenti eseményeket követően, amikor az első 
csillagok lassan már pislákolni kezdtek az égen, és a madarak 
álmosan neszeztek a faágakon, a Long Island-beli Hempsteadben 
az arra járó egy magányos figurát vehetett észre, amint a 
Waddington-nyaraló kocsifelhajtóján a bejárati ajtó felé 
vánszorog. Sigsbee Horatio volt az, amint épp megtért útjáról. 

Balsejtelemmel telve közeledett a ház felé, akárcsak a 
macska, ha attól tart, mindjárt hozzávágnak egy féltéglát. Ó, 
mondja a költő, újra otthon, végre otthon, édes otthon; ám 
Sigsbee H. Waddington képtelen volt rá, hogy ő is ilyen derűs 
színben lássa a világot. Miután elég ideje volt a csendes 
elmélkedésre, hogy mindent jó alaposan átgondoljon, szinte 
teljesen megbénította a félelem, amikor rádöbbent, micsoda 
viszontagságok elé néz hamarosan a fent említett ház falain belül. 
Miközben visszaeső házasemberként második, immár szigorított 
büntetését töltötte, megesett, hogy olyasmit tett, ami nemigen 
volt ínyére a nejének – és ha valami nem volt ínyére, az asszony 
sohasem mulasztotta el, hogy nyíltan és az ő kendőzetlen 
stílusában alaposan meg ne mondja neki a magáét. De még soha 
életében nem követett el a mostanihoz hasonló szörnyű, tulajdon 
vére elleni bűnt, melynek súlya alatt csaknem összeroskadt. 
Hiszen hideg fejjel és előre megfontolt szándékkal ellógott 
egyszem gyermeke esküvőjéről, amikor ráadásul szigorú 
utasításba kapta, hogy neki kell átadnia Mollyt az oltárnál. És ha 
egy ilyen téma kapcsán a felesége nem kezd olyan, 
nyomdafestéket nem tűrő szavakból álló, végeérhetetlen 
tirádába, hogy szinte megrendül belé az emberiség – nos, akkor 
Sigsbee Horatio csak úgy, zárójelben megjegyezné, hogy sutba 
minden papírformával, hiszen ezek szerint az addig mutatott 
teljesítmény alapján már képtelenség eligazodni. 

Bánatosan felsóhajtott. Levertnek és leharcoltnak érezte 
magát, és egyáltalán nem fűlt hozzá a foga, hogy elviselje, amint 
nyers igazságokat vágnak a fejéhez. Semmi másra nem vágyott, 
mint arra, hogy egyedül legyen és cipőjét levéve végigheverjen a 
pamlagon, lehetőleg valami itókával a keze ügyében. A 



nagyvárosban ugyanis igencsak emberpróbáló időszakot 
tudhatott maga mögött. 

Talán az e krónika során tett néhány célzás elég volt ahhoz, 
hogy érzékletesen ecseteljük, miszerint Sigsbee H. Waddington 
egyáltalán nem tartozott azok közé, akik a fejfájás komoly 
kockázata nélkül mélyebben gondolkodóba eshetnének. Ám 
ezúttal még a hasogató fejfájás fenyegető réme sem tarthatta 
vissza attól, hogy a vonaton New Yorkba utazva rá ne szorítsa 
szürkeállományát az igen alapos és átfogó munkára. Hiszen 
létkérdésnek számított, hogy abból a tunya masszából, melyet 
saját tudatalattijának nevezett, előbányássza valahogy annak a 
rendőrnek a nevét, akinek azt a bizonyos részvénypakkot eladta. 
Azonnal neki is látott a zavaros mélységek átkutatásához, és mire 
a szerelvény a Pennsylvania állomásra ért, valamelyest már 
sikerült is leszűkítenie a kutatást; addigra ugyanis szentül 
meggyőződött arról, hogy a keresett egyed neve vagy Mulcahy, 
vagy Garrity. 

No, már most, ha az embernek New Yorkba menvén feltett 
szándéka, hogy ott egy Mulcahy nevű rendőrt megtaláljon, 
igencsak mozgalmas délutánnak néz elébe. De a Garrity nevű 
hatósági közeg keresése közben sem igen fog ráérni a 
malmozásra. Aki viszont egyidejűleg mindkettő után kutat, 
végképp elmondhatja magáról, hogy egy perc szusszanásnyi ideje 
sincs. Amint a városban ide-oda cikázott és az útjába eső 
rendőröket faggatta, Sigsbee H. Waddington hamarosan jókora 
utat tudhatott maga mögött A Times téri poszt elárulta neki, 
hogy a Grant emlékmű közelében van egy Mulcahy, a Columbus 
Circle meg az Irving Place környékén pedig a Garrityk széles 
választékából válogathat. A Grant emlékműnél lévő Mulcahy 
rémesen sajnálta, hogy nem ő az, akit keres; ugyanakkor 
figyelmébe ajánlotta a Százhuszonötödik utcai Mulcahyt, avagy a 
Harmadik sugárút és a Tizenhatodik utca kereszteződésénél lévő 
névrokonát. A Columbus Circle-nél ácsorgó Garrity csupa jót 
mondott a Batterynél található Garrityről, és az Irving Place 
Garrityje úgy vélte, Bronxban szolgálatot teljesítő unokatestvére 
személyében végre rálel arra, akit keres. Mire az órák mutatója 
elérte az ötös számot, Mr. Waddington előtt világossá vált, hogy 
ez a világ csakis és kizárólag akkor lesz hősöknek való hely, ha 



sokkal, de sokkal kevesebb Mulcahy lesz található benne – és 
lehetőleg azok is jobb kinézetűek legyenek a mostaniaknál. Öt 
harminckor pedig, Bronxból megtérvén, boldogan támogatott 
volna bármilyen alkotmány-módosító kongresszusi határozatot, 
amely arra irányul, hogy az országot tökéletesen Garrity-mentes 
övezetté tegye. Pontban hatkor viszont hirtelen a fejébe vette, 
hogy annak az embernek, akit keres, Murphy a neve. 

Ekkor éppen a Madison téren vágott keresztül, miután egy 
újabb Mulcahyt hajkurászott a Tizennegyedik utcában; annyira 
lesújtotta ez a gondolat, hogy az egyik padhoz támolygott, majd 
szörnyű nyöszörgés közepette lerogyott rá. Lelke visszariadt az 
előtte álló kilátástalan küzdelemtől, így aztán úgy döntött, inkább 
feladja és hazamegy. Mindene fájt: a feje, a lába, még a dereka is 
majd leszakadt. Az a gondtalan buzgalom, mellyel az elején a 
hajszába belevágott, nyomtalanul eltűnt. Dióhéjban 
összefoglalva: ha volt már valaha széles e New Yorkban olyan 
ember, aki teljesen képtelen volt rá, hogy megbirkózzon a hely 
Murphyk utáni átfésülésével, az nem volt más, mint Sigsbee H. 
Waddington, személyesen. A Pennsylvania állomáshoz sántikált, 
elcsípte a következő hazafelé tartó vonatot, és most itt látjuk, 
amint lassan céljához ér. 

Ahogy mind közelebb és közelebb lépegetett a házhoz, 
észrevette, milyen mélységesen mély csend honol a falak közt. De 
hát persze, miért is ne lett volna csendes a ház? Az esküvő már 
réges-rég lezajlott, és a boldog ifjú pár elment nászútra. A 
vendégek is biztos mind réges-rég elpályáztak. És így, ama 
csendes tető alatt most csupán Mrs. Waddington lakozik egyedül. 
Az asszony, budoárja magányába zárva, gondolatban 
valószínűleg épp átfut azokon a szavakon, melyekkel legjobban 
párja elevenébe vághat – itt-ott elvet egy sistergős ménkű 
módjára izzó jelzőt, hogy ha lehet, annál még sokkal erősebbet és 
találóbbat rakjon a helyére; ekkor hirtelen ráébred, milyen 
gyenge és semmitmondó is az a szó, hogy „féreg”, és gyorsan 
felüti a rokon értelmű szavak szótárát valami kifejezőbb 
szinonima után keresgélve. A lépcsőhöz érvén Mr. Waddington 



tétován megtorpant, többé-kevésbé rászánva magát, hogy elvonul 
a szerszámoskamra kies magányába. 

Ám a gyáva megfutamodás ötletén felülkerekedett benne ama 
józan megfontolás, miszerint a szerszámoskamrában egy csepp 
ital sincs – és kerül, amibe kerül, szenvedő lelke szinte 
mindennél jobban vágyott egy italra. Elszántan a házba lépett, 
majd ijedtében a magasba szökkent, ahogy a homályból hirtelen 
egy sötét alak bontakozott ki előtte, amint épp elhagyta a 
telefonfülkét. 

– Jesszus! – kiáltott fel Mr. Waddington. 
– Uram? – felelte a sötét alak. 
Mr. Waddington fellélegzett. Nem a felesége volt az, hanem 

Ferris. És e percben épp az inassal és senki mással, csakis vele 
szeretett volna találkozni. Hiszen egyedül Ferristől várhatta, hogy 
hoz neki valamit inni. 

– Csitt! – suttogta Sigsbee Horatio. – Ki van még fent? 
– Uram? 
– Merre van Mrs. Waddington? 
– A budoárjában, uram. 
Sigsbee Horatio nem is számított másra. 
– Van valaki a könyvtárszobában? 
– Senki sincs ott, uram. 
– Akkor oda hozzon nekem valami italt, Ferris. És egy 

léleknek se szóljon arról, hogy látott engem. 
– Igenis, uram. 
Mr. Waddington bevánszorgott a könyvtárszobába, és 

végigvetette magát a díványon. Teltek-múltak a semmittevés 
csodás percei, míg végül kívülről dallamos csilingelés szűrődött 
be hozzá. Kezében tálcát cipelve Ferris lépett a szobába. 

– Miután elmulasztott egyértelmű utasítást adni nekem, 
uram – jegyezte meg az inas –, ezért úgy döntöttem, idehozom 
önnek a whiskysüveget meg némi szódavizet. 

Hűvös hangon beszélt, mivel nem állhatta Mr. Waddingtont. 
Ám Sigsbee nem volt olyan lelkiállapotban, hogy inasok 
hangszínének fagyosságával foglalkozzon. Mohón az üveg után 
kapott, miközben szemében hálakönnyek csillantak. 

– Micsoda remek fickó is maga, Ferris! 
– Köszönöm, uram. 



– Maga pont az a fajta pasi, akinek ott kéne lenni a 
Vadnyugaton, ahol igazán férfi a férfi. 

Az inas jegesen megrebbentette az egyik szemöldökét. 
– Óhajt még valamit, uram? 
– Igen. Maradjon még, Ferris. Mesélje el nekem, mi történt. 
– Pontosan mivel kapcsolatosan szolgálhatok hírekkel 

önnek? 
– Meséljen nekem az esküvőről. Jómagam nem tudtam itt 

lenni. Fontos üzleti ügyek New Yorkba szólítottak, Ferris. 
Úgyhogy képtelen voltam itt maradni. Mert szörnyen fontos 
üzleti ügyeim adódtak New Yorkban. 

– Csakugyan, uram? 
– Rettentő fontos üzleti ügy volt. Halaszthatatlan. De mondja 

csak, annak rendje-módja szerint lezajlott az esküvő? 
– Nem egészen, uram. 
– Ezt meg hogy érti? 
– Úgy, hogy nem volt esküvő, uram. 
Mr. Waddington felegyenesedett ültében. Az inas szavaiból 

azt vette ki, mintha a másik hetet-havat összehordana. És az 
ember legkevésbé abban a pillanatban vágyik összevissza fecsegő 
inasok társaságára, amikor épp megtért New Yorkból, ahol 
Mulcahy, avagy Garrity nevű rendőrök után fésülte át a várost. 

– Nem volt esküvő? 
– Nem, uram. 
– De hát miért nem? 
– Az utolsó pillanatban közbejött valami. 
– Csak azt ne mondja nekem, hogy ez a tiszteletes is 

kificamította a bokáját! 
– Nem, uram. A szóban forgó egyházfi mindmostanáig remek 

egészségnek örvend. Az imént arra utaltam, uram, hogy 
váratlanul egy ifjú hölgy toppant a szobába, ahol a vendégek 
összegyűltek, és némi felfordulást okozott azzal a kijelentésével, 
miszerint neki a vőlegény régi, meghitt ismerőse. 

Mr. Waddington kimeresztette a szemét. 
– Mindent meséljen el nekem – mondta. 
Az inas, miután kifejezéstelen tekintetét valahová a Mr. 

Waddington háta mögötti falra szegezte, belekezdett. 



– Személyesen nem voltam jelen, amikor fenti események 
lezajlottak, uram. Azonban az egyik cseléd történetesen épp 
akkor lesett be az ajtón, így mindenről részletesen be tudott 
számolni nekem. A jelek szerint, épp amikor a násznép a 
templomba indult volna, hirtelen egy ifjú hölgy lépett az 
ebédlőbe a kertre nyíló teraszajtón keresztül, és a bejáratnál 
megállva azt kiáltotta: „George! George! Mondd, miért hagytál el 
engem? Hát képes lennél mással összekötni a sorsod, mikor mi 
ketten már rég megpecsételtük frigyünket?” Úgy vélem, iménti 
szavait Mr. Finchhez intézte. 

Mr. Waddington két szeme addigra már olyan veszélyes 
szögben állt ki üregéből, hogy egy hirtelen mozdulat hatására 
visszavonhatatlanul kipotyogott volna. 

– Szeszélyes szilvakék szósz! És aztán mi történt? 
– A kis cseléd beszámolója szerint némi kavarodás meg 

zűrzavar támadt. A vőlegény szemlátomást visszahőkölt, és sietve 
kijelentette, hogy ez az egész csak valami félreértés lehet. Mire 
Mrs. Waddington azt felelte neki, hogy ő mindig is pontosan ettől 
tartott. Miss Waddingtont is nagyon megviselték az események. 
A vendégek pedig teljesen megzavarodtak. 

– Nem is csodálom. 
– Én sem, uram. 
– És aztán? 
– Az ifjú hölgyet többen is sürgették, a részletek után 

érdeklődve, ám úgy tűnt, túlságosan feszült idegállapotban van. 
Válasz helyett csupán felsikoltott, és a kezét tördelte. 
Keresztültámolygott a szobán, majd összeesett az asztalnál, ahol 
az esküvői ajándékok voltak, és egy időre mintha eszméletét 
vesztette volna. Ám szinte azonnal magához tért, és azzal a 
felkiáltással, hogy „Jaj, megfulladok! Nem kapok levegőt!” sietve 
kiment a teraszajtón. Amennyire tudom, uram, azóta sem látta 
senki ezt az ifjú hölgyet. 

– És aztán mi történt? 
– Mrs. Waddington megálljt parancsolt az esküvőnek. A 

vendégek visszatértek New Yorkba. Mr. Finch szintén távozott, 
miután jó darabig élénken tiltakozott; a hírforrásom nem tudta 
tisztán kivenni, mit mondott, szavai azonban, a jelek szerint sem 
összefüggők, sem elég meggyőzőek nem lehettek. Mrs. 



Waddington pedig már egy ideje a budoárjába zárkózott Miss 
Waddingtonnal. Igen kellemetlen eset ez, uram, ilyesmi soha 
nem történhetett volna Brangmarley Hallban. 

Nem szívesen ismerjük be, ám a tény akkor is tény marad, 
hogy a Sigsbee H. Waddington kezdeti döbbenetét felváltó első 
érzés a megkönnyebbülés volt. Elméjét sem a balul végződött 
szerelmi kapcsolat gondolata, sem ebben a tragédiában 
főszerepet játszó, elesett lány iránti szánalom nem foglalkoztatta. 
A történetnek csupán egyetlen vetülete érintette közelről, ami 
nem volt más, mint az a tény: akkor ezek szerint megúszta, hogy 
ellógott. A nagy kavarodásban valószínűleg senkinek sem tűnt 
fel, hogy az örömapa távollétével tüntet, és így neje várható 
kiselőadása, melytől már előre fázott, immár sosem lesz 
napirendre tűzve. 

Ám ekkor egy hirtelen gondolat hasított belé, ami azonnal 
lehűtötte a kedélyeit. 

– Hogy nézett ki ez a teraszajtón keresztül betoppanó nő? 
– A kis cseléd alacsony, csinos kis teremtésként írta le a lányt, 

uram, akinek fitos az orra és kifejező, sötét a szeme. 
– Szent Habakuk! – fakadt ki Mr. Waddington. 
S ezzel már fel is pattant a díványról, és (fájós láb ide, fájós 

láb oda) egész jó ütemben szelte keresztül a hallt. Az ebédlőbe 
rontott, és felkapcsolta a villanyt. Kilőtt nyílként süvített 
keresztül a szobán, egész az asztalig, melyen az esküvői 
ajándékokat állították ki. Első pillantásra úgy tűnt, mintha mind 
ott lennének, ám másodjára, ahogy jobban megnézte, már rájött, 
hogy iménti gyanúja nem volt alaptalan. 

Az ékszerdoboz, melyben a gyöngysor volt, ugyanis 
nyomtalanul eltűnt.  



Tizenharmadik fjezet 

Az egyik legnagyobb adomány, amit az ember a sorstól kaphat, 
annak a képessége, hogy a rosszban is meglássa a jót. Ez a 
képesség azonban egész mostanáig fájón hiányzott Sigsbee H. 
Waddingtonból. Lehet, hogy most is csak a nemrég gyógyászati 
célból bendőjébe juttatott itóka kivételes tüzének köszönhette, 
hogy elméje megvilágosult, ám ebben a percben hirtelen 
kristálytisztán állt előtte: saját szemszögéből nézve annál jobb 
dolog, mint hogy a gyöngysor eltűnt a képből, már nem is 
történhetett. 

Bár eredetileg nem úgy tervezte, hogy az elemelési 
hadművelet után engedélyt ad bűnsegédjének a gyöngysor 
megtartására és hagyja, hogy tegyen vele, amit csak akar – most 
ezzel együtt is azt mondta magában, azért még nem dől össze a 
világ, hogy mégis így esett. Ami a lényeg, hogy a hamis 
gyöngysornak lába kélt. Avagy Hamlettel szólva: ez oly cél volt, 
minőt csak óhajthatott, már a kezdet kezdetétől fogva. 

Magyarán (gondolta, mikor kissé lecsillapodott), megmaradt 
a háromszáz dollárja, ennélfogva most olyan helyzetben van, 
hogy ha netán újból összefut azzal a rendőrrel, és az a rendőr 
még akkor is tudatlanságban leledzik az Egyesült Marhahús Rt. 
feje által mondottakkal kapcsolatban… 

Morfondírozása közben idáig jutván, Mr. Waddington 
gondolatmenete hirtelen félbeszakadt, s ajkáról éles kiáltás kélt. 
Mintha csak lángbetűkkel lenne elé írva, ekkor egy szó jelent meg 
szeme előtt: 

 
GALLAGHER 

 
Sigsbee H. Waddington körül fordult egyet a világ. Gallagher! 

Hát persze, hogy ez volt annak a rendőrnek a neve! Nem 
Mulcahy. És nem is Garrity. De még csak nem is Murphy. Hanem 
Gallagher! 

Mint már olyan sok rendes embert őt megelőzően, Sigsbee 
Waddingtont is majd szétvetette a méreg, hogy ilyen csúnyán 
kibabrált vele az emlékezete. Minek is kellett mindenféle 



hasznavehetetlen Mulcahy meg Garrity meg Murphy felé terelni 
a figyelmét? Csak az idejét rabolta vele! 

De még most sincs minden veszve. Talán még minden jóra 
fordul, ha most rögtön visszamegy New Yorkba, hogy tovább 
kutasson az után a rendőr után. És amilyen szerencséje van, a 
sors ezúttal szinte tálcán kínálja felé a lehetőséget, a létező 
legjobb kifogást, melynek örvén azonnal vissza is tud menni New 
Yorkba. Hiszen egy ehhez hasonló vészhelyzetben, amikor nyoma 
veszett egy értékes gyöngysornak, pontosan arra van szükség, 
hogy egy hidegvérű, józan gondolkodású, nagyvilági ember a 
városba utazzon a következő vonattal és jelentse a lopást a 
főkapitányságon. 

„Jobb híján ez is megteszi!”, vetette oda Mr. Waddington 
halhatatlan lelkének, és ha húzta is kissé a lábát, amint a budoár 
felé vette az irányt, a szíve mégis pehelykönnyű volt. 

Az ajtót kinyitván hangok ütötték meg a fülét, ám amint 
belépett, a beszélgetők azonnal elhallgattak. Mrs. Waddington 
vádlón emelte férjére a tekintetét. 

– Ha szabad kérdeznem, te meg merre jártál? – tudakolta. 
Ám Sigsbee Horatiót nem érte váratlanul a kérdés, s azonnal 

rávágta: 
– Elmentem, hogy járjak egyet a környéken. Jó nagyot jártam 

a környéken. Az a kínos jelenet annyira felháborított, 
megbotránkoztatott és ledöbbentett, hogy úgy éreztem, 
megfulladok a házban. Ezért aztán fogtam magam, és jártam 
egyet a környéken. Épp most jöttem meg. Hát nem rémes, hogy 
ilyen dolgok történjenek velünk? Ferris szerint Brangmarley 
Hallban sosem eshetett volna meg ilyen szégyen. 

Ekkor a kicsit kivörösödött szemű, ám mindaddig dacosan 
összeszorított szájú Molly is megszólalt: 

– Én egész biztosan tudom, hogy van valami magyarázat az 
egészre. 

– Hahh! – hördült fel Mrs. Waddington. 
– Tudom, hogy van. 
– Akkor a te drágalátos Finched miért nem szolgált vele? 
– De hisz szóhoz se jutott, annyira megdöbbent! 



– Még szép, hogy megdöbbent. 
– Biztos vagyok benne, hogy ez csak valami félreértés lehet. 
– Az is – jelentette ki Mr. Waddington. Nyugtatólag 

megpaskolta a lánya kezét. – Az a nő nyilván már előre kifőzte az 
egész jelenetet. 

– Légy szíves, beszélj értelmesen, Sigsbee! 
– Hiszen értelmesen beszélek! 
– Lehet, hogy te annak tartod, ám az ilyen beszédet senki sem 

nevezné értelmesnek a tébolyda falain kívül! 
– Aszondod? – tűzte Mr. Waddington mindkét hüvelykujját 

harciasan a mellénye karöltőjébe, s úgy érezte, most biztos 
nagyon impozánsan fest. – Hát, akkor hadd áruljam el neked: az 
a nő azért próbált megtéveszteni és hazudta annak magát, ami 
sosem volt valójában, mert el akarta kerülni, hogy elgondolkodj 
azon, mi is valójában. 

Mrs. Waddington lemondóan felsóhajtott. 
– Menj már, Sigsbee! 
– Mondhatod nekem, hogy „Menj már, Sigsbee”! Akkor is 

váltig állítom, hogy az a nő egy csaló. Másképp sehogy se volt 
képes a házba jutni, ezért kitalálta ezt az elhagyott szerető 
szöveget. Az esküvői ajándékokra fájt a foga. 

– Akkor miért nem vitte el valamelyiket? 
– De hisz elvitte az egyiket. Ellopta Molly gyöngysorát! 
– Hogy mondod? 
– Hallhattad. Ellopta Molly gyöngysorát. 
– Ugyan már! 
– Pedig én mondom neked, hogy eltűnt. 
Molly ragyogó szemmel emelkedett fel ültéből. 
– Mindjárt gondoltam. Ezek szerint az én édes, drága 

Georgie-m mégis ártatlan. 
Ebben a természettől elrugaszkodott világban csak igen 

keveseknek adatik meg, hogy valaha lássák, milyen is egy 
csalódott nőstény tigris, de ha valaki ekkor Mrs. Waddington 
arcát figyeli, azért többé-kevésbé pontos képet kaphatott volna 
arról, hogyan is néz ki egy ilyen felsült nagymacska. 

– Nem hiszem! – makacsolta meg magát morcosan. 
– Ha hiszed, ha nem, a nyaklánc akkor is szőrén-szálán 

eltűnt, igaz? – kardoskodott Sigsbee Horatio. – És gondolom, te 



sem feltételezed valamelyik vendégről, hogy elemelte volna, igaz? 
(Bár meg kell adni, azért a Lord Hunstanton pasiért nem tenném 
tűzbe a kezem.) Hát persze, hogy az a nő vitte el! Annál az 
asztalnál esett össze, amelyiken az esküvő ajándékok voltak, 
igaz? Aztán meg azzal a felkiáltással, hogy nem kap levegőt, 
kiviharzott, igaz? És azóta sem látta senki, igaz? Ha nem mentem 
volna el, hogy járjak egyet a környéken, már órákkal ezelőtt 
kiókumláltam volna. 

– Máris New Yorkba megyek, hogy mindent elmondjak 
George-nak – pihegte Molly. 

– Szó se lehet róla! – jelentette ki határozottan Mrs. 
Waddington, miközben felemelkedett a székről. 

– Én is New Yorkba megyek, hogy bejelentsem a lopást a 
rendőrségen – mondta Mr. Waddington. 

– Már hogy mennél! Én fogok New Yorkba menni, és én 
teszek bejelentést a rendőrségen. Te meg Molly szépen idehaza 
maradtok. 

– Na, de figyelj csak rám… 
– Ezen nem áll szándékomban vitát nyitni – nyomta meg 

Mrs. Waddington a csengőt. – Ami pedig téged illet – fordult 
Mollyhoz –, komolyan azt hitted, megengedem, hogy olyan 
züllött alakok lakásán tégy kései látogatást, mint George Finch? 

– George egyáltalán nem züllött alak! 
– Már hogy lenne az – tódította Sigsbee Horatio –, mikor 

remek fickó. Idahóba való. 
– Neked is be kell látnod – folytatta Molly –, hogy amit apu 

mondott, minden vád alól felmenti George-ot. Hiszen az a nő 
akár azzal is előállhatott volna, hogy apu hagyta sorsára a bajban. 

– Ne már! – kiáltotta Mr. Waddington. – Hékás! 
– Csak valami ürügyre volt szüksége, hogy bejusson a házba. 
– Lehetséges – mondta Mrs. Waddington –, hogy ez esetben 

George Finch viselkedése mégsem annyira elítélendő, mint ahogy 
az elején hittem. De ez akkor sem változtat azon a tényen, hogy 
hozzá hasonló emberekre minden anya, aki szívén viseli lánya 
boldogságát, mélységes gyanakvással tekint. Festőművész. New 
Yorknak épp azt a negyedét pécézte ki lakhelyéül, mely hírhedett 
a maga bohém és szabados gondolkodásmódjáról. Ráadásul… 

Ekkor kinyílt az ajtó. 



– Csöngetett, asszonyom? 
– Igen, Ferris. Mondja meg Bassettnek, hogy azonnal álljon 

elő a kocsival. New Yorkba kell mennem. 
– Igenis, asszonyom. – Az inas köszörült egyet a torkán. 
– Elnézést, asszonyom, ha nem tekinti tolakodásnak a 

kérésem, esetleg megengedné nekem, hogy a sofőr melletti 
pótülést igénybe véve én is a városba utazhassak? 

– De minek akar pont most a városba jönni? 
Az életben adódnak olyan helyzetek, amikor az ember csak 

igencsak hosszas és kimerítő magyarázkodás árán tudja 
megindokolni, miért is szánja rá magát bizonyos dolgok 
megtételére. 

Valójában az inas azért szeretett volna a metropoliszba 
menni, mert beszélni akart a Városi Locsogó, e remek és sokak 
által olvasott, hetente megjelenő pletykalap szerkesztőjével 
abban a reményben, hogy ha beszámol neki, milyen szenzációs 
esemény történt aznap a társaság krémjénél, talán leesik neki 
némi aprópénz. 

Amint Ferris tudomást szerzett erről a felső tízezer körében 
megesett, szaftos botrányról, szinte azonnal hívni kezdte a Városi 
Locsogó számát, de csak annyit sikerült elérnie, hogy megtudta: 
a szerkesztő úr jelenleg városon kívül tartózkodik. Utoljára azért, 
amikor egy szemfüles munkatárs végre gyanakodni kezdett, hogy 
az inasnak tényleg valami érdekes lehet a tarsolyában, amit nem 
szívesen kötne az alsóbbrendű alkalmazottak orrára, azt javasolta 
neki, ugorjon be L. Lancelot Biffenhez, a lap főszerkesztőjéhez 
Washington tér közeli otthonába, a Sheridan bérház kilencedik 
emeletén. A munkatárs szerint Mr. Biffen bizonyára hamarosan 
hazaér a vacsorázásból. 

Az inas persze megtehette volna, hogy mindezt munkaadója 
elé tárja, de a legtöbb értelmes emberhez hasonlóan nemigen 
szeretett hosszas magyarázkodásba bocsátkozni. 

– Nemrég értesítettek, asszonyom, hogy a városban 
betegeskedik egy közeli hozzátartozóm. 

– Értem. Ez esetben velünk jöhet. 
– Köszönöm, asszonyom. Máris szólok Bassettnek. 
– Különben – szólt Mrs. Waddington, amint az ajtó 

becsukódott az inas mögött, hogy imént megkezdett 



mondandóját folytassa –, az is lehet, hogy a lány sztorija az 
elsőtől az utolsó betűig igaz volt, és a gyöngysort csupán 
pillanatnyi felindulásában emelte el. 

– De mama! 
– Miért is ne? Felteszem, sürgősen pénzre volt szüksége. 

Semmi kétségem afelől, hogy a te díszpinty Finchednek esze 
ágában sem volt gondoskodni róla, és egy cent nélkül sorsára 
hagyta, amilyen szívtelen. 

– Tévesen ítéled meg a helyzetet – mondta Sigsbee Horatio. 
– Miért, te mit tudsz? – kérdezte Mrs. Waddington. 
– Semmit – vágta rá Sigsbee Horatio óvatosan. 
– Akkor jobb lenne, ha nem halandzsáznál itt összevissza. 
S e szavakkal Mrs. Waddington masszívan és 

méltóságteljesen elhagyta a szobát, Sigsbee Horatio pedig, 
továbbra is elővigyázatosan viselkedve, becsukta az ajtót neje 
mögött. 

– Figyelj csak ide, Molly – fordult a lányához. – Azonnal New 
Yorkba kell mennem. Egyszerűen muszáj. 

– Nekem is New Yorkba kell mennem. Tényleg látnom kell 
ma este George-ot. Felteszem, a történtek után hazament. 

– Akkor mihez kezdünk? 
– Amint mama kocsija látótávolságon kívülre ért, mi ketten 

útnak indulunk a sportautón. 
– Okos kislány! Ez a beszéd! – kiáltotta Mr. Waddington 

lelkesen, és gyengéden megcsókolta gyermekét. 



Tizennegyedik fejezet 

I 

Mrs. Waddington úgy találta, igazán elragadó emberek a 
főkapitányság nyomozói. Noha beletelt némi időbe, míg a 
rendőrök túltették magukat első benyomásukon (miszerint Mrs. 
Waddington azért jött, mert ő maga követett el ékszerrablást, és 
most fel akarja adni magát), de miután a dolgot helyreigazították, 
máris szívvel-lélekkel az ügye mellé álltak, és hallatlanul 
készségessé váltak. Bár meg kell adni, mikor Mrs. Waddington 
leírta nekik a tolvaj külsejét, a hatósági közegek kénytelenek 
voltak beismerni, hogy semmivel sem lettek okosabbak tőle –
egyúttal azonban biztosították: őszintén meglepődne, ha látná, 
hogy ezzel a személyleírással a birtokában micsoda szélvészsebes 
mozgásba lendül az igazságszolgáltatás könyörtelen gépezete. 

Ha például az a lány magas, sovány, aranybarna hajú, 
bubifrizurás teremtés lett volna, azon nyomban lecsapnának 
Chicago Kitty hajlékára. Másrészt, ha az elkövető fitos orrú nő 
lenne, az állán két bibircsókkal, akkor máris minden körzetbe 
odaszólnának telefonon, hogy legyenek résen és figyeljék, hátha 
felbukkan valahol Cincinatti Sue. Na, és persze, ha az illető kicsit 
húzta volna az egyik lábát és pöszén beszélt volna, Indianapolis 
Edna letartóztatása csupán pár óra műve lenne. Ám tulajdon 
bevallásuk szerint a most kapott személyleírással nemigen 
tudnak mihez kezdeni – ezért aztán, amikor elhagyta a 
főkapitányságot, Mrs. Waddington úgy vélte: abban az esetben, 
ha jómaga nem dúskálna az anyagiakban, teljes nyugalommal 
felcsaphatna ékszertolvajnak, és jó alaposan megszedhetné 
magát, méghozzá anélkül, hogy utólag a legkisebb 
kellemetlenségnek is ki lenne téve. Persze, ezzel együtt hibát 
követett el, amikor holdvilágképű bugrisnak titulálta a 
rendőrkapitányt, ám addigra már kissé kijött a béketűrésből. 

Még az utcára érvén is fortyogott magában, ám a balzsamos 
esti levegő csillapítólag hatott zilált kedélyeire. Most döbbent 
csak rá, mennyire mellékes is a gyöngysor ellopása, hiszen annál, 
hogy nőnemű bűnözőket felelősségre vonasson, sokkal, de sokkal 



fontosabb teendők várnak rá. Most minden képességét egyetlen 
cél érdekében kell latba vetnie; mármint hogy valamiképp 
lebuktassa George Finchet. 

Amikor idáig jutott gondolatban, arra az elhatározásra jutott, 
hogy ehhez bizony valamiféle szövetségesre lesz szüksége. Egy 
megértő segéderőre, akinek elég, ha egyet füttyent, és azonnal ott 
terem, aki azt teszi, amit mond neki, és általában véve betölti a 
lelki támasz szerepét, na és persze bátorságot önt belé, hogy 
képes legyen ebbe a körmönfont és igen kényes műveletbe 
belevágni. 

Keresett egy telefonfülkét, és öt centet egy helyi hívásba 
fektetett. 

– Maga az, Lord Hunstanton? 
– Igen. Kivel beszélek? 
– Mrs. Waddington vagyok. 
– Nahát! Hogy s mint? 
– Mondja, most éppen mit csinál? 
– Hát, pont azon morfondíroztam, el kéne ugrani itthonról, 

hogy bekapjak pár falatot. 
– Találkozzunk tíz perc múlva a Ritz-Carltonnál. 
– Rendben. Örök hálám. Ott leszek. Igen. Pontosan. 
Köszi. Remek. Szuper. Rendben. 
Így aztán most Mrs. Waddingtont ott látjuk, amint a Ritz-

Carlton hotel halljában ücsörög, és miközben az egérlyukat leső 
macskához hasonló tekintettel mered a szálloda bejáratára, 
türelmetlenül dübög a szőnyegen hegedűtok méretű topánjával. 
Mint mindenki, aki már öt percet várakozással töltött egy 
étteremben, ő is úgy érezte, mintha már órák óta ott rostokolna. 
De a türelme végül meghozta gyümölcsét. Egy 
szemgyönyörködtetően elegáns alak tűnt fel az ajtónál, majd 
feléje tartott, ragyogó, várakozásteli képpel. Lord Hunstanton 
ugyanis olyan ember volt, aki bár szereti megtömni a hasát, ám 
lehetőség szerint igyekszik elkerülni, hogy neki magának kelljen 
állni a cechet, és most teljesen elbűvölte a gondolat, hogy alkalma 
nyílik más kontójára vacsorázni a Ritzben. Ha a szó szoros 
értelmében nem nyalogatta is a száját, de ahogy a lépcsők 
irányába fordította csillogó szemét, ahol jótékony pincérek 



elégedett estebédelőket eledellel halmoztak el, sugárzó mosoly 
suhant keresztül az arcán. 

– Remélem, pontos voltam? – kérdezte Lord Hunstanton. 
– Üljön le – szólította fel válasz helyett Mrs. Waddington. – 

Beszélni akarok magával. – S amint mondta, úgy is tett: jó 
darabig csak úgy ömlött belőle a szó. 

Lord Hunstanton szenvedő pislogásba kezdett. 
– Rémesen sajnálom – vetette közbe, amint társa egy 

szusszanásnyi szünetet tartott. – Biztos szörnyen érdekes 
dolgokról mesélt, de valahogy nem igazán tudtam követni. Mi 
lenne, ha az étkezőbe osonnánk és szép csendesen kiveséznénk a 
dolgot egy kis sült hús vagy valami más egyéb felett? 

Mrs. Waddington olyan idegenkedve méregette, mely már-
már a megvetés határát súrolta. 

– Csak nem képzeli, hogy képes lennék evésre pocsékolni a 
drága időt? 

– Tessék? – roggyant meg őlordsága álla. – Egy falatot sem 
eszünk? 

– Persze hogy nem. Még egyszer elismétlem, amit az előbb 
mondtam, és szeretném, ha ezúttal figyelne is rám. 

– Na, de komolyan! Nem vacsorázunk? 
– Nem. 
– Még levest sem eszünk? 
– Nem. 
– Hát egy kis halat? Egy harapás erejéig sem maradunk? 
– Még arra sem. Nincs vesztegetnivaló időnk. Azonnal és 

gyorsan kell cselekednünk. 
– És mit szólna egy szend… 
– Maga is ott volt a ma délutáni kínos jelenetnél – mondta 

Mrs. Waddington –, úgyhogy szükségtelen a részletekbe 
bocsátkoznom. Maga sem felejtette el, hogy lépett az a nő a 
szobába és miket vágott George Finch fejéhez. Maga is emlékszik 
még arra, amit mondott. 

– Még szép, hogy emlékszem. Jól beolvasott neki! 
– Sajnos azonban minden szava hazugság volt. 
– Tényleg? 



– Az egészet csak kitalálta. Az a nő egy tolvaj. Csupán azért 
csapott ekkora cirkuszt, hogy el tudja lopni a mostohalányom 
gyöngysorát, ami ott volt a többi esküvői ajándék között. 

– Na, ne, ez komoly? Nahát! Hogy mik vannak! 
– Sajnos, ehhez semmi kétség sem férhet. És így most 

ahelyett, hogy a mostohalányom megbotránkozott volna George 
Finch fertelmes feslettsége láttán, szerencsétlen, ártatlanul 
meghurcolt emberként tekint rá, és továbbra is azt szeretné, ha 
megtartanánk az esküvőt, ahogy terveztük. Figyel rám 
egyáltalán? 

Lord Hunstanton összerezzent. Az ebédlő irányából valami 
istenien finom, ínycsiklandó illat szállt felé, mely zömében 
vesepecsenyéből meg mártásból állt, ezért kissé elkalandozott a 
figyelme. 

– Bocsánat – kért elnézést. – Momentán máshol járt az 
eszem. Épp ott tartott, hogy Miss Waddington megbotránkozott 
George Finch fertelmes feslettsége láttán. 

– Épp ellenkezőleg. Kicsit sem nem botránkozott meg. 
– Nem? Ezek a mai lányok igazán nagyon megértőek –

jegyezte meg Lord Hunstanton, miközben elfordult az ebédlőtől, 
és azon iparkodott, hogy lehetőleg minél kevesebbet lélegezzen. 

– Azonban nekem szent meggyőződésem – folytatta Mrs. 
Waddington –, hogy bármennyire ártatlannak is bizonyult ez a 
Finch nevű alak ebben a kivételes esetben, ha lerántjuk róla a 
leplet, kiderül, hogy ő is legalább olyan kicsapongó életet él, mint 
a többi festőművész. Akár a nyakamat tenném rá, hogy George 
Finch egy hitvány csirkefogó. 

– Csirke! – hörögte Lord Hunstanton. 
– És végül arra a következtetésre jutottam: ha azt akarom, 

hogy ez az ember végre igaz valójában megmutatkozzon előttem, 
nincs más hátra, el kell menni a Washington tér közelében 
üzemelő bűnbarlangjába, és ki kell faggatni az inasát a viselt 
dolgai felől. Azonnal fogjuk is magunkat és odamegyünk. 

– Na, de ehhez csak nem lesz rám szüksége? 
– Már hogyne lenne. Csak nem képzelte, hogy egyedül 

tervezek odamenni ennek az embernek a kéjlakába? 
A lépcsősor tetején lévő pihenőn ekkor egy pincér suhant 

keresztül, kezében illatozó tálcát cipelve. Lord Hunstanton 



elgyötört tekintete végig erre a férfira tapadt; ahogy figyelte, 
amint az étterembe lép, azt kívánta, bár ne tette volna, mivel az 
egyik asztalnál egy másik pincér állt, és épp egy négyfős 
társaságnak szeletelte fel a húst, ami valami egészen rendkívüli 
sült csirkének látszott – olyan mennyei sült csirkének, amiről az 
ember még az unokáinak is mesél. Őlordságából halk, vinnyogó 
hang tört elő, és kínjában ökölbe szorította a kezét. 

– Jöjjön! – mondta neki Mrs. Waddington. – Menjünk. 
Lord Hunstanton fejében meg sem fordult a gondolat, hogy 

szembeszálljon ezzel a lehengerlő nővel. Még soha, senki nem 
szállt szembe Mrs. Waddingtonnal. Ezért aztán valamivel később 
egy taxi állt meg a Sheridan bérház előtt, majd két alak kezdett 
felfelé kapaszkodni a lépcsőn – mivel az is a Sheridan helyi 
kellemetességei közé tartozott, hogy szinte mindig üzemen kívül 
volt a felvonó. 

A legfelső szintre érve Lord Hunstanton megnyomta a 
csengőt. Odabent halk csingilingi kélt, majd visszhangzott végig a 
lakáson. 

– Úgy látszik, nincs itthon – állapította meg őlordsága, és 
újból megnyomta a csengőt. 

– Akkor várni fogunk. 
– Micsoda! Csak nem itt akar várakozni? 
– Nem, hanem a tetőn. 
– És meddig várunk? 
– Ameddig csak ennek a Finchnek vissza nem tér az inasa. 
– De akár órákig távol lehet! 
– Akkor órákig várunk rá. 
Fájdalmasan üres bélése tiltakozásra késztette Lord 

Hunstantont. „Légy erős!”, sugallta neki két korgás közt. És noha 
őlordsága képtelen volt annyira összeszedni a kurázsiját, hogy 
szembe tudjon szállni Mrs. Waddingtonnal, egy javaslat 
megtételére azért futotta tőle. 

– Mi lenne – vágott bele –, ha elugranék valahová, hogy 
bekapjak pár falatot? Akarom mondani, az ember sosem 
tudhatja, nem hepciáskodik-e majd velünk ez az inas. Már úgy 
értem, lehet, hogy harciasan védelmezni fogja a gazdája érdekeit. 
Ebben az esetben sokkal több hasznomat veszi, ha némi 



táplálékot a bendőmben tudok. Egy tányér meleg étel után sokkal 
jobban állom a sarat. 

Mrs. Waddington megvető tekintettel mustrálta végig. 
– Rendben. De evés után lesz szíves azonnal visszajönni! 
– Hát persze, hogy visszajövök, sőt, visszarepülök! Csak 

magamba gyűrök pár falatot. Észre sem veszi, hogy elmentem! 
– A tetőn megtalál. 
– A tetőn! Csúcs! Hát akkor pá-pá, per pillanat – búcsúzott el 

őlordsága, és azzal leviharzott a lépcsőn. 
Mrs. Waddington pedig, miután felkapaszkodott az utolsó 

lépcsősoron, kijutott Isten szabad ege alá. Itt több néznivaló 
közül választhatott: gyönyörködhetett akár az alant elterülő város 
tündöklő fényeiben, de a Finch-kéjlak sötét ablakaival is 
szemezhetett, tetszés szerint. Mrs. Waddington az ablakok 
mellett döntött, és semmi pénzért le nem vette volna róluk a 
tekintetét. 

Már jó ideje meredt rájuk árgus szemmel, mikor egyszer csak 
a középső franciaablakok mögött, melyek valójában erkélyajtóul 
szolgáltak, fény gyúlt. És ahogy Mrs. Waddington közelebb 
settenkedett hozzájuk, legszebb álmait látta valóra válni. A sárga 
rolón ugyanis egy árnyék suhant keresztül, mely csakis valami 
fiatal perszónáé lehetett – méghozzá minden kétséget kizáróan 
egy olyasfajta ledér lotyóé, aki egyes-egyedül a Washington téren 
és tőszomszédságában úszhatta meg, hogy az emberek nem 
szisszennek fel a láttán és bámulják meg felvont szemöldökkel. 
Mrs. Waddington az erkélyajtóhoz ment, és erélyesen 
bezörgetett. 

Odabent valaki meglepetten felkiáltott. Felszaladt a roló, és 
egy tiszta feketébe öltözött, jó húsban lévő férfi vált láthatóvá. A 
következő pillanatban kinyílt az erkélyajtó, és a férfi kidugta rajta 
a fejét. 

– Ki van ott? – kérdezte. 
– Én – felelte neki Mrs. Waddington. 
– Szent Habakuk! – kiáltotta a testes alak. 



II 

Frederick Mullett a délután folyamán mindvégig szörnyen feszült 
idegállapotban volt; sokkal többet izgult, mint egy átlagos 
vőlegény az esküvője napján. Ahogy teltek-múltak az órák, egyre 
csak azon emésztette magát, vajon miben sántikálhat újdonsült 
asszonykája. 

Minden férjet alaposan felzaklatna, ha újsütetű neje a 
szertartás végeztén fogná magát és azzal a jelszóval, hogy valami 
fontos elintéznivalója akadt és később még úgyis találkoznak, 
faképnél hagyná. Frederick Mullettnak pedig ez a bejelentés 
különösképp megzavarta a lelki nyugalmát. Nem csak egyszerűen 
arról volt szó, hogy már eltervezte, milyen meseszép délutánt 
töltenek majd édeskettesben, jót mulatva, többek közt a Coney 
Islandre is ellátogatva – s most azon háborogna, hogy az egészre 
keresztet vethet. Persze, csalódottnak érezte magát, amiért el 
kellett halasztani egy ilyen kellemes időtöltést, de igazán az a 
dilemma okozott neki lelki kínszenvedést, hogy egy Fannyhoz 
hasonló lány szemszögéből nézve vajon mi számíthat fontos 
elintéznivalónak. És mivel erre az égető kérdésre nézve a nő nem 
szolgált bővebb felvilágosítással, hanem titkolódzott előtte, az 
egész napját tönkretette. 

Tömören összefoglalva: Frederick Mullett pontosan annak a 
férfinak a feldúlt lelkiállapotában leledzett, aki nőül vett egy 
zsebtolvajt, majd végignézte, amint neje fontos elintéznivalót 
emlegetve elrobog – és az ilyen ember legkevésbé arra vágyik, 
hogy valaki erőteljesen bezörgessen hozzá az ablakon. Ha ebben 
a percben akár egy kisegér is keresztüloson a padlón, Mullett 
még abban is álruhás detektívet gyanított volna, ezért hát 
érthető, hogy szemében jeges irtózattal méregette Mrs. 
Waddingtont. 

– Mit óhajt? 
– Beszélni akarok az idebent tartózkodó ifjú hölggyel. 

Kérdeznék tőle egyet s mást. 
Mullettnak hirtelen taplószáraz lett a szája, és végigfutott a 

hátán a hideg. 
– Milyen ifjú hölggyel? 
– Ugyan már! 



– Egyetlen ifjú hölgy sem tartózkodik idebent. 
– Ejnye-bejnye! 
– Szavamra mondom, hogy nincs idebent ifjú hölgy! 
Mrs. Waddington határozott lelke berzenkedett az ellen, hogy 

az orránál fogva vezessék. 
– Ígérem, meg fogja érni magának, ha igazat mond – 

jelentette ki. 
Mullett hátrahőkölt. Teljesen felháborodott, ha belegondolt, 

hogy arra kérték, jó pénzért cserébe bocsássa áruba asszonykáját, 
méghozzá pont az esküvője napján. Persze, nem mintha 
bármikor máskor eszébe jutott volna áruba bocsátani Fannyt; de 
hogy mind közül épp ezen a napon kértek tőle ilyesmit, azt 
bizony (Garroway közrendőrrel szólva) különösen elkeserítőnek 
és kétségbeejtőnek érezte, 

Fékeveszett indulatában egy heves kézmozdulattal becsapta 
az ajtót. Lekapcsolta a villanyt, és rángatódzó léptekkel a 
konyhába ment, ahol Mrs. Frederick Mullett a tűzhelynél állt, és 
a fazékban lévő húslevest kavargatta. 

– Szervusz, édes – turbékolta neje, ahogy felnézett. – 
Mindjárt megfő a leves. A szósszal is elkészültem. 

– Mi ketten pedig nyakig benne vagyunk – jegyezte meg 
Mullett tompa hangon. 

– Hát, ezt meg hogy érted? 
– Fanny, merre jártál ma délután? 
– Vidéken volt dolgom, drágám. Hisz mondtam már. 
– Igen, de azt már nem árultad el, minek mész oda. 
– Most még nem kötöm az orrodra, szivecském. 

Meglepetésnek szánom. Köze van ahhoz, hogy hamarosan pénz 
áll a házhoz. 

Mullett haloványra vált arccal meredt rá. 
– Fanny, csak nem melózni mentél ma délután vidékre? 
– Nahát, Freddy Mullett! Hogy jut ilyesmi eszedbe? 
– Akkor mit keresnek itt a zsaruk? 
– A zsaruk! 
– Egy női szimat már itt is van a tetőn. És téged akar. 
Fanny kerekre tágult szemmel nézett rá. 
– Engem akar? Neked elmentek otthonról! 



– Szó szerint azt mondta: „Beszélni akarok az idebent 
tartózkodó ifjú hölggyel. Kérdeznék tőle egyet s mást.” 

– Ezt megnézem magamnak. 
– Aztán nehogy meglásson téged! 
– Már hogy látna meg! 
Fanny higgadtan a nappaliba ment. Kicsit sem idegeskedett. 

Persze, a világon nincs megnyugtatóbb a tiszta lelkiismeretnél; 
ám csaknem felér vele, ha az ember tudja, hogy az égadta világon 
semmi nyomot sem hagyott hátra maga mögött. Fanny biztosra 
vette, hogy mikor aznap délután hazafelé vette az irányt a 
hempsteadi Waddington-kúriából, olyan simán sikerült ellógnia, 
hogy még a legdörzsöltebb női zsaru is csak bottal üthette a 
nyomát. Mérget vett volna rá, hogy Mullett tévesen ítéli meg ezt 
az asszonyt, bárki is legyen. 

Kissé félrehúzta a függönyt, és óvatosan kilesett. A behatoló 
olyan közel állt az erkélyajtóhoz, hogy még a csillagok 
bizonytalan világánál is tisztán ki lehetett venni; amit látott, csak 
megerősítette Fanny iménti meggyőződését. Aggódó férjéhez 
megnyugtató hírrel tért vissza. 

– Ez a nő nem zsaru – jelentette ki. – A yardokat egy 
mérföldről kiszagolom. 

– Akkor ki lehet? 
– Legjobb, ha megkérded tőle magától. Figyelj csak, menj és 

adj be neki valami mesét, én pedig azalatt szépen kiosonok. 
Aztán, ha már leráztad, összefutunk valahol. Szégyen-gyalázat 
egy ilyen remek levest veszni hagyni, mégis vendéglőben fogunk 
vacsorázni. Tudod mit, az Astorban fogok várni rád. 

– De ha ez a nő nem zsaru, akkor miért nem maradunk, ahol 
vagyunk? 

– Hisz nem akarod, hogy az emberek megtudják, itt vagyok, 
ugye? Tegyük fel, hogy a gazdád fülébe jut a dolog; vajon ő mit 
szólna hozzá? 

– Igaz. Akkor menj csak. Várj meg az Astorban. Bár az elég 
főúri hely, ugye? 

– Hát, az ember legalább az esküvője napján étkezzen főúri 
helyen, nem? 

– Igazad van. 



– Nekem mindig igazam van – szögezte le Fanny, szeretettel 
megcsipkedve a férje arcát. – Ez az első dolog, amit nem árt a 
kobakodba vésned, most, hogy már házas ember lett belőled. 

Mullett visszament a nappaliba, és újból felkapcsolta a 
világítást. Lélekben sokkal erősebbnek érezte magát. 
Magabiztosan nyitotta ki az erkélyajtót. 

– Mit is mondott, asszonyom? 
Mrs. Waddington dühöngött. 
– Hogy gondolta, hogy csak fogja magát és elmegy, az ajtót 

meg becsapja az orrom előtt? 
– Utána kellett néznem valaminek a konyhában, asszonyom. 

Tehetek önért valamit? 
– Tehet. Szeretném tudni, kicsoda az a fiatal nő, aki a 

lakásban tartózkodik. 
– Egyetlen fiatal nő sem tartózkodik a lakásban, asszonyom. 
Mrs. Waddington gyanítani kezdte, hogy rosszul látott hozzá 

a faggatódzáshoz. Keresgélni kezdett a táskájában. 
– Tessék, fogja ezt a tízdollárost. 
– Köszönöm, asszonyom. 
– És nagyon lekötelezne, ha minden kérdésemre nyíltan és 

őszintén válaszolna. Mióta áll Mr. Finch alkalmazásában? 
– Pár hónapja, asszonyom. 
– És ez idő alatt talált bármi kifogásolhatót Mr. Finch 

viselkedésében? 
– Mr. Finch mindvégig úriemberként viselkedett, asszonyom. 
– Ez egyszerűen lehetetlen. Eszébe ne jusson becsapni 

engem. Igaz-e vagy sem, hogy mióta itt dolgozik, gyakran 
fordultak meg női vendégek a lakásban? 

– Azok a nők csak modellt állni jöttek, asszonyom. 
– Méghogy modellt állni jöttek! 
– Mr. Finch festőművész, asszonyom. 
– Magam is tisztában vagyok vele – borzongott meg Mrs. 

Waddington. – Tehát továbbra is kitart amellett, hogy Mr. Finch 
életvitele nem tér el az átlagostól? 

– Igenis, asszonyom. 
– Ez esetben – mondta Mrs. Waddington, s egy ügyes 

mozdulattal kirántotta az inas szorításából a tízdollárost – talán 
érdekelni fogja, hogy kicsit sem hiszek magának! 



– Ne már! – kiáltott fel az inas, lelke mélyéig felkavarva. – 
Hiszen az előbb nekem adta! 

– Most pedig visszaveszem – szögezte le Mrs. Waddington, 
miközben a papírpénzt visszatette a táskájába. – Nem dolgozott 
meg érte. 

Mullett jó alaposan bevágta az erkélyajtót, s közben csak úgy 
forrt a vére tehetetlen dühében. Egy darabig nem mozdult, csak 
állt ott, és csendben habzott a szája. Majd végül, teljes joggal 
háborogva magában, újfent lekapcsolta a világítást, és kiment. 

Amint a lépcsők aljához ért, arra lett figyelmes, hogy valaki a 
nevén szólítja, és ahogy sarkon fordult, egy hosszúra nőtt rendőrt 
pillantott meg, amint gyengéd tekintetű szemével jóindulatúan 
mustrálgatja. 

– Ugye, maga Mr. Mullett? – kérdezte a hatósági közeg. 
– Az vagyok. Mit óhajt? – érdeklődött az inas kissé 

kényszeredetten. Az embernek sosem könnyű levetkezni a régi 
rossz szokásait, és Mullett életéből jó néhány év úgy telt el, hogy 
ahányszor csak meglátott egy rendőrt, máris mindene reszketni 
kezdett, akár a rezgőnyárfa levele. 

– Nem emlékszik rám? Garrowaynek hívnak. Pár hete 
találkoztunk. 

– Nahát, tényleg – esett le a kő Mullett szívéről. – Maga a 
költő. 

– Igazán kedves, hogy ezt mondja – húzódott mosolyra a 
hatósági közeg szája. – Éppen Mr. Beamishnél készülök 
látogatást tenni. És mondja csak, Mr. Mullett, jól megy a sora? 

– Nem panaszkodom. És magánál hogy ityeg a fityeg? 
– Remekül! Hát, akkor nem is tartanám fel. Minden kétséget 

kizáróan valami fontos találkára siet. 
– Bizony. Mondja csak! – kiáltott fel Mullett, hirtelen ötlettől 

áthatva. – Szolgálatban van? 
– Momentán nem. 
– De azért nem bánná, ha fülön kellene csípnie valakit? 
– Hát persze. Mindig szívesen fülön csípem a bűnözőket. 

Valójában alig várom, hogy kézre kerítsek valakit. 
– Nahát, épp az előbb egy gyanús alak mászkált odafent a 

tetőn. Egy asszony. Kicsit sem tetszett nekem. 
– Csakugyan? Milyen érdekes! 



– Mindenütt körbeszaglászott, belesett az ablakokon, és 
biztosra veszem, hogy valami rosszban töri a fejét. Esetleg 
odamehetne és kifaggathatná, hogy voltaképp mit keres ott. 

– Azonnal utánajárok a dolognak. 
– A maga helyében letartóztatnám, bűnelkövetés alapos 

gyanújával. Viszlát. 
– Jó estét, Mr. Mullett. 
Mullett iménti jótette után igencsak emelkedett hangulatban, 

könnyed léptekkel sietett a találkájára. Garroway közrendőr 
pedig gumibotját lóbálva, elgondolkodva ment fel a lépcsőkön. 

III 

Időközben Mrs. Waddington egyre kevésbé érte be a csendes 
megfigyelés módszerével. Teljesen biztos volt abban, hogy az 
árnyék, amit a rolón keresztülsuhanni látott, egy fiatal 
nőszemélyhez tartozott; az ösztöne azt súgta, hogy abban a 
Washington tér közeli lakásban, amelyikben ott tartózkodik egy 
fiatal némber, az események már nem váratnak sokáig magukra. 
Az általa kifaggatott férfi minden bizonnyal figyelmeztette azt a 
fiatal perszónát, hogy őfelőle kérdezősködött, s így aztán ez a 
nőszemély szedte a sátorfáját és elment. De nemsokára visszatér. 
És George Finch is visszatér. Csupán türelmesen ki kell várnia, 
amíg visszajönnek. 

De a tetőről el kell tűnnie. A tilosban járó párocska először a 
tetőt fogja átfésülni, és ha senkit sem talál ott, hamis 
biztonságérzetbe ringatja magát. A következő taktikai lépése 
tehát az lesz, hogy lemegy és az utcán cirkál. És mindaddig ott is 
marad, míg csak a dolgok ismét mozgásba nem lendülnek. 

Épp indulni készült (voltaképpen már tett is egy lépést a 
lépcsőház felé vezető ajtó irányába), amikor halk, nyikorgó hang 
vonta magára a figyelmét, és némi meglepetésére azt látta, hogy 
az erkélyajtó nyílik kifelé. 

Az ajtó addig tárult, míg a nyílás nagyjából arasznyi nem lett, 
akkor egy újabb fuvallat kapta el, és megint becsukódott. Egy 
kicsit később ismét nyikorgás kélt, s az ajtó újból kifelé kezdett 
mozdulni. A jelek szerint az inast annyira megviselte a tíz dollár 
elvesztése, hogy kínjában elfelejtette helyére tolni a kallantyút. 



Mrs. Waddington megállt. Aztán egy lépéssel közelebb 
húzódott az ajtóhoz. Megragadta a kilincset, majd az erkélyajtót 
szélesre tárva a sötét szobába kukucskált. A nappali üresnek tűnt, 
ám Mrs. Waddington elég bizalmatlan asszony volt. 

– Jóember! – kiáltotta. 
Néma csönd. 
– Beszélni szeretnék magával. 
Most is csak a néma csönd honolt a lakásban. Mrs. 

Waddington végleg el akarta dönteni a kérdést, ezért tett egy 
utolsó kísérletet. 

– Azért jöttem, hogy visszaadjam magának a tíz dollárját. 
Még mindig néma csönd uralkodott. Mrs. Waddington 

immár tökéletesen biztos volt abban, hogy senki sincs odahaza. A 
nappaliba lépett, és a sötétben a falon tapogatódzva kezdte 
keresni a kapcsolót. És miközben keresgélt, a mélységesen mély 
sötétségből egyszer csak húsleves ínycsiklandó illata szállt felé. 

Mrs. Waddington megdermedt, akárcsak a kutya, mikor 
végre megpillantja az űzött vadat. Amikor Lord Hunstanton 
társaságában a Ritz-Carlton előcsarnokában üldögélt, 
közömbösnek mutatkozott ugyan azok iránt a különböző 
étvágygerjesztő illatok iránt, melyek annyira felzaklatták 
őlordságát, de azért őt is csak emberből gyúrták. Rég elmúlt már 
az óra, amikor általában vacsorát vett magához, és az étkezések 
terén Mrs. Waddington a megrögözött szokások híve volt. Mialatt 
a tetőn ácsorgott, már akkor is többször megkordult a gyomra, 
most viszont minden kétséget kizáróan tudatosult benne, hogy 
éhes. Tetőtől talpig remegni kezdett. Ennek a levesnek az illata 
egészen a lelke legmélyéig hatolt, és úgy felkavarta, mintha csak 
valami réges-régi szerelme hangja szólította volna. Mintegy 
önkívületben indult befelé, vaktában tapogatva a falat, és egyszer 
csak egy nyitott ajtóhoz ért, amely a jelek szerint egy folyosóra 
nyílt. Idebent, távol az erkélyajtótól, már mindenütt 
szuroksötétség vette körül, de ha látni nem is látott, szagolni 
azért még tudott, és most az orrán kívül nem is volt szüksége más 
vezetőre. Végigment a folyosón, egész idő alatt szimatolva, és egy 
másik nyitott ajtóhoz ért, ahol már olyan erős volt az illat, hogy 



szinte belekábult. Mostanra kiderült, hogy többféle összetevőből 
áll, ám fő alkotórésze valami jóféle hús. Mrs. Waddington a 
kapcsoló után tapogatózott, majd villanyt gyújtott, és akkor már 
látta, hogy egy konyhába jutott. A tűzhelyen pedig ott állt egy 
fazék. 

Az életben előfordulnak bizonyos helyzetek, amikor még a 
legcélratörőbb asszony is hagyja, hogy valami eltérítse 
gondolatait a fő célkitűzésétől. Mrs. Waddington ekkorra már 
arra a pontra jutott, amikor a leves tűnik az életben a lehető 
legfontosabbnak (hacsak nem a világ egyedüli értelmes 
dolgának). Levette az edényről a fedőt, és a hússal teli pára 
gyengéden arcon csókolta. 

Mrs. Waddington mélyen magába itta az illatot, majd 
megtöltött egy tányért levessel. Kanalat is talált. Még a sótartóra 
is rálelt. Aztán a borsszóró is a kezébe akadt. 

És miközben azon ügyködött, hogy minél alaposabban 
megborsozza a levest, egyszer csak valaki megszólalt a háta 
mögött. 

– Most megcsíptem! – mondta ez az illető. 

IV 

Abban a percben csak igen kevés dolog tudta volna másfelé 
terelni Mrs. Waddington gondolatait az előtte gőzölgő tányérról. 
Esetleg egy földrengés képes lett volna rá. Vagy egy 
bombarobbanás. Ám ez a felkiáltás is rögtön felkeltette a 
figyelmét. Az asszony hangos sikoly kíséretében fordult hátra, 
miközben a szíve úgy rángatódzott a mellkasában, mintha csak 
hula-hulát járna, ám Mrs. Waddington mindig is görbe szemmel 
nézte az ilyen különös, mostanság úgy felkapott déltengeri 
táncokat. 

Az ajtóban egy rendőr állt. 
– Akarom mondani, letartóztatom! – tette hozzá iménti 

kijelentéséhez bocsánatkérőleg a hatósági közeg. Kissé kedvét 
szegte, hogy a találkozás feletti izgalmában megfeledkezett Édes 
Anyanyelve ékes beszédéről. 



Mrs. Waddington olyasfajta asszony volt, akivel ritkán fordul 
elő, hogy keresgélnie kell a szavakat, most mégsem talált olyan 
kifejezést, ami az alkalomhoz illene. Csak állt ott némán, és 
levegő után kapkodott. 

– Megkérem, hogy legyen szíves velem jönni – szólította fel 
udvariasan a hatósági közeg. – És sok kellemetlenséget 
megspórol magának, ha nem ellenkezik, hanem szép csendesen 
szót fogad. 

Mrs. Waddington lassan kezdett magához térni a váratlan 
találkozás okozta tompa zsibbadtságból. 

– Minden meg tudok magyarázni! – tiltakozott. 
– Erre lehetőséget is kap majd az őrszobán – felelte a rendőr. 

– Saját érdekében azonban azt tanácsolom, hogy addig lehetőség 
szerint ne sokat beszéljen. Ugyanis figyelmeztetnem kell, hogy 
hivatalból kötelességem feljegyezni minden, elhangzott szavát. 
Mint látja, a noteszem meg a ceruzám itt is van a kezem ügyében. 

– Hiszen senkinek sem okoztam kárt! 
– Ennek eldöntése a bíróra tartozik. Talán szükségtelen is 

hangsúlyoznom, hogy az ön jelenléte ebben a lakásban több mint 
gyanús. Az erkélyajtón keresztül jutott be ide (mely cselekedete 
kimeríti a behatolás fogalmát), valamint tetten értem, amint épp 
nagyban dézsmálja e lakás tulajdonosának élelmiszerkészletét, 
azaz a levesét. Attól tartok, arra kell kérnem, hogy tartson velem 
az őrszobára. 

Mrs. Waddington egy kétségbeesett, könyörgő mozdulattal 
össze készült tenni a két kezét – ám azt kellett tapasztalnia, hogy 
valami megakadályozza ebben. 

Hirtelen ráébredt, hogy még mindig markában tartja a 
borsszórót. És ekkor hirtelen eszébe jutott valami, és ettől a 
gondolattól mindkét orcája úgy ki virult, akár a rózsa. 

– Hahh! – tört ki belőle. 
– Hogy tetszett mondani? – érdeklődött a rend őre. 
A bölcsek állítása szerint ezen a világon minden egyes 

tapasztalat, amit átélünk, és minden dolog, amiről olvasunk, 
csakis azért történik velünk, hogy a tanulságokat levonva 
okuljunk belőle, s ezáltal segítsen minket az élet mindennapos 
küzdelmében. Ennélfogva az sem tekinthető pusztán véletlennek 
(tovább követve iménti gondolatmenetünket), hogy Mrs. 



Waddington néhány napja elolvasta és tudat alatt megjegyezte az 
esti lapban megjelent tudósítást, mely arról számolt be, hogy 
betörtek egy New Jersey megyebeli, pontosabban West Orange-
beli tehetős polgár rezidenciájára. Ezt a történetet mintha 
egyenesen az ég küldte volna neki, hogy most kisegítse. 

Az összes csip-csup részlet nem őrződött meg emlékezetében, 
ám a riport egyetlen lényeges pontja most eszébe ötlött, 
méghozzá olyan viharos sebességgel, mintha csak valaki 
odafentről sugallta volna neki. Tisztán emlékezett rá, hogy 
miután a dühödt tulajdonos sarokba szorította, a West Orange-
beli betörő egy igen egyszerű trükkhöz folyamodva tudott 
elmenekülni, ugyanis fogta magát, és egyenesen a háztulajdonos 
képébe vágott mintegy félkilónyi feketeborsot. 

És ami ettől az egyszerű, valószínűleg iskolázatlan embertől 
kitelt, csak nem haladja meg a képességét egy hozzá hasonló 
kaliberű asszonynak, aki huszonhárom jótékonysági egyesületnél 
tölti be a tiszteletbeli elnök szerepét, és közismert 
gyermeknevelési szakértő. Szemérmesen félrefordult, és 
suttyomban nekilátott, hogy elkezdje lecsavarni a borsszóró 
tetejét. 

– Kérem, értse meg – mentegetődzött a rendőr –, hogy 
nekem ez az egész szörnyen kellemetlen… 

És milyen igaza volt! Egy perc sem telt bele, maga is 
rádöbbent: a lehető legpedánsabb stiliszta sem találhatott volna a 
„kellemetlen”-nél találóbb jelzőt az események leírására – 
mármint arra, hogy a világ váratlanul egyetlen hatalmas 
feketebors felhővé vált körülötte. Feketebors kaparta a torkát, 
feketebors tömte el az orrát, feketebors ment a szemébe, és 
feketebors csiklandozta az ádámcsutkáját. Egy rövid ideig csupán 
némán vonaglott kínjában, vakon maga körül tapogatódzva, 
majd miután megragadta az asztalt, mindkét kezével szorosan 
belekapaszkodott, és nekiállt tíisszögni. 

Ezek a gigászi tüsszentések végig ott visszhangzottak Mrs. 
Waddington fülében, miközben a koromsötét lakásból kifelé 
botorkált, míg végül sikerült egy nyitott ablakra bukkannia; 
gyorsan kimászott rajta, keresztülnyargalt a tetőn, aztán a 
tűzlétrára vetette magát. 



V 

A tűzlétra felé galoppozván, Mrs. Waddingtonnak nem igazán 
volt kialakult terve, csupán ama vágy hajtotta, hogy lehetőség 
szerint minél messzebb kerüljön a törvény képviselőjétől, mikor 
végül abbahagyja a prüsszögést és szemét kinyitva keresgélni 
kezdi támadóját. Ám alig jutott túl az első pár fokon, elgondolása 
máris kezdett valamivel határozottabb formát ölteni. Tudta, hogy 
a tűzlétrák, ha az ember elég kitartó és sokáig mászik rajtuk 
lefelé, egész a talaj szintig vezetnek, ezért úgy döntött, ő is 
végigmászik, hogy a szilárd anyaföldön végre biztonságba jusson. 
Csak a kilencedik emelet tájékán döbbent rá, hogy ez a bizonyos 
tűzlétra bizony nem valamiféle elhagyatott mellékutcában ér 
véget, hanem egy étterem vidám fényárban úszó 
kerthelyiségében, ahol ráadásul az asztalok felénél már vendégek 
ültek. 

Ez a látvány teljesen megdermesztette. Vagy hogy érzéseit 
pontosabb formába öntsük: szinte megállt benne az ütő. És nem 
is volt alaptalan a félelme. A krónika azon olvasói, akik vágtak 
már valaha feketeborsot egy rendőr képébe, majd aztán a 
tűzlétrán szándékoztak elmenekülni, jól tudják, hogy ami a 
tűzlétrákat mint menekülési útvonalat illeti, szinte nyomasztóan 
szem előtt vannak. Mrs. Waddington attól tartott, a rendőr most 
már bármelyik percben odajöhet a tető pereméhez alaposabb 
körülnézés végett, és az asszony tisztában volt vele, mennyire 
meghaladja képességeit, hogy tejesüvegnek, avagy 
szemetesvödörnek próbálva álcázni magát becsapja. 

A létfenntartás ösztöne azonban nem csupán az elmét élesíti, 
hanem egyúttal az erkölcsi gátlásokat is tompává teszi. Mrs. 
Waddington esetében sem volt ez másként. Pengévé vált agya 
villámgyorsan kapcsolt: ha bemászik azon az ablakon, ami előtt 
most ácsorog, akkor biztonságban tudja magát a fürkész 
tekintetek elől; csorbult erkölcsi érzéke nem volt hajlandó 
fontolóra venni, miszerint e tette (mármint a bemászás, mely 
rendőr pajtása szerint kimeríti a behatolás fogalmát) milyen 
mélységesen elítélendő. Másrészt, aznap este már úgyis behatolt 
egy lakásba, és a mondás is azt tartja, hogy evés közben jön meg 
az étvágy… így aztán röpke tíz másodperccel később Mrs. 



Waddington újfent azon kapta magát, hogy valami idegen ember 
ingatlanában tapogatódzik keresztül a vaksötétségen. 

A nyirkos törölközők szaga no meg az avas zsír és főtt 
káposzta bűze egyértelműen arról árulkodott, hogy a szoba, 
melyen épp próbál keresztülosonni, nem más, mint a konyha, ám 
mindenütt olyan áthatolhatatlan sötétség honolt, hogy semmit 
sem volt képes kivenni a környezetéből. Ebben a pillanatban 
teljes határozottsággal csak annyit mondhatott erről a konyháról, 
hogy van benne egy partvis. Ezt pedig onnan tudta, hogy pont 
akkor lépett rá az aljára, mire a nyél felcsapódott és alaposan 
szemközt vágta. 

– Aúú! – hördült fel kínjában Mrs. Waddington. 
A történteket semmilyen megjegyzéssel nem állt szándékában 

kommentálni (hiszen akik kései órákon épp mások konyháján 
lopakodnak keresztül, jobban teszik, ha némán és 
elővigyázatosan osonnak), ám a hirtelen, éles fájdalom miatt 
akarva-akaratlan feljajdult. És legnagyobb rémületére valaki 
meghallotta a kiáltását. A sötétségen keresztül előbb olyan fura 
nesz hallatszott, mint amikor a dugót húzzák ki a palackból, majd 
valaki megszólalt: 

– Ki az? – kérdezte kellemetlen, recsegő hangon. 
Mrs. Waddington megállt, és szinte megbénította a félelem. 

Adott körülmények között még a legdallamosabb beszédben sem 
lelte volna igazán örömét, azonban valami lágy, kedves csengésű 
hang valószínűleg egy hangyányival kevesebb szorongást és 
ijedséget váltott volna ki belőle. Ez a hang olyan hang volt, 
amelyből hiányzik mindenféle emberi együttérzés; egy rozsdásan 
csikorgó hang, tele rosszindulattal, olyan hang, melynek hallatán 
Mrs. Waddington remegni kezdett, és hirtelen szalagcímek 
jelentek meg lelki szemei előtt:  

 
BRUTÁLISAN LEMÉSZÁROLTÁK 
A KONYHÁBAN A JÓ TÁRSASÁG 

EGYIK VEZETŐ TAGJÁT 
 
 
– Ki az? 
 



TESTÉT FELDARABOLTÁK 
ÉS A MOSOGATÓ ALÁ REJTETTÉK 

 
– Ki az? 
 

A LEVÁGOTT FEJ NYOMÁN TALÁLTAK 
A DETEKTÍVEK A TETTHELYRE 

 
– Ki az? 
Mrs. Waddington nagyot nyelt. 
– Mrs. Sigsbee H. Waddington vagyok – rebegte halkan. És 

ha ezt a kijelentését Sigsbee Horatio hallotta volna, alaposan 
meglepte volna a felfedezés, hogy a felesége ilyen behízelgő és 
alázatos hangnemet is képes megütni. 

– Ki az? 
– Mrs. Sigsbee H. Waddington. A Keleti Hetvenkilencedik 

utcában lakom, és a Long Islandbeli Hempsteadben van 
nyaralóm. Elnézést kérek, ha furcsának találja, amiért csak így 
egyszerűen… 

– Ki az? 
Mrs. Waddington rettegésén kezdett felülkerekedni 

bosszúsága. Mindig is idegesítette, ha süket emberekkel beszélt, 
és azon a véleményen volt (mint a legtöbb türelmetlen és 
zsarnoki észjárású nőszemély), hogy amennyiben vennék 
maguknak a fáradságot, minden szót tisztán érthetnének. Ezért 
hát felemelte a hangját, és kissé kényszeredetten felelt. 

– Mint már mondottam volt önnek, Mrs. Sigsbee H. 
Waddington vagyok… 

– Vegyél diót – váltott témát a hang. 
Mrs. Waddington hangos csattanással zárta össze a fogát. 

Minden, addig őt emésztő félelem és rossz érzés hirtelen 
tovatűnt, hogy helyét a jeges dühnek adja át. Egy rátarti asszony 
számára csak kevés dolog lehet gyötrelmesebb annál, mint 
amikor ráébred: arra pazarolta az idejét, hogy igyekezett 
tiszteletteljesen beszélni egy papagájjal – és mindössze az 
akadályozta meg, hogy valamiféle csúnya jelenetre sor kerüljön, 
hogy a szuroksötétben Mrs. Waddington képtelen volt 
behatárolni a madár helyét. Ha sikerül a papagáj közelébe 



férkőznie, egészen biztos, hogy olyasmit tett volna a jószággal, 
ami cseppet sem szolgál javára. 

– Grr! – fakadt ki méltatlankodva Mrs. Waddington, tettek 
helyett beszédbe sűrítve felháborodását; már amennyire puszta 
szavakba önthető a méltatlankodás. És figyelmen kívül hagyva a 
madár kérését, miszerint menjen oda hozzá és vakargassa meg 
egy kicsit a buksiját (mely kérés az adott körülmények között 
legfeljebb rosszul időzített, ízetlen tréfának volt vehető), 
továbbment, az ajtót keresgélve. 

Iménti nagy ijedelme utóhatásaként különös nyugalom szállt 
rá. Pár perccel ezelőtti remegése megszűnt, és most már 
céltudatosan és határozottan tört előre útján. Megtalálta és 
kinyitotta az ajtót. Bár odakint is teljes sötétség honolt, ám egy 
befüggönyözetlen ablakon keresztül elég fény hatolt be ahhoz, 
hogy kivegye: egy nappaliba jutott. Szemközt, az egyik sarokban 
magas támlájú dívány terpeszkedett, egy másik sarokban meg 
fiókos íróasztal állt. A süppedős szőnyegen többfelé is 
karosszékek voltak elszórva, és kevésbé áldatlan állapotok 
közepette Mrs. Waddington boldogan leült volna valamelyikbe, 
hogy kissé megpihenjen. 

Akkor ugyanis már jó ideje talpon volt, ráadásul sosem 
tartozott azok közé az asszonyok közé, akik élvezik a hosszas 
álldogálást, ám a józan megfontolás arra intette, kiizdje le a 
letelepedés utáni vágyát, hiszen ez a perc tettekért, s nem 
lazításért kiáltott. Ezért a csábító látványtól az ajtó felé fordult, 
amely feltételezése szerint nemcsak az előtérbe, hanem a 
lépcsőházba és egyúttal a biztonságba is vezetett – ám ahogy 
kinyitotta, a zárban elforduló kulcs hangja ütötte meg a fülét. 

Mrs. Waddington kicsit sem tétovázott, hanem azonnal a 
tettek mezejére lépett. Előbbi különös nyugalma fejveszett 
pániknak adta át a helyét. Kilőtt nyílként süvített vissza a 
szobába, és egyetlen jól sikerült mozdulattal átvetvén magát a 
dívány felett, a magas támla rejtekébe süllyedt, és minden 
erejével azon volt, hogy lehetőség szerint elfojtsa zihálását. 

– Régóta vár? – érdeklődött egy, az asszony számára 
láthatatlan illető a villanyt felkapcsolva, társához intézve 
kérdését, aki ugyancsak kívül maradt Mrs. Waddington 
látómezején. 



Ez a hang idegen volt a nő számára, ám a kérdésre választ 
adó orgánumot már olyan megdöbbentően ismerősnek találta, 
hogy megdermedt fektében, és alig hitt a fülének. Mert ez a hang 
nem máshoz, mint Ferrishez, tulajdon komornyikjához tartozott 
– akinek ekkorra (amennyiben hitelt érdemeltek volna korábbi 
szavai) már javában egy beteg hozzátartozója ágya mellett lett 
volna a helye. 

– Egy ideje már itt várakoztam, uram, de ez nem okozott 
számomra kényelmetlenséget. 

– Mivel kapcsolatban akart beszélni velem? 
– Ugye, ön Mr. Lancelot Biffen, a Városi Locsogó 

főszerkesztője? 
– Igen, én vagyok. De fogja rövidre, mert rögvest újra el kell 

mennem itthonról. 
– Értesüléseim szerint, Mr. Biffen, a Városi Locsogó 

örömmel vesz minden, a társasági élet krémjével kapcsolatos 
érdekességet, és jelentős ellenszolgáltatásban részesíti a hír 
hozóját. Nekem pedig épp egy ilyen újság van a tarsolyomban. 

– Kiről lenne szó? 
– A munkaadómról, uram, Mrs. Sigsbee H. Waddingtonról. 
– És mit követett el ez a nő? 
– Az bizony elég hosszú történet… 
– Akkor pedig nekem nincs időm rá, hogy végighallgassam. 
– Arról beszélek, hogy Mrs. Waddington mostohalányának 

szenzációs körülmények között félbeszakadt az esküvője… 
– Ezek szerint elmaradt az eskem-beskem? 
– Bizony, uram, és ami megakadályozta, az egyszerűen… 
Mr. Biffen izgatottan felkiáltott. Ekkor valószínűleg egy 

pillantást vetett az órájára, és elhűlve tapasztalta, mennyire 
elrepült az idő. 

– Most már tényleg rohannom kell – mondta. – Negyedóra 
múlva találkozom valakivel az Algonquinben. Ugorjon be az 
irodámba valamikor holnap délelőtt. 

– Tartok tőle, hogy ez lehetetlen, uram, mivel… 
– Akkor ide süssön, próbált már valaha összecsapni pár sort? 
– Igenis, uram. Little-Seeping-in-the-Worldben gyakorta 

jelent meg pár soros cikkem a helyi egyházközségi lapban. A 
vikárius úr igen meleg hangon méltatta az írásaimat. 



– Akkor tegye le magát, és vesse papírra az eseményeket. Rá 
se rántson a stílusra, majd később kipofozom az egészet. Egy 
órán belül visszajövök, ha nem gond, akár meg is várhat. 

– Rendben van, uram. És a tiszteletdíjam? 
– Később azt is megbeszéljük. 
– Igenis, uram. 
Ekkor Mr. Biffen kiment a szobából, majd ezt követően 

felfordulás zaja szűrődött a nappaliba, feltehetőleg a hálóból, 
ahol a főszerkesztő a jelek szerint keresett valamit. Aztán 
hallatszott, amint becsapódik a bejárati ajtó, és a lakásra csend 
borult. 

Mrs. Waddington továbbra is a dívány mögött lapult. 
Közvetlenül Mr. Biffen távozását követően volt egy olyan perc, 
amikor már-már kiegyenesedett, hogy áruló komornyikja 
szemébe nézzen és közölje vele, miszerint ki van rúgva, ám 
érettebb megfontolás után elvetette ezt az ötletet. Nagy 
elégtételére szolgált volna, ha a támla mögül előbukkanva 
láthatja, amint ez az ember hétrét görnyed a tekintete előtt – 
azonban rájött, hogy a jelen helyzet túlságosan szövevényes 
ahhoz, hogy ilyesmit megengedjen magának. Tehát továbbra is 
meghúzódott a dívány mögött, és azzal múlatta az időt, hogy 
valamiképp megpróbálja kiállítani az alsó lábszárába beleállt 
görcsöt. 

Az íróasztal felől a papíron végigszántó toll halk percegése 
hallatszott. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Ferris igen alapos 
munkát végez, minden erejével az előtte álló feladatra 
összpontosít. Minden jel arra vallott: a komornyik is azon szerzők 
egyike, akik Flaubert-hez hasonlatosan semmi fáradságot nem 
sajnálnak ama cél érdekében, hogy minden szavuk tiszta és 
érthető legyen, és ezért készen állnak rá, hogy akár a 
végtelenségig kijavítsák, majd újból átjavítsák a szöveget, amíg 
csak a lelkükben lakó művész nem elégedett az alkotással. 

Ám egy olyan, folyton nyüzsgő városban, mint New York, 
csak ritkán adatik meg a művésznek, hogy hosszabb ideig a 
munkájába mélyedjen. Egy telefoncsengő éles hangja törte meg a 
csendet, és Mrs. Waddington hosszú-hosszú ideje nem tapasztalt 



örömmel ébredt rá, hogy a készülék odakint szól, a folyosón, és 
nem odabent, a szobában. Amikor meghallotta, hogy a 
komornyik felkel a székből, olyan vad öröm töltötte el, akárcsak 
az akasztófa alatt álló elítéltet, amikor az utolsó percben látja, 
amint tajtékos paripáján bevágtat a hírnök a királyi 
kegyelemmel. És a folyosóról hamarosan a komornyik kimért 
hangja hallatszott be hozzá, amint épp tudtára adja a vonal túlsó 
végén lévő illetőnek, hogy Mr. Biffen házon kívül tartózkodik. 

Mrs. Waddington elhagyta rejtekét. Tudta, hogy nagyjából 
húsz másodperc áll a rendelkezésére, és abból egyetlenegyet sem 
akart elvesztegetni. Mire Ferris visszatért a nappaliba, hogy újból 
belemélyedjen írói alkotásába, az asszony már ismét a 
konyhában volt. 

Az ablaknál állt, és a tűzlétrára meredt. Érzése szerint 
mostanra már elmúlt a veszély, és biztonságosan újból tetőre 
mászhat. Elhatározta, hogy nagyon lassan elszámol magában 
háromszázig, és vállalván a kockázatot, belevág.  



Tizenötödik fejezet 

Molly és Sigsbee Horatio (utóbbi halkan a bajsza alatt motyogva: 
Gallagher! Gallagher! Gallagher! – hiszen szerette volna 
elkerülni, hogy e bűvös név ismét kimenjen a fejéből) mintegy 
negyed órával Mrs. Waddington Hispano-Suizája után indult el a 
sportkocsin. Azonban félúton New York felé egy defekt 
tartóztatta fel őket; Sigsbee Horatio addig-addig piszmogott a 
kerékcserével, hogy ezzel csak még több időt veszítettek. Így 
aztán Molly, aki előbb még letette apját a főkapitányság előtt, 
nagyjából akkor ért a Sheridan bérház kapuja elé, amikor Mrs. 
Waddington arra a meggondolatlanságra ragadtatta magát, 
amitől aztán Garroway közrendőrnek vérben kezdett forogni a 
szeme. 

Molly felszaladt a lépcsőn, és megnyomta George 
lakáscsengőjét. Egy darabig úgy tűnt, senki sem felel a 
csengetésére, ám pár perc elteltével a folyosó irányából lépéseket 
hallott közeledni. Kinyílt az ajtó, és Molly egyszer csak azon 
kapta magát, hogy egy rendőr égő pillantásával néz farkasszemet. 

Meglepetten meredt a hatósági közegre. Eddig még soha 
életében nem látta ezt az embert, és azt kívánta: bárcsak most se 
kéne látnia, mivel a rendőr igencsak távolt állt attól, hogy szemet 
gyönyörködtető látványnak nevezzék: nemcsak az orra, de a füle 
és a szeme is olyan vörösben égett, hogy szinte lángra kapott, 
torzonborz üstökéből pedig víz csepegett a földre. Azt remélvén 
ugyanis, hogy némileg enyhíthet a képébe szórt feketebors okozta 
kínokon, Garroway közrendőr akkor már egy ideje a konyhai 
csap alá tartotta a fejét: ezért aztán most szakasztott úgy festett, 
mint egy pár napos vízi hulla. Egyetlen apróság árulkodott arról, 
hogy jelen esetben a látszat csalóka: kegyetlen tüsszögése, ami 
egyáltalán nem jellemző a tetemekre. 

– Hát maga meg mit keres itt? – érdeklődött Molly. 
– Hapci! – prüsszögte válasz gyanánt a rendőr. 
– Hogy mondta? – kérdezte a lány. 
A lovagias hatósági közeg ekkor sikeresen úrrá lett egy újabb 

tüsszentésen – s eme nemes tettéért cserébe igazán rászolgált 
volna az előléptetésre. 



– Az előbb súlyos testi sértés történt – mondta. 
– Csak nem Mr. Finch sérült még? – sikkantotta Molly 

ijedten. 
– Mr. Finchnek kutyabaja. Én voltam a szenvedő alany. 
– És maga kicsoda? 
– A nevem Ga-he-ro-ho-wa-he-héjj! 
– Tessék? 
– Gar-ro-ho-há-PCI!!… Garroway – mutatkozott be a rend 

őre, amint kissé lehiggadt. 
– Hol van Mr. Finch? 
– Hát, azt bizony nem tudnám megmondani, kisasszony. 
– Mondja csak, megfázott? 
– Nem, kisasszony, nem fáháztaham meg. Valami nőszemély 

borsot szórt a képembe. 
– Jobban meg kellene válogatnia a nőismerőseit – jelentette 

ki Molly szigorúan. 
Ez az igaztalan vád a hatósági közeg elevenébe talált. 
– Egyáltalán nem ismerem azt az asszonyt. Csak le akartam 

tartóztatni. 
– Ja, vagy úgy. 
– Épp rajtacsíptem, amint betört ide. 
– Szent Isten! 
– És amikor közöltem vele, hogy kénytelen vagyok őrizetbe 

venni, hozzám vágta a nyitott borsszórót, és elmenekült. 
– Szegény ember! 
– Köszönöm a kedves szavakat, kisasszony – mondta 

Garroway közrendőr hálatelt hangon. Ilyen körülmények között 
minden férfinak jólesnek az együtt érző szavak, és ha a vele 
rokonszenvező illető nem elég, hogy fiatal meg vonzó, de 
ráadásul még hatalmas, olvatag, kék tekintettel is néz rá, nos, 
akkor az ember fia úgy érzi, mintha hájjal kenegetnék. 

– Hozhatok magának valamit? – kérdezte Molly. 
Garroway közrendőr ajkán lemondó mosoly jelent meg, 

ahogy megrázta a fejét. 
– Hisz tudja, kisasszony, hogy per pillanat törvény tiltja az 

italozást. Ráadásul az a nagy helyzet, hogy magam is annak a 
különítménynek vagyok a tagja, amelyik ma este fog razziázni egy 
alkoholos frissítőket is felszolgáló étteremben. 



– Az előbb úgy értettem, hogy szívesen hoznék magának 
valami kenőcsöt a patikából. 

– Hát, ez igazán rém kedves magától, kisasszony, de 
álmomban se jutna eszembe ilyesmivel fárasztani kiskegyedet. 
Majd az őrszoba felé menet beugrok a gyógyszertárba. Azonban 
most magára kell hagynom, mert mennem kell áhátöhöltözni. 

– Tessék? 
– Mennem kell átöltözni. 
– De minek? 
– Amiatt a razzia miatt, amelyikről az előbb már említést 

tettem: a különítmény tagjainak esti öhöltöhözéket kell viselniük. 
Mégpedig azért, hogy félrevezessük az éhétteherem személyzetét, 
és hamis biztonságba ringassuk őket. Tudja, semmi értelme sem 
lenne, ha egyenruhában állítanánk be hozzájuk. Akkor rögtön 
gyanút fognának, és minden lépésükre vigyáznának. 

– Hú, de izgalmas! És melyik étteremben fognak razziázni? 
Garroway közrendőr kicsit habozni látszott. 
– Nos, kisasszony, ez ugyan szigorúan hivatali titok, de abban 

bízva, hogy senkinek sem adja tovább, magácskának elárulom, 
hogy a rahazzihia a Lila Libában lesz, itt, a sarkon. De most már 
tényleg mennem kell, kisasszony, úgyhogy további szép estét 
kívánok. 

– Várjon még egy percet. Én azért jöttem, hogy beszéljek Mr. 
Finchcsel. Látta őt egyáltalán? 

– Nem, kisasszony. Amióta én itt vagyok, senki sem jött. 
– Hát, akkor várok. Jó estét. Remélem, hamarosan jobban 

érzi magát. 
– Hála kedves együttérzésének, már most is sokkal jobban 

érzem magam, hölgyem – felelte udvariasan a rend őre. – Jó 
ehestéhét, kisasszony. 

Molly kisétált a tetőre, aztán csak állt ott, s a város milliónyi, 
hunyorgó fényét bámulta. Odafent, tízemeletnyi magasságban 
New York minden zaja halk morajlássá szelídült, a levegő pedig 
hűvös és balzsamos volt. Enyhe fuvallatok játszadoztak a 
cserepes növények közt, melyeket Mullett oly féltő gonddal ápolt, 
és a félhold úgy sugározta rá fényét, mintha csak elnézését kémé 
– maga is tisztában lévén azzal, hogy jelen körülmények között 
csak ennyire futja tőle. Hiszen a holdnak is, miként Sigsbee H. 



Waddingtonnak (aki jelenleg épp nagyban a harmadik 
Gallaghere felé caplatott) nagy, nyílt térségek szükségeltettek 
ahhoz, hogy igazán ki tudjon bontakozni. 

Molly azonban semmi kivetnivalót nem talált ebben a sápadt, 
ezüstös ragyogásban. Szinte a gazda szemével tekintett rá – saját, 
külön bejáratú holdjának érezte, melynek most épp az őt 
nászútjára vivő vonat ablakán át kellene a fülkéjébe 
kukucskálnia. S igazán nem róható fel a holdnak, hogy ez az 
utazás némi késedelmet szenved; ahogy az égitestre meredt, 
mindent elkövetett, hogy kifejezze a tekintetével: ezzel maga is 
tökéletesen tisztában van. 

Ekkor fojtott kiáltás törte meg a csendet, és a lány sarkon 
perdülvén George Finchcsel találta szemben magát. 

George Finch némán meredt rá a holdfényben. Habár 
minden jel arra vallott, hogy amit maga előtt lát, csakis Molly 
lehet, mégis teljes képtelenségnek érezte, hogy Molly a saját testi 
valójában, ténylegesen ott legyen, ezért csakis arra tudott 
gondolni: csalóka játékot űz vele a képzelete. Rájött, hogy 
mindama idegfeszültség, amin ezen a kimerítő napon 
keresztülment, annyira megviselte, hogy most már a halál 
mezsgyéjének közelében járó sivatagi vándorok lelkiállapotába 
jutván, ábrándképet lát. Ezért hát tapodtat sem mozdult, mert 
attól tartott, ha kö-zelebb megy hozzá, szertefoszlik a látomás – 
miként az álombéli emberek is tovatűnnek, ha megérintik őket. 

Mollynak azonban sokkal gyakorlatiasabb volt az észjárása. 
Húsz mérföldet tett meg, csak hogy láthassa George-ot. Úgy tűnt 
neki, már hosszú órák óta vár rá. És most George végre ott állt 
előtte. Azt tette, amit tennie kellett: felsikkantott örömében, és 
fürgén odaszökkent hozzá. 

– Georgie! Kutyuskám! 
Az ember (miként a jó pap) holtig tanul. George is ráébredt, 

hogy bizony alaposan melléfogott és nem ártana, ha 
felülvizsgálná nézeteit azzal kapcsolatban, mit lehet és mit nem 
lehet egy álomban. Amikor megérintette, az előtte álló 
tüneménynek ugyanis esze ágában sem volt szertefoszlani, sőt, 
épp ellenkezőleg, szinte percről percre szilárdabbnak tetszett. 



A fiú lehunyt szemmel, csak úgy, próbaképpen megcsókolta. 
Aztán újból kinyitotta a szemét. A látomás még mindig ott volt 
előtte. 

– Tényleg te vagy az? – kérdezte George. 
– Hát persze! 
– De hogyan… miként… 
Fenti szavakat kimondván, George-nak végre eljutott a 

tudatáig (nagyjából átlagosnak mondható értelmi képességekkel 
lévén megáldva), mennyire felesleges szócséplésre pocsékolni 
ezeket a csodás perceket. Ez most nem a beszéd ideje volt, így 
aztán szavak kiejtése helyett másra használta a száját, és a tetőre 
csend borult. A hold elégedetten pillantott le rájuk. Egy ilyen 
nagyvárosban a hold számára elenyészően kevés az érdekes 
látnivaló, ám most igencsak kedvére való látvány tárult az égitest 
szeme elé – az igazat megvallva, kizárólag az ilyen néznivalókért 
érdemes egy holdnak egyáltalán sütnie. 

George Mollyn csüggött, és Molly George-on csüggött; úgy 
kapaszkodtak egymásba, mint két, hajótörött tengerész, amikor a 
hullámok ostromolta tengerparton végre összetalálkoznak. 
Megszűnt számukra a külvilág, s mindenről megfeledkezve 
ölelték egymást. 

Ám a külvilág sohasem engedi, hogy sokáig 
megfeledkezzenek róla. George hirtelen nagyot kiáltott, és 
kibontakozott a lány karjából. A tető peremén lévő alacsony 
falhoz rohant, és körülnézett. 

– Mi a baj? 
George megnyugodva fordult vissza Mollyhoz. Felesleges volt 

izgatnia magát. 
– Mintha láttam volna valakit a tűzlétrán, édesem. 
– A tűzlétrán? De mégis, ki lehetett az? 
– Az volt az érzésem, hogy az alattam lakó pasas. Aljas, 

alamuszi alak, mindig, mindenbe beleüti az orrát, és Lancelot 
Biffennek hívják. Tudtommal már máskor is szaglászott idefenn. 
Egy pletykalap, a Városi Locsogó főszerkesztője; más se hiányzik, 
mint hogy meglásson minket, 

Molly ijedten sikkantott fel. 
– Biztos vagy benne, hogy senki sem járt itt? 
– Száz százalékig. 



– Olyan rémes lenne, ha valaki meglátna engem. 
George magában csendben elátkozta túlságosan élénk 

képzelőerejét, mely magával ragadta, s ennek köszönhetően úgy 
látta, mintha a nyári égbolt előtt egy sötét tömeg rajzolódna ki. 
Csak annyit ért el vele, hogy tönkretette ezt a csodás percet, 
amely már soha többé nem hozható vissza. 

– Ne idegeskedj, szívem – mondta. – Még ha meg is látott, 
akkor sem fogja soha kitalálni, kicsoda lehetsz. 

– Ezzel arra célzol, hogy nincs abban semmi különös, ha 
téged egy lánnyal csókolódzva talál idefent? 

George-nak akkor már annyira cafatokban lógtak az idegei, 
hogy elérte azt a lelkiállapotot, amikor egyetlen férfi sem igazán 
biztos abban, iménti szavaival voltaképpen mit is akart mondani, 
ám azt azért még így is bármibe lefogadta volna, hogy erre az 
egyre aztán végképp nem gondolt – s nagy igyekezetében, amint 
egyszerre vagy háromféleképpen igyekezett tagadni az iménti 
vádat, hatalmas csomót kötött a nyelvére. 

– Végül is azok után, ami délután történt… – jegyezte meg 
Molly, és kissé távolabb húzódott a fiútól. 

Rendes körülmények között soha nem viselkedett 
kegyetlenül, ám a fajok nősténye köztudottan majd eleped a 
vágytól, hogy kínpadra vonhassa a szeretett hímet. Bár az 
asszonyok képesek rá, hogy betöltsék a mentőangyal szerepét, ha 
párjuk homlokát fájdalom, avagy baj felhőzi, egyébiránt azonban 
kimondottan rosszul esne nekik, ha egyetlen, kínálkozó alkalmat 
is elszalasztanának, amikor esélyük nyílik jó alaposan 
megszurkapiszkálni a férfit s aztán végignézni, miként vergődik 
utána a boldogtalan. 

George úgy érezte, nyelve mostanra nagyjából elérte a 
kismacska által összevissza pofozott pamutgombolyag ziláltsági 
fokát, ám rettentő erőfeszítések árán valahogy kibogozott párat a 
nagyobb csomók közül, hogy újból képessé váljon a tagolt 
beszédre. 

– Szavamra mondom – kezdett védőbeszédébe, miközben 
érzései olyannyira magukkal ragadták, hogy ökölbe szorított 
kezét szenvedélyes mozdulattal a magasba lendítette. 

Molly örömében gyöngyöző hangon felkacagott. George iránti 
érzelmei mindig is akkor mélyültek el igazán, ha a fiú valami 



mókás dolgot művelt, és George eddig talán még soha nem 
művelt a mostanihoz foghatóan mókás dolgot. 

– Becsületszavamra mondom, akár meg is esküszöm rá, ha 
kell, hogy még soha életemben nem láttam azt a pokol 
legmélyebb bugyrából szalajtott nőszemélyt. 

– Pedig úgy látszott, ő nagyon is jól ismer téged. 
– Az a nő nekem teljesen, tökéletesen, kimondottan és amúgy 

egészben véve totálisan vadidegen. 
– Biztos vagy benne? Nem lehet, hogy miután meguntad és 

eldobtad, egyszerűen csak megfeledkeztél szegény teremtésről? 
– Esküszöm – mondta George, és csak az utolsó minutában 

sikerült visszafognia magát, hogy hozzá ne tegye: „és a hold 
legyen rá a tanúm”. – És ha netán kíváncsi vagy a 
véleményemre… 

– Hogyne lennék. 
– Szerintem ennek a nőnek egy kerékkel kevesebb jutott. 

Mármint sült bolond volt. 
Ekkor Molly úgy döntött, elég ideje gyötri már a fiút. Egy 

lánynak mindig csalhatatlanul meg kell tudnia ítélni, meddig 
tanácsos elmennie a kínzással. A kellőképp kimért adag 
gyötrelem hasznára válik a férfiembernek, hiszen nemcsak 
serkenti az agyműködését, hanem munkára, tettre kész 
állapotban is tartja – ám ami sok, az sok. 

– Szegény kicsi Georgie! – kiáltotta bocsánatkérő hangon. – 
Csak nem gondoltad komolyan, hogy akár egyetlen szavát is 
komolyan vettem annak a nőnek, ugye, nem? 

– Micsoda! Tényleg nem hitted el, amit mondott?! 
– De nem ám! 
– Molly – kezdte George, minden szavának külön 

nyomatékot adva –, semmi kétség sem férhet hozzá, hogy te vagy 
a legkedvesebb, legédesebb, legszeretetreméltóbb, 
legtökéletesebb és legangyalibb lény, aki valaha is ezen a földön 
élt. 

– Tudom. Ugye, milyen mázlista vagy? 
– Ezek szerint te azonnal rájöttél, hogy az a nő csak egy 

eszelős? Rögtön felismerted, hogy azt a szerencsétlent valami 
kényszerképzet szállta meg, és csupán emiatt… 



– Dehogyis jöttem rá! Először elképzelni sem tudtam, mi 
üthetett belé, aztán amikor apa beállított azzal, hogy eltűnt a 
gyöngysorom, egyszer csak minden a helyére került. 

– Hogyan? Eltűnt a gyöngysorod? 
– Igen, és csakis az a nő vihette el. Tolvaj volt. Hát nem 

érted? Nagyon okosan, előre kitervelte az egészet, hiszen 
másképp sehogy sem tudott volna az ékszerhez férni. De azzal, 
hogy olyan nagy sebbel-lobbal a szobába rontott és megvádolt, 
egyből mindenki figyelmét rád terelte az esküvői ajándékok 
helyett. Aztán amikor megjátszotta, hogy eszméletét vesztve 
ráomlik az asztalra, egyszerűen felmarkolta a gyöngysort, és 
mielőtt bárki észbe kapott volna, mi történt, már ki is viharzott 
vele. 

George zajosan szívta be a levegőt. Ökölbe szorult a keze. 
Olyan dermesztő pillantást vetett az egyik cserepes növényre, 
mintha az az ártatlan palánta mélyen a lelkébe gázolt volna. 

– Csak fussak össze még egyszer ezzel a nővel… 
Molly elnevette magát. 
– Mama továbbra is kitart a véleménye mellett, mármint 

amellett, hogy te már régóta ismered ezt a nőt, akinek minden 
szava igaz volt, és csupán hirtelen felindulásában emelte el a 
gyöngysort. Hát nem muris tőle? 

– Muris! – visszhangozta George komoran – Ez a jelző 
nemigen alkalmas rá, hogy leírja a drágalátos mostohaanyádat, 
aki a kezdet kezdetétől fogva nem volt egyéb, mint egyetlen, véget 
nem érő halálhörgés, siralom! Ha valaki rászolgált már valaha, 
hogy ólmosbottal jól kupán vágják, akkor az nem más, mint Mrs. 
Waddington! És ha netán kíváncsi lennél, mi az őszinte és 
elfogulatlan véleményem ezzel a pusztító kórral kapcsolatban, aki 
nem átallotta a családod nyakába varrni magát, s így lett 
mostoháddá, miközben a világ többi emberének életében az 
általános bajkeverő szerepét tölti be, akkor kezdetnek csupán 
annyit jegyeznék meg… Azonban most nincs rá időnk, hogy kellő 
alapossággal kivesézzem. 

– Tényleg nincs. Máris fordulok vissza. 
– Maradj még! 
– Nem lehet. Haza kell mennem, hogy összecsomagoljak. 
– Összecsom…? 



– Csak egyetlen árva bőröndre való holmit. 
George-dzsal fordult egyet a világ. 
– Ez azt jelenti, hogy elutazol? – nyögte ki nagy nehezen. 
– Igen. Holnap indulok. 
– Az ég szerelmére! És meddig maradsz? 
– Az idők végezetéig. Mégpedig veled. 
– Énvelem? 
– Hát persze! Még mindig nem érted? Most szépen 

hazamegyek és bepakolok egy bőröndbe. Aztán visszajövök New 
Yorkba, és az éjszakát egy szállodában töltöm, aztán holnap 
reggel korán összeházasodunk, délután pedig útnak indulunk, 
csak te meg én, hogy sok-sok mérföld távolságra legyünk 
mindenkitől. 

– Molly! 
– Nézz a holdra! Most már javában a mi vonatfülkénk 

ablakán keresztül kéne bekandikálnia. 
– Bizony. 
– Nos, szerintem holnap este ugyanúgy megteszi! 
George megnyalta az ajkát. Valami mintha birizgálta volna az 

orrát, a mellkasát pedig egy fura képződmény feszegette, amely 
olyan szörnyen hatalmasra nőtt odabent, hogy már alig bírt tőle 
levegőhöz jutni. 

– És fél órával ezelőtt – jegyezte meg halkan – már azt 
hittem, soha többé nem látlak az életben. 

– Gyere, kísérj le az autóig – mondta élénken Molly. – Épp itt 
áll a kapuban. 

Elindultak a lépcsőn lefelé. A felvonó szeszélye folytán 
George-nak gyakran kellett fel-le kutyagolnia, de csak most jött 
rá, mi is az, ami megkülönbözteti ezt a lépcsőházat az összes 
többitől, ahol eddig megfordult. Észrevette, hogy minden 
lépcsőfok csak úgy roskadozik, úgy befuttatták rózsával meg 
lonccal, s hogy köztük milyen rengeteg kismadár csicsereg – 
sokkal, de sokkal több, mint amit az ember átlagos esetben egy 
bérháztól elválhatna. Igazán fura. És mégis ösztönösen tudta, 
hogy ez épp így van rendjén. 

Amikor Molly a sportkocsiba szállt, George végre kibökte, 
ami már nyomta a szívét egy ideje. 



– Egyszerűen fel nem foghatom, miért kell ilyen fejvesztve 
elrohannod. 

– Hát azért, hogy befejezzem a csomagolást és vissza is 
indulhassak, még mielőtt a mama hazaérne. 

– Csak nincs az a borz… A mostohaanyád is New Yorkban 
lenne? 

– Igen. Feljött, hogy bejelentse a lopást a rendőrségen. 
George egészen addig a szürke, átlagos városok sorában 

páratlanul álló tüneményként tekintett New Yorkra (nagyon 
elnyerte a tetszését, ahogy a kockakövek közt mindenütt ibolyák 
ütik fel fejüket), ám ez a hír, mi tagadás, jó sokat levont e 
metropolisz vonzerejéből. 

– Szóval ő is itt van, New Yorkban? 
– Sokkal valószínűbb, hogy már nagyban hazafelé tart. 
– Mit gondolsz, az időnkbe beleférne, hogy elugorjunk 

valahová vacsorázni? Épp csak bekapnánk pár finom falatot 
valami csendes, meghitt kis helyen. 

– Szó sem lehet róla! Már így is szörnyen szűkre szabott az 
időm – mondta Molly, majd figyelmesen végignézte a fiút. – De 
drága Georgie, rólad lerí, hogy majd összeesel az éhségtől. 
Borzalmas, milyen sápadt és megviselt vagy. Mondd csak, mikor 
ettél utoljára? 

– Mikor? Mikor? Nem is tudom. 
– Mit csináltál a ma délutáni nagyjelenet után? 
– Hát… szóval jártam egyet a környéken. Aztán egy darabig a 

bokrok között lappangtam, hátha kijössz a házból. És aztán… 
szerintem az állomásra mehettem, és felszálltam egy vonatra, 
vagy valami ilyesmi. 

– Szegény kicsi szívem! Azonnal menj és egyél valamit! 
– De miért nem mehetek én is vissza Hampsteadbe veled? 
– Mert nem lehet. 
– Melyik hotelben szállsz meg éjszakára? 
– Még nem tudom. De mielőtt bejelentkeznék, egy percre 

ideugrom hozzád. 
– Hogyan? Idejössz hozzám? 
– Igen. 
– Egész biztosan visszajössz? 
– Egész biztosan. 



– Becs’ szó? 
– Becs’ szó. Feltéve, hogy szépen mégy és megvacsorázol. 

Mert most bizony elég rémes, ahogy kinézel. 
– Vacsorázzak? Rendben, mindjárt bekapok valamit. 
– Aztán nehogy megfeledkezz róla! Ha nem végeztél a 

vacsoráddal, mire megjövök, fogom magam, és egyenesen 
hazamegyek, és ha száz évig élek, akkor sem megyek hozzád soha 
feleségül! De most viszlát, édes, rohannom kell! 

A sportkocsi elindult és befordult a Washington térre. George 
még jó darabig állt ott, és még akkor is a lány autója után meredt, 
amikor annak már csak hűlt helye volt. Aztán fogta magát, és 
nagyjából úgy indult el, hogy ennivalót kerítsen magának (ha 
már Molly annyira ragaszkodik hozzá), mint ahogy a középkori 
lovag eredt útnak, ha teljesíteni akarta szíve hölgyének 
kívánságát. Persze nem volt igaza a lánynak, mikor meghagyta 
neki, hogy menjen és egyen, hiszen igazából csakis arra vágyott, 
hogy visszamehessen a tetőre, a holdat bámulni (és egy 
szakmájához valamicskét is értő orvos sem javasolt volna mást 
neki). Azonban Molly minden kérése számára parancs. 

Hol az a hely, ahová a lehető leghamarabb eljuthat és 
minimális időt pocsékol el azzal, hogy letudja a vacsorázás 
fertelmes feladatát? 

Hát, hol lenne: épp itt, a sarkon. A Lila Libában egy elszánt 
ember, ha kellőképpen állhatatos és nem hagyja, hogy 
eltántorítsák az étterem másfél dolláros menüjétől, úgy tízperces 
szintidőn belül képes magába lapátolni az ételt – ennyit pedig 
igazán várhat rá a hold, ha szépen kéri. 

A Lila Libában ráadásul még itókához is juthat egy régi, 
kedves ismerős – és George, bár távolról sem volt iszákosnak 
mondható, most mégis úgy érezte, szinte mindennél jobban 
vágyik pár korty szíverősítőre. Persze, az igazat megvallva, úgy 
tudná méltón megünnepelni, hogy a végén minden jóra fordult, 
ha míves ólomkristály kehelyből aranyló nektárt szürcsölgetne, 
ám ennek híján a kávéscsészében felszolgált hamis whisky is 
megteszi. 



Tizenhatodik fejezet 

I 

A Lila Libában szemlátomást zajlott az élet. Amikor George 
odaért, az étterem utca felőli része már zsúfolásig megtelt – a 
fiatalember úgy látta, ott semmi esélye sincs asztalhoz jutni. 
Abban bízva, hogy hátul, a kerthelyiségben azért még talál 
magának egy szabad zugot, keresztülvágott a termen, s menet 
közben megdöbbent, amikor észrevette, némelyik 
vacsoravendégnek milyen kirobbanó a formája. 

A Lila Liba többnyire a környéken lakó pallérozott elméket 
látta el koszttal, ám ezek a kultúrlények nemigen dicsekedhettek 
patkolókovácsokat megszégyenítő izomzattal. Az ember szinte a 
hét minden napján azt tapasztalta, hogy az asztalok körül keszeg 
költők és filigrán futurista festők ülnek; habár ezek a 
művészlelkek most is nagy számban képviseltették magukat, 
köztük elvétve gránitkemény arcvonású, széles vállú, határozott 
állú emberek is felbukkantak. George csakis arra tudott gondolni, 
hogy valamelyik távoli állam gyülekezete ruccanhatott a városba, 
s a tagok most csapnak egy görbe estét, azaz megnézik a bohém 
művésznegyedet. 

A fiú azonban nem törte sokáig ezen a fejét, ugyanis amint 
szemtől szemben találta magát az étellel, egyszeriben egész lénye 
felpezsdült, s azonnal rájött, mennyire igaza volt Mollynak (mint 
ahogy az asszonyoknak mindig is igazuk van): hiszen miközben 
felsőbbrendű énje majd elepedt a hold után, addig földhözragadt, 
alsóbbrendű énje éppoly szenvedélyesen vágyott az esteli betevő 
falatjára. És szerencséjére ebben a különleges étteremben 
mindkét énjét képes volt egyszerre hozzájuttatni ahhoz, amire a 
legjobban vágyott, mivel alighogy kilépett az étteremnek abba a 
részébe, melyet a vezetőség kerthelyiségnek hívott (pedig 
voltaképp nem más, csak egy fellobogózott hátsó udvar, itt-ott 
asztalokkal), máris teljes szépségében megjelent a hold, akárcsak 
a pincérek, akik már alig várták, hogy kihozhassák neki a másfél 
dolláros menüjét. 



A körülmények eme alakulását George nagyon is kedvére 
valónak találta, s most már csak egy gondolat bántotta: talál-e 
helyet magának. Tudniillik első pillantásra úgy tűnt, minden 
asztal foglalt. 

Előbbi meglátása csak megerősítést nyert, ahogy másodjára 
is körülnézett. Azonban, miközben az összes többi asztal 
csordultig megtelt, a Sheridan bérház hátsó falánál, a tűzlétrától 
alig pár lépésre mégis akadt egy, amelyiknél csupán egyetlen, 
magányos vacsoravendég foglalt helyet. George odament hozzá, s 
közben azon igyekezett, hogy arcát minél bizalomgerjesztőbb 
vonásokba rendezze. Általában nem szerette idegenekkel 
megosztani asztalát, ám ez most még mindig sokkal jobb 
megoldásnak tűnt, mint hogy sarkon fordul és kimerítő 
vadászatba kezd egy másik étterem után. 

– Elnézést, uram – mondta George. – Megengedné, hogy az 
asztalához üljek? 

A másik férfi felemelte tekintetét burgonyával körített sült 
csirkéjéről és káposztasalátájáról, mely addig teljesen lekötötte a 
figyelmét. Ha csak a testi adottságait vesszük figyelembe, akkor 
semmi kétség sem férhetett ahhoz, hogy ő is a távoli államok 
gyülekezetéhez tartozott. Olyan toronymagasan meredt az asztal 
fölé, akár egy cirkuszi óriás, és kést-villát markoló két, jókora 
mancsa szintúgy péklapátra hajazott, mint ahogy azt már George 
több másik vendég esetében is észrevette. Tagtársaitól csupán a 
tekintetére nézve különbözött ez az ember, mert míg amazoké a 
furcsán acélszürke és barátságtalan típusba tartozott (az ilyen 
látószerveket az autóvezetők ösztönösen közlekedési 
rendőrökkel, a profi betörők pedig detektívekkel hozzák 
kapcsolatba), addig neki gyengéd és barátságos volt a szeme. 
Akár vonzónak is mondhatnánk, ha alul-felül nem lett volna 
vörössel keretezett, és általában véve kevésbé keltett volna 
gyulladt benyomást. 

– Természetesen, uram – válaszolta George udvarias 
érdeklődésére. 

– Szörnyen zsúfolt ez a hely ma este. 
– Olyan tömött, akár egy szardíniásdoboz. 
– Ha tényleg nem bánja, akkor én le is telepedem. 
– Csak tessék – biztatta kedvesen az idegen. 



George pincért keresvén körülnézett, s ekkor észrevette a 
közvetlen közelében ácsorgó egyedet. Lett légyen bármennyire 
pukkadásig telve, a Lila Liba személyzetének akkor sem volt 
szokása cserbenhagyni a törzsvendéget, márpedig a fiú akkor 
már hosszú hónapok óta rendszeresen visszatérő kuncsaftnak 
számított náluk. 

– Jó estét, urrám – köszöntötte a pincér, s arra a mosolyra 
húzta száját, mely annak idején rengeteg szívet tört össze 
Assisiben. 

– Jó estét, Giuseppe – mondta George. – Menüt kérek. 
– Igenis, urrám. Erreje vádzs ’úsleves kérr? 
– Húslevest kérek. Látom, telt házuk van ma este, Giuseppe. 
– Bizony, urrám. Idebenn most jó sok á pásások. Medzs á 

bolt. 
– Milyen jól ismeri magát a pincér! – jegyezte meg George 

asztaltársa. 
– Hogyne ismerne – jelentette ki George. – Hisz folyton itt 

lebzselek. 
– Értem – mondta elgondolkozva a másik. 
Kihozták a levest, és George jó étvággyal állt neki, hogy 

kikanalazza. Eközben társa bonyolult közelharcba kezdett a 
spagettijével. 

– Először jár New Yorkban? – kérdezte George rövid 
hallgatás után. 

– Dehogyis, uram. Magam is New Yorkban lakom. 
– Pedig azt hittem, valahonnét vidékről jött a városba. 
– Nem ez a helyzet, uram. New Yorkba valósi vagyok. 
Ekkor George-on különös érzés lett úrrá, s egyre biztosabban 

érezte, hogy valahol már találkozott ezzel az emberrel. Bizony, 
akár meg is esküdött volna rá, hogy valamikor már látta ezt az 
égimeszelő termetet meg ezt a tekintélyes ádámcsutkát, akárcsak 
a széles, jámbor fizimiskát. Ám hiába kutatta át agya minden 
egyes zugát, csak nem sikerült rájönnie, hol és mikor 
találkozhattak. 

– Bármilyen furcsa, mégis úgy érzem, mintha már láttam 
volna valahol – mondta végül. 

– Nekem is pont ez jutott eszembe – vágta rá a másik. 
– Engem Finchnek hívnak. 



– Engem pedig Delancy Cabot-nak. 
George megrázta a fejét. 
– Ez a név egyáltalán nem ismerős nekem. 
– Nekem viszont több mint ismerősen cseng a magáé. 

Tudom, hogy hallottam már valamikor, csak az nem ugrik be, hol 
is hallottam. 

– Itt él, a Greenwich Village-ben? 
– Kicsit kijjebb lakom, a külvárosban. Hát maga? 
– Én ennek a bérháznak a tetején lévő kis házikóban lakom. 
A másik férfi arcán ekkor keresztülsuhant valami, ami akár a 

hirtelen felismerés fénye is lehetett. George fel is figyelt rá. 
– Eszébe jutott, hol találkoztunk? 
– Nem, uram. Hogy jutott volna – jelentette ki sietve 

asztaltársa. – Teljesen kiment a fejemből. – Kortyolt egyet a jeges 
vizéből. – Arra azonban már emlékszem, hogy maga 
festőművész. 

– Csakugyan az vagyok. Netán maga is festő lenne? 
– Én költő vagyok. 
– Költő? – George minden erejével azon volt, hogy leplezni 

próbálja érthető elképedését. – És melyik kiadónál jelennek meg 
a művei? 

– Még egyik versemet sem adták ki soha, Mr. Finch – felelte a 
másik szomorúan. 

– Ez bizony pech. Eddig még én se tudtam eladni a képeimet. 
– Rémes. 
Mindketten baráti érzülettel telve meredtek a másikra: két 

sorstárs, a közönség ízlésficamának vértanúi. Giuseppe ismét 
megjelent, egyik kezében mélytányéron almás lepényt, a 
másikban pedig sült csirkét hozva. 

– Giuseppe – mondta George. 
– Urrám? 
George közel hajolt a pincérhez. 
– Zzz… zzz… zzz… – súgott valamit a fülébe. 
– Igenis, urrám, ’odzsne, urrám. Csák edzs pillánát, urrám. 
George elégedetten dőlt hátra. Aztán egyszer csak átfutott az 

agyán, milyen figyelmetlenül viselkedett. Hiszen, ha 
tulajdonképpen nem is tekinthető eme égő tekintetű férfi 
vendéglátójának, mégis kissé összebarátkoztak, és mindketten 



nagyon is jól tudják, milyen érzés, mikor valaki alkotás közben 
apait-anyait belead mesterművébe – noha a külvilágtól semmi 
biztatást vagy elismerést sem kap. 

– Esetleg lenne kedve velem tartani? – kérdezte. 
– Ezt meg hogy érti, uram? 
– Nem inna velem valamit? Giuseppe mindjárt szódás 

whiskyt hoz nekem. 
– Ne mondja! Ebben az étteremben alkoholhoz is juthat az 

ember? 
– A régi, kedves ismerősök náluk mindent megkaphatnak. 
– De ha jól tudom, ez törvénybe ütköző dolog, nem? 
– Ha-ha! – nevette el magát George. Nagyon tetszett neki ez 

a bohókás, jópofa figura. – Ha-ha! Hát, ez veszettül jó! 
Kedélyesen méregette társát; arra az idegenre vet ilyen 

pillantást az ember, akinek hirtelen felfedezi remek, dévaj 
humorérzékét. Ám miközben rámeredt, egyszer csak érezte, 
amint megfagy a vér az ereiben. 

Még hogy idegen! 
– Szent Habakuk! – kiáltotta. 
– Tessék? 
– Semmit sem szóltam. 
Bármilyen babramunka volt is memóriája legmélyéről 

előbányászni az emlékképet, végül mégiscsak sikerrel járt. 
George rájött, hogy ez az ember egyáltalán nem idegen a 
számára. Most már azt is tudta, hol látta azelőtt: nem másutt, 
mint a Sheridan tetején, amikor a másik, tetőtől talpig rendőr 
egyenruhába bújva, épp Frederick Mullett rovott múltjára hívta 
fel a figyelmét. Egyszóval asztaltársában hatósági közeget 
tisztelhet, s épp most rendelt egy szódás whiskyt a szeme láttára 
(égővörös keret ide vagy oda). 

George hisztérikus nevetésben tört ki. 
– Az igazat megvallva, csak ugrattam magát – mondta. 
– Aztán mivel ugratott engem, Mr. Finch? 
– Amikor azt állítottam, hogy itt alkoholt lehet kapni. Erről 

szó sincs, hogy is lenne. Giuseppe valójában gyömbérsört hoz 
nekem. 

– Csakugyan? 



– És nem is Finch a nevem – hadovált kínjában összevissza 
George –, hanem… ööö… Briskett. És egyáltalán nem a tetőn lévő 
házban lakom, mivel a… 

Ekkor vette észre, hogy Giuseppe ott áll mellette. És Giuseppe 
szerfelett fondorlatos és összeesküvő benyomást keltett a hosszú 
pohárral meg a kávéscsészével. Nagyjából úgy nézett ki, mint a 
maffia vezérkarának egyik tagja, amint épp ármányt sző a közjó 
kárára. 

– Ez a gyömbérsöröm? – fuvolázta George. – Ugye, a 
gyömbérsöröm van a tálcán? 

– Igenis, urrám. A dzsembérserre. Még ’odzs a 
dzsembérserre, Mr. Feench, ha-ha-ha! Mágá nádzsón vicces 
úrriembér – jegyezte meg Giuseppe elismerőleg. 

George legszívesebben bokán rúgta volna a pasast. Ha ilyen a 
tipikus mai olasz, gondolta magában keserűen, akkor semmi 
meglepő sincs abban, ha az országot egy Mussolinihoz hasonló 
diktátor vezérli. 

– Vigye innen – utasította a pincért remegő hangon. – Nem 
kávéscsészéből akarom inni. 

– Mindig kávéssészében szerváljuk a whiskyt, Mr. Feench. 
Mágá is tudzsá. 

Az asztal túloldalán baljós látvány ragadta meg George 
figyelmét. A szemközt ülő férfi lassan emelkedni kezdett. Centit 
centi után tekert ki hosszú testéből, és az arcán különös, 
fenyegető s egyben elszánt kifejezés jelent meg. 

– Ezennel… 
George tökéletesen tisztában volt vele, melyik szó követné ezt 

az elsőt. Nem más, mint a „letartóztatom”. De nem került rá sor, 
hogy ki is ejtsék. George Finch ugyanis hirtelen kétségbeesett 
lépésre szánta el magát. Rendes körülmények között egyáltalán 
nem volt heves vérmérsékletűnek mondható, de az életben 
vannak olyan pillanatok, amikor az erőszak, és csakis az erőszak 
jöhet szóba. Mintegy látomásként pergett le lelki szemei előtt, mi 
is történik, ha nem lendül mindjárt fürgén és hatékonyan 
akcióba. Letartóztatják, börtönbe zsuppolják és egy cella 
legmélyére hajítják. És amikor Molly visszaér, senkit sem talál itt, 
aki elébe sietne, és (ami még ennél is sokkal rosszabb) senkit sem 
talál itt, aki holnap feleségül venné. 



George cseppet sem tétovázott. Jó erősen megragadta az 
asztalterítőt a két csücskénél fogva, és miután valamiféle 
kaotikus egyveleggé borította össze a rajta lévő almás lepényt, 
jeges vizet, kenyeret, krumplit, salátát és sült csirkét, az egészet a 
magasba emelte (miként az ókori arénában a retiarius, a hálóval 
küzdő bajnok), majd az így kapott tömör masszát a rendőr fejére 
borította. Körülötte mindenütt izgatott kiáltások csendültek. A 
Lila Liba ugyan azon jó kedélyű, szertelen éttermek közé 
tartozott, ahol mindennaposak a pajkos, bohém művészlélek 
különösnél különösebb megnyilvánulásai, ám amit George tett, 
még a Lila Libában is kirívó eseménynek számított, s 
megjegyzésekre adott okot. Négy vendég vidáman felnevetett, 
míg az ötödik „Azannya!” kurjantásra ragadtatta magát, a 
hatodik pedig azt kiáltotta: „Ide süssetek, emberek!” 

A New York-i rendőrség soraiban távolról sem találni 
anyámasszony katonáit. Tagjait legyőzni ugyan legyőzhetik, de 
meg sose törik. Az asztalterítő alól egy kéz bukkant elő, egy 
darabig vaktában keresgélt, majd sikeresen megragadta George-
ot a vállánál fogva. Egy másik kéz pedig a fiú gallérja közelében 
kezdett tapogatódzni. Aztán az első kézhez tartozó ujjak szorosan 
ráfonódtak prédájukra. 

George egyáltalán nem volt olyan lelkiállapotban, hogy 
türelemmel viselje ezt a körülötte folyó matatást meg vállon 
ragadást. Ökle előrelendült, és valami tömörbe ütközött. 

– Ez áz, ádzs neki! Usd-vágd, nem ápád, nem ányád! –
biztatta Giuseppe, hiszen ekkor már a pincér is egyre biztosabb 
lett afelől, hogy ez az abrosz alatti alak rosszat forral a Lila Liba 
ellen. 

George megfogadta a jó tanácsot, mire az asztalterítő 
izgatottan hadonászni kezdett, s a kéz is lehullt a fiú válláról. 

Ekkor a belső szobából felfordulás zaja szűrődött be 
hozzájuk, és egyszer csak kialudt a villany. 

George-nak úgy tűnt, mintha imái meghallgatásra találtak 
volna. Hiszen neki pont kapóra jött ez a sötétség. A tűzlétrához 
pattant, és olyan szélvészsebes iramban kezdett kepeszteni rajta 
felfelé, ahogy nem sokkal azelőtt Mrs. Waddington lefelé, amikor 
is igyekezett a szilárd anyaföldre jutni. Amint a fiú a tetőre ért, 
egy pillanatra még megállt, hogy az alanti ramazúrit figyelje. Ám 



amikor a hangzavarból felfelé tartó léptek zaja ütötte meg a fülét, 
azonnal nyaka közé kapta a lábát, és a nyári lakba iszkolt, hogy 
bevegye magát az ágy alá. Rögtön tudta, hogy a lakásában 
hasztalan lenne menedéket keresnie, hiszen üldözője egész 
biztosan azt fogja elsőnek átkutatni. 

Feszülten várakozva lapult az ágy alatt. Egyszer csak léptek 
közeledtek felé, majd kinyílt az ajtó, és felkapcsolták a világítást. 

II 

Bár érthető, ha a történtek után George Finch attól tartott, hogy 
az a személy vagy személyek, akiket a tűzlétrán felfelé jönni 
hallott, őrá vadásznak, mégis tévedésben leledzett. Különböző 
események véletlen összjátéka folytán ugyanis távozása a Lila 
Libából teljesen észrevétlen maradt. 

Először is, amikor Garroway közrendőr épp nekiállt, hogy 
leszedje fejéről az asztalterítőt, Giuseppe (olyan odaadást 
tanúsítva munkaadói iránt, melynek illő méltatására szinte 
lehetetlen szavakat találni) megragadta a kávéskancsót, és jól a 
szeme közé vágott. Ez a hősi tett nem elég, hogy csak tovább 
rontott a rendőr külsején, de ráadásul még kilátástalan helyzetbe 
is hozta; mire a köd kitisztult előtte, addigra már a világítás is 
kialudt. 

Ugyanakkor a hold egy vastag felhő mögé bújt, és 
huzamosabb ideig ott is tartózkodott – elvégre magától értetődik, 
hogy ő is George pártján állt, és szinte bármit megtett volna, ami 
csak tőle telik, hogy segítsen a fiún. Ezért aztán emberi szem 
számára láthatatlan maradt, amikor a fiatalember elkezdett 
felfelé mászni az életéért. 

Azoknak a lépéseknek a zaját, melyeket George a tűzlétrán 
felfelé közeledni hallott, egy olyan pár keltette, akik szeme előtt 
(hozzá hasonlóan) csupán egyetlenegy cél lebegett: mégpedig az, 
hogy minél hamarabb elpályázzanak a veszélyzónából. És 
olyannyira nem táplált egyikük sem ellenséges érzelmeket 
George iránt, hogy ha látták volna, biztos sok szerencsét 
kívánnak neki s buzdítják, hogy csak így tovább. Mivel ennek a 
párnak az egyik tagja Madame Eulalie volt, a másik pedig nem 
kisebb személyiség, mint maga a nagy J. Hamilton Beamish. 



A jövendőbelije kíséretében lévő Hamilton Beamish pár 
perccel George után ért a Lila Libába, és (George-hoz hasonlóan) 
neki is azt kellett tapasztalnia, hogy minden asztal foglalt. 
Azonban (George-tól eltérően) a nagy ember egyáltalán nem volt 
hajlandó kész tényként elfogadni e helyzetet. Miután lehengerlő 
személyiségének minden meggyőzőerejét latba vetette, végül 
sikerült is elérnie, hogy nemcsak előállt, hanem megteríttetett és 
annak az átjárónak a közelébe is tétetett egy pótasztal, ahol az 
étterem belső helyisége a külső, nyitott teraszhoz csatlakozott. 

Először úgy tűnt, ez az elrendezés csupa hátulütővel jár. A ki-
be járkáló pincérek minduntalan nekiütköztek Mr. Beamish 
székének, s az ilyesmi bizony nem valami kellemes, ha az ember 
fia diskurzusba próbál elegyedni a szeretett nővel. Ám eljött 
annak az ideje is, amikor eme elhelyezés minden hátránya 
eltörpült a stratégiai előnyeihez képest. Akkor, amikor a razzia 
lényegében kezdetét vette, Hamilton Beamish épp italt töltött 
szíve hölgye poharába, pontosabban pezsgőt (ha ugyan adni lehet 
az étterem vezetőségének szavára). Egy vállára nehezedő mancs 
azonban durván megakasztotta a nagy ember lovagias tettét, 
majd nyersen közölték vele, hogy ezennel letartóztatják. 

Sosem fogjuk megtudni, vajon Hamilton Beamish is odáig 
ment volna-e, hogy George Finch forrófejű eljárását követi 
(mármint hogy előbb asztalterítőbe csomagolja a hatósági 
közeget, majd behúz neki egy szaftosat), mivel az ekkor hirtelen 
kialudt világítás következtében feleslegessé vált a drasztikusabb 
módszerek alkalmazása – és pontosan ez volt az a perc, amikor 
Beamishnek egyszer csak átcikázott az agyán a felismerés: 
micsoda mázlista, hogy ezen a remek helyen lehet. 

A tűzlépcsőt csupán pár lépés választotta el az asztaltól; 
Hamilton Beamish, kezénél fogva megragadván aráját, egy gyors 
ugrással letudta ezt a távolságot, és amint a lány lábát rátette a 
tűzlépcső legalsó fokára, (további félreértések elkerülése végett) 
egyben meg is adta neki a kezdő lökést. Egy szempillantás múlva 
Madame Eulalie már nagyban igyekezett felfelé, a sarkában 
lihegő Hamilton Beamishsel egyetemben. 

Amint a tetőre értek, szorosan egymáshoz simulva néztek 
lefelé. A Lila Libában még mindig nem gyúltak ki újra a fények, 
és a lenti sötétségből zűrzavaros kiabálás hallatszott, ami 



egyértelműen jelezte, hogy odabent egyes ismeretlen egyedek 
egyáltalán nem bánnak valami kesztyűs kézzel más ismeretlen 
egyedekkel. Madame Eulalie úgy érezte, hogy párjának 
köszönhetően mindketten szerencsésen megúszták a dolgot, s 
nem is mulasztotta el, hogy megdicsérje. 

– Eddig nem is tudtam, vészhelyzet esetén micsoda támaszt 
jelent az embernek, ha maga mellett tudhat, drága Jimmy – 
mondta. – Még soha életemben nem láttam, hogy valaki ilyen 
gyorsan elslisszolt, pontosabban felslisszolt volna valahonnét. 
Biztos rengeteget gyakoroltad már, hogyan kell secperc köddé 
válni. 

Hamilton Beamish megtörölte zsebkendőjével boltozatos 
homlokát. A nyári este meleg volt, ő pedig igencsak szaporán 
szedte a lábát felfelé. 

– Sose bocsátom meg magamnak – mondta –, hogy 
ilyesminek tettelek ki. 

– De hiszen minden percét élveztem! 
– Nos, végül is az a lényeg, hogy az egész jól végződött. 
– De vajon tényleg véget ért? 
– Ezt meg hogy érted? 
Madame Eulalie a tűzlétrára mutatott. 
– Valaki jön felfelé. 
– Igazad van. 
– Most mihez kezdjünk? Talán menjünk le a lépcsőn? 
Hamilton Beamish csak a fejét rázta. 
– A rendőrség nagy valószínűséggel szemmel tartja a ház 

bejáratát. 
– Akkor mit tegyünk? 
Az ilyen feszült pillanatokban mutatkozik meg igazán a 

briliáns elme. Az átlagos agykapacitással rendelkező emberen 
ugyanis kifognak a kiélezett helyzetek. Legjobb esetben is értékes 
percek mennek veszendőbe, míg nagyban töri a fejét, mitévő 
legyen. Hamilton Beamish lángesze azonban lobbant egyet, s alig 
valamivel több mint négy másodperc alatt már elő is rukkolt a 
megoldással. 

Megfogta mátkáját a karjánál fogva, és a tető belső része felé 
fordította. 

– Látod? 



– Hol? 
– Ott! 
– Mit? 
– Azt. 
– Hogy? – A lány arcán zavart kifejezés jelent meg. – Nem 

értem. Mégis mi a csudát kéne látnom? 
– Micsodát – javította ki gépiesen a lányt Hamilton Beamish, 

és maga után vonta a tetőn keresztül. – Látod ott azt a kis 
vityillót? Az nem más, mint George Finch különálló hálórésze. 
Menj oda, zárd be az ajtót magad mögött, kapcsold fel a 
világítást… 

– Na, de… 
– …és vedd le a ruhád. 
– Micsoda!? 
– És ha valaki jön, mondd azt neki, hogy kibérelted George 

Finch házikóját és hogy most épp öltözködsz, mert mindjárt 
vacsorázni mész. Addig én lemegyek a lakásomba, majd pár perc 
múlva visszajövök, úgymond, megnézni, készen vagy-e, 
indulhatunk-e az étterembe. – És a tulajdon frappáns ötletétől 
eltelt Hamilton Beamish kis időre sutba vágta édes anyanyelvünk 
ékes szavait, és átváltott a munkásosztály póriasabb nyelvezetére. 
– Na, mit szólsz ehhez a menő tervhez? – kérdezte, miközben 
felcsillant a szeme. – Alaposan kivágtam a rezet, mi? Ez a pasi 
aztán tudja, mitől döglik a légy, ugye? 

A lány csodálattól ragyogó szemmel nézett rá. Nekünk, akik 
az ész emberei vagyunk, többek közt az is vigaszunkra szolgál, 
hogy amikor igazán kiéleződik a helyzet, csakis a szürkeállomány 
képes rabul ejteni a női szíveket. Békésebb időkben az asszonyok 
néha azon kapják magukat, hogy arab sejkek után loholnak vagy 
epekedő pillantásokat lövellnek az olyan gumilábú férfiak felé, 
akik bokaficam nélkül megússzák a charlestonozást – ám amikor 
hirtelen rosszra fordulnak a dolgok, vagy a közelgő vész 
fenyegetően előre vetíti árnyát, akkor vajon ki a rózsaszínű 
leányszobák álma, vajon ki a főnyeremény? 

Hát persze hogy nem más, mint a fején hatvanhatos kalapot 
viselő ember! 

– Jimmy! – kiáltotta elismerően Madame Eulalie. – Ez aztán 
a remek ötlet! 



– De még milyen remek! 
– Ez tutira kihúz minket a csávából! 
– Bizony. Úgyhogy csipkedd magad. Nincs vesztegetni való 

időnk. 
És így esett, hogy az ágy alatt megbúvó George Finchet olyan 

szörnyű megrázkódtatás érte, hogy úgy érezte, minden haja szála 
őszbe csavarodik – bár az a sok borzalom, melyen aznap 
keresztülment, mostanra már igazán megacélozhatta volna a 
lelkét. 

III 

Miután szeme hozzászokott a világossághoz, George Finch 
először is egy női bokát pillantott meg. Ez a testrész áttetsző 
selyemharisnyát viselt, és csaknem azonnal megjelent mellette az 
ugyancsak selyemharisnyába öltözött másik boka is. És lett 
légyen bármilyen karcsú is ez a két boka, jó darabig mégis 
mérhetetlenül hatalmasnak látszott George világában; 
mondhatni, szinte az egész látómezejét betöltötte. Aztán egyszer 
csak mindkettő eltűnt a szeme elől. 

Mielőtt nyomuk veszett volna, a szemérmesen fal tövébe 
húzódó George Finch még úgy érezte, semminek sem örülne 
jobban, mint annak, ha végre eltűnne a szeme elől ez a két boka. 
Amikor azonban végül teljesült a szíve vágya, csak erőnek 
erejével tudta elfojtani az ajkára kívánkozó, döbbent kiáltást – 
hiszen csupán azért nem látta már őket, mert valami 
leheletfinom anyagból készült ruha borult rájuk. 

És ez a ruha a megtévesztésig úgy nézett ki, mint amit 
tündérollókkal hasítottak ki holdsugárból meg csillagporból, és 
ha egy kirakatban pillantja meg, George valószínűleg megáll, 
hogy kellőképpen megcsodálja. Ám ég és föld a különbség 
aközött, hogy az ember a kirakatban lát meg egy ilyen ruhát, 
avagy úgy esik rá a pillantása, hogy a tulajdon hálószobája 
padlóján hever egy kupacban, mintegy szivárványos folyamként 
elomolva – s ez a látvány olyan tűzforró véráramot kergetett 
George Finch arcába, hogy már-már attól tartott: képe lenyomata 
visszavonhatatlanul a szőnyegbe ég. Lehunyta a szemét és 



összeszorította a fogát. Azt kérdezte magában: vajon mi jöhet 
még? 

– Igen? – szólalt meg váratlanul egy hang, mire George 
ijedtében olyan hevesen kapta fel a fejét, hogy komolyan aggódni 
kezdett: még leválik a nyakáról, amilyen hevenyében van 
ráfércelve. 

Végül aztán csak kiokoskodta, miután a köd lassan levonult 
agyáról, hogy az iménti hang válasz volt arra az erőteljes és 
határozott koppantásra, amikor valaki megütötte az ajtót egy 
kemény tárggyal (mely pontosan olyan zajt csapott, mint egy 
rendőr gumibotja), és az iménti dörömbölést máris erőteljes és 
határozott szavak követték: 

– Nyissa ki az ajtót! 
Azonban minden jel arra vallott, hogy a bokák gazdája 

karakán teremtés a javából. 
– Eszem ágában sincs kinyitni – felelte. – Épp öltözködöm. 
– Kicsoda maga? 
– Maga ki a csoda? 
– Sose izgassa, ki is vagyok! 
– Akkor magát se izgassa, ki is vagyok! 
A párbeszédben ekkor rövid szünet állt be. George 

szenvtelenül úgy ítélte, hogy a beszélgetés első menete mintha a 
bokák enyhe fölényével zárult volna. 

– Mit csinál odabent? – érdeklődött a kettős férfi tagja, más 
szögből közelítvén meg a kérdést. 

– Hát hányszor kell még elmondanom magának, hogy 
öltözöm! 

Fenti feleletre ismét rövid hallgatás következett, majd e 
feszült légkörű szóváltásba egy harmadik fél is beleavatkozott. 

– Mi folyik itt? – csattant fel az újonnan érkezett. 
George azonnal ráismert régi barátja, Hamilton Beamish 

hangjára. 
– Garroway – kezdte Hamilton Beamish zordonan –, mi a 

búbánatnak toporog itt, ennek a hölgynek az ajtaja előtt? 
Szavamra mondom – folytatta a nagy ember mély átéléssel –, 
egyre jobban izgatja a fantáziámat, vajon mi is tartozik a New 
York-i zsandárok kötelességei közé. Hiszen az életük mintha 
másból sem állna, mint örökös henyélésből, és amikor megunják 



a semmittevést, azzal múlatják idejüket, hogy összevissza 
kódorognak meg nőket zaklatnak. Tisztában van vele, hogy az a 
hölgy odabent az én menyasszonyom, és most épp azért 
készülődik, mert nemsokára elmegy itthonról, hogy velem 
vacsorázzon? 

Mint mindig, Garroway közrendőr ezúttal is 
meghunyászkodott e felsőbbrendű intellektus előtt. 

– Borzasztóan sajnálom, Mr. Beamish. 
– Ajánlom is, hogy sajnálja. Azért árulja már el nekem, mit 

keres itt? 
– Tetszik tudni, Mr. Beamish, nemrég némi kavarodás 

támadt odalent, a Lila Libában, és miután Mr. Finch durván 
nekem támadt, idáig követtem a tűzlétrán… 

– Még hogy Mr. Finch megtámadta! Maga hetet-havat 
összehord, Garroway. Hiszen Mr. Finch éppen nászúton van. És 
távollétében volt olyan kedves megengedni a benti hölgynek, 
hogy átmenetileg használja a lakását. 

– De Mr. Beamish, alig pár perce beszéltem Mr. Finch-csel! 
Ugyanannál az asztalnál ültünk. 

– Lehetetlen! 
Ekkor a ruha végre-valahára kikerült George látóteréből, és a 

fiú hallotta, amint kinyílik az ajtó. 
– Mit keres itt ez az ember, Jimmy? 
– Talán egy elmeorvost – jelentette ki Hamilton Beamish. – 

Azt állítja, pár perce sincs, hogy látta George Finchet. 
– De hiszen George már mérföldekre jár! 
– Bizony! Elkészültél, szívem? Akkor mi megyünk is, hogy 

megvacsorázzunk. Magának pedig, Garroway, leginkább 
nyugtatóra lenne szüksége. Adok is magának egy szemet, ha lejön 
velem a lakásomba. És miután bevette, ha rám hallgat, szép 
nyugodtan ledől a díványra és lazít egyet. Szerintem agyilag 
teljesen kimerült, mialatt azt a verset írta. Mondja csak, ki verte 
be a szemét? 

– Bár tudnám – sóhajtott fel sóváran Garroway közrendőr. – 
Akkor ütöttek meg, mikor épp nagyban állt a bál a Lila Libában. 
Nekem meg asztalterítőt tekertek a fejemre, így aztán semmit 
sem láttam. De csak egyszer kaparintsam a nyomorultat a 



karmaim közé, akkorát behúzok neki, hogy még az unokái is 
ütődöttek lesznek! 

– Asztalterítőt tekertek a fejére? 
– Igenis, Mr. Beamish. És mialatt azon voltam, hogy valahogy 

leszedjem magamról, egy kávéskannával a szemem közé vágtak. 
– Honnan tudja, hogy kávéskannával vágtak a szeme közé? 
– Amikor végre megszabadultam az asztalterítőtől, a kanna 

ott hevert mellettem. 
– Aha! Nahát– summázta Hamilton Beamish a történteket –, 

szívből remélem, hogy ebből egyszer s mindenkorra leszűrte a 
tanulságot, és a jövőben majd nagy ívben elkerüli mind a Lila 
Libát, mind a hozzá hasonló helyekét. Ám, ha azt vesszük, még 
egész olcsón megúszta; hisz nem kellett megkóstolnia a sajtjukat! 
No, jöjjön csak szépen, Garroway, és meglátjuk, mit tehetünk 
magáért. 

IV 

George moccanni sem mert, maradt, ahol volt, az ágy alatt. Ha 
csak egy jobb búvóhelyet is tudott volna, átmegy oda elrejtőzni – 
de egyet sem tudott. Hasztalan lett volna úgy tennie, mintha 
kényelmesnek találná az ott-kucorgást (és ő lett volna a legutolsó 
ember a világon, aki ilyesmivel próbálkozik), miközben pajkos 
pormacskák csiklandozzák az orrát, a bal füle körül meg játszi 
huzat lengedez; ám az adott körülmények között nem volt 
választása. Egy ember számára, aki nem képes szárnyra kapni, 
csak két út kínálkozik a tetőről lefelé: először is lemászhat a 
tűzlétrán (és akkor nagy valószínűséggel egyből a zsandárok 
kezére jut), a második lehetősége pedig az, hogy megpróbál a 
lépcsőn leosonni (és akkor alighanem a bosszúszomjas Garroway 
közrendőr ölelő karjába fut). Igaz, hogy Hamilton Beamish azt 
tanácsolta a hatósági közegnek: miután bevette a nyugtatóját, 
dőljön le a díványra pihenni – de ki tudja, vajon megfogadta-e a 
jó tanácsot? Meglehet, már most is a lépcsőházban cirkál; és 
ahogy George lelki szemei előtt megjelent a rendőr robusztus 
alakja vagy eszébe jutott, milyen keserű hangon beszélt a 
támadójáról, úgy döntött, hogy túlságosan kockázatos lenne a 
lépcsőn lemenetellel próbálkoznia. Ha ágy alatti rejtekét akként 



veszi számításba, mint olyan helyet, ahol egy este kellemesen 
eltölthető, akkor bizony megvannak a maga hátrányai, ám egy 
ember az ő helyzetében ne legyen válogatós. Úgyhogy ha lehet, 
még mélyebben az ágy alá vackolta magát, és gondolkodással 
próbálta elütni az időt. 

Sok mindenen járatta az agyát. Először Kelet-Gilead-beli 
gyermekkorán morfondírozott, majd New Yorkban töltött felnőtt 
évein. Aztán Molly jutott az eszébe és hogy mennyire szereti; meg 
Mrs. Waddington és hogy úgy általában véve micsoda szégyenfolt 
is ez a nőszemély az emberi nemen; aztán Hamilton Beamishre 
gondolt és hogy milyen hányaveti módon beszél barátja a 
rendőrökkel. Eltűnődött Garroway közrendőrön meg a 
gumibotján; Giuseppén meg a kávéskannáján; Gideon Voules 
tiszteletesen meg a fehér zokniján. Még Sigsbee H. Waddington 
is eszébe ötlött. 

No, már most, amikor az ember már olyannyira nem tudja, 
milyen témával is kösse le az agyát, és ezért kínjában Sigsbee H. 
Waddington személye felé terelődnek a gondolatai, akkor 
lassanként végére ér minden lehetséges elmélkednivalónak; talán 
e szorult helyzetet felismervén történt, hogy a Végzet most 
valami mással szolgált, hogy felcsigázza George érdeklődését. 
Miközben szórakozottan Sigsbee Horatión merengett, maga is 
elképedvén, vajon miként süllyedt idáig, a fiú hirtelen közeledő 
léptek zajára lett figyelmes. 

Sündisznóként labdává gömbölyödött, s égnek meredt mind a 
két füle, ahogy hallgatódzott. Bizony, ezek lépések. Méghozzá 
egyenesen ide, a nyári lak felé tartanak. 

Az önsajnálat hulláma söpört végig George Finchen. Miért is 
bánik vele ilyen mostohán a sors? Hiszen oly keveset kíván az 
élettől – csak annyit kér, hogy hagyják békén itt, az ágy alatt 
heverni és szöszt letüdőzni, erre mit kap cserébe? Semmi mást, 
csak folytonos gyüszmékelést. Lépések itt, lépések ott, fel-alá, fel-
alá, akár a gyakorlótéren. Amióta csak mostani rejtekhelyére 
bukkant, azóta mintha az egész világ egyetlen, kaotikus lépés-
kavalkáddá vált volna. Ami nem elég, hogy rút kibabrálás, de 
ráadásul még szörnyű méltánytalanság is egyben. 

A most felhangzó léptek javára viszont elmondható: egy New 
York-i rendőr lába ütötte zajhoz képest túlságosan könnyűek. 



Most már ide is éltek, közvetlen az ajtó előtt járnak. Jobban 
mondva, mintha egyenesen a szobában torpantak volna meg. 

George-nak teljesen igaza volt abban, hogy valaki a szobába 
lépett: egy kapcsoló kattant, majd hevesen, akár az áradat, a fiúra 
zúdult a fény. És amikor újra kinyitotta a szemét, azon kapta 
magát, hogy egy pár, áttetsző selyemharisnyába burkolt női 
bokára esik a tekintete. 

Az ajtó becsukódott. Mrs. Waddington, aki ekkor hágott a 
tűzlétra legfelső fokára, keresztülsietett a tetőn, és fülét a 
kulcslyukra tapasztva teljes odaadással hallgatódzni kezdett. 
Végre, gondolta magában, kezdenek mozgásba lendülni a dolgok. 

V 

Miközben George Finch villámló tekintettel méregette legutolsó 
behatolóját, egy pillanat erejéig csupán enyhe neheztelést érzett a 
balga Végzet iránt, mely (nem lévén képes új dolgot kieszelni) 
ismét azzal próbálja kínozni őt, mint pár perccel azelőtt. Micsoda 
éretlen viselkedés ez a Végzettől, gondolta magában a fiú, igazán 
ideje lenne már, hogy változtasson a stílusán. Egyszer ugyan akár 
még viccesnek is mondható ez az egész bokabemutató, ám 
másodjára már igazán túlzás, sőt, kezd unalmassá válni a maga 
egyhangúságában. 

Aztán felháborodása megkönnyebbülésnek adta át a helyét. 
Hiszen amikor Hamilton Beamish az imént azzal a rendőrrel 
beszélt, elejtett szavaiból egyértelműen kivehető volt, hogy a 
bokák gazdája nem más, mint az ő régi, Kelet-Gileadbe való 
barátnéja, May Stubbs. És teljesen magától értetődő, ha a fiú a 
bokák ismételt felbukkanásából arra a következtetésre jutott, 
hogy azok most is Miss Stubbs szerves tartozékát képezik. Biztos 
azért jött vissza a lány, mert itt hagyta a pudriéját vagy a rúzsát, 
amit az előbbi szópárbaj miatti izgalmában elfelejtett magához 
venni. 

És ettől mindjárt más megvilágításba kerülnek a dolgok. 
Hiszen így ahelyett, hogy új ellenféllel kellene számolnia, 
szövetségesre tehet szert. Egy Mayhez hasonló, józan 
gondolkodású lány nemcsak azonnal megérti, milyen 
megfontolás vitte rá, hogy végül az ágy alatt keressen menedéket, 



de még helyeselni is fogja a döntését. Talán még arra is 
megkérheti a lányt, jutott eszébe George-nak, hogy afféle 
felderítőként menjen előre megnézni, vajon tiszta-e már a levegő 
a lépcsőházban. Tömören összefoglalva: méla merengésének 
legutóbbi megzavarása távolról sem balszerencse, hanem a lehető 
legjobb dolog, ami ebben a szorult helyzetben csak történhetett 
vele. 

George tehát fogta magát, és kigurult az ágy alól, méghozzá 
veszett tüsszögés közepette (mivel az egyik pormacska az orrába 
ment), és ahogy derűsen kacagva feltápászkodott, egyszer csak 
azon kapta magát, hogy egy vadidegen lány ijedtségtől kerekre 
tágult szemébe mered. 

Legalábbis, első pillantásra még úgy tűnt a fiúnak, hogy 
sohasem látta ezt a nőt azelőtt. Ám aztán, minél tovább nézte, 
annál inkább hatalmába kerítette az érzés, hogy valahol, 
valamikor már találkozott vele. De hol? És mikor? 

A lány továbbra is leesett állal bámult rá. Alacsony, takaros 
kis teremtés volt, élénken ragyogó fekete szempárral és szépen 
ívelt ajakkal – pontosabban, ha épp nem tátog partra vetett 
potykaként, az ajka is szépnek lett volna mondható. A két, 
odabent tartózkodó ember átmeneti némasága következtében 
továbbra is csend borult a nyári lakra, és az odakint fülét hegyező 
Mrs. Waddingtont már kezdte megkísérteni a gondolat, hogy 
további fárasztó őrködés elé néz, mert a jelek szerint George még 
mindig kéjlakon kívül tartózkodik, amikor egyszer csak hangok 
törték meg a csendet. A vastag fából készült ajtó lehetetlenné 
tette, hogy az asszony kivegye, miről is folyik a szó, ám az egyik 
beszélő kétségkívül George volt. Mrs. Waddington elégedetten 
osont el az ajtótól. Gyanúja beigazolódott; most már csak annyi a 
teendője, hogy eldöntse, milyen lépéseket is tegyen, hogy a lehető 
legjobban kiaknázza ezt a helyzetet. A víztároló árnyékába 
húzódott, és mélyen gondolataiba merülve, jó darabig ott is 
maradt. 

A nyári lakban pedig eközben a lány, szemét mindvégig 
mereven George-ra szegezve, hogy a lehető legmesszebb kerüljön 
a fiútól, fokozatos hátrálásba kezdett. A harmadik retirálási 



kísérlete közben azonban már falba ütközött, s mintha ez 
nemcsak meg-, de fel is rázta volna egyben, végre a hangját is 
megtalálta. 

– Hát maga meg mit keres a hálószobámban? – visította. 
E kérdés hallatán a George-ot addig megdermesztő zavar 

hirtelen fortyogó dühbe csapott át. A fiú úgy érezte, ez már 
tényleg mindennek a teteje. A körülmények szeszélye folytán 
ugyan aznap este valamiféle nemzetközi találkahellyé vált a 
hálója, de itt süllyedjen el, ha hagyja, hogy a jöttment behatolók 
bármelyike is sajátjaként tekintsen az ő kis kuckójára. 

– Még hogy a maga hálószobája, hogy oda ne rohanjak! –
kiáltott fel indulatosan. – Egyáltalán kicsoda maga? 

– Mrs. Mullett. 
– Hogy mondta? 
– Mrs. Frederick Mullett vagyok. 
Időközben Mrs. Waddington végre kifundálta tervét. Rájött, 

hogy tanúra lesz szüksége, aki idejön vele ebbe a bűnbarlangba, 
hogy mindent lásson és szavával alátámassza az ő beszámolóját. 
Bárcsak Lord Hunstanton is itt lenne, ahogy elvárta volna tőle; 
akkor most nem kéne más szövetséges után néznie! De őlordsága 
most valahol odakint van e nagyvárosban, és épp nagyban tömi 
azt a feneketlen bendőjét. Akkor most vajon kit tudna csatasorba 
állítani maga mellé? Erre a kérdésre igazán könnyen jött a válasz: 
hát ki mást, mint Ferrist! Az inas az ő embere. Hiszen helyben 
lévén hamar elérhető és késedelem nélkül idehurcolható. 

Mrs. Waddington elszántan a lépcsőház felé vette az irányt. 
– Maga nem lehet Mrs. Mullett! – jelentette ki George. – 

Mullett nem házasember! 
– Már hogyne lenne házas! Ma délelőtt volt az esküvőnk. 
– És most merre van a férje? 
– Az utcán hagytam, hogy ott szívja el a szivarját. Mullett azt 

mondta, ebben a meghitt zugban töltjük a mézesheteinket, hiszen 
itt édes kettesben lehetünk. S miután bevettük magunkat ide, úgy 
egymáshoz bújunk, akárcsak két kismadár a fa tetején lévő 
fészkében. 

George gúnyos hahotára fakadt. 
– Ha Mullett komolyan azt hiszi, hogy idefent bárki, akár öt 

perc erejéig is képes egyedül lenni, akkor hatalmas tévedésben 



leledzik! És különben is, milyen alapon vette a fejébe Mullett, 
hogy beveszi magát a lakásomba, mint kismadár a fészkébe? 

– Ez tényleg a maga lakása lenne? 
– De még mennyire, hogy az enyém! 
– Ajjaj! 
– Hallgasson! Minek óbégat! Rendőrök ólálkodnak a 

közelben! 
– Rendőrök?! 
– Bizony! 
A fiú ekkor meglepetten vette észre, hogy a lány rámeredő 

szeme párja hirtelen könnybe lábad, és két apró kacsóját 
kétségbeesett, könyörgő mozdulattal teszi össze. 

– Ne adjon már zsarukézre, uram, hisz csak a szükség vitt 
bűnre! Fogadjunk, hogy maga is mindent megtenne, ha nem 
találna munkát, és éhezne, és közben néznie kéne, amint szegény, 
öreg édesanyja meg ott görnyed a mosóteknő felett… 

– De nekem nincs szegény, öreg édesanyám – vetette oda a 
lánynak kurtán George. – És ugyan árulja már el, mégis miket 
hord itt összevissza? 

Ekkor hirtelen elakadt, mert egy váratlan felfedezés okozta 
döbbenet ajkára forrasztotta a szót. A lány időközben ugyanis 
szétválasztotta két kezét, s most előtte hadonászott velük; és 
George emlékezetének pontosan erre volt szüksége, hogy végre 
magasabb fordulatszámra kapcsoljon. Hiszen Fanny Mullett, ha 
nem is szándékosan tette, de épp azt a hevesen gesztikuláló 
mozdulatsort adta elő, amely olyan drámai erőt kölcsönzött 
belépőjének, amikor aznap délután Mrs. Waddington 
hempsteadi ebédlőjébe toppant. Amint azokat a feléje nyújtott 
karokat meglátta, George azonnal rájött, hol is találkozott ezzel a 
nővel azelőtt, és egyszerre minden más kirepült fejéből. Még azt 
is feledte, milyen egérfogóba került idefent, a tetőn – hiszen az 
innét kivezető utak közül az egyetlent, mely könnyen járható, 
árgus szemmel vigyázza egy rendkívül ingerlékeny 
lelkiállapotban lévő rendőr (akinek ráadásul minden oka megvan 
rá, hogy harapós kedvében legyen) –, és átható diadalüvöltést 
hallatott. 

– Maga az! – harsogta. – Ide azzal a gyöngysorral! 
– Aztán milyen gyöngysorra gondol? 



– Hát arra, amit ma délután emelt el Hempsteadben! 
A lány gőgösen kihúzta magát. 
– Képes itt állni és a szemembe mondani, hogy elloptam egy 

gyöngysort? 
– Bizony, hogy képes vagyok! 
– Igen? És tudja, mit teszek, ha ilyen koholt vádakat vagdos a 

fejemhez? Fogom magam, és… 
Idáig jutván mondandójában, Fanny hirtelen elhallgatott. 

Valaki gyengéden megkocogtatta az ajtót. 
– Édesem! 
Fanny George-ra nézett, George pedig Fannyra. 
– Ez a férjem! – suttogta Fanny. 
Ám George egyáltalán nem volt olyan lelkiállapotban, hogy 

egy szimpla Mullett-tól inába szálljon a bátorsága. Döngő 
léptekkel az ajtóhoz masírozott. 

– Édesem! 
George egy széles mozdulattal sarkig tárta az ajtót. 
– Mi az, Mullett? 
Az inas egy lépést visszahőkölt, és mindkét szeme 

elkerekedett. Nyelve hegyével megnyalta kiszáradt ajkát. 
– Kakukkfióka! – süvöltötte vádlón. 
– Ugyan, használja már az eszét! – kérte ki magának a 

gyanúsítást George. 
Mullett azonban továbbra is annak az embernek a 

tekintetével méregette munkaadóját, aki nemrég iszonyú 
megrázkódtatáson ment keresztül. 

– Hát a saját nászútjával már be sem éri, Mr. Finch – 
kérdezte az inas szemrehányóan –, ezért idejön, hogy az 
enyiméből is kivegye a részét? 

– Hagyja már ezt a sületlenséget! Valami közbejött, ezért az 
én esküvőmet kicsit későbbre halasztottuk. 

– Értem. És megsebzett lelkét most azzal kúrálja, hogy 
nekiáll feldúlni az én otthonom békéjét! 

– Szó sincs róla! 
– Ha tudtam volna, hogy ön idehaza tartózkodik, Mr. Finch – 

jelentette ki Mullett méltósággal –, soha nem vettem volna 
magamnak a bátorságot, hogy igényt tartsak a lakására. Gyere, 



Fanny, akkor mi már itt sem vagyunk, elmegyünk valamelyik 
szállodába. 

– Hová-hová ilyen nagy sebbel-lobbal? – kiáltotta George 
kihívóan. – Hadd mondjam el, hogy van itt egy dolog, amit nem 
ártana tisztába tenni, még mielőtt bármelyik szálló felé vennék az 
irányt. Lehet, hogy maga nem tudja, de a neje per pillanat egy 
olyan értékes gyöngysor birtokában van, amely valójában annak 
a hölgynek a tulajdona, akinek mostanra már (amennyiben nem 
lép közbe az általam igen kevéssé tisztelt felesége) Mrs. George 
Finch lenne a neve. 

Mullett a homlokához kapott. 
– Egy gyöngysor! 
– Nem igaz! – visította a párja. 
Mullett szomorúan rázta meg a fejét. Most már mindent 

értett. 
– Mikor történt a sajnálatos eset, Mr. Finch? 
– Ma délután, odalent, Hampsteadben. 
– Ne hallgass rá, Freddy. Ennek elmentek otthonról. 
– Pontosan hogyan zajlott le az egész, Mr. Finch? 
– Ez a nő hirtelen abba a szobába toppant, ahol a násznép 

gyülekezett, és a fejemre olvasta, hogy miután megrontottam, 
sorsára hagytam. Aztán látványosan lerogyott arra az asztalra, 
amelyiken az esküvői ajándékokat állították ki, és úgy tett, 
mintha elalélt volna. Végül kiviharzott a helyiségből, és valamivel 
később felfedeztük, hogy a gyöngysornak nyoma veszett. És csak 
azzal ne jöjjön nekem – tette még hozzá George, a megvádolt 
személyhez fordulva –, hogy csak szegény, öreg édesanyja miatt 
tette az egészet, mert ma már így is épp eleget nyeltem, és 
mondhatom, torkig vagyok. 

Mullett sajnálkozva csettintett a nyelvével. Mintha ezzel azt 
akarta volna mondani, hogy nincs mit tenni, a lányok már csak 
ilyenek, szeretik a bizsut, de azért azt meg kell adni: közülük csak 
kevésnek van olyan töméntelen sok esze, mint az ő kicsi 
oldalbordájának. 

– Add oda szépen Mr. Finchnek azt a gyöngysort, kiscicám – 
kérlelte szelíden a nejét. 

– De ha egyszer nincs nálam! 



– Tégy úgy, kis szívem, ahogy Freddy mondta neked, mert 
különben baj lesz. 

– Méghozzá mekkora! – tódította George, nagyokat fújtatva. 
– Igazán gyönyörűen kivitelezett meló volt, édesem, és New 

Yorkban rajtad kívül nincs olyan lány, aki nemcsak kifőz, hanem 
végre is hajt egy ilyen tervet, és mindennek tetejébe meg is lép a 
szajréval. Még Mr. Finchnek is el kell ismernie, hogy csodás 
melót végeztél. 

– Ha komolyan kíváncsi Mr. Finch véleményére… – kezdte 
hevesen George. 

– De mi már egyszer s mindenkorra letettünk arról, hogy 
mindenfélét elcsaklizzunk, nem igaz, kiscicám? Add szépen oda 
neki a gyöngysorát, édes. 

Mrs. Mullett fekete szeme dühösen felszikrázott. Igencsak 
kelletlenül mozdította karcsú ujjacskáit. 

– Vigye ezt a vacakot! – sziszegte, és a fiú felé hajította 
gyöngysort. 

George ügyesen elkapta, még mielőtt a földre esett volna. 
– Köszönöm – mondta, s azzal zsebre vágta. 
– És most, Mr. Finch – jegyezte meg könnyedén Mullett –, 

attól tartok, mi búcsút is veszünk öntől. Fárasztó napot tudhat 
maga mögött az én kicsi asszonykám, és itt az ideje, hogy eltegye 
magát holnapra. 

George sietve keresztülvágott a tetőn a lakásához. Bármilyen 
kockázatos is elhagynia a nyári lak biztonságát, most mégis meg 
kell reszkíroznia. Hiszen létfontosságú, hogy felhívja Mollyt és 
tájékoztassa a történtekről. 

Épp a teraszajtót nyitotta kifelé, amikor meghallotta, hogy 
valaki a nevét kiáltja; körülnézett, és látta, hogy a lépcsőházba 
vezető ajtó irányából Mullett lohol feléje. 

– Csak egy pillanatra tartanám fel, Mr. Finch. 
– Mi az már megint? Nagyon fontos ügyben kell 

telefonálnom. 
– Szerintem nem bánná, ha ezt visszakapná, uram. 
És e szavak kíséretében Mullett (arcán nagyjából annak a 

bűvésznek az önelégültségével, aki egy kölcsönkapott cilinderből 



két tapsifülest meg egy lepedőnyi, régi zászlót varázsol elő, csak 
hogy szórakoztassa a gyerekeket) gazdája elé tárta nyitott 
markát. 

– A gyöngysora, uram. 
George a zsebéhez kapta a kezét, és döbbenten érezte, hogy 

üres. 
– Az ég szerelmére! De hát hogyan… 
– Az én kicsi asszonykám emelte el magától kifelé menet – 

magyarázta büszkén Mullett, s közben ellágyult a tekintete. – 
Azonban nekem másodszor is sikerült rávennem, hogy megváljon 
tőle. Eszébe juttattam, hogy mi ketten már örökre lezártuk 
életünk viharos szakaszát. Megkérdeztem tőle, miként reméli, 
hogy valaha is boldog lesz a mi kis kacsatenyészetünkön, ha ilyen 
bűn terheli a lelkét, mire azonnal belátta, hogy igazam van. 
Fanny igenis hajlandó az észérvekre hallgatni, uram, csak 
tapintatos és gyengéd hangon kell szólni hozzá. 

George hatalmasat sóhajtott. Visszatette a gyöngysort a 
szivarzsebébe, begombolta a zakóját, majd pár lépést hátrált, 
hogy távolabb kerüljön az inastól. 

– Magának feltett szándéka, hogy ezt a nőt rászabadítja egy 
mit sem sejtő kacsákból álló tenyészetre, Mullett? 

– Hogyne, uram. Speonk közelében veszünk ki nemsokára 
egy kisebb tanyát. 

– Ennek a nőnek egy hét sem kell hozzá, hogy minden 
madarat megfosszon a farktollától! 

Mullett bóknak vette gazdája iménti megjegyzését, és 
egyetértése jeléül biccentett. 

– És egyiknek sem tűnik fel, hogy hibádzik a tolltakarójából, 
uram – tette hozzá. – A szakmában eddig még nem akadt olyan 
lány, aki ügyességére nézvést kiérdemelte volna, hogy egy kalap 
alá vegyék az én kicsikémmel. De ennek egyszer s mindenkorra 
vége, uram. Fanny végleg visszavonul az üzleti élettől; azt 
leszámítva, persze, hogy szezonvégi kiárusítások idején azért be-
benéz az üzletházakba. Egy lánynak végül is szüksége van pár 
encsembencsemre. Jó éjszakát, uram. 

– Jó éjszakát – mondta George. 



Elővette a gyöngysort, alaposan megvizsgálta, visszatette a 
szivarzsebébe, újból rágombolta a zakóját, majd bement a 
lakásba, hogy felhívja Mollyt.  



Tizenhetedik fejezet 

I 

Mrs. Waddington egyszer egy történetben olvasta, hogy valami 
gazfickónak az arcán rengeteg érzés (többek közt félelem, 
borzalom, elképedés, megdöbbenés és szörnyülködés) „kergette 
egymást”, amikor rájött: mindenre fény derült, tovább már 
semmiképp sem takargathatja bűnös üzelmek. Ezért most, ahogy 
a Sheridan bérház kilencedik emeletén megnyomta Mr. Lancelot 
Biffen lakásának csengőjét, az asszony a lelke mélyén arra 
számított, hogy hasonló érzelmi fogócska zajlik majd le a szeme 
előtt Ferris, az inas holdvilágképén. Azonban nagyot kellett 
csalódnia. Ugyanis, amikor a csengetésére válaszolván a 
komornyik feltűnt az ajtóban, bár valamivel kevésbé 
méltóságteljesen pöffeszkedett a megszokottnál, ám ennek oka 
csupán abban keresendő, hogy mi, írók hajlamosak vagyunk 
hangyányit kimerültnek tűnni, miután agyonhajtottuk magunkat 
az asztalnál. A komornyiknak összekócolódott a haja, ahogy 
beletúrt az alkotás lázában, és valamivel több tintapaca látszott 
az orra hegyén, mint amennyit hivatala betöltése közben 
egyébként viselni szokott, de ettől eltekintve igazán tökéletesen 
kiegyensúlyozottnak látszott – még attól a felfedezéstől sem 
rezzent össze, mikor észrevette, kit is tisztelhet látogatójában. 

– Mr. Biffen nem tartózkodik itthon, asszonyom – közölte 
Mrs. Waddingtonnal higgadtan Ferris. 

– Nem Mr. Biffenhez jöttem – pukkadozott az asszony, hisz 
majd szétvetette a méreg. – Ferris! – tette hozzá. – Mindent 
tudok! 

– Csakugyan, asszonyom? 
– Szó sincs arról, hogy magának beteg lenne valamelyik 

rokona – folytatta Mrs. Waddington, ám hangjából kicsengett, 
hogy érzése szerint a komornyik bármelyik közeli hozzátartozója 
igazán okkal esne ágynak. – Maga csakis azért jött a városba, 
hogy pár sorban felskiccelje a ma délután a házamban 
történteket, és a cikket annak a szennylapnak szánja, aminek 
Városi Locsogó a neve! 



– Mely nemrég egyesült a Broadway-n Zörgő Haraszttal meg 
a Times Square-i Hírharanggal – mormolta Ferris szórakozottan 
a bajsza alatt. 

– Hogy nem sül ki a szeme szégyenében! 
Ferris úgy meglepődött, hogy egészen a homloka közepéig 

felszaladt a szemöldöke. 
– Már megbocsásson, asszonyom, de ebben nem értünk 

egyet. Miért kellene szégyellnem magam? Mikor olyan sok 
tiszteletre méltó ember ragad tollat, hogy a sajtóba írjon cikkeket 
– mondta Ferris. – Példának okáért… 

– Hahh! – hördült fel Mrs. Waddington, félbeszakítva a 
felsoroláshoz készülődő inast. 

– Hogy mondta, asszonyom? 
– Nem érdekes. Majd később visszatérünk rá. 
– Ahogy kívánja, asszonyom. 
– Addig is, azt akarom, hogy jöjjön velem a tetőre… 
– Tartok tőle, asszonyom, hogy megtisztelő kérését vissza kell 

utasítanom. Utoljára kiskölyökként másztam tetőre. 
– Azért talán arra még képes, hogy egy lépcsősoron 

felmenjen, nem? 
– Ó, szóval lépcsőn kéne odamennem? Arra, természetesen, 

még vállalkozom. Pár percen belül rendelkezésére is állok, 
asszonyom. 

– De én azt akarom, hogy most azonnal jöjjön velem! 
A komornyik sajnálkozva rázta meg a fejét. 
– Elnézést kérek, asszonyom, de most nem tarthatok önnel. 

Épp azon munkálkodom, hogy végső formába öntsem az írást, 
melyről ön az imént említést tett, és nagyon szeretnék a végére 
jutni, még mielőtt Mr. Biffen visszatér. 

Mrs. Waddington villámokat lövellő szeme párja, melynek 
hevét magán érezve Sigsbee Horatio általában megégett 
madártollként összepöndörödött és megrepedezett, drákói 
szigorral meredt Ferrisre. A komornyik azonban annak az 
embernek a hidegvérével állta a pillantását, aki valamikor 
hercegeken hordozta végig fátyolos tekintetét, amitől a főrendek 
olyan kényelmetlenül érezték magukat, mintha csak 
kitérdesedett nadrágban parádéztak volna egy díszvacsorán. 



– Esetleg volna szíves befáradni, hogy idebent várakozzék, 
asszonyom? 

Mrs. Waddington kénytelen-kelletlen tudomásul vette a 
fiaskót – bár ő igazán megtett minden tőle telhetőt. Egy forgószél 
talán képes lenne megrendíteni ezt az embert, az emberi tekintet 
ereje azonban kevésnek bizonyult hozzá. 

– Nem leszek szíves befáradni! 
– Rendben van, asszonyom. És szabad megkérdeznem, miért 

óhajtja, hogy a tetőre kísérjem? 
– Azt akarom, hogy… mutatni akarok magának valamit. 
– Ha a város panorámájára gondolt, asszonyom, akkor 

megemlíteném, hogy az egyik felhőkarcoló tetejéről már láttam 
New York fényeit. 

– Nem a kilátásra gondoltam. Egy bűnben tobzódó embert 
akarok mutatni magának. 

– Értem, asszonyom. – Ferrisen egyáltalán nem látszott, 
hogy e kijelentés meglepte volna. Hozzáállása mindössze azt 
sugallta: bármikor boldogan rááll, hogy bűnben tobzódó 
embereken legeltesse a tekintetét. – Pár percen belül 
csatlakozom önhöz. 

Lágyan becsukta az ajtót. Mrs. Waddington belsejében 
fortyogva buzgott fel a düh, s bár majd megfulladt belé, mégsem 
hagyta, hogy érzelmei teljesen magukkal ragadják. Még arról a 
szándékáról is letett, hogy indulatait levezetendő egy nagyot 
rúgjon az ajtóba, így aztán csak álldogált a folyosón, és fojtottan 
zihált. Egyszer csak az alsóbb szintek felől vidám fütyörészés 
ütötte meg a fülét, s végül meglátta a felfelé kaptató Lord 
Hunstantont. 

– Helló-belló! – kiáltotta szertelen vidámsággal őlordsága. – 
Hát, itt vagyok, ragyogok! Megjöttem! – Ezzel természetesen 
minden kétséget kizáróan tisztázni akarta: nincs semmi tévedés, 
valóban ott van, teljes életnagyságban. 

Mióta Mrs. Waddington utoljára látta, Lord Hunstanton 
külseje döbbenetes változáson ment keresztül. Hiszen most 
arcáról annak az embernek a gondtalan derűje sugárzott, aki nem 
elég, hogy vacsora ürügyén alaposan belakott, de az a vacsora 
ráadásul még mindenféle ínycsiklandó finomságból is állt. A 
szemében csillogó fény erőlevesről mesélt, míg mosolyra húzott 



szája sült kacsáról és zöldbabos köretről árulkodott. S mivel ebéd 
óta egy falat nem sok, annyit sem vett magához, Mrs. 
Waddington úgy érezte: soha az életben nem látott még 
őlordságához foghatóan visszataszító, bélebödön jószágot. 

– Remélem, jólesett a vacsora – mondta az asszony jegesen. 
Lord Hunstanton napsugaras mosolya még szélesebbé vált, 

és ábrándos tekintetet költözött a szemébe. 
– De még milyen jól! – válaszolta. – Nyeletnyi erőlevessel 

indult, amit habkönnyű, fél falat homár követett, majd egy olyan 
remekbe sikerült, ropogós kicsi kacsa, amilyenbe csak ritkán 
mélyesztheti bele a fogát az ember. 

– Hallgasson! – kiáltotta Mrs. Waddington, lelke legmélyéig 
megrendülve. Egész egyszerűen vérlázítónak találta, hogy ilyen 
beszédtémával hozakodjon elő ez az ember. 

– Végezetül pedig… 
– Csend legyen! Hallani sem akarok a lakmározása 

részleteiről! 
– Jaj, de sajnálom! Pedig én azt hittem, érdekli, mit ettem! 
– Ameddig elpiszmogott vele, annyi idő alatt akár egy 

növendék cethalat is elkölthetett volna. Időközben azonban úgy 
alakultak a dolgok, hogy még ezzel együtt sem késett le semmiről. 
Van itt valami, amit mindenképpen meg akarok mutatni 
magának. 

– Szuper! Netán még több emberi gyarlóság esete forog 
odafent? 

– Pár perccel ezelőtt – mondta Mrs. Waddington, a tető felé 
indulva – a szemem láttára lépett be egy fiatal nőszemély abba a 
külső hálórészbe, ami a jelek szerint George Finch lakásához 
tartozik. És nemsokára hallottam, amint egy női hang 
beszélgetésbe elegyedik George Finchcsel odabent. 

– Rémes! – vetette közbe őlordsága, rosszallóan csóválva 
fejét. – Micsoda fertő! 

– Lejöttem, hogy tanúként magammal vigyem Ferrist, a 
komornyikomat, de szerencsére maga pont a legjobbkor ért ide. 
De hogy miért nem jött meg vagy fél órája, fel nem foghatom. 

– Hiszen már mondtam, hogy éppen jófajta erőlevessel volt 
tele a szám… 

– Hallgasson! – rivallt rá Mrs. Waddington. 



Lord Hunstanton tanácstalanul lépkedett az asszony 
nyomában. Sehogy sem fért a fejébe, hogy valaki ilyen beteges 
irtózattal viseltessen az étel mint társalgási téma iránt. Közben 
kijutottak a tetőre, és miután Mrs. Waddington csendesen intett 
neki, hogy kövesse, lábujjhegyen mindketten a nyári lakhoz 
osontak. 

– Na, és most mihez kezdjünk? – érdeklődött őlordsága, 
amint megtorpantak az ajtó előtt. 

Mrs. Waddington bekopogott. 
– George Finch! 
– George Finch! – visszhangozta Lord Hunstanton, tisztában 

lévén vele, kórustagi minőségben milyen fontos szerep hárul rá. 
– Finch! – kiáltotta Mrs. Waddington. 
– George! 
Mrs. Waddington benyitott az ajtón. Odabent vaksötét 

fogadta. Az asszony felkapcsolta a világítást. A szobában senki 
sem volt. 

– Nahát! – lepődött meg Mrs. Waddington. 
– Talán elbújtak az ágy alá. 
– Menjen be és nézzen utána! 
– És mi van, ha felém kap? 
Igaz a mondás, miszerint egy hadművelet sikere azon múlik, 

hogy mindig, mindennel, még a legkisebb lehetőséggel is 
számolni kell. Ám Mrs. Waddingtonról most mégis lerítt, hogy 
véleménye szerint jelen esetben szövetségese kissé túlzásba vitte 
az óvatosságot. Bosszús horkantással ajkán fordult feléje, hogy 
rápirítson – aztán szinte tetőbe gyökeredzett a lába, annyira 
megdermedt, mikor észrevette, hogy őlordsága mögött egyszer 
csak testet kezd ölteni valami. 

Ez a valami pedig nem volt más, mint egy hórihorgas, inas 
rendőr; s bár Mrs. Waddington életében mindössze egyszer 
találkozott ezzel a hatósági közeggel, ama bizonyos találkozás 
jellegzetes körülményei folytán még igencsak eleven emlékként 
élt benne. Azonnal ráismert, és lett légyen bármilyen erős 
asszony, most mégis úgy összement, ahogy meglátta, akár a 
luftballon, amikor kieresztik belőle a levegőt. 

– Mi történt? – kérdezte Lord Hunstanton, és ő is 
hátrafordult. – Halihó! Megjött a zsandárság! 



Garroway közrendőr fél szemével Mrs. Waddingtonra 
meredt, ám ebből a tekintetből New York bohém 
művésznegyedének egyetlen éjszakája nyom nélkül eltüntetett 
minden gyengédséget. Az igazat megvallva, olyan átható erejű 
rosszindulat sugárzott belőle, hogy amennyiben a rendőr 
mindkét látószerve működőképes állapotban van és dupla adagot 
kap belőle, Mrs. Waddington valószínűleg még az eszméletét is 
elveszti. Szerencsésnek mondhatta magát, hogy a hatósági közeg 
másik szemét teljesen eltakarta a rákötözött nyers hússzelet. 

– Aha! – fakadt ki tömören Garroway közrendőr. 
Amikor az ember leírja és értelmezi az „aha” szócskát, 

nemigen feltételezné róla, hogy vannak bizonyos esetek, amikor a 
nyelv legbaljósabb szavai közé sorolható. Épp ezért őszintén 
meglepődne, ha hallaná, milyen fenyegető a csengése, amikor egy 
olyan rendőr ejti ki a száján, akinek nemrégen fekete borsot 
szórtak a képébe. A nyári lakba visszatántorgó Mrs. Waddington 
fülében nagyjából egy indián csatakiáltás és az utolsó ítélet 
kereszteződésének tűnt, amelybe itt-ott belevegyül a prédáját 
hajszoló farkasfalka üvöltése. Még a lába is beleremegett, és 
rongybabaként az ágyra rogyott. 

– Most megcsíptem, igaz? – folytatta a rendőr. – Ezt azonban 
nyilvánvalóan csupán költői kérdésnek szánta, mivel semmi 
szünetet sem tartott, hogy válaszra várjon. Megigazította a 
hússzeletet a szemére szorító kötést, és már mondta is tovább a 
magáét. – Ezennel letartóztatom! 

Lord Hunstanton ezt az egész eljárást nagyon furcsának és 
szokatlannak találta. 

– Na, de komolyan, figyeljen már ide, szóval, csak annyit 
akarok mondani… 

– És maga is le van tartóztatva – jelentette ki Garroway 
közrendőr. – Úgy látom, maga is nyakig benne van. 
Mindkettőjüket letartóztatom. És csak semmi sunyi stikli, mert 
ha bármibe is belefog – ért mondandója végére a hatósági közeg, 
miközben sonkaszerű mancsában vészjóslóan meglóbálta a 
gumibotját –, lecsapom, mint a taxiórát. Remélem, megértett? 

A rendőr fenti szavait követőleg a beszélgetésben némi szünet 
állt be, ami igen gyakori, ha viszonylag idegenek cserélnek 
egymással eszmét. Garroway közrendőr a jelek szerint mindent 



elmondott, ami a lelkét nyomta. Mrs. Waddingtonnak pedig az 
elhangzottakhoz nem volt semmi hozzáfűznivalója. Lord 
Hunstanton ugyan szíve szerint azért előhozakodott volna 
néhány kérdéssel, ám annak az ide-oda lengő gumibotnak a 
látványa mindent azonnal kitörölt az agyából. Elég volt egy 
pillantást vetni arra a gumibotra, hogy az embernek máris 
hasogatni kezdjen tőle a halántéka. Így aztán őlordsága 
bármilyen szaporán is nyeldekelt, a szája néma maradt. 

Azután egyszer csak az épület alsóbb régióiból fülükbe hatolt 
valakinek a hangja, amint elkurjantja magát: „Beamish! Helló, 
Beamish!” És ez a hang nem volt másé, mint Sigsbee H. 
Waddingtoné. 

II 

Egy történet olvasója számára kevés dolog lehet bosszantóbb 
annál, mint amikor adott helyzetben egyszer csak valaki 
előbukkan a süllyesztőből, és az író ráadásul semmilyen 
kommentárral sem hajlandó indokolni a megjelenését. Az 
események lelkiismeretes krónikása azonban még az emberi faj 
olyan semmitmondó egyedének is nyomon követi a mozgását, 
mint Sigsbee H. Waddington – és jelen tollnok időt-fáradságot 
nem kímélve most neki is áll, hogy mindent megmagyarázzon. 

Talán a nyájas olvasó még emlékszik arra, hogy Sigsbee 
Horatio nemrég fogta magát, és nekiállt átfésülni New York 
utcáit egy Gallagher nevű rendőr után, mire ez a nagyváros szinte 
ontani kezdte magából a Gallaghereket, bőséges választékot 
kínálván Mr. Waddingtonnak. Mivel azonban ő valójában nem 
Gallagher, hanem Garroway nevezetű hatósági közeget keresett, 
ennek köszönhetően fáradozását nemigen koronázta siker. Látott 
ugyan langaléta Gallaghereket és mélynövésű Gallaghereket, 
egyszálbélű Gallaghereket és dagadt Gallaghereket, egy 
Gallaghert, akinek keresztben állt a szeme, egy Gallaghert, aki 
tele volt pattanással, egy Gallaghert vörös hajjal, egy Gallaghert 
törött orral és két olyan Gallaghert, aki leginkább úgy festett, 
mintha lidérces rémálomból szalajtották volna, no meg egy 
olyan, párját ritkító Gallaghert is, aki a maga nemében teljesen 
egyedülálló tüneménynek számított e sártekén – ám arra az 



emberre, akinek a kaliforniai Színe-Java Mozgókép Társaság 
részvényeit elpasszolta, sehogyan sem sikerült rátalálnia. 

Ilyen helyzetbe kerülvén a legtöbb ember feladta volna a 
kilátástalan küzdelmet. Sigsbee H. Waddington is bedobta a 
törülközőt. Utolsó Gallaghere épp a Bleecker utca tájékán 
őrködött a köz fölött; Mr. Waddington a Washington tér felé 
kanyarodott, majd odaérvén egy padhoz támolygott, és lerogyott 
rá. 

A mámoros megkönnyebbülés, hogy végre pihentetheti sajgó 
lábát, rövid időre minden egyebet kiszorított agyából. Azután 
végigcikázott rajta egy gondolat, mely rengeteg 
energiapocsékolástól megkímélte volna, ha valamivel hamarabb 
jut eszébe. Hirtelen ugyanis felötlött benne, hogy azzal a bizonyos 
rendőrrel nem másutt, mint Hamilton Beamish lakásán futott 
össze, és ha logikusan végigköveti ezt a gondolatmenetet, teljesen 
magától értetődik, hogy Hamilton Beamish az ő embere – az 
egyetlen, aki a keresett egyed hollétéről bővebb felvilágosítással 
tud szolgálni. 

A népszerű és agyonreklámozott energiaitalok egyike sem lett 
volna képes ilyen, azonnali élénkítő hatásra, mint ez az 
ötletszikra. Már-már varázslatosnak mondható különbség 
mutatkozott az ihletett állapot előtti és utáni Mr. Waddington 
között. Mielőtt terve eszébe ötlött volna, még a végkimerülésnek 
abban a stádiumában nyúlt el a padon, hogy láttán minden 
szemtanú arra a következtetésre jut: ilyen tökéletesen kifacsart 
emberrel már nincs mit tenni, mint értesíteni a köztisztasági 
hivatal dolgozóit és a többi hulladékkal együtt elszállíttatni a 
lerakóhelyre. Most mégis egy szempillantás alatt összeszedte 
magát, talpra szökkent, keresztülvágott a téren és még azelőtt a 
Sheridan bérház felé vette az irányt, hogy az imént említett 
szemtanú akár egy „Hinnye!” megjegyzéssel is méltatni tudta 
volna az eseményeket. 

Bár a lift épp üzemen kívül volt, a lelkesen loholó Mr. 
Waddingtonnak még ez sem szabhatott gátat. Felhussant a 
lépcsőn, akár a mókus, egészen Hamilton Beamish ajtajáig. 

– Beamish! – kiáltotta. – Helló, Beamish! 



Odafent, a tetőn Garroway közrendőr felkapta fejét, miként a 
csatamén, ha meghallja a harcba hívó kürtszót. Azonnal ráismert 
erre a hangra. És ha netán különösnek tűnik, hogy ilyen jól 
emlékezzen rá (hiszen hosszú napok teltek el azóta, mikor 
életében először és utoljára beszélt a tulajdonosával), akkor hadd 
áruljuk el, hogy e rejtély magyarázata Mr. Waddington 
hangszínének teljesen egyedülálló és jellegzetes mivoltában 
rejlik, mely időnként esetleg összetéveszthető a táblán megcsúszó 
kréta csikorgásával; ám hogyha emberi hang, akkor máshoz, 
mint Sigsbee H. Waddingtonhoz, nem tartozhat. 

– Ó, hogy az a… – fakadt ki Garroway közrendőr minden 
porcikájában remegve, akár a kocsonya. 

Eme hang Mrs. Waddingtonra sem maradt hatástalanul. 
Talpra ugrott, mintha csak az ágy hirtelen parázslani kezdett 
volna az ülepe alatt. 

– Leüll! – dörrent rá a hatósági közeg. 
Mrs. Waddington engedelmesen leült. 
– Na, de drága, jó biztos úr – fohászkodott neki Lord 

Hunstanton. 
– Befogg! – torkolta le Garroway közrendőr. 
Lord Hunstanton jólnevelten befogta. 
– Ó, hogy az a…! – bukott ki ismét Garroway közrendőrből. 
Tekintetében gyötrő határozatlanság lobogott, miközben 

őrizeteseit méregette. Abban a kevéssé szerencsés helyzetben 
találta magát, amikor valaki két helyen szeretne lenni egy időben. 
Ha lerobog a lépcsőn, hogy elcsípje emberét, aki a nyakába sózta 
azokat a részvényeket és magára hagyja itt ezt a két jómadarat, 
szinte tálcán kínálja nekik a lehetőséget, hogy elszeleljenek. 
Garroway közrendőr szándékától pedig mi sem állt távolabb, 
mint hogy hagyja meglépni őket, hiszen amióta csak a 
karhatalom szolgálatába lépett, ez a két mákvirág számított a 
legjelentősebb fogásának. Ez a némber nemcsak fülön csípett 
betörő, de hatósági közeggel szembeni erőszakot is elkövetett; 
ami pedig a társát, azt a másik jó firmát illeti, egyre erősebb lett 
benne a gyanú: amint beviszi az őrszobára és megnézi a bűnügyi 
nyilvántartót, kiderül róla, hogy nem más, mint Gigerli Willie, 
akit Syracuse-ban csalásért köröznek. Amennyiben sikerül 
bekasztliznia őket, azt jelenti, hogy előléptetik. 



Másrészt, ha lemegy és kezét határozottan a torkára téve 
megszorongatja azt a szélhámost odalent, azt jelenti, hogy 
visszakapja a háromszáz dollárját. 

Mitévő legyen? Mitévő is legyen? 
– Ó, hogy az a fészkes fekete fene! – sóhajtozott a hatósági 

közeg. 
Ekkor kimért léptek ütötték meg a fülét, és Garroway 

közrendőr előtt egyszer csak megjelent egy rendkívül 
méltóságteljes kinézetű ember, erősen domborodó mellényben és 
tintapöttyel az orrán – s láttán a rendőr diadalittasan felüvöltött. 

III 

– Hé! – kiáltotta Garroway közrendőr. 
– Uram? – mondta az újonnan érkezett. 
– Maga a segédem. 
– Nem, uram. Én komornyik vagyok. 
– Na, mi lesz már, Beeeee-mish! – szűrődött fel hozzájuk 

lentről. 
Ez a bégetés azonnali, lázas cselekvésre sarkallta a hatósági 

közeget. Higgadtabb lelkiállapotban talán visszakozásra készteti 
ama dülledt, zöldesszürke szempár, mely olyan fagyosan meredt 
rá, ám most még ez a látvány sem tudta megfutamítani. 

– Maga a segédem – ismételte. – Nagyon remélem, tudja, mit 
takar ez a szó, maga félcédulás! Mint a rend törvényes 
képviselője, ezennel kinevezem a segédemnek! 

– De én nem akarok a segédje lenni – tiltakozott a másik 
férfi, s hangja mélyén ugyanaz a jeges megvetés csendült, amely 
annak idején olyannyira lesújtotta egy őrgróf kisebbik fiát, hogy 
az összes klubjából kilépett és Ugandába távozott. 

Garroway közrendőr esetében azonban felesleges volt 
strapálnia magát, mivel eme hatósági közeg mostanra teljesen 
becsavarodott. 

– Amit maga akar, meg amit kap, két teljesen különböző 
dolog. Ezennel segédemmé nevezem ki, és vagy beleegyezik, vagy 
vád alá helyezem, hogy ellenszegült a rend törvényes 
képviselőjének; és mielőtt bevarrom, még le is csapom ezzel a 
gumibottal, hogy csak úgy nyekken. Világos? 



– Az ön által elmondottak alapján – felelte méltósággal a 
komornyik – nincs más választásom, mint eleget tenni a 
kérésének. 

– Hogy hívják? 
– Rupert Anthony Ferris. 
– Hol lakik? 
– Mrs. Sigsbee H. Waddington szolgálatában állok, aki 

jelenleg a Long Island-beli Hempsteadben tartózkodik. 
– Nahát, odabent lapul két jómadár, akiket már nagyon 

várnak az őrszobán, érti? Most szépen bezárom őket – csapta be 
az ajtót Garroway közrendőr, majd a kulcsot is ráfordította. – 
Szóval, mindössze annyi lesz a teendője, hogy vigyázzon rájuk, 
amíg visszajövök. Vagy túlságosan sokat kérek magától? 

– Érzésem szerint ez a feladat nem haladja meg a 
képességeimet, és igyekszem, hogy becsülettel helyt álljak 
porkolábi minőségben. 

– Akkor lásson is hozzá – mondta a rend őre. 
Ferris tehát odaplántálta magát, háttal a nyári laknak, és 

csendes elvágyódással bámult fel a holdra. Holdvilágos 
éjszakákon mindig visszavágyott Brangmarley Hallba, mely olyan 
varázslatos szépségűvé vált ilyenkor. Gondtalan, vidám inasként 
milyen gyakran is nézegette a hoidsugár ezüsttükörként ragyogó 
fényét a várárok vizén, s miközben fülében ott duruzsolt az angol 
vidék számtalan, parányi nesze, azon morfondírozott magában, 
vajon melyik ló nyeri holnap a kétórás futamot. Azok voltak ám 
az igazán felhőtlenül boldog, szép napok! 

Ide-oda csapongó gondolatait azonban hamar visszarángatta 
a rideg valóságba az a hang, amelyik a nevét suttogta. Kíváncsian 
hordozta körül a tetőn pillantását, s ez a kíváncsiság csak 
fokozódott, mikor látta, hogy szemlátomást egyedül van odafent. 

– Ferris! 
A komornyik olyan ember volt, aki sosem hagyta, hogy bánni 

is kizökkentse a nyugalmából, ám a most kebelében buzgó érzés 
mégis közel járt a meglepetéshez. Nevét suttogó, testetlen 
hangokkal eddig még soha életében nem találkozott. A két 
csirkefogó közül egyik sem szólhatott hozzá, hiszen szilárd falak 
és vastag ajtó választotta el őket egymástól, s ezért nekik a 



suttogásnál jó-val emeltebb hangon kellett volna hozzá szólniuk, 
hogy meghallja őket. 

– Ferris! 
Lehet, hogy egy angyal, jutott eszébe a komornyiknak, és már 

éppen másfelé kezdtek terelődni a gondolatai, mikor észrevette, 
hogy azon a részen, ahol ácsorog, jó magasan egy kis ablakot 
vágtak a falba. Ezek szerint mégiscsak valamelyik mákvirág 
próbálkozott. Alighogy felfedezte az ablakot, amikor újból a nevét 
suttogták, és ezúttal minden nehézség nélkül ráismert 
munkaadója, Mrs. Sigsbee H. Waddington hangjára. 

– Ferris! 
– Asszonyom? 
– Én vagyok az, Ferris, Mrs. Waddington. 
– Hogyne, asszonyom. 
– Mit mondott? Jöjjön közelebb! Nem értem, mit mond. 
A komornyik, noha általában kevéssé volt ilyesmire kapható, 

most a kérésnek engedve nemcsak teljes magasságában kihúzta 
magát, de még lábujjhegyre is állt. 

– Azt mondtam „Hogyne, asszonyom” – magyarázta. 
– Aha. Nos, akkor lesz szíves csipkedni magát, Ferris. 
– Csipkedjem magam, asszonyom? 
– Gyorsan eresszen ki minket innen. 
– Szeretné, ha szabadon engedném, asszonyom? 
– Igen. 
– Hmm! 
– Mit mondott? 
A komornyik, bár bokasüllyedése miatt igencsak fárasztotta 

ez a lábujjhegyen pipiskedés, újra felágaskodott. 
– Azt mondtam, hogy „hmm!”, asszonyom. 
– Mit mondott? – kérdezte Lord Hunstanton. 
– Azt mondta, hogy „hmm!” – válaszolta Mrs. Waddington. 
– Na, de vajon miért? 
– Honnan tudjam? Szerintem ez az alak részeg, mint a csap. 
– Hagyja, hogy én beszéljek vele! – mondta Lord 

Hunstanton. 
A beszélgetésben ekkor némi szünet állt be. Majd a duett férfi 

tagja kért szót a jelenetben. 
– Hahó! 



– Uram? – kérdezte Ferris. 
– Maga hogyishívják, odakint… 
– Az én nevem nem hogyishívják, hanem Ferris, uram. 
– Nahát akkor Ferris, figyeljen rám jól, és vésse a kobakjába, 

hogy énvelem senki sem packázhat! Úgyhogy bökje ki, de ízibe, 
mit értett ez alatt a „hmm” alatt, amikor ez a kedves hölgy arra 
kérte, hogy engedjen szabadon minket? Válaszoljon! 

A komornyik újra lábujjhegyre állt. 
– Ez az indulatszó kétséget hivatott kifejezni, mylord. 
– Aztán mivel kapcsolatban támadtak kétségei? 
– Hogy nemigen látom, miként lennék képes kiengedni 

önöket, mylord. 
– Ne legyen már ilyen mulya. Ennyire azért nem lehet 

vaksötét a tetőn. 
– Csak arra céloztam, mostani kényes helyzetemnél fogva 

milyen nehézségeket támaszt a kérése, mylord. 
– Mit mondott? – kérdezte Mrs. Waddington. 
– Valamit összevissza hadovált a kényes helyzetéről. 
– Na, de hogyan kerüli kényes helyzetbe? 
– Hát, azt már fel nem foghatom! 
– Hagyja, hogy én beszéljek vele! 
Fenti felszólítást olyan hang követte, mint mikor végighúznak 

a padlón egy könnyebb tárgyat, aztán valami roppant, valaki 
nagyot koppant – végül egy bajba jutott hölgy panaszos siráma 
hangzott fel. 

– Tudtam, hogy ez a szék beszakad, ha rááll – jegyezte meg 
Lord Hunstanton. – Bárcsak tettem volna rá egy ficcset, hogy ez 
a szék beszakad maga alatt, ha megpróbál ráállni. 

– Tolja az ágyat az ablak alá – utasította társát az acélos 
akaratú asszony. Bár a jobb bokájáról nagy darabon lenyúzódott 
a bőr, még mindig nem adta fel. 

Némi csikorgás jelezte az ágy ablak felé közeledtét, majd 
tiltakozva nyögtek fel a rugók egy súlyos test alatt. Ezek a zajok, 
akár a hangosanbeszélő, tudatták a külvilággal Mrs. Waddington 
érkezését. 

– Ferris! 
– Asszonyom? 



– Hogyan értette, amit mondott? Mitől került kényes 
helyzetbe? 

– Attól, hogy kineveztek segéderővé, asszonyom. 
– Hát aztán! 
– Jelenleg magam is a törvényt képviselem, asszonyom. 
– Hogy mit csinál? – érdeklődött Lord Hunstanton. 
– A törvényt képviseli – felelte Mrs. Waddington. –

Legalábbis ezt állítja. 
– Hagyja, hogy én beszéljek vele! 
Ezután ismét rövid szünet következett, melyet a komornyik 

azzal töltött, hogy masszázzsal enyhített lábfeje fájdalmán. 
– Hahó! 
– Mit óhajt, mylord? 
– Mi ez a maszlag, miszerint maga a törvény képviseli? 
– A biztos úr, mielőtt távozott volna, bizalmi alapon 

segédjévé nevezett ki engem. Utasítása értelmében őriznem kell 
lordságodat Mrs. Waddingtonnal egyetemben, és elejét vennem 
mindenfajta szökési kísérletüknek. 

– Na, de Ferris, hogy tud ilyen fajankó módra viselkedni! 
Kapja össze magát, ember, és használja már kicsit a fejét! Hisz 
maga sem gondolhatja komolyan, hogy Mrs. Waddington meg én 
bármit is elkövettünk! 

– Nekem nem feladatom, hogy az ön által felvetett kérdésben 
ítélkezzek, mylord. 

– Nézze csak, Ferris. Hagyjuk a mellébeszélést, és térjünk a 
lényegre, azaz a piszkos anyagiakra. Úgy veszem észre, hogy a 
régi, jó hűbéri szellem már teljesen kiveszett magából, hiszen ha 
szívvel-lélekkel szolgálna, a mi szabadon engedésünkhöz 
hasonló, piti kis szívesség meg se kottyanna magának, ha ugyan 
érti, mire gondolok. De mivel jómagam is belátom, milyen 
anyagias világban élünk manapság, rákérdeznék: mennyi az 
annyi? 

– Csak nem arra akar célozni lordságod, hogy engedjem 
lefizetni magam? Vegyem olybá, miszerint azt tanácsolja, hogy 
anyagi ellenszolgáltatás fejében vissza kéne élnem a belém 
helyezett bizalommal? 

– Pontosan erre akartam kilyukadni. Szóval, mennyibe fáj a 
dolog? 



– Mennyi készpénz van lordságodnál? 
– Mit mondott? – kérdezte Mrs. Waddington. 
– Azt akarja tudni, mennyi van nálunk összesen. 
– Hogyhogy mennyi van nálunk? 
– Mármint, mennyi a kápénk. 
– Pénzt akar kicsikarni belőlünk, azért, hogy kiengedjen? 
– Alapos a gyanúm, hogy így áll a helyzet. 
– Hagyja, hogy én beszéljek vele! 
S ezzel Mrs. Waddington foglalta el az ablak melletti helyet. 
– Ferris! 
– Asszonyom? 
– Szégyellje magát! 
– Igenis, asszonyom. 
– Teljesen elképesztőnek és visszataszítónak tartom a maga 

hozzáállását! 
– Értem, asszonyom. 
– E perctől fogva nem tartok igényt a szolgálataira, Ferris. 
– Ahogy óhajtja, asszonyom. 
Mrs. Waddington visszavonult, hogy röviden megvitassa 

társával a dolgokat. 
– Ferris! – mondta, mihelyt az ablakhoz visszatért. 
– Asszonyom? 
– Fogja, itt van kétszáztizenöt dollár, összesen ennyi 

készpénz volt nálunk. 
– Ennyi tökéletesen elegendő lesz, asszonyom. 
– Akkor lesz szíves mielőbb kinyitni ezt az ajtót. 
– Igenis, asszonyom. 
Mrs. Waddington dűlt lélekkel várakozott. Teltek-múltak a 

percek. 
– Asszonyom! 
– Mi van már megint? 
– Sajnálattal kell közölnöm önnel, asszonyom – mondta 

Ferris tiszteletteljesen –, hogy amikor az a rendőr elment, 
magával vitte a kulcsot. 



Tizennyolcadik fejezet 

Beletelt némi időbe, míg George kapcsolatot tudott teremteni a 
hempsteadi Waddington-kúriával, de végül azért csak sikerrel 
járt – ám mindössze annyit sikerült kiderítenie, hogy Molly nincs 
odahaza. Miként egy erős svéd akcentussal beszélő hang a 
tudtára adta, a lány hazament ugyan a sportkocsival, azonban 
csupán rövid ideig maradt, és nemrég újból elhajtott valamerre. 

– Remek! – mondta George, mikor beszélgetőtársa egyszer 
csak anyanyelvére váltott. 

Amint a kagylót helyére tette, egész bensejét elárasztotta az 
öröm meg az emberiség iránt érzett egyetemes jóindulat. Hiszen 
ha Molly visszaindult New Yorkba, akkor most már bármelyik 
percben ideérhet. Amint erre gondolt, mindjárt repesni kezdett a 
szíve; még arról is megfeledkezett, milyen szorult helyzetbe 
került (hiszen pillanatnyilag ugyan kisiklott a törvény 
vasmarkából, de valahol itt, a közvetlen közelében lappang a 
hatóság ama vérebe, aki mindennél jobban érdeklődik az ő 
holléte iránt). Hasonló slamasztikába kerülve mindenki 
iparkodott volna csendben meghúzni magát, ám George minden 
elemi óvatosságra fittyet hányva dalra fakadt. 

– Hé, Pinch! 
George épp felfelé szárnyalt a magasabb régiókba, mikor ezt a 

kiáltást telibe kapta; úgy lehűtötte a kedélyét, hogy hirtelen 
kijózanodva, ismét visszaszállt az anyaföldre. Az ösztöne azt 
súgta: iszkiri a hálóba, aztán nyomás az ágy alá – mivel maga is 
tisztában volt vele, hogy ebben a műsorszámban úgyszólván 
verhetetlen. Azután mikor újra mozgásnak indultak agyában a 
fogaskerekek, és vakrémülete is tovaszállt, hirtelen eszébe jutott, 
hogy ismeretségi körében csupán egyetlenegy ember kezdené 
hozzá intézett mondandóját azzal, hogy „Hé, Pinch!” 

– Mr. Waddington, csak nem maga az? – mormolta a bajsza 
alatt, miközben a nappali ajtaját kinyitván óvatosan 
bekukucskált. 

– Naná, hogy nem más, mint Mr. Waddington – felelte 
valaki, és a fiú orrába erős szivarfüst csapott. – Mondd csak, hát 
nincs világítás ebben a kulipintyóban? 



– Már hogyne lenne. De ugye, egy fia rendőr sincs a 
közelben? – érdeklődött George összeesküvőhöz illő suttogással. 

– Odalent, a Beamish gyerek lakásán akad egy példány – 
válaszolta Mr. Waddington elégedetten kuncogva. – És az épp az 
előbb mondott le a javamra a hollywoodi Színe-Java Mozgógép 
Társaságban lévő összes érdekeltségéről potom háromszáz 
dolcsiért cserébe; én pedig feljöttem ide, hogy ünnepeljek. Már 
bonthatod is a pezsgőt – vetette oda a fiúnak Mr. Waddington. 
Szemlátomást majd szétvetette a jókedv; ilyen veszedelmes 
állapotban a legtöbb férfit csak hajszál választja el attól, hogy a 
kisbaltát felkapván a berendezésnek essen. 

George felkapcsolta a villanyt. Ha az ellenség egy Hamilton 
Beamish lakásához hasonló, távoli helyen időzik, akkor 
megengedheti magának, hogy kicsit lazítson. 

– Így mindjárt más – fogadta Mr. Waddington örömmel a 
díszkivilágítást. Kalapját hetykén hátracsapva, szájában szivarral 
épp egy könyvespolcnak támaszkodott, és már-már emberi 
értelem csillogott a tekintetében. – Az én agyam remek üzleti 
érzékkel van megáldva, Pinch – jelentette ki, miközben felső 
ajkának egy vagány mozdulatával nyugat felé irányozta át addig 
keletre mutató szivarját. – És az eszem is úgy vág, mint a beretva. 

Noha ismeretségük kezdete óta minden egyes mozzanat épp 
ennek az ellenkezőjére vallott, George-nak mégsem állt 
szándékában kétségbe vonni ezt a meglepő kijelentést. Elméjét 
sokkal magvasabb témák foglalkoztatták, hogysem elvont vitába 
bonyolódjon ennek a szegény, szerencsétlen balfácánnak az 
agykapacitásával kapcsolatban. 

– Sikerült megtalálnom azt a nőt – mondta. 
– Milyen nőt? 
– Hát, aki a gyöngysort elemelte. És még vissza is vettem 

tőle. 
Az általa felhozott téma teljesen lebilincselte hallgatóságát. 

Mr. Waddington abbahagyta az öntömjénezést, és George-ra 
meredt. Mindkét szeme elkerekedett, és heves pöfékelés 
kíséretében hatalmas nikotinfelleget bocsátott ki magából. 

– Nem mondod komolyan! 
– Tetszik látni, itt is van. 
– Addsza! – kurjantotta Mr. Waddington. 



George bizonytalanul lengette meg a gyöngysort. 
– Talán inkább mégis Mollynak kéne adom. 
– Te most szépen nekem adod ezt a gyöngysort – mondta 

határozottan Mr. Waddington. – Ennek a családnak ugyanis én 
vagyok a feje, és mától fogva ennek megfelelően is viselkedem. 
Túlságosan régóta tűröm már, Pinch, hogy eltiporjanak és szöges 
edzőcipővel belém gyalogoljanak, ha ugyan érted, mire gondolok. 
De ezután kőkeményen kiállók a jogaimért. Mostantól kezdve az 
lesz, amit én akarok. És ez mindaddig így is marad, míg csak 
barátaim és rokonaim össze nem gyűlnek a ravatalomnál, hogy 
azt suttogják egymásnak: „Ugye, milyen békés és kisimult az 
arca?” Úgyhogy add ide nekem azt a gyöngysort. Talán újra 
foglaltatom, talán nem. Persze, az is lehet, hogy egyszerűen 
pénzzé teszem és Mollynak adom az árát. De akár így lesz, akár 
úgy, most ide azzal a gyöngysorral! 

George rögtön szót fogadott. Aznap este Sigsbee Horatiót 
különös, új, tekintélyes kisugárzás vette körül, melynek hatására 
az ember gyorsan nekiadott mindent, amit csak kért. Mintha csak 
valaki hússal etette volna meg Mr. Waddingtont. 

– Pinch – mondta Mr. Waddington. 
– Finch – javította ki George. 
– George – szólalt meg ekkor váratlanul valaki az ablaknál, 

mire Mr. Waddington ijedtében akkorát rándult, hogy a szája 
helyett a szemébe nyomta a szivarját. 

George egész valóját heves érzelmi hullám árasztotta el. 
– Molly! Hát te vagy az! 
– Igen, édes. Már ide is értem. 
– Milyen gyorsan visszajöttél. 
– Siettem, ahogy csak tudtam. 
– De még így is hosszú órának tűnt minden perc, mióta 

elmentél. 
– Tényleg, drágaságom? 
Mr. Waddington még mindig nem heverte ki teljesen az 

iménti megrázkódtatást. 
– Sose hittem volna – sopánkodott –, hogy megérem, amint a 

tulajdon lányom egyszer csak így a fülembe vonyít a hátam 
mögül. 

– Jaj, apukám, hát te is itt vagy! Észre sem vettelek. 



– Mindjárt gondoltam – morogta Mr. Waddington. – Kis 
híján a szívbajt hoztad rám. 

– Nagyon sajnálom. 
– Késő bánat, ebgondolat – állapította meg rosszkedvűen Mr. 

Waddington. – Miattad tönkretettem a legjobb tízcentes szivart, 
amit Hempsteadben csak kapni lehet. 

Gyászos terepszemlét tartott a bűzrúd maradványai felett, 
majd a kukába hajította, új szivart halászott elő a 
mellényzsebéből, és leharapta a végét. 

– Molly, angyalom – mondta George érzelemtől remegő 
hangon –, szinte el se hiszem, olyan csodálatos, hogy újra itt 
vagy, velem! 

– Ugye, édes kicsi Georgie? De mit is akarok mondani: azt 
hiszem, valaki van a hálószobádban. 

– Micsoda?! 
– Egészen biztos, hogy beszédhangokat hallottam. 
A régi időktől fogva egész napjainkig egyetlen ösztön sincs, 

mely mélyebben gyökerezne az emberben, mint a magántulajdon 
szentsége – persze, saját tulajdonának becsét értve ez alatt. És 
ahogy a legkezesebb kutya is akár vérebeknek is nekiront saját 
hátsó udvarának védelmében, úgy a leggyávább emberbe oltott 
kukac is képes ölre menni, ha lakástulajdonosi jogában sértve 
érzi magát. George is csak úgy fortyogott tehetetlen dühében és 
felháborodásában, mikor meghallotta, hogy valaki bitorolja a 
hálószobáját. Úgy vette észre, lassan New York teljes lakossága 
vendégfogadónak használja az intim szféráját. Alighogy lerázza 
az egyik csoport látogatót, máris ott liheg a nyakán a következő. 

Tagolatlan üvöltéssel rohant ki a tetőre, szorosan a 
nyomában pedig Molly meg az apja loholt. Molly csupa 
aggodalom volt; netán még valami baja esik George-nak. Sigsbee 
Horatio is csupa aggodalom volt; nehogy már leendő veje egy 
karcolás nélkül megússza. Igazán remek estéje volt Sigsbee H. 
Waddingtonnak, és nem akarta, hogy a befejezés vérszegény 
legyen. 

– Tartsd tüzelésre készen a fegyvered – tanácsolta Sigsbee 
Horatio elővigyázatosan a háttérben maradva –, de nehogy 
elsüsd addig, míg meg nem látod a szemük fehérjét! 

George közben a nyári lakhoz ért és bedörömbölt az ajtón. 



– Hékás! – kiáltotta. Erőteljesen megrángatta a kilincset. – A 
teremburáját, ezt bezárták! 

Ekkor fülét a felső ablakból kiszűrődő, tompa kiáltás ütötte 
meg: 

– Halihó! – Lord Hunstanton, amint megdöngették az ajtót, 
nagyjából úgy érezte magát, mint a vadak által ostromlott erőd 
védője, amikor végre meghallja a felszabadító sereg első 
ágyúlövéseit. – Bárki is van odakint, nagyon kérem, legyen már 
olyan szíves és engedjen ki minket! 

George mérgében megcsikorgatta a fogát. 
– Ezt meg hogy értette: bárki is van idekint? Én George Finch 

vagyok, és ez a lakrész az én magántulajdonom! 
– Kedves, jó George! Itt Hunstanton beszél, személyesen. 

Eresszen hát ki minket, George, öreg harcos, miként az egy 
magához hasonló sportemberhez illik! 

– De mit keres odabent? 
– Egy rendőr zárt be minket ide. És egy hóhányó komornyik 

meg, miután szavát adta, hogy szabadon enged, előbb beadott 
nekünk valami gyenge mesét azzal kapcsolatban, hogy sehol sem 
találja a kulcsot, aztán meg lelépett, zsebében az összes 
kápénkkal. Úgyhogy veselkedjen neki annak az ajtónak, George, 
és jutalmul magáé lesz örök hálánk. Ezenkívül, ha gyorsan a 
tettek mezejére lép, akkor még velem raboskodó, kedves 
barátném és háziasszonyom életét is megmentheti. Pár perce 
ugyanis heves csuklás tört rá, és nagyon úgy nézem, hajszál 
választja el attól, hogy hisztérikus rohamot kapjon. 

– Kiről beszél? 
– Hát Mrs. Waddingtonról. 
– Csak nincs Mrs. Waddington is odabent, magával? 
– Már hogyne lenne, pajtás! 
George levegő után kapkodott. 
– Mama – szólt be szemrehányóan a kulcslyukon keresztül –, 

ezt igazán nem vártam volna magától. 
Sigsbee H. Waddington velőtrázó hangon felüvöltött. 
– A nejem! Ott, bent! Édes kettesben egy pamacsbajszos 

pofával! Hagyd, hogy én beszéljek velük! 
– Hát, ez meg ki volt? – érdeklődött Lord Hunstanton. 



– Mr. Waddington – felelte George. – Hát, ez meg ki volt? – 
tette hozzá, amint egy szívtépő sikoly hasított a levegőbe. 

– Mrs. Waddington. Hahó, George, öregfiú – tudakolta 
aggodalmasan őlordsága –, mi a teendő az olyan nővel, aki egyre 
inkább elkékül, s közben halk, bugyborékoló hangokat hallat? 

Sigsbee Horatio időközben rájött, hogy egy hozzá hasonló, 
mélynövésű ember képtelen ablakokon keresztül társalogni, 
hacsak fel nem áll valamiféle emelvényre, így aztán 
keresztülsüvített a tetőn, és most, ahogy visszafelé tartott, 
karjában hozta az egyik cserepes növényt. Vadul villogó tekintete, 
no meg a szájában pöfékelő szivar, melytől még cipekedés közben 
sem volt hajlandó megválni, szinte megszólalásig hasonlóvá tette 
egy tűzokádó sárkányhoz. Nagy puffanással az ablak alá állította 
a dézsát, és rálépvén egyből a helyzet magaslatára emelkedett. 

E lépésével egyben lőtávolságon belülre is jutott, és végre 
képen törölhette Lord Hunstantont; s ezzel az ütéssel máris egy-
null volt a javára. Őlordsága hátratántorodott, szabaddá téve a 
rálátást a sértett férjnek megtévedt nejére. 

– Hahh! – hördült fel Sigsbee H. Waddington. 
– Mindent meg tudok magyarázni, Sigsbee! 
Mr. Waddington nagyot horkantott. 
– Mindig csodáltam, ha valaki nem veszti el a fejét és higgadt 

tud maradni – állította. – Persze, annak is megvan a maga helye 
és ideje, meg túlzásba se kell vinni. De ha egy asszonynak van 
képe becsmérelni az egyik legderekabb fickót, aki csak a dicső 
vadnyugaton született, hogy aztán egy fontos üzleti ügy miatt 
New Yorkba felugorván itt találjam egy pamacsbajszos pofával 
bezárkózva, és akkor még arcátlanul a szemembe merje 
mondani, hogy mindent meg tud magyarázni… 

Idáig jutván mondandójában Mr. Waddingtonból kifogyott a 
szusz, és lélegzetvételnyi szünetet tartott. 

– Sigsbee! 
– És mindennek az oka, hogy itt, ezen a lélekromboló keleten 

élsz – folytatta Mr. Waddington, miután némi levegőt juttatott a 
tüdejébe. – Ha nem mondtam már vagy százszor, akkor egyszer 
sem… 

– De Sigsbee, én tényleg semmiről sem tehetek. Amit Lord 
Hunstanton mondott, színigaz. Egy rendőr zárt be ide minket. 



– Egyáltalán mi dolgod volt neked a tetőn? 
Erre a kérdésre rövid hallgatás következett. 
– Azért jöttem, hogy a körmére nézzek ennek a Finchnek. És 

hallottam is, amint egy feslett nőszeméllyel beszélget idebent. 
Mr. Waddington kérdő pillantást irányzott George-ra. 
– Beszélgettél bármilyen feslett nőszeméllyel az este? 
– Már hogy beszélgetett volna! – csattant fel méltatlankodva 

Molly. 
– Az ellenkező nem egyetlen képviselőjével sem váltottam 

szót ma este – jelentette ki méltóságteljesen George –, leszámítva 
azt a lányt, aki a gyöngysort elemelte. És az is csupán üzleti 
megbeszélés volt, mely miatt még a legszigorúbb erénycsősz 
orcája sem borulna szégyenpírba. Csak annyit mondtam neki: 
„Ide azzal a gyöngysorral!” Mire ő ideadta, aztán érte jött a férje, 
hogy magával vigye. 

– Hallottad? – kérdezte Mr. Waddington. 
– Nem – felelte Mrs. Waddington. 
– Akkor be kell érned a szavammal, miszerint ez a nyugatra 

való, remek fiatalember ártatlan, akár a ma született bárány. 
Úgyhogy térjünk csak vissza a te ügyedre. Minek zárt be ide az a 
rendőr? 

– Mert támadt köztünk egy kis nézeteltérés. 
– Hogyhogy? 
– Mivel én… ööö… úgy esett, hogy a fejéhez vágtam a nyitott 

borsszórót. 
– Hogy az a fűzfán fütyülő…! De hát miért? 
– Mert amikor meglátta, hogy Mr. Finch lakásán vagyok, 

őrizetbe akart venni. 
Mr. Waddington hangja ekkor nemcsak jeges, de egyben 

acélosan kemény is lett. 
– Na, ne mondd, tényleg? – kiáltotta. – Hát, ez már aztán 

tényleg mindennek a teteje! Ha így hat rád, hogy a keleti parton 
élsz, azaz időd túlnyomó részében képtelen vagy megállni, hogy 
ne vagdoss nyitott borsszórókat a rendőrök fejéhez, akkor most, 
azonnal szeded a sátorfádat, és velem jössz nyugatra, még mielőtt 
azon kapnád magad, hogy csatabárddal támadsz rájuk. Ez volt az 
utolsó szavam, és ebből jottányit sem engedek. Jer velem 



nyugatra, asszony, ahol hótiszta minden lélek, és ott próbálj meg 
új életet kezdeni! 

– Rendben, Sigsbee, menjünk nyugatra. 
– Bármibe lefogadhatod, hogy nyugatra megyünk! 
– Holnap megyek és megveszem a jegyeket. 
– Még mit nem! – tiltakozott Mr. Waddington, kezével széles 

mozdulatot téve, s nem sok híja volt, hogy egyensúlyát vesztve 
lepottyanjon dézsájáról. – Én leszek az, aki megveszi holnap 
azokat a jegyeket. Talán téged sem hagy hidegen, ha megtudod, 
hogy remek szimatomnak hála nemrég igen sikeres üzleti 
tranzakciót hajtottam végre, s ennek köszönhetően most újból 
jócskán van mit a tejbe aprítanom; így aztán nemcsak az áll 
módomban, hogy a családom részére bármilyen jegyet 
megvegyek, amire szüksége van, de még luxuskörülményeket is 
tudok biztosítani neki. Mostantól én vagyok a góré. Bizony, én… 
Sigsbee Horatio… – idáig jutott beszédében, mikor a dézsa 
megbillent, és a szónok, emelvényéről leszédelegvén egyszer csak 
Garroway közrendőr medveölelésében találta magát. A hatósági 
közeg azért jött a tetőre, hogy foglyainak utánanézzen, és némileg 
meglepődött, amikor észrevette, hogy valamiféle vitakör kellős 
közepébe csöppent. 

– …Waddington – fejezte be mondandóját Sigsbee Horatio. 
A rend őre hűvös pillantást vetett rá. Bár heves ellenszenve, 

melyet ez iránt az ember iránt érzett, már a múlté volt, azért 
sosem lett volna képes rá, hogy kebelbarátjául fogadja. Ráadásul 
Mr. Waddington a dézsáról letántorogván, teljes erőből a jobb 
lábára lépett, a hatósági közeg testének szinte egyedüli olyan 
porcikájára, mely eladdig sértetlenül került ki az éjszaka 
viszontagságaiból. 

– Mi folyik itt? – tudakolta Garroway közrendőr. 
Ekkor véletlenül George felé kalandozott a tekintete, és 

torkából ama vészjósló, halk morgás tört elő, melyet csupán a 
prédájuk nyomába eredő leopárdok és egymással összecsapni 
készülő tigrisek hallatnak – no meg New York zsandárjai, ha 
váratlanul összefutnak azzal az illetővel, aki nem sokkal azelőtt 
asztalterítőt borított rájuk és beverte a szemüket. 

– Most megvagy! – kurjantott nagyot a hatósági közeg. 



Gumibotját markába szorítva, nesztelen ragadozóléptekkel 
kezdett osonni a fiú felé. Molly kétségbeesett kiáltással vetette 
elébe magát. 

– Állj! 
– Kisasszony – szólította fel udvariasan a rendőr (hiszen 

nőkkel szemben tanúsított viselkedését soha életében nem 
érhette gáncs) lekötelezne, ha elhúzná innét a csíkot a fészkes… 

– Garroway! 
A rendőr sarkon pördült. Ezen a földön csupán egyetlen 

ember tudta volna e percben megfékezni az indulatokat, még 
mielőtt teljesen elszabadulnának, és most éppen ez az ember tűnt 
fel a színen. A vastag pulóvert és rövid szárú tornanadrágot viselő 
Hamilton Beamish igazán lenyűgöző, szoborszerű alakot 
formázott, ahogy ott állt, miközben szarukeretes szemüvegén 
szikrát vetett a holdfény. Gumitalpú, kényelmes edzőcipő volt a 
lábán, a két kezében pedig egy-egy ötkilós súlyzó. Hamilton 
Beamish ugyanis, rendszerető ember lévén, meghatározott 
időbeosztás szerint élte életét, s még az a sok hányattatás, melyen 
aznap keresztülment, sem bírhatta rá, hogy megfeledkezzen a 
lefekvés előtti súlyzógyakorlatáról, melyet mindig ebben az 
órában szokott elvégezni. 

– Valami baj van, Garroway? 
– Háát, Mr. Beamish… 
Ekkor azonban többen is a rendőr szavába vágtak. 
– Épp nekigyürkőzött, hogy eltegye láb alól George-ot! 
– Ebbe a szobába zárta a nejemet! 
– Goromba fráter! 
– Arcátlan ripők! 
– George igazán mit sem vétett ellene! 
– Az asszony csupán egy kis borsot szórt a képébe! 
Hamilton Beamish az egyik súlyzót felemelve vetett véget a 

hangzavarnak. 
– Na, de kérem! Garroway, maga foglalja össze, mi is történt. 
A nagy ember figyelmesen hallgatta a jelentést. 
– Nyissa ki azt az ajtót – utasította a rendőrt, mikor 

beszámolója végére ért. 
A hatósági közeg engedelmesen kinyitotta az ajtót. A 

nyílásban Mrs. Waddington tűnt fel, nyomában Lord 



Hunstantonnal. Őlordsága vigyázó szemét Mr. Waddingtonon 
tartva, mintegy oda sem figyelve, merre viszik lábai, lassan a 
lépcsőház felé kezdett oldalogni. Az ajtóhoz közeledvén azonban 
egyre jobban megszaporázta lépteit, aztán egyszer csak kámforrá 
vált. Lord Hunstanton ugyanis kellemes, jó modorú ember lévén 
sosem állhatta a perpatvarokat, és a hatodik érzéke most azt 
súgta neki, amennyiben ott marad, igencsak viharos perpatvar 
elé néz. Ezért aztán úgy döntött, hogy jobb lesz, ha meglép az 
égzengés elől. 

– Állítsák meg azt az embert! – ordított fel Garroway 
közrendőr, majd elkomorult képpel, csalódottan visszafordult. – 
Már késő. Elment! És Syracuse-ból megkeresést kaptunk vele 
kapcsolatban – tette hozzá morózusan. 

Sigsbee H. Waddington kétkedőn ingatta a fejét. Bár nemigen 
kedvelte Syracuse városát, mégsem akart részrehajlónak 
mutatkozni az ott lakók rovására. 

– Még a syracuse-iakról sem tudom feltételezni – mondta –, 
hogy épp egy ilyen alakot keresnének! 

– De hisz az Gigerli Willie volt, a szélhámos, és épp be 
akartam kísérni az őrsre! 

– Maga hatalmas tévedésben leledzik, Garroway – jelentette 
ki Hamilton Beamish. – Az a férfi nem más, mint Lord 
Hunstanton, az egyik ismerősöm. 

– A maga ismerőse, Mr. Beamish? 
– Bizony! 
– Hát ez a nő? – kérdezte a hatósági közeg, Mrs. 

Waddingtonra célozva. 
– Régi, kedves barátném. 
– És ez az alak? – faggatózott tovább Garroway közrendőr, 

George-ra mutatva. 
– Az egyik legjobb barátom. 
A rend őre bánatosan felsóhajtott, majd csüggedt hallgatásba 

burkolódzott. 
– Tulajdonképpen az egész hajcihő – mondta Hamilton 

Beamish – egy ostoba félreértésnek köszönhető. Ez az 
úriasszony, Garroway, mostohaanyja az ott látható ifjú hölgynek, 
akivel ma Mr. Finchnek házasságra kellett volna lépnie. Ám mint 
azt Mr. Waddington tudtomra adta, az esküvő elmaradt egy 



utolsó pillanatban közbejött, sajnálatos esemény következtében, 
melyből Mrs. Waddington arra a téves következtetésre jutott, 
hogy Mr. Finch erkölcsei némi kívánnivalót hagynak maguk 
után. Később, mikor fény derült az igazságra, és ráébredt, 
mekkorát hibázott, azonnal New Yorkba sietett, hogy megkeresse 
Mr. Finchet s elmondja neki, minden tisztázódott és immár teljes 
egyetértésével folytatódhat az esküvő. Jól gondolom, Mrs. 
Waddington? 

Mrs. Waddington nagyot nyelt. Egy pillanatra úgy tűnt, 
mintha szemében ismét fellobbanna az a már-már túlságosan is 
jól ismert, harcias tekintet. Ám a történtek megviselték. Korábbi 
önmagának immár halvány árnyéka volt csupán. A régi tűz már 
kiveszett belőle. 

– Hogyne… Persze… Mármint… Úgy értem, jól gondolja – 
felelte. 

– Semmi más, csakis ez volt az oka, hogy idejött Mr. Finch 
lakásához? 

– Semmi más… Vagyis… Nem, csakis ezért jöttem. 
– Tehát, ha dióhéjban össze akarjuk foglalni: szíve minden 

vágya volt rátalálni leendő vejére, hogy (miként az egy 
jövendőbeli anyóshoz illik) szeretetteljesen a karjába zárja. 
Igazam van? 

Ez alkalommal Mrs. Waddingtonnak olyan feltűnően sokáig 
tartott összeszedni magát, hogy valamiféle választ kipréseljen 
magából, és George-ra vetett pillantása olyan rendkívül 
sokatmondó volt, hogy a mindig is érzékeny lelkületű ifjút 
óhatatlanul megkísértette a gondolat: vajon mennyiben vehető 
olybá, hogy kibújik állampolgári és emberi kötelességei alól, 
midőn elszalasztja ezt a remek alkalmat ennek az asszonynak az 
orrba verésére? Mrs. Waddington szinte végtelenül hosszú ideig 
meredt rá, majd nagy nehezen megszólalt. 

– Természetesen – felelte érzelmektől fojtott hangon. 
– Pompás – vágta rá Hamilton Beamish. – Látja, Garroway, 

Mrs. Waddington a lehető legnemesebb szándéktól vezérelve 
tartózkodott Mr. Finch lakásán, mikor maga odabent érte. Ez 
megmagyarázza, mit is keresett ott. 

– De azt már nem, minek szórt a képembe feketeborsot. 
Hamilton Beamish egyetértőleg rábólintott. 



– Ezzel, Garroway – mondta –, rátapintott Mrs. Waddington 
viselkedésének egyetlen olyan mozzanatára, mely valóban 
kifogás alá esik. Ami ezt a bizonyos borshintést illeti, szerintem is 
teljes joggal borult tőle vérbe a szeme; ráadásul ezzel minden 
alapja megvan rá, hogy tettlegesség miatt eljárást indítson ellene. 
De Mrs. Waddington igazán méltányos asszony, akivel lehet 
okosan beszélni, és biztosan sok mindenre kapható lesz, csak 
hogy mindenki megelégedésére szépen elsimítsa ezt a vitás ügyet. 

– Bármennyit is kér, megadom neki! – kiáltott fel a 
méltányos asszony. – Mindenért kárpótolni fogom! 

– Hé! – csattant ekkor Sigsbee Horatio hangja. 
Mr. Waddington hallatlanul öntudatos és fenséges 

benyomást tett, amint ott állt és energikusan rágta jó néhány 
perce kialudt szivarjának végét. 

– Figyuzzatok csak ide! – harsogta. – Ha már mindenáron 
meg kell vesztegetni valakinek a zsandárságot, akkor bízzátok 
csak rám, hiszen családfőként ez a feladat is az én reszortjaim 
közé tartozik. Keressen fel valamikor a holnapi nap folyamán az 
én hempsteadi kis vityillómban, Gallagher, és ott majd mindent 
megbeszélünk. Biztosra veheti, hogy nem fog csalódni bennem. 
Olyan nagylelkű leszek, amint az egy vérbeli nyugatihoz illik. 

– Pompás – jelentette ki Hamilton Beamish. – Akkor ezek 
szerint mindent elboronáltunk. 

Garroway közrendőr arcát jóformán teljesen eltakarta a rajta 
lévő nyers hús meg a kötés, ám azon a kis részen, ami kilátszott a 
bandázs alól, kétely és elégedetlenség honolt. 

– És mi legyen ezzel a pofával, itten? – kérdezte, ujjával 
George-ra bökve. 

– Az előttem álló egyénnel – javította ki Hamilton Beamish. 
– De hogyan értette, hogy mi legyen vele, Garroway? 

– Hisz beverte a szememet! 
– Biztos csak meg akarta tréfálni. Aztán merrefelé történt a 

dolog? 
– Odalent, a Lila Libában. 
– Aha. Hát, ha valamivel jobban ismerné ezt a vendéglőt, 

akkor maga is tudná, hogy az ilyen csihi-puhi teljesen 
mindennapos, megszokott eseménynek számít a Lila Libában. 
Tegye már túl magát rajta, Garroway. 



– Szóval még a fejét sem etethetem meg vele? 
– Hát persze, hogy nem! Nem hagyom, hogy bántsa Mr. 

Finchet! Elég baj az neki, hogy ma elmaradt az esküvője; 
különben is a barátom. 

– Na, de… 
– Garroway – mondta Hamilton Beamish halk, meggyőző 

hangon. – Mr. Finch a barátom. 
– Értem, Mr. Beamish – adta be a derekát a rendőr. 
Mrs. Waddington rángatni kezdte a férje zakóujját. 
– Sigsbee! 
– Tessék! 
– Sigsbee, drágám, rögtön éhen veszek. Ebéd óta egy falatot 

sem ettem. Odabent meg olyan finom leves van, hogy az ember 
szájában összefut a nyál. 

– Akkor menjünk és együnk – mondta Sigsbee Horatio. 
– Ti is jöttök? – kérdezte George-tól. 
– Épp arra gondoltam, hogy elviszem Mollyt valahová 

vacsorázni. 
– Jaj, ne, tartsatok ti is velünk, George – unszolta Mrs. 

Waddington kedvesen leendő vejét, és közelebb húzódott hozzá. 
– George, mondd, tényleg igaz, hogy beverted ennek a rendőrnek 
a szemét? 

– Igaz. 
– Meséld el, mi történt. 
– Hát, az úgy volt, hogy épp le akart tartóztatni, én meg 

fogtam az asztalterítőt, a fejére borítottam, aztán meg behúztam 
neki pár szaftosat, amitől egyből elhagyta a vadászláz. 

Mrs. Waddington felcsillanó szemmel karolt bele a fiúba. 
– George – mondta. – Bevallom, nagyot tévedtem veled 

kapcsolatban. Most már, hogy jobban megismertelek, nálad 
derekabb férjet kívánni sem tudnék Mollynak. 

Hamilton Beamish a holdfényes tetőn állt, és jó darabig 
gyakorolt a súlyzókkal. Azután néhány egyszerű levezető mozgást 
végzett. Mintegy tizenöt centi széles terpeszbe állt, két lábfejét 
kissé kifelé fordítva, majd kezét csípőre téve, vállból (és nem 
csípőből) kissé előredöntötte a törzsét, és hasát behúzva (és 



mindvégig behúzva is tartva), a bal oldalán lévő izmokat 
alaposan megfeszítve balra hajolt. Ezalatt végig egyenesen 
tartotta a lábát, és a térde is merev maradt. Majd jobbra hajolt, 
míg végül összesen húsz törzshajlítást végzett – tízet balra, tízet 
jobbra. Az egész gyakorlatot lassan és egyenletes tempóban 
folytatta le, kerülve a hirtelen mozdulatokat. 

– Á! – mondta Hamilton Beamish, ellazulva. – Remek ez a 
harántizom-erősítő gyakorlat; ha sokat csináljuk, a végén 
acélossá válik tőle a hasfalunk és a medenceövben lévő összes 
izmunk. Mondja csak, Garroway, maga gondolt már rá, hogy 
kiépítse a medencéjét? 

A rendőr azonban a fejét rázta. 
– Nem, nekem nincs kertem – felelte egykedvűen. 
– A hatodikon lakom. 
Hamilton Beamish vizsga pillantást vetett rá. 
– Garroway – jegyezte meg –, úgy látom, eléggé magába 

roskadt. 
– Még szép, hogy magamba roskadtam! Hát hogyan is érezze 

magát az ember, amikor nem elég, hogy párat behúztak neki, de 
még a szemét is beverték, a lábára tiportak, feketeborsot szórtak 
a képébe, meg asztalterítőbe bugyolálták a fejét? – fakadt ki 
keserűen a rend őre. – És mindennek tetejébe, mikor már 
kezdtem azt hinni, hogy végre sikerült megcsípnem pár 
jómadarat… 

– Sikerült pár letartóztatást foganatosítanom. 
– …hogy sikerült pár letartóztatást foganatosítanom, amiért 

előléptetés jár meg jutalom, egyszer csak kiderült, hogy az összes 
díszpinty az ön barátja, és emiatt hagynom kell futni őket. Hát ez 
az, amitől így kiborultam, Mr. Beamish. 

Hamilton Beamish együttérzően veregette meg a vállát. 
– Minden kezdő poétának rengeteg fájdalmas tapasztalatot 

kell szereznie, Garroway, mielőtt verselni megtanulna! Vegyük 
csak például Keatset! Egy szép napon majd hálatelt szívvel 
emlékszik vissza mindarra, amin ma keresztülment. A most 
átéltektől nemesebbé válva lesz magából igazán nagy költő, 
Garroway. Különben is, gondoljon csak bele, Mr. Waddingtonnak 
köszönhetően milyen rengeteg pénz üti a markát holnap! 



– Bánom is én a pénzt. Most akár az egészet odaadnám egy 
pohárka szíverősítőért cserébe! 

– Mr. Garroway! 
A rendőr felkapta a fejét. Molly állt az ablakban. 
– Mr. Garroway – kezdte a lány –, rendkívül rejtélyes dolog 

történt. Mr. Finch ugyanis váratlanul két hatalmas üveg pezsgőre 
bukkant a bárszekrényben. Halvány fogalma sincs, miként 
kerültek oda, de arra kéri, ha volna olyan szíves idefáradni és 
megkóstolni, hogy megtudjuk, vajon ihatók-e még. 

A hatósági közeg körül lengedező búskomor felleg olyan 
hirtelen oszlott fel, mintha csak egy jó tündér tüntette volna el a 
varázspálcáját meglendítve. Garroway közrendőr vágyakozva 
nyalta meg cserepes ajkát. Csupán az egyik szeme látszott ki a 
kötés alól, ám ez az egy szem most kettő helyett ragyogott. 

– Maga is velem tart, Mr. Beamish? – kérdezte. 
– Mutatom az utat. Mr. Garroway – felelte neki Hamilton 

Beamish. 


