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Előszó
Rudyard Kipling élete derekán megérte azt, amit nagy honfitársai közül egynéhánnyal holtuk után cselekedett meg a kiszámíthatatlan irodalmi végzet: tudtán és szándékán kívül ifjúsági író lett belőle, mint Defoe-ból, mint Swiftből. Az ő esete is azt bizonyítja, hogy az a legtökéletesebb „ifjúsági olvasmány", aminek írása közben semmi pedagógiai és egyéb megkötöttség nem feszélyezte az írót; művészete szabadon szárnyalt, felvitte olyan magaslatokra, ahová a legműveltebb olvasónak is fel kell emelkednie utána: s ezeken a magaslatokon olyan tiszta a levegő, hogy a gyermek, az ifjú is jól érzi magát.
A Dzsungel könyve gyermekkönyvvé lett, bár éppoly kevéssé íródott gyermekek számára, mint a Robinson vagy a Gulliver. És ifjúsági könyvvé lett hazájában, s azzá lesz kétségtelenül nálunk is a Három kópé, a Stalky & Co.
Ez a könyv olyanformán vegyíti a kellemest a hasznossal, a szórakoztatót a tanulságossal, hogy diákolvasói igen kellemesen szórakozhatnak rajta, a „nagyok" pedig – igen hasznos tanulságokat meríthetnek belőle.
Olyan ember írta, akinek csudálatos megfigyelőképessége már a Westward Ho-kollégiumban is kifogástalanul működhetett, s akinek nem kellett sem a fantázia, sem az öreges elérzékenyedés pápaszemét felraknia, mikor élete fő gondolatának szemszögéből végig akart nézni vidám diákkorának csínytevésein, nevelőinek és tanítóinak erényein és hibáin.
Mert Rudyard Kipling – ezt csak a „nagyoknak", a pedagógusoknak mondom – ebben a könyvében is az angol világbirodalom végeredményben békét és kultúrát terjesztő eszméjének katonája. E végső cél szempontjából kell megértenünk őt. Az iskola legfőbb feladatának azt tekinti, hogy jó gyarmati tiszteket neveljen. Ebből a könyvből megtanulhatjuk, hogy a jó gyarmati tisztet, aki bennszülöttek lázadásaival vagy titkos ravaszságával szemben feltalálja magát, kockáztatja saját életét, kíméli a másokét, viseli a tettei felelősségét, és nem keresi a dicsőséget: ezt a gyarmati tisztet éppen úgy kell nevelni, mint a leendő orvost, bírót, tisztviselőt, kereskedőt. Ezeknek is szükségük lesz bátorságra, gerincre, önállóságra, leleményességre; ezeket is meg kell tanítani a felelősség vállalására, az önzetlenségre, a szerénységre. Egyszóval férfiakat, egész embereket kell nevelni, ennek pedig nem a nagyképű fontoskodás, a gyanakvó ellenségeskedés, még csak nem is a naiv népszerűséghajhászás a módja, mint a Kipling pompás tanártriója hiszi. Két dologgal lehet emberré nevelni a diákot. Példával és megértéssel. Az olyan ember, mint Kipling igazgatója, aki élete kockáztatásával szívja ki a mérges anyagot a difteritiszes gyerek torkából: az férfit nevel a példájával. A megértésével pedig rajongókat gyűjt maga köré, noha éppenséggel nem „népszerűsködik", hanem ősi szokás szerint alaposan elnáspángolja Stalkyt és társait, úgyszólván minden kalandjuk után.
.. .Ennyit a nagyoknak. A diákolvasónak egyszerűen: jó mulatást kívánok. Idegen világgal ismerkedik meg, hiszen nálunk keveset tudnak az angol kollégiumi életről; nemigen akadhat magyar diákolvasó, aki ismeri azokat a finom árnyalatokat, melyek a Kipling leírta új, hagyománytalan magániskolát az évszázados kollégiumoktól megkülönböztetik. Szavunk sincs annak a gazdag diákszókincsnek megelevenítésére, amellyel Kipling  – a szómilliomos a modern angolok között – ezt a könyvét teleszórta. Ez nagy fájdalma a fordítónak (szegény ember mindig rosszul jár, ha milliomosokkal kerül össze), de azthiszem, a diákolvasónak emiatt sem fog fájni a feje. Az angol kollégiumi élet különös szokásain keresztül is meg fogja érezni az örök diákot a három kópéban, az ötös számú különszoba lakóiban, s a maga fejlődő önérzetének, férfiasságának diadalát fogja érezni, valahányszor Stalky és társai a korlátoltságon, a meg nem értésen, a rosszindulaton egy-egy vidám diadalt aratnak.
Benedek Marcell





Lesben

Nyáron minden épeszű fiú kunyhót épített a kollégium mögött emelkedő dombon a rekettyésben – kis zugokat, amiket tüskés bokrok belsejéből nyesegettek ki, teli csonkokkal, furcsa gyökérvégekkel, hegyes ágakkal, de hát azért mégis a gyönyör palotái voltak ezek, mivelhogy szigorúan tilos volt ilyen helyen tanyázni. És Stalky, M’Turk, meg Beetle, akik még nem érték meg azt a tisztességet, hogy tanulószobát kapjanak, immár az ötödik nyáron építettek maguknak hódok gyanánt ilyen visszavonuló és elmélkedőhelyet, ahol dohányozhattak.
  Jellemükben, mint ezt Prout úr, csoportjuk felügyelő tanára igen jól tudta, semmi tiszteletet érdemlő nem volt; Foxy, a ravasz, vörös hajú iskolaszolga, a kiszolgált őrmester, szintén nem bízott bennük. Neki az volt a dolga, hogy nesztelen teniszcipőben járjon, távcsövet hordjon magánál, és sólyomként csapjon le a rossz gyerekekre. Ha egymaga marad a csatatéren, hamarosan betör a kunyhóba, mert Foxy jól ismerte áldozatainak szokását. De az isteni gondviselés rábírta Prout urat, akit az iskolában lába formájáról Patásnak kereszteltek el, hogy a maga szakállára kezdjen nyomozni, s az óvatos Stalky megtalálta csinos lábacskáinak nyomát éppen a saját kunyhójuk földjén, egy csöndes délutánon, mikor Stalky szíves-örömest megfeledkezett volna Prout úrról egy humoros Surtees kötet olvasása s egy új fapipa szívása közben. Robinson sem cselekedett volna gyorsabban, mint Stalky, mikor a lábnyomot megpillantotta. Eldugta a pipákat, összesöpört minden szanaszét heverő gyufavéget, s megindult, hogy figyelmeztesse Beetle-t és M’Turk-öt.
  De jellemző erre a fiúra, hogy addig nem kereste fel szövetséges társait, míg nem találkozott és nem tanácskozott a kis Hartopp-pal, a Természetrajzi Társaság elnökével, akinek társaságát egyébiránt Stalky élénken megvetette. Hartopp odáig volt a meglepetésétől, mikor a fiú alázatosan megkérte, hogy ajánlja be a társaságba őt, Beetle-t és M’Turk-öt; bevallotta, hogy régen elfojtott érdeklődés él bennük korai virágok, lepkék és hazatérő költöző madarak iránt, s ha Hartopp úr szívesen látja őket, szeretnék tüstént megkezdeni ezt az új életet. Hartopp mint tanár, gyanakvó természet volt; csakhogy emellett lelkesedő és szelíd kis lelkét bántották ennek a három fiúnak, különösen pedig Beetle-nek véletlenül meghallott megjegyzései. így hát kegyesen fogadta a megtérő bűnöst, s bevezette könyvébe a három nevet.
  Ekkor és nem előbb kereste fel Stalky Beetle-t és M’Turk-öt a csoportjuk tanulószobájában. Éppen könyveket dugdostak el, hogy egy nyugodt délutánt tölthessenek a rekettyésben.
   – Mindennek vége – mondta komolyan Stalky. – Ebéd után
megtaláltam a Patás bűbájos lábnyomait a kunyhónk körül.
Szerencse, hogy olyan nagy a lába.
   – Vigyen el az ördög! Eldugtad a pipáinkat? – szólalt meg Beetle.
   – Á, dehogy. Természetesen ott hagytam a kunyhó közepén.
Micsoda szamár vagy te, Beetle! Azt hiszed, senki más nem gondolkozik, csak te? De mindegy, többet úgysem használhatjuk a kunyhót. A Patás ezentúl figyelni fogja.
   – Ez már baj! Sőt csapás! – mondta M’Turk elgondolkozva és kiszedegette a keblébe rejtett könyveket. A fiúk az övük és
gallérjuk közt szokták hordani az egész könyvtárukat. – Szép kis história! Most aztán gyanakodni fognak ránk az egész hátralevő időben.
   – Ugyan miért? Hiszen a Patás csak egy kunyhót fedezett fel.
Ő meg Foxy majd vigyáznak rá. De hát ennek semmi köze hozzánk; csak egy ideig nem szabad, hogy ott lássanak bennünket.
   – Az ám, de hát hová menjünk máshová? – kérdezte Beetle. – Te is ezt a helyet választottad, én pedig ... én pedig úgy szerettem volna olvasni ma délután.
  Stalky felkuporodott egy pad tetejére, és lábával dobolt az ülésen.
szamárság így kétségbeesni, Beetle. Néha már igazán azt hiszem, hogy faképnél hagylak benneteket. Hát volt már arra eset, hogy a ti Stalky bátyátok cserbenhagyott? „Nyomára lelve így a gaz merénynek" – mikor megláttam a Patás nyomait a kunyhóm körül, elmentem a kis Hartopphoz – destricto ense – vagyis kard helyett lepkehálót rántva. Kibékítettem Hartoppot.
Azt mondtam neki, hogy hajlandó volnál csatlakozni a bogár
vadászokhoz, Beetle, ha megengedné. Azt is mondtam, hogy te is szereted a lepkéket, Pulyka. Egyszóval, megpuhítottam Hartoppkát, és mától fogva mi is bogárvadászok vagyunk.
– És mi hasznunk van abból? – kérdezte Beetle.
– Ugyan Pulyka, bokszolj be neki.
  A Természetrajzi Társaság tagjai a tudomány érdekében igen laza fegyelem alatt állottak. Engedélyük volt, hogy oda kirándulhassanak, ahová nekik tetszik; Hartopp úr maga vállalt felelősséget a viselkedésükért.
  Beetle mindjárt belátta ezt, mikor M’Turk megkezdte a bokszolást.
  – Szamár vagyok, Stalky – mondotta, megbokszolt testrészeit tapogatva. – Pax, Pulyka. Elismerem, hogy szamár vagyok.
  – Csak ne hagyd abba, Pulyka. Nem nagy ember a ti Stalky
bátyátok?
  – Nagy ember – mondta Beetle.
  – Mindegy, azért mégiscsak piszkos mesterség a bogárvadászat – mondta M’Turk. – Hogy az ördögbe fog hozzá az ember?
  – Így ni – mondta Stalky, hátrafordulva a szolgadiákok fiókos szekrénye felé. A szolgadiákok nagyszerűen értenek a természet rajzhoz. Itt van a Braybrooke növénytani gyűjteménye. Kihajított egy csomó rothadt gyökeret, és újra becsukta a szekrényt tolózárral.    – Az ilyesmi, azt hiszem, rettentően hozzáértő képet ad az embernek. Itt van Clay Minor kőtörő kalapácsa. Ezt Beetle
hordhatja magával. Te, Pulyka, kérj inkább egy lepkehálót valakitől.
  – Engem megvernek – mondta egyszerűen, de nagy érzéssel
M’Turk. – Beetle, add ide nekem a kalapácsot.
  – Rendben van. Én nem vagyok büszke. Dobd le nekünk azt
a hálót a szekrény tetejéről, Stalky.
  – Jól van. Itt egy összetolható nyél is. Szörnyen fényűző népek ezek a szolgadiákok. Ez úgy van megcsinálva, mint egy horgászbot. Akármi legyek, ha máris olyanok nem vagyunk, mint valami bogárvadászok. Nohát, mármost hallgassatok Stalky bátyátokra. Elmegyünk a sziklák közé lepkét fogni. Arrafelé nagyon kevés gyerek jár. Gyorsan megjárjuk az utat. Jobb volna, ha a könyvedet itthon hagynád.
  – Eszem ágában sincs – mondta elszántan Beetle. – Nem vagyok hajlandó lemondani a mulatságomról egy csomó piszkos lepkéért.
  – De hiszen iszonyúan meg fogsz izzadni. Itt ez a Vidám kóborlások, zsebkiadásban. Az nem izzasztana meg.
  Izzadtak valamennyien, mert Stalky gyors iramban vezette őket nyugat felé, a rekettyés dombok alján meredező sziklák között, hegyen-völgyön, tüskön-bokron át. Ügyet sem vetettek üregi nyulakra vagy ugráló szöcskefélékre, amit pedig Pulyka a geológiáról beszélt, az igazán említést sem érdemel.
  – Clovellybe megyünk? – bökte ki végül, és ledobták magukat a ruganyos, nedves parti gyepre, miközben alattuk zúgott a tenger, felettük pedig a szárazföld fái közt a könnyű, nyári szél.
Beláttak egy völgyhasadékba, mely az öreg, magas rekettye vidám színű virágaival félig eltömve felfelé emelkedett egy tüskebokor sövényig, azon túl sűrű erdő kezdődött, vegyesen szálfákból és magyalbokrokból. Úgy tetszett, mintha a völgyhasadék egyik fele egészen a sziklaélig aranyszínű tűzzel volna tele. A hozzájuk közelebb eső rész nyílt, füves rét volt, alaposan telitűzdelve
figyelmeztető táblákkal.
  – Haragos egy öreg fickó ez – mondta Stalky, a legközelebbi
táblát elolvasva. – „Az átjárás a törvény teljes szigorával büntettetik. G. M. Dabney ezredes, békebíró" meg mi egyéb. Nem hinném, hogy józan eszű gyerek át akarna járni ezen a réten.
  – Először be kell bizonyítani, hogy kárt tett az ember, s csak aztán lehet megbüntetni! Az átjárás nem büntetendő cselekmény – mondta M’Turk, akinek apja nagybirtokos volt Írországban. – Ez mind csupa badarság.
  – No, annak örülök, mert a hely éppen olyannak látszik, amilyen nekünk kellene. Ne vágj át egyenesen, Beetle, te őrült! Fél mérföld-nyiről rajtakaphat valaki. Erre gyere, és csavard le azt az ostoba lepkefogódat.
  Beetle lecsavarta a karikát, zsebre vágta a hálót, két láb hosszú pál-cává tolta össze a nyelet, s a nádkarikát a kabátja alá csúsztatta. Stalky befelé vezette őket az erdő irányába, mely talán negyed mér-földnyire volt a tengertől, s eljutott a tüskebokor sövényig.
  – Most aztán egyenesen átvághatunk a rekettyésen. A bokrok rejtekében senki sem fedezhet fel – mondta a hadvezér. – Beetle, menj előre, és kémleld ki a terepet. Phű, phű, iszonyú rókabűz terjeng.
Beetle négykézláb mászott a rekettyésben, kivéve, mikor a távcsövét vette elő, s egyszerre csak fájdalmas nyögések közt jelentette be, hogy nagyon szép rókanyomot talált. Szerencséje volt Beetle-nek, mert Stalky csipkedte hátulról. Bemásztak ebbe a rókajáratba. Nyilván országútja volt ez a völgyhasadékok lakóinak; és kimondhatatlan örömükre éppen a sziklaélnél néhány négyszög-lábnyi száraz gyepben végződött, amely áthatolhatatlan rekettye-bokrokkal volt körülvéve és befödve.
   – Szavamra mondom, itt nincs más tennivaló, le kell heveredni – mondta Stalky, kését visszadugva a zsebébe. – Nézzetek ide!
  Széthajtotta a vastag ágakat, s mintha csak ablak nyílt volna ki a messziről látszó Lundy felé, a sekély tenger pedig lomhán nyaldosta a kavicsokat, néhány száz lábnyira alattuk. Hallották a fiatal csókák csipogását a sziklaháton, egy láthatatlan sólyomfészekből pedig sziszegés, csacsogás ütötte meg a fülüket; Stalky gondos célzás után kavicsot dobott egy messze alattuk sütkérező nyúlfiókára. Nagy, szürke és fekete sirályok sikongattak a csókák felé; körülöttük a nehéz illatú, virágos réteket alacsonyan fészkelő madarak népesí-tették be, énekelve vagy elhallgatva, aszerint, amint a keringő sólymok árnyéka elhaladt vagy visszatért; s a nedves gyepen, a völgyhasadékon végig, tengerinyulak bukfenceztek és ugrándoztak.	
  – Tyuhaj, micsoda hely! Most tessék természetrajzról beszélni, itt van! – mondta Stalky, megtömve a pipáját. – Ez a jó öreg tenger! – helyeslően bólintott megint és elhallgatott.
   M’Turk és Beetle előszedték a könyvüket és hasra feküdtek, ar-cukat a kezükre támasztva. A tenger zúgott, mormogott; a madarak, melyeket egy pillanatra fölriasztottak ezek az „új állatok", folytatták a maguk életét, a fiúk pedig tovább olvastak a dús, meleg, álmatag csöndben.
  – Hohó, itt egy erdőkerülő – mondta Stalky, óvatosan becsukta a Kopók könyvé-t és végigvizsgálta szemével az őserdőt.
Kelet felől egy puskás ember jelent meg a látóhatáron. – Vigye
el az ördög, hiszen ez erre tart.
  – Ha meglát, megesküszik, hogy tojást akarunk lopni – mondta Beetle. – Pedig hát mire jó a fácántojás? Mindig megzápul.
  – Véleményem szerint – mondta Stalky –, fölmehetnénk az erdőbe. Semmi szükségünk arra, hogy Dabney ezredes és békebíró ilyen hamar megzavarjon bennünket.
   Bújjatok a rekettyésbe, és maradjatok nyugton. Meglehet, hogy nyomon követett bennünket.
   Beetle már messze túl volt a rókajáraton. Leírhatatlan csörgést, zihálást hallottak: egy nehéz test recsegve törtetett át a rekettyésen.
  – Hohó, te kis vörös bitang, látlak! – az erdőkerülő vállához kapta a puskáját, s mind a két töltést kilőtte a fiúk felé. A sörétek ott pattog-tak körülöttük a száraz törzseken, mikor egy kövér róka felbukkant Stalky lábszárai között, s végigrohant a sziklaélen.
  Egy szót sem szóltak, míg az erdőbe nem értek, megtépve, össze-borzolva, izzadtan, de láthatatlanul
   – Alighogy megmenekültem – mondta Stalky. – Esküszöm, hogy néhány szem serét átment a hajamon
   – Láttátok? – kérdezte Beetle. – Én majdnem rátettem a kezemet. Ez nem volt hazugság! Micsoda bűze volt! Hohó, Pulyka, mi baj? Eltaláltak?	
   M’Turk sovány arca egészen elfehéredett; szája, melyet rendesen félig nyitva tartott, most keményen összecsukódott, a szeme pedig lángolt. Sohasem látták még ilyennek, csak egyszer, a gyászos emlékű polgárháború idején.
   – Tudjátok, hogy ez majdnem akkora bűn volt, mint a gyilkosság? – mondta reszelős hangon, letisztogatva ruhájáról a töviseket.
   – Nono, hiszen nem talált el – mondta Stalky. – Azt hiszem,
inkább tréfa volt. No mi az, hová mész?
   – Felmegyek a házba, ha van itt ház – mondta M’Turk, áttörve a magyalbokrokon –, megyek és elmondom ezt Dabney ezredesnek.
   – Elment a sütnivalód? Ki fogja jelenteni, hogy úgy kellett nekünk. Feljelent bennünket. Nyilvánosan elvernek. Ugyan, Pulyka, ne légy szamár. Gondolj miránk is.
   – Bolond – mondta M’Turk, dühösen hátrafordulva –, azt hiszed, hogy én magunkra gondolok? Nem, hanem az erdőkerülőre.
   – Ez megbolondult – mondta szánakozva Beetle, miközben mind a ketten utánamentek. Valóban új Pulyka járt előttük, egy dölyfös, szögletes orrát magasan hordó Pulykát kísértek a cserjésen át, a rét felé, ahol egy fehér pofaszakállas öregúr egy írnokkal beszélt, időnkint élénken káromkodva.
   – Ön Dabney ezredes? – kezdte M’Turk, új, recsegő hangján.
   – Én – én vagyok – tekintete összevissza járt a fiúk között –,
maga kicsoda, mi az ördögöt akar? Megzavarták a fácánjaimat.
Ne is próbálja tagadni. Ne nevessen ezen. – M’Turk nem túlságosan szeretetre méltó vonásai a „fácán" szónál irtóztató mosolyra torzultak. – Maguk madárfészket kerestek itt. Csak ne dugdossák a kalapjukat. Látom, hogy a kollégiumhoz tartoznak. Ne is próbálják tagadni. Igenis, odatartoznak! Kérem a nevét és a számát, tisztelt úr. Maga beszélni akar velem? Nem látta a figyelmeztető tábláimat? Kellett látnia, ne is próbálja tagadni. Igenis, látta! Átkozott kölykök, átkozott kölykök! Mérgében M’Turk a sarkával kapálta a gyepet, és dadogott kissé – két biztos jele annak, hogy dühbe gurul. De miért haragudhat ő, a sértő fél?
   – Né-nézzen ide, uram. Szo-szokott ön rókát lőni? Mert ha
ön nem szokott, az erdőkerülője igen. Láttuk. Ne-nem törődöm
azzal, hogy minek szólít bennünket – hanem ez szörnyűség. Az
ilyesmi tönkretesz minden jó viszonyt a szomszédok között. Az
embernek egyszer s mindenkorra meg kellene mondania, hogyan őrzi a birtokát. Ez rosszabb a gyilkosságnál, mert nincs ellene semmi törvényes orvosság.
  M’Turk most zavarosan mondott valamit az apjáról, mire az öregúr köszörülni kezdte a torkát.
   – Tudja, ki vagyok én? – szakadt ki végre a torkából. Stalky és Beetle megreszkettek erre a hangra.
   – Nem tudom, uram, még azzal sem törődöm, hogy a kastélyhoz tartozik-e vagy sem. Feleljen most nekem, mint egyik úriember a másiknak. Szokott-e rókát lőni vagy sem?
  Mindezt ékes ír tájszólással mondta el, pedig Stalky és Beetle ezt már négy esztendeje gondosan kibokszolta belőle. Bizonyos, hogy megbolondult, vagy napszúrást kapott, és éppoly bizonyos, hogy meg fogják verni – először az öregúr, aztán az igazgató. A nyilvános verés volt a legkevesebb, amire mindhárman el lehettek készülve. Csakhogy – ha hihettek szemüknek és fülüknek – az öregúr lecsillapodott. Lehet, hogy ez csak a vihart megelőző csönd, de azért...
   – Nem szoktam. – Még mindig bugyborékolt a hang a torkában.
   – Hát akkor csapja el az erdőkerülőjét. Nem méltó, hogy egy
grófságban éljen egy istenfélő rókával. Méghozzá nőstény rókával – ebben az évszakban!
   – Azért jött ide, hogy ezt elmondja nekem?
   – Persze hogy azért, maga együgyű ember – mondta, lábával
toppantva a Pulyka. – Nem tett volna meg ennyit ön is értem,
ha látja, hogy az én birtokomon történik ilyesmi?
   Feledve volt már, feledve a kollégium s az idősebb embereknek tartozó tisztelet! M’Turk ismét az esős nyugati partok sivár bíborhegyeit taposta, ahol vakáció idején kiskirály volt négyezer hold csupasz földön, mint egyetlen fia egy háromszáz esztendős családnak, gazdája egy rozoga halászcsónaknak és bálványa az apja gyámoltalan bérlőinek. A földesúr volt ő most, aki magával egyenlő emberrel beszélt – a mélységhez kiáltó mélység – s az öregúr felismerte ezt a kiáltást.
   – Bocsánatot kérek – mondta. – Föltétlenül bocsánatot kérek öntől is és a Régi Hazától is. Mármost lesz olyan szíves, hogy elmondja nekem az esetet?
   – Itt voltunk az ön völgyecskéjében – kezdte M’Turk, s elmondta a történetet, hol mint iskolás gyerek, hol pedig, mikor erőt vett rajta a méltatlankodás, sértett földesúr módjára, s így fejezte be:
   – Beláthatja, hogy annak az embernek rendes szokása lehet ez. Az ember sohase árulkodjék a szomszédja személyzetére; de ebben az esetben voltam olyan bátor.
   – Látom. Úgy van. Mert oka volt rá. Szörnyű, ó, szörnyűséges ! – Most járkálni kezdtek egymás mellett a réten, és Dabney ezredes úgy beszélt hozzá, mint egyik férfi a másikhoz. – így jár az ember, ha egy halászt – egy halászt! – erdőkerülővé léptet elő, ahelyett hogy meghagyná a tengerirákos fazekai mellett. Elég ez ahhoz, hogy tönkretegye akár egy arkangyal hírnevét is. Így van! Önt jól nevelte az apja. Igenis. Nagyon örülök ennek az ismeretségnek. Igazán nagyon örülök. Hát ezek a fiatalurak?
Ugyebár, angolok? Ne is próbálja tagadni. Ők is önnel jöttek?
Különös. Mondhatom, különös! A nevelés mai állapotában nem
hittem volna, hogy akadhat három jó nevelésű fiú... node az önök szájából... Nem, nem! Semmi esetre. Ne is próbálja tagadni. – Nem innának valamit, uraim? A sherry mindig megárt nekem, de mit szólnának a sörhöz? És talán ennének is? Nagy ideje már annak, hogy én is diák voltam – hm, iszonyú kellemetlenségek ezek, node hát kivétel erősíti a szabályt. Méghozzá nőstény rókát!
  A teraszon szolgálta ki őket egy szürke hajú szolga. Stalky és Beetle megelégedtek az evéssel, de M’Turk ragyogó szemmel folytatta szabad és emelkedett társalgását; az öregúr pedig úgy bánt vele, mintha testvére lett volna.
  – Kedvesem, természetes, hogy újra eljöhetnek. Hát nem mondtam, hogy kivétel erősíti a szabályt? Az alacsonyabbik völgybe? Mondom, kedvesem, ahová tetszik, csak a fácánjaimat ne zavarják. Ez a két dolog nem összeférhetetlen. Ne is próbálja tagadni. Nem, nem az. Sohasem engedem többé, hogy itt más viseljen fegyvert. Jöjjenek, menjenek, ahogy önöknek tetszik. Én nem fogom látni önöket, önöknek sem kell engem látniok. Önök jól nevelt fiatalem-berek. Tetszik még egy pohár sör? Mondom, kérem, halász volt, és még ma újra halász lesz belőle. Igenis, az. Bárcsak vízbe fojthatnám. Elkísérem önöket a kapuslakásig. Az embereim nincsenek túlságo-san – hm – hozzászokva fiúk látogatásához, de önöket majd meg fogják ismerni.
  Bőséges udvariaskodások között bocsátotta el őket a parknak hasított tölgyfából rakott palánkjánál, a nagykapun keresztül. A fiúk csendesen megálltak, még Stalky is, aki második, hogy ne mondjam, néma hegedűt játszott, és úgy nézte M’Turk-öt, mint egy másvilági lényt. Két pohár erős, otthon készült sör mélabússá tette a fiút, s amint zsebre vágott kézzel lassan bandukolt előre, ezt dúdolgatta:

Ó, Paddy, hallottad–e már a hírt, mely körbejár?

   Más körülmények között Stalky és Beetle ellazsnakolta volna ezért a boszorkányos, elátkozott nótáért. De tekintettel a hőstettére, némán ugrálták körül, és vártak, míg kegyeskedik ismét leszállni közéjük a földre.
  Megszólalt már a teához hívó csengettyű, s ők még mindig fél mér-földnyire voltak a kollégiumtól. M’Turk megborzongott, és fölriadt álmaiból ünnepi állapotának dicsfénye elmúlt róla. Ismét kollégiumi diák volt, és becsületes angol nyelven beszélt.
  – Pulyka, ez nagyszerű volt – mondta nagylelkűen Stalky.
  – Nem tudtam, hogy ilyesmi rejtőzik benned. Olyan kunyhót sze-reztél nekünk a hátralevő időre, ahol egyszerűen lehetetlen, hogy nyakon csípjenek. Éljen, éljen! Hallgassátok meg a diadalüvöl-tésemet!
  Vadul forogtak a sarkukon, és felhangzott megszokott „diadalüvöltésük", mely meglehetősen közeli rokona volt az ősember diadalénekének, s a gazométer mellett vezető ösvényen éppen idejében rohantak le a dombról, hogy szembetalálkozzanak felügyelő tanárukkal, aki az egész délutánt azzal töltötte, hogy elhagyatott kunyhójukat őrizte a rekettyésben.
  Szerencsétlenségre Prout úr egész képzelőtehetsége az életnek sötétebb oldalai felé hajolt, s felette keserűen nézte ezeket a fiatalos szemű kamaszokat. Ő csak azokat a fiúkat értette meg, akik részt vettek a házi versenyekben, és számot adhattak minden pillanatukról. Ő azonban hallotta, hogy M’Turk nyíltan kinevette a krikettet, még a házi versenyeket is; tudta, hogy Beetle-nek igen lázító nézetei vannak az iskola becsületéről; s egyetlen esetre sem emlékezett, mikor a szelíd és mosolygós Stalky ránevetett volna. Mindezeknél fogva – mivelhogy az emberi természet olyan, amilyen – ezek a fiúk valahol valami rosszat cselekedtek. Remélte, hogy a dolog nem túlságosan komoly, de...
  –Ti-ra-la-la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet! – Stalky még mindig a sarkán állt, és táncoló dervis módjára pörgött be az ebédlőbe.
  – Ti-ra-la-la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet! – Beetle
széttárt karokkal forgott utána.
  – Ti-ra-la-la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet! – recsegett M’Turk hangja.
  Mármost: lehetett-e vagy sem határozott sörszagot érezni, mikor elszáguldottak Prout úr mellett?
  Prout úr szerencsétlenül járt el, amikor felügyelői lelkiismeretes-ségétől indíttatva, tanácsot kért a társaitól. Ha pipáját és aggodalmait átviszi a kis Hartopp szobáiba, talán el lehetett volna kerülni minden zavart, mert Hartopp hitt a fiúkban, és tudott egyet-mást róluk. Végzete azonban King kollégájához vezette, aki nem volt ugyan a barátja, de lelke mélyéből gyűlölte Stalkyt és társait.
  – Ahá! – kiáltott fel King, kezét dörzsölgetve a történet hallatára. – Érdekes! Mondhatom, az én csoportom álmodni sem mer ilyen dolgokról.
  – De hiszen láthatja, hogy nincs semmi komoly bizonyítékom.
  – Bizonyíték? Mikor a kitűnő Beetle-ről van szó? Kell is itt
bizonyíték! De azt hiszem, az iskolaszolga könnyűszerrel bocsáthat rendelkezésére. Legalábbis az én csoportomban olyan
híre van Foxynak, hogy minden kiszökdösni szerető gyerek em-berére talál benne. Természetes, hogy dohányoztak, és ittak valahol. Az ilyenfajta gyerekek mind ezt teszik. Ezt férfias dolognak képzelik.
  – De az iskolában nincsenek követőik, és határozottan – hm –
durvák a fiatalabbakhoz –, mondta Prout, aki messziről látta,
amint Beetle kamatostul adta vissza egy síró szolgadiáknak a
lepkehálóját.
  – Ó, persze! Úgy képzelik, hogy ők fölötte állanak a közönséges élvezeteknek. Van valami ennek a M’Turknek az ír mosolyában, ami engem bosszant egy kicsit. És milyen gondosan kerülnek el minden nyílt cselekedetet! Csupa kiszámított szemtelenség. Amint tudja, szigorú ellensége vagyok annak, hogy az ember beleavatkozzék más csoportjának a dolgába; de ezeknek leckét kell adni, Prout. Kemény leckét, már csak azért is, hogy egy kicsit lejjebb szállítsuk a túlságos önteltségüket. Az ön helyében rászánnék egy hetet, hogy végére járjak kis komédiájuknak. Lehet, hogy sokat tartok magamról, de azt hiszem, hogy ismerem a gyerekeket. Ilyen gyerekek nem csatlakoz-nak szerelemből a bogárvadászokhoz. Szóljon az iskolaszolgának, hogy tartsa nyitva a szemét; és természetesen jártomban-keltemben
alkalomadtán én is kinyitom a magamét.
  – Ti-ra-la-la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet! – hallatszott messziről a folyosón.
  – Neveletlenek – mondta King. – Honnan szedik ezeket az illetlen üvöltéseket? Kemény leckére van szükségük.
  A fiúk a legközelebbi napokban egyáltalán nem törődtek az iskolai feladataikkal. Játékszerükké lett Dabney ezredes egész birtoka, amit a vörös bőrű indián szívósságával s a betörő pontosságával kutatták végig. Bejuthattak akár a fölső útról, a kapus lakásánál – volt rá gondjuk, hogy kegyébe jussanak a kapusnak és feleségének – lemászhattak a völgybe, visszatérhettek a sziklák mentén; vagy pedig a völgyben kezdhették és fölmászhattak az útra.
  Ügyeltek arra, hogy ne találkozzanak össze az ezredessel. Ő már megtette a magáét, s nem akartak visszaélni a vendégszeretetével. Legkedvesebb búvóhelyük a rekettyés menedéke volt, a sziklaélnél. Beetle elkeresztelte ezt a gyönyörűségek boldog szigetének, nyugalmas és védett volta miatt; itt aztán, mihelyt a pipákat és a dohányt elrejtették egy megfelelő párkány alá, karhosszúságnyira a szikla alatt, törvényesen megtámadhatatlan volt a pozíciójuk.
  Mert ne feledjük: Dabney ezredes nem hívta meg őket a házába. Ennélfogva nem volt szükségük külön látogatási engedélyre; az iskola törvényei pedig szigorúak ebben a tekintetben. Az ezredes egyszerűen megnyitotta előttük a birtokát; mivel pedig törvényes bogárvadászok voltak, szabadságuk határa kiterjedt a völgyben levő jelzőtáblákig s a dombon húzódó kerítésig.
Bámulták tulajdon erényes voltukat.
  – És még ha nem is így volna – mondta Stalky, miközben hanyatt fekve nézte a kék eget –, és mérföldekkel járnánk túl a megengedett területen, akkor sem férhetne hozzánk senki ezen a rekettyésen keresztül, ha a rókajáratot nem ismeri. Hát nem jobb ez, mint köz-vetlenül a kollégium háta mögött heverészni, és örökösen rettegni, valahányszor pipára gyújtunk? Hát mondjátok még, hogy a ti Stalky bátyátok...
  – Nem – mondta Beetle, aki a sziklaélen nyúlt el, és elgondolkozva bámulta az eget –, ezt a Pulykának köszönhetjük. Pulyka, a nagy ember. Drága Pulykám, te kétségbe ejted a Patást.
  – Rosszkedvű vén szamár – mondta M’Turk, könyvébe mélyedve.
  – Gyanúba fogtak bennünket – jegyezte meg Stalky. – A Patásnak már ilyen gyanakvó természete van, Foxy pedig, ahányat lép, annyi... annyi...
  – Annyi diákot skalpol meg – mondta Beetle. – Foxy egy nyomo-rult Csingacsguk.
  – Szegény Foxy – szólt Stalky. – Most azon jártatja az eszét,
hogy legközelebb megfogjon bennünket. Tegnap este azt mondta
nekem az iskolában: szemmel tartom magát, Corkran úr. Javát
akarom, azért figyelmeztetem. – Én azt feleltem: jó lesz, ha nem
szemmel tart, hanem valami egyébbel, mert rosszul talál járni.
Én is csak a javát akarom, azért figyelmeztetem. – Foxy odavolt.
   – Igen, de Foxy azért becsületesen viselkedik – mondta Beetle.
– A Patás a gonosz lélek. Nem csodálkoznék, ha azt hinné, hogy
mi most nagyon ráfázunk.
   – Én csak egyszer drukkoltam a kollégiumi versenyen, vakáció idején – mondta elgondolkozva Stalky –, de akkor aztán iszonyúan melegem volt. A teremburáját, már az is beleviheti az embert az ivásba, ha olyan állat a csoportfelügyelője, mint ez a Patás.
   – Ha mi is végignéznénk a versenyeket, és azt kiabálnánk: jó ütés volt! – és fél lábra állnánk, és minduntalan rámosolyognánk a Patásra, valahányszor azt mondja: így van, fiaim? – és azt felelnők: Igenis, tanár úr, meg: nem, tanár úr, meg: ó, tanár úr, meg: tessék, tanár úr, mint az a sok piszkos szolgadiák, akkor nagyszerű véleménye volna rólunk a Patásnak – mondta bosszúsan M’Turk.
   – Ezt már késő elkezdeni.
   – Rendben van. Patáska nem rossz szándékú ember, csakhogy szamár. Mi pedig megmutatjuk neki, hogy szamárnak tartjuk. Persze, így aztán nem szeret. Tegnap este imádkozás után azt mondta nekem, hogy ő szüleink helyett ügyel ránk – nyögte Beetle.
   – Ördögöt – kiáltotta Stalky. – Ez annyit jelent, hogy valami
szokatlan hitványságot forral ellenünk. Legutóbb azt mondta nekem, hogy háromszáz sort ad föl, amiért cachucát táncoltam a tízes számú hálóteremben. Szüleink helyett, persze! Node hát mit árt az, amíg boldog az ember? Nekünk rendben van a szénánk.
  Rendben is volt, és éppen ez a rend izgatta Proutot, Kinget meg az iskolaszolgát. Olyan fiúk, akiket bánt a lelkiismeret, nem tudják ezt eltitkolni. Sietve surrannak keresztül az udvaron, és idegesen mosolyognak, ha kérdőre vonják őket. Rendetlenül térnek vissza, utolsó pillanatban a névsorolvasás előtt. Bólogatnak, integetnek egymásnak, összenevetnek és szétszaladnak, ha egy tanár közeledik feléjük. Ámde Stalky és szövetségesei régen túl voltak már az ifjúságnak ilyenfajta megnyilvánulásain. Közömbösen bandukolva távoztak, s kitűnő állapotban tértek vissza. minekutána a kapus lakásán szamócát és tejszínt fogyasztottak frissítőül.
  A kapust előléptették erdőkerülővé a gyilkos halász helyébe, s a felesége ezért nagyra tartotta a fiúkat. Az ura is adott nekik egy mókust, melyet ők átnyújtottak a Természetrajzi Társaságnak, tökéletes sakk-mattot adván ezzel a kis Hartoppnak, aki tudni szerette volna, hogy mit is cselekedtek voltaképpen a tudomány érdekében. Foxy buzgón készített ravasz rejtekjáratokat egy keresztúton álló, magányos kocsma háta mögé, és érdekes volt, hogy Prout és King, az egymással ritkán barátságos közös termek tagjai, együtt jártak ugyanabban az irányban – vagyis északkelet felé. Márpedig a gyönyörűség boldog szigete éppen délnyugat felé rejtőzködött.
  – Ravaszok, ördöngösen ravaszok – mondta Stalky. – Hogy
vehették be ezt a maszlagot?
  – Én – szólt szelíden Beetle – megkérdeztem Foxyt, vajon
megkóstolta-e már itt valaha a sört. Ez elég volt Foxynak, és
felvidította egy kicsit. Ő meg a Patás annyit szaglásztak a régi
kunyhónk körül, hogy azt gondoltam, szeretnének már egy kis
változatosságot.
  – Hát ez nem tarthat örökké – mondta Stalky. – A Patás úgy hányja fel a port, mint a vihar, King pedig dörzsölgeti azt az utálatos kezét, és nevet, mint egy hiéna. Iszonyúan lealjasítja Kinget ez a dolog. Egyszer valami robbanás lesz a vége ennek. 
   Ez a robbanás kissé hamarabb következett be, mint várták volna –egy olyan napon, mikor az iskolaszolga, akinek kötelessége volt, hogy összeszedje a hiányzókat, nem várta meg a délutáni névsorolvasást.
   – Megunta a kocsmát lesni, mi? Felment a domb tetejére, a távcsövével, hogy meglessen bennünket – mondta Stalky.
   – Csodálom, hogy ez hamarább nem jutott eszébe. Láttátok,
hogy ránk szegezte a szemét az öreg Patás, mikor jelentkeztünk
a névsorolvasásnál? A Patás is benne van a dologban. Ti-ra-la-
la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet! Előre!
   – A boldogság szigetére? – kérdezte Beetle.
   – Természetesen, de ma nem mernék pipára gyújtani, mert
úgy hiszem, hogy követni fognak. Szép lassan menjünk végig
a sziklák mentén, s engedjünk Foxynak elég időt, hogy odafenn
elibénk kerüljön.
  Az uszoda felé bandukoltak, s egyszerre csak összetalálkoztak Kinggel.
   – Ó, miattam ne zavartassák magukat – mondotta. – Termé-szetesen tudományos kutatásokkal foglalkoznak? Remélem,
meg fognak örvendeztetni bennünket, fiatal barátaim?
   – Látjátok – mondta Stalky, mikor már King nem hallhatta meg őket. – Nem képes titkot tartani. Utánunk jön, hogy elvágja a visszavonulásunkat. Várni fog az uszodánál, míg a Patás célhoz nem ért. Megpróbáltak minden helyet, csak a sziklák mentén nem jártak, s most azt hiszik, hogy kutyaszorítóba juttattak. Nem kell sietni.
    Kényelmesen lépkedtek a völgyhasadékokon végig, míg csak a figyelmeztető táblák vonalához nem értek.
   – Figyeljetek csak! Foxy jön lefelé a dombról. Ha meghalljátok, hogy a bokrok közt mozog, vágjatok át egyenesen a boldogság szigete felé. Ezek rajtaütéssel akarnak megcsípni bennünket.
Végigbujkáltak a tövises rekettyén, egyenesen a rókajárat felé,
fedezetlenül átvágtak a gyepen, és csöndesen letelepedtek a boldogság szigetén.
  – No, mit mondtam? – Stalky óvatosan eldugta a pipákat és a dohányt. Az iskolaszolga lelkendezve támaszkodott a sövényhez, piszkálta távcsövével a rekettyét, de ugyanannyi erővel egy
homokoszsákon is keresztülnézhetett volna. Most feltűnt mögötte Prout és King. Tanácskozni kezdtek.
  – Ahá! Foxy nem szereti a jelzőtáblákat, de a tüskéket sem kedveli. Most átbújunk a rókalyukon, és bemegyünk a kapus lakásába. Hohó! Fedezékbe küldték Foxyt.
  Az iskolaszolga derékig merült a recsegő, hajladozó rekettyébe, füle tele volt saját előrehaladásának zajává.. A fiúk eljutottak az erdő menedékébe, és lenéztek a magyalbokor sövényen keresztül.
  – Pokoli zaj – mondta kritikus hangon Stalky. – Nem hiszem,
hogy Dabney ezredes szeretné az ilyesmit. Amondó vagyok,
menjünk fel a kapusakhoz, és kérjünk valami ennivalót. Megnézhetjük, mi lesz a vége ennek a tréfának.
Egyszer csak elszaladt mellettük az erdőkerülő.
  – Az isten szerelméért, kik járnak ott a völgyben? A gazdám
megbolondul dühében – mondotta.
  – Bizonyosan orvvadászok – felelte Stalky, abban a széles,
devonshire-i tájszólásban, amely titkos nyelve volt ezeknek a
fiúknak.
  – No majd megtanítom én őket. – Az erdőkerülő lesietett abba
a tölcsérforma völgyhasadékba, melyet egyszerre fölvert a lárma, s ahol különösen King kiáltozása hallatszott: Csak rajta, pedellus! Hagyja békén, erdőkerülő úr! Az én parancsaimat hajtja végre.
  – Kinek ad itt maga parancsokat? Maga pofaszakállas! Tüstént elviszem a gazdámhoz. Jöjjön ki abból a rekettyésből!
 (Ez az iskolaszolgának szólt.) Az ám, tudom én, micsoda fiúkat kergetnek maguk! Erre mifelénk fácántojásnak hívják az ilyesmit.
Azt akarják zsebre rakni. Csak gyerünk a gazdámhoz! Majd ád
az maguknak fiút, de meg is emlegetik ám.
   – Magyarázza meg a dolgot a tulajdonosnak. Maga meg tudja
magyarázni, pedellus – kiáltotta King. Az iskolaszolga megadta
magát a túlerőnek.
  Beetle egész hosszában végigfeküdt a gyepen a kapu mögött, s a szó szoros értelmében a földet harapta görcsös kacagásában.
   Stalky föltaszigálta. Semmi sem állt olyan könnyen Stalky-nál vagy M’Turk-nél, mint egy eltévesztett pofon.
  Kopogtattak a kapus lakásának ajtaján: itt mindig szívesen látták őket.
   – Csak jöjjenek be, és üljenek le, édes fiacskáim – mondta az
asszony. – Azok ugyan nem bírnak el az én urammal. Majd
megtanítja őket becsületre. Tessék egy kis friss szamóca, tejszínnel. Mi, dartymooriak, sohasem felejtjük el a barátainkat. Cukrot kérnek? Az uram kiásott maguknak egy borzot, édes fiacskáim. Egy faládába dugtuk.
   – Majd magunkkal visszük, ha itt végeztünk. De azt hiszem,
magának dolga van. Mi várni szeretnénk itt, és úgy látom, nagy
mosásban zavartuk – mondta Stalky. – Nem vagyunk mi olyan
vendégek, akikkel törődni kell. Ügyet se vessen ránk.
  Az asszony visszavonult, kötényébe törölgetve vörös kezét, s ott hagyta őket a vendégszobában. Odakünn, a kavicsos úton lépések csikorgása hallatszott, aztán Dabney ezredes hangja is áttört a súlyosan ólmozott ablaktáblákon, valamivel tisztábban, mint a kürtszó.
  –Tud maga olvasni? Van szeme? Ne is próbálja tagadni. Van!
  Beetle felkapott egy horgolt térítőt, a lószőrrel tömött, fényesen csillogó díványról, szájába tömte, és elgurult valamerre szem elől.
   – Látta a jelzőtábláimat? Mit, azt mondja, hogy kötelessége volt? Ez már hallatlan szemtelenség, uram. Az volt a kötelessége, hogy elkerülje a földemet. Még nekem mer kötelességről beszélni ! Mit, maga átkozott vadorzó, maga fog engem az ábécére tanítani? Úgy bömböl odalenn a bokrokban, mint egy bika!
Fúk? Fiúk? Fiúk? Hát tartsa otthon azokat a fiúkat! Én nem vagyok felelős a maga fiaiért! De nem is hiszem – egy árva szót sem hiszek az egészből. Van valami alattomos pillantás a szemében – valami alattomos, csúszó-mászó vadorzó pillantás olyan, hogy tönkretenné egy arkangyal jó hírét is! Ne is próbálja tagadni! Igenis, olyan pillantása van! Hogy Őrmester volt? Annál nagyobb szégyen, ilyen rossz üzletet még sohasem csinált őfelsége! Hogy egy iskolaszolga mint vadorzó szaladgáljon a környéken – ilyesmit elkövetni egy nyugalmazott őrmesternek! Átkozott dolog, átkozott dolog! De én elnéző leszek. Irgalmas leszek. Hitemre mondom, én leszek a megtestesült emberiesség! Látta a jelzőtábláimat, vagy nem látta? Ne is próbálja tagadni! Látta. Csönd legyen, őrmester!
  Huszonnégy esztendős katonai szolgálata rajta hagyta bélyegét Foxyn. Engedelmeskedett.
  – Most mehet!
A nagy kapu döndülve csapódott be.
  – Kötelesség! Hogy egy őrmester tanítson engem a kötelességemre ! – tört ki Dabney ezredes. – Uramisten, még több őrmester is jön?
  – Ez King, ez King – csuklott Stalky, fejét a lószőr párnára nyomva. M’Turk a makulátlan tűzhely előtt lógó rongyfüggönyt
rágta, a dívány pedig rengett Beetle fuldokló kacagásától. A vastag üvegen át, a kívül álló alakok arca kéknek, eltorzultnak, fenyegető-nek látszott.
  – Til-tiltakozom ez ellen a sértés ellen. – King szemmel láthatóan rohanva jött fel a domb tetejére. – Ez az ember csak a kötelességét teljesítette. En-engedje meg, hogy átnyújtsam a névjegyemet.
  – És még flanelnadrág is van rajta! – Stalky ismét eldugta a fejét.
  – Sajnálom – végtelenül sajnálom – névjegy nincs nálam, de
a nevem King, felügyelő tanár vagyok a kollégiumban, és kész
  – Elismerem, hogy láttuk; de ilyen körülmények között...
  – A szülők helyett nekünk kell óvnunk a növendékeinket. Én
in loco parentis cselekedtem, vagyis a szülő nevében. – Ezzel
Prout mély hangja is beleavatkozott a vitába. Behallatszott hozzájuk a lihegése.
  – Micsoda? – Dabney ezredesen egyre jobban megérzett az
ír tájszólás.
  – Felelős vagyok a rám bízott fiúkért.
  – Felelős, felelős? Hát akkor csak azt mondhatom, hogy nagyon rossz példát ad nekik – átkozottul rossz példát, ha szabad magamat így kifejezni. Énnálam nincsenek az ön fiai. Én nem láttam az ön fiait, de azt mondhatom, hogy ha azon a helyen minden bokorban egy fiú bujkálna is, önnek még akkor sincs egy szemernyi joga sem, hogy így jöjjön fel a völgyből azon az úton, minden élő állatot fölriasztva. Ne is próbálja tagadni. Ezt tette. Inkább jött volna ide a kapuba, és látogatott volna meg, mint művelt emberhez illik, ahelyett hogy végigvadássza azokat az átkozott fiúkat, az állataim búvóhelyein. In loco parentis?
No jó, én sem felejtettem el a latin tudományomat, és azt mondom önnek: Quis custodiet ipsos custodes? Vagyis ki őrzi az őröket? Ha még a tanárok is kihágást követnek el, akkor hogy vádolhatjuk a fiúkat?
  – Ha bizalmasan beszélhetnék önnel – szólalt meg Prout.
  – Semmi bizalmas beszélnivalóm nincs. A kapun kívül olyan
bizalmasan beszélgethet, ahogy önnek tetszik –jó estét kívánok!
   Most másodszor döndült a kapu. A fiúk megvárták, míg Dabney ezredes visszatér a házba, aztán nagyokat rikkantva borultak egymás karjába.
   – Ó, édes lelkem! Drága King, drága Patás! Drága Foxy! Milyen buzgók és milyen együgyűek. – Stalky a szemét törülgette. – Ó, ó, ó! Megizzasztottam a felügyelő urat! De most gyerünk innét, különben elkésünk a teáról.
   – Vi-vi-vigyük a borzot, és tegyük boldoggá a kis Hartoppot.
Te-te-tegyük boldoggá valamennyiüket – zokogta M’Turk, az
ajtó felé mászva és belebokszolva Beetle-be, aki előtte csúszott a földön.
  Megtalálták az állatot egy rossz szagú faládában, hátrahagytak két félkoronást fizetségül, és hazafelé botorkáltak. Hanem a borz csuda módon éppen úgy morgott, mint Dabney ezredes, s kétszer-háromszor is leejtették, mert ellenállhatatlanul rázta őket a nevetés. Nem is csöndesültek még le egészen, mikor Foxy szembejött velük az udvaron, és kijelentette, hogy fel kell menniök a hálótermükbe, s ott fogják megvárni, amíg értük küldenek.
  – Jól van, hat akkor vigye ezt a ládát Hartopp úr szobájába.
Mindenesetre tettünk valamit a Természetrajzi Társaságért – mondta Beetle.
  – Félek, hogy ez nem segít magukon, ifiurak – felelte félelmes
hangon Foxy. Fájdalmasan fel volt izgatva a lelke.
  – Csak nyugodtan, Foxibus – Stalky most már elérkezett a csuklás legmagasabb fokára. – Mi, mi sohasem hagyjuk el magát, Foxy. Ha a kutya egy rókán rajtaüt a búvóhelyén, az bizonysága a bűnnek, ugye... No, magának igaza van. Én nem érzem egészen jól magam.
  – No, ez egyszer egy kicsit messzire mentek – gondolta magában a pedellus –, sőt azt is mondanám, hogy nagyon messzire mentek, csak éppen, hogy semmi italszagot nem éreztem rajtuk.
És az öltözékükön sem látszik meg a dolog, Kingnek és Prout-nak éppen olyan rozzant állapotban van a ruhája, mint az enyém.
  – No most aztán rajta – mondta Stalky, fölemelkedvén az ágyról, ahová ledobta magát. – Természetesen most is, mint mindig, a sértett ártatlanságot játsszuk. Mi ugyan nem tudjuk, hogy miért küldtek fel ide bennünket, ugye, fiúk?
  – Semmi magyarázat. Megfosztanak a teától. Nyilvános büntetés az egész csoport előtt – mondta M’Turk könnybe borult szemmel. – Átkozottul komoly a dolog.
  – Csak ki kell tartani, míg King haragja lecsillapodik – mondta Beetle. – Az egy rágalmazó vén himpellér, és őrülten verekedő
kedvében lesz. Az a Prout is szörnyen óvatos. Tartsátok szemmel Kinget, és ha valami módot ad rá, föllebbezzetek az igazgatóhoz. Az mindig megizzasztja őket.
  Lehívták őket a csoportfelügyelőjük dolgozószobájába. King és Foxy támogatták Proutot. Foxynak három nádpálca volt a hóna alatt. King diadalmasat vigyorgott, mert a fiúk arcán könnyek nyoma látszott – a vidámságnak még fel nem száradt könnyei. Aztán megkezdődött a vizsgálat.
   Igenis, sétáltak a sziklák között. Igenis, beléptek Dabney ezredes birtokára. Igenis, látták a jelzőtábláját. Milyen célból léptek be Dabney ezredes birtokára?
  – Egy borz volt ott, tanár úr.
  Ettől fogva nem lehetett többé megfékezni Kinget, aki utálta a Természetrajzi Társaságot, mert nem kedvelte Hartoppot. Felszólította őket, hogy ne súlyosbítsák hazugsággal nyilvánvaló szemtelenségüket.
  – De hiszen a borz ott van Hartopp tanár úr szobájában.
  Az iskolaszolga volt oly szíves, hogy felvitte helyettük. Ezzel el volt intézve a borz dolga, s az ideiglenes vereség forrpontra hevítette King temperamentumát. Hallani lehetett lába dobogását a padlón, miközben Prout keresztkérdéseit fontolgatta. Most aztán bejutottak a maguk kerékvágásába. A szemük nem szikrázott többé, az arcuk fehér volt, a kezük egy rándulás nélkül lógott le az oldaluk mellett. Megtanulták egy honfitársuk kárán a fajtájuk tudományát: hogy félre kell tenni minden fölindulást, és kellő időben csapdába szorítani az idegent.
  Idáig jól ment minden. King még jobban szabadjára engedte szenvedélyét, és bosszúvágy fogta el, mikor Prout inkább szomorúságot érzett. Tudják-e, kérdezte, hogy milyen büntetést von magára az, aki idegen birtokra lép? Stalky ügyesen színlelt határozatlansággal ismerte el, hogy szerzett némi homályos tájékozódást ebben a tekintetben, de azt gondolta ... Elnyújtotta a mondatát, amennyire csak lehetett; nem akarta ilyen ellenféllel szemben kijátszani a tromfot. King azonban nem óhajtott ellenvetéseket hallani, és Stalky kitérései sem érdekelték. Viszont úgy gondolta, hogy őket érdekelhetik az ő szerény nézetei. Olyan fiúk, akik csúsznak, másznak, bujkálnak a megengedett határokon kívül, még a Természetrajzi Társaság számára nagylelkűen megálla-pított határokon is túl, amely társaságba különben huncutságból léptek be, hogy elleplezzék gonosz tetteiket – bűneiket –hitvány-ságaikat – erkölcstelenségeiket...
  – Most egy perc alatt belezavarodik – gondolta magában Stalky. – Akkor aztán nekirontunk, mielőtt ki tudna kecmeregni.
  – Ilyen fiúk, ilyen erkölcstelen fiúk, ilyen erkölcsi fekélyek – e szavak szele ledöntötte lábáról Kinget –, akik hazudoznak, nagybélűek, sőt kezdő iszákosok...
  Mindez csupán előkészület volt egy nagy szónoklathoz, s a fiúk tudták ezt; hanem M’Turk kipukkasztotta a hatalmas mondat buborékját, s a többiek visszhangozták utána:
  – Fellebbezek az igazgató úrhoz!
  – Föllebbezek az igazgató úrhoz!
  – Föllebbezek az igazgató úrhoz!
  Ehhez kétségbevonhatatlanul joguk volt. A részegség büntetése nyilvános vesszőzés és kicsapatás. Őket pedig ezzel vádolták. 
Az eset az igazgatóra tartozott és csak az igazgatóra.
  – Caesarra apelláltál: Caesarhoz fogsz menni. – Ezt a kijelentést hallották már egyszer vagy kétszer eddigi pályafutásuk alatt.
  – Mindamellett – mondta kelletlenül King – okosabban tennék,
ha megelégednének a mi döntésünkkel, fiatal barátaim.
  – Kérem, tanár úr, szabad-e együtt lennünk a társainkkal, míg az igazgató úr elé kerülünk? – kérdezte M’Turk, a maga csoportfelü-gyelőjétől, ügyet sem vetve Kingre. Ettől egy csapásra eljutottak a legfelső szintig. Egyébiránt fölösleges kérdés volt, mert az erkölcsi fekélyt szigorú vesztegzár alatt tartották, az igazgató pedig mindig csak huszonnégy hűvös órával később szokta az ítéleteket végrehajtani.
  – Jól van – hm – ha megmaradnak kihívó viselkedésük mellett –, mondta King, szerető pillantást vetve a Foxy hóna alatt levő nádpálcákra –, akkor nincs más választás.
   Tíz perc múlva a hír elterjedt az egész iskolában. Stalky és társai végre is pórul jártak – az ivás okozta vesztüket. Ittak. Tökrészegen kerültek haza egy kunyhóból. Reménytelen alkoholmérgezésben hevernek a hálószoba padlóján. Néhány vakmerő gyerek fölsetten-kedett, hogy megnézze őket. A bűnösök cipőket vagdaltak a fejéhez.
  – Győztünk! Iga alatt kell fejet hajtania, mint a vert római hadnak Caudiumnál – mondta Stalky, mikor e barátságos figyelmeztetéseken túlestek.
 – Kingnek töviről hegyire bizonyítania kell rágalmait.
   – Túlságosan csiklandós, meg fog pukkadni – idézte Beetle
egyik olvasmányából. – Ugye, mondtam, hogy megpukkad, ha
alkalmat adunk rá?
   – Elég a marokköpésből, ti kezdő iszákosok – mondta
M’Turk –, késő éjszaka van már. Hohó, itt a mi derék barátunk,
Foxy. Megint valami tortúra következik, Foxibus?
   – Egy kis ennivalót hoztam a fiataluraknak – mondta az iskola-szolga, egy bőségesen megrakott tálca mögül. Az ő háborúsko-dásában sohasem volt rosszindulat, és Foxy elméjében kóválygott valami gyanú, hogy ha ezek a fiúk olyan könnyen megfogatták magukat, talán tartogatnak valami meglepetést. És Foxy szolgált az indiai lázadás idején, mikor nagyon sokat ért a gyors és pontos értesülés.
   – Hát, hát észrevettem, hogy nincs semmi ennivalójuk, beszéltem Gumblyvel, s ő azt mondta, hogy az ételtől csak nincsenek eltiltva az úrfiak. Hát felhoztam ezt. Ez itt a maga edénye, ugye, Corkran úr?
   – Foxibus, maga nagyszerű ember – mondta Stalky. – Nem is gondoltam volna, hogy ennyi – hogy is mondják, Beetle?
   – Szíve van – vágta rá gyorsan Beetle. – Köszönöm, őrmester
úr. Hanem ebben az edényben a kis Carter vacsorája van.
   – C betű volt rajta. Azt hittem, Corkran úré. Nagyon komoly ám a dolguk, fiatalurak. Úgy mondom, ahogy van. Én talán nem tudtam róla, de lehet valami mentségük, amit nem mondtak cl King vagy Prout tanár úrnak?
  – Van bizony. Egy egész sereg, Foxibus. – Ezt Stalky mondta teli szájjal.
  – Hát akkor, lássák, ha így áll a dolog, azt hiszem, én elmondhat-nám az igazgató úrnak, mikor kikérdez. Este be kell vinnem
hozzá a panaszokat – és az úrfiak dolga nagyon csúnyának látszik.
  – Nagyon csúnya, Foxy. Huszonhét vesszőcsapás a tornateremben, az egész iskola szeme láttára, és nyilvános kicsapatás.
„A bor megcsúfol, a pálinka megbolondít" – idézte Beetle.
  – Nem kell ezt a dolgot tréfára venni, fiatalurak. Nekem az
igazgató úrhoz kell mennem a panaszokkal. És aztán – maguk
talán nem vették észre, de én nyomukban jártam ma délután, mert éltem a gyanúperrel.
  – Látta a jelzőtáblákat? – recsegte M’Turk Dabney ezredes ír kiejtésével.
  – Van szeme? Ne is próbálja tagadni! Látta! – mondta Beetle.
  – Hogy egy iskolaszolga mint vadorzó szaladgáljon a környéken – ilyesmit elkövetni egy nyugalmazott őrmesternek! Átkozott dolog! Átkozott dolog! – mondta könyörtelenül Stalky.
  – Uramisten – nyögte az iskolaszolga, leroskadva az egyik ágyra. – Hol – hol az ördögben voltak? Tudnom kellett volna, ha ott vannak – valahol.
  – Ó, maga okos bolond – mondta összefoglalásképpen Stalky.
  – Mi ne vettük volna észre, hogy maga nyomunkban járt ma délután? Mi? Azt hitte, hogy titokban lopódzik utánunk, ugye?
Hát persze hogy egyenesen odavezettük az orránál fogva. Dabney ezredes – ugye, kedves ember, Foxy?... Dabney ezredes nekünk bizalmas jó barátunk. Hosszú hetek óta járunk hozzá.
Meghívott bennünket...  Mit, azt mondja, hogy kötelessége
volt? Ez már hallatlan szemtelenség, uram. Az volt a kötelessége, hogy elkerülje a földemet.
  – Maga soha többé nem járhat emelt fővel, Foxy. Még a szolga-diákok is ki fogják csúfolni – mondta Beetle. – Gondoljon az
ingadozó tekintélyére!
Az iskolaszolga gondolkozott, keményen gondolkodott.
   – Nézzék csak, fiatalurak – mondta komolyan. – Csak nem akarják ezt elmondani? Hiszen Prout és King tanár urak is – azok is benne voltak.
   – Benne bizony, Foxibusculus. Benne bizony – irtózatos dolog. Még rosszabbul jártak, mint maga. Hallottunk minden szót.
Hozzájuk képest maga még könnyen menekült. Dabney helyében, esküszöm, becsukattam volna magát. Azt hiszem, holnap tanácsolni is fogom neki.
  – És ez mind az igazgató úr elé kerül! Ó, uramisten!
  – Szorul szóra, kedves Csingacsguk – mondta táncolva Beetle.
  – Mért is ne? Mi nem tettünk semmi rosszat. Mi nem vagyunk
vadorzók. Mi nem gyaláztuk meg szegény ártatlan fiúk becsületét, nem mondtuk róluk, hogy részegek.
  – Azt én nem tettem – mondta Foxy. – Én, én csak annyit mondtam, hogy maguk nagyon furcsán viselkedtek, mikor haza
jöttek azzal a borzzal. King tanár úr rosszul érthette, amit mondtam.
  – Persze hogy rosszul értette; és majd szépen magára tereli az egész gyalázatot, ha rájön, hogy tévedett. Mi ismerjük Kinget, ha maga nem ismeri. Én szégyenkezem maga miatt. Maga nem méltó arra, hogy őrmester legyen – mondta M’Turk.
  – Nem ám, ha három ilyen akasztófára való ördög van körülöttem, mint maguk. De volt idő, mikor megérdemeltem, hogy őrmester legyek. Lesből támadtak rám. Álltam én szemben lovassággal, gyalogsággal, tüzérséggel, és ezek után nem hordhatom majd az uniformist. Az igazgató úr elküld majd egy levéllel Dabney ezredeshez, hogy megkérdezze, igaz-e, amit a meghívásról mondtak.
  – Akkor jobban teszi, ha most a kapun megy be, ahelyett
hogy azokra az átkozott fiúkra vadászna... nem, nem, ez Kingnek szól, tudja, Foxy? – Stalky kezére támasztotta az állat, és mély gyönyörűséggel nézegette az áldozatát.
  – Ti-ra-la-la-i-tu! Hallgassátok a diadalüvöltésemet – mondta
M’Turk. – Foxy teát hozott nekünk, pedig erkölcsi fekélyek vagyunk. Foxynak van szíve. Foxy a hadseregben is szolgált.
  – Bárcsak a századomban lettek volna, fiatalurak – mondta szíve mélyéből az őrmester –, adtam volna maguknak valamit.
  – Csönd legyen a rögtönzött haditörvényszéken – szólalt meg
M’Turk. – Én védelmembe veszem a foglyot, és különben is ez a história túlságosan jó ahhoz, hogy elmondjuk ezeknek a kollégium-beli, buta kölyköknek. Sohasem értenék meg. Azok krikettet játszanak, s azt mondják „igen, tanár úr" meg „nem, tanár úr", meg „ó, tanár úr".
  – Ne törődj azzal, tovább – mondta Stalky.
  – Szóval, Foxy egészen derék fiú, amikor nem képzeli magáról, hogy okos. Szeles napon ne vidd ki a házból a kutyát – vágott közbe Stalky. – Én nem bánom, ha szabadon bocsátjátok.
  – Én sem – mondta Beetle. – A Patás az én egyetlen gyönyörűsé-gem, a Patás és a King.
  – Rám parancsoltak – mondta panaszos hangon az iskolaszolga.
  – Ó, helyes! Kötelessége teljesítése közben rossz társaságba
keveredett, félrevezették meg miegymás. Dorgálással elbocsáttatik, Foxy. Magáról nem fogunk beszélni. Esküszöm, hogy nem – zárta be M’Turk a tárgyalást. – Ártana az iskola fegyelmének.
Iszonyúan ártana.
  – Jól van – mondta az iskolaszolga, összeszedve a teáscsészéket –, örülök ennek, mert ismerem azokat az ör... diákokat.
De mit mondjak az igazgató úrnak?
  – Mondjon, amit akar, Foxy. Mi nem vagyunk bűnösök.
Nagyon enyhe kifejezés volna, ha csak annyit mondanánk, hogy az igazgató bosszús volt, mikor estebéd után megjelent az iskolaszolga, az aznapi panaszok listájával.
  – Corkran, M’Turk és társai, látom. A megengedett határok átlépése; mint rendesen. Hohó! Mi az ördög ez itt? Ivás gyanúja. Ki vádolja őket?
  – King tanár úr. Én kihágáson értem őket, legalábbis úgy látszott a dolog. De emögött még sok minden rejtőzik. – Az iskolaszolga szemmel láthatóan zavarban volt.
  – Halljuk – mondta az igazgató. – Mondja el a dolgot, ahogy maga tudja.	
   Már vagy hét esztendeje működött együtt az iskolaszolgával. Az igazgató tudta, hogy King tanár úr állításai nagyon is függenek King tanár úr kedélyállapotától.
  – Én azt gondoltam, hogy átlépték a megengedett határokat a sziklák között. De kiderült, kérem, hogy nem így áll a dolog. Láttam bemenni őket Dabney ezredes erdejébe, és ... King és Prout tanár urak is arra jöttek és ... az lett a vége, igazgató úr, hogy Dabney ezredes emberei vadorzóknak néztek bennünket, King tanár urat, Prout tanár urat meg engem. Szóváltásra került a sor, igazgató úr, kérem. A fiatalurak valahogy hazasurrantak, és nagyon jókedvűnek látszottak, igazgató úr, kérem. King tanár urat maga Dabney ezredes nézte vadorzónak. A fiúk aztán jobbnak találták, ha egyenesen az igazgató úrhoz fordulnak, amiatt, amit ... amit King tanár úr mondhatott a viselkedésükről, később, Prout tanár úr szobájában. Én csak annyit mondtam, hogy nagyon jókedvük volt, nevettek, taszigálták egymást, s egy kicsit magukon kívül voltak. Azóta tréfásan elmondták nekem, igazgató úr, kérem, hogy Dabney ezredes meghívta őket az erdejébe.
   – Értem. Ezt persze nem kell az orrára kötni a csoportjuk felügye-lőjének.
   – Tüstént azt mondták King tanár úrnak, hogy fellebbeznek, mihelyt a viselkedésükről kezdett beszélni. Tüstént fellebbeztek,
igazgató úr, kérem és kérték, hogy küldjék fel őket a hálóterembe, amíg az igazgató úr elé juthatnak. Azóta kivettem a tréfás beszédjükből, hogy egy vagy más módon minden szót hallottak,
amit Dabney ezredes mondott King tanár úrnak meg Prout tanár úrnak, mikor vadorzóknak nézte őket. Én ... én tudhattam volna, mikor úgy vezettek oda, hogy ők tartották fenn maguknak a belső útvonalat. A dolog ... a dolog egészen világos, igazgató úr, kérem, ha engem tetszik kérdezni; a hálóterem hangos a diadalüvöltésüktől.
   Az igazgató értett mindent, mindent, a legapróbb részletig, szája kissé megrándult bajusza alatt.
  – Tüstént küldje őket hozzám, őrmester. Ezt az ügyet nem lehet holnapra halasztani.
  – Jó estét – mondta, mikor a három fiú megjelent az iskolaszolga kíséretében. – Kérem, figyeljenek rám néhány percig.
Maguk öt esztendeje ismernek engem, én pedig ismerem magukat már huszonöt év óta. Azt hiszem, tökéletesen értjük egymást. Rettentő nagy megtiszteltetésben szándékozom részesíteni magukat. (Kérem azt a barnát, őrmester. Köszönöm, elmehet.)
Meg fogom büntetni magukat, minden ész és értelem ellenére.
Tudom, hogy azért mentek Dabney ezredes vadaskertjébe, mert
meghívta magukat. Még csak el sem küldöm az őrmestert egy
levéllel, hogy megkérdezzem, vajon igaz-e, amit állítanak; meg
vagyok győződve, hogy ez alkalommal szorosan ragaszkodtak
az igazsághoz. Azt is tudom, hogy nem ittak. (Levetheti azt az
erényes arckifejezést, M’Turk, mert különben félni kezdek, hogy
nem ért meg engem.) Egyetlen folt sincs a jellemükön. És ezért
fogok most egy égbekiáltó igazságtalanságot elkövetni. Ugyebár, maguknak bemocskolták a jó hírét? Ugyebár, megszégyenítették magukat az iskola előtt? Ugyebár, maguk rendkívül nagyra tartják az iskola becsületét? Nos hát, most megverem magukat.
E szavak után mindegyikre hatot-hatot ütött a pálcával.
  – És ezzel, azt hiszem – az igazgató helyére tette a pálcát és
papírkosárba dobta az írott panaszt –, tisztáztuk a helyzetet. Ha azt látják, hogy valami eltér a dolgok rendes menetétől, ennek később még hasznát vehetik az életben, intézzék el mindig rendkívüli módon. És erről jut eszembe... azon a polcon van egy rakás kivágott újságregény. Kölcsönkaphatják, ha visszahozzák.
Azt hiszem, nem árt meg nekik, ha szabad levegőn olvassák őket.
Meglehetősen dohányszagúak. Ma éjszaka is a hálóteremben alszanak, mint rendesen. Jó éjszakát – mondta ez a bámulatos ember.
  – Jó éjszakát, és köszönjük, igazgató úr.
  – Esküszöm, hogy ma éjszaka imádkozni fogok az igazgatóért – mondta Beetle. – A két utolsó ütése éppen csak, hogy meglegyintette a galléromat. Azon az alsó polcon van egy Monte Cristo. Láttam. Fütyülök a többire, legközelebb megint elmegyünk a Boldogság szigetére!
  – Nagyszerű ember! – mondta M’Turk. – Semmi szobafogság. Semmi teamegvonás. Semmi ostoba faggatás. Minden el van intézve. Hohó! Vajon minek megy hozzá King és Prout?
  Akármilyen természetű volt is ez a beszélgetés, nem simíthatta helyre sem Kingnek, sem Proutnak megtépázott tollait, mert mikor kiléptek az igazgatótól, három pár szem figyelte meg, hogy az egyik orra hegyéig piros és kék volt izgalmában, a másikról pedig csurgott a verejték. Ez a látvány bőségesen kárpótolta őket azért a fejmosás-ért, amellyel a két tanár megtisztelte. Úgy látszik – és ki csudál-kozott ezen jobban, mint ők? –, hogy tényeket hallgattak el, hogy a valóság elhallgatása és a hamisság sugalmazása vétkét egyaránt elkövették (jól ismert istenek ezek, akik ellen gyakran vétkeztek); továbbá, hogy a természetük rosszindulatú, a jellemük megbíz-hatatlan, a hatásuk veszedelmes és forradalmi, s hogy martalékául estek az akaratosság, a gőg és a legtűrhetetlenebb önhittség ördögei-nek. Kilencedszer és legvégül: vigyázzanak magukra, és legyenek nagyon óvatosak.
  Olyan óvatosak voltak, amilyenek csak fiúk tudnak lenni, amikor verésről lehet szó. Egy egész, fullasztó héten át vártak, míg Prout és King ismét visszanyerték királyi mivoltukat; megvárták a leg-közelebbi házi versenyt, melyben a saját csoportjukkal együtt Prout is részt vett; aztán megvárták, míg fölcsatolta a térdvédőjét az öltözőben, és indulásra készen állott. King az ablaknál jegyezgetett, s a három gyerek kint ült egy padon.
Stalky így szólt Beetle-hez:
   – Mondd, Beetle, ki őrzi magukat az őrizőket?
   – Tőlem ne kérdezze az úr – mondta Beetle. – Nekem semmi
bizalmas beszélnivalóm nincs önnel. A pad másik végén olyan
bizalmasan beszélgethet, ahogy akar – jó estét kívánok M’Turk elrikoltotta magát.
  – Inkább jött volna ide a kapuba, és látogatott volna meg mint művelt emberhez illik, ahelyett hogy végigvadászta azokat az átkozott fiúkat az állataim búvóhelyein. Az én véleményem szerint az ilyen házi verseny nagy butaság. Most pedig gyerünk Dabney ezredeshez, hadd lássuk, nem csípett-e nyakon még egynéhány vadorzót.
Aznap délután nagy vigasság volt a Boldogság szigetén.









A Lámpa Rabszolgái


Az ötös számú csoport házának legfelső emeletén levő zeneterem tele volt az „Aladdin" előadását próbáló társasággal. Dickson Quartus, akit általában Négyes Dicknek neveztek, játszotta Aladdin szerepét, ő volt a színházigazgató, a balettmester, a fél zenekar, sőt jelentékeny mértékben a szövegíró is, mert a szövegkönyvet újraírta, és megtöltötte helyi vonatkozásokkal. A némajátékot jövő héten akarták színre hozni abban a földszinti tanulószobában, ahol Aladdin, Abanazar és a Kínai Császár lakott. A Lámpa Rabszolgája Badrul-Badur hercegnővel és özvegy Twankey-nével ugyancsak az ötös számú épületben laktak, szintén földszinten, úgyhogy a társaságot könnyű volt összeszedni. A padló rezgett a balett toporzékolásától, miközben Aladdin, testhezálló piros gyapjúnadrág-ban, cifra kék kabátban és tollas kalapban fölváltva csapkodta a zongorát meg a bendzsóját. Ő volt az egész játék mozgató szelleme, ahogyan illett is egy szenior diákhoz, aki már letette a katonai felvételi vizsgát, és remélte, hogy jövő tavaszra beléphet a sandhursti tiszti iskolába. Aladdin végre megkapta a maga jogos tulajdonát. Abanazar megmérgezve hevert a földön, özvegy Twankey-né eljárta a táncát, s a társaság kijelentette, hogy már ma este is remekül menne az egész.
  – De hát mi lesz az utolsó énekkel? – kérdezte a Császár, egy hosszúra nyúlt, szőke hajú fiú, férfiasán pödörgetve serkedező bajuszát. –Valami csuda szép régi dallamra volna szükség.
  – „John Peel?" „Igyál babám, igyál?" –tanácsolta Abanazar, bő lila pizsamáját simogatva. – Te, Cica – Abanazar mindig olyan hatást tett, mintha csak félig volna ébren, de volt valami szelíd, lassú mo-solygása, amely nagyszerűen illett a Gonosz Nagybácsi szerepéhez.
– Csupa ócska dolgok ezek – mondta Aladdin. – A „Nagypapa csöngettyűje" éppen olyan jól megtenné. Mi is volt az, amit te dúdoltál múlt éjszaka magolás közben a hálóteremben Stalky?
  Stalky, a Lámpa Rabszolgája, testhezálló fekete nadrágban és ódivatú mellényben, homlokán fekete selyem félálarccal, hanyagul fütyörészett a zongora tetején heverészve. Valami színdarabból való, divatos dallam volt.
  Négyes Dick kritikusan rázta a fejét, és lesandított hatalmas vörös orrára.
  – Énekeld még egyszer, és megtanulom – mondta dudorászva. – Énekeld a szövegét is.
                                „Patsy, az áldóját, 
                                 Ügyelj a babára! 
                                 Add a takaróját, 
                                 Megfázik a lába.
                                 Akkor aztán sírni fog, 
                                 Rugdalózik és nyivog,
                                 Ügyelj a babára!"
  – Óriási! óriási! – mondta Négyes Dick –, csakhogy éjszakára nem kaphatjuk meg a zongorát. Bendzsóval kell kísérni – játszani és táncolni egyszerre. Próbáld meg, Tertius.
 A Császár félrelökte borsózöld díszruhájának széles ujjait, és kísérni kezdte Négyes Dicket egy nehéz, nikkelveretű bendzsón.
  – Az ám, csakhogy én egész idő alatt halva fekszem. Ott terülök el a színpad közepén – mondta Abanazar.
  – Ó, az a Beetle dolga – szólt Négyes Dick. – Dolgozd át a darabot, Beetle. Ne várass bennünket egész este. A te dolgod, hogy a Cicát valahogy eltakarítsd a színpadról, s a végén táncolva hozz be valamennyiünket.
  – Rendben van. Ti ketten játsszátok el újra – mondta Beetle,
aki szürke szoknyában és barna kolbászfürtös parókában, mely
ferdén volt elhelyezve egy ócska cipőzsinórral összekötözött pápa-szem felett, özvegy Twankey-nét alakította. Egyik lábával a refrén ritmusában kapálózott, s a bendzsó egyre hangosabban pengett.
  – „Aladdin visszanyerte hitvesét" – énekelte, és Négyes Dick
ismételte a sort.
  – „Császárotok megbékült" – Tertius kidobta a mellébe dugott párnát, mihelyt a maga sorát elénekelte.
  – No, most ugorj fel, Cica. Mondd, hogy: „Azt hiszem, mégis
csak jobb lesz, ha föltámadok!" Akkor aztán mind kézen fogjuk
egymást, és előrejövünk: „Reméljük, tetszett az előadás." Kapiskáljátok?
  – Nous kapiskálons – mondta franciásan Négyes Dick. – Elég jó. De mi lesz a karének a befejező baletthez? Négy rúgás meg egy keringés.
  – Ó, a kórus!
                                A játéknak már vége van,
                                Mind hazafelé tartunk, 
                                Reméljük, elhiszik nekünk,
                                Hogy mi csak jót akartunk.
   – Óriási, óriási! Most az özvegy jelenete jön a hercegnővel.
Talpra, Pulyka!
  M’Turk ibolyaszínű selyemszoknyában és kacér kék turbánban, elősettenkedett, mint olyasvalaki, aki rettentően szégyenli magát. A Lámpa Rabszolgája lemászott a zongoráról, és nyugodtan meg-bokszolta.
   – Csak tessék játszani, Pulyka – mondotta –, ez komoly dolog.
  Hanem ekkor a felsőbb hatóság kopogtatása hallatszott az ajtón. Véletlenül éppen King akart belépni, kiöltözködve, cilinderben, mert szombat esti sétájáról érkezett haza, estebéd előtt.
  – Zárt ajtók! Zárt ajtók! – kaffogta mogorva pillantással. – Mit jelent ez? És ha szabad kérdenem, mire való ez a... ez a kétnemű ruházat?
  – Némajátékot próbálunk, tanár úr, az igazgató úr engedélyt adott rá – mondta Abanazar, az egyetlen hatodik osztályos. Négyes Dick szilárdan állott a lábán, azzal az önbizalommal, amit egy jól álló szűkre szabott nadrág ád az embernek, ellenben Beetle iparkodott elbújni a zongora mögött. Egy szürke princessz szoknya, amit egy bejáró diák mamájától kapott kölcsön az ember, meg egy foltos gyapjú ruhaderék, amely kissé rendszertelenül van papirossal kipárnázva, meglehetősen nevetségessé teszi a viselőjét. És Beetle-nek más tekintetben is rossz volt a lelkiismerete.
   – Persze, mint rendesen – vigyorogta King –, könnyelmű bolond-ságok, éppen abban az időben, mikor az egész pályájuk eldöntés előtt áll. Látom, ó, látom. A régi bűnös banda... a rendetlenség szövetkezett hadai... Corkran – a Lámpa Rabszolgája udvariasan mosolygott. – M’Turk, és természetesen az utolérhetetlen Beetle, a mi Gigadibs barátunk, a nagy nevű kritikus – Abanazar, a Császár és Aladdin többé–kevésbé „jellemes" fiúk voltak, és King nem sorolta fel őket. –Jöjjön csak elő, maga tintás ujjú bohóc, a mögül a hangszer mögül! Úgy látszik, maga szállítja a fűzfaverseket ehhez a mulatsághoz. Csakugyan azt hiszi magáról, hogy költő?
  Megtalálta valamelyik versemet – gondolta magában Beetle, észrevevén, hogy King arca lángba borul.
   – Éppen most volt szerencsém elolvasni egy, azt hiszem, hozzám intézett ömlengését... úgy vettem észre, hogy vers akart lenni. Szóval... ön lenéz engem, Gigadibs úr, ugyebár? Nagyon
jól tudom, felesleges minden magyarázat, nagyon jól tudom,
hogy nem az én épülésemre szánta azt az írást. Nevetve olvastam...  igenis, nevetve. Efféle tintás ujjú gyerekek – mert, igenis, gyerek még maga, Gigadibs úr – nem zavarják fel a lelkem nyugalmát a kínrímeikkel.
  Kíváncsi vagyok, melyik vers lehetett – gondolta magában Beetle. Számos gúnyverset szórt szét megértő közönsége közt, mióta rájött, hogy a tanárok gáncsolását rímes formába is lehet önteni.
Zavartalan nyugalmának jeléül King nekilátott, hogy lassan
 Beetle-t, akit ő Gigadibsnek nevezett.
  Kibomlott cipőzsinórjától kezdve, összebogozott pápaszeméig (hjah, nehéz élete van a költőnek egy nagy iskolában) martalékul vetette iskolatársai kacagásának – a szokásos eredménnyel. 
Vad szóvirágai – mert Kingnek kellemetlen stílusa volt – végre is visszaadták a jókedvét. Sötét képet festett arról, hogyan fogja pályáját végezni Beetle, mint züllött gúnyversíró, aki padlás-szobában hal meg – néhány bókot szórt M’Turkre és Corkranra, és emlékeztetvén Beetle-t, hogy meg kell jelennie az iskolai törvény-szék előtt, ha érte küldenek, bement a tanári szobába, ahol újra diadalmaskodott áldozatai fölött.
  – És az a legrosszabb a dologban – magyarázgatta hangosan
levesevés közben –, hogy a szarkazmusnak ilyen drágaköveit
pazarlom el ezekre a nehézfejűekre. Meg vagyok győződve, hogy
mindez toronymagasan van felettük.
  – Hát igen – szólalt meg lassan az iskola káplánja –, nem tudom, hogyan értékelheti Corkran az ön stílusát, de a kis M’Turk mulatságból Ruskint szokta olvasni.
  – Képtelenség! Azért teszi, hogy tüntessen vele. Nem bízom
ebben a sötét keltában.
  – Egyáltalán nem szokott tüntetni. Tegnap este nem hivatalos minőségben beléptem a szobájukba, és M’Turk éppen Ruskin
híres leveleit böngészte.
  – Semmit sem tudok a magánéletükről – mondta hevesen egyik matematikai tanár –, de keserű tapasztalásból tanultam meg, hogy az ötös számú szobát legjobb békén hagyni. Csupa lelketlen kis ördög van ott. – Elpirult, mikor a többiek nevetni kezdtek.
  Eközben haragos beszéd folyt a zeneteremben. Csak Stalky, a Lámpa Rabszolgája hevert nyugodtan a zongorán
  – Bizonyosan az a kis haszontalan Manders mutatta meg neki
a butaságaidat. Az mindig hízeleg Kingnek. Eredj, és verd
agyon – mondta elnyújtott hangon. – Melyik volt az Beetle?
  – Nem tudom – felelte Beetle, kikecmeregve a szoknyából.– Volt egy vers arról, hogy hogyan hajhássza a népszerűséget a kisfiúknál, meg egy másik, amelyikben ő a pokolban van és elmondja az ördögnek, hogy okvetetlenkedő Balliol-tanítvánv Esküszöm nektek, hogy mind a két vers nagyon jól volt megrímelve. Ördögbe is, meglehet, hogy a kis Manders mind a kettőt megmutatta neki!
 Node majd ellátom én a baját.
  Eltűnt, két emelettel lejjebb, a King szobája melletti tanteremből kizavart egy rózsaszín- és fehér arcú kisfiút, végigkergette a folyosón, be a harmadikosok szórakozóhelyiségébe. Innen aztán igen rendetlen ruházatban tért vissza M’Turkhöz, Stalkyhoz s a szobájukban levő társaság többi tagjaihoz, akiket páratlanul gazdag lakoma közben talált. Volt ott kávé, csokoládé, sütemény, minden frissen, forrón, párologva; szardínia, kolbász, sonka és nyelv-pástétom, hering, háromféle gyümölcsíz és legalább ugyanannyi font devonshire-i tejszín.
  – Uramisten – mondotta, ledobva magát a padra –, kit gyilkoltak meg ezért, Stalky? – Közel járt már a szemeszter vége, s hetek óta nagy pénzszűke és nyomor dühöngött a diákszobákban.
  – Téged – mondta nyugodtan Stalky.
  – Vigyen el az ördög! Csak nem dézsmáltad meg a vasárnapi
holmimat?
  – Légy nyugodt. Csak az órádba került.
  –Az órám! Azt már hetekkel ezelőtt elvesztettem. Mikor kint jártunk az odúknál, és megpróbáltuk lelőni azt a vén kost, aztán szétrepedt a pisztolyunk.
  – Kipottyant a zsebedből (hiszen te olyan rémületesen gondatlan vagy, Beetle) és M’Turk meg én megőriztük. Egy hétig hordtam, és te észre sem vetted. Ma délután elvittem Bidefordba.
Tizenhárom shillinget és hét pence-t kaptam érte. Itt a zálogcédula.
  – Jól van, ez elég hideg – mondta Abanazar, fülig bemázolva
tejszínnel és gyümölcsízzel, mikor Beetle, megnyugodván vasárnapi nadrágjának épsége felől, nemcsak meglepetést, de meg bosszúságot sem mutatott. Ellenkezőleg, M’Turk haragudott meg, és így szólt:
   – Odaadtad neki a cédulát, Stalky? Zálogba csaptad az órát? Ostoba vagy! Bezzeg az enyémet a múlt hónapban te meg Beetle
eladtátok! Színét sem láttam soha semmiféle zálogcédulának.
  – Hja, az azért volt, mert bezártad a kofferedet, és fél délutánunk ráment, mire feltörtük. A tiedet is csak zálogba csaptuk volna, ha becsületes ember módjára nyitva hagyod a kofferedet, öreg Pulykám.
  – Szent isten – mondta Abanazar –, hiszen ti kommunisták vagytok, fiúk. Hanem azért hálás köszönet Beetle-nek.
  – Nem járja, hogy neki mondasz köszönetet – szólt Stalky –,
mikor én fáradtam azzal, hogy becsapjam a zálogházba az órát.
Beetle nem is tudta, hogy van még órája. Csak a Nyúltojás segít-ségével tudtam ma délután eljutni Bidefordba.
   Nyúltojás a helység fuvarosa volt, ősi, devon rétegeknek a föld színén mozgó maradványa. Stalky találta ki számára ezt a kellemetlen nevet.
   – Tökrészeg volt, különben nem tette volna meg. Nyúltojás
egy kicsit gyanakszik rám. De megesküdtem neki, hogy pax van közöttünk s markába nyomtam egy shillinget. Útközben két korcsmánál is megállt, hát estére még részegebb lett. Ó, ne kezdj olvasni, Beetle, most haditanács folyik. Mi a csuda történt a galléroddal?
  – A hármas teremben csíptem meg Manderst. Valamennyi kis buta barátja nekem rontott – mondta Beetle, egy heringes-bödön és egy könyv mögül.
  – Te szamár! Minden bolond megmondhatta volna neked, hol
találhatod egyedül Manderset – mondta M’Turk.
  – Nem gondoltam erre – felelte alázatosan Beetle, kanállal
szedegetve ki a bödönből a heringeket.
  – Persze hogy nem gondoltál. Sohasem gondolsz semmire. –
M’Turk vad rántással igazította helyre Beetle gallérját.
  – Nehogy olajat cseppents a Ruskin-kötetemre, mert agyonverlek.
– Hát csukd be, adta ír kölyke. Ez nem is a te Ruskined.
– Sőt éppen az enyém.
   A könyv egy vastag, barna táblás kötet volt, a kései hatvanas évekből, melyet egykor King fejéhez vágott Beetle-nek, hogy az meglássa, honnan származik a Gigadibs név. Beetle nyugodtan kisajátította a könyvet, és – többrendbeli dolgokat látott benne. A negyedrészben megértett versek együtt éltek, sőt együtt is ettek vele, a lecsepegtetett lapok bizonysága szerint. Visszavonult az egész világtól, messzire szállva csudálatos emberek és asszonyok karján, miközben M’Turk kalapálta a fejét a heringes kanállal, s ő csak morgott csendesen.
   – Beetle? Téged King elnyomott, megsértett és megkínzott.
Nem érzed ezt?
   – Hagyjatok békén! Ha érzem, akkor azt hiszem, tudok még verseket írni róla.
   – Bolond! Sült bolond! – szólt Stalky a látogatókhoz, mint
ha valami különös vadállatot mutogatna. – Beetle egy Browning
nevű szamarat olvas, M’Turk meg egy Ruskin nevű szamarat
és...
   – Ruskin nem szamár – mondta M’Turk. – Az ő könyve
majdnem olyan jó, mint De Quinceytől az Ópiumevő. Azt mondja: „Mi nemes fajok gyermekei vagyunk, akiket a bennünket
körülvevő művészet nevel." Ez rólam szól, és arról, ahogy én
díszítettem fel a szobánkat, mikor ti, kis borzok, léceket és ka-rácsonyi levelezőlapokat akartatok feltűzdelni a falra.
   – Nemes faj gyermeke, akit a körülötted levő művészet nevelt, hagyd abba az olvasást, mert a nyakadba csúsztatok egy heringet.
   – Ketten vagyunk egy ellen – mondta figyelmeztetően Stalky,
és Beetle becsukta a könyvet, engedelmeskedvén annak a törvény-nek, amely hat súlyos esztendő óta szabályozta az ő és társai életét.
  A látogatók gyönyörűséggel néztek rájuk. Az ötös számú szobának az volt a híre, hogy ott válogatottabb őrültségek születnek, mint máshol az egész iskolában; s amennyire az ötösök törvénykönyve megengedte, hogy idegenekkel barátkozzanak, udvariasak és nyíltszívűek voltak a velük egy emeleten lakó szomszédokkal, s időnként betekintést engedtek ezen őrültségek birodalmába.
  – Mi a csudát akartok most? – kérdezte Beetle.
  – Háborút King ellen – mondta M’Turk, fejével a fal felé bökve, ahol egy nyugat-afrikai, fából készült kis harcidob lógott, amelyet egy tengerész nagybátyja ajándékozott valamikor M’Turknek.
  – Akkor megint kidobnak bennünket a szobánkból – mondta
Beetle, aki szerette húsos fazekait. – Mason éppen azért dobott
ki bennünket, mert ezt a dobot pergettük. – Mason volt az a
matematikatanár, aki a tanári szobában vallomást tett róluk.
  – Ezt pergetésnek nevezi? Ó, uramisten – mondta Abanazar.
  – A mi szobánkban tulajdon hangját sem hallotta az ember, mikor azon a pokoli jószágon játszottatok. De egyáltalán mi haszna annak, ha kidobtak a szobátokból?
  – Egy hétig éltünk a tanteremben – mondta tragikus hangon
Beetle. – Szörnyű hideg volt.
  – Igen, de Mason szobái teli voltak patkánnyal mindennap, amíg mi kint laktunk. Egy hétig tartott, amíg le tudta vonni a kellő követ-keztetést – mondta M’Turk. – Gyűlöli a patkányokat. Abban a pillanatban, mikor visszaengedett bennünket, patkány se volt több. Mason most gyanakszik ránk egy kicsit, de semmi bizonyítéka nem volt.
  – Meghiszem, hogy nem – mondta Stalky –, mikor én felmásztam a háztetőre s a kéményébe dobáltam be azokat a csúf állatokat. De hát ide figyeljetek, most az a kérdés, vagytok-e olyan erős jellemek, hogy zenebonát csináljatok itt, a szobában?
  – Rám ne számíts – mondta Beetle. – King megesküszik, hogy nekem nincs jellemem.
  – Nem is rád gondoltam – vágott vissza haragosan Stalky.
– Te nem készülsz a hadsereghez, vén denevér. Én egyáltalán
nem óhajtom, hogy kikergessenek bennünket, s az igazgató is
gyanakszik ránk.
  – Butaság – mondta M’Turk. – Az igazgató sohasem csap ki senkit, csak valami gazság vagy lopás miatt. De most jut eszembe: te meg Stalky, igenis, tolvajok vagytok, valóságos betörök.
  A látogatók felkiáltottak, de Stalky széles vigyorgással tolmácsolta ezt a képes beszédet.
  – Hát igen, tudjátok, az a haszontalan kis Manders látta, mikor Beetle meg én feltörtük M’Turk kofferjét a hálóteremben mikor a múlt hónapban elvettük az óráját. Manders természetesen odasettenkedett Masonhez, Mason pedig ünnepélyesen lopási esetnek fogta fel a dolgot, hogy egy csapásra dűlőre juttassa a patkányügyet is.
  – És éppen ez juttatta a kezünkre Masont – mondta nyájasan M’Turk. – Mi kedvesek voltunk vele, mert új tanár volt, és meg akarta nyerni a fiúk bizalmát. Mégiscsak kár, hogy szeret következ-tetéseket levonni. Stalky odament a szobájába, úgy tett, mintha pityeregne, s azt mondta Masonnek, hogy új életet kezdene, ha ez egyszer megbocsátana neki, de Mason nem akart.
Azt mondta, kötelessége, hogy feljelentse az igazgatónál.
  – Bosszúálló kutya – mondta Beetle. – Ez mind a patkányok miatt volt. Aztán én is pityeregtem, Stalky pedig megvallotta, hogy hat esztendő óta rendszeresen lopott, mióta csak belépett az iskolába, meg hogy én tanítottam erre, mint Fagin Twist Olivért. Mason elfehéredett. örömében. Azt hitte, hogy most aztán az utcájába kerültünk.
  – Szörnyűség, szörnyűség – mondta Négyes Dick. – Mi soha
sem hallottunk erről.
  – Persze hogy nem. Mason nem beszélt róla. Leírta minden
vallomásunkat hivatalos papírra. Semmi sem volt benne, amit
el ne hitt volna – mondta Stalky.
  – És átadta az egészet az igazgatónak, egy rögtönzött fel-terjesztéssel együtt. Volt vagy negyven oldal – mondta Beetle.
– Sokat segítettem neki.
  – És mi történt azután, ti eszeveszett hülyék? – kérdezte
Abanazar.
  – Ó, hát értünk küldtek; Stalky kérte, hogy olvassák fel a vallomásokat, az igazgató pedig bedobta az egészet a papírkosárba. Aztán nyolcat vágott mindegyikünkre, azért, mert hallatlan szabadságot engedünk meg magunknak egy új tanárral szemben. Semmiség volt az egész. Láttam, hogy rázkódott a válla, mikor kimentünk. Tudjátok-e – folytatta Beetle elgondolkozva –, hogy Mason még most sem tud pirulás nélkül ránk nézni az órán? Mi hárman némelykor addig bámulunk rá, míg ki nem csordul a könnye. Átkozottul érzékeny egy ember.
   – Ő az Eric, vagy: fokról fokra című könyvet olvasta – mondta
M’Turk –, mi pedig odaadtuk neki azt, amelyiknek a címe:
St. Winnifred's vagy: az iskola világa. A St. Winifred-beliek minden szabad idejüket lopással töltötték, mikor nem imádkoztak, vagy kocsmában nem ittak. Nohát ennek még csak egy hete, és az igazgató egy kicsit gyanakszik ránk. Alattomos ördöngösségnek nevezte a dolgot. Stalky találta ki az egészet.
   – Nem jó dolog zenebonába keveredni egy tanárral, hacsak az ember meg nem tudja csúfolni – mondta Stalky, kényelmesen kinyújtózkozdva a kandalló mellett. – Ha Mason nem ismerte az ötös szobát, hát most megismerte, ez az egész. Ezek után pedig, szeretett hallgatóim – Stalky keresztbe rakta maga alatt a lábait, s a társasághoz fordult –, mi kezünkbe kaparintottuk Kinget, azt az erős, kitartó férfiút. Mérföldekre kitért az útjából, hogy összeütközést idézzen elő. (Itt Stalky szemébe húzta a fekete selyemdominót és bírói képet öltött fel.) Kínozta Beetle-t, M’Turköt és engem privatim et seriatim, egyenkint és megfontoltan, ahol csak meg tudott fogni bennünket. De most odafönn a zeneteremben megsértette az egész ötös szobát, mégpedig ezeknek a kicsikéknek a jelenlétében. Vegyétek tudomásul, kicsikék, kényszeríteni fogjuk, hogy azt kiáltsa: Capivi!
Megcsíptem őket!
   Stalky olvasmányai között nem szerepelt sem Browning, sem Ruskin.
   – És mellesleg – mondta M’Turk –, ez az ember egy filiszteus,
egy kosárakasztó. Kockás nyakkendőt visel. Ruskin azt mondja,
hogy minden ember, aki kockás nyakkendőt visel, kétségtelenül
örökre elkárhozik.
  – Bravó, M’Turk – kiáltotta Tertius –, azt hittem, hogy közönséges szamár.
  –Természetesen az is, de még rosszabb is annál. Van egy porcelán-kosara, azon kék szalagok meg egy rózsaszínű cica, azt kiakasztja az ablakába, és pézsmát növeszt benne. Tudjátok, mikor összeszedtem azokat az ócska tölgyfahulladékokat, amiket restauráláskor kifarag-tak a bidefordi templomból (Ruskin azt mondja, hogy mindenki, aki egy templomot restaurálni akar, olyan, mint egy eszeveszett ké-ményseprő), szóval tudjátok, hogy itthon enyvvel összeragasztottam ezeket a darabokat. Nohát King bejött a szobába, és azt kérdezte, hogy vajon nem lombfűrésszel csináltam-e? Igen, King a kosár-akasztók királya !
  M’Turk lefordította tintás hüvelykujját egy képzeletbeli aréna fölé, amely tele volt vérző Kingekkel.
  – Helyesled, nagylelkű faj gyermeke? – kiáltotta oda Beetle-nek.
  – Jól van – kezdte habozva Beetle –, Balliol-tanítvány, de azért alkalmat akarok adni a menekülésre ennek a szörnyetegnek. Látjátok, hogy mindig ugratom valami verssel. Nem árulkodhat rám az igazgatónál, mert az nevetségessé teszi. (Stalky-nak teljesen igaza van.) De hát legyen módja a menekülésre.
  Beetle kinyitotta az asztalon levő könyvet, végigfuttatta ujját egy lapon, és találomra elkezdte:

                               Ki Moszkvában a cár elé
Megy hódoló térdhajlásokkal,
                               S végig a Kremli palotán,
                               Annak fehér kőpadlatán
Lépdel öt másik tábornokkal...

  – Ez nem jó. Próbálj másikat – mondta Stalky.
  – Várj csak egy kicsit, tudom, mi következik. – Most M’Turk
olvasott, Beetle vállán keresztülhajolva.

Egyszerre mind a hat tubákolt
                              S a tüsszögés örve alatt
                              Előkerül a vállszalag.
 Zsebkendő gyanánt széjjelbontva
                             Mert puha bár, ez az anyag –

(Az áldóját, micsoda mondat!)

                               Szilárd marad, hol acéllánc reped 
                               S a nyakon nem hagy áruló jelet.
(Itt vége.)
  – Egy árva szót sem értek belőle – mondta Stalky.
  – Elég bolond vagy! Gondold végig – mondta M’Turk. – Az
a hat fráter meggyilkolta a cárt, és semmi nyomot nem hagyott
maga után. Ez történt Kinggel.
  – Ő adta nekem ezt a könyvet is – mondta Beetle, megnyalintva szája szélét:
                               Van egy titkosírású könyv, 
                               Huszonkilenc átok benne, 
                               Foganatja van kilencnek, 
                               Hogyha húsznak nem is lenne.

Aztán minden összefüggés nélkül:

                        Setebos! Setebos! és Setebos! 
                       Azt hiszi, ott él a hold hidegében.

   – Éppen most jött be az ebédlőből – mondta Négyes Dick, az ablakon kinézve. – A kis Manders együtt jön vele.
   – Ez most a legbiztosabb hely a kis Mandersnek – mondta Beetle.
   – Hát akkor, fiaim, legjobb, ha elhordjátok magatokat – szólt
Stalky udvariasan a látogatókhoz. – Nem volna becsületes dolog, hogy ebbe a zenebonába belekeverjünk benneteket. Különben sem engedhetjük, hogy tanúja legyen a dolognak.
  – Most mindjárt meg akarjátok kezdeni? – kérdezte Aladdin.
  – Azonnal, vagy még hamarább – mondta Stalky, és lecsavarta a gázt. – Erős, kitartó férfiú ez a King. Kényszeríteni fogjuk, hogy azt kiáltsa: Capivi! Menjetek, kicsikék!
  A társaság várakozó lélekkel vonult vissza a maga tiszta és tágas szobájába.
  – Mikor Stalkynak úgy kifeszült az orrlyuka, mint egy lónak
– szólt Aladdin a Kínai Császárhoz –, akkor a harci ösvényre lépett. Kíváncsi vagyok, hogyan jár King.
  – Pórul jár – mondta a Császár. – Az ötös szoba nem szokott fél munkát végezni.
  – Nem tudom, szabad-e erről hivatalosan tudomást vennem –mondta Abanazar, akinek csak most jutott eszébe, hogy ő tulajdon-képpen szobafőnök.
  – Az nem a te dolgod, Cica. Különben is, ha megtennéd, ellenünk fordulnának, és soha többet nem tudnánk dolgozni
– mondta Aladdin. – Már meg is kezdték.
  Ez a nyugat-afrikai harci dob arra készült, hogy folyóvíz-torkolatokon és deltákon keresztül adjanak jelt vele. Az ötös számú szobának szigorúan tilos volt ezt a hangszert megszólaltatni az iskolában. De M’Turk és Beetle mégis gyakran megdörzsölte a tetejét, aminek következtében valami fülsértő, mély dörgés töltötte be az iskola folyosóit. Máskor meg trombitaharsogássá változott a hangja, vadakat üldöző trombitaharsogássá. Most, hogy M’Turk ráütött egyik oldalára, amelyet régi áldozatok vérnyomai puhítottak meg, a dob rövid, töredezett, köhögős üvöltéseket hallatott, akárcsak a sebzett gorilla, szülőhazájának erdeiben. Ezeket a hangokat King dühös felkiáltása követte, s a tanár hármasával ugrált fel a lépcsőn, hallatszott köpenyegének száraz suhogása is. Aladdin és a társaság hallgatódzás közben izgatottan kiáltott fel, mikor az ajtó felpattant, King bebotorkált a sötétségbe, átkozva a zenebona szerzőit Balliol és a csöndes nyugalom istennek nevében.
  – Egy hétre kidobják őket a szobájukból – mondta Aladdin, az ajtó nyílásánál leselkedve. – A kulcsot öt percen belül le kell vinni a tanár úr szobájába. „Állatok! Barbárok! Vadak! Gyerekek!" úgy látszik, nagyon izgatott. „Patsy, az áldóját, ügyelj a babára" – énekelte halkan az ajtó kilincsébe kapaszkodva és nesztelen haditáncot lejtve.
  King újra lement a lépcsőn, Beetle és M’Turk pedig gázt gyújtottak, hogy megtárgyalják a dolgot Stalkyval. Hanem Stalky eltűnt.
  – Baj van, nagy baj van – mondta Beetle, összeszedve a könyveit és mértani rajzszereit.
  – Nem túlságosan kellemes a tantermekben tölteni egy hetet.
  – Jó, jó, de hát nem látod, hogy Stalky nincs itt, te bagoly!
– szólt rá M’Turk. – Vidd le a kulcsot, és vágj bánatos arcot.
King csak szidni fog egy félóra hosszat. Én lemegyek olvasni az
alsó tanterembe.
  – Igen, mindig csak én – mormogta Beetle.
  – Várj,  még  meglátjuk,  mi lesz – mondta reménykedve M’Turk. – Én sem tudom jobban, mint te, hogy mit akar Stalky, de valamit bizonyosan akar. Menj le, és vond magadra King tüzelését. Te már megszoktad.
  Alighogy a kulcs megfordult a zárban, óvatosan felemelkedett a szenesláda fedele, ami egyben az ablakfülke ülését is alkotta. A láda igen szűk hely volt, még a karcsú Stalkynak is; a fejét a térdei közé dugta, s a gyomra a jobb füle alá került. Egyik asztalfiókból előszedett egy alaposan elkoptatott parittyát, egy marék őzserétet s a szobának egy második kulcsát; nesztelenül kinyitotta az ablakot, és letérdelt mellette, kitekintve az országúira, a szél mozgatta fákra, az Odúk sötét síkságára és a Pebbleridge mellett húzódó hullámtörők fehér vonalára. Messzire lenn, a meredeken emelkedő devonshire-i úton hallotta a fuvaros kürtjének rekedt huhogását. Volt ebben a dallamnak valami kísértete, mintha egy pálinkás palackban a szél megpróbálna elénekelni ezt a nótát: „Állj be, pajtás, katonának!"
   Stalky összeszorított ajkával elmosolyodott, és megkezdte a leghevesebb tüzelést: a vén ló félig megfordult a rudak között.
   – Mi az istennyila ez – csuklott fel Nyúltojás hangja. Most egy újabb őzserét szakította át a rothadt kanavászfedelet, gonosz szisszenéssel.
  – Talált! – mormogta Stalky, miközben Nyúltojás belekáromkodott a türelmes éjszakába, és erősen állította, hogy látta azt az átkozott diákot, aki megtámadta őt.
   – Így tehát – szólt King magas fejhangon Beetle-hez, akit ott tartott, hogy egy kicsit játsszék vele a kis Manders jelenlétében, jól tudván, hogy egy ötödosztályos diákot mennyire sért az, hogy egy szolgadiák mulathat rajta –, így tehát Beetle uram, a verseink elle-nére is, amikre olyan büszkék vagyunk, kidobnak bennünket a szobánkból, ugye, ha összeütközésbe kerülünk a felsőbbségnek még olyan csekély képviselőjével is, mint jómagam?
   – Igenis, tanár úr – mondta Beetle, ajkán jámbor mosollyal s a szívében gyilkos dühvel. A reménység már majdnem elhagyta, de belekapaszkodott abba a sokszor megállapított igazságba, hogy Stalky sohasem olyan veszedelmes, mint amikor láthatatlan.
   – A bírálatát nem óhajtom hallani, köszönöm. Igenis, kidobtak bennünket a szobánkból, mintha nem is volnánk nagyobb urak, mint a kis Manders. Közönséges, tintás ujjú iskolás gyerekek vagyunk, és úgy is kell bánni velünk, mint ilyenekkel szokás.
  Beetle hegyezni kezdte a fülét, mert Nyúltojás vadul káromkodott az országúton, és ordítozásából egy s más behallatszott a fölső ablaknyíláson. King tudniillik hitt a szellőztetés szükséges voltában. Odalépett az ablakhoz, köpönyegben, ahogy volt, fönséges lé-pésekkel, s a gáz fényében igen jól lehetett látni.
  – Látok egyet! Látok egyet! – ordította Nyúltojás, most, hogy látható ellenségre bukkant – erre újabb lövés érte a fönt uralkodó sötétségből. – Igenis, maga az, maga hosszú orrú, négyszemű, vörös pofaszakállas koldus! Pedig maga elég vén már az efféle tréfákhoz. Inkább borogassa az orrát, azt tanácsolom. Borogassa azt a hosszú orrát!
   Beetle-nek ugrált a szíve örömében. Tudta, hogy valahol, valahogy Stalky keze működik ebben a dologban. Ez reménységet jelentett és kilátást a bosszúra. Elhatározta, hogy halhatatlan versekben fogja megörökíteni a King orrára vonatkozó tanácsokat. King az egész ablakot kitárta, és szigorúan leszidta Nyúltojást. Hanem a fuvarost sem ijesztéssel, sem hízelgéssel nem lehetett levenni a lábáról. Leszállt a szekeréről, és megindult az út szélén.
  Mindez olyan gyorsan történt, mint az álom. A kis Manders felkiáltott, fejéhez kapott, mert rovátkás szélű kovakő zúdult be a szobába, nekicsapódva valami gazdag kötésű könyvnek a könyv-szekrényben. Egy másik végiggurult az íróasztalon. Beetle nagy buzgón úgy tett, mintha meg akarná állítani, s ebbéli igyekezetében felfordított egy állólámpát, melyből a petróleum King iratain és néhány kiválasztott könyvén keresztül egyenesen a perzsaszőnyegre csepegett. Az ablakfülkében sok üvegcserép volt; a kínai kosár – M’Turk gyűlöletének tárgya – ízzé-porrá zúzódott, a benne tenyésző pézsma, s a belétömködött föld szétszóródott a piros ripszpárnákon; a kis Manders erősen vérzett, mert egy kő az arccsontját érte; King pedig, igen különös szavakkal, melyeket Beetle mind gondosan megjegyzett, elrohant megkeresni az iskolaszolgát, hogy tüstént börtönbe csukassa Nyúltojást.
  – Szegény fiú – mondta Beetle ravasz, tettetett rokonszenvvel. – Hagyd csak egy kicsit folyni a vért. Az megakadályozza a gutaütést. – Azzal a vértől elvakított fiú fejét ügyesen az asztal fölé tartotta, s az írásokra csepegtette a vért, miközben az ajtó felé vezette az üvöltő Manderst.
   Akkor aztán Beetle, egyedül maradván a romok közt, nekilátott, hogy a rosszat jóval viszonyozza. Hogy e működése közben hogyan hasítódott végig Gibbon műveinek egy teljes sorozata, mintha kovakő ütése érte volna; hogy merő véletlenségből hogyan ke-veredett annyi fekete tinta Manders megalvadt vérével az asztal posztóján; hogy a nagy gumiarábikumos üveg hogyan borult fel és kinyitva hogyan gördült végig félkörben a padlón; végül, hogy a fehér porcelánkilincs hogyan mázolódott be még jobban Manders ifjú vérével – mindezeket Beetle nem magyarázta meg, mikor a dühöngő King visszatért, és tisztességtudóan állva találta őt a nedvességtől csepegő kandallópokrócon.
  – Nem  tetszett  azt  mondani,  tanár  úr,  hogy elmehetek– mondta a világ legártatlanabb ábrázatával, King pedig kizavarta a külső sötétségbe.
  Hanem Beetle egy cipősszekrény felé sietett, mely a földszinten, a lépcső alatt állt, s ott adta ki magából azt a jókedvet, ami már-már megpukkasztotta. Csak akkor jutott lélegzethez, és kezdte meg első diadalüvöltését, amikor két kéz hirtelen el is némította.
  – Eredj a hálószobába, és hozd el a holmimat. Vidd az ötödik
osztály mosdójába. Én még mindig abban a testhezálló nadrágban vagyok – suttogta Stalky, a feje felett ülve. – Ne rohanj.
Járj csendesen.
  Beetle bebotorkált a szomszéd tanterembe, átruházta ezt a kötelességet a még fel nem világosított M’Turk-re, ideges rövid-séggel adván elő neki a hadjárat eddigi történetét. így hát a merev arcú M’Turk hozta el a ruhákat a hálószobából, miközben Beetle lihegve hevert egy padon. Aztán mind a hárman elzárkóztak az ötödik osztály mosdójában, megeresztettek minden csapot, megtöltötték gőzzel a helyiséget, és könnybe facsarodott szemmel ugráltak bele a fürdőbe, miközben apránkint összerakták a háború történetét.
  – Moi! Je! Ich! Ego! – lihegte Stalky. – Addig vártam, míg a
tulajdon gondolataimat sem hallottam a ti dobolásotoktól. Elbújtam a széntartóba. Aztán amikor minden elcsöndesült, kimásztam és rálövöldöztem Nyúltojásra. Nyúltojás pedig meghajigálta Kinget. Hát nem gyönyörű? Hallottátok az üvegcsörömpölést?
  – Micsoda? Ő... ő... Ő... – kiáltott fel M’Turk reszkető ujjával Beetle-re mutatva.
  – Igenis, én... én... én ott voltam végig – üvöltötte Beetle – a King szobájában, mert éppen megszidott.	
  – Ó, uramisten! – kiáltott fel Stalky, lebukva a víz alá.
  – Az... az üveg még semmi. A kis Manders feje is fel van hasítva. A lá... lá... lámpa felfordult, és a petróleum végigcsepegett a szőnyegen. Vér folyt a könyvekre meg az írásokra.
És a gumiarábikum! A gumiarábikum! Meg a tinta! A tinta!
A tinta! Ó, istenkém!
   Stalky ekkor pirosra főve kibújt a fürdőből, és megrázta Beetle-t, hogy kissé megnyugtassa; de az ő elbeszélése megint megbolondí-totta mind a kettőt.
   – Bebújtam a cipősszekrénybe, amint meghallottam, hogy King lemegy. Beetle is odabújt. A tartalékkulcs el van dugva a szekrény mögött. Árnyéka sincs semmi bizonyítéknak – mondta Stalky. Most mind a három egyszerre énekelt.
   – És ő maga dobott ki bennünket – ő maga, ő maga! – ezt M’Turk hangja mondta. – Nem is kezdhet gyanúsítani bennünket. Ó, Stalky, ez a legnagyszerűbb dolog, amit valaha csináltunk életünkben.
   – Gumiarábikum!   Gumiarábikum!   Rengeteg   gumiarábikum ! – kiáltotta Beetle, s a szemüvege keresztülcsillogott a szappanhab tengerén.
   – Tinta és vér, mind összekeveredett. Annak a kis hülyének
a fejét odatartottam a hétfőre előkészített latin próza fölé. Tyhű,
milyen büdös volt a petróleum! És Nyúltojás azt mondta Kingnek, hegy borogassa az orrát! Eltaláltad Nyúltojást, Stalky?
   – De mennyire. Összevissza parittyáztam. Nem hallottad a
káromkodását? Tüstént belebetegszem a kacagásba, ha abba
nem tudom hagyni.
  Az öltözködés lassan ment, mert M’Turk kénytelen volt táncra perdülni, mikor meghallotta, hogy a pézsmás kosár összetört, s azonfelül Beetle részletesen előadta King káromkodásait, kissé ki is igazítva és fejedelmi betétekkel ellátva.
   – Hallatlan – mondta Stalky, félig felhúzott nadrágban, ösz-szegörnyedve a nevetéstől. – Mégsem szabadna így káromkodni
ilyen ártatlan fiúk előtt, mint mi. Kíváncsi vagyok, mit szólnának ehhez „St. Winifredben vagy az Iskola világában"? Az áldóját! Erről eszembe jut, hogy a harmadikosoknak még tartozunk, amiért megtámadták Beetle-t, mikor becsületre tanította a kis Manderst. Gyertek! Ez is jó alibi, de különben is, ha egyszer megbocsátunk nekik, még komiszabbak lesznek legközelebb. A harmadik osztály őrt állított a tanterem elé, egy egész órára, ami kisfiúk szemében igen nagy idő. Most szombat esti dolgaik foglalták el őket; – verebeket sütöttek gázon, megpörkölve a csőrüket; borzalmas italokat főztek keverőedényekben; vakondokokat nyúztak zsebkéssel; selyemhernyókkal teli papírtálcákkal bíbelődtek, vagy pedig szüleik méltatlanságait vitatták meg, olyan szabadon, folyékonyan és élesen, hogy a szülők elszörnyedtek volna rajta. A támadás minden figyelmeztetés nélkül következett be. Stalky felfordított egy padot, teli kisfiúkkal, akik sütő-főző szerszámaikkal dolgoztak – M’Turk úgy törte be a piszkos szekrényeket, ahogy a terrierkutya ássa ki a tengeri nyúl odúját; eközben pedig Beetle tintát öntött azoknak a fejére, akiket nem tudott elérni Smith Klasszikus Szótárával. Három rövid pillanat alatt elbántak rengeteg selyem-hernyóval, kedves kis lárvával, francia gyakorlatokkal, iskolai sapkákkal, félig preparált csontokkal és koponyákkal s egy tucat bődön otthon készült kökényvízzel. Nagy rombolás történt, s a teremnek olyan volt az ábrázata, mintha három, egymással küszködő vihar zúgott volna végig rajta.
  – Phü – mondta Stalky, szusszanva egyet az ajtón kívül, s közben ilyeneket mormogva: – Ó, ti haszontalanok! Persze, azt hiszitek, hogy nagyon elmések vagytok – és így tovább. –Így már rendben van... „Ne menjen le a nap a te haragodon"...* Részeges kis ördögök ezek a szolgadiákok. Fogalmuk sincs arról, hogyan kell haditervet csinálni.
  – Hatan ültek a fejemen, mikor bejöttem ide a kis Manders után – mondta Beetle. – Pedig figyelmeztettem őket, hogy mit kapnak.
– Mindenki teljesen ki van fizetve, gyönyörű érzés ez – mondta szórakozottan M’Turk, amint végigrohantak a folyosón. –De azért azt hiszem, jó lesz, ha nem sokat beszélünk Kingről, ugye, Stalky?
   – Sokat semmi esetre. A mi álláspontunk természetesen az, hogy mi a megsértett ártatlanság vagyunk, éppen úgy, mint mikor az öreg Foxibus árulkodott ránk, hogy alighanem dohányoztunk a szén-tartóban. Ha akkor eszembe nem jut, hogy borsot vegyek, és rászórjam a ruhánkra, megszimatolta volna.
King őrülten mulatságos volt akkor. Az osztályban egy hétig
madártömőknek nevezett bennünket.
  – Persze, King gyűlöli a Természetrajzi Társaságot, mert a kis Hartopp az elnöke. Semminek sem szabad történni az iskolában, ami nem szolgálja a King tanár úr dicsőségét – mondta M’Turk. – De azért hallatlan egy szamár lehet, ha felteszi rólunk, hogy a mi korunkban odaállunk madarakat kitömni, mint valami kis szolga-diákok.
   – Szegény öreg King – mondta Beetle. – Átkozottul népszerűtlen a tanári szobában, s a kollégái agyon fogják bosszantani Nyúltojás miatt. Nagyszerű dolog ez! Gyönyörű! Gyönyörű!
De csak láttátok volna az arcát, mikor az első kő berepült! Hát még mikor a kosárból szétszóródott a föld!
   Ettől megint öt percig rázta őket ellenállhatatlanul a nevetés.
  Végül Abanazar szobájában kerestek menedéket, ahol mély hódolattal fogadták őket.
   – Mi baj? – kérdezte Stalky, aki gyorsan tudott új légkörbe
beilleszkedni.
   – Tudjátok ti azt jól – mondta Abanazar. – Kicsapnak benneteket, ha megcsípnek. Az a King egy fecsegő őrült.
   – Ki? Mi? Mit? Mért csapnak ki? Mi csak a hadidobon játszottunk. Ezért már kidobtak a szobánkból.
   – Azt akarjátok ezzel mondani, hogy nem ti itattátok le Nyúltojást, és nem ti vesztegettétek meg, hogy köveket hajigáljon King szobájába?
  – Megvesztegettük? Nem, esküszöm, hogy azt nem tettük – mondta Stalky megkönnyebbült szívvel, mert nem szeretett hazudni.
 – Milyen alacsony a te gondolkozásod, Cica! Lenn voltunk és fürödtünk. Hát Nyúltojás meghajigálta Ringet? Kinget az erős, állhatatos férfiút? Szörnyűség! 
  – Rettentően meghajigálta. Kingnek csak úgy habzott a szája dühében. No de most imára csengetnek, gyertek.
  – Várjatok egy pillanatig – mondta Stalky, vidáman folytatva a beszélgetést, miközben a lépcsőn lementek. – Mért hajigálta meg Nyúltojás Kinget?
  – Én tudom – mondotta Beetle, mikor King nyitott ajtaja előtt haladtak el. – Ott voltam a szobájában.
  – Csitt, te szamár – sziszegte a Kínai Császár. – Ó, ő már lement az imához – mondta Beetle, figyelve a felügyelő tanár árnyékát a falon. – Nyúltojás csak részeg volt egy kicsit, káromkodott a lovára, King pedig leszidta az ablakból, aztán persze, Nyúltojás meghajigálta Kinget.
  – Szóval úgy érted – mondta Stalky –, hogy King kezdte?
King ott állt a hátuk mögött, és minden gondosan mérlegelt szó nyíl gyanánt röpült fel a lépcsőn.
   – Én csak annyit mondhatok, de arra megesküszöm – szólt Beetle –, hogy King úgy káromkodott, mint egy hajókormányos.
Egyszerűen rémes volt. Apámnak is írni fogok a dologról.
   – Jobb, ha Masonnak mondod meg – tanácsolta Stalky. – Ő
ismeri a mi gyengéd lelkünket. Várjatok csak egy kicsit. Meg
kell kötnöm a cipőm zsinórját.
  A többiek előrerohantak. Nem szerették a drámában az ilyen félreszólásokat. így hát M’Turk-re maradt a kötelesség, hogy az ellenség tüzében összefoglalóan elmagyarázza a helyzetet.
   – Hát kérlek – mondta az ír fiú a karfába kapaszkodva – azzal kezdi, hogy kisfiúkkal henceg, aztán szájhősködik a nagyokkal, aztán olyasvalakivel hetvenkedik, akinek nincs köze a kollégiumhoz, akkor aztán megkapja a magáét. Úgy kell neki... Bocsánat, tanár úr. Nem láttam, hogy letetszik jönni a lépcsőn.
   A fekete köpönyeg viharként száguldott el mellettük, nyomában pedig, hárman egymás mellett, kart karba öltve, haladt végig az Aladdin színjátszó társaság az imateremhez vezető folyosón s a legártatlanabb hangon énekelte:


                                   Patsy, az áldóját, 
                                   Ügyelj a babára! 
                                   Add a takaróját,
                                   Megfázik a lába! 
                                   Akkor aztán sírni fog,
                                   Rugdalózik és nyivog, 
                                   Ügyelj a babára!


Csúnya közjáték

Stalkynak egy vénkisasszony nagynénje küldte azt a bizonyos két könyvet ezzel a dedikációval: „A drága kis Artie-nak, tizenhatodik születésnapjára"; M’Turk parancsolta meg, hogy kölcsönt kell szerezni a könyvekre; és Beetle volt az, aki Bideford-ból visszatérve, odavágta az ötös számú szoba ablakpárkányára azzal a kellemetlen közléssel, hogy Bastable csak kilenc pence-t akar előlegezni; tudniillik Erik, vagy: fokról fokra – majdnem olyan eladhatatlan könyv, mint a St. Winifred's – mondhatom, nem vagyok valami nagy véleménnyel a nagynénédről. Körülbelül kifogytunk a pénzünkből – kedves kis Artie.
  Stalky felugrott, és ölre ment vele, de M’Turk a nyakába telepedett, és addig nevezte „tisztalelkű fiúnak", míg meg nem kötötték a békét. Mivel rettentően el voltak maradva a latin fordítással, mivel forró júliusi délután volt, és mivel jelen kellett volna lenniök egy házi krikettversenyen, elkezdték felújítani benső és vészt hozó ismeretségüket a könyvekkel.
  – Ez a mi esetünk! – mondta M’Turk. – „A testi büntetés
a legrosszabb hatással volt Erikre. Nem lelkifurdalás vagy bűn
bánat égette – jegyezd fel ezt, Beetle –, hanem a szégyen s a
heves méltatlankodás. Vadul nézett maga elé" – ó, az a könnyelmű Erik! Lássuk, hova tér be inni?
  – Várj csak egy pillanatig. Van itt egy másik példa. „A hatodik osztály – azt mondja – palládiuma minden nyilvános iskolának." – Ez azonban – és Stalky rácsapott az aranyozott kötésű könyvre – nem akadályozza meg a diákokat abban, hogy igyanak, lopjanak, éjszakánkint szolgadiákokat tegyenek ki az ablakon, és... és egyáltalán azt tegyék, amire kedvük szottyan.
Uramisten, mennyit mulasztottunk, hogy nem St. Winifredbe
mentünk tanulni!...
– Sajnálattal látom, hogy az én csoportomhoz tartozó fiúk ily kevéssé érdeklődnek a házi versenyek iránt.
  Prout tanár úr igen nesztelenül tudott mozogni, ha akart, ámbár ez éppenséggel nem érdem a fiúk szemében. Kopogtatás nélkül nyitotta ki a szoba ajtaját – ez is egy bűnnel több – és gyanakodva nézett rájuk.
   – Igazán nagyon sajnálom, hogy maguk itt penészednek a szo-bájukban.
   – Már jártunk kinn ebéd óta – mondta M’Turk. Egyik háziverseny éppen olyan, mint a másik, s az ő játékuk ezen a héten véletlenül az volt, hogy tengerinyulakra lövöldöztek riasztópisztolyokkal.
   – Nem tudom meglátni, mikor a labda közeledik – mondta Beetle. – Addig ügyetlenkedtem a játékban, míg fölmentettek alóla. Még szolgadiák koromban sem lehetett hasznomat venni.
   – Úgy látszik, maguk csak a dobolásban tudják kifejteni a tehetségüket. A dobolásban és csínyek kieszelésében. Hogy lehet
az, hogy maguk hárman egyáltalán nem törődnek a csoportjuk
becsületével?
  Ezt a mondatot már annyiszor hallották, hogy szívük mélyéből beleuntak. „A csoport becsülete" volt Prout gyönge oldala, s a fiúk igen jól tudták, hogyan kell elevenére tapintani.
   – Ha a tanár úr azt parancsolja, hogy lemenjünk, természetesen ott leszünk – mondta Stalky, őrjítő udvariassággal. De Prout nem ragaszkodott ehhez. Túlesett már ezen a kísérleten egy nagy verseny alkalmával, mikor ez a három fiú önként különhúzódva a többitől, félóra hosszat állt a látogatók szeme előtt, akik közt egyenesen erre a célra felbérelt szolgadiákok ujjal mutogattak rájuk, mint Prout zsarnokságának áldozataira.
És Prout tanár úr érzékeny férfiú volt.
  A tanári szobának végtelenül kicsinyes megbeszélései közben King és Macrea, felügyelő kollégái fejébe verték, hogy a játék az egyedül üdvözítő pedagógiai eszköz. Az elhanyagolt gyerek elveszett gyerek. Márpedig fegyelmezni kell őket. Prout, ha magára hagyják, rokonszenves felügyelő tanár lett volna, csakhogy sohasem hagyták magára, s a fiúk a maguk ördöngösen éles tekintetével hamarosan észrevették, hogy kinek tartoznak hálával a felügyelők buzgalmáért.
   – Le kell mennünk, tanár úr? – kérdezte M’Turk.
   – Én nem akarom maguknak megparancsolni azt, amit egy he-lyesen gondolkodó fiú szíves örömest megtenne. Én csak szomorú vagyok.– És kitámolygott a szobából azzal a homályos benyomással, hogy terméketlen talajra szórta a nemes magvat.
   – Vajon mit gondol ez, mi értelme van az ilyesminek? – szólalt meg Beetle.
   – Eh, megbolondult. King szidja a tanári teremben, amért nem veszi ki a vesénket, Macrea öblöget valami „fegyelemről", az öreg Patás pedig ott ül köztük, és nagy cseppekben folyik róla az izzadság. Hallottam, mikor Oke (a tanári teremben felszolgáló inas volt) beszélt erről Richardsnak (a Prout csoport szolgájának), lenn, az alagsorban; minap, mikor lementem egy kis kenyeret csórni – mondta Stalky.
   – Mit mondott Oke? – kérdezte M’Turk, sarokba hajítva
Eriket.
   – Azt mondta, nagyobb lármát csapnak ezek, mint egy csóka
fészek s a fele annak, amit mondanak, olyan, mintha a kiszolgáló személyzetnek füle sem volna. Beszélnek az öreg Proutról, hogy mit csinált, mit nem csinált a fiaival. Meg hogy az ő fiai milyen nagyszerű gyerekek, s az övéi milyen átkozottul rosszak. Hát szóval tudjátok, Oke ilyesmiket beszélt, Richards pedig szörnyen megharagudott. Nem tudom, miért, de utálja Kinget.
   – Eh, King az osztályteremben is beszél Proutról, célzásokat
tesz, meg miegymás, csakhogy az osztály fele olyan szamár, hogy nem látja, mire akar kilyukadni. És emlékeztek, mit mondott múlt csütörtökön a „csavargók csoportjáról"? Ezt persze ránk értette. Azt mondják, gyalázatos dolgokat beszél a maga csoportjában, és kigúnyolja Proutot – mondta Beetle.
   – Eh, mi nem azért vagyunk itt, hogy belekeveredjünk az ő
zenebonájukba – jegyezte meg haragosan M’Turk. – Ki akar
fürödni névsorolvasás után? King már indul a krikett-térre.
  Gyerünk – A Pulyka felkapta szalmakalapját, és vezette a menetet.
  Éppen névsorolvasás előtt értek el a szürke Pebbleridge fölött emelkedő napsütötte pavilonhoz, nem kérdezősködtek senkitől, de King hangjából és modorából megértették, hogy az ő csoportja fogja kivívni a győzelmet.
   – Ahá! – mondotta, megfordulva, hogy lelki nyugalmát bebizonyítsa. – Végre itt vannak a csavargók csoportjának díszei.
Maguk bizonyára úgy találják, hogy a krikett méltóságukon alul van – a tornainges gyereksereg vihogott – és abból, amit ma délután láttam, azt kell hinnem, hogy a csoportjuknak más tagjai is ezen a nézeten vannak. Szabad megkérdeznem, mivel szándékoznak teázás idejéig foglalkoztatni nemes egyéniségüket?
  – Lemennénk fürödni, tanár úr – mondta Stalky.
  – És honnan buggyan a tisztaságnak ez a hirtelen vágya? Nem is gondolná az ember, ha magukat látja. Valóban, ha jól emlékszem, meglehet, hogy tévedek, de rövid idővel ezelőtt...
  – Annak már öt éve, tanár úr – mondta felfortyanva Beetle.
King mogorván nézett rá.
  – Egyiküket akkor azzal csúfolták, hogy víziszonyban szenved. Igenis, víziszonyban. Szóval most fürödni akarnak? Helyes. A tisztaság sohasem vált szégyenére sem egy fiúnak, sem a csoportjának. No, most végezzük a magunk dolgát – s azzal
a névsorolvasó asztalhoz fordult.
  – Mi az ördögnek szólaltál meg, Beetle? – mondta dühösen
M’Turk, miközben a nagy, nyílt, tengeri fürdőhely felé ballagtak.
  – Nem volt tisztességes dolog tőle, hogy eszébe juttatta az embernek, azt az időt, mikor azt mondták róla, hogy víziszonyban szenved. Persze elsős koromban történt. Sok fiú szenved víziszonyban, mikor még nem tud úszni.
  – Igen ám, te szamár, de most látta, hogy beugratott. Nem
kellett volna felelni neki.
  – De mikor nem viselkedett tisztességesen, Stalky.
  – Uramisten, hat esztendeje vagy itt, és még mindig tisztességes viselkedést vársz tőlük! Igazán buta vagy.
  Kingnek egy csomó növendéke utánuk kiáltozott, és kérte őket, hogy mosakodjanak meg jól – a csoportjuk becsületéért
  – Ez a vége King szitkozódásainak és fecsegéseinek. Ezek a
fiatal csacsik sohasem gondoltak volna ilyesmire, ha ő a fejükbe
nem veri. Most majd hetekig ezen elméskednek – mondta
Stalky. – Ügyet se vessetek rájuk.
  A fiúk közelebb értek hozzájuk, s valami gyalázó szót kiáltoztak. Végül pedig szél ellen indultak meg, és tüntetőén befogták az orrukat.
  – Ez már aztán szép – mondta Beetle. – Legközelebb már azt
fogják mondani, hogy a mi csoportunk büdös.
  Mikor a fürdőből visszatértek, vizes fővel, lankadtan, az egész világgal kibékülve, akkor már nagyon is igaznak bizonyult Beetle jóslata. A folyosón összetalálkoztak egy szolgadiákkal – egy közönséges másodikossal –, aki karját kinyújtva átadott nekik egy darab gondosan becsomagolt szappant – „a King csoport üdvözletével".
  – Megállj csak – mondta Stalky, rögtön támadásba menve át.
  – Ki bízta ezt rád, Nixon? Rattray és White? (Ez volt a két fő-
kolompos King csoportjában.) Köszönöm. Nincs semmi válasz.
  – Hát ez már dühítő egy butaság! Mi az értelme ennek? Mi a vicc benne? – mondta M’Turk.
  – Márpedig ezt folytatni fogják az év végéig. – Beetle bánatosan csóválta a fejét. Sok ilyen tréfát tűrt ő már el, míg csak a tréfa el nem kopott.
  Néhány nap alatt kialakult az iskolában az a legenda, hogy Prout csoportja nem szokott mosdani, és ezért büdös. King tanár úr kegyeskedett nyájasan mosolyogni a tornateremben, mikor egyik növendéke bizonyos kifejező mozdulattal félrehúzódott Beetle-től.
  – Úgy látszik, valami kellemetlen tulajdonsága lehet magának, kedves Beetle, különben miért húzná félre Burton maga mellől, hogy úgy mondjam, a ruhája szegélyét? Bevallom, hogy még sötétben tapogatódzom. Volna olyan szíves valaki, hogy felvilágosítson?	
Természetesen a fél osztály vállalkozott a felvilágosítására.
  – Különös! Nagyon különös! No de hát minden csoportnak megvannak a maga hagyományai, s ezekbe én a világ minden kincséért sem akarok beleavatkozni. Nekünk az a gyöngénk, hogy szeretünk mosdani. Folytassa, Beetle, onnan, hogy: „Jugurtha tamen" – és ha lehet, ne találgassa túlságosan a fordítást.
   Prout csoportja dühös volt, mert a Macrea és Hartopp csoportok szövetkeztek Kingékkel az ő sértegetésükre. Csoportgyűlést hívtak össze ebéd utánra – izgatott, dühös gyűlés volt ez, melyen mindenki megjelent, a szobafőnökök kivételével, mert bármennyire rokonszenveztek is ezek az üggyel, a méltóságuk nem engedte, hogy gyűlésen vegyenek részt. Nyelvtani hibákkal megrakott határozati javaslatokat olvastak fel, és szónoklatokat tartottak, amik így kezdődtek: „Uraim, abból az alkalomból gyűltünk össze" – és úgy végződtek: „szégyen, gyalázat!" –, vagyis minden úgy folyt, ahogy efféle csoportgyűléseken szokott, amióta a világ világ, s az iskola iskola.
   Az ötös számú szoba lakói is jelen voltak szokott nyájas, pártfogó arckifejezésükkel. A végén M’Turk, a beesett képű, így nyilatkozott:
  – Fecsegtek, szitkozódtok, óbégattok, egyebet sem tudtok.
Mi értelme van ennek? King csoportja diadalt fog üvölteni, amiért behúzott benneteket, King pedig szintén diadalt üvölt.
Mellesleg mondva, Orrin határozati javaslata átkozottul tele van nyelvtani hibákkal, és Kingnek ez is diadal lesz.
  – Azt gondoltam, hogy te meg Beetle majd átfésülitek, s akkor aztán... kiragasztjuk a folyosón – mondta alázatosan a szerző.
  – Én ugyan nem. Én nem ártom magamat ebbe a dologba
– mondta Beetle. – Ez csak diadala King csoportjának. A Pulykának tökéletesen igaza van.
– Hát akkor talán Stalky?
  Hanem Stalky csalafintán felfújta az arcát, Panurge módjára kancsalított végig az orrán, és mindössze ennyit mondott:
– Ostoba szajkók vagytok!
  – Ti meg büdösek! – volt a tömeg rögtönös válasza, s a társaság káromkodva távozott.
  – Dühítő dolog – mondta M’Turk. – Menjünk innét nyulászni.
  Három kutyariasztó pisztoly rejtőzött Stalky szekrényében, a háromágyas manzárdszobában, amely egy tízágyas teremre nyílott. Mellette folytatódott a többi hálóterem, a kollégium egyik végétől a másikig .Egymást követte Macrea, Prout, King és a többi szobafőnök „háza", ugyanis a kollégium eredetileg tizenkét ház hosszú sora volt. Az egésznek manzárdjára egyetlen, egyenes tető borult. Az egyes „házakat" egymástól gondosan lezárt ajtó választotta el, de berendezésük nem különbözött.
  Mikor beléptek, észrevették, hogy Stalky ágya ki van húzva a fal mellől, az ablak bal oldalára és Richards hátsó fele kiemelkedik egy falba rótt két négyszöglábnyi szekrényből.
  – Mi ez itt? Eddig sohasem vettem észre. Mit próbálgat maga, Fatty?
  – A mosdótálakat megtölteni, Corkran úrfi. – Richards hangja tompán és mormogva hallatszott fel az üregből. – Sok munkától kíméltek meg, bizony.
  – Látszik – mondta M’Turk. – Hiszen megfullad, ha nem vigyáz!
Richards fulladozva hátrált kifelé.
  – Nem tudok elérni egy csapot. Igenis, van itt egy vízcsap, M’Turk úrfi. Az egész házban egy emelettel feljebb vezették a vízvezetéki csöveket, végig a hálószobák során. Ezt még a legutolsó vakáció idején végezték el. De nem tudom elérni a csapot.
  – Hadd próbálom meg, én – mondta Stalky, lebukva a nyílásba.
  – Hát akkor tessék balra csúszni, Corkran úrfi. Tessék balra csúszni, és tapogatózni a sötétben.	
    Stalky balra csavarta a derekát, s megpillantott egy hosszú  vízvezetékcsövet, mely egy háromszögű alagútban tűnt el; ennek tetejét a kollégium födelének gerendái és deszkái alkották, padozatát éles sarkú keresztgerendák, oldalát pedig a hálóterem alatt húzódó léc és vakolatmennyezet durva dúcolása.
   – Csinos látvány. Milyen messze nyúlik ez?
   – Jó messzire, Corkran úrfi, egyenesen végigmegy az iskolán.
Mindenütt a tető alatt megy. El tetszett érni a csapot? King úr
csináltatta az egészet, hogy ne kelljen a mosdókba a földszintről
hoznunk a vizet. Nem olyan testes embernek való hely ez, mint az öreg Richards. Nagyon kövér vagyok én ahhoz, hogy lyukakban bujkáljak. Köszönöm, Corkran úrfi.
  A csapból éppen a mosdószekrénybe fröccsent a víz, s minekutána a mosdótálakat megtöltötte, a hálás Richards szépen eldöcögött.
  A fiúk tágra nyílt szemmel ültek az ágyukon, és fontolgatták, hogy minő lehetőségeket nyújt ez a talált kincs. Két emelettel lejjebb hallhatták haragos csoportjuk zümmögését; mert semmi sem olyan csendes a világon, mint egy hálóterem egy nyári szemeszter délutánján.
   – Mostanáig tapétával volt eltakarva. – M’Turk megvizsgálta a kis ajtót. – Ó, ha ezt előbb tudtuk volna!
   – Amondó vagyok, bújjunk be, és vizsgáljuk meg. Ilyenkor nem jön fel senki. Nem üthetnek rajtunk.
   Stalky vezetésével bemásztak, behúzták maguk után az ajtót, s négykézláb megindultak egy sötét, piszkos úton, amely tele volt vakolattal, mindenféle hulladékkal és szeméttel, amit az építő-munkások elhagyogatnak egy ház lomtárában. Az átjáró talán három láb széles volt, és szinte koromsötét, csak a mosdószekrények sarka körül, amilyen egy volt minden hálóteremben, derengett fel időközönként egy kis világosság.
   – Ez itt Macrea csoportja – mondta Stalky, bekukkantva a
harmadik mosdószekrény repedésén. – Látom Barnes nevét a
szekrényen. Ne csinálj olyan lármát, Beetle! Egyenesen eljut
hatunk a kollégium végéig. Előre... Most a King csoportjában
vagyunk: látok egy kis részt a Rattray szekrényéből. Hogy feldörzsölik ezek a kemény deszkák az ember térdét! – Hallani lehetett, amint körmével kaparássza a vakolatot.
  – Ez itt az alattunk levő mennyezet. Nézzétek csak! Ha ezt
megdöngetnők,   a  vakolat  lehullana  az  alsó  hálóteremben – mondta Beetle.
  – Hát döngessük – susogta M’Turk.
  – Hogy mindjárt  nyakon  csípjenek?  Dehogyis.   Nézzétek
csak, milyen messzire dughatom a karomat ezek közt a gerendák közt.
Stalky egyik karját könyökig a keresztgerendák közé dugta.
  – Nem okos dolog itt maradni. Amondó vagyok, menjünk vissza és hányjuk-vessük meg alaposan az egészet. Kitűnő hely ez. Mondhatom, hálás vagyok Kingnek a vízvezetékéért.
  Kimásztak, tisztára kefélték egymást, nadrágjuk alá csúsztatták a pisztolyokat, s elrohantak egy mély és elhagyatott devonshire-i útra, amelynek meredek oldalaiban némelykor le lehetett puffantani egy fiatal tengerinyulat. Leheveredtek a buja bodzabokrok alá, s elkezdtek fennhangon gondolkozni.
  – Tudjátok – mondta végül Stalky, egy messze levő verébre
szegezve a szemét –, azon a helyen nagyszerűen elrejthetnénk a
titkos dolgainkat.
  – Huh! – Beetle prüszkölt, fuldoklott, bugyborékolt. Még nem szólalt meg, mióta kiléptek a szobájukból.
  – Olvastatok ti egy könyvet, aminek Egy ház története vagy ilyen valami volt a címe? A minap ezt kaptam a könyvtárból.                Francia nő írta – valami Violet. De le van fordítva, tudjátok, és nagyon érdekes. Leírja, hogy hogyan épül a ház.
   – Nohát, ha nagyon izgat, hogy ezt megtudd, lemehetsz azokhoz az új házakhoz, amiket most építenek a parti őrségnek.
   – Bizony isten legyek. – Megtapogatta a zsebeit. – Adjon csak valamelyik két pence-t. 
   – Ostoba beszéd! Maradj itt, és ne ugrálj a napon.
   – Adjatok két pence-t.
   – Mondd csak, Beetle, nem duzzogsz te valami miatt? – mondta M’Turk, mikor átnyújtotta neki a rézpénzeket. A hangja komoly volt, mert ámbár Stalky gyakran és néha M’Turk maga is szokott a saját szakállára dolgozni, Beetle, tudomásuk szerint, sohasem cselekedett ilyesmit, amióta a szövetségük fennáll.
  – Nem, nem duzzogok. Csak gondolkozom.
  – Hát akkor mi is odamegyünk – mondta Stalky, mint egy hadvezér, aki bizalmatlan az alantasai iránt.
  – Nincs szükségem rátok.
  – Hadd csak, menjen egyedül. Bizonyosan egy vers nyomja a
gyomrát – mondta M’Turk. – Szavalni fog a Pebbleridge mentén, s aztán elmondja az egészet a szobánkban, mikor visszajön.
  – De akkor minek neki a két pence, Pulyka? Túlságosan független kezd lenni ez a gyerek. Nini! Itt egy tengerinyúl! Nem, nem az. Bíz isten, macska. Puffantsd le.
  Húsz perccel később egy fiatal diák feje búbjára csapott szalma-kalappal és zsebre vágott kézzel bámészkodott a munkásokra, akik egy félig kész épületen sürögtek-forogtak. Előszedett holmi irgalmatlanul rossz dohányt, s ennek segítségével az előudvarból bejuthatott a belső udvarra, ahol aztán számos kérdést intézett a munkásokhoz.
  –  Nohát halljuk azt a rémes eposzt – mondta a Pulyka, mikor betörtek a szobájukba, s ott találták Beetle-t Viollet-le-Duc-be és különböző rajzokba elmélyedve. – Nagyszerűen mulattunk.
  – Eposzt? Miféle eposzt? Lenn voltam a parti őrségnél.
  – Nem írtál eposzt? Akkor megverünk, Beetle – mondta Stalky, támadásra készen. – Bizonyos, hogy titokban kifőztél valamit. Ismerlek, tudom, mit jelent, mikor ilyen hangon beszélsz !
  – Beetle bátyátok – szólalt meg a költő, iparkodván Stalky hadi hangját utánozni –, Beetle bátyátok nagy ember.
  – Dehogy az, dehogy az, sohasem is volt. Csalódol, Beetle.
Teperd csak le egy kicsit, Pulyka.
– Nagy ember – hörögte Beetle a padlón. – Nagyszájú szajkók vagytok. A nagy ember én vagyok. Hallgassátok a diadalüvöltésemet !
   – Beetle fiam – és e szavakkal Stalky nyugodtan ráült Beetle
mellére –, mi szeretünk téged, és te költő" vagy. Ha valaha is
fűzfapoétának neveztelek, hát bocsánatot kérek; de éppen olyan
jól tudod, mint mi, hogy mindent elrontasz, amit a magad feje
szerint csinálsz.
   – De nagyszerű gondolatom támadt.
   – És azt is elrontod, ha nem mondod el Stalky bátyádnak.
Ki vele, tubicám, aztán majd meglátjuk, mit lehet tenni. Nagy
szerű gondolat, te mangalica; tudtam, hogy valami nagyszerű
gondolatod támadt, mikor otthagytál bennünket. A Pulyka azt
mondta, hogy csak versről van szó.
   – Megtudtam, hogyan építik a házat. Engedjetek felállni.
Egyik szobának a padlógerendái a másiknak, az alatta levőnek
a tetőgerendái.
   – Ne használj ilyen utálatos technikai kifejezéseket.
   – De igazán, egy munkás mondta nekem. A padlót ezeknek a gerendáknak a tetejére rakják; azokra a szögletes gerendákra, amiken keresztülmásztunk; de a padlónak vége szakad a közfalnál. Nos, ha a közfal mögé kerül az ember, úgy, mint te a mi odúnkban, nyilván-való, hogy akármit bedughat a padló alá, a padlógerendák s az alul levő mennyezet lécei és vakolata közé.
Nézz ide. Le is rajzoltam a dolgot.
   Előszedett egy durva vázlatot, s ez elég volt ahhoz, hogy fel-világosítsa a szövetségeseit. A modern iskolák tanterve egyáltalán nem foglalkozik az építészettel, és soha egyikük sem gondolkozott azon, vajon a padló és a mennyezet közti rész üres-e, vagy tömör. Ami a saját közvetlen érdekeivel nincs kapcsolatban, abban az iskolás gyerek éppen olyan tudatlan, mint a vadember, akit annyira bámul; de megvan benne a vadember leleményessége is.
   – Látom – mondta Stalky. – Ide dugtam be a kezemet. Hát aztán?
   –Aztán... hallottátok, hogy azok büdösnek csúfoltak bennünket. Bedughatnánk valamit a padló alá; ként vagy valami egyebet, aminek rettentő rossz szaga van, és kibűzölhetnénk őket. Tudom, hogy ezt meg lehet csinálni valahogy. – Beetle tekintete Stalky felé fordult, aki a rajzokat vizsgálgatta.
  – Rossz szag kell? – kérdezte Stalky. Arca felragyogott a gyönyörűségtől. – Az áldóját, megvan! Rémítő büdösség! Te,
Pulyka!... – Nekiugrott az ír fiúnak. – Ma délután... éppen, mikor Beetle elment! Az az igazi!
  – Jöjj karjaimba, dicső ifjú – zengte M’Turk, és táncolva borultak egymás karjába. – Ó, diadalmas nap! Ihaj–tyuhaj! Az lesz az igazi, az lesz!
   – Várjatok csak – mondta Beetle. – Nem értem.
   –Drágám! Mindjárt megérted. Ó, Artie, te tiszta lelkű ifjú,
hadd meséljünk a mi drága Reggie-nknek Bűzhegyi Rosszszagról.
   – Majd csak névsorolvasás után. Gyertek.
   – Mondom – szólt hozzájuk mereven Orrin, mikor helyükre
siettek a tornaterem falai mentén. – A csoportunk újabb gyű
lést akar tartani.
   – Hát tartson – mondta Stalky, akinek szemmel láthatóan
másutt járt az esze.
   – De most hármatokról lesz szó.
   – Rendben van, add át nekik üdvözletemet... Jelen! – azzal
végigrohant a folyosón.
   Ugrándozva, mint a játszadozó kecskegidák, előre, hátra, jobbra és balra szökdécselve, bakugrások és keringések között vezették a majd szétpukkadó Beetle-t arra az útra, ahol tengerinyulakra szoktak vadászni, s egy kőrakás alól kihúzták a nemrég lelőtt macska hűlt tetemét. Csak akkor értette meg Beetle, hogy mi történt voltaképpen az imént, s emelt hangon mondott hálát az egek urának, amért olyan bölcs harcosok vannak a világon, mint Stalky és M’Turk.
  – Jól táplált öreg hölgy, ugye? – kérdezte Stalky. – Mit gondolsz, mennyi ideig tart, amíg zárt helyen megszagosodik kissé?
  – Megszagosodik? Micsoda furcsa vadállat vagy te! – mondta
 M’Turk – Egy szegény cicuska már meg sem halhat King hálótermének padlója alatt, mert te űzőbe veszed csúf célzásaiddal'
   – Mit kereshetett a padló alatt? – szó]t Beetle, a jövendőbe
tekintve.
  – Ó, nem lesznek zavarban miatta, ha majd megtalálják – mondta Stalky.
  – Macskának is szabad a királyra nézni  (King = király
Ford.). M’Turk legurult a töltésen, annyira mulatott a saját
tréfáján. – Cicuskám, nem is sejted, milyen nagy hasznodat veszi
három tiszta lelkű, emelkedett szellemű ifjú.
  – Kénytelenek lesznek felszedni miatta a padlót, éppen, mint
a kilences számban, mikor patkány motoszkált alatta. Nagyszerű, nagyszerű! Ó, uramisten, csak abba tudnám hagyni a nevetést – mondta Beetle.
  – Illatos! De milyen illatos! Adta piszkos kölykei! –lihegte M’Turk, mikor visszamászott a helyére. – És ez – ennek a gondolatnak rendkívül humoros volta mind a hármukat lecsúsztatta egy hínáros mélyedésbe – ez mind a ház becsületéért történt!
  – És még új gyűlést is tartanak miattunk – lihegte Stalky,
az árokban térdelve és arccal a hosszú fű közé bukva. – No most
vegyük ki belőle a golyót, és rohanjunk innét. Minél előbb helyére tesszük, annál jobb.  Valamelyikük valami utálatos munkát végzett egy zsebkéssel – valamelyikük (ne kérdezzétek, hogy melyik) mellénye alá rejtette a macskát, aztán hazasiettek, és Stalky futás közben állapította meg a haditervet.
  A délutáni nap, mely széles sávokban világította meg az ágyszőnyegeket, három fiút meg egy esernyőt látott eltűnni a hálóterem fala mögött. Öt perc múlva újra előbukkantak, tetőtől talpig lekefélték egymást, kezet mostak, megfésülködtek és lementek.
  – Biztos vagy, hogy elég mélyen bedugtad? – kérdezte hirtelen M’Turk.
  –Jó mélyen, olyan mélyen, amennyire csak a karom meg a  Beetle ernyője nyúlt. Körülbelül hatlábnyira. Oda van dugva King tanár úr nagy és előkelő hálótermének a közepére. Ezt nevezem én kiváló központi fekvésnek. Ki fogja füstölni az ő fiait, meg Hartopp, meg Macrea fiait is, ha egyszer úgy istenigazában bűzölögni kezd. Esküszöm, hogy a ti Stalky bátyátok nagy ember. Fel tudod fogni, Beetle, hogy milyen nagy?
  – Nohát,   a  dolog  először  nekem jutott  eszembe,  csak hogy ...
  – Csakhogy Stalky bátyánk nélkül nem tudtad volna végrehajtani.
  – Már egy hete büdösnek hívnak bennünket – mondta M’Turk. – No, most megkapják.
  – Büdösek! Hahó, büdösek! – hangzott a folyosón végig.
  – És őnagysága ott van – mondta Stalky, két kezével két barátja vállára támaszkodva. – Igenis ott van, tele a legjobb szándékokkal, hogy meglepetést szerezzen nekik. Előbb csak álmukban suttog majd hozzájuk. Aztán elkezd szagot terjeszteni.
Tyhű, micsoda szagot! Ugyan legyetek szívesek, és gondoljatok erre vagy két percig.
  Annyira, amennyire csöndesen tértek be a szobájukba. Ott aztán elkezdtek nevetni – úgy, ahogy csak fiúk tudnak. Nevettükben az asztalon vagy a padlón görgették a homlokukat; nevettek a székek hátára görnyedve, vagy egy könyvespolcba kapaszkodva; egyszóval félholtra nevették magukat.
  Javában nevettek még, amikor Orrin belépett a csoportjuk megbízásából.
  – Ne haragudj, Orrin, foglalj helyet. Nem is képzeled, menynyire tisztelünk és csodálunk téged. Van valami végtelenül megnyugtató a te tiszta, magas, ifjú homlokodban, amely tele van az ártatlan gyermekség álmaival. Ó, igazán.
  – A csoportunk küldött, hogy átadjam nektek – ezt. – Egy
 összehajtogatott papirost tett le az asztalra, és félelmetes arccal
távozott.
  – Ez a határozat! Olvassa el valaki. Én sokkal betegebb vagyok a nevetéstől, semhogy meg tudnám nézni – mondta Beetle.
Stalky óvatosan szimatolva bontotta ki az írást.
   – Piha, piha – hallgassatok ide. „A csoport fájdalommal és
megbotránkozással veszi tudomásul azt a közömbösséget" – hány
s-sel is írják a közömbösséget, Beetle?
   – Leghelyesebb kettővel.
   – Itt csak egy van. „... mellyel az ötös számú szoba lakói fogadták a Prout tanár úr csoportját érintő sértéseket, a tizenkettes számú tanteremben legutóbb lezajlott gyűlésen, s a csoport
ennélfogva megrovását fejezi ki a föntnevezett szoba lakóivá
szemben". Ez az egész.
   – És még az ingemet is bevérezte – mondta Beetle.
   – Én  meg tetőtől talpig macskaszagú vagyok – mondta M’Turk –, pedig kétszer is megmosdottam.
   – Én pedig majdnem összetörtem Beetle esernyőjét, mikor el
ültettem őnagyságát oda, ahol majd ki fog virágzani!
  A helyzet olyan volt, hogy a szót nem bírta meg, de a nevetést igen. Aznap estére valami tüntetés készült ellenük a hálóteremben; ennek hát elébe vágtak.
   – Látjátok – kezdte szelíden Beetle, miközben a nadrágtartóját vetette le –, az a baj veletek, hogy csupa gondolkozni nem tudó szamarak vagytok. Annyi agyvelőtök sincs, mint egy tengeri ráknak. Ezt már sokszor megmondtuk nektek, ugye?
   – Az egész hálóterem el fog páholni mind a hármatokat.
Mindig úgy szidtok bennünket, mintha szobafőnökök volnátok – kiáltotta valaki.
   – Nem, azt nem fogjátok megtenni – mondta Stalky –, mert
tudjátok, hogy előbb vagy utóbb ti járnátok pórul, ha megtennétek. Mi egyáltalán nem sietünk. Mi megengedhetjük magunknak, hogy várjunk a magunk kis bosszújára. Ti őrült módon nevetségessé tettétek magatokat, s erre rá fogtok jönni, mihelyt King holnap kezébe kapja azt a nagyszerű határozatotokat. Ha holnap estére le nem konyul az orrotok, hát én – én megeszem a kalapomat.
  De még mielőtt másnap megszólalt volna az ebédre hívó csengettyű, Prout fiai búsan vették észre tévedésüket. King túlzott félelmet színlelve fogadta a csoportnak hozzá tévedt tagjait. Vajon az a céljuk, hogy egyhangú határozattal elbocsáttassák őt a kollégiumból? Hogyan vélekednek ők az iskola vezetéséről, ha azt hiszik, hogy őt biztatni kell a szabályok végrehajtására? A világért sem szeretné megsérteni őket, de attól fél – sajnálja, de attól fél –, hogy az ő csoportja, amely nem nyújt át határozatokat, ellenben mosdani szokott, kissé mulatni fog rajtuk.
  King boldog volt, a csoportja pedig, mely csak úgy fürdött kegyes mosolyaiban, ezen a délutánon sokáig kínozta a félrevezetett Prout fiákat. Prout maga pedig ostoba és mogorva ábrázattal próbálta kitalálni, hogy mi jó, és mi rossz az egész ügyben, de percről percre tanácstalanabbul állt ott. Mért nevezik büdösnek az ő csoportját? Hiszen alapjában véve csekélység az egész, csakhogy megtanulta már, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, és nincsen füst tűz nélkül. Azzal az érzéssel lépett oda Kinghez a tanári szobában, hogy igazságtalanság történt vele, de King e pillanatban azzal szórakozott, hogy könnyed gúnnyal és a dialektika elmés körtáncaival vegye körül Prout-ot.
  – Nohát – mondta Stalky lefekvéskor, végigzarándokolva a
hálótermeken, mielőtt a szobafőnökök feljöttek –, mit szóltok
most? Foster, Carton, Finch, Longbridge, Marlin, Brett! Hallottam, amint megkaptátok a magatokét Kingtől, összeaprított benneteket, s egyebet sem tudtatok tenni, csak kényszeredetten mosolyogtatok, és azt mondtatok: igenis, tanár úr, meg nem, tanár úr, meg ó, tanár úr, meg tessék, tanár úr! No, sokra mentetek a határozatotokkal! Brr!
  – Ugyan hagyd már abba, Stalky.
  – Eszem ágában sincs. Szép kis határozathozó hősök vagytok!
Gyönyörű kis locsogás lett az egészből. Remélem, legalább annyi tisztesség lesz bennetek, hogy ezentúl békén hagytok bennünket.
Erre megharagudott a csoport, és sokan emlegették, hogy az egész bajba nem csöppentek volna bele, ha az ötös szoba kezdettől fogva segített volna nekik.
  – De hát ti olyan szörnyen önhittek vagytok, és úgy hetven-kedtetek a gyűlésen, mintha csupa ostobák volnátok – mormogta Orrin, a határozat hőse.
   – Éppen ti vagytok azok! Ezt próbáltuk egész idő alatt belé-
 verni abba a buta fejetekbe – mondta Stalky. – Mindegy, azért
megbocsátunk nektek. Ne búsuljatok! Hiszen nem tehettek arról, hogy szamarak vagytok – és ezzel Stalky, fürgén megkerülve az ellenség oldalszárnyát, beugrott az ágyába.
  Ez az éjszaka volt az első szomorú éjszakája az ujjongó King csoportnak. A padló alatt szállongó légáramlatnak valami véletlen fordulása miatt a macska nem azt a hálótermet gyötörte meg, amelyik alatt feküdt, hanem a jobb oldali szomszéd termet; a szagnak csupán valami halvány árnyalata lopakodott be a levegőbe, s egyáltalán nem támadott még hevesen. De már a szag puszta árnyéka is elég az ifjúság érzékeny orrának és őszinte szájának. Az illendőség azt parancsolja, hogy többrendbeli karbolos réteget borítsunk arra, amit a hálóterem mondott King tanár úrnak, és arra is, amit King tanár úr felelt. Kezdettől fogva büszke volt a csoportjára, és finnyás volt mindenben, ami a fiúk jólétével függött össze. Bejött, szimatolt, mondott egyet-mást. Másnap reggel a hálóterem egyik lakója bevallotta kebelbarátjának, egy Macrea-hoz tartozó szolgadiáknak, hogy valami zavar támadt náluk az éjjel, King ellenben szerette volna titokban tartani az egészet.
  De Macrea diákjának Prout-éknál is volt egy kebelbarátja,  egy boglyas fejű, rosszmájú szolgadiák, s ez, mikor kikaparta a titkot, tovább is adta, mégpedig éles, magas szoprán hangon, mely úgy vijjogott végig a folyosón, mint a denevér hangja.
  – És ezek... ezek neveztek minket egész héten büdösnek!  Hiszen Harland azt mondja, hogy az ő hálótermükben egyszerűen nem lehet aludni a szag miatt. Előre!
   „Egy kiáltással, egy nádassal" vetették magukat Prout diákjai a harcba, s az első és második leckeóra között vagy ötven tizenkét esztendős gyerek énekelt összevissza az udvaron, King ablaka alatt, egy dallamot, melynek „vezérmotívuma" ez a szó volt: büdös.
   – Halljátok a gyorstüzelő ágyút? – szólalt meg Stalky. Éppen a szobájukban voltak, s a könyveiket szedték össze a második órára – latinóra következett, King tanár úrnál. – Úgy vettem észre, hogy égszínkék szeme kissé ködös volt az imádkozásnál.

                    Jön ő, kedves Mary húgom, 
                    Jön ő –

   – Ha ezek már most is ilyen zenebonát csapnak, mit csinálnak majd, ha őnagysága istenigazában nekilát a dolgának?
   – Csak nehogy durván vágj vissza nekik, Beetle. Nekünk semmi egyéb kívánságunk nincs, csak  az,  hogy  úriemberek módjára kerüljünk ki ebből a zenebonából.
   – „Csak egy kicsiny hervadt virág ez" – hol van a Horatiusom? Hanem halljátok, nem értem,  mit akar  őnagysága azzal, hogy először Rattray hálótermét füstöli ki.  Hiszen a White hálóterme alatt helyeztük el, ugye? – kérdezte M’Turk, szemöldökét összeráncolva.
   – Megbízhatatlan kis teremtés. Úgy látszik, végigjárja az egész helyet.
   – Uramisten! Képzelem, milyen kedves lesz King a második órán. Én még bele se néztem Horatiusba – mondta Beetle.– Gyerünk!
   Most a tanterem ajtaja előtt álltak. Öt perc telt már el a csengetés óta, és King minden pillanatban megérkezhetett.
  A Pulyka könyökével utat tört magának a nyüzsgő szolgadiákok között, kiszakította a tömegből a harmadosztályos Thorntont, Harland kebelbarátját, és megkérte, mondja cl neki a históriát.
  A história egyszerű volt, de könnyek szakították félbe. A gyerekeket a King csoportnak több tagja elagyabugyálta már a rágalmaiért.
  – Ó, semmiség az egész – kiáltotta M’Turk. – Azt mondja, hogy King csoportja rossz szagú. Ez az egész.	
  – Régi dolog! – kiáltotta Stalky. – Évek óta tudjuk mi már ezt, csak nem kiabáltuk tele a világot azzal, hogy ők büdösek. Nekünk van modorunk, ha nekik nincs is. Fogj meg egy szolgadiákot. Pulyka, és győződjél meg a dologról.
  A Pulyka hosszú karja elcsípte a második osztálynak egy riadtan menekülő ékességét.
  – Ó, M’Turk, kérlek, engedj el. Én nem vagyok büdös, esküszöm, hogy nem!
  – Rossz lelkiismeret – kiáltotta Beetle. – Ki mondta, hogy az vagy?
  – És mit törődöl te azzal? – Stalky odalökte a kisfiút Beetle karjai közé.
  – Phü, phü. Csakugyan büdös. Azt hiszem, lepra lehet, vagy pata-rothadás. Talán mind a kettő. Vigyétek innen!
  –Valóban, Beetle úr – King rendesen egy–két pillanattal csengetés után ért a ház ajtajához –, végtelenül le vagyunk kötelezve önnek a diagnózisáért, amely majdnem ugyanannyira bizonyítja az ön gondolkozásának született betegességét, mint szánalmas tudatlanságát ama betegségeket illetően, amelyekről olyan folyékony előadásokat tart. Mindamellett megvizsgáljuk majd a tudását valami más téren.
  A leckeóra igen vidáman folyt le, de azért King abbeli igyekezetében, hogy Beetle-t földre sújtsa, megfeledkezett arról, hogy büntetésfeladatot szabjon ki neki, s mivel ugyanakkor későbbi használatra néhány felbecsülhetetlen értékű jelzővel is ellátta, Beetle nagyon meg volt elégedve, s a harmadik órán (algebra volt a kis Hartopp-pal) igen komolyan foglalkozott egy ilyen című költemény megalkotásával: „A Lázárok háza."
   Ebéd után King fürödni vitte a csoportját a tengerbe, a Pebbleridge-en túl. Ezt már régóta megígérte nekik, de most szi-vesen kibújt volna az ígérete alól, mert Prout diákjai valamennyien felsorakoztak az udvaron, és célzatosan megéljenezték őket. Távollétében az iskolának legalábbis fele betört a megfertőzött hálóterembe, hogy személyes tapasztalatokat szerezhessen. A macska szépen haladt az utolsó tizenkét órában. Egy ötödnapos csatatér sem áraszthatott volna olyan illatot, aminőről a kémek beszámoltak.
   – Szavamra mondom, őnagysága fényesen működik – mondta
Stalky. – Szagoltatok valaha ilyet? És még egyáltalában nincs
is White hálóterme alatt.
  – Majd ott lesz. Csak engedj időt neki – mondta Beetle.
  – Olyan csavarosan halad, mint valami futóka. Micsoda üvöltöző leprás betegek ezek! Egy csoportnak sincs joga ilyen bűzzel gyötörni az orrlyukait más, tisztességes...
   – Emelkedett szellemű, tiszta lelkű fiúknak. Éget-e benneteket
a lelkifurdalás és a megbánás? – kérdezte M’Turk, mikor lesiettek, hogy találkozzanak a tengertől visszatérő csoporttal.
King megszökött a diákjaitól, s így ennek a beszédnek nem volt sava-borsa. A hazatérő csoport frontja körül csatározó kis csapatok ugrándoztak valamennyi csoport tagjaiból összekeveredve ; megfutottak, újra összeálltak, és sértéseket kiáltoztak. Meggyötört oldalszárnyain a hopliták haladtak, szeniorok, akik egymás után üvöltötték el az elmésségeiket – egyszerű, primitív, kőkorszakbeli elmésségeket. Ezekhez csatlakoztak Stalkyék is, nyugodtan, tartózkodó arccal, szinte szomorúan.
  – Úgy látszik, mintha rendben volnának – mondta Stalky.
  – Ugye, nem igaz, Rattray? No, Rattray?
Semmi válasz.
   – Ugyan kedves Rattray! Úgy látszik, duzzogsz valami miatt.
No, nézz ide, öregem, mi nem haragszunk rátok, amért múlthéten azt a szappant küldtétek nekünk. Ne búsulj, Rat. Épségben túlélitek ezt. Azt hiszem, csak egypár szolgadiákról van szó.
Hiszen a ti csoportotok olyan átkozottul lompos.
   – Csak nem mentek vissza a házba? – kérdezte M’Turk. Szegény áldozatok pedig semmit sem kívántak élénkebben. – Egyszerűen fogalmatok sincs, hogy micsoda kigőzölgés van ott. Persze, ti, akik megszoktatok a bűzt, nem vennétek észre; de most tisztára mosdottatok, s a tiszta, friss levegőről jöttök, még titeket is leverne a lábatokról. Sokkal jobb volna, ha az odúknál ütnétek tanyát. Majd szerzünk nektek egy kis szalmát. Jó lesz? – A csoport tagjai berohantak a házba, a „János bácsi a csatában" kezdetű dal hangjai mellett, melyet szerető iskolatársaik énekeltek, s a szerencsétlenek elsáncolták magukat a tanteremben. Stalky tüstént nagy keresztet rajzolt krétával az ajtóra, ezzel a felírással: „Uram, irgalmazz nekünk!" – és ott hagyta, hadd találja meg King.
  Aznap éjjel megfordult a szél, és Macrea hálótermeibe hajtotta a dögszagot; úgyhogy hálóruhás gyerekek dörömböltek az egyes csoportokat elválasztó, lezárt ajtókon, és könyörögtek Kingéknek, hogy mosdjanak meg. Az ötös szoba a második leckeórára fejenként nem kevesebb, mint fél font kámfort hozott a zsebében; King pedig, aki sokkal harciasabb kedvben volt, semhogy magyarázatot kért volna, egy darabig összevissza beszélt, aztán ordítva elkergette őket. Ilyenformán Beetle még egy költeményt fejezhetett be nyugodtan a szobájukban.
   – Most karbolt használnak, Malpas beszélte nekem – mondta
Stalky. – King azt hiszi, hogy a csatornákban van a baj.
   – Sok  karbolra   lesz   szüksége   őnagyságának   –  mondta
M’Turk. – Azt hiszem, nem árt, ha megpróbálják. Az majd ki-józanítja Kinget a tévedéséből.
   – Esküszöm, azt hittem, hogy megöl, mikor szimatolni kezdtem az imént. Bezzeg nem haragudott Burtonre, mikor a múltkoriban engem szimatolt végig. Nem hallgattatta el Alexandert, mikor bekiáltotta hozzánk, hogy: büdösek! – mielőtt – mielőtt emberségre tanítottuk őket.  Sőt még nevetett is – mondta Stalky. – Miért is szidott téged, Beetle?
   – Hja, az az én ravasz tréfám miatt volt. Most az utcámba került. Tudjátok, hogy mindig tudós Lipsiusnak csúfol.
   – „Aki négyéves korában" – az az? – kérdezte M’Turk.
   – Igen. Valahányszor csak meghallja, hogy verset írtam. Nohát éppen, amint leültem, odasúgtam Burtonnek: 
Hogy van a mi tudós Lipsiusunk? Az öreg Butt vigyorgott, mint egy bagoly. Nem tudta, hogy mit akarok, de King bezzeg tudta. Voltaképpen azért dobott ki bennünket. Hálásak lehettek nekem. De most elég a beszédből. írok egy balladát „A tudós Lipsiusról".
   –	Csak óvakodjál minden durvaságtól – mondotta Stalky.
– Nem szeretném, ha durvaságra használnánk fel ezt a szerencsés alkalmat.
  –A világért sem. Mondjátok, mi rímel arra, hogy: bűzlik?
  A tanári szobában, villásreggelinél, King keserű szónoklatot tartott Prout-nak feltűnési viszketegségben szenvedő fiúkról, akik arra fordítják a maguk nyomorúságos kis tehetségét, hogy aláássák a fegyelmet, és megrontsák a társaikat, romlott képzelgésekkel foglalkozzanak, és minden tiszteletet leromboljanak.
   – De ön nem vette ezt figyelembe akkor, mikor az ön csoportja... hm...büdösnek nevezett bennünket. Ha nem jelentette volna ki előttem, hogy ön sohasem avatkozik más csoportjának a dolgaiba, szinte hajlandó volnék azt hinni, hogy önnek néhány véletlen megjegyzése indította meg ezt az egész ostobaságot.
  Prout sok mindent volt kénytelen elviselni, mert King szelleme mindig étkezéskor ragyogott legjobban.
  – Ugyebár, ön magával Beetle-vel beszélt? Olyasmit, hogy ő nem szokott fürödni, és víziszonyban szenved? – vágott közbe az iskola káplánja. – Én éppen a pavilonban jegyezgettem akkor a krikettben nyert pontokat.
   – Lehet, hogy megtettem... tréfából. Igazán nem emlékezhetek minden megjegyzésemre, amit kisfiúk közt elejtek; arról pedig meg vagyok győződve, hogy Beetle nem túlságosan érzékeny lélek.
   – Az meglehet, de ő vagy ők... végeredményben egyre megy... ördögi ügyességgel tudják kitapogatni valakinek a gyönge oldalát. Én, bevallom, inkább letérnék a magam útjáról, csak megbékíthes-sem az ötös számú szobát. Lehet, hogy együgyűség részemről, de mostanáig, azt hiszem, én vagyok itt az egyetlen, akit ezek nem bolondítottak meg az ő... hm... figyelmességükkel.
  – Ez mind mellékes. Hízelgek magamnak azzal, hogy alkalomadtán magam is el tudok bánni velük. De ha azt érzik, hogy erkölcsileg támogatják őket olyanok, akiknek feltétlen és nyílt igazságszolgál-tatást kellene irányítaniuk, akkor igazán azt mondom, hogy nagyon nehéz a feladatom. Bevallom, semmit sem gyűlölök annyira, mint azt, ami kollegák között illojalitásra vezethet.
  A tanári szobában mindenki a szeme sarkából nézett egymásra, és Prout elpirult.
  – Kereken tagadom – mondotta –, hogy ilyesmiről lehetne szó. Ami engem illet, én bevallom, hogy kifogásolom mindhármuk viselkedé-sét. Ennélfogva nem egyenes dolog azt mondani ...
  – De meddig szándékozik tűrni ezt a viselkedést? – szólt közbe King.
  – Annyi bizonyos – mondta Macrea, elpártolva rendes szövetséges-étől –, hogy ha történt itt valami hiba, azt ön követte el, King kolléga. Nem teheti őket felelőssé azért, hogy a csoportjában... megengedi, hogy amúgy egyenesen kimondjam... büdösség van. Most az én fiaim is panaszkodnak miatta.
  – Mit is várhatna egyebet? Tudja, milyenek a fiúk. Természetesen felhasználják ezt az alkalmat, amit mintha az ég küldött volna nekik – mondta a kis Hartopp. – Voltaképpen mi baj is van az ön háló-termeiben, King kolléga?
  King tanár úr elmagyarázta, hogy ő életének legfőbb szabályává tette, hogy sohasem avatkozik más csoportjának a dolgaiba, éppen ezért elvárja, hogy az ő dolgába se avatkozzanak túlságos nyíltan. Talán érdekelni fogja az urakat – itt mélyet sóhajtott a káplán –, hogy megtett minden lépést, ami szerény vélekedése szerint megfelel a fennforgó szükségleteknek. Sőt mi több, visszatérítésre nem is számítva, a sajátjából költött fertőtlenítőszerekre olyan összeget, amelynek nagyságát nem óhajtja, pontosan közölni. Ezt azért tette, mert keserű, nagyon keserű tapasztalásból tanulta meg, hogy a kollégium vezetése laza, halogató és nem eléggé hatékony. Hozzátehetné akár azt is, hogy majdnem olyan laza, mint bizonyos csoportoké, amelyek most feljogosítva érzik magukat, hogy ítéletet mondjanak az ő viselkedéséről. Röviden összefoglalta még tanári pályafutását, felsorolta képesítéseit, eredményeit, ideértve az egyetemen elért fokozatait is, aztán visszavonult, és becsapta maga után az ajtót.
   – Hajaj! – mondta a káplán. – Kicsinyessé, törpévé teszi az embert a mi életünk... bizony, törpévé, testvéreim. Segítsen meg az isten minden tanárt. Nagy szüksége van rá.
   – Bevallom, nem szeretem a fiúkat – és Prout e szavak közben csökönyösen döfködte villájával az abroszt –, s amint tudják, nem állítom magamról, hogy erős ember vagyok. De bevallom azt is: semmi okot nem látok, hogy lépéseket kelljen tennem Stalky és a többiek ellen, amiért Kinget véletlenül bosszantja az, hogy... hogy...
   – Beleesett a saját vermébe – mondta a kis Hartopp. – Nincs is semmi oka, Prout. Senki sem vádolja önt azzal, hogy csupa hiú-ságból fellázította a csoportját egy másik ellen.
   – Törpévé tesz ez az élet...törpévé. – A káplán felkelt az asztaltól. – Megyek franciadolgozatokat javítani. Ebédnél majd előadja King, hogyan főzött le néhány szerencsétlen tizenhárom esztendős gyereket: elismétli nekünk szóról szóra valamennyi elmés vissza-vágását, s azzal minden rendbe jön.
   – De hát az a három fiú... Csakugyan olyan feltűnési viszketegség-ben szenvedő fiúk azok?
   – Ostobaság – mondta a kis Hartopp. – Ha egy pillanatra gon-dolkozna, Prout kolléga, belátná, hogy a „szennyes képzelődés korai kifejlődése", amiről King panaszkodik, csak valami kölcsönzött, általános szólam nála. Ő maga „élesztette a parazsat, amely edzette az acélt". Ezt természetesen nem ismeri el. Jöjjön be egy pillanatra a dohányzóba. Nem illő dolog kihallgatni a fiúkat; de bizonyos, hogy most bosszantani fogják odakint a King csoportjabelieket. 
Kicsi dolgok tetszenek a kicsi elméknek.
  A tanári szoba mellett levő piszkos kis odút sohasem használták másnak, csak a köpönyegeiket aggatták oda. Az ablakai
tejüvegből voltak; kilátni nem lehetett rajtuk, de az udvarról jóformán minden szó felhallatszott. Könnyű és harcias lépések közeledtek az ötös szám felől.
   – Rattray – mondta valaki halkan. (Rattray szobája éppen
errefelé nézett.) – Nem tudod, itt van valahol King tanár úr?
Kaptam egy – M’Turk diszkrétül elharapta a mondat végét.
   – Nincs itt. Kiment a házból – felelte meggondolatlanul Rattray.
   – Ah! Szóval a tudós Lipsius szellőzteti magát? Ő királyi felsége fertőtlenítőbe ment.
  M’Turk a lépcső korlátján gubbaszkodott, és szilárdul tartotta magát, mint egy fáradhatatlan varjú.
   – Az egész kollégiumban sehol nem volt olyan bűz, mint King
csoportjában, mert ott veszettül érzett a szag, és senki sem tudta,
mitévő legyen. Kivéve Kinget. Megmosdatta a fiúkat privatim
et seriatim, egyenként és alaposan. A heshboni halastavakban
mosdatta meg őket.
   – Hagyd már abba, te őrült irlandi! – Hallatszott, amint egy
golflabda felcsapta a kavicsot.
   – Kár megharagudni, Rattray. Csak azért jöttünk ide, hogy
tréfáljunk veled. Gyere közelebb, Beetle. Most mind itthon vannak. Megszagolhatod őket.
   – Merre van Büszke Bűzke? Nem jó dolog, ha egy tiszta lelkű,
emelkedett szellemű fiút ennek a csoportnak a környékén látnak mostanában. Azt mondod, elment? Mindegy. Megteszem, amit tehetek, Rattray. Én most in loco parentis vagyok itt.
   – (Ez önnek szól, Prout kolléga – suttogta Macrea, mert ez Prout tanár úr szavajárása volt.)
   – Néhány szót kell intéznem önhöz, ifjú barátom. Beszélgessünk egymással egy darabig.
   Itt sóhajtott egyet a hallgatódzó Prout; Beetle erőltetett hangon Kingnek egyik kedves fordulatát szavalta el.
   – Ismétlem, Rattray úr, társalogni fogunk, és társalgásunk tárgya nem a szag lesz, mert ez utálatos és illetlen egy szó. Kegyes engedelmével... ugyebár, számíthatok erre, Rattray úr... a lappangó erkölcsi züllésnek ezt a szégyenletes felbukkanását fogjuk szemügy-re venni. Nem is annyira az a hangos szemérmetlenség hat rám, amellyel önök hetvenkedve viselik romlottságuk terhét (ezt a szó-noklatot úgy kell elképzelni, hogy pontok helyett golflabdák szakították félbe, csakhogy a derék Rattray örök életében rosszul célzott), mint inkább az a cinikus erkölcstelenség, amellyel önök ebben az irtózatos szagban dőzsölnek. Távol legyen tőlem, hogy más csoportjának a dolgaiba avatkozzam.
  – (Uramisten – mondta Prout –, hiszen ez maga King, szőröstül, bőröstül.
  – Minden mondat, minden hang az övé. Hallgassuk csak – mondta a kis Hartopp.)
  – De azt mondani, hogy önök rossz szagúak, amint ezt némely alacsonyabb rendű, durva beszédű fráter erősítgeti ... az semmi, sőt kevesebb a semminél. Szeretett felügyelő tanáruk távollétében, akit senki sem tisztel jobban nálam, engedelmével meg fogom magyaráz-ni a nagyságát, páratlanul óriási voltát, kétségbeejtő hevességét annak a bűznek (én már csak megmaradok e mellett az egyenes szó mellett), annak a bűznek, uram, amellyel önök helyesnek látták megfertőzni a csoportjukat...
Ejnye, az áldóját! A többit elfelejtettem, de nagyon szép volt.
Nem vagy hálás nekünk, Rattray, amért így együtt dolgozunk veletek? Más fiúk bizony nem fáradtak volna ezzel, de mi hálásak vagyunk. Igen, mi kiállhatatlanul hálásak vagyunk – dörmögte M’Turk. – Nem felejtjük el a szappant. Udvariasak vagyunk. Mért nem vagy te is udvarias, Rat?
   – Halló! – Most felbukkant Stalky, fél szemére csapva a sapkáját. 
– Prédikáltok a Szagosoknak, mi? Félek, sokkal messzebb mentek már, semhogy a bűnbánat segíthetne rajtuk. Rattray!
White! Perowne! Malpas! Semmi válasz. Kétségbeejtő. Igazán
kétségbeejtő. Valljátok be, hogy meghaltatok, ti takonykóros leprások!
  – Te persze azt hiszed, hogy ez jó tréfa? – szólalt meg Rattray,
akinek méltóságát megsértették ez utolsó szavak. – Csak valami
patkány, vagy más efféle lehet a padló alatt. Holnap fölszedetjük.
   – Ne próbáljátok egy szegény néma, döglött állatra tolni a magatok hibáját. Utálom a csűrést-csavarást. Lelkemre mondom, Rattray.
  – Hagyd abba. Hartopp soha életében nem mondta, hogy „lelkemre mondom" – tette hozzá bíráló hangon Beetle.
  – (Ah – szólt Prout a kis Hartopphoz.)
  – Szavamra mondom, szavamra mondom, különb viselkedést
vártam öntől, Rattray. Mért nem vallja be férfiasán a hibáját.
Mutattam én valaha bizalmatlanságot ön iránt?
   – (Nem durvaság ez – mormogta a kis Hartopp, mintha egy
el sem hangzott kérdésre felelt volna. – Gyerek, egyszerűen csak
gyerek.)
   – És ez a csoport volt az... – Stalky a csipkedő hangból tragikus komolyságba csapott át.
   – Ez a – ez a szemétdomb merészelt bennünket büdösnek nevezni. Most pedig ... most pedig egy döglött patkány háta mögé próbál elbújni. Bosszant engem, Rattray. Undorít! Kimondhatatlanul felbőszít. Hála istennek, nyugodt kedélyű ember vagyok.
   – (Ez önnek szól, Macrea – mondta Prout.
– Félek, hogy úgy van.)
   – Máskülönben aligha volnék képes türtőztetni magamat, mikor azt a gúnyos arcát látom.
  –Vigyázz! – mondta halkan valaki. Beetle észrevette, hogy King vitorlázik végig a folyosón.
   – Mit művelnek itt, kis barátaim? – kezdte a felügyelő tanár.
– Az a futó gondolatom támadt ... igazítsanak helyre, ha tévedek (a hallgatódzók egyhangúan nyeltek egyet) ..., hogy ha itt találom önöket a csoportom ablakai előtt, irtózatosan megbüntetem.
   – Éppen sétálni indultunk, tanár úr – mondta Beetle.
   – És útközben megálltak beszélgetni Rattray-vel?
   – Igenis, tanár úr. Golflabdákkal dobálóztunk –mondta Rattray, kilépve a szobából.
   – (Ez a Rattray nagyobb diplomata, mint hittem volna, idáig
még szorosan ragaszkodott az igazsághoz – mondta a kis Hartopp. 
– Figyelje meg ennek a viselkedésnek az erkölcstanát, Prout kolléga.)
  – Ó, hát maga sportol ezekkel? Mondhatom, nem irigylem a társaságáért. Azt hiszem, afféle föltűnési viszketegségben szenvedő társalgást folytathattak, aminővel újabban olyan bántó módon szokták elárasztani a társaságukat. Szigorúan figyelmeztetem magát, hogy a jövőben óvatosabban viselkedjék. Szedjék fel ezeket a golflabdákat. – Azzal továbbment.
Másnap Richards, aki valamikor ács volt a haditengerészetnél, és rá szokták bízni az alkalmi munkákat, parancsot kapott, hogy szedje fel egyik hálóterem padlóját; mert King tanár úr amellett kardoskodott, hogy ott valami dögnek kell lenni.
   – Nem hanyagolhatjuk el az egész munkákat efféle haszontalanság miatt. Ámbár meg vagyok győződve, hogy kis dolgok tetszenek a kis elméknek. Igenis, elrendeltem, hogy villásreggeli után szedjék fel a deszkákat Richards felügyelete alatt. Ez kétségtelenül roppant érdekes lesz úgynevezett értelmes fiúk bizonyos fajtája számára; de kijelentem, hogy bárki, akár az én csoportomhoz tartozik, akár a máséhoz, ha a hálóterem lépcsőin találják, eleve számíthat rá, hogy háromszáz sor büntetésfeladatot kap.
  Á fiúk nem gyűltek össze a lépcsőn, de sokan várakoztak King csoportjának ablakai alatt. Richards-ot felszólították, hogy kiáltsa ki a híreket a manzárdszoba ablakából, s ha lehetséges, mutassa fel a hullát is.
  – Egy macska volt, egy döglött macska! – kiáltott fel Richards,
vörös ábrázattal bukkanva fel az ablakban. (Egy ideig a halottas
szobában tartózkodott, méghozzá térden.)
  – Dehogyis macska – kiáltotta M’Turk. – Egy halott szolgadiák, aki múlt esztendőről maradt ott. Kiáltsunk három éljent a King halott szolgadiákjára!
   A fiúk vígan éljeneztek.
   – Mutassa meg mutassa meg! Hadd lássuk! – kiáltoztak a kicsikék. – Adja oda a Bogárvadászoknak. (Ez volt a Természetrajzi Társaság neve.) A macska ránézett a királyra, és belehalt! Sicc! Kác! Nyau! Miau! – ezek a kiáltások követték egymást.
Richards ismét feltűnt az ablakban.
   – Ez már régen – itt hirtelen elakadt –, régen meghalt.
Az ifjúság ordított.
   – Eh, gyerünk innét, és sétáljunk egyet – mondta Stalky egy jól megválasztott szünetben. – Nagyon undorító história az egész, és remélem, hogy a leprakórház nem követ el még egyszer ilyesmit.
  – Micsodát? – kiáltotta dühösen Kingnek egy növendéke.
  – Hát azt, hogy megöltök egy szegény ártatlan macskát, valahány-szor meg akartok szabadulni a mosdástól. Ahogy most áll a dolog, átkozottul nehéz megkülönböztetni egymástól a szagotokat. Őszintén szólva, jobban szeretem a macskát. Az mégsem olyan rossz szagú. Mit akarsz csinálni, Beetle?
  – Je vais diadalüvölter! – felelte Beetle franciásan. – Je vais
diadalüvölter tout le délután. Jamais j’ai diadalüvölté comme je
diadalüvölterai aujourd’ hui.
Ezt a programot mind helyesnek találták.
*
Lenn az alagsorban, ahol a gáz lobog, és halomban állnak a levetett cipők, Richards a suvickos kefék között előadást tartott Okénak, a közös terem szolgájának, Gumbly-nek, a szakácsnak s a szőke Lénának, a mosogatólánynak.
  – Igenis. Iszonyatos állapotban volt. Mondhatom, majdhogy rosszul lettem a közelében. De hát kivájtam onnét, kivájtam, aztán kitisztí-tottam mindent, ámbár olyan áporodott volt a levegő, mint a hajó fenekén.
  – Azt hiszem, egerészés közben pusztult el szegény – mondta Léna.
  – Nohát akkor ez úgy egerészett, ahogy az úristennek egyetlenegy macskája sem egerészett soha. Felszedem a deszkát, hát ott fekszik, hanyatt, megfordítom a seprűnyéllel, s a háta tele van vakolattal, amit a lécek közt szedett fel. Igenis, úgy van, ahogy mondom. A feje alatt meg valósággal egy kis párna volt vakolatból, ami felhalmozó-dott előtte, amint végigcsúszott a hátán. Sose láttam még olyan macskát, Léna, amelyik hanyatt fekve egerészik. Valaki bedugta azt oda, olyan mélyre, ahogy csak bírta. A macska nem csinál magának párnát, hogy azon haljon meg. Megölték előbb, aztán bedugták.
   – Ó, maga túlságosan okos ember, Fatty. Nem is maradhat életben ilyen okos ember. No de majd megházasodik, aztán megtanítják egy kicsit... – mondta Léna, a Gumbly menyasszonya.
   – Tanultam én már egy s mást – szakította félbe Richards –, mielőtt némely leányzó a világra született volna. Őfelsége a királyné tengerészetében szolgáltam, ott megtanítottak, hogy kell hasznát venni a szememnek. Okosabb lesz, ha a maga dolgával törődik, Léna.
   – Komolyan hiszi, amit elmondott nekünk? – kérdezte Oke.
   – Ne kérdezzen, akkor nem hazudok. Golyó járta keresztül a testét, és két oldalbordája úgy el volt törve, mint a fűzfavessző. Láttam, mikor megfordítottam. Okos fiúk ezek, okos fiúk, de nem járnak túl az öreg Richards eszén! A nyelvem hegyén volt már, hogy elmond-jam, de hát... a tanár úr azt mondta rólunk, hogy sohasem mosdunk, azt bizony. Tűrte, hogy a fiai büdösnek mondjanak bennünket, tűrte bizony. Nohát azt mondom, hogy úgy kellett neki!
   Richards ráköpött egy újabb cipőre, és elfojtott nevetéssel végezte tovább a dolgát.
   

Az impresszionisták


A négy felügyelő tanár összegyűlt a káplán dolgozószobájában egy kis szombat esti dohányzásra, és három pipa meg egy szivar barátságos füstje bizonyította tisztelendő John Gillett diplomáciai ügyességét. A macska felfedezése óta King túlságosan hajlandó volt, hogy sértést lásson ott is, ahol ilyesminek nyoma sem volt, és John tisztelendő, mint ütköző állam és a közbizalom letéteményese, egy álló hétig dolgozott, hogy helyreállítsa az egyetértést. Kövér, simára borotvált férfiú volt, csak éppen vastag bajuszt viselt; megzavarhatatlan jó kedéllyel rendelkezett, s akik szerették, úgy nyilatkoztak róla, mint ravasz jezsuitáról. Jóindulatú mosollyal nézegette munkássága eredményét: hogy négy, keserves megpróbáltatáson átment ember nem túlságosan nagy rosszindulattal beszélget együtt.
  – Ne felejtsék el – mondotta, mikor a társalgás ebbe az irányba térült –, én semmibe sem akarok beleszólni. De még eddig, ahány-szor valaki nyíltan fellépett az ötös számú szoba ellen, a dolog mindig többé-kevésbé megalázóan végződött ránézve.
  – Ezt nem ismerem el. Mondhatom, én mindennap alaposan porrá zúzom a kitűnő Beetle-t s a többieket vele együtt – mondta King.
  – Jól van, hát vegyük az ön esetét, King tanár úr, és tekintsünk
vissza egynéhány évre. Emlékszik, mikor Prout és ön nyomoztak az után a három fiú után ... ugyebár, kunyhóépítés meg idegen birtokra való belépés miatt. Elfelejtették már Dabney ezredest?
  A többiek nevettek. King nem szerette, ha eszébe juttatták azt a napot, mikor vadorzónak nézték.
  – Ez volt az egyik eset. Aztán mikor az ön szobái őalattuk voltak... én mindig mondtam, hogy az oroszlán barlangjába lépett..., ön kidobta őket.
  – Mert utálatos lármát csaptak.. Remélem, ön nem mentegeti őket...
  – Én csak annyit mondok, hogy ön kidobta. Ugyanaznap este tönkredobálták a dolgozószobáját.
  – Igen, Nyúltojás... aki részeg volt, mint a csap..., az országútról – mondta King. – Mi összefüggésben... ?
John tisztelendő tovább folytatta:
   – Legutóbb megtudták a fiúk, hogy célzások történtek a személyes tisztaságukra – ami minden fiúnál igen kényes kérdés.
Nagy-gyon jó. Mármost figyelje meg, hogy a büntetés minden esetben megfelelt a bűnnek. Egy héttel azután, hogy az ön csoportja, King tanár úr, büdösnek nevezi őket, a csoportjának helyiségeit, hogy enyhén fejezzem ki magamat, kifüstölik egy döglött macskával, amelynek éppen azon a helyen méltóztatik elhunyni, ahol önnek legkellemetlenebb. Itt megint hosszú karja volt a vélet-lennek! Summa, ön idegen birtokra való belépéssel vádolja őket. A körülményeknek valami képtelen összetalálkozása révén... akár van ebben részük a fiúknak, akár nincs..., ön és Prout tűnnek fel olyan színben, mintha idegen birtokra léptek volna. Ön kikergeti őket. Egy időre tarthatatlanná válik a helyzet a dolgozószobájában. Az utóbbi esetben megvontam a párhuzamot. Nos?
   – A macska a White hálótermének közepe alatt volt – mondta King. – Ott dupla padlódeszkák vannak, hogy tompítsák a zajt.
Lehetetlen, hogy akár az én csoportomból való fiú is nyomtalanul felemelhesse a deszkákat... azon a másik estén pedig Nyúltojás hallatlanul részeg volt.
  – Különösen kedvez a szerencse ezeknek a fiúknak. Én mindig csak ennyit mondtam. Ami engem illet, végtelenül szeretem őket, s azt hiszem, megbíznak bennem egy kicsit. Megvallom, szeretem, hogyha „Padre"-nak hívnak. Békességben vannak velem, ennélfogva nem tesznek nekem hamis vallomásokat holmi lopásokról.
  – Mason esetére gondol? – mondta nehézkesen Prout. – Az egy megdöbbentő, rendkívül botrányos eset. Azt hiszem, az igazgatónak alaposabban bele kellett volna néznie ebbe az ügybe. Meglehet, hogy Masont tévútra vezették, de legalább tökéletesen őszinte, és jót akart.
   – Megvallom, nem vagyok egy véleményen önnel, Prout tanár
úr – mondta John tisztelendő. – Belekapaszkodott a fiúknak valami együgyű lopási históriájába, elfogadta egy másik fiú tanúvallomását, amennyire én látom, minden vizsgálat nélkül, és őszintén szólva, azt hiszem, megérdemelte, amit kapott.
   – Azok előre megfontolt szándékkal bántották meg Masont legjobb érzéseiben – mondta Prout. – Hacsak egy szót szólnak nekem, az egész dolog rendbe jön. De nekik jobban tetszett az,
hogy Masont lépre csalják – visszaéltek azzal, hogy nem ismerte
a jellemüket.
   – Az meglehet – mondta King –, de én nem szeretem Masont.
Éppen azért nem szeretem, amii a mentségére hoz fel. Jót akar.
   – A mi csoportunk hagyományos bűnei között – mondta a kis
Hartopp – nem szerepel a lopás, legalábbis az egymás meglopása
nem.
   – Ez meglehetősen ingadozó tanúvallomás egy olyan csoport
felügyelőjétől, amely hét darab marhafejet lopott el az ártatlan
northami edénymosogatóktól – mondta Macrea.
   – Úgy van, helyes – felelte zavartalanul Hartopp. – Ez, meg
a kapukon való átmászás meg egy kis vadorzás és csókavadászat a sziklákon... ez a mi üdvösségünk.
   – Sokkal nagyobb kárt okoz ez nekünk – kezdte Prout –, mint
egy iskolai...
   – Mint egy agyonhallgatott botrány? Valóban. A gazdák körében nagyon rossz hírünk van. De sokkal hamarább meg tudnék békülni az ilyen természetű, leleményes bűnökkel, mint – bizonyos egyéb kihágásokkal.
   – Lehet, hogy nem hibásak, de nem olyanok, amilyennek a fiúknak lenniök kellene, abnormálisak és véleményem szerint, nem egész-séges a természetük – erősködött Prout. – A viselt dolgaiknak olyan erkölcsi hatása van, hogy az nagyobb bajok számára készíti elő az utat. Én már nem tudom, hogyan viselkedjem velük szemben. Szeretném szétválasztani őket.
   – Hát hiszen megteheti, csakhogy ezek már hat esztendeje vannak együtt az. iskolában. Én nem tenném – mondta Macrea.
   – Többes számban beszélnek, mint a királyok szoktak – vetette közbe King, minden összefüggés nélkül. – Ez bosszant engem. Kérdezem: hol a feladata, Corkran? – Kérem, tanár úr, még nem írtuk meg. Egy pillanat múlva elhozzuk... és így tovább. És a többi ugyanígy beszél.
   – Nagy varázsereje van ennek a többes számnak – mondta a kis Hartopp. – Amint tudja, a trigonometriára tanítom őket.
M’Turk körülbelül tudja, hogy ez mi fán terem; hanem Beetle-nek halvány fogalma sincs sinusról és cosinusról. Nyugodtan lemásol mindent Stalky füzetéből, aki határozottan kedveli a matematikai tárgyakat.
   – Hogy lehet az, hogy ön ennek nem tud gátat vetni? – kérdezte Prout.
   – A vizsgákon kiegyenlítődik minden. Ilyenkor Beetle üres lapokat mutat fel, s az angol dolgozatában bízik, hogy az menti meg a bukástól. Azt hiszem, az óráim legnagyobb részében vers írással tölti az időt.
   – Bár adná az ég, hogy az energiájának egy részét elégikus költeményekre fordítaná. – King talpra szökkent. – Ez a fiú,
az egy Stalky kivételével, a legsilányabb barbár hexametereket
gyártja, amiket életemben láttam.
   – Abban a szobában munkamegosztás van – mondta a káplán. – Stalky csinálja a matematikát, M’Turk a latint és Beetle segít nekik angolban és franciában. Legalábbis, mikor a múlt hónapban betegszobába került...
   – Szimulált – vetette közbe Prout.
   – Könnyen meglehet. Szóval akkor határozottan észrevettem,
hogy a másik kettő jóval gyöngébben fordítja a „Szegény ifjú
történeté"-t.
   – Azt hiszem, ez mélységesen erkölcstelen dolog – mondta
Prout. – Én mindig is ellene voltam a különszobás rendszernek.
   – Nehéz volna olyan tanulószobát kitalálni, ahol a fiúk nem
tudnak segíteni egymáson, de az ötös számban alighanem rendszert csináltak a dologból – mondta a kis Hartopp. – Sok mindenben rendszerük van azoknak.
  – Ennyit vallanak be – mondta John tisztelendő. – Láttam, mikor M’Turk-öt felkergették a lépcsőn, hogy leírja a „Temetői elégiá"-t, miközben Beetle és Stalky csónakázni mentek.
  – Ez már rendszeres puskázássá válik – mondta Prout, egyre
mélyebb hangon.
  – Erről szó sincs – felelte a kis Hartopp. – Nem lehet egy tehenet hegedülni tanítani.
– A szándékuk mindenesetre az, hogy puskázzanak.
– De ugyebár, a beszélgetésünk gyónás pecsétje alatt folyik 
– jegyezte meg John tisztelendő.
  – Ön maga mondta, hogy hallotta, mikor így rendezték el
a dolgot – erősködött Prout.
  – Uramisten, kedves kollégám, ne tegyen engem koronatanúvá. Hartopp is hasonló bűnnel van vádolva. Ha valaha megtudják, hogy árulkodtam rájuk, azt megszenvedné a jó viszonyunk ... márpedig én nagyra becsülöm ezeket a fiúkat.
  – Azt hiszem, ön gyöngeséget tanúsít ebben az ügyben – mondta Prout, segítségért nézve körül. – Igazán jobb volna szétválasztani ezt a társaságot, legalább egy időre.
– Ó, mindenesetre szét kell választani – mondta Macrea. – Majd aztán meglátjuk, megállja-e a próbát a Gillett elmélete.
  – Legyen esze, Prout. Hagyja békén őket, különben nagy bajokba keveredik; s ami még sokkal fontosabb, velem is összevesznek a fiúk. Sajnos, túlságosan kövér vagyok ahhoz, hogy rossz gyerekekkel izgattassam magamat. Hová mennek?
  – Képtelenség! Azt nem mernék – de majd kigondolok én valamit – mondta Prout. – Meg kell fontolni a dolgot. A szándékuk igenis az volt, hogy puskázzanak, és meg kell gondolnom, hogy mi a kötelességem.
  – Ez az ember képes lesz arra, hogy megsértse a fiúk becsületét. Igazán bolond voltam.
  John tisztelendő bűnbánóan nézett körül. – Soha többet el nem felejtem, hogy a tanár nem ember. Jegyezzék meg, amit mondok – így végezte szavát John tisztelendő –, itt még nagy baj lesz.


De a sárga Tiber partján 
Zajgás és rémület...

  Prout tanár úr a kék égből lesújtó villámként csapott le az ötös számú szobára, mely még mindig a macskaháború diadalmas befejezésén örvendezett; prédikációt tartott a fiúknak a puskázás szörnyűséges voltáról, és megparancsolta nekik, hogy hétfőn térjenek vissza a közös tanulószobákba. A fiúk az egész békességes szombati délutánon őrjöngtek, szólóban és kórusban, hiszen a bűnük többé-kevésbé mindennapos volt, minden külön dolgozószobában.
   – Mit használ a káromkodás? – mondta végül Stalky. – Azért csak benne vagyunk a bajban. Kénytelenek vagyunk visszamenni, és összeállni az egész csoporttal. Lesz egy szekrényünk a tanteremben s egy székünk a tizenkettes számú közös tanulószobában. – Fájó szívvel nézett körül csinos szobájukban, amelyet M’Turk – művészet dolgában a társaság vezérférfia – egy talpkővel, egy kivágott képpel és kreton függönyökkel ékesített fel.
   – Igen. És a Patás besettenkedik a tanulószobába, mint egy
utálatos vén vizsla, hogy kiszimatolja, nem készülünk-e valamire. Tudjátok, hogy mostanában sohasem hagyja egyedül a csoportját – mondta M’Turk. – Ó, rémes lesz!
   – Mért nem mentek le a krikettet nézni? ... Szeretem az erős,
egészséges fiúkat. Ne penészedjenek itt a tanteremben. Mért nem
érdeklődnek a maguk csoportja iránt?– Idézte Beetle a tanár hangján.
   – Hát persze, mért nem érdeklődünk? Rendben van! Érdeklődni fogunk a csoportunk iránt, őrülten fogunk érdeklődni!
Már egy esztendeje nem látott bennünket a tanulószobában.
Azóta sokat tanultunk. Ó, szép kis csoport lesz ebből hamarosan, csak bízzák ránk. Emlékeztek arra a fiúra, aki az „Erik vagy St. Winifred"-ben szerepel? Valami Béliálnak hívták. Én leszek majd Béliál – mondta csábító vigyorgással Stalky.
  – Nagyszerű – vágta rá Beetle –, én pedig Mammon leszek.
Pénzt adok kölcsön uzsorakamatra, hiszen ez úgyis szokás minden iskolában. Minden shilling után egy pennyt szedek egy hétre. Az majd megbolygatja egy kicsit a Patás gyenge elméjét. Te meg Lucifer leszel, Pulyka.
  – Mi lesz a dolgom? – kérdezte mosolyogva M’Turk.
  – Összeesküvések... cselszövések... bojkottok. Megcsinálod azt a titkos intrikát, amiről a Patás mindig fecseg. Gyerünk!
  A csoport azzal a félig örvendező, félig rokonszenves érzéssel fogadta bukásukat, melyben mindig részük van a különszobából kidobott fiúknak. Közismert tartózkodásuk annál érdekesebbé tette őket.
  – Minden egészen úgy van, mint régen, ugye? – Stalky kiválasztott egy fiókos szekrényt, és belehajította a könyveit. – Azért jöttünk, fiatal barátaim, hogy sportoljunk veletek egy darabig, mert szeretett felügyelő tanárunk kikergetett a kvártélyunkból.
  – Úgy kell nektek – mondta Orrin –, ti puskázok.
  – Ezt nem tűrjük – mondta Stalky. – Nem tarthatjuk fenn szédületes tekintélyünket, Orrin, ha ilyen megjegyzéseket teszel.
   Szeretettel rávetették magukat a fiúra, odalökték a nyitott ablakhoz, s lehúzták az ablakkeretet a nyakszirtjére. Hasonló gyorsasággal hátrakötötték a kezét egy darab madzaggal, aztán pedig, mert dühösen rugdalózott, lehúzták a cipőjét.
   Így találta Orrint véletlenül Prout tanár úr, néhány perccel később, a nyaktiló alatt, magatehetetlenül, kacagástól vonagló tömeggel körülvéve, melynek esze ágában sem volt, hogy segítsen rajta.
   Stalky egy emeleti tanulószobában szövetségeseket gyűjtött az elkövetkező bosszú ellen. Hirtelen feltűnt Orrin, lakótársai élén, s a szoba hamarosan porfelhőbe burkolózott, amelyben fiúk küszködtek, dobogtak, ordítoztak, sikoltoztak. A nagy zűrzavarban felfordítottak egy írópolcot, egy csomó összekapaszkodó verekedő belebotlott, kettérepesztett egy ajtódeszkát, betört egy ablakot, és leütött egy gázcsövet. Ők hárman felhasználták a zűrzavart, kiszöktek a folyosóra, s onnan szólongatták és küldték be a verekedők közé az arra járó fiúkat.
   – Segítség, King csoport! King! King! A tizenkettes szobába!
Segítség, Prout csoport! Prout! Segítség, Macrea csoport! Segítség, Hartopp csoport!
  A kis diákok rajzó méhek módjára rohantak elő, nem kérdeztek semmit, felszaladtak a lépcsőn, és belegabalyodtak a verekedésbe.
  – Első napra nem is rossz – mondta Stalky, rendbe szedve a gallérját. – Azt hiszem, Prout bosszankodni fog egy kicsit. Jó lesz, ha mi alibiről gondoskodunk. – Ebből a célból leültek King lépcső korlátjára, s ott várták a preparáció idejét.
  – Látjátok – mondta Stalky, mikor preparációra együtt mentek fel a nemtelen hordákkal –, ha az ember jól összekeveri és felrázza a csoportokat, nyugodtan fogadni lehet, hogy valamelyik szamár igazi verekedést kezd. Hahó, Orrin, úgy látom, hogy kicsit megmatagrabolizáltak!
  – A ti hibátok volt az egész, nyomorultak! Ti kezdtétek. 
Mi fejenként kétszáz sor büntetésfeladatot kaptunk, s a Patás most
titeket keres. Nézd csak, mit csinált ez a disznó Malpas a szememmel !
  – Szeretem, mikor azt mondod, hogy mi kezdtük. Ki nevezett minket puskázóknak? A ti gyermeteg elmétek nem képes még arra, hogy összekösse az okot az okozattal? Egyszer majd csak meg-tanuljátok, hogy az ötös számmal nem jó tréfálni.
  – Hol az a shilling, amivel nekem tartozol? – szólalt meg hirtelen Beetle.
   Stalky nem láthatta, hogy Prout ott áll a háta mögött, de azért szemrebbenés nélkül adta meg a szerepéhez illő választ.
  – Csak kilenc pennyvel tartoztam neked, te vén uzsorás.
  – Megfeledkeztél a kamatról – mondta M’Turk. – Beetle hetenként és shillingenként fél pennyt számít. Átkozottul gazdag lehetsz, te Beetle.
  – No jó, de Beetle hat pennyt kölcsönzött nekem. – Stalky elakadt, és úgy tett, mintha az ujjain számolgatna. – Ugye, hat penny volt tizenkilencedikén?
  – Igen ám, de elfelejted, hogy nem fizettél kamatot a másik shilling után, amit régebben adtam kölcsön neked.
  – De hiszen az órámat vetted el zálogba. – A játék most már majdnem automatikusan fejlődött tovább.
  – Az mindegy. Fizesd meg a kamatot, különben a kamatos kamatokat is felszámítom. Ne felejtsd el, hogy kötelezvényt ad
tál ! – kiáltotta Beetle.
  – Igazi uzsorás vagy – mormogta Stalky.
  – Kuss! – mondta feltűnő hangosan M’Turk és felugrott, mikor Prout odajutott hozzájuk.
  – Nem láttam magukat abban a csúnya dologban, amely az imént játszódott le a tanulószobában – mondta a tanár.
  – Mi volt az, tanár úr? Mi éppen King tanár úr csoportjától jövünk – mondta Stalky. – Kérem szépen, tanár úr, hogyan csináljam én a preparációmat? Eltörték azt az írópolcot, amelyiket nekem tetszett kijelölni, s az egész szoba csak úgy úszik a tintában.
  – Keressen más helyet..., keressen más helyet. Azt hiszi, hogy most már a szárazdadája leszek? Azt szeretném tudni, szokása-e magának, hogy pénzt ad kölcsön a társainak, maga Beetle?
  – Nem, tanár úr, nem szokásom.
   – No, mert az nagyon rossz szokás. Azt hittem, legalább az én
csoportomban nem fog előfordulni. Akármilyen véleménnyel
voltam is magáról, nemigen jutott volna eszembe, hogy ez is a
hibái közé tartozik.
  – Hát bűn az, tanár úr, kérem, ha az ember pénzt ád kölcsön?
  – Nem vitatkozom magával a maga erkölcsi fogalmairól.
Mennyit adott kölcsön Corkrannak?
  – Én – én nem is tudom pontosan – mondta Beetle. Nehéz dolog egyik pillanatról a másikra egy teljes, nyélbe ütött üzletet rögtönözni.
   – Az imént még úgy látszott, hogy elég biztosan tudja.
   – Azt hiszem, két shilling és négy penny volt – mondta M’Turk, hideg, haragos pillantást vetve Beetle-re.
  A szobatársak reménytelenül bonyolult pénzügyei közt éppen ez volt az az összeg, amelyre M’Turk és Beetle egyaránt igényt tartott, részesedésképpen Stalky zálogba tett nadrágjáért. Stalky állandóan azt erősítgette, hogy ez a pénz az ő jutaléka, amiért az elzálogosítást végrehajtotta, és természetesen közös mulatságra költötte el.
  – Hát akkor értse meg, amit mondok. Ezeket a pénzkölcsönző
műveleteket nem szabad folytatnia. Két shilling és négy penny,
azt mondta, Corkran?
Stalky nem mondott semmit, és ezután sem szólalt meg.
  – Maga úgyis elég rossz hatással van a társaira, nem kell, hogy még a pénzével is hatalmába kerítse őket. – Megtapogatta a zsebeit és (ó, mely öröm) előkotort egy forintot és négy pennyt.
  – Hozza el nekem azt, amit maga a Corkran kötelezvényének nevez, és köszönje meg, hogy nem firtatom tovább a dolgot. Ezt
az összeget majd lefogjuk a zsebpénzéből, Corkran. Egyben a
kötelezvényt is kérem a szobámba.
  Nem bántak azok semmit. Két shilling és négy penny egyszerre, ez a hétnek minden éhes napján megér annyit, mint heti hat darab hatpennys.
  – De mi az ördög is az a kötelezvény? – kérdezte Beetle. – Én
csak valami könyvben olvastam róla.
  – Márpedig most muszáj egyet csinálni – felelte Stalky.
  – Igen ám – csakhogy a tintánk nem feketedik meg holnapig.
Félek, hogy észreveszi.
  – Dehogyis. Sokkal izgatottabb annál – mondta M’Turk. – írd a nevedet egy darab papirosra, Stalky, és biggyeszd oda:
tartozom neked két shillinggel és négy pennyvel. No, nem vagy
hálás nekem, amért ezt kiszedtem Proutból? Stalky sohasem fizette volna meg... Mi az, te szamár!
  Beetle gépiesen átadta a pénzt Stalkynak, mint a szoba kincs-tárosának. Nem könnyű dolog több esztendős megszokáson változtatni.
   Mikor visszajött az okmányért, Prout elmagyarázta Beetle-nek, hogy micsoda szörnyű dolog a pénzkölcsönzés; hogy az, mint minden egyéb, a kötelező krikettjátékot kivéve, megrontja az iskolai csoportok erkölcseit, megszünteti a baráti érzést a fiúk között, hideggé és számítóvá teszi az ifjúságot, és kitárja a kaput minden gonoszság előtt. Végül megkérdezte, tud-e Beetle más ilyen esetekről? Ha igen, akkor megbánása bizonyítékául köteles ezeket tudomására hozni a felügyelő tanárjának. Neveket nem szükséges említeni.
  Beetle nem tudott semmit – vagy legalábbis nem volt egészen bizonyos a dologban. Hogyan is tanúskodhatnék a barátai ellen? Természetesen meglehet – és itt úgy tett, mintha tele volna aggodalmas diszkrécióval –, hogy a csoport tele van ilyesmivel. Nincs abban a helyzetben, hogy bármit is mondhasson. Az üzletében nem találkozott semmi nyílt konkurenciával; de ha Prout tanár úr úgy találja, hogy ez az ügy érinti a csoport becsületét (és Prout tanár úr csakugyan úgy találta), talán a csoport szobafőnökei inkább tudnának...
Ezzel kihúzta körülbelül a felét a preparációra szánt időnek.
   – Most pedig – mondta a műkedvelő Shylock, visszatérve a tanterembe és leülve Stalky mellé –, kutya legyek, ha azt nem hiszi, hogy az egész csoport teli van uzsorással. Prout tanár úr szobájában voltam, tanár úr, kérem. (Ez a preparációra felügyelő tanárnak szólt.) Azt mondta, tanár úr, kérem, hogy ott ülhetek, ahol akarok... Ó, csakúgy csöpög róla az izzadság izgalmában... Igenis, tanár úr, csak kértem Corkrant, engedje meg, hogy a tintájába mártsam a tollamat.
   Ima után, amint a hálótermek felé mentek, nagy bosszúsággal ütött rajtuk Harrison és Craye, a két legidősebb szobafelügyelő, mind a kettő igen buzgó viselője a maga hivatalának.
   – Mi az ördögöt csináltál a Patásnál, Beetle? Egész álló este szidott bennünket.
   – És miért méltóztatott szidni? – kérdezte M’Turk.
   – Azért, mert Beetle pénzt adott kölcsön Stalkynak – kezdte Harrison –, s aztán Beetle azt mesélte neki, hogy az egész csoport-ban nyakra-főre folyik a pénzkölcsönzés.
   – Nem, az nem igaz – mondta Beetle, egy cipősszekrényen ülve. – Éppen, hogy ezt nem mondtam neki. Csak az igazat mondtam. Kérdezte, hogy sok ilyesmi történik-e a csoportban, s én azt mondtam, hogy nem tudom.
  – Azt hiszi, hogy piszkos Shylockok vagytok valamennyien – mondta M’Turk. – Még örülhettek, hogy betörőknek nem gondol benneteket. Tudjátok, hogy ha egyszer valami beleette magát lelkiismeretes vén fejébe, az ugyan onnan ki nem kerül többet.
  – Jóakaratú férfiú. Ezt mind a ti javatokért teszi. – Stalky kecsesen keresztülfordult a lépcső korlátján. – Nincs más célja, mint megmenteni a csoport becsületét.
  – Hagyd már abba – mondta Harrison. – Ti mindig úgy viselkedtek, mintha ti szidnátok bennünket, mikor mi jövünk ide, hogy össze-szidjunk.
– Túlságosan arcátlanok vagytok – mondta Craye.
  – Nem tudom, hol itt az arcátlanság, hacsak a ti részeteken nincs, mikor beleavatkoztok Beetle meg az én magánügyembe, amit már Prout elintézett. – Stalky vidáman integetett a többieknek.
  – Ez a bajuk ezeknek az okos kis kölyköknek – mondta M’Turk, mintha a lámpának beszélne. – Szobafőnökökké lesznek, mielőtt még egy kis tapintatra tettek volna szert, s aztán fölbosszantanak olyan fiúkat, akik igazán segítségükre lehetnének, hogy megmentsék a csoport becsületét.
  –Abban nem akarunk megakadályozni – mondta hevesen Craye.
  – Hát akkor minek zaklattok? – szólt rá Beetle. – Saját bizonysá-gotok szerint oly lagymatagon ügyeltek a magatok csoportjára, hogy Prout uzsorásfészeknek hiszi az egészet. Én csak annyit mondtam neki, hogy pénzt adtam kölcsön Stalkynak, semmi egyebet. Nem tudom, hisz-e nekem, de ezzel az én esetem el van intézve. A többi a ti dolgotok.
  – Mi pedig azt látjuk – szólalt meg Stalky –, hogy itt nyilván
szervezett összeesküvés van az egész csoport tagjai között. Mert
amennyire mi tudjuk, a szolgadiákok sokkal több pénzt adnak és kapnak kölcsön, mint a viszonyaik megengednék. Mi nem vagyunk felelősek ezért. Mi csak közlegények vagyunk.
  – És meg vagytok lepve, hogy mi nem akarunk egy gyékényen
árulni ezzel a csoporttal? – szólt méltóságteljes hangon M’Turk.
  – Mi megvoltunk a magunk szobájában, amíg ki nem dobtak
onnan, s most egyszerre csak belekeveredünk... ilyen dolgokba!
Igazán utálatos.
  – És aztán még a lépcsőkön is rágjátok a fülünket – mondta
Stalky – olyan dolgok miatt, amik egészen tirátok tartoznak.
Tudjátok, hogy mi nem vagyunk szobafőnökök.
  – Sőt éppen most fenyegettetek szobafőnöki pofonnal – mondta Beetle, vakmerő hazugságra térve át, amint az ellenség arcán
észrevette a megrökönyödést.
  – Nagyon csalódtok, ha azt hiszitek, hogy nyertek valamit, mikor így közeledtek hozzánk. Jó éjszakát!
  Azzal megindultak felfelé, s még a hátuknak is minden íze a megsértett ártatlanságra vallott.
  – De hát... de hát voltaképpen mi az ördögöt is csináltunk? – kérdezte Craye, elképedve, Harrisontól.
  – Nem tudom. Csakhogy – mindig így jár, akinek valami dolga akad velük... Őrülten el tudnak hitetni akármit az emberrel.
  És Prout tanár úr újra behívta szobájába a derék fiúkat, és sikerült úgy az Ő ártatlan lelküket, mint a magáét még tízölnyivel mélyebb kábult elképedésbe merítenie. Beszélt lépésekről és rendszabályok-ról, a csoporton belül és a csoporttal szemben alkalmazott hangról és méltányosságról, és sürgette őket, hogy tapintatosan intézzék el ezt az ügyet.
   Így hát megkérdezték Beetle-t, hogy nem állt-e összeköttetésben valami más pénzkölcsönzővel. Beetle tüstént odament a felügyelő tanárjához, és kérdőre vonta, hogy minő jogon kezdett újra Harrison és Craye egy olyan ügyet, amely közte és a tanár közt elintéződött már. Megsértett ártatlanság dolgában senki sem múlhatta felül Beetle-t.
  Akkor aztán eszébe ötlött Prout-nak, hogy ő talán csakugyan méltatlanul bánt a vádlottal, aki nem is próbálta tagadni vagy enyhíteni a maga bűnét. Elküldött Harrisonért és Craye-ért, szelíden szemrehányást tett nekik, amiért ilyen hangot használtak egy megtért bűnössel szemben, s a két fiú kétségbeesetten tért vissza a közös szobába. Aztán fejvesztett vizsgálatot rendeztek az egész csoportban, végsőkig felkorbácsolva a szolgadiákok idegeit, s végül óriási hűhóval felfedezték az apró kölcsönöknek azt a természetes és elkerülhetetlen rendszerét, amely a kisfiúk közt uralkodik.
  – Hát igen, Harrison, Thornton kölcsönzött nekem múlt szombaton egy pennyt, mert bírságot kellett fizetnem egy ablaktörésért; és azt a pennyt elköltöttem Keyte-nél. Nem tudtam, hogy ez is hiba. Wray pedig két pennyt kért kölcsön tőlem, mikor egy ötshillinges posta-utalványt kaptam a nagybátyámtól, Keyte-nél váltottam be, de még vakáció előtt vissza fogja fizetni. Nem tudtuk, hogy van valami rossz ebben.
  Órák hosszat merültek el efféle históriákba, de uzsorára nem bukkantak, sőt nem is láttak semmit, ami csak meg is közelítette volna a Beetle követelte rémületes kamatlábat. A szeniorok – minthogy az iskolában nem volt szokás meghajolni a szobafőnökök tekintélye előtt, csupán a kötelező játékok alatt –, kereken meg-mondták nekik, hogy hordják el magukat. Semmi körülmények között nem voltak hajlandók tanúskodni. Kijelentették, hogy Harrison szamár, Craye nemkülönben; de a legnagyobb a felügyelő tanár.
   Ha egy csoport tetőtől talpig fel van fordulva, akármilyen jó legyen is a lelkiismerete, gócokra és klikkekre bomlik – apró gyűlések folynak a félhomályban, bizottságok ülnek össze a boksz-teremben, csoportok verődnek egybe a folyosón.
 S mikor az a három gonosz fiú egyik ilyen csoporttól a másikig lopódzott, nagy titokzatosságot tettetve, vigyázzt kiáltva, mikor semmi szükség sem volt a vigyázatra, és „ne add tovább”-ot suttogva abban a pillanatban kitalált álbizalmasságok után – lassanként az egész csoport körül volt fonva az összeesküvés és cselszövés látszatával.	  
   Néhány nap múlva derengeni kezdett Prout agyában hogy a folytonos lesben állás légkörében mozog. Rejtelmek környezték mindenfelől, figyelmeztető kiáltások előzték meg nehéz lépteit, és jeladásokat suttogtak fülelő háta mögött. M’Turk és Stalky kitaláltak egy csomó képtelen és üres mondatot – megbeszélt szavakat, melyek úgy röpültek végig a csoport helyiségein, mint a tűz a tarlón. Ritka hecc volt, s az uzsorabizottságnak egyetlen gyakorlati eredménye az lett, hogy egy fiú félelmes komolysággal kérdezte meg a barátját: „Gondolod, hogy sok ilyesmi történhetik ebben a csoportban?” A másik azt felelte: „Hja, tudod, az ember sohasem lehet elég óvatos.”
  Könnyű elképzelni, milyen hatása lehetett mindennek egy emberséges lelkű és jó szándékú felügyelő tanárra. Meg aztán olyan ember, aki őszintén fáradozott azon, hogy megszerezze tanítványai becsülését, nemigen szeretheti, ha akárcsak bizonyos távolságról is, mint „népszerű Proutot" írja le egy gyors nyelvű, sötét képű és mogorva tekintetű kelta. Az a hír, hogy a közös tanulószobában, félhomály idején, egészen szokatlan históriákat beszél el egy fiú, aki nem fukarkodik a bizalmassággal, izgatja az ilyen embert; és lelki békéjét még a mesterkélt és gyöngéd udvariasság sem állíthatja helyre –, mert Stalky olyan udvariasan modort terjesztett el Prout körül, aminőt bölcs, felnőtt emberek szoktak használni megriadt gyermekekkel szemben.
  – Úgy tetszik nekem, a csoport hangja megváltozott, mégpedig nem előnyére – mondta Prout Harrisonnak és Craye-nek. – Nem vették észre? Én egy pillanatra sem akarnám gyanúsítani.
Sohasem gyanúsított; de viszont sohasem is tett egyebet, s a világ legjobb szándékaival oly idegessé tette a szobafőnököket, amilyen idegesek egészséges fiúk egyáltalán lehetnek. És ami a legrosszabb: ezek néha-néha már azon kezdtek gondolkozni, vajon nincs-e valamely igazság Stalky és társainak abban a gyakran megismételt kijelentésében, hogy Prout „sötét barom”.
   –Amint tudják, nem vagyok olyan ember, aki minden apróság miatt felfortyan, ami a fülébe kerül. Én hiszek abban, hogy szabad-jára hagyhatom a csoportomat, hadd boldoguljon a maga módja szerint, csak persze egy kicsit a hóna alá nyúlok. De most hatá-rozottan észre lehet venni, hogy megromlott a tisztességtudás a csoportban. Alantasabb hangot használnak olyan ügyekben, amik a csoport becsületét érintik, és valami nyerseséget is látok.

„Ó Prout tanár úr nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű!
            Patás tanár úr nagyszerű,
            Csupa derű, csupa derű,
            S ennek az oka egyszerű:
            Szereti, hogyha népszerű,
            Ha népsze-népsze-népszerű!”

  A szoba ajtaja félig nyitva volt, és húsz tiszta gyerekhang éneke, kissé fátyolozottan bár, de mégis áthallatszott a dal a többi közös tanulószobába is. A szolgadiákok meglehetősen szerették ezt a nótát; a szöveg Beetle műve volt.
  – Ilyesmi ellen okos embernek nincs kifogása – mondta fanyar mosollyal Prout –, hanem hát tudják, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ki tudják-e nyomozni, hogy miféle közvetlen befolyás okozta mindezt? Most úgy beszélek magukkal, mint a csoport fejeivel.
  – Az egészen kétségtelen – mondta bosszúsan Harrison. – Tudom, mit tetszik gondolni, tanár úr. Az egész akkor kezdődött, mikor az ötös szoba lakói bekerültek a közös szobákba. Hiába is kerülgetjük ezt, Craye. Te is tudod.
  – Néha meglehetősen megnehezítik a dolgunkat – mondta Craye. – Harrison leginkább a modorukra értette, amit mondott.
  – Szóval megakadályozzák magukat a kötelességük teljesítésében?
  – Nem, tanár úr. Csak ránk néznek és nevetnek, és rendesen
fintorgatják az orrukat.
  – Ah – mondta résztvevőén Prout.
  – Azt hiszem, tanár úr – mondta Craye vakmerőén a dolog
lényegére térve –, sokkal jobb volna, ha visszaküldenék őket a szobájukba... igenis, a csoportra nézve jobb volna. Nagyon öregek már azok a közös szobához.
  – Hiszen fiatalabbak, mint Orrin vagy Flint meg egy tucat másik, aki hirtelenében eszembe jut.
  – Igen, tanár úr, de az valahogy mégis más. Ezeknek nagyobb a hatásuk. Van valami fogásuk, amivel egészen nyugodtan úgy
felforgatják a dolgokat, hogy az ember tehetetlen velük szemben. Legalábbis, ha valaki...
  – Szóval maga azt gondolja, hogy jobb lenne, ha megint a szobájukba kerülnének?
  Harrison és Craye lelkesen erősítették meg ezt a vélekedésüket. Mint Harrison mondta később Craye-nek: „Ezek meggyöngítették a tekintélyünket. Túlságosan nagyok ahhoz, hogy elverje őket az ember; csúffá tettek bennünket abban az uzsora-ügyben, s az egész iskola nevetett rajtunk. Én jövőre katonaiskolába megyek. Tanulnom kellene, ezek pedig úgy intézték a dolgot, hogy az őrültségeik miatt fele munkámat sem tudtam elvégezni. Ha visszamennek a szobájukba, legalább lesz egy kis békességünk."
  – Hahó, Harrison! – M’Turk ott tapogott a másik sarkon, minden lehető irányba forgatva a szemét. – Kitartás, öregem, kitartás. Csak rajta! Le kell gyűrni az ilyesmit! Le kell gyűrni!
  – Hogy érted ezt?
  – Egy kicsit mélázónak látszol – mondta M’Turk. – Kimerítő dolog lehet egy csoport becsületére felügyelni, ugyebár? Igaz, hát hogy álltok azokkal a hazug pletykákkal?
  – Hallgass ide – mondta Harrison, kitörő hálát remélve. –Tanácsoltuk Proutnak, hogy engedjen vissza benneteket a szobátokba.
  – Mi az ördög! Hát kik vagytok ti, hogy beleszóljatok olyasmibe, ami ránk meg a felügyelő tanárra tartozik? Komolyan mondom, ti ketten kemény próbára tesztek bennünket, nagyon kemény próbára. Mi persze nem tudhatjuk, mennyire éltek vissza a helyzetetekkel, hogy Prout tanár urat elfogulttá tegyétek irántunk; de ha készakarva megállítotok és előadjátok, hogy megbeszéltetek vele valamit a hátunk mögött, titokban... hát akkor igazán nem tudom, mit csináljunk veletek.
  – Ez már gyalázat – kiáltotta Craye.
  – Bizony az. – M’Turk hosszú, sovány arcán félelmesen ünnepélyes kifejezés foglalt helyet. – Ördögbe is, más dolog a szoba felügyelő, és más a segédtanár; de ti úgy látszik, egyesíteni akar játok magatokban ezt a kettőt. Ti tanácsoljátok ezt meg azt?
Ti mondjátok meg, hogyan és mikor kerüljünk vissza a magunk
szobájába?
  – De... de... mi azt hittük, hogy szeretnétek visszakerülni, Pulyka, igazán azt hittük. Tudjátok, mennyivel kényelmesebben élhettek ott?   – Harrisonnak már majdnem könnyes volt a hangja.
M’Turk félrefordult, mintha el akarná titkolni lelki izgalmát.
  – Meg vannak törve! – ezzel a kiáltással rohanta meg Stalkyt és Beetle-t a bokszteremben. – Betegek már! Könyörögtek a Patásnak, hogy engedjen vissza bennünket az ötös számba. Szegény ördögök! Szegény kis ördögök!
  – Ez az olajág – jegyezte meg Stalky. – Bizony, ez a fehér zászló! Gondolkozzunk a dolgon: matagrabolizáltuk őket.
 Még aznap, rögtön tea után, Prout értük üzent, és megmondta nekik, hogy ha tönkre akarják tenni a jövendőjüket azzal, hogy a mun-kájukat elhanyagolják, hát az egészen az ő dolguk. Mindamellett azért hívatta őket magához, mert értésükre akarta adni, hogy a közös szobákban egy óráig sem tűrhetik meg őket. A maga részéről gondolni sem szeret arra, hogy mennyi idejébe fog kerülni, míg rossz hatásuk nyomait eltüntetheti. Hogy Beetle milyen mélyen ereszkedett le a fiatalos képzelődés alantas szintjére, arról majd később szándékozik meggyőződni; és Beetle bizonyosra veheti, hogy ha nyomára jut olyan következményeknek, melyek az ifjú lelkek megrontására vallanak…
  – Miféle következményeknek, tanár úr? – kérdezte Beetle, aki
ez egyszer igazán el volt képedve; M’Turk pedig nyugodtan belerúgott a bokájába, amiért „megfogatta magát" Prouttal.
   – Beetle – folytatta a felügyelő tanár –, igen jól tudja, hogy mit jelent ez. – Rövid és gonosz volt az ő szeme előtt lejátszódott
szereplésük, s mivel in loco parentis vigyáz még meg nem rontott
lelkű társaikra, kénytelen elővigyázatossági intézkedéseket foganatosítani. A prédikáció befejezéséül átnyújtotta nekik az ötös
szoba kulcsát.
   – De mit is jelent a fiatalos képzelődés alantas szintje? – kérdezte Beetle a lépcsőn.
   – Sohasem tudtam, hogy olyan szamár vagy, és mentegetőzni
kezdesz – mondta M’Turk. – Remélem, jól leszedtem a bőrt a bokádról. Minek engeded felhúzatni magadat akárkitől is?
   – Eh, felhúzás! Úgy látszik, felingereltem valamivel tudtomon
kívül. Ha előre tudom, hogy mi a baja, persze hogy ügyesebben
viselkedem. Most már késő. De kár! „Alantas szint." Mi az ördögöt akarhatott ezzel?
   – Mindegy – mondta Stalky. – Tudtam, hogy boldoggá tesszük ezt a csoportot. Emlékezzetek csak vissza, megmondtam én ezt előre, de esküszöm, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül.


  – Nem – mondta szilárd hangon Prout, a tanári teremben.
  – Megmaradok amellett, hogy Gillettnek nincs igaza. Annyi igaz, hogy visszaküldtem őket a szobájukba.
  – A puskázásról való ismeretes nézetei ellenére? – mormogta a kis Hartopp. – Micsoda erkölcstelen megalkuvás!
  – Egy pillanatot kérek – mondta John tisztelendő. – Én... mi valamennyien kétségbeejtő, tökéletes diszkréciót mutattunk
az utolsó tíz nap folyamán. Most már tudni szeretnénk mindent.
Vallja meg, volt-e csak egy boldog pillanata is, mióta...
  – Ami a csoportomat illeti, nem volt – mondta Prout. – De ön tökéletesen téved azoknak a fiúknak a megítélésében. A többiekre való tekintettel – önvédelemből...

   – Haha! megmondtam, hogy így lesz – mormogta John tisztelendő.
   – Kénytelen voltam visszaküldeni őket. Az erkölcsi hatásuk kimondhatatlan volt, egyszerűen kimondhatatlan.
  És apránkint elmondta a történetét, elkezdve Beetle uzsorás-kodásán, s befejezve a szobafőnökök kérésével.
   – Beetle a Shylock szerepében, ez új dolog nekem – mondta
megránduló ajakkal King. – Hallottam erről rebesgetni...
   – Azelőtt? – kérdezte Prout.
   – Nem, az után, hogy ön foglalkozott velük; de gondosan
elkerültem  minden  vizsgálódást.   Sohasem  avatkozom  bele mások...
   – Ami engem illet – mondta Hartopp –, én szíves örömest adnék neki öt shillinget, ha képes volna három vaskos hiba nélkül kidolgozni egy közönséges kamatos kamatszámítást.
   – Mi-mi-micsoda! – Mason, a matematikatanár dadogta ezt, büszke örömmel az arcán. – Ön is, kolléga úr... no lám, egészen az én esetem!
   – Ön tehát vizsgálatot rendezett? – a kis Hartopp hangja elfojtotta Masonét, mielőtt Prout felfoghatta volna ennek a mondatnak jelentőségét.
   – Maga a fiú célzott arra, hogy sok ilyesmi történik a csoportban – mondta Prout.
   – Nagy mester ebben a tekintetben – szólt a káplán. – Hanem, ami a csoport becsületét illeti...
   – Azt egy hét alatt lezüllesztették. Én évekig dolgoztam, hogy felépítsem. Tulajdon szobafőnökeim, márpedig a fiúk nem szívesen panaszkodnak egymásra, azok könyörögtek nekem, hogy szabadít-sam meg tőlük. Ön azt mondja, Gillett, hogy megnyerte a bizalmukat: Ők majd mást fognak mesélni önnek. Tőlem ugyan a maguk módján mehetnek a pokolba. Én halálosan rájuk untam – mondta keserűen Prout.
  John tisztelendő volt az, aki mosolygós arccal megindult a pokol felé, közvetlenül azután, hogy az ötös számú szoba lakói befejezték vidám lakomájukat (két shilling és négy pennybe került), és nekiültek, hogy a holnapi leckét preparálják.
  – Tessék beljebb kerülni, padre – mondta Stalky, előretolva
a legjobb széket. – Az utolsó tíz napban csak hivatalosan volt
szerencsénk önhöz.
  – Hja, a büntetésüket töltötték ki – mondta John tisztelendő;
– Én nem szűröm össze a levet gonosztevőkkel.
  – No, de azóta ismét visszahelyeztek a jogainkba – szólalt meg M’Turk. – Prout úr megenyhült.
  – És semmi folt nincs a becsületünkön – mondta Beetle. – Kínos epizód volt, padre, nagyon kínos.
  – Nohát, gondolkozzanak egy kicsit, és figyeljenek ide, gyerme-keim. Ma este a maguk jelleméről volt szó. Hogy az iskola
nyelvén beszéljek, mi az ördögöt csináltak maguk Prout tanár úr csoportjában? Nincs ezen semmi nevetnivaló. Azt mondja, úgy lealacsonyították a hangot a csoportjában, hogy kénytelen volt visszazsuppoltatni magukat a szobájukba. Igaz ez?
  – Szóról szóra igaz, padre.
  – Ne nyelveljen, Pulyka. Hallgasson ide. Már sokszor elmondtam maguknak, hogy az egész iskolában jóra-rosszra egyaránt maguknak van a legnagyobb befolyásuk. Tudják, hogy én nem szoktam etikáról és erkölcsi törvényekről beszélni, mert nem hiszem, hogy az emberi állat kölykén meg lehetne látni, milyen férfi lesz belőle néhány esztendő múlva. De mindegy, mégis azt kell gondolnom, hogy maguk megrontották a fiatalokat. Ne szakítson félbe, Beetle, hallgasson ide. Prout tanár úrnak az a véleménye, hogy maguk egy vagy más módon megrontották a társaikat.
  – Ó, Prout tanár úrnak olyan sokféle véleménye van, padre – mondta komolyan Beetle. – Melyik ez a sok közül?
  – Azt mondja, hogy hallotta, mikor maga suttogva mondott el egy történetet lámpagyújtás előtt a közös tanulószobában.
És Orrin éppen akkor szólt közbe, mikor ő kinyitotta az ajtót:
hagyd abba, Beetle, túlságosan undok história. Mit szól ehhez?
  – Emlékszik, padre, Mrs. Oliphant Ostromlott város-ára, amit
ön adott kölcsön nekem? – kérdezte Beetle.
 A padre igenlően bólintott.
   – Ebből vettem át az ötletet. Csakhogy város helyett a kollégiumot írtam le ködös időben, amint elhalt fiúk kísértetei ostromolják és kihurcolják a gyerekeket az ágyukból. A nevek mind igaziak. Az ember suttogva mondja el a históriát, tetszik tudni, ezekkel a nevekkel. Orrin egy csöppet sem szerette. Egyik sem engedte soha, hogy befejezzem, különösen a vége felé borzalmas.
   – De hát uramisten, miért nem magyarázta meg ezt Prout tanár úrnak, mért hagyta meg benne azt az impressziót...
   – Padre Sahib – mondta M’Turk –, nem ér az semmit, ha Prout tanár úrnak megmagyaráz valamit az ember. Ha az egyik impressziót kiverték a fejéből, bizonyosan szerez egy másikat.
   – A legjobb szándékból cselekedett. Ő in loco parentis ügyel reánk – mormogta Stalky.
   – Maguk ördögfiak – felelte John tisztelendő. – Ha jól értettem, az uzsorás história is afféle impresszió volt, amit maguk sugalltak a felügyelő tanárjuknak.
   – Hát... volt egy kis részünk benne– mondta Stalky. – Én tartoztam Beetle-nek két shilling négy pennyvel, legalább Beetle azt mondja, de sohasem szándékoztam megfizetni. Aztán egy kicsit megállottunk vitatkozni a lépcsőn, és Prout tanár úr véletlenül belecsöppent a vitánkba. így történt az egész, padre. Készpénzben kifizetett (de azért levonta a zsebpénzemből), és Beetle annak rendje és módja szerint átadta neki a kötelezvényemet.
Hogy azután mi történt, nem tudom.
   – Túlságosan őszinte voltam – mondta Beetle. – Mindig is az vagyok. Tetszik látni, padre, a tanár úr valami impresszió hatása alatt áll, és meglehet, hogy helyreigazíthattam volna ezt az impressziót; de csakugyan nem lehettem bizonyos abban, hogy a csoportjában nem dühöng a pénzkölcsönzés, hogy is lehettem volna bizonyos? Azt gondoltam, a szobafőnökök többet tudhatnak erről, mint én. Ennek így is kéne lenni, ők a nyilvános iskolák legfőbb támaszai.
  –Iparkodtak is, hogy megtudjanak mindent – mondta M’Turk. – Olyan lelkiismeretes, jó szándékú, egyenes, tiszta lelkű két fiú az, hogy különbet nem is kívánhat, padre. Fenekestül felforgatták a házat Harrison és Craye, a lehető legjobb szándékokkal.
   – Ők legalább így mondták...

Elmondották világosan,
Fülünkbe bőgték hangosan, –

mondta Stalky.
   – Az én személyes impresszióm az, hogy maguk hárman feltétlenül akasztófán végzik – mondta John tisztelendő.
   – De hiszen mi nem csináltunk semmit – felelte M’Turk.
– Prout tanár úr volt az oka mindennek. Nem tetszett valaha egy
könyvet olvasni a japán birkózókról? A nagybátyám, aki a hadi-tengerészetnél szolgál, szép könyvet adott egyszer nekem erről
a tárgyról.
   – Ne próbáljad másra terelni a szót, Pulyka.
   – Nem is próbálom. Csak példát hozok fel, mint valami pré-dikációban. Ezek a birkózók rájöttek valami fogásra, amelynek
segítségével az egész munkát a másikkal végeztethetik el. Ők az
tán csak egy kis mozdulatot tesznek, s az magától felfordul.
Dzsiu dzsicu-nak vagy tokoná-nak vagy valami ilyesminek hívják ezt a birkózást. Prout tanár úr egy dzsiu dzsicu - birkózó. Mi nem tehetünk semmiről.
   – Azt hiszi, nekünk sikerült megrontani a szolgadiákok lelkét? – kérdezte Beetle. – Azon kezdem, hogy nincs is nekik, s ha van, az már régen meg van rontva. Voltam én is szolgadiák, padre.
   – Hát én azt képzeltem, hogy ismerem a maguk huncutságainak rendes menetét; de hogyha ennyi fáradsággal halmozzák fel maguk ellen a körülményes bizonyítékokat, senkit sem vádolhatnak, aki...
   – Nem vádolunk mi senkit, padre. Egy szót sem szóltunk Prout tanár úr ellen. Ugye, fiúk? – és Stalky végignézett a társain. – Mi szeretjük őt. Fogalma sincs róla, mennyire szeretjük.
   – Hm, elég jól eltitkolják a szeretetüket. Gondolkoztak azon
valaha, hogy ki dobta ki magukat elsősorban a szobájukból?
   – Prout tanár úr dobott ki – mondta jelentősen Stalky.
   – Nos hát nem ő, hanem én. Nem akartam; de félek, hogy egynéhány szavam azt az impressziót keltette Prout tanár úrban... 
Az ötös számú szoba hangosan felkacagott.
   – No látja, önnel is ugyanígy áll a dolog, padre – mondta M’Turk. – Prout tanár úr túlságosan gyorsan szerez valami impressziót, ugyebár? De azért ne gondolja, hogy nem szeretjük őt, mert igenis, szeretjük. Nincs benne egy szemernyi gonoszság sem.
Kettős koppantás hallatszott az ajtón.
  – Az igazgató úr hívatja a szobájába az ötös számú szoba lakóit, mégpedig azonnal –hallatszott Foxynak, az iskolaszolgának hangja.
  – Juj! – kiáltott fel John tisztelendő. – Úgy látszik, valakik most nagy bajba kerülnek.
  – Szavamra, Prout odament az igazgató úrhoz, és mindent elmon-dott neki – szólt Stalky.
  – Olyan ez az ember, mint egy megelevenedett kétvégű bot.
Nem tisztességes dolog belerángatni az igazgatót egy csoport zene-bonájába.
  – Ajánlanám, hogy dugjanak egy-egy füzetet a ruhájuknak...
hm bizonyos részébe – mondta jóindulatúan John tisztelendő.
  – Huh! Az igazgató a vállára szokott csapni az embernek, s az
ütés olyat csattanna, mint egy bedöntített csűrkapu – mondta Beetle. – Jó éjszakát, Padre. Mi már benne vagyunk.
  És újra ott álltak az igazgató előtt – Béliál, Mammon és Jupiter. De most maguknál ravaszabb emberrel akadt dolguk. Prout tanár úr nehézkesen és szomorúan beszélt neki félóra hosszat; s az igazgató mindent látott, ami a felügyelő tanár előtt rejtve maradt.
     – Maguk felbosszantották Prout tanár urat – mondta elgondol-kozva. – A felügyelő tanárok nem arra valók, hogy a fiúk kelleténél jobban bosszantsák őket. Magam sem szeretem ha a fiúk kelleténél jobban bosszantanak. Azt sem szeretem, ha közvetve bosszantanak ilyen dolgokkal. Önök tehát engem bosszantottak. Ez igen komoly vétség. Megértették?
  – Igenis, igazgató úr.
  – Hát akkor most én szándékozom felbosszantani magukat, személyes és magántermészetű okokból, mert magukra kell vesztegetnem az időmet. Maguk nagyok már ahhoz, hogy verést
kapjanak, tehát azt hiszem, valami más módon kell jelét adnom
a nemtetszésemnek. Például fejenként ezer sor büntetési feladattal, egyheti szobafogsággal, meg egypár hasonló dologgal. Ugyebár, maguk túlságosan nagyok ahhoz, hogy verést kapjanak?
  – Ó, dehogyis, igazgató úr – mondta vidáman Stalky; mert egyheti szobafogság nyár idején fölötte komoly dolog.
  – Nagy-gyon jó. Hát akkor megteszem, amit tehetek. Nagyon
sajnálom, miért bosszantottak fel.
  Becsületes, egyenletes, méltányos pálcaütések kezdtek suttogni, de a fiúk csupán azt érezték méltánytalannak, hogy az igazgató meg-megállt, és beszélt az egyes ütések között. Ilyenformán:
  – Az alsóbb... osztályokban támadásnak tenném ki magamat ezzel. Maguk hálásabbak lehetnének... az előjogaikért.
Van egy bizonyos határ... tapasztalásból is megtalálja az ember, Beetle... ezen a határon túl sohasem célszerű folytatni a magán-bosszút, mert... ne mozogjon... előbb vagy utóbb... összeütközésbe kerül... a felsőbb hatósággal, amely tanulmányozta már ezt a bizonyos állatfajtát. Et ego... kérem csak, M’Turk ...in Arcadia vixi. Én is éltem Árkádiában. Van ebben valami égbekiáltó igazságtalan-ság, és ez befolyásolhatná... a maguk vérmérsékletét. így rendben vagyunk! Most mondják majd meg a felügyelő tanárjuknak, hogy formálisan megvesszőztem magukat.
  – Szavamra – mondta M’Turk, a lapockáját facsargatva a folyosón végig. – Ez szép kis dolog volt! Pokolian jó „szeme" van az igazgatónak.	
  – Hát nem volt ravasz gondolat tőlem, hogy a verést kívántam – mondta Stalky – a többi büntetés helyett?
  – Ostobaság! Hiszen azért hívatott oda minket. Én már ismerem a szeme járását – mondta Beetle. – Csak az Isten őrzött, hogy sírva nem fakadtam.
  – No, én sem mosolyogtam éppen – vallotta be Stalky.
  – Menjünk le a fürdőszobába, és nézzük meg, mi kárt tett bennünk. Egyikünk tarthatja a tükröt, a többiek meg odasandíthatnak.
  Ezzel foglalkoztak vagy tíz percig. Az ütések nyomán igen piros és igen egyenletes csíkok látszottak. Nemigen lehetett különbséget tenni közöttük, alaposság, eredményesség s a körvonalaknak ama bizonyos tisztasága tekintetében, mely a művészi munkát jellemzi.
  – Mit csinálnak maguk itt? – Prout tanár úr fenn állt a fürdő-szobához vezető lépcsőn, mert odacsalta a lubickolás zaja.
  – Csak megvesszőzött az igazgató úr; és most lemossuk a vért.
Az igazgató úr azt mondta, hogy mondjuk el a tanár úrnak. Egy
perc múlva jelentkezünk, tanár úr. (Halkan.) – Örül most a Patás!
  – Meg is érdemel egy kis örömet, szegény ördög – mondta M’Turk, az ingét felhúzva. – Leizzasztottunk belőle vagy másfél fontot, mióta nekiláttunk a dolognak.
  – De nézzétek csak, voltaképpen mért nem haragszunk mink az igazgatóra? Azt mondta, hogy ez égbekiáltó igazságtalanság.
És az is – mondta Beetle.
  – Drága egy ember – szólt M’Turk, egyebet nem méltóztatott
válaszolni.
   Stalky úgy nevetett, hogy bele kellett kapaszkodnia egy fürdőkád szélébe.
  – Mit nevetsz, te szamár? – kérdezte Beetle.
  – Hát erre az... erre az égbekiáltó igazságtalanságra gondolok!


Az erkölcsjavítók


A vereséget nem lehetett eltitkolni. Prouté volt a diadal, de nem sajnálták tőle. Ha megszegte is a játék törvényeit, mikor az igazgatót beavatta a dologba, Ők mindenesetre jól mulattak a pénzükért.
  John tisztelendő megragadta a legelső alkalmat, hogy a történteket alaposan megbeszélje velük. Agglegénytanárok olyan iskolában, ahol a tanárok szobái szándékosan szét vannak szórva a diák különszobák és tantermek között, gyakran meglátogathatják a rájuk bízott fiúkat. Az ötös számú szoba sok esztendő alatt megismerte és óvatosan kipróbálta John tisztelendő jellemét. A tisztelendő határozottan gentleman volt. Kopogott a különszoba ajtaján, mielőtt belépett volna; látogatóként viselkedett, és nem odatévedt liktor módjára; sohasem untatta őket a beszédjével, és sohasem vitte át a hivatalos életbe az üres órákban tett bizalmas vallomásokat. Prout mindig valóságos veszedelem volt; King csak úgy jelent meg, mint a vérbosszú képviselője; még a kis Hartopp is, aki természetrajzról fecsegett, ritkán feledkezett meg a hivataláról; hanem John tisztelendő várva várt és szeretett vendége volt az ötös számú szobának.
   Úgy tessék hát elképzelni őt, amint a fiúk egyetlen karosszékében ül, foga között égő pipával – hármas tokája ráereszkedik papi gallérjára, és olyanokat fúj, mint egy szeretetre méltó cethal, miközben az ötös számú szoba elbeszélget az életről, úgy, ahogy ő látja, különösen pedig az igazgatóval lefolyt utolsó találkozásról – ama bizonyos uzsoraügyben.
  – Hetenkint egy verés végtelenül jót tenne maguknak – mondta pislogva és egész testében rázkódva a tisztelendő –, és saját kijelentésük szerint maguknak teljesen igazuk volt.
  – Meglehetősen, padre! Be is bizonyíthattuk volna, ha szóhoz enged jutni – mondta Stalky –, de azt nem tette. Ravasz róka az igazgató.	
   
   – Tökéletesen érti magukat. Hehehe, becsületesen megszolgálták azt maguk.
   – De rettentően becsületes ember. Nem szokott reggel megverni valakit, és délután prédikálni neki – mondta Beetle.
   – Ahhoz nem is ért, hála istennek, nem pap – mondta M’Turk.
Az ötös számú szobának igen szigorú nézetei voltak a paptanárokról, és mindig hajlandók voltak vitába szállni a lelkipásztorukkal.
   – Majdnem minden más iskolának papi igazgatója van – mondta szelíden John tisztelendő'.
   – Az nem jó a gyerekeknek – felelte rá Stalky. – Elkedvetleníti őket. Persze magával, padre, másként áll a dolog. Maga az iskolához tartozik, akárcsak mi. Én a rendes papokra gondolok.
   – No hiszen én nagyon rendes pap vagyok, és Hartopp tanár úr is pap.
   – Igen ám, de akkor szentelték fel, mikor már itt volt a kollégium-ban. Láttuk, mikor vizsgázni ment. így rendjén van – mondta Beetle. – De csak gondolja meg, mi lenne, ha az igazgató is pappá szenteltetné magát.
   – Hát mi lenne akkor, Beetle?
   – Ó, egy esztendő alatt szétesne az egész kollégium. Az már
bizonyos.
   – Honnan tudja? – kérdezte mosolyogva John tisztelendő.
   – Mi már majdnem hat esztendeje vagyunk itt. Körülbelül mindent tudunk a kollégium dolgairól – felelte Stalky. – Hiszen még maga is egy szemeszterrel utánam jött, padre. Emlékszem, mikor az első óráján a tanteremben megkérdezte a nevünket.
Voltaképpen csak King, Prout és persze az igazgató idősebbek
nálunk, ebben a tekintetben.
   – Igaz, sok változás történt a tanárok között.
   – Huh! – mordult fel Beetle. – Idejöttek, aztán elmentek, hogy megházasodjanak. Ez is szép módja annak, hogy megszabaduljunk valakitől.
   – Úgy látszik, Beetle barátunk nem szereti a házasságot?
   – Nem, padre, ne tréfáljon velem. Találkoztam vakációban olyan fiúkkal, akiknek nős tanárai voltak!
Hát az egyszerűen rettenetes Azoknak kisbabáik vannak, a kisbabáknak foga jön, a kisbabák kanyarót kapnak, szóval csupa olyan dolog történik velük, ami nagyon furcsa az iskolán belül, aztán a tanár felesége teadélutánokat rendez. Gondolja csak el, padre, teadélutánokat! Meg reggelire hívja a fiúkat.
   – Az még nem volna nagy baj – mondta Stalky. – De a felügyelő tanárok magára hagyják a csoportjukat, s a szobafőnökökre bíznak mindent. Egy fiú elmondta nekem, hogy az iskolában posztóval bevont nagy ajtók s egy mérföld hosszú folyosó volt az ő csoportjuk és a felügyelő tanár lakása közt. Csinálhattak, amit akartak.
   – Szeretem, mikor a sátán undorodik a bűntől.
   – Ó, tréfálni könnyű, de azért tudja maga, Padre, hogy mit akarunk mondani. Rövid idő múlva minden rosszabbra fordul.
Aztán akkora a felfordulás és a zenebona, hogy az újságokba kerül, s egy csomó fiút kicsapnak... hiszen tudja.
   – De mindig csak a rosszakat, azt ne feledd. Parancsol egy csésze csokoládét, padre? – kérdezte M’Turk, kezében a kannával.
   – Nem, köszönöm, hiszen pipázom. Mindig a rosszakat? No, csak folytassa, kedves Stalky.
   – Akkor aztán – Stalky kezdett belemelegedni – mindenki azt
mondja: ki hitte volna? Borzasztó fiúk! Gonosz kis kölykek!
És ennek, azt hiszem, mind a házas felügyelő tanárok az okai.
   – Úgy ítél, mint Dániel.
   – De így van – vágott közbe M’Turk. – Én is találkoztam vakáció-ban fiúkkal, akik ugyanezt mondták el nekem. Messziről nagyon tetszetősnek látszik. Szép külön ház, s egy szép asszony benne. Csakhogy nem úgy van. Ez elvonja a felügyelő tanárokat a munkájuktól, a szobafőnököknek túlságosan nagy hatalmat ád, és... szóval, elront mindent. Nem azért mondom, mintha a mi iskolánk egészen rendes iskola volna. Nálunk éppen úgy fölveszik a zugiskolákból kidobott söpredéket, mint a Stalky-féle jó kisfiúkat. Persze, így kell tenni, hogy az iskola hírnévre tegyen szert, s aztán valahogy csak becsúsztatják a diákokat a katonaiskolába. Ugye?
  – Úgy van, ó, M’Turk. Olyan szépen beszélsz, Pulyka, mintha
könyvből olvasnád.
  – Ezért aztán, ugyebár, másféle tanárokra van szükségünk, mint máshol. A mi iskolánk nem olyan, mint a többi.
  – Azokban az iskolákban, éppen amiatt, a nagy diákok átkozottul megkínozzák a kicsikéket, azt is mondta nekem egy fiú – szólt Beetle.
  – Nohát azt el kell ismerni, hogy maguk legnagyobb részét igénybe veszik egy nőtlen ember idejének. –John tisztelendő kritikus szemmel nézett végig vendéglátó gazdáin. – De hát sohasem érzik azt, hogy az emberek, mármint hogy a tanárok, egy kissé sokat foglalkoznak magukkal?
  – Nem éppen, nyáron egyáltalán nem. – Stalky elégedetten
pillantott az ablak felé. – Elég szabadon mozgunk, és meglehetősen sokszor hagynak magunkra.
  – Például most én is itt ülök a szobájukban, és nagyon útjukban vagyok, nem igaz?
  – Igazán nincs utunkban, padre. Csak üljön nyugodtan. Ne tessék elmenni. Tudja, hogy örülünk, valahányszor eljön.
  A hangjuk őszinteségében nem lehetett kételkedni. John tisztelendő kissé elpirult gyönyörűségében, és újra megtömte a pipáját.
   – Mi pedig rendesen tudjuk, hogy merre járnak a tanárok – mondta diadalmaskodva Beetle. – Például maga, padre, ugye, keresztülment tegnap este tíz után az alsó hálótermeken?
  – Igen, azért jöttem, hogy elszívjak egy pipát a felügyelő tanárjukkal. Nem, nem, semmiféle impressziót nem sugalltam neki. Hogy az utat megrövidítsem, átvágtam a maguk hálótermein.
  – Ma reggel megszimatoltam a dohánya szagát. A magáé erősebb, mint a Prouté. Tudtam – mondta Beetle, fejével bólogatva.
   – Uramisten – mondta szórakozottan John tisztelendő. Évek teltek el, míg Beetle rájött, hogy ez a felkiáltás inkább együgyűségének, mint megfigyelőképességének szólt. A hosszú, világos, elfüggönyözetlen és belső ajtók nélkül szűkölködő hálótermeken az éjszaka minden órájában keresztül-kasul jártak az egymást meg-látogató tanárok; mert agglegények tovább maradnak fenn, mint a házasemberek. Beetle soha nem is álmodott arról, hogy ennek az állandó ellenőrzésnek valami célja is lehet.
   – Ha már a gyerekek kínzásáról beszélünk – mondta össze-foglalásul John tisztelendő –, ugye, maguknak is keserves napjaik voltak szolgadiák korukban?
   – Inkább azt hiszem, hogy rettentő kis szörnyetegek voltunk – mondta Beetle, derűsen tekintve át azon a széles ösvényen, mely tizenegy és tizenhat esztendő között terpeszkedik. Úristen, micsoda kínzások voltak akkor – Fairburn, Gobby-Maunsel meg az egész csoportja!
   – Emlékszel, mikor Gobby három vak egérnek nevezett el
bennünket, és kényszerített, hogy felmásszunk a fiókos szekrények tetejére, és énekeljünk, miközben ő tintásüvegeket vagdalt hozzánk? – mondta Stalky. –Akkor voltak szép gyerekkínzások!
   – De most sohasem történik ilyesmi – mondta megnyugtatóan
M’Turk.
   – Ez éppen a maguk tévedése. Mi, emberek, mindig hajlandók
vagyunk azt mondani, hogy minden rendben van, ha minket magunkat nem bántanak. Némelykor kíváncsi vagyok, vajon
csakugyan megszűnt-e a kisebbek kínzása.
   – A kis szolgadiákok iszonyúan megkínozzák egymást, de a
felsőbb osztályokról el kell hinni, hogy buzgón készülnek a vizsgákra. Azoknak egyéb gondjuk van – mondta Beetle.
   – Hát maga mit gondol, padre? – kérdezte Stalky, erősen figyelve a káplán arcát.
   – Én kételkedem ebben. – Aztán hirtelen kitörve, így folytatta: – Szavamra mondom, maguk meglehetősen értelmes fiúk, de nem valami kitűnő megfigyelők. Azt hiszem, túlságosan el voltak foglalva azzal, hogy felbosszantsák a felügyelő tanárjukat, s azért nem látták, ami az orruk előtt történt a múlt héten a közös szobákban.
  – Micsoda? Én, én esküszöm, hogy nem láttunk semmit – mondta Beetle.
  – Hát akkor azt tanácsolnám maguknak, hogy nyissák ki a szemüket. Mikor egy kisfiú ott nyöszörög valamelyik sarokban, s a ruhája rongyokban lóg le róla, a feladatát pedig sohasem csinálja meg, azonkívül pedig közismerten a legpiszkosabb teremtés a kollégiumban, akkor valahol valami baj van.
   – Ez Clewer – mondta halkan M’Turk.
  – Igenis, Clewer. Hozzám jár franciára. Első osztályos, és majdnem úgy tönkre van silányítva, mint maga volt, Beetle.
Természettől fogva nem valami okos, de addig ütötték-verték, hogy most már majdnem hülye.
  – Ó, dehogy. Ezek ostobának tettetik magukat, hogy ne üssék
őket többet – mondta Beetle. – Én tudom.
  – Én sohasem láttam, amikor éppen ütötték – mondta John
tisztelendő.
  – Igazi diák nem is csinál ilyesmit nyilvánosan – mondta
Beetle –, Fairburn soha egy újjal sem nyúlt hozzám, ha látta
valaki.
  – Erről ne fecsegj, Beetle – szólt M’Turk. – Mind megkaptuk
a magunkét annak idején.
  – De én alaposabban megkaptam akárki másnál – mondta
Beetle. – Ha akar egy tekintélyt hallani a gyerekkínzásról, padre,
forduljon csak hozzám. A dugóhúzó, a kefe, a kulcs, a barack,
a karcsípés, a ringatás, az Ag-Ag és a többi...
  – Igen. Szükségem van magára, mint tekintélyre, vagyis inkább mindnyájuk tekintélyére, hogy megszüntessük ezt a bajt!
  – Mért nem fordul, padre, Abanához és Pharparhoz, Harrisonhoz és Craye-hez? Ezek Prout tanár úr kedvencei – mondta kissé keserűen M’Turk. – Mi még csak másodfőnökök sem vagyunk.
  – Gondoltam erre, de viszont mivel a legtöbb gyerekkínzás csak meggondolatlanságból történik...
  – Dehogyis, padre – mondta M’Turk. – Hencegő fickók szeretnek másokat kínozni. Meggondoltan teszik. Kieszelik a lecke órán, s aztán a lakószobákban végrehajtják.
  – Mindegy. Ha a szobafőnökök kezébe kerül a dolog, abból megint zenebona lesz. Ilyenben már volt részük. Ne nevessenek.
Hallgassanak rám. Én arra kérem magukat, az én „tizedik légiómat", hogy csendesen vegyék kezükbe a dolgot. Szeretnék a kis Clewerből tiszta és tisztességes gyereket faragni...
  – Akasszanak fel, ha megmosdatom – suttogta Stalky.
  – Tisztességes és önmagát megbecsülő fiút. Ami a másikat illeti, akárki is az, maguk felhasználhatják a befolyásukat – és itt egészen világias fény csillant meg a káplán szemében – olyan módon, ahogy maguknak tetszik, hogy lebeszéljék a gyerekkínzásról. Ez az egész. Magukra bízom. Jójszakát, gyermekeim.



   – Nohát, most mit csináljunk? – Az ötös szoba lakói egymásra
bámultak.
   – A kis Clewer a szeme világát is odaadná egy olyan helyért,
ahol nyugton maradhat. Ezt az egyet tudom – mondta Beetle.
   – Mit szólnátok ahhoz, ha a szobánkba fogadnánk szolgadiáknak?
   – Köszönöm, nem kérek belőle – mondta szilárdan M’Turk.
   – Piszkos kis fickó, és bemocskolna mindent. Amellett eszünk
ágában sincs, hogy ilyen utálatos Erik-fajta gyereket tartsunk magunk mellett. Szeretnél sétálgatni vele, és a nyaka köré fonni
a karodat?
  – Mégiscsak kitisztogathatná a lekváros bödönöket meg a pör-költkásás serpenyőt, úgyis piszkos most.
  – Ez nem elég jó módszer – mondta Stalky, nagy koppanással
rakva föl mind a két lábát az asztalra. – Ha megtaláljuk azt a tréfás kedvű fickót, aki megkínozta, és annak ellátjuk a baját, akkor minden rendben lesz. De voltaképpen miért is nem láttuk azt a gyereket, mikor a közös szobában voltunk?
  – Meglehet, hogy egy csomó szolgadiák összeesküvést szőtt Clewer körül. Szoktak néha ilyesmit csinálni.
   – Hát akkor az összes alsó osztályokat ide kell csődíteni a csoportunkba, csak úgy vaktában. Gyerünk – mondta  lelkesen
M’Turk.
   – Vigyázz, vigyázz! Nem szabad nagy hűhóval csinálni a dolgot. Akárki is a kínzója, nyugton volt, mert különben megláttuk volna – mondta Stalky. – Majd bejárjuk a házat, és addig szaglászunk, míg valami biztosat nem tudunk meg.
  Végigjárták a csoport közös szobáit, számba vettek minden kis és nagy diákot, akire gyanakodhattak; Beetle tanácsára végigvizsgálták még a fürdőszobákat és boksztermeket is, de eredmény nélkül. Úgy látszott, hogy mindenki jelen van, csak Clewer nincs.
   – Hohó! – kiáltott fel Stalky, egy különszoba ajtaja előtt hall-gatózva. – Hallgassátok csak!
  Sírásba fulladó, vékony nyivákolás hallatszott elfojtva az ajtó deszkáin át.

Szép kicsi Kitty, ballagott reggel –

   – Hangosabban, te kis gazember, különben hozzád vágok egy
könyvet!
Tejes köcsöggel –

– Ó, Campbell, kérlek, ne bánts!

...a vásár felé –

  Egy könyv vágódott valami puha tárgyhoz, és újra kezdődött a vinnyogás.
  – Nohát sohasem gondoltam volna, hogy különszobás fiú teszi ezt. Ez a magyarázata annak, hogy nem láttuk – mondta
Beetle. – Sefton és Campbell egy kicsit nehézsúlyúak ahhoz, hogy megbirkózzunk velük. Mellesleg, nem is lehet a szobájukba úgy belépni, mint egy közös szobába.
  – Micsoda tökfejek – M’Turk hallgatózott. – Mi mulatságos van ebben? Azt hiszem, Clewer a szolgadiákjuk.
  – Ezek nem szobafőnökök. Szép munka lesz – mondta Stalky híres hadi mosolyával. – Sefton és Campbell! Hohó, Campbell és Sefton! A kettő közül valamelyik zugiskolából került ide.
  Két korán megbajuszosodott ifjú volt ez, tizenhét és tizennyolc év között; kétségbeesett szüleik azzal a reménységgel küldték ide őket, hogy ha fél esztendeig keményen töltögetik fejükbe a tudományt, talán benyomhatják a katonai iskolába. Névlegesen Prout csoportjához tartoztak, valósággal azonban az igazgató ügyelt fel rájuk, s mivel vigyázott arra, hogy idegen, új fiúk sohasem emelked-hessenek szobafőnökségig, ezek úgy érezték, okkal haragszanak az iskolára. Sefton három hónapot töltött egy londoni zugiskolában, és kalandjai semmit sem vesztettek érdekességükből elbeszélés közben. Campbell, akinek finom ízlése volt öltözködés dolgában, és igen folyékonyán áradt belőle a szó, követte a barátja példáját, és gőgösen lenézte a többi halandót. Még csak a második szemesztert töltötték itt, s az iskola, mely pedig megszokta már azt, amit közönséges nyelven „zugiskolából kikerült söpredék”-nek szoktak nevezni, meglehetősen dühítő tartózkodást tanúsított velük szemben. Hanem a pofaszakálluk – Seftonnak valóságos borotvája is volt – meg a bajuszuk kétségtelenül nagy hatással volt mindenkire.
   – Bemenjünk és lebeszéljük őket erről? – kérdezte M’Turk.
   – Nemigen volt sok dolgom velük, de akármibe mernék fogadni,
hogy Campbell gyáva.
   – Nem, nem! Ez egyenes beszéd – mondta fejét rázva Stalky.
   – Jobb szeretem a kerülő utat. Különben hova lenne az erkölcsi
befolyásunk? Erre is kell gondolni.
  – Ostobaság! Mit akarsz? – Beetle befordult a kisdiákok kilences számú közös szobájába, mely közvetlenül a különszoba mellett volt.
   – Hogy mit akarok? – Harci tűz villant fel Stalky ábrázatán.
   – Ó, megtréfálom őket. Várj csak egy kicsit!
  Zsebre dugta a kezét, s az ablakon kinézett a tengerre, a fogai közt halkan fütyörészve. Aztán egyik lábával a padlóra koppantott, egyik vállát felhúzta, sarkon fordult, és belekezdett abba a kurta, gyors csoszogásba, mely a gondolkozásba merült Stalky haditánca volt. Háromszor ment végig az üres termen összeszorított ajakkal, kitágult orrlyukakkal és a gyors csoszogás ritmusában hajladozva. Aztán megállt a néma Beetle előtt, és szelíden barackot nyomott a fejére, amit Beetle lehajtott fővel tűrt el. M’Turk kezét a térde köré kulcsolva, himbálózott jobbra - balra. Közben halhatták, hogy Clewer úgy üvölt, mintha a szíve szakadna meg.
   – Beetle lesz az áldozat – mondta végül Stalky. – Nagyon saj-nállak, Beetle. Emlékszel Galton könyvére, az Utazás művészeté-re (valamelyik osztályban tanultak is ebből a szórakoztató műből), meg a kecskére, amelynek mekegése felizgatja a tigrist.
   – Ó, az ördögbe is – mondta kelletlenül Beetle. Nem első alkalommal játszotta az áldozat szerepét. – Nélkülem nem boldogul-hattok?
   – Ne félj, drága Beetle. Az lesz a szereped, hogy a Pulyka meg
én megkínozunk. Természetesen minél jobban üvöltesz, annál
jobb. Eredj, Pulyka, csórj egy lécet meg egy bokszkötelet valahol. Kikötjük Beetle-t csaléteknek – á la Galton. Emlékszel,
mikor Fairburn kakasviadalt játszatott velünk mezítláb, és fel
kötötte a térdünket?
   – Csakhogy az veszettül fáj.
   – Persze hogy fáj. Milyen okos fiú vagy te, Beetle. A Pulyka majd végighajszol téged mindenütt. Ne feledd el, hogy nagy zenebona támadt köztünk, s hogy én kaptalak rajta benneteket, mikor ezt csináltátok. Add kölcsön a zsebkendődet.
  Közben felszerelték Beetle-t a kakasviadalra; de nem elégedtek meg azzal, hogy ferdén átkötöttek egy lécet a könyöke és a térde között, hanem a térdét is felkötötték egy bokszkötéllel. Ebben a helyzetben Stalkynak egy lökésére eldűlt, és csupa por lett a ruhája.
   – Borzold fel a hajadat, Pulyka. Most essél le te is. A kecske
mekegése felizgatja a tigrist. Ti ketten olyan dühösen küzdőtök, hogy csak káromkodni tudtok. Ezt ne feledjétek el. Én majd egy léccel biztatgatlak. Neked bőgni kell, Beetle.
  – Nagyon helyes, hamarosan úgyis ott tartok már – mondta
Beetle.
  – No most kezdjétek, és ne felejtsétek el a kecske mekegését.
  – Hagyjátok abba, ti vadállatok! Hagyjatok fölkelni! Majd hogy össze nem törtétek a térdemet. Ó, ti bitangok! Keljetek fel rólam! Ez nem tréfa! – Beetle tiltakozása, ami a hangot illeti, tökéletes műremek volt.
  – Üsd, vágd, Pulyka! Rúgj belé! Fektesd két vállra! Nyomd meg! Ne légy olyan gyáva, Beetle, te barom! Rúgj bele még egyet, Pulyka!
  – Még nem bőg igazán. Feküdj két vállra, Beetle, különben odarúglak a kályha rácsához – ordította M’Turk.
  Borzalmas lármát csaptak, s ezzel csakugyan sikerült lépre csalni a zsákmányukat.
  – Hahó, miféle őrült mulatság ez? – A belépő Sefton és Campbell oldalán fekve találták Beetle-t, a kályharácshoz szorított fejjel, bőséges könnyeket ontva, miközben M’Turk a hátát bökdöste a lába hegyével.
  – Csak Beetle az – magyarázgatta Stalky. – Nem is fáj neki igazán. Nem tudom rávenni a Pulykát, hogy istenigazában ellássa a baját.
   Sefton hirtelen belerúgott mind a két fiúba, és felragyogott az arca.
  – Rendben van, majd segítek én neki. Keljetek fel, és rendezzetek kakasviadalt. Add ide nekem azt a lécet! Majd én biztatom őket. Nagyszerű hecc ez! Gyere csak ide, Campbell. Ugrassuk meg ezt a kettőt.
  M’Turk ekkor Stalkyhoz fordult, és mindennek elmondta, csak becsületes embernek nem.
  – Azt mondtad, te is részt veszel a kakasviadalban, Stalky.
Gyerünk.
  – Elég szamár voltál, ha elhitted – kiáltotta Stalky.
  – Verekedtetek? – kérdezte Campbell.
  – Hogy verekedtünk-e? – mondta Stalky. – Dehogy! Csat nevelem őket. Van neked valami fogalmad a kakasviadalról?
     – Nekem? Hiszen a Maclagan iskolában, mikor még a városban tanultam, az igazgató szalonjában játszottunk kakasviadalt s a kis Maclagan egy szót sem mert szólni. De hát ott persze felnőtt számba vettek bennünket. Hogy nekem van-e fogalmam róla? Majd mindjárt megmutatom.
   – Nem szabad felkelnem? – dünnyögte Beetle, amint Stalky ráült a vállára.
  – Ne nyavalyogj, te kövér szuszimuszi. Meg fogsz verekedni Seftonnal.
  – De hiszen agyonver.
  – Cibáljuk be őket a szobánkba – mondta Campbell. – Ott nyugodtan meglehetünk. Én majd a Pulykával rendezek kakas
viadalt. Ez sokkal jobb mulatság, mint a kis Clewerrel foglalkozni.
  – Helyes! Indítványozom, hogy ők legyenek mezítláb, mi pedig cipőben – mondta vidáman Sefton, s a két fiút ledobták a szoba padlójára. Stalky egy karosszék mögé gurította őket.
  – Most pedig felkötözlek kettőtöket, és vezetem a kakasviadalt. Tyhű, a teremburáját, micsoda csuklóid vannak neked, Sefton! 
Egy zsebkendő át sem éri, nem kaphatnék egy bokszkötelet? – kérdezte.
  – Van elég a sarokban – felelte Sefton. – Rajta, ne bőgj már,
Beetle, te szamár. Nagyszerű viadal lesz. A vesztesek kötelesek
énekelni a győzteseknek – igenis, ódákat énekelni, a hódító tiszteletére. Hiszen te veszett egy költőnek tartod magadat, ugye,
Beetle? No, majd megköltetlek én. – Azzal harci állásba helyez-kedett Campbell oldalán.
  A léceket gyorsan, annak rendje és módja szerint átkötötték a végtagok természetes hajlásain, a csuklókat pedig jól kifeszített bokszkötelekkel kötözték meg, miközben az összekötött és megcsalt M’Turk-ből csak úgy áradtak a goromba sértések a szék háta mögül.
  Stalky félreállította Campbellt és Seftont, átment a szövetségeseihez, s útközben bezárta az ajtót.
  – Most aztán minden rendben van – mondta megváltozott hangon.
  – Mi az ördög ez? – kezdte Sefton. Beetle abbahagyta színlelt sírását, M’Turk pedig mosolyogva állt a talpán. Hármasban aztán még erősebben összekötözték az ellenség térdét és csuklóit.
   Stalky leült a karosszékbe, és legártatlanabb mosolyával szemlélte a jelenetet. A kakasviadalra felszerelt ember talán a legtehetetlenebb lény a világon.
  – A kecske mekegése felizgatja a tigrist. Ó, ti eszeveszett szamarak ! – hátradőlt a széken, és majd megszakadt nevettében.
Az áldozatok csak lassan értették meg a helyzetet.
  – Csak keljünk fel, olyan verést kaptok, amilyent még nem pipáltatok életetekben – mennydörögte Sefton a földről. – Majd
másképpen nevettek mindjárt. Mi az ördögöt akartok ezzel?
  – Két perc múlva meglátjátok – mondta M’Turk. – Csak ne káromkodjatok olyan nagyon. Azt akarjuk tudni, hogy két ilyen
drabális disznó miért kínozta meg Clewert?
  – Ahhoz semmi közötök.
  – Miért kínoztátok Clewert? – A kérdést sorba ismételték mind a hárman, őrjítő egyformasággal. Tudták a maguk mesterségét.
  – Mert nekünk úgy tetszett – hangzott végre a válasz. – Engedjetek fölkelni. – Még ekkor sem értették, hogy mi történik.
  – Nohát most majd mi is megkínozunk benneteket, mert nekünk úgy tetszik. Éppen olyan becsületesen bánunk veletek, mint ti bántatok Clewerrel. Ő nem tehetett semmit ellenetek. Ti sem tehettek semmit ellenünk. Furcsa eset, mi?
  – Nem tehetünk? Várjatok csak, majd meglátjátok.
  – Úgy – mondta elgondolkodva Beetle –, látszik, hogy még
sohasem bántak el veletek becsületesen. A nyilvános vesszőzés
semmiség az ilyen kis tréfához képest. Egy shillingbe merek fogad-ni, hogy sírni fogtok, és megígértek mindent, amit akarunk.
  – Legyen eszed, kis Beetle, gondold meg, hogy félholtra verünk, mikor talpra állunk. Ezt az egyet mindenesetre megígérem.
  – Csakhogy előbb titeket verünk félholtra. Adtatok barackot
Clewernek?	
  –Adtatok barackot Clewernek? – visszhangozta M’Turk. A huszadik ismétlésre (egy fiú sem állja ki azt a tortúrát, hogy változatlanul ugyanazt a kérdést intézik hozzá, ami a kínzás lé-nyegéhez tartozik) elhangzott a vallomás.
   – Igenis adtunk, vigyen el benneteket az ördög.
   – Hát akkor ti is kaptok barackot – és kaptak is, az ősrégi
szabályoknak megfelelően. A barack nem tréfadolog; Fairbum
sem csinálhatta jobban a régi szép napokban.
   – Adtatok kefét Clewernek?
  Ez alkalommal hamarabb érkezett válasz a kérdésre, s a kefe-szertartást is végrehajtották – öt percig tartott Stalky órája szerint. A két kamasz meg sem tudott moccanni kötelékében. Mellesleg mondva, a kefe szertartásához semmiféle kefe nem tartozik.
   – Adtatok kulcsot Clewernek?
   – Nem, nem adtunk. Esküszöm, hogy nem – kiáltotta a kínjában fetrengő Campbell.
   – Hát akkor adunk mi nektek, hadd lássátok, milyen lett volna, ha adtok neki.
  A kulcsról elnevezett kínzás, amelyben semmiféle kulcs nem szerepel, rettenetesen fáj. Jó néhány percig kellett elszenvedniök, közben olyan szavakat kiáltozva, hogy fel kellett peckelni a szájukat.
   – Adtatok Clewernek dugóhúzót?
   – Adtunk. Ó, hogy az ördög vinne el benneteket. Hagyjatok
már békén, gaz fráterek.
   Megdugóhúzózták őket, s a dugóhúzókínzás, melynek semmi köze nincs a dugóhúzóhoz, még keservesebb, mint a kulcstortúrának a kulcshoz.
   A támadások módszeres és csöndes végrehajtása megtörte a két kamasz idegeit. Minden új tortúra előtt a kérdések könyörtelen, kábító zápora következett, s ha nem feleltek rögtön, izabellaszínű zsebkendőket tömtek a szájukba.
   – Hát szóval ez az egész, amit Clewerrel csináltatok? Szedd
ki a pecket, Pulyka, hadd feleljenek!
  – Igen, esküszöm, ez volt az egész. Ó, megöltök bennünket
Stalky – kiáltotta Campbell.
  – Éppen ezt mondta nektek is Clewer. Hallottam. Most majd
megmutatjuk nektek, mi az igazi kínzás. Azt nem szeretem én
benned, Sefton, hogy magas gallérral és lakkcipőben jöttél a kol-légiumba, aztán azt hiszed, hogy jobban értesz a kínzáshoz, mint mi. Igazán azt hiszed, hogy jobban értesz hozzá? Szedd ki a pecket, hadd feleljen!
Vad „nem" hallatszott.
  – Azt mondja, hogy nem. Hát ekkor ringassuk álomba. Campbell ébren maradhat.
  Három fiú és két bokszkesztyű kell ahhoz, hogy valakit álomba lehessen ringatni. Ennek a műveletnek szintén semmi köze nincs a nevéhez. Seftont addig ringatták, míg ki nem meredt a szeme, és lihegve, krákogva nem kapkodott levegőért, félholtan a szédüléstől.
  – Uramisten – mondta a sarokban Campbell, holthalványra válva.
  – Vigyétek el – mondta Stalky. – Hozzátok ide Campbellt.
Hát lássátok, ez a kínzás. Ó, el is felejtettem! Mondd csak, Campbell, miért is kínoztátok Clewert? Szedd ki a pecket, hadd
feleljen!
  – Ne – nem tudom. Ó, eresszetek szabadon! Esküszöm, hogy
pax-ot kötök. Ne ringassatok el!
  – A kecske mekegése felizgatja a tigrist. Azt mondja, hogy nem tudja. Állítsd talpra, Beetle. Add ide nekem a kesztyűt, és dugd be a pecket.
Campbellt néma csöndben hatvannégyszer ringatták meg.
  – Meghalok – lihegte.
  – Azt mondja, hogy meghal. Vigyétek el. No most Sefton! Ó, majd elfelejtettem! Mondd csak, Sefton, miért kínoztátok Clewert?
  A válasz nem tűri meg a nyomdafestéket, de Stalky gőgös arca egy árnyalattal sem lett pirosabb tőle.
  – Csinálj neki egy Ag Agot, Pulyka.
   M’Turk végrehajtotta az Ag Ag szertartását is. Seftonnak majdnem tizennyolc esztendő drágán megvásárolt tapasztalása állott rendelkezésére, de nem látszott rajta, hogy méltányolja M’Turk művészetét.
  – Azt mondja, hogy nyomorult fickók vagyunk. Vidd félre! No most, Campbell! Ó, majd elfelejtettem! Mondd csak, Campbell, miért kínoztátok Clewert?
  Erre könnyek következtek, forró könnyek, irgalomért való könyörgések és megalázkodó békeígéretek. Ha abbahagyják a kínzást, Campbell sohasem emel kezet rájuk. A kérdések újra kezdődtek, mégpedig élénken meggyőző cselekedetek kíséretében.
  – Úgy látszik, meg vagy sérülve, Campbell. Igazán meg vagy
sérülve?
  – Igen, rettenetesen.
  – Azt mondja, meg van sérülve. Meg vagy törve?
  – Igen, igen! Esküszöm, hogy meg vagyok. Ó, hagyjátok
abba!
  – Azt mondja, hogy meg van törve. Alázatos vagy?
  – Igen.
  – Azt mondja, hogy szörnyen alázatos. Fogjátok még kínozni
Clewert?
  – Nem. Ne-em.
  – Azt mondja, nem fogják kínozni Clewert. Senki mást sem?
  – Nem. Esküszöm, én nem.
  – Senki mást sem. És hogy állunk azzal a veréssel, amit Te
meg Sefton szántatok nekünk?
  – Én nem akarlak megverni! Esküszöm, hogy nem!
  – Azt mondja, hogy nem akar megverni minket. Még mindig
azt hiszed, hogy értesz valamit a kínzáshoz?
  – Nem, nem hiszem!
  – Azt mondja, hogy nem ért a kínzáshoz. Sokat tanultál tőlünk?
  – Igen, igen!
  – Azt mondja, hogy sokat tanult tőlünk. Hálás vagy?
  – Igen.
  – Azt mondja, hogy hálás. Tegyétek félre. Ó, majd elfelejtettem! Mondd csak, Campbell, miért is kínoztátok Clewert?
Campbell megint sírt; az idegei nem bírták tovább.
  – Mert hencegő fráter voltam. Ugye, azt akartátok, hogy ezt
mondjam?
  – Azt mondja magáról, hogy hencegő fráter. Igaza van. Vigyétek a sarokba. Campbellel nem tréfálunk többet. No most, Sefton!
  – Ördögök, ördöngös fattyak! – Ez és még sok egyéb hangzott el, miközben Seftont gyakorlott térdek dögönyözték a szőnyegen keresztül.
  – A kecske mekegése fölizgatja a tigrist. No most majd megszépítünk. Hol tartja a borotválkozó készletét? (Campbell meg
mondta.) Beetle, szerezz egy kis vizet. Te verj habot, Pulyka.
Megborotválunk, Seftonkám, hát feküdj szép csöndesen, különben meg találunk vágni. Én még sohasem borotváltam életemben.
   – Ne, ne, kérlek, ne tedd.
   – Udvarias kezdesz lenni, mi? No csak azt a csókolni való kis pofaszakálladat szedem le egyik oldalon.
   – Én – én paxot kötök veletek, ha nem borotváltok meg. Esküszöm, hogy elengedem a verést, mikor talpra állok.
   – No meg a felét a bajuszkádnak, amire olyan büszke vagy.
Azt mondja, elengedi a verést. Hát nem kedves?
   M’Turk belekacagott a nikkellel borított borotválkozócsészébe, és beigazította Sefton fejét Stalkynak satuhoz hasonló térdei közé.
   – Várj csak egy percig – mondta Beetle –, ilyen hosszú szálakat nem tudsz leborotválni. Előbb kurtára kell vágni az egész bajuszt, aztán lekaparhatod.
   – Eh, nem megyek én most ollót hajkurászni. Nem tenné meg
egy szál gyufa is? Dobd ide a gyufaskatulyát. Nyíratlan birka ez,
tudod, éppen olyan jól le is perzselhetjük agyapját. Feküdj csöndesen !
Meggyújtott egy viaszgyufát, de abbahagyta a kézmozdulatát.
  – De hiszen csak a felét akarom levenni.
  – Rendben van – mondta Beetle, a pamacsot meglóbálva.
– A közepéig bekenem habbal, látod, a többit leperzselheted.
A vékony szálú fiatal bajusz pelyhei lepörkölődtek a lángtól, egészen az ajak közepéig érő habos vonalig, Stalky pedig hüvelykujjával dörzsölte le a megégett maradványokat. Nem volt éppen valami gyöngéd borotválás, de alaposan elérte a célját.
  – No most a pofaszakállat a másik oldalon. Fordítsd meg!
  – Gyufa és borotva segítségével eltávolították ezt is. – Most add
oda neki a borotválkozótükrét. Szedd ki a pecket, szeretném hallani, mit szól hozzá.
  De Sefton nem talált szavakat. Csak borzadva és kétségbeesetten nézte tönkretett, felemás ábrázatát. Két kövér könnycsepp gördült le az arcán.
  – Ó, el is felejtettem! Mondd csak, Sefton, miért kínoztátok
Clewert?
  – Hagyj békén. Hagyjatok már békén, kínzó ördögök. Elég
volt már.
  – Azt mondja, hagyjuk békén – szólalt meg M’Turk.
  – Kínzó ördögöknek mond bennünket, pedig még jóformán
hozzá sem fogtunk a kínzáshoz – mondta Beetle. – Hálátlan
vagy, Seftonkám. No ne félj, látsz majd ennél különbet is.
  – Azt mondja, hogy elég volt neki – mondta Stalky. – De téved.
  – Fel hát, munkára fel – énekelte M’Turk, egy lécet lóbálva.
  – Gyere csak, te gyönyörűséges Narcissus. Nehogy beleszeress
a tulajdon tükörképedbe.
  – Ó, engedjétek szabadon – mondta a sarokból Campbell –, hiszen ő is bőg már.
   Sefton csakugyan úgy sírt, mint egy tizenkét esztendős gyerek, fájdalmában, szégyenében, sértett hiúságában és tökéletes tehetetlenségében.
   – Hajlandó vagy paxot kötni, Sefton? Úgyse bírsz ezekkel az ördögfiakkal.
   – Ne légy goromba, Campbell – mondta M’Turk –, különben
megint megkapod a magadét.
  – Igenis, ördögök vagytok – mondta Campbell.
  – Micsoda? Egy kis kínzásért, amilyenben magatok is része-sítettétek Clewert? Mióta tréfáltatok így vele? Egész évben?
– De hiszen nem vertük mindig!
  – Nem ám, csak mikor a kezetekbe kaptátok – mondta Beetle,
keresztbe rakott lábbal ülve a földön s egy léccel időnkint meg-
döfködve Sefton lába fejét. – Hiszen tudom!
  –Hát... talán igen.
  – De néha egy kis kerülőt is tettetek, hogy kezetekbe kaphassátok. Hiszen tudom! Mert átkozott kis gazfickó volt – hiszen tudom! Nohát most, lássátok, ti vagytok átkozott gazfickók s ti kapjátok meg, amit ő kapott, amiért gazfickó volt. Mégpedig egyszerűen azért, mivel nekünk úgy tetszik.
  – Mi sohasem kínoztuk meg igazán – úgy, ahogy ti minket.
  – No persze – mondta Beetle. – Ezek az urak sohasem kínoznak meg senkit igazán, Fairburn sem tette. Csak egy kicsit megverik az embert. Legalábbis ezt mondják. Csak a lelkét is kipofozzák a kicsikéknek, azok aztán elbújnak, és bőgnek a bokszteremben. Bedugják a fejüket a köpönyegjükbe, és bőgnek. Levelet írnak haza, háromszor is egy nap – igenis, te vadállat, magam is azt tettem – és könyörögnek, hogy vigyék haza őket.
Téged még sohasem kínoztak meg istenigazából, Campbell. Sajnálom, hogy pax-ot kötöttél.
  – Én nem sajnálom – mondta Campbell, aki humorista volt a maga módja szerint. – Vigyázz, agyonvered Seftont!
   Beetle felhevülésében meggondolás nélkül hadonászott a léccel, és Sefton irgalomért kiáltozott.
  – És te! – kiáltott Beetle, megfordulva ültében. – Téged sem kínoztak meg soha. Hol voltál, mielőtt idekerültél?
  – Nekem... nekem nevelőm volt.
  – Nevelőd! No persze. Akkor sohasem bőgtél életedben. Hát
a teremburáját, most bőghetsz. Bőgsz, vagy nem bőgsz?
  – Hát nem látod, te vak bestia? – Sefton féloldalt fordult; könnyek nyoma barázdálta fel az arcára száradt szappanhabot. Puff, hirtelen lecsapott a krikettléc a jeles ifjú meghajlott hátsó felére.
  – Úgy, vak vagyok? – mondta Beetle –, és méghozzá bestia is?
Hagyd abba, Stalky. Egy kicsit tréfálkozom majd kedves barátunkkal, Fairburn módjára. Azt hiszem, jól látok. Látok vagy
nem, Sefton?
  – Jól dolgozik – mondta M’Turk, figyelmesen szemlélve a léc
működését. – Jobb lesz, ha kijelented, hogy lát, Sefton.
  – Látsz, látsz! Esküszöm, hogy látsz – ordította Sefton, felette
erős érvektől kényszerítve.
  – Nem szép a szemem? – A léc szilárd egyformasággal emelkedett és csapott le az egész vallatás alatt.
  – De, nagyon szép.
  – Barna, ugye?
  – Igen, igen, barna!
  – Micsoda hazug fráter vagy! Hiszen égszínkék! Nem égszín
kék?
  – De igen, de igen.
  – Egyik percben nem tudod, hogy a másikban mi volt a véleményed. Tanulnod kell... tanulnod kell.
  – Túlságosan tüzes csalétek vagy – mondta Stalky. – Fékezd
magadat, Beetle.
  – Ez volt rám bízva – mondta Beetle. – Most térjünk át arra, hogy bestia vagyok.
  – Pax, ó pax-kiáltotta Sefton –, kössünk pax-ot. Meghalok!
Engedj szabadon! Össze vagyok törve! Nem bírom!
  – Hiszen még alig fogtunk hozzá – mormogta M’Turk. – Meg
merek esküdni, hogy ők nem engedték ilyenkor szabadon Clewert.
  – Vallj be mindent, és kérj bocsánatot, de gyorsan – mondta
Stalky.
  A földön heverő Sefton minden feltétel nélkül megadta magát, még gyávábban, mint Campbell. Megígérte, hogy soha, senkihez nem nyúl többet. Egész életében csendesen fog viselkedni.
  – Azt hiszem, ez volt a feladatunk – mondta Stalky. – Rendben van, Sefton. Meg vagy törve? Nagyon helyes. Hagyd abba, Beetle! De mielőtt szabadon engednénk benneteket, nagyon leköteleznétek minket, Campbellel együtt, ha elénekelnétek azt a nótát Kittyről, amit Clewer énekelt.
  – Ez nem járja – mondta Campbell –, hiszen már megadtuk magunkat.
  – Persze hogy megadtátok, most azt fogjátok tenni, amit mi
mondunk nektek – éppen, mint Clewer. Ha nem adtátok volna meg magatokat, akkor következett volna az igazi kínzás. Mivel
megadtátok magatokat – érted, Sefton? – ódákat fogtok énekelni a győztesek tiszteletére. Rajta!
  Kényelmesen letelepedtek egy-egy székre. Campbell és Sefton egymásra néztek, s mivel ez a látvány egyiket sem bátorította fel, belekezdtek a Kittyről szóló nótába.
  – Rémes volt – mondta Stalky, mikor a nyomorúságos vinnyogás véget ért. – Ha nem adtátok volna meg magatokat, kínos kötelességünk lett volna, hogy könyveket vagdaljunk a fejetekhez, amiért ilyen hamisan énekeltetek. No, most talpra.
  Megszabadították őket a kötelékeiktől, de még percekig képtelenek voltak talpra állni. Campbell állt föl először, elkényszeredett mosolygással. Sefton az asztalhoz támolygott, összefont karjára borult, s egész teste rázkódott a zokogástól. Egyiken sem látszott halvány nyoma sem a harci vágynak, csak megdöbbenés, kétségbeesés és szégyen.
  – Mondjátok, nem szabad neki rendesen megborotválkoznia tea előtt? – kérdezte Campbell. – Tíz perc múlva csengetnek.
   Stalky fejét rázta. így, félig nyúzott állapotban akarta étkezéshez kísérni.
  M’Turk ásítozott a székében, Beetle meg az arcát fintorgatta. Mind izzadtak a felhevüléstől és erőlködéstől.
  – Ha csak egy cseppet is értenék hozzá, esküszöm, erkölcsi prédikációt tartanék nektek – mondta szigorúan Stalky.
  – Ne szidd őket, megadták magukat – mondta M’Turk.

   
  – Az ilyen erkölcsi meggyőzés úgy is leszoktatja őket a dologról.
  – Látjátok, milyen kedvesek voltunk hozzátok? Behívhattuk volna Clewert, hogy nézze végig az egészet – mondta Stalky.
  – A tigris vinnyogása felizgatja a kecskét. De hát nem tettük.
Csak egy-két fiúnak kellene elmondanunk az esetet, s az egész iskola kiröhögne benneteket. Az életetek nem volna élet többé.
De ezt sem akarjuk megtenni. Mi csak erkölcsi meggyőzésre törek-szünk, Campbell, szóval, hacsak te vagy Sefton nem fecsegtek erről, más senki sem fog.
  – Esküszöm, hogy derék fickó vagy – mondta Campbell.
  – Azt hiszem, nagyon durván bántam Clewerrel.
  – Úgy látszott – mondta Stalky. – De nem hiszem, hogy Seftonnak jó volna ilyen felemás pofaszakállal lejönni a haliba.
Iszonyú hatással lenne a szolgadiákokra, ha meglátnák. Megborotválkozhatik. Nem vagy hálás, Sefton?
Sefton feje nem mozdult. Az ifjú elaludt.
  – Buta eset – mondta M’Turk, mikor a síró szipogás horkolásba kezdett átmenni. – Azt hiszem, alszik, ha ugyan nem tetteti magát.
  – Nem, nem – mondta Beetle. – Mikor Fairburn kezelt engem
körülbelül egy óra hosszat, sokszor megesett, hogy leroskadtam
egy padra, és elaludtam. Szegény ördög! Pedig hát veszett egy
költőnek nevezett.
  – No jó, gyerünk – mondta Stalky, halkabbra fogva a szót.
  – Isten veled, Campbell. Ne feledd, hogy ha ti nem beszéltek,
senki más nem beszél.
  Itt haditáncnak kellett volna következni, de mind a hárman oly végtelenül fáradtak voltak, hogy a szobájukba érve, majd elaludtak a teáscsészék felett, s aludtak egészen preparációig.

*

  – Nagyon különös egy levél. Hát minden szülő gyógyíthatatlan
őrült? Mire véli ezt? – kérdezte az igazgató, odanyújtva John
tisztelendőnek egy nyolc sűrű oldalra terjedő levelet.
    – Egyetlen fia az anyjának, s az anyja özvegyasszony. Hja, ez a legesztelenebb fajta. – A káplán lefittyenő ajakkal olvasott  tovább.
  – Ha ezeknek az állításoknak csak a fele is igaz, a betegszobában kéne lennie, márpedig bántóan egészséges. Annyi bizonyos, hogy leborotválkozott. Ez feltűnt nekem.
  – Kényszer hatása alatt, mint az anyja hangsúlyozza. Milyen
gyönyörű! Milyen üdvös dolog ez!
  – Ne válaszoljon neki. Ritka eset, hogy ne tudnám, mi történik az iskolában, de ez rejtély előttem.
  – Ha tőlem kérne tanácsot, azt mondanám, hogy ne iparkodjék megbékíteni. Ha az ember kénytelen zugiskolák növendékeit
felvenni...
  – Még egészen jól érezte magát a különórán, nálam, ma reggel – mondta szórakozottan az igazgató. – Sőt szokatlanul jól.
  – ...akkor vagy azok nevelik az iskolát, vagy, mint ebben az
esetben, az iskola neveli őket. Én jobb szeretem a mi módszerünket – fejezte be szavát a káplán.
  – Azt hiszi, ilyesmi történt? – az igazgató szemöldöke megrándult.
  – Bizonyos vagyok benne! És semmivel sem lehet menteni a fiatalembernek azt a kísérletét, hogy rossz hírbe próbálta keverni a kollégiumot.
  – E szerint fogok elbánni vele – felelte az igazgató.
A két augur egymásra hunyorított.
Néhány nap múlva John tisztelendő látogatást tett az ötös számú szobában.
   – Mért nem láttuk mostanáig, padre? – kérdezték a fiúk.
   – Közben megfigyeltem az idők járását, az eseményeket, az
embereket meg a fiúkat – felelte a tisztelendő. – Meg vagyok elégedve az én tizedik légiómmal. Fogadják elismerésemet. Clewer
ma tintás papírgaluskákat dobált az osztályban, ahelyett hogy
 a dolgát végezte volna. Most ötven sor büntetésfeladatot kapott hallatlan vakmerősége miatt.
  – Minket nem vádolhat, tisztelendő úr – mondta Beetle. – Azt
mondta nekünk, hogy szüntessük meg az... az erőszakoskodást. Egyébként ez a legkomiszabb a szolgadiákok között.
  – Ismertem nála öt esztendővel idősebb fiúkat is, akik tintás
papírgaluskákat dobáltak, Beetle. Éppen egy ilyennek adtam
kétszáz sor büntetésfeladatot, nem is olyan régen. Most jut
eszembe: bemutatták valaha ezeket a sorokat?
  – Bemutatták, Pulyka? – kérdezte pirulás nélkül Beetle.
  – Nem gondolja, padre, hogy Clewer kissé tisztábbnak lát
szik? – vágott közbe Stalky.
  – Hatalmas erkölcsjavítók vagyunk mi – mondta M’Turk.
  – Egészen Stalkyra vallott, de jó tréfa volt – tette hozzá Beetle.
  – Többfelé is észrevettem az erkölcsjavítás eredményeit. Hiszen mondtam, hogy maguknak mindenkinél nagyobb befolyásuk volna a kollégiumban, ha eszükbe jutna, hogy éljenek vele.
  – Egy kicsit fárasztó volna, ha gyakran élnénk az erkölcsi meggyőzés fegyvereivel, úgy, ahogy mi szoktunk. Mellesleg mondva, tetszik látni, csak szemtelenné teszi Clewert.
  – Én nem Clewerre gondoltam, Stalky, hanem a többiekre.
  – Ó, mi nem sokat törődtünk a többiekkel – mondta M’Turk.
  – De én igen, kezdettől fogva.
  – Hát szóval tudta, tisztelendő úr?
A tisztelendő fejbólintás közben lefelé fújta a füstöt.
  – Azt mondják, hogy a fiúk jobban megnevelik egymást, mint
mi tehetjük, vagy szabad nekünk. Ha én csak feleannyi erkölcsi
meggyőződéssel éltem volna, amennyit maguk esetleg alkalmaztak, esetleg nem...
  – A világ legjobb szándékaival. Ne felejtse kegyes szándékainkat, padre – mondta M’Turk.
  – ...azt hiszem, most hűvösön ülhetnék Bidefordban. Hát, hogy idézzem, amit az igazgató mondott, egy kis eset alkalmából, amelyet közös megegyezéssel elfelejtettünk, égbekiáltó igazságtalanságnak tartom ezt... Mit nevetnek, maguk ifjú bűnösök? Nem igaz? No, nem akarok itt várni, amíg értem kiáltanak Csak azért léptem a bűnöknek e barlangjába, hogy megtudjam akar-e valaki fürödni jönni velem? De látom, nem akar senki! –Dehogynem akarunk! Csak egy fél percet várjon, padre sahib, míg a törülközőinket összeszedjük – és önnel tartunk.
Egy kis preparáció


Még csak egy hónap telt el a húsvéti évharmadból, mikor Stettson, egy bejáró diák, diftériát kapott, s az igazgató nagyon bosszús volt. Új és szűkebb határt szabott a diákok sétáinak, minthogy a fertőzés eredetét egy távol eső tanyán lehetett kinyomozni, szigorúan ráparancsolt a szobafőnökökre, hogy verjék meg, aki átlépi a határt, s amellett külön saját kezű figyelmességekre nézve is tett ígéretet. Nem lehet elég súlyos szavakkal megemlékezni Stettsonról, aki különben az anyja házában volt vesztegzár alatt, mert lejjebb szállította az intézet egészségi színvonalát. Mindezt a tornateremben mondta el az igazgató, ima után. Aztán írt vagy kétszáz levelet, ugyanannyi aggódó szülőnek és gyámnak, és elrendelte, hogy az iskola munkáját folytatni kell. A baj nem terjedt tovább, de egy éjszaka bricska állott meg az igazgató kapuja előtt, s reggel az igazgató elment, mindent rábízva Kingre, a legidősebb felügyelő tanárra. Az igazgató gyakran járt be a városba, s az egész iskola áhítatosan hitte, hogy ott hivatalnokokat veszteget meg, hogy megkaphassa tőlük a katonai vizsgálóbizottság kérdéseinek kefelevonatát; de most szokatlanul hosszúra nyúlt a távolléte.
   – Az áldóját az öregnek – szólt szövetségestársaihoz Stalky,
egy esős délutánon a szobájukban. – Alighanem rossz útra tévedt, és hűvösre tették álnév alatt.
   – Ugyan miért? – kérdezte Beetle, vidáman beleavatkozva a tárgyalásba.
   – Kemény legény az öreg, mindig rendez valami mulatságot, ha bemegy a városba. Mégiscsak szeretném, ha már itthon volna. Beteggé tesznek már King örökös prédikációi az iskolai szellemről meg a diák kötelességeiről.
   – „A középosztály durvasága és materializmusa nyilvánul meg
itt, csak az érdemjegyek kedvéért dolgoznak. Nincs egy igazi diák sem az iskolában” – idézte M’Turk, miközben egy forró piszkáló-vassal elgondolkozva furkált lyukakat a kandalló oldalába.
  – Beteg dolog ez, így tölteni el a délutánt. Büdös is van itt.
Menjünk ki dohányozni. Van nálam valami finom. – Stalky magasra tartott egy hosszú indiai szivart. – Múlt vakációban csórtam az apámtól. Egy kicsit félek tőle, az igaz; nehezebb, mint a pipa. Majd közösen szívjuk el. Körbe adjuk. Leheveredünk a mögé a vén borona mögé, a Monkey tanyához vezető úton.
  – Az kívül van a határon. Átkozottul szűkre vonták mostanában a határokat. Mellesleg mondva, hányni fogunk tőle.– Beetle kritikusan szagolgatta a szivart. – Hallatlanul büdös.
  – Meglehet, hogy te hányni fogsz, de én nem. Mit szólsz hozzá, Pulyka?
  – Ó, én azt hiszem, nyugodtan megtehetjük.
  – Hát akkor csapjátok fejetekbe sipkátokat. Két szó egy ellen. Beetle, gyerünk.
  Egy csoport fiút láttak a folyosón, a hirdetőtábla előtt; köztük állt a kis Foxy is, az iskolaszolga.
  – Biztosan még szűkebbre vonják a határokat – mondta Stalky. – Hahó, Foxibus, kit gyászol maga? – Foxy karja körül széles krepp-szalag volt.
  – A régi ezredemben szolgált – mondta Foxy, fejével a hirdetőtábla felé bökve, ahol egy újságkivágás volt felragasztva a név
sorok közé.
  – Az áldóját – káromkodott Stalky, olvasás közben lekapva
a sipkáját. – Hiszen ez az öreg Duncan, a Koca Duncan, aki kötelessége teljesítése közben hősi halált halt valahol Kotal mellett. „Miközben kiváló bátorsággal szedte össze embereit”, hát persze. „Holttestét sikerült megmenteni.” Helyes. Ugye, azok fel szokták néha szabdalni a holttesteket, Foxy?
  – Irtózatosan – felelte kurtán az egykori őrmester.
  – Szegény öreg Koca. Szolgadiák voltam, mikor ő elvégezte az iskolát. Hány halottunk lehet már, Foxy?
– Duncan úr a kilencedik. Mikor idejött, nem volt nagyobb, mint a kis elemista Grey. És az én egykori ezredemben szolgált. Bizony, Corkran úr, mai napig a kilencedik diákunk. A fiúk gyorsan kiléptek az esőbe.
  – Kíváncsi vagyok, milyen érzés lehet, ha rálőnek az emberre,
meg miegymás – mondta Stalky, miközben lefelé csatakoltak
egy szűk úton. – Hol is történt ez, Beetle?
  – Ó, valahol Indiában. Ott mindig vannak csetepatéink. De hát nézd csak, Stalky, mi értelme van annak, hogy az ember üldögél egy sövény alatt, és rosszul lesz egy szivartól? Nagyon hideg van. Amellett szörnyen esik az eső, és nyakon is csípnek, az olyan biztos, mint a halál.
  – Hallgass! Hát volt arra eset, hogy a ti Stalky bátyátok bajba juttatott benneteket? – Mint sok más népvezér, Stalky sem szívesen időzött elmúlt vereségeinek emlékénél.
  Áttörtek egy esőtől csöpögő sövényen, kiértek egy szántóföld
vizes göröngyeire, s leültek egy rozsdamarta boronára. A szivar salétromos pattogással égett. Lassan, óvatosan szívták, s a mutató- és hüvelykujjuk közé szorítva adták tovább egymásnak.
  – Jó, hogy nem esik mindnyájunkra egy egész szivar – mondta
Stalky, megborzongva, összeszorított fogakkal. Hogy szavainak
igazságát bebizonyítsa, tüstént ki is adott mindent, ami a szívét
nyomta, s a többiek követték a példáját.
  – Megmondtam – nyögte Beetle, tapadós izzadságcseppeket hullatva. – Ó, Stalky, micsoda bolond vagy te!
  – Je hánye, tu hányes, il hánye, nous hányons! Mondaná egy francia. – M’Turk is elvégezte a magáét, és reménytelenül hevert a hideg vason.
  –Valami baja volt ennek az átkozott jószágnak. Mondd, Beetle, nem csepegtettél tintát belé?
 De Beetle nem tudott válaszolni. Mind a hárman lankadtan, kiürülve nyúltak végig a boronán, a rozsda vörös négyszögeket rajzolt a köpönyegükre, s az eldobott szivarvég ott füstölgött, fölötte hideg orruk alatt. És akkor – nem hallottak semmit – egyszerre csak maga az igazgató állt előttük – az igazgató, akinek a városban kellett volna lennie, hogy a vizsgálóbizottságot megvesztegesse – az igazgató, fantasztikusan felöltözködve, ócska szövetruhába és malaclopó köpenybe.
  _ Úgy – mondotta, bajuszát pödörgetve –, nagyon jó. Kitalálhattam volna, hogy kik azok. Visszamennek a kollégiumba átadják üdvözletemet King tanár úrnak, és megkérik  hogy extra verést adjon maguknak. Nekem pedig ötszáz sor büntetésfeladatot írnak fejenként. Holnap visszaérkezem. Ötszáz sort kérek, holnap délután öt órára. Egyheti szobafogságot is kapnak. Most nem olyan időket élünk, mikor át lehet lépni a határt. Extra verés, ne felejtsék, kérem.
  Eltűnt a sövény mögött, éppoly nesztelenül, mint ahogy jött. A mélyútban női hangok suttogása hallatszott.
  – Ó, ez a szörnyeteg – mondta M’Turk, mikor a hangok elhaltak már. – Ez mind a te buta hibád, Stalky.
  – Üsd agyon! Üsd agyon! – lihegte Beetle.
  – N-nem tudom. Megint hányni fogok... Én semmit sem bánok, de King őrült diadalüvöltésben fog kitörni. Extra verést, ó!
  Stalky semmit sem szólt, azt is halkan mondta. Visszamentek a kollégiumba, megkapták azt, amiért küldték őket. King végtelenül boldog volt, mert mint szenior diákok ezek a fiúk nem kerülhettek a keze alá külön parancs nélkül. Szerencséjükre nem volt nagy gyakorlata a verés nemes művészetében.
  – „Különös, hogy a vágy mennyire felülmúlja a tettet” –mondta tiszteletlenül Beetle, valamelyik Shakespeare-darabból idézve, melyet ebben a félévben magoltak. Visszatértek a szobájukba
és nekiültek a büntetésfeladatnak.
  – Nagyon igazad van, Beetle. – Stalky mondta ezt, szelíd,
békülékeny hangon. – Bezzeg megemlegetnénk, ha valamelyik
szobafőnökhöz küldött volna az igazgató!
  – Ide süss – kezdte M’Turk, hideg dühvel –, nem fogunk elverni ezért az ügyért, mert sokkal nagyobb silányság az egész, semhogy érdemes volna zenebonát csinálni miatta; de értésedre akarjuk adni, Stalky, hogy ki vagy közösítve. Közönséges szamár vagy.
   – Honnan tudhattam volna, hogy az igazgató nyakon csíp
bennünket? Mit is csinált abban a rémes ruhában?
   – Ne tereld másra a szót – mordult rá szigorúan Beetle.
   – Eh, az egész Stettson hibája. Ha ő nem kap diftériát, az
egész dolog nem történik meg. De nem találjátok nagyon gyanúsnak, hogy az igazgató azon a helyen cseppent elénk?...
   – Hallgass! Te meghaltál – mondta Beetle. – Letörtük mocskos bokádról a sarkantyút. A címerpajzsod meg van fordítva,
és azt hiszem, egy hónapig nem veszünk be a házi ivásba.
  – Ugyan, ne szidjatok már. Szeretném...
  – Ne szidjunk? Mikor egyheti szobafogságot kaptunk? – M’Turk szinte üvöltött, mikor tudatára ébredt a helyzetrettentő voltának. – Verés a King kezétől, ötszáz sor büntetésfeladat! S méghozzá szobafogság! Csak nem várod, hogy megcsókoljunk ezért, te állat?
   – Csak egy percre hagyd abba ezt a butaságot. Szeretném kisütni, mért volt az igazgató ott, ahol volt.
   – Hát én megmondhatom neked. Épen és egészségben találtad. Udvarolt a Stettson anyjának. Ő volt ott a mélyútban, hallottam a hangját. És ilyenformán egy bejáró anyja előtt rendelték el a megveretésünket. Kiaszott vén özvegyasszony – mondta M’Turk. – Akarsz még valamit kisütni?
   – Eszem ágában sincs. De esküszöm, hogy az utcámba kerül
még az igazgató – dörmögte Stalky.
   – Úgy látszik – mondta M’Turk. – Extra verés, egyheti szobafogság, ötszáz sor... És most még újabb zenebonát akarsz csinálni ! Segíts, Beetle, hadd gyámbásszuk meg! – Stalky hozzájuk
vágta a Vergiliusát.
  Az igazgató másnap minden magyarázat nélkül visszatért, már várták a büntetésfeladatok, és várta az iskola, melynek fegyelme kissé meglazult King tanár úr vicekirálysága alatt. King tanár úr agyonbeszélte a fiúkat, részint fenséges, részint kissé vegyes stílusban, iskolai szellemről és régi intézetek hagyományairól, mert soha egy ilyen alkalmat sem mulasztott el. Azonkívül, hogy kétszázötven ifjú szívben élénk gyűlöletet ébresztett minden más
intézet iránt, igen keveset ért el, valóban oly keveset, hogy mikor két nappal az igazgató visszatérése után véletlenül elment Stalky és társainak szobája előtt, akik szobafogságukban sem veszítették el leleményességüket, és golyóztak a folyosón, azt mondta, hogy nincs meglepve, egyáltalán nincs meglepve. Éppen ezt várta, ilyen erkölcsiségű diákoktól.
  – De hiszen a golyózást semmiféle szabály nem tiltja, tanár
úr! Nagyon érdekes játék – mondta Beetle, akinek térde egészen
fehér volt mésztől és portól. Erre kétszáz sor büntetésfeladatot
kapott a szemtelenségéért, s azonkívül a tanár megparancsolta neki, hogy menjen a legközelebbi szobafőnökhöz, s attól kérjen ítéletet és verést.
   Ezek után a következők történtek Flint szobájának zárt ajtajai mögött (Flint volt akkor az ifjúsági játékvezető):
  – Ja igaz, Flint. King ideküldött hozzád, mert golyóztam a folyosón, és ilyeneket kiabáltunk, hogy „csint, mérés, cserép
törés”.
  – Mit gondol King, mi közöm nekem ehhez? – ennyi volt a válasz.
  – Nem tudom. Nos hát? – és Beetle gonoszul mosolygott.
– Mit mondjak neki? Nagyon dühös a dolog miatt.
  – Ha az igazgatónak úgy tetszik, hogy kitesz egy hirdetést a folyosóra, és eltiltja a golyózást, akkor tehetek valamit; de egy
felügyelő tanár jelentésére nem tehetek semmit. Ezt ő éppen olyan jól tudja, mint én.
  Ennek az orákulumnak értelmét Beetle minden enyhítés nélkül közölte Kinggel, aki sietett Flintet kérdőre vonni.
  Flint már hét és fél esztendeje volt a kollégium növendéke, ide-számítva azt a fél esztendőt is, amit egy londoni zugiskolában töltött, ahonnét honvággyal telten tért vissza az igazgatóhoz, hogy az megadja neki az utolsó simítást a katonai felvételi vizsga előtt. Volt még négy vagy öt más szenior, akiket ugyanilyen malomban őröltek, nem is említve azokat a fiúkat, akiket más intézetek dobtak ki, túlságosan heves vérmérsékletük miatt, s akiket az igazgató igen szépen megtanított a tisztességre. King megtanulhatta, hogy egy hatodosztályos diákkal nem lehet kesztyű nélkül bánni.
  – Jól értettem, Flint, hogy maga ilyen elemi iskolai játékokat akar megengedni a szobája ablakai alatt? Ha így van, akkor csak azt mondhatom... – sok mindent mondott, és Flint udvariasan hallgatta.
  – Helyes, tanár úr, ha az igazgató úr szükségesnek tartja, hogy
összehívja a szobafőnökök gyűlését, akkor kénytelenek vagyunk
tárgyalni a dologról. De az iskola hagyománya az, hogy a szobafőnökök az igazgató egyenes parancsa nélkül semmi olyan
ügyben nem intézkedhetnek, amely az egész iskolát érinti.
  Még sokat beszéltek mind a ketten, mert egyiknek is, másiknak is fejébe szállt kissé a vér.
  Tea után Flint előadta az esetet a szobájában, ahol a szobafőnökök fesztelen összejövetelt tartottak.
 – Ezért játszott egy hétig, most aztán megkapta. Éppoly jól tudjátok, mint én, hogy az az ördöngös kis Beetle nem is álmodott volna golyózásról, ha nem számít ránk annyira.
  – Ezt tudjuk – mondta Perowne –, csakhogy nem erről van szó. Flint előadása szerint King olyan gorombaságot mondott a szobafőnökökről, hogy ezek miatt érdemes elsőrangú zenebonát csinálni. Zugiskolák söpredéke, fegyelmezetlen, éretlen kamaszok, ugye, ilyeneket mondott? Szerintem lehetetlenség, hogy a szobafőnökök...
  – Ostobaság – mondta Flint. – King valamennyi tanár közt
legjobban tudja belénk töltögetni a klasszikusokat; és az sem tisztességes dolog, hogy most valami zenebonával bosszantsuk
az igazgatót. Anélkül is fülig van különórákkal és a katonai vizsga előkészítésével. Amellett, mint Kingnek is mondtam, a mi iskolánk nem nyilvános iskola. Korlátolt felelősségű társaság vagyunk, amely négy százalék osztalékot fizet. Az apámnak is része van benne.
  – Hát ennek mi köze a dologhoz? – kérdezte Venner, egy vörös
hajú, tizenkilenc éves fickó.
– Én úgy találom, hogy összeütközésbe jutnánk önmagunkkal. A mi dolgunk az, hogy bejussunk a katonai iskolába, vagy megbukjunk, ugyebár? Kinget az intézeti tanács azzal bízta meg, hogy tanítson bennünket. A többi mind üres szóbeszéd. Nem tudjátok ezt belátni?
  Meglehet, hogy az igazgató kissé viharosnak érezte a levegőt, s azért szívta el ebéd utáni szivarját Flint szobájában; de oly gyakran kezdte meg az estéit valamelyik szobafőnöknél, hogy senki sem gyanakodott, mikor az illendőség követelte kopogtatás után udvariasan benyitott.
   – Ah, gyűléseznek a szobafőnökök? – és bölcs szemöldöke
megrándult kissé.
   – Nem éppen, igazgató úr, csak megbeszéljük a dolgokat.
Nem foglalna helyet ebben a kényelmes székben?
   – Köszönöm. Fényűző gyerekek maguk. – Letelepedett Flint széles, hátradőlt támlájú karosszékébe, s egy darabig hallgatva eregette a füstöt. – Hát ha már mind együtt vannak itt, be kell vallanom, hogy rossz híreket hozok.
  Az ifjú arcok elkomolyodtak. Ez a mondat annyit jelentett, hogy néhányan közülük kénytelenek lesznek visszavonulni minden további versenyjátéktól, a különórák kedvéért. Ez persze jövendőbeli sikert is jelenthetett a sandhursti katonai akadémián, de egészen bizonyos összeomlását jelentette az „Első Tizenöt" válogatott csapatának.
   – Igen, a magam font húsáért jöttem, mint Shylock. Szerettem volna, ha végeznek az Exeterrel való mérkőzés előtt; de szent kötelességünk, hogy Exetert megverjük.
   – Hát a Régi Növendékek mérkőzése nem szent, igazgató úr? – kérdezte Perowne. – A Régi Növendékek mérkőzése minden évben eseménye volt a húsvéti évharmadnak.
   – Reméljük, hogy azok nincsenek tréningben. Most lássuk a listát. Először is Flintre van szükségem. Euklides miatt. Magának le-vezetéseket kell kidolgoznia velem. Perowne-nak külön mechanikai rajzra van szüksége. Dawson King tanár úrhoz megy külön latinra, Venner pedig hozzám jön németre. Nagy kárt tettem az Első Tizenötben? – és szelíden mosolygott.
   – Félek, hogy teljesen tönkretette, igazgató úr – mondta Flint. – Nem adhatna időt nekünk a harmad végéig?
   – Lehetetlen. Az idén nagy tülekedés lesz Sandhurstben.
   – És mindez azért, hogy azok a hitvány afgánok lemészárolják az embert – mondta Dawson. – Hát gondolná valaki, hogy olyan sokan vetélkednek ezért?
   – Ó, erről jut eszembe... Crandall is el fog jönni a Régi Növen-dékekkel. .. húszat hívtam meg, de azt hiszem, csak gyönge csapatot kapunk. Azt sem tudom, hogy neki nagy hasznát vesszük-e majd. Sok sebet kapott, mikor szegény öreg Duncan holttestét megmentette.
   – Az idősebbik Crandall, a tüzér? – kérdezte Perowne.
  – Nem, az ifjabbik... ahogy itt nevezték, „Toffee” Crandall... most egy bennszülött gyalogezredben szolgál. Kevéssel maga előtt járt ide, Perowne.
   – Az újságok semmit sem mondanak róla. Szegény Kocáról
persze olvastunk. Mit csinált Crandall, igazgató úr?
   – Áthoztam egy indiai újságot, amit az anyja küldött el nekem. Meglehetősen nehéz, azt hiszem, maguk úgy mondják, erős dolgot csinált. Felolvassam?
  Az igazgató jól tudta, hogyan kell olvasni. Mikor a negyed-kolumnás, sűrű nyomású cikket felolvasta, mindenki udvariasan köszönetet mondott neki.
   – Dicsősége a kollégiumnak – mondta Perowne. – De mégis nagy kár, hogy nem ért oda idejében, és nem menthette meg szegény Kocát. Ugye, ő volt a kilencedik az utolsó három esztendőben?
   – Igen... és szegény Duncant öt esztendővel ezelőtt minden
játéktól elvontam a különórák miatt – mondta az igazgató.
   – Igaz is; kinek adja át a helyét, Flint, mint ifjúsági játékvezető?
   – Ezen még nem gondolkoztam. Kit ajánlana igazgató úr?
   – Nem, köszönöm, én nem ajánlok senkit. Ugyan hallottam
véletlenül, mikor a hátam mögött azt mondták, hogy kemény
legény vagyok, de azért nem akarok saját felelősségemre új játék-vezetőt kinevezni. Ezt intézzék el maguk között. Jó éjszakát.
  – És ezt az embert akarjátok ti – mondta Flint, mikor az ajtó
becsukódott –, holmi elemista zenebonával bosszantani.
  – Hiszen csak ugrattalak – felelte sietve Perowne. – Téged
olyan könnyű felhúzni, Flint.
  – No jó, ne törődjünk most ezzel. Az igazgató darabokra törte az Első Tizenötöt, s nekünk most össze kell szednünk a darabokat, különben könnyű dolguk lesz a Régi Növendékeknek. Elő kell léptetni az egész Második Tizenötöt. Talán van köztük egy csomó tehetség, amit mostantól a versenyig kicsiszolhatunk még.
  Az ügyet oly égetően fontosnak tüntették fel az iskolára nézve, hogy még Stalky és M’Turk is, akik tüntetőén lenézték a futballt, komolyan végigjátszottak egy házi versenyt. Erre hamarosan előléptették őket, mielőtt a lelkességük lelohadhatott volna, s most már a sipkájuk méltósága megkövetelte, hogy kimutassák, mennyi virtus szorult beléjük. A versenycsapat egy héten legalább négy napig gyakorolt, s az iskola teli volt jó reménységgel.
  A harmad utolsó hetében érkezni kezdtek a Régi Növendékek, s a fogadtatásuk pontosan arányban állott az értékükkel. A sandhursti és woolwichi kadetteket, akik még csak egy éve távoztak az iskolából, de rettentően hencegtek, vidám „hahó! szervusz!" kiáltásokkal fogadták azok, akikkel együtt tanultak még nemrég. A milíciánál szolgáló alantas tiszteket jobban megbecsülték, de alattomban értetődött, hogy ezeket sem tartják tiszta színaranynak. Azokat a szabadságon levő fiatalembereket, akik a katonai vizsgán megbuktak, és üzletbe vagy bankba mentek, szintén szívesen látták a régi cimboraság címén, noha egyáltalán nem voltak nagyra velük. De mikor az igazi tisztek, a valóságos, telivér urak – akik már a világ végéről érkeztek vissza, és ezért éppenséggel nem hencegtek –, mikor ezek léptek színre, az igazgatóval sétálva; akkor kétoldalt sorfalat állt az egész iskola, bámuló csöndben. S mikor az egyik rátette a kezét Flint vállára, és felkiáltott: „Uramisten, hogy megnőttél! Hiszen kis szolgadiák voltál még, mikor én elmentem innét” – hát akkor szemmel látható dicsfény koszorúzta Flint fejét.
  Fel s alá jártak a folyosón a kis vörös iskolaszolgával, az egykori őrmesterrel, új híreket mondván el neki régi ezredekről; betörtek a tantermekbe, és kéjjel szívták a tinta és a fehérre meszelt fal édes emlékezetű illatát; unokaöcséikre bukkantak az alsóbb osztályokban, és óriási vagyonokkal ajándékozták meg őket; vagy elözönlötték a tornatermet, és engedték, hogy Foxy fitogtassa előttük az új sarjadék képességeit a korlátokon.
  De főképpen mégis az igazgatóval beszélgettek, aki valameny-nyiüknek gyóntatóatyja és legfőbb ügyvivője volt; mert amit meggondolatlan ifjúságukban kiabáltak, azt meggondolatlan férfikorukban is bebizonyították, tudniillik, hogy az igazgató: kemény legény. A tüzes ifjú vér, mely kényes ügyekbe bonyolódott Plymouth-ban egy pástétomsütő leányával; a tapasztalás, mely egy kis örökséghez jutott, de nem bízott az ügyvédekben; a becsvágy, mely megállt a keresztúton, és nem tudta, melyik út vezetheti tovább; az uzsorások markába került pazarság; az ezrednél kitört zenebonába keveredett arrogancia, mind az igazgatóhoz vitte a maga baját; és az öreg Chiron mindegyiknek mutatott valami nyugodt és biztonságos, egyenes vagy kerülő, de minden esetre kivezető utat, olyan szavakkal, melyek kisfiúkhoz éppenséggel nem illettek volna. Így hát elárasztották a házát, szívták a szivarjait, ittak az egészségére, mint ahogy az egész földkerekségen mindenütt ittak, ahol csak ketten-hárman összekerültek a jó öreg iskolából.
   – Egy percre se hagyják abba a dohányzást – mondta az igazgató. – Minél jobban kijönnek a tréningből, annál jobb nekünk. Én legyöngítettem az Első Tizenötöt a különórákkal.
  – Ó, hisz nekünk úgysincs semmi előnyünk. Meg tetszett mondani nekik, hogy még akkor is kisegítőre van szükségünk, ha Crandall tud játszani? – kérdezte egy mérnökkari hadnagy, akinek tekintélyét egy vitézségi érem növelte.
  – Azt írta nekem, hogy játszani fog, hát nem lehet túlságosan
megsebesülve. Holnap reggel érkezik.
  – Hát szóval a kisebbik Crandall volt az, aki elhozta a szegény Duncan testét? – az igazgató igenlően bólintott. – Hol fogja elhelyezni? Hiszen már mi is kitúrtuk önt a házából, igazgató úr. – Ezt a bengáliai lándzsásoknak egy szabadságon levő század-parancsnoka kérdezte.
  – Félek, hogy kénytelen lesz majd felmenni az egykori hálótermébe. Tudja, hogy a Régi Növendékek követelhetik ezt az
előjogot. Igen, azt hiszem, az ifjabbik Crandall kénytelen lesz
még egyszer életében ott aludni.
  – Igazgató úr – egy tüzértiszt az igazgató nyaka köré fonta
súlyos karját –, ön titokban forral valamit. Vallja be. Ismerem
a szemöldöke rándulását.
  – Hát nem látod, te naiv gyerek – vágott közbe egy tengeralatti aknász. – Crandall eleven mintakép gyanánt megy fel a hálóterembe, erkölcsi hatás okáért meg miegymás. Nem így van, igazgató úr?
  – Csakugyan. Maga túlságosan sokat tud, Purvis. Meg is vertem ezért 79-ben.
   – Úgy van, megvert, és titkos hitem szerint sós vízbe áztatta pálcáját.
   – No, azt nem tettem. Csak a nézésem nagyon kemény. Talán
ez vezette félre.
  Ez megnyitotta a friss emlékek zsilipjeit, s valamennyien történeteket adtak elő az iskolán kívül folyó életről.
  Mikor az ifjabbik Crandall – R. Crandall, egy rendes indiai ezred hadnagya – a mérkőzés reggelén megérkezett Exeterből, végig-éljenezték a kollégium egész homlokzata előtt, mert a szobafőnökök mindenkinek elismételték azt, amit az igazgató felolvasott nekik Flint szobájában. Mikor Prout csoportja megértette, hogy Crandall élni fog a Régi Növendékek jogával, s a hálóteremben száll meg egy éjszakára, Beetle berohant King szomszédos csoportjába, és végigharsogta diadalüvöltésével az ellenség nagy tantermét, aztán a tintatartók záporában távozott.
   
   – Minek is veszel tudomást ezekről a butákról? – szólt rá Stalky, aki kisegítő játékos volt a Régi Növendékek oldalán, és pompásan festett fekete gyapjúujjasában, fehér térdnadrágjában és fekete harisnyájában. – Beszéltem vele, odafent a hálóteremben, mikor átöltözött. Én húztam le a szvetterjét. Mind a két karja össze van vagdalva – borzasztó piros sebhelyek látszanak rajta. Ma éjszaka beszél majd nekünk az esetről. Megkértem, mikor a cipőjét befűztem.
   – No de milyen szemtelen lettél te – mondta Beetle irigykedve.
   – Kicsusszant a számon, mielőtt meggondoltam volna. De egy csöppet sem haragudott. Nagyszerű fiú. Esküszöm, hogy úgy fogok játszani, mint egy isten. Ezt mondd meg a Pulykának.
  Az ilyen mérkőzés technikája rég elmúlt korokra nyúlik vissza. A dulakodás sűrű és hosszan tartó volt; a rúgások nyíltan és egyenesen irányultak az ellenfél lábszára felé; s a dulakodó tömeg körül ott állt az egész iskola, ezt kiáltozva: „Üsd, vágd, nem apád!" A vége felé már mindenki elvesztette a tisztesség érzetét, s a bejáró fiúk mamái, akik túlságosan közel álltak a korláthoz, egy minden törvényen és szabályon kívül álló nyelv szavait hallhatták. Valójában egyik fél sem győzött, de mind a kettő boldognak érezte magát, mikor a mérkőzést lefújták, és Beetle rásegítette Stalkyra meg M’Turk-re a felsőkabátját. Ez a kettő szembetalálkozott a dulakodás kellős közepén, és Stalky kijelentése szerint „mind a kettő büszke lehetett a másikra". Amint esetlenül büszkélkedtek a csapatok mögött – mert a kisegítők nem állhatnak be mint egyenlők a bajuszos férfiak közé –, a kerítés mellett egy pónifogat haladt el, s egy rekedt hang ezt kiáltotta feléjük: „Jól játszottatok! Ó, ez volt aztán a játék !” – Stettson volt az, a fehér arcú, beesett szemű Stettson, aki valahogy mégiscsak kiverekedte, hogy egy türelmetlen kocsis őrizete alatt elengedjék a verseny színterére.
   – Hahó, Stettson – mondta Stalky, egy helyben állva. – Nem veszedelmes még közeledni hozzád?
   – Ó, nem. Már egészen jól vagyok. Eddig nem akartak kiengedni, de a mérkőzésre el kellett jönnöm. Mondhatom, gyönyörű a szájad.
  –A Pulyka véletlenül-készakarva beletaposott. No, nagyon örülök, hogy jobban vagy, mert mi még tartozunk neked valamiért. Szép kis csávába juttattak bennünket a nyákhártyáid, fiatalember.
   – Erről hallottam – mondta vihogva a fiú. – Az igazgató elmondta nekem.
   – Ördögbe is! Mikor?
   – Ó, gyertek tovább a kollégium felé. A lábszáram megmerevedik, ha itt állunk és veszekszünk.
   – Ugyan hallgass, Pulyka. Muszáj, hogy ennek a végére járjak. No, beszélj!
   – A mi házunkban lakott egész idő alatt, amíg beteg voltam.
– De miért? Így elhanyagolni a kollégiumot! Azt hittük, a városban van.
   – Tudjátok, én nem voltam eszemen, és azt mondják, hogy folyvást őt hívtam.
   – Szemtelenség! Hiszen csak bejáró vagy.
   – Azért mégis eljött, és körülbelül ő mentette meg az életemet. Egy éjszaka egészen eldugaszolódott a torkom – a doktor azt mondta, hogy végem volt már – és valami csövet vagy micsodát dugtak a gégémbe, az igazgató pedig kiszívta a mérges anyagot.
   – Huh! Akasszanak fel, ha megtenném!
   – Maga is megkaphatta a diftériát, azt mondta a doktor. Így
hát ott maradt a házunkban, ahelyett hogy visszatért volna.
A doktor azt mondja, hogy húsz perccel később végem lett volna.
  Ekkor a kocsis, akinek szigorú parancsa volt, gyorsan megindult visszafelé, s majd elgázolta a három fiút.
   – Az áldóját! – mondta Beetle –, meglehetősen hősies dolog volt.
   – Meglehetősen! – M’Turk a térdével úgy hátba taszította
Beetle-t, hogy Stalkyig röpült, az meg visszalökte. – Akasszanak fel!
   – És az igazgató megérdemelné a Victoria-keresztet – mondta
Stalky. – Hiszen mostanáig meghalhatott volna, el is temethették volna már. De nem halt meg. Nem temették el. Sőt, úgy bukkant elő a sövény közül, mint egy ép, erős vén rigó. Extra verés, ötszáz sor, egyheti szobafogság – tyuhaj!
   – Olvastam ilyesmiről egy könyvben – mondta Beetle. – A teremburáját, micsoda legény! Gondoljátok csak meg!
   – Éppen azzal foglalkozom – mondta M’Turk, s olyan vad ír
üvöltésben tört ki, hogy az egész csapat hátrafordult.
   – Fogd be azt a kövér szádat – mondta Stalky, ugrándozva
türelmetlenségében. – Bízd az egész dolgot Stalky bátyádra,
annak most utcájába került az igazgató. Esküszöm, hogy agyon
verlek, Beetle, ha egy szót is szólsz, míg én meg nem engedem.
Most a kezemben van! Vágjatok olyan arcot, mintha semmi sem
történt volna.
   Semmi szükség nem volt erre a ravaszságra. Az iskola túlságosan el volt foglalva azzal, hogy éljenezze a lefolyt mérkőzés szereplőit. Ott tolongott a fürdőszobák körül (tekintet nélkül a sáros cipők tömegére), amíg a csapat mosakodott. Megéljenezte az ifjabbik Crandallt, valahányszor a szeme elé került, ima után pedig vadabbul éljenzett, mint valaha, mert az esti ruhába öltözött Régi Növendékek bajuszukat nyíltan pödörgetve várakoztak, s ahelyett hogy a tanárokkal álltak volna össze, a fal mentén sorakoztak, közvetlenül a szobafőnökök előtt, s az igazgató névsor szerint szólította fel őket, úgy, mint régen.
   – Igen, ez mind igen szép – mondta a vendégeinek ebéd után –,
hanem a fiúk kicsúsznak egy kicsit a kezünkből. Félek, hogy
később bajok lesznek ebből. Jól tenné, Crandall, ha korán bemenne közéjük. Az egész hálóterem virrasztani fog maga miatt.
Nem tudom, minő szédületes magaslatokra emelkedhetik a pályáján, de azt tudom, hogy olyan abszolút imádásban sohasem lesz része, mint ma.
    – Ördög vigye az imádást. Szeretném végigszívni a szivaromat, igazgató úr.
  – Ez az imádás tiszta színarany. Menjen oda, ahol a dicsőség
várja, ifjabbik Crandall.	
  A megdicsőülés színhelye egy tízágyas manzárd hálóterem volt, melyet ajtó nélküli nyílások kötöttek össze három másikkal. A gáz lobogva égett a durva fenyőfából készült mosdószekrények fölött. Szüntelenül süvöltött a légvonat, s a csupasz ablakokon a Pebbleridge-t csapkodó tengerre nyílt kilátás.
  – Ugyanaz a régi ágy – ugyanaz a régi matrac, azt hiszem
– mondta ásítva Crandall. – Minden a régi. Ó, csak én sántultam
meg. Fogalmam sem volt arról, hogy ti így játszotok, fiúk.
– Megsimogatta összerugdalt lábszárát. – Valamennyiünknek
lesz oka, hogy megemlegessen titeket.
  Néhány pillanatra volt szükség, hogy a fiúk fesztelenül érezzék magukat; és – nem értették, miért – növelte bennük ezt a fesztelen érzést, mikor Crandall elfordult és imádkozott – ezt a szertartást bizony jó néhány esztendeje elmulasztotta már.
   – Ó, de sajnálom... elfelejtettem eloltani a gázt.
   – Ne törődj vele, kérlek – mondta a hálóterem főnöke –, ez a Worthington dolga.
  Egy hálóruhás, tizenkét esztendős fiú, aki már várt erre az alkalomra, hogy ügyességét fitogtathassa, az ágyából felmászott a fal párkányára meg vissza, egy mosdószekrény segítségével.
   – De mit csináltok, mikor ez alszik? – kérdezte halk nevetéssel
Crandall.
   – Hideg kampót dugunk a nyakába.
   – Mikor én voltam legfiatalabb a hálóteremben, akkor a vizes
spongya járta... Hohó, mi történt?
  A sötét terem megtelt suttogással, vonszolt pokrócok súrlódásával, csupasz lábak neszével a csupasz deszkákon, tiltakozásokkal, taszigálásokkal és ilyesféle veszekedésekkel:
   – Maradj nyugton, te szamár!... Hát akkor bújj le a földre!... Esküszöm, hogy az én ágyamra nem fogsz ülni!... Vigyázz a szájmosó poharamra – stb.
   – Sta... Corkran azt mondta – szólalt meg a hálóterem főnöke, hangjával is jelezvén, hogy tudatában van Stalky vakmerőségének –, hogy talán leszel szíves beszélni nekünk arról az esetről... Duncan holttestével.
   – Igen... igen... igen – ez a suttogás futott végig a termen. – Beszélj.
  – Nincs azon semmi elbeszélnivaló. Mi az ördögnek ugráltok
itt a hidegben?
  – Ne törődj velünk – felelték a hangok. – Beszélj a Kocáról, így hát Crandall megfordult a párnáján, és beszélni kezdett a láthatatlan, ifjú nemzedékhez.
  – Nohát a Koca körülbelül három hónappal ezelőtt egy pénz-szállítmányt vezetett, egy egész szekér tele volt rúpiákkal, a csapatok zsoldjával, igen, ötezer rúpia volt, ezüstben. Egy Fort
Pearson nevű helyre kellett eljutnia, Kalabagh közelében.
  – Én ott születtem – csipogta egy kis szolgadiák. – Az én
nagybátyámról nevezték el.
– Hallgass már a nagybátyáddal! Ügyet se vess rá, Crandall!
  – No jó. Hát az afridik megtudták, hogy a pénztár úton van, s meglesték az egész menetet, néhány mérfölddel azelőtt, hogy az
erődöt elérte volna, s a kíséretet elvágták. Duncan megsebesült, a kíséret pedig elillant. Összevissza nem volt több embere, mint húsz szipoj, az afridik pedig rengetegen voltak. Amikor ezek történtek, a Pearson erődben én teljesítettem szolgálatot.
Hallottam a tüzelést, és éppen meg akartam nézni, hogy mi történik, mikor megérkeztek Duncan emberei. így hát valamennyien együtt fordultunk vissza. Beszéltek nekem valamit egy tisztről, de nem tudtam megérteni a dolgok összefüggését, amíg meg nem látok egy fiút, aki az úton álló szekér kerekei alatt,
egyik karjára támaszkodva, tüzel a revolverével. Amint tudjátok, a kíséret cserbenhagyta a szekeret, s az afridik, átkozottul gyanakvó egy fajzat ám az, csapdának gondolták ezt a visszavonulást, afféle beugratásnak, tudjátok, azt hitték, hogy a szekér a csalétek  így hát békén hagyták szegény öreg Duncant.
Mihelyt megtudták, hogy mi milyen kevesen vagyunk, őrült versenyfutás támadt a síkságon, hogy ki éri el hamarabb Duncant. Rohantunk mi, rohantak ők is, s egy kis összevissza vagdalkozás után elhordták az irhájukat. Nem is sejtettem hogy a tiszt a mi iskolánkból való, amíg közvetlenül mellette nem álltam. Rengeteg Duncan szolgál a hadseregnél, s erről a névről persze nem gondoltam rá. Nem változott meg valami nagyon. Tüdejét lőtték át a szegény öregnek, és meglehetősen szomjas volt. Inni adtam neki, és leültem mellé, és elég furcsa ez is, azt mondta: „Szervusz, Toffee!" Én meg azt mondtam: „Szervusz, Koca! Remélem, nem sebesültél meg", vagy valami ilyesfélét. De aztán egy-két pillanat múlva meghalt, fel sem emelte a fejét a térdemről... Hanem mondom, gyerekek, ti megfagytok, ott, a padlón. Jobb lesz, ha lefeküsztök.
  – Jó, jó, rögtön. De a sebeid, a sebeid! Hogy sebesültél meg?
  – Az akkor történt, mikor visszavittük a holttestet az erődbe.
Megint ránk támadtak, aztán egy kis dulakodás volt.
  – Megöltél valakit közülük?
  – Meg hát. Valószínűleg. Jó éjszakát.
  – Jó  éjszakát.   Köszönjük,  Crandall.  Őrülten köszönjük, Crandall. Jó éjszakát.
  A láthatatlan tömeg visszavonult. Crandall hálóterme ágyába surrant, s egy darabig csöndesen feküdt.
  – Mondd csak, Crandall – szólalt meg Stalky hangja, egészen
szokatlan tiszteletre hangolva.
  – No, mi az?
  – Tegyük fel, hogy egy fiú úgy találja a másikat, hogy már majd belepusztult a diftériába, egészen el van tömve a torka, aztán csövet dugnak a gégéjébe, és a fiú kiszívja a mérges anyagot, mit szólnál ehhez?
  – Hm – mondta elgondolkozva Crandall. – Csak egy ilyen
esetről hallottam, akkor is az orvos tette ezt. Egy asszony kedvéért.
  – Ó, ez nem volt asszony. Csak egy fiú.
  – Annál szebb. Ez körülbelül a legderekabb dolog, amit egy
férfi cselekedhetik. Miért kérdezed?
  – Ó, hallottam egy fiúról, aki megtette. Csak ezért.
  – Hát az a fiú derék férfi.
  – Te félnél ilyesmit tenni?
  – Meglehetősen. Mindenki félne. Képzeld csak el, hogy valaki a maga jószántából torokgyíkban haljon meg!
  – Nos hát – Hm... nézd csak... – ez a mondat nyögésben vesződött, mert Stalky kiugrott az ágyából és M’Turkkel egyetemben ráült Beetle fejére, aki idő előtt fel akarta robbantani az aknát.
  A következő napot, a harmad utolsó napját, jelentéktelen vizsgafeladatoknak szánták, mégis haraggal és háborúsággal kezdődött. King tanár úr rájött, hogy csoportja – amely, mint tudjuk, a második volt Prout csoportjától az épületek hosszú sorában – kinyitotta a hálótermek közt levő ajtókat, és bement meghallgatni egy történetet, amit Crandall beszélt el. Az igazgatóhoz rohant, lármásán, sértődötten, az igazgató tekintélyére hivatkozva; mert sohasem helyeselte, hogy úgynevezett külső világbeli fiatalembereket beengednek, hogy megrontsák a fiúk erkölcseit.
  – Jól van – mondta az igazgató. Ő majd elintézi a dolgot.
  – Igazán végtelenül sajnálom – mondta bűnbánóan Crandall.
  – Nem hiszem, hogy olyasmit mondtam volna nekik, amit nem
lett volna szabad meghallgatniuk. Miattam ne bántsák őket.
  –Pszt! – felelte az igazgató, alig észrevehető hunyorítással.
  – Nem a fiúk csinálják a bajt, hanem a tanárok. De hát Prout
és King nem helyeslik az ilyenfajta gyülekezéseket a hálótermekben, s az ember kénytelen támogatni a felügyelő tanárokat.
Azonfelül reménytelen dolog csak két csoportot büntetni, mikor már végén vagyunk a harmadnak. Kötelességünk, hogy méltányosak legyünk, és mindenkit belevonjunk a büntetésbe. Lássuk csak. A diákok kaptak a húsvéti vakációra valami feladatot, amire természetesen egyikük sem fog ránézni. Ma estére az egész iskolának, a szobafőnököket és a különszobásokat kivéve, szabályszerű preparációja lesz; a tanári kar pedig köteles egy tanárt
szolgáltatni, aki a preparációt ellenőrizze. Méltányosnak kell
lennünk mindenkivel szemben.
  –  Preparáció a harmad utolsó estéjén! Juj! – kiáltotta Crandall, visszagondolva saját, vad ifjúságára. – Képzelem, micsoda hecc lesz itt.
  A diákok, akik már összecsomagolt holmijuk közt ujjongtak, kiáltozva rohantak végig a folyosón, és diadalüvöltést hallattak a tantermekben, elképedve és dühösen fogadták ezt az újságot. A világ egyetlen iskolájában sincs preparáció a harmad utolsó estéjén. Ez szörnyűség, zsarnokság, minden törvénynek, vallásnak és erkölcsnek felforgatása. Majd bemennek a tantermekbe, és magukkal viszik megvetett vakációs feladatukat, de – itt elmosolyodtak, s azon kezdtek gondolkozni, vajon miféle embert küldenek ki a tanárok ellenük. A sors Masont jelölte ki, a hiszékeny és lelkes tanárt, aki szerette az ifjúságot. Egyetlen más tanár sem óhajtotta vezetni ezt a preparációt, mert az iskola nélkülözte a hagyomány szilárdító befolyását; s a régi intézetek szabályos rendjéhez szokott emberek néha-néha fegyelmetlennek találták. A négy hosszú tanterem, melyben mindazok dolgoztak, akik nem emelkedtek fel a különszobás diák rangjáig, tapsviharral fogadta Masont. Mielőtt kettőt köhinthetett volna, megtisztelték Nagy-Britannia házassági törvényeinek egy verses összefoglalásával, ahogy ezt az izraeliták főpapja feljegyezte, és a csoport vezetője kommentálta. Az alsóbb osztályok eszébe juttatták, hogy ma van a harmad utolsó napja, és ezért mindent „tréfára kell venni”. Mikor felfortyant és rendre akarta utasítani őket, az alsó negyedik és felső harmadik osztály közös megegyezéssel úgy tett, mintha rosszul lenne, s ezt a szerepet igen hangosan és realisztikusan játszotta. Mason tanár úr, a világ minden hiábavaló kísérlete közül éppen azt választotta ki, hogy érvekkel hasson rájuk, s egy hátsó padból valamelyik vakmerő fickó rákiáltott: „Ötven sor büntetésfeladatot kap, mert nem tartotta fel a kezét, mielőtt beszélni kezdett!” Ezzel szíven döfte Masont, s miközben megpróbálta a sértegetőt felfedezni, a felső és alsó második osztály három tanteremben eloltotta a gázt, és tintatartókkal kezdett dobálózni. Igen mulatságos és vérpezsdítő egy preparáció volt. A különszobás fiúk és a szobafőnökök messziről hallották a visszhangját, s a tanárok mosolyogtak desszert közben.
Stalky órával a kezében várt fél kilencig.
  – Ha ez így tart tovább, feljön az igazgató – mondotta. – Először a különszobákba szólunk be, aztán a tantermekbe. Vigyázzatok!
   Nem engedett időt Beetle-nek, hogy drámai stílusban szavaljon, M’Turknek sem, hogy elnyújtott hangon beszéljen. Besurrantak egyik különszobába a másik után, elmondták a magukét, és tüstént távoztak, mihelyt látták, hogy megértették őket, és nem várnak semmi magyarázatra; eközben pedig nőttön-nőtt az átkozott preparáció lármája. Flint szobájának ajtajánál összetalálkoztak Masonnel, aki kiszaladt a folyosóra.
  – Elment az igazgatóért. Rajta! Gyerünk!
  Lélekszakadva, lihegve rontottak be a tizenkettes számú tanterembe.
   – Az igazgató! Az igazgató! Az igazgató! – ez a kiáltás egy
pillanatra elcsöndesítette a zűrzavaros lármát, és Stalky egy pad
tetejére ugorva, hangosan szónokolt: Kiszívta a diftéria mérgét
Stettson torkából, mikor mi azt hittük, hogy a városban van.
Elég volt az ostobáskodásból, ti szamarak! Stettson elpusztult
volna, ha az igazgató meg nem menti. Ő maga is meghalhatott
volna. Crandall azt mondja, hogy ez a legbátrabb cselekedet, amit élő ember elkövethet – és itt megbicsaklott a hangja –, az igazgató nem tudja, hogy mi tudjuk ezt!
  M’Turk és Beetle, padról padra ugrálva, szétszórták a hírt az alacsonyabb osztályok között. Egy kis szélcsend támadt, s aztán, Masonnel a háta mögött, belépett az igazgató. A dolgok megállapított rendjéhez tartozott, hogy az ő jelenlétében egy fiúnak sem szabad beszélni vagy megmozdulni. Félelmes csendre volt elkészülve. Éljenzéssel fogadták; kitartó, szakadatlan éljenzéssel. Bölcs ember lévén, tüstént távozott, és az osztályok elhallgattak, és megijedtek kissé.
   – Rendben van – mondta Stalky. – Itt nem sokat tehet. Ez nem olyan eset, mintha felforgattátok volna a padokat, ahogy mi tettük, mikor egyszer az öreg Carleton ügyelt a preparációra. Folytassátok! Halljátok, hogy éljeneznek a különszobákban? – Hangos kiáltással perdült ki a folyosóra, melynek mennyezetét betöltötte Flint és a szobafőnökök falrengető ordítása.
  Mikor egy négy százalékot fizető, korlátolt felelőségű társaság iskolaigazgatóját imára indulása közben megéljenzik, mégpedig nemcsak a négy tanteremben büntetésre váró fiúk, hanem meghitt szobafőnökei is: akkor vagy magyarázatot kér, vagy méltóságteljesen folytatja az útját, miközben a legidősebb felügyelő tanár dühös macska gyanánt villogtatja a szemét, és bebizonyítja egy holthalvány, reszkető matematikatanárnak, hogy bizonyos módszerek – hálistennek nem az ő módszerei – rendesen bizonyos eredményekre vezetnek. A Régi Növendékek tapintatból nem vettek részt ezen a névsorolvasáson s így csak a tornateremben összegyűlt növendékek részesültek az igazgató jéghideg szavaiban.
  – Ritkán esik meg, hogy nem értem magukat; de be kell vallanom, hogy ma este egyáltalán nem értem. A preparáció közben tanúsított hülye viselkedésük után némelyek még alkalmas embernek tartanak engem arra, hogy megéljenezzenek. Majd mindjárt megmutatom, hogy nem vagyok az.
   Piff - paff - puff – hármas sortűz gyanánt következett az éljenzés, mely meghazudtolta a szavait, s az igazgató valósággal izzott a gáz fényében.
  – Elég! Ezzel nem nyernek semmit. A kisfiúk (az alsó osztályok nem szerették a megszólításnak ezt a formáját) fejenkint háromszáz sor büntetésfeladatot írnak a vakációban. Róluk egyebekben nem veszek tudomást. A felsőbb osztályok a vakációban fejenkint ezer sort írnak, s ezt visszaérkezésük estéjén be kell mutatniok. Továbbá...
  – Az áldóját, de jó étvágya van – suttogta Stalky.
  – A Mason tanár úrral szemben tanúsított viselkedés miatt holnap az összes felső osztályokat végig fogom verni, mikor ki adom az útiköltségüket. Ebbe beleértem azt a három különszobás fiút is, akiket a tanterem padjain táncolva találtam, mikor feljöttem. A szobafőnökök itt maradnak névsorolvasás után. A diákok hallgatva osontak ki, de csoportokba verődtek a tornaterem ajtajában, és várták, hogy mi következik.
  – Most pedig, Flint – mondta az igazgató –, lesz olyan szíves,
hogy megmagyarázza nekem a viselkedésüket?
  – Kérem, igazgató úr – mondta kétségbeesve Flint –, ha a saját élete veszélyeztetésével meg tetszik menteni egy gyerek életét,
aki diftériában haldoklik, és a kollégium tudja ezt, mit várhat
akkor tőlünk az igazgató úr?
  – Hm, értem. Szóval az a lárma nem akart szemtelenség lenni. Az erkölcstelenséget még csak elnézném valahogy, de az arcátlanságot nem bírom ki. Ez azonban még nem teszi megbocsáthatóvá a Mason tanár úrral szemben tanúsított szemtelenséget. Ez egyszer még elengedem a büntetésfeladatokat, de a verés érvényben marad.
  Mikor ezt is közhírré tették, az egész iskola csodálattal eltelve bámészkodott a lakása felé tartó igazgatóra. Ez olyan férfiú, aki előtt földig kell hajolni. Ama ritka esetekben, mikor megverte a fiúkat, tudományos alapossággal cselekedte ezt, és száz fiú megverése epikus, óriási hőstettnek ígérkezett.
  – Rendben van, igazgató úr. Mi tudjuk – mondta Crandall, mikor az igazgató dörmögve vetette le köpenyegét a dohányzójában. – Éppen most hallottam mindent a kisegítőnktől. Este a hálóteremben meg-kérdezte, mi a véleményem az ön cselekedetéről. Akkor nem tudtam, hogy önről beszél. Pompás kis fickó. Szeplős, és a szeme... azt hiszem, Corkrannak hívják.
  – Ó, köszönöm, ismerem – mondta az igazgató, és elgondolkozva tette hozzá: – Igen, bevettem volna a büntetésbe, még ha nem látom is.
  – Ha a kollégium amúgy is nem volna már kissé magánkívül, most diadalmenetben hordoznánk önt végig a folyosón – mondta a mérnök. – Ó, direktor úr, hogy tehette ezt? Maga is megkaphatta volna a betegséget, s mi lett volna akkor belőlünk?
  – Én mindig tudtam, hogy ön hússzal is fölér közülünk. Most bizonyos vagyok ebben – mondta a századparancsnok körülnézve, hogy mer-e valaki ellentmondani neki.
  – Mégsem arra való ember, hogy iskolát igazgasson. ígérje meg, igazgató úr, hogy soha többet nem tesz ilyesmit. Nem mehetünk el nyugodt lélekkel, ha ön így kockáztatja az életét – mondta a tüzértiszt.
  – De igazgató úr, csak nem fogja végigverni az összes felső
osztályokat? – kérdezte Crandall.
  – Mondtam, hogy az erkölcstelenséget még csak elnézném valahogy, de az arcátlanságot nem bírom ki. Masonnek úgyis elég nehéz a sora, még ha én támogatom is. Amellett a Golf klub tagjai hallották őket, amint az „Áron és Mózest" énekelték.
A bejárók szülei panaszkodni fognak emiatt. A tisztességre vigyázni kell.
   – Ott leszünk segíteni – jelentették ki az összes vendégek.
A felső osztályok növendékei sorban megkapták a verést, miközben felső kabátjuk a karjukon lógott, a kocsik vártak rájuk lenn az úton, hogy levigyék az állomásra, s az útiköltségük ott hevert az asztalon. Az igazgató Stalkyval, M’Turkkel és Beetle-vel kezdte. Lelkiismeretesen elbánt velük.
  – És itt van az útiköltségük. Isten velük, jó vakációt.
  – Isten önnel. Köszönjük, igazgató úr. Isten önnel.
  Kezet ráztak.
   – A vágy ma reggel nem sokkal múlta fölül a tettet – mondta Stalky. – Mi kaptuk a javát. Most várjatok, míg még egynéhány
fiú kijön, s akkor istenigazában megéljenezzük.
   – Miattunk ne várjatok – mondta Crandall a Régi Növendékek nevében –, most mi kezdjük el.
  Addig még jó volt minden, míg az éljenzés a folyosóra szorítkozott, de mikor átterjedt a tornateremre is, ahol a sorukra váró fiúk éljeneztek, az igazgató kétségbeesetten föladta a harcot, s a hátralévők valamennyien hozzátódultak, hogy megrázzák a kezét.

  Aztán komolyan nekiláttak az éljenzésnek, míg csak az elrobogó kocsik némajátékká nem változtatták a jelenetet.
  – Hát nem mondtam, hogy még ő is az utcámba kerül? – szólalt meg Stalky a bakon, mikor befordultak a szűk northami útra. – Most énekeljetek mind együtt Stalky bátyátok taktusa szerint:

        Ez a szokásuk a katonáknak,
                                    Ez, szárazon és vizen,
Ez a szokása a diáknak,
                                    Ne tagadja senki sem!




A nemzeti zászló

Tél volt és sanyarú reggeli hideg. Ennélfogva Stalky és Beetle – minthogy M’Turk ama bosszantó fráterek közé tartozott, akik minden körülmények között gondosan kicsípik magukat – az utolsó pillanatig szundikáltak, mielőtt névsorolvasáson jelentek volna meg a gázzal világított tornateremben. Ennek az volt a következménye, hogy gyakran elkéstek; és mivel minden pontatlanság egy rossz jegyet szerzett nekik, mivel egy héten három rossz jegy a mulasztásért járó gyakorlatozást jelentette, az a következménye is megvolt, hogy órákat töltöttek az egykori őrmester keze alatt. 
Foxy egzecíroztatta a későn járókat, a gyakorlótéren szerzett régi ismereteinek egész tárházát felhasználva.
  – Ne gondolják, hogy mulatság ez nekem – ez a bevezetés sohasem változott. – Szívesebben pipázgatnék nyugodtan a szobámban, no de látom, ma délután megint a régi gárda került a kezembe. Csak legalább rendszeresen járna hozzám, Corkran úr – mondotta, kiegyenesítve a sort.
  – Hiszen majdnem hat hétig voltam a keze alatt, maga telhetetlen.
  – Nono, kérem, csak ne siessen úgy. Én vezetem a gyakorlatot Balra át! Indulj! – Huszonöt későn járó, csupa régi bűnös surrant be a tornaterembe. – Szép csendesen vegyék kezükbe a súlyzókat, aztán csendesen térjenek vissza a helyükre. Páratlan számok egy lépést előre. Páros számok helyben maradnak.
Előre, én ütöm a taktust.
  A súlyzók felemelkedtek, lebuktak, összecsattantak, és egyszerre visszatértek a régi helyzetükbe. A fiúk jól értették már ezt a nehéz játékot.
  – Nagyon jó. Sajnálni fogom, ha valamelyikük újra pontos kezd lenni. Súlyzókat helyre vinni! Majd megpróbálunk valami egyszerű gyakorlatot.	   
   – Huh, ismerem már azt az egyszerű gyakorlatot.
   – Szégyen is volna, ha nem ismerné, Corkran úrfi. De azért nem is olyan egyszerű, amilyennek látszik.
   – Fogadok egy shillingbe, hogy éppen úgy elvezényelem, mint maga, Foxy.
   – Majd meglátjuk később. Most próbálják elképzelni, hogy maguk nem későn járó gyerekek, hanem fél század egy katonai parádén, és én vagyok a vezénylő tisztjük. Nincs ezen semmi nevetnivaló. Ha szerencséjük van, maguk közül sokan fognak egzecíroztatni fél életükön át. Bízzanak meg bennem egy kicsit.
Elég régen vannak már a kezem alatt, isten a tudója.
  Négyes sorokba rendeződtek, meneteltek, és valamennyit erősen lenyűgözte a rájuk parancsolt mozgás varázsa. Amint Foxy mondta, elég régen voltak már a keze alatt.
  Most kinyílt a tornaterem ajtaja, és megjelent M’Turk egy öregúr kíséretében.
  Az őrmester, aki éppen egy kanyarodást vezetett, nem látta őket.
   – Nem is olyan rossz – mormogta. – Éppenséggel nem rossz.
A legbelül álló a kanyarodásnál csak a taktust jelzi, Swayne úrfi. No mármost, Corkran úrfi, maga azt mondja, hogy ért a vezényléshez? Hát legyen olyan szíves, vegye át a parancsnokságot, mondja el visszafelé egymás után az én vezényszavaimat és vezesse vissza őket az előbbi alakzatba.
   – Mi ez? Mi ez? – kiáltotta tiszteletet parancsoló hangon a látogató.
   – Egy kis – egy kis gyakorlat, kérem – dadogta Foxy, semmit
sem szólva az előzményekről.
  – Kitűnő, kitűnő! Csak szeretnék még többet látni belőle – mondta az idegen. – Éppen át akarta adni valakinek a parancsnokságot, ugye? – Leült, és fázósan lihegett az éles levegőben.
   – Most pórul járok. Tudom, hogy pórul járok – suttogta
Stalky elkényszeredetten; és nyugtalanságán éppenséggel nem
könnyített az az utolsó sorból hallatszó suttogás, hogy az öregúr nem más, mint Collinson tábornok, a kollégium igazgatótanácsának tagja.
   – Mi... micsoda? – kérdezte Foxy.
   – Collinson, királyi tanácsos, a Bath-rend lovagja. Parancsnoka volt a Pompadouroknak, az apám régi ezredének – suttogta az idősebbik Swayne.
   – No csak nyugodtan – mondta a látogató. – Én tudom, hogy érzi magát ilyenkor az ember. Most először vezet gyakorlatot, ugye?
   – Igenis – Stalky nagyot sóhajtott keservében. – Igazodj! – Tulajdon hangjának visszaverődése megerősítette az önbizalmát.
  A kerék alakban álló csapat hátraarcot csinált, visszaindult, négyes sorokba töredezett, és minden hiba nélkül visszakerült régi helyére. A büntetés hivatalos ideje már rég elmúlt, de erre nem gondolt senki. Valamennyien támogatták Stalkyt, aki halálos félelemben remegett, hogy meg talál bicsaklani a hangja.
   – Ez a fiú becsületére válik magának, őrmester – ez volt a látogató megjegyzése. – Jó vezénylés... és jó anyag. Csak az a különös: együtt villásreggeliztem az igazgatójukkal, s az egy árva szóval sem mondta nekem, hogy maguknak kadétcsapatuk van a kollégiumban.
   – Nincs is, kérem. Ez csak afféle kis gyakorlat – mondta az őrmester.
   – De rajonganak érte – mondta M’Turk, aki most először szólalt meg, huncut villanással mélyen ülő szemében.
  – Igaz, Willy, hogy lehet az, hogy te nem vagy benne?
   – Ó, én nem vagyok elég pontos – mondta M’Turk. – Az őrmester a javát válogatja ki a fiúknak.
   – Elég! Oszolj! – kiáltotta Foxy, attól félvén, hogy a sorok közt kitör a nevetés. – Meg kellett volna mondanom uraságodnak, hogy...
   – De hát kellene, hogy legyen kadétcsapatotok. – A tábornok
tovább szőtte a maga gondolatát. – És lesz is itt kadétcsapat, ha
a tanács hallgat rám egy kicsit. Nem is tudom, mikor volt ilyen gyönyörűségben részem. Az ilyen szellemmel eltöltött fiúknak, mint ti, mintakép gyanánt kellene állni az egész iskola előtt.
  – Ez úgy is van – mondta M’Turk.
  –Tyhű, most látom... igazán ilyen késő van? Félóráig várattam a kocsimat. Most el kell rohannom. Semmi sem ér fel azzal, ha az ember saját szemével látja a dolgokat. Merrefelé lehet kijutni az épületből. Megmutatod, Willy? Ki volt az a fiú, aki a gyakorlatot vezényelte?
  – Azt hiszem, Corkrannak hívják.
  – Meg kell ismerkedned vele. Ilyen fiúkkal kellene érintkezned. Szemmel láthatóan rendkívüli gyerek. Csudálatos látvány volt ez. Huszonöt fiú, akikről azt hinné az ember, hogy szívesebben játszanának krikettet (tél dereka volt, de hát felnőtt emberek, különösen ha sokat éltek külföldön, elkövetnek ilyen apró tévedéseket, és M’Turk nem igazította helyre), csupa mulatságból katonai gyakorlatokat végeznek. Kár ennyi jó anyagot elpazarolni; de remélem, végre tudom hajtani a tervemet.
  – Ki ez a te fehér pofaszakállas barátod? – kérdezte Stalky,
mikor M’Turk visszatért a szobába.
  – Collinson tábornok. Némelykor átjár vadászni az apámhoz.
Elég tisztességes öreg bácsi. Azt mondta, hogy barátkoznom
kellene veled, Stalky.
   – Megajándékozott?
M’Turk egy valóságos egész aranyat vett elő a zsebéből.
  – Hohó – mondta Stalky, pénztárosi minőségében elsüllyesztve az aranyat –, ebből nagy lakomát rendezünk. Hanem szemtelen pofa vagy te, Pulyka, hogy a pontosságunkról mertél fecsegni, meg arról, hogy mennyire rajongunk a gyakorlatokért.
  – Hát az Öreg nem tudta, hogy későn járók vagyunk? – kérdezte Beetle.
  – Nem a'. Eljött villásreggelire az igazgatóhoz. Aztán ott találtam magában ténferegve az épület előtt, s eszembe jutott, hogy meg-mutatom neki ezt a gyönyörűséges gyakorlatot. Mikor láttam, hogy annyira tetszik neki, nem akartam lehűteni a lelkesedését. Akkor nem is adta volna azt a sárga csikót.
   – De milyen boldog volt az öreg Foxy! Láttátok, hogy fülig elvörösödött – mondta Beetle. – Őrült diadal volt ez neki. Nagyszerűen támogatjuk. Most gyerünk le Keyte-hez, egy kis csokoládéra és süteményre.
  Éppen utolérték Foxyt, aki szintén lefelé sietett, hogy közölje az eseményt Keyte-tel, aki a maga idejében egy lovasezred törzs-őrmestere volt, most pedig mind hadviselt veterán, a helyi postát és cukrászdát vezette.
   – Maga adósunk valamivel – mondta jelentősen Stalky.
   – Nagyon hálás vagyok, Corkran úrfi. Meglehet, hogy hébe-hóba, hivatalos dologban keményen bántam magával, mikor határátlépésről,  dohányzásról vagy ilyesmiről volt szó; de
mondhatom, hogy a hivatalos dolgoktól eltekintve, kívánni sem
tudnék megbízhatóbb fiatalurat, aki kisegítsen a kutyaszorítóból. Nagyon szépen vezette a gyakorlatot, mondhatom. Mármost, ha ezután rendszeresen el fog járni...
  – De hiszen ahhoz hetenként háromszor el kellene késnie – mondta Beetle. – Csak nem kívánhatja, hogy ezt is megtegye valaki, a maga szép szeméért, Foxy.
   – Hm, ez igaz. De azért, ha úgy tudja intézni a dolgot, és maga is, Beetle úrfi, nagy előnyük volna ám, mikor a kadétcsapat megalakul. Remélem, a tábornok úr indítványozni fogja.
  Kényük-kedvük szerint fosztogathatták Keyte cukrosboltját, mert az öreg, aki jól ismerte őket, belemerült Foxyval a beszélgetésbe.
  – Azt hiszem, hét shilling és hat penny árát fogyaszthattunk
– mondta végül Stalky a kasszánál –, de jobb volna, ha maga is megszámolná.
   – Nem, nem. Én mindig készpénznek veszem a maga szavát,
Corkran úrfi. Hát azt mondja, őrmester, hogy a Pompadourok-nál volt? Azokkal együtt feküdtünk valamikor, azt hiszem, Umballánál.
  – Nem tudom, ez a sonka- és nyelvpástétom másfél shillingbe
kerül-e, vagy csak egy shilling és négy pennybe?
  – Mondjuk, hogy egy shilling és négy penny, Corkran úrfi.
Hát persze, őrmester, ha nekem is hasznomat vehetnék, szívesen megtenném, de én már nagyon öreg vagyok. Szeretnék megint látni egy gyakorlatot.
  – Ugyan gyere már, Stalky – kiáltotta M’Turk. – Nem hallgat az rád. Dobd oda a pénzt.
  – Fel akarom váltani az aranyat, te szamár. Keyte! Keyte
közlegény! Keyte káplár úr! Keyte törzsőrmester úr! Nem váltana fel egy aranyat?
  – Hogyne, hogyne, persze. Hét shilling és hat penny. – Szórakozottan bámult maga elé, visszaadta az ezüstpénzt, és eltűnt
a hátsó szoba homályában.
  – No most ezek ketten egészen teáig fecsegni fognak a lázadásról – mondta Beetle.
  – Az öreg Keyte Sobraonnál verekedett – mondta Stalky.
– Hallgasd csak meg, mikor erről beszél. Sárga földig legyűri
Foxyt.	Az igazgató arca – kifürkészhetetlenül, mint rendesen – egy halom levél fölé hajolt.
  – Mit gondol ? – kérdezte végül John Gillet tisztelendőtől.
  – Jó ötlet. Tagadhatatlanul tiszteletre méltó ötlet.
  – Ennyit elismerek. És aztán?
  – Csakhogy vannak bizonyos kételyeim... ez az egész. Minél jobban kiismerem a fiúkat, annál kevésbé érzem képesnek magamat, hogy megértsem a kedélyállapotaik változását; de bevallom, nagyon meg volnék lepve, ha ennek a tervnek sikere volna. Valahogy... nem illik az iskola vérmérsékletéhez. Mi a hadsereg számára készítjük elő a diákjainkat.
  – Az én dolgom ebben az esetben annyi, hogy végrehajtsam, amit a tanács akar. Önkéntes kadétcsapatot kívánnak. Fel fogjuk állítani az önkéntes kadétcsapatot. Azt azonban értésükre adtam, hogy egyen-ruhák miatt nem kell költségbe verni magunkat, míg a kiképzéssel el nem készültünk. Collinson tábornok ötven gyilkos fegyvert küldött nekünk, ahogy ő nevezi, vágott csövű Snider-karabélyokat, valamennyit gondosan bedugaszolva.
  – Hát ez szükséges is egy olyan iskolában, amely annyi töltött pisztolyt használ, mint a mienk – mondta John tisztelendő.
  – Ilyenformán semmi más költség nem lesz, csak az őrmester idejét kell megfizetni.
  – De ha neki nem sikerül a dolog, ön kap orrot érte.
  – Ó, az bizonyos. Ma délután kiteszek egy hirdetést a folyosóra, és...
  – Majd megvárom az eredményt.
  – Ne tessék az új fegyverállványhoz nyúlkálni! Foxy nagy küzdelemben volt egy izgága tömeggel a tornateremben.
   – Még egy bedugaszolt Snidernek sem használ, ha folyton
elcsattantják a ravaszát, Swayne úrfi. Igenis, az egyenruhák majd
később jönnek, mikor tudunk valamit; egyelőre csak gyakorlatozunk. Én azért vagyok itt, hogy felírjam azoknak a nevét, akik hajlandók csatlakozni. Tegye le azt a Snidert, Hogan úrfi.
   – Neked mi a szándékod, Beetle? – kérdezte egy hang.
   – Nekem már éppen elég részem volt katonai gyakorlatokban,
köszönöm szépen.
   – Micsoda? Most, mikor már ennyit tanultál? Ugyan, gyere!
Ne rontsd az egységet! Egy hét alatt káplár lesz belőled – kiáltotta Stalky.
   – Én nem készülök katonának – szólt Beetle a pápaszeméhez nyúlva.
   – Várjon csak egy kicsit, Foxy – mondta Hogan. – Hol fog
egzecíroztatni bennünket?
   – Itt... itt, a tornateremben, míg annyira nem jutnak, hogy
kivihessem magukat az országútra. – Az őrmester kidüllesztette
a mellét.
  – Hogy az összes northami kölyök ránk tátsa a száját? Azt nem érdemlik meg, Foxibus.
  – No, ezen nem veszünk össze. 
Előbb tanulják meg a gyakorlatokat, aztán majd meglátjuk.
  – Hahó! – kiáltotta Ansell, Macrea növendéke, vállával áttörve a tömegen. – Mit fecsegnek itt kadétcsapatról?
  – Az én segítségemmel sok időt megtakarítanak Sandhurstben – felelte gyorsan az őrmester. – Hamar fölmentik a gyakorlatozás alól, ha jó alappal mennek oda.
  – Hm. Azt nem bánom, ha a gyakorlatokat meg kell tanulni,
de nem mutogatom magamat a környéken egy játék sniderrel.
Mit csinálsz te, Perowne? Hogan csatlakozik.
  – Nem tudom, lesz-e időm – mondta Perowne. – Most rengeteg különórám van.
  – Ej, hát gondold erről is, hogy különóra – mondta Ansell.
  – Nem tart sokáig, míg a gyakorlatokat kitanuljuk.
  – Ó, hiszen ez rendben volna, de nem szeretek a nyilvánosság
előtt felvonulni – mondta Hogan, nem sejtvén, hogy három
esztendő múlva hősi halált hal a napsugaras Burmában, a Minhla erőd közelében.
  – Félsz, hogy az egyenruha nem illik a tejszínű ábrázatodhoz? – kérdezte gúnyos nevetéssel M’Turk.
  – Hallgass, Pulyka. Te nem készülsz katonának.
  – Nem, de én küldök valakit magam helyett. Hahó! Morrell és Wake! Gyertek csak a fegyverállvány mellől, kicsikék, beálltok önkéntesnek!
  A két kisfiú, mélységesen elpirulva – mert maguktól szégyelltek volna jelentkezni –, az őrmester felé oldalgott.
  –De nekem nem kellenek kisfiúk, legalább eleinte nem – mondta kedvetlenül az őrmester.
  – Szeretném a régi gárdát, a későn járókat, hogy megeddzem egy kicsit őket.
  – Ne legyen hálátlan, őrmester. Ezek majdnem akkorák, amekkorákat mostanában felvesznek a katonaiskolába.  –
M’Turk olvasta az akkori újságokat, és meg lehetett bízni az
általános tájékozottságában, melyet éppen úgy fitogtatott, mint a csíptetőjét. De azt nem tudhatta, hogy a kisebbik Wake harminc-esztendős korára az egyiptomi hadsereg ezredese lesz.
  Hogan, Swayne, Stalky, Perowne és Ansell tanácskozásba mélyedtek a „ló” oldala mellett; mint rendesen, most is Stalky adta meg a hangot. Az őrmester szorongva figyelt rájuk, mert tudta, hogy az ő döntésük sokakat befolyásol.
   – Foxynak nem tetszenek az én rekrutáim – szólt M’Turk sértődött hangon Beetle-hez. – Szerezz neki te is egypárat.
  Beetle minden vonakodás nélkül megcsípett még két szolgadiákot, egyik sem volt nagyobb egy karabélynál.
   – Ez kell magának, Foxy. Itt az ágyútöltelék. 
Harcoljatok otthonotokért és házi tűzhelyetekért, kis vadállatok, mégpedig fürgén!
   – Még mindig nem boldog – mondta M’Turk.

Ez a szokásuk a katonáknak,
                                Ez, szárazon és vízen.

   Itt belevágott Beetle. Ezt a verset a Punch-nek egy régi kötetében találták, s úgy tűnt fel nekik, hogy megfelel a helyzetnek:

És mindig bajba viszen,
Ne tagadja senki sem!

 – Maradjanak nyugton, fiatalurak! Ha segíteni nem tudnak, legalább ne ártsanak. – Foxy még mindig a ló oldala mellett folyó tanácskozáson jártatta a szemét. Carter, White és Tyrrell, csupa befolyásos fiú, csatlakozott a tanácskozáshoz. A többi határozatlanul fogdosta a puskákat.
  – Egy fél percet kérek – kiáltotta Stalky. – Nem lehetne kidobni ezeket a szamarakat, mielőtt dologhoz látnánk?
  – Természetesen – mondta Foxy. – Aki csatlakozni akar, maradjon itt. Aki nem akar, menjen ki, és csendesen csukja be maga után az ajtót.
  A komolyan gondolkozó fiúk közül vagy fél tucat odarohant hozzájuk, s éppen annyi idejük maradt csak, hogy kisurranjanak a folyosóra.
  – Miért nem csatlakoztok? – kérdezte Beetle, rendbe szedve
a gallérját.
  – Miért nem csatlakoztok ti?
  – Minek? Mi nem készülünk katonának. Én amellett tudom
is a gyakorlatokat, kivéve persze a fegyverforgatást. Kíváncsi
vagyok, mit csinálnak azok odabenn?
  – Egyezséget kötnek Foxyval. Nem hallottad, amint Stalky azt mondta: Ezt fogjuk tenni, és ha nem tetszik neki, hallgasson.
Ezek előkészítőnek használják fel Foxyt. Nem látod be ezt, te buta? Nem egészen egy év múlva Sandhurstbe mennek. Meg akarják tanulni a gyakorlatokat, aztán tüstént lerázzák az egészet. Azt hiszed, hogy olyan gyerekek, akiknek ennyi különórájuk van, mulatságból vállalják az önkéntességet?
  – Ezt igazán nem tudom. Azon gondolkoztam, hogy verset írok a dologról, persze leszamarazom őket, a címe ez lenne:
Ballada a kutyalövőkről.
  – Nem hiszem, hogy lesz időd megírni ezt a verset, mert King úgy le fog csapni a csapatra, mint a héja. Őt nem kérdezték meg előre. Most ott szimatol a hirdetőtábla körül. Várj csak, majd lépre csaljuk.   – Látszólag közönyösen oldalogtak a felügyelő tanár felé, mint a két legalázatosabb ifjú a világon.
  – Hogy lehet ez? – kérdezte King, színlelt meglepetéssel riadva fel. – Azt hittem, maguk odamennek megtanulni, hogyan harcoljanak a hazájukért.
  – Azt hiszem, a létszám teljes – mondta M’Turk.
  – Nagy kár – sóhajtotta Beetle.
  – Szóval negyven hős védelmezőnk van? Milyen nemes önfel-áldozás ez! Véleményem szerint nem éppen lehetetlen, hogy e
nagy buzgóság mögött az a vágy lappang, hogy az illetők kibúj-hassanak rendes kötelességeik alól. Kétségtelenül külön előjogokat kapnak majd, mint az énekkar vagy a Természetrajzi Társaság, hogy ne mondjam, Bogárvadászok.
  – Ó, én is azt hiszem, tanár úr – mondta M’Turk. – Az igazgató úr még nem nyilatkozott a dologról, de bizonyosan beleegyezik.
  – Ó, hogyne.
  – Azonban meglehet, kedves Beetle – és itt King a legutóbb
megszólalt ifjúhoz fordult –, hogy a felügyelő tanároknak, akik
szükséges, bár kissé elhanyagolt tényezői a mi szerény életbeosz-tásunknak, szintén lesz egy szavuk a dologhoz. Az élet, legalábbis ami az ifjúságot illeti, nem csupa fegyverből és hadi felszerelésből áll. Véletlenül a nevelés is a céljaink közé tartozik.
  – Következetes fráter ez – mondta M’Turk, mikor a tanár már nem hallgatta őket. – Az ember mindig tudja, hányadán van vele. Láttad, hogy feldühödött az igazgató, meg a külön előjogok miatt?
  – Ördögbe is, azért lehetett volna benne annyi illendőség, hogy támogassa a rendszert. Olyan szép balladát tudtam volna írni ellene, és most kénytelen vagyok vadul lelkesedni érte. De ez nem változtat azon, hogy Stalkyt ellazsnakoljuk a szobában.
  – Ó, azon nem, de a kollégiumban lelkes kadétcsapatpártiak leszünk. Nem tudnál valami nagyszerű epigrammát írni Catullus modorában Kingről, aki megjegyzéseket tesz a dologra?
– Beetle éppen ebbe a nemes feladatba volt elmélyedve, mikor
Stalky egészen felhevültén tért vissza az első gyakorlatról.
  – Szervusz, te lesipuskás – kezdte M’Turk. – No, hol az a kutya, amit lelőttél?
  – Majd mindjárt megmutatom – mondta Stalky, és rávetette magát. – Azt mondom neked, Pulyka, ne gyalázd a kadétcsapatot. Gyönyörűen szerveztünk meg mindent. Foxy megesküdött, hogy addig nem visz ki a szabadba, míg magunk nem mondjuk, hogy ki akarunk menni.
  – Utálatos dolog így mutogatni éretlen gyerekeket, akik a szüleik dolgát majmolják. Piha!
  –Felhúztad Kinget, Beetle? – kérdezte Stalky, mikor egy pillanatra szünetelt a dulakodás.
  – Nem éppen, de ezt az ő zseniális stílusában mondtam.
  – Nohát hallgassatok Stalky bátyátokra mert Stalky bátyátok nagy ember. Azon kívül, amit már elmondtam, Foxy hajlandó meg-engedni, hogy sorjában vezényeljük a csapatot – privatim et seriatim –, úgyhogy valamennyien megtanuljuk, hogyan kell egy fél századot vezetni. Ennek következtében, mikor a katonaiskolába kerülünk, hamarosan felmentenek a gyakorlatozás alól; így tehát, kedves hallgatóim, összekötjük a nevelést az egészséges szórakozással.
  – Tudtam, hogy afféle különórát csinálsz belőle, te hidegvérű
vadállat – mondta M’Turk. – Eszed ágában sincs, hogy meghalj
szeretett hazádért.
  – Nincs bizony, ha elkerülhetem. Egyszóval, ne gyalázd a
kadétcsapatot.
  – Ezt már ősrégen elhatároztuk – mondta bosszúsan Beetle.
– Ami a gyalázkodást illeti, azt King fogja elvégezni.
  – Akkor a te dolgod az, drága poétám, hogy Kinget gyalázd.
Csinálj egy jó pattogó nótát, és énekeltesd a szolgadiákokkal.
  – Hát ha úgy ragaszkodol az önkénteskedéshez, ne rázd az asztalt.
  – Nem lesz semmi, amibe beleköthetne – mondta sötéten és
jelentőségteljesen Stalky.
   Nem tudták, hogy mit akar ezzel mondani, míg csak néhány nap múlva eszükbe nem jutott, hogy megnézik a csapatot gyakorlatozás közben. Zárva találták a tornaterem ajtaját, egy szolgadiák őrt állt előtte.
  – Ez aztán a szemtelenség – mondta visszahőkölve M’Turk.
  – Nem szabad belesni a kulcslyukon – szólalt meg az őr.
  – Ezt már szeretem. Wake, te kis vadállat, hiszen én csináltam önkéntest belőled.
  – Sajnálom, nem tehetek róla. Azt a parancsot kaptam, hogy senkit se engedjek belesni.
  – És ha mégis megtesszük? – kérdezte M’Turk. – Tegyük fel, hogy elagyabugyálunk?
– Azt a parancsot kaptam, hogy bejelentsem mindenkinek a nevét a kadétcsapatnak, aki kikezd velem az őrhelyemen, a gyakorlat után majd elbánnak vele a haditörvények értelmében.
   – Micsoda vadállat ez a Stalky – mondta Beetle. Egy pillanatig sem kételkedtek, hogy ezt a rendszert ő eszelte ki.
   – Persze hatalmas egy centuriónak tartod magadat, ugye?
– kérdezte Beetle, miközben az odabent lábhoz eresztett puskák
csattanását hallgatta.
   – Azt a parancsot kaptam, hogy semmi mást ne beszéljek, csak magyarázzam meg a parancsot, megvernek, ha egyebet is mondok.
  M’Turk ránézett Beetle-re. Megrázták a fejüket és elfordultak.
   – Esküszöm, hogy Stalky nagy ember – mondta Beetle hosszú
szünet után. – Csak az az egy vigasztal, hogy az ilyen titkos társaság meg fogja vadítani Kinget.
  Izgatott ez mást is, nemcsak Kinget, de a csapat tagjai némák voltak, mint a hal. Foxy, akit semmi fogadalom nem kötött, elkeseregte szenvedéseit Keyte-nek.
   – Soha életemben nem láttam ilyen őrültséget. Azok a gyerekek bezárták az ajtót, őrséget állítottak kívül-belül, s most aztán nagy buzgalommal dolgoznak.
   – De hát mire való az egész? – kérdezte az egykori törzsőrmester.
   – Hogy a gyakorlatokat megtanulják. Soha még ilyet nem látott maga. Mikor már én elbocsátottam őket, újra kezdik a munkát, gyakorolják a fogásokat; de a szabad ég alá nem akarnak kimenni, se most, se később. Fonák ez az egész dolog. Ha már kadétcsapat – mondom nekik –, hát legyen kadétcsapat, ne rejtőzködjék zárt ajtók mögé.
   – És mit szól ehhez a felsőbbség?
   – Hát az is megdöbbent engem. – Az őrmester felette bosszúsan beszélt. – Megyek az igazgatóhoz, az sem segít rajtam. Néha azt hiszem, hogy a bolondját járatja velem. Istennek hála, soha sem voltam önkéntes őrmester, de mindig volt annyi belátásom, hogy szánakozzam az ilyeneken. Ennek örülök.
  – Szeretném látni Őket – mondta Keyte. – A maga beszédjéből, őrmester, nem tudom megérteni, hogy mit akarhatnak.
  – Tőlem ne kérjen engedelmet, törzsőrmester úr. Kérjen attól a szeplős kis Corkrantól. Az a fővezérük.
   Egy sobraoni harcost nem lehet visszautasítani, s a környék egyetlen cukrászát sem sértheti meg az ember. így hát Keyte-t meghívták, s az el is jött, botra támaszkodva, öregségtől reszketve, leült egy sarokba, és nézte a dolgot.
  – Jól csinálják. Nagyon jól csinálják – suttogta a csapatmozdulatok közben.
  – Ó, nem ez az igazi céljuk. Várjon, míg én elengedem őket.
Az „oszolj” vezényszó után a sorok mozdulatlanul együtt maradtak. 
Perowne kiállt a sorból, szembe a többivel és egy vörös kötésű, fémkapcsos könyvecskébe vetett pillantásokkal felfrissítve emlékezőtehetségét, tíz percig gyakorlatoztatta a többieket. (Ez az a Perowne, akit később Afrikában, az Egyenlítő táján, saját emberei lőttek agyon.)
  Ansell következett utána, Ansell után pedig Hogan. Mind a háromnak némán engedelmeskedett a csapat.
  Aztán Stalky tette le a Sniderjét; nagyot lélegzett, s a goromba sértések hihetetlen áradatát ontotta a csapatra.
   – Ez már túlzás, Corkran úrfi. Ennek nyoma sincs semmiféle
reglamában – kiáltotta Foxy.
   – Jó, jó, őrmester. Az ember sohase tudja, mit mondjon a
legénységének. Az istenfátokat, ne támaszkodjatok egymáshoz,
zöldfülű, csatornából kimászott söpredék rekrutái! Nekem nem
mulatság, hogy titeket ráncba szedjelek. Azt már előbb meg kellett volna tenni veletek, ti csirkefogók.
   – A régi hang, a régi hang. Mi tudjuk ezt – mondta Keyte,
szemeit törölgetve. – De honnan szedi ez a fiú?
   – Az apjától vagy a nagybátyjától. Mit tudom én? A kiszólások fele kaszárnyák tövében születhetett. (Foxy nem is járt túlságosan messze az igazságtól.) Több ilyet hallottam, amióta ez az őrült önkénteskedés tart, mint a szolgálatom idején egy esztendő alatt.
  – Ott a leghátulsó sorban úgy áll valaki, mintha zálogba csapta volna a gyomrát. Igen, igen, maga az, Ansell közlegény – és Stalky három álló percig mocskolta az áldozatát, általánosságban és részletekben.
   – Hahó! – ezt már rendes hangján mondta –, ez talált! Elpirultál, Ansell. Megrándult az arcod.
   – A pirulásról nem tehetek – hangzott a válasz. – De nem hiszem, hogy az arcom megrándult volna.
   – No jó, most te következel – Stalky visszaállt a sorba.
   – Uramisten, ezek játéknak nézik az egészet – morogta a figyelő Keyte.
  Ansellt is megáldotta az ég katonarokonokkal, és szép lassan, hanyagul, nyújtott hangon – az ő stílusa meggondoltabb volt, mint Stalkyé – leszállott a személyes sértések feneketlen mélységeibe.
   – Most én találtam! – kiáltotta diadalmasan. – Te sem tudtad
kiállni. – Stalky arca égő piros volt s a vállán szemmel láthatóan
rázkódott a Snider.
   – Nem hittem, hogy így járok – mondotta, iparkodván vissza
nyerni a nyugalmát –, de hamarosan iszonyú dühbe gurultam.
Furcsa, ugye?
   – Használ ez az ember vérmérsékletének – mondta a lassú
mozgású  Hogan,  mikor visszarakták a fegyvereket az állványra.
   – Hát látott valaha ilyet? – kérdezte Foxy reményvesztetten
Keyte-től.
   – Nem nagyon ismerem az önkénteseket, de ez a legfurcsább
dolog, amit életemben láttam. Azért mégis sejtem, hogy mi a céljuk. Uramisten, hányszor hordtak le engem is a magam idejében ! Jól csinálják, nagyszerűen csinálják.
   – Ha ki tudnám Őket vinni a szabadba, nincs az a gyakorlat,
amit el ne tudnék végeztetni velük, törzsőrmester úr. Talán majd
ha az egyenruhák megjönnek, más nótát fújnak ők is.
  Valóban ideje volt már, hogy a csapat valami engedményt tegyen az iskola kíváncsiságának. Háromszor bántalmazták már az őrt, és háromszor bánt el a csapat haditörvény szerint a bántalmazóval. Az iskola őrjöngött. Azt kérdezték: mi értelme van egy láthatatlan kadétcsapatnak? King tanár úr gratulált nekik láthatatlan védelmezőikhez, és nem tudták kivédeni a döféseit. Foxy mogorva és ingerlékeny kezdett lenni. A csapat néhány tagja nyíltan kifejezte abbeli kételyeit, hogy bölcsen cselekszenek-e? S az egyenruha kérdése ott derengett a látóhatáron. Ha az megjön, kénytelenek lesznek viselni.
  De mint az életben oly gyakran megtörténik, a kérdést hirtelen és kívülről oldották meg.
  Az igazgató, kötelességéhez híven, közölte a tanáccsal, hogy kívánságát végrehajtották, és – legalább az ő tudomása szerint –a fiúk gyakorlatoznak.
  Hogy milyen körülmények közt gyakorlatoznak, arról nem szólt semmit. Collinson tábornok természetesen el volt ragadtatva, és beszélt a dologról a barátainak. Egyik barátjának szintén volt egy barátja, egy képviselő, buzgó, értelmes és mindenekfelett hazafias férfiú, akinek fő gondja volt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb jót cselekedjenek. Hanem hát, sajnos, barátaink barátaiért nem vállalhatunk felelősséget. Ha Collinson barátja bemutatja a barátját a tábornoknak, ez tudta volna, hogy mit kell cselekednie, és sokat megmenthetett volna. De a barát csak beszélt a barátjáról, és mivel nincs két olyan ember a világon, aki egyforma szemmel tudna látni, a Collinson-nak bemutatott jellemrajz nem volt tökéletes. Mi több, ez az ember képviselő volt, ízről ízre konzervatív, s a tábornokban élt az angol katona lappangó tisztelete a Legfőbb Törvényszék minden tagja iránt. Ez az ember éppen útra készült a nyugati megyékbe, hogy megvilágosítsa néhány sötétben botorkáló választókerület elméjét. Nem volna-e kitűnő ötlet, ha a tábornok ajánlásával fölszerelve és beszédjének tárgyául az újonnan felállított, bámulatra méltó kadétcsapatot választva, néhány szót szólana, csak úgy éppen beszélgetne egy kicsit a fiúkkal, mi? Ön tudja, hogyan kell ott beszélni, s éppen ő a képviselő, az az ember, aki erre képes. Úgy beszélni, hogy a fiúk megértsék.
   – Az én időmben nem sokat beszéltek nekik – mondta gyanakodva a tábornok.
   – Ó, csakhogy változnak az idők. A nevelés szélesebb körökre terjed. A mai fiúk a holnap férfiai. Az ifjúkori benyomások örökké tartanak. És éppen a mai időkben, tudja, mikor az ország amúgy is hanyatlóban van...
  –Tökéletesen igaz. Anglia ekkor öt esztendőre Gladstone kormányzása alá került, és a tábornok nem szerette, amit ebből a kormányzásból látott. Mindenesetre írni fog az igazgatónak, mert az kétségtelen, hogy a mai fiúk a holnap férfiai lesznek. Ez. ha szabad így mondania, rendkívül jól van kifejezve.
  Az igazgató kijelentette válaszában, hogy nagy örömmel fogja fogadni Raymond Martin képviselő urat, akiről már oly sokat hallott, vendégül látja éjszakára, és megengedi, hogy szónokoljon a diákjaihoz, akármilyen tárgyról, amelyről azt hiszi, hogy érdekli őket. Ha Martin képviselő úr eddig még nem találkozott szemtől szembe az angol ifjúságnak ezzel a speciális osztályával, az igazgató kétségtelennek tartja, hogy igen érdekes tapasztalatokban lesz része.
   – És nem hiszem, hogy ebben az utóbbi tekintetben nagyot
tévednék – vallotta be John tisztelendőnek. – Mondja, hallott
véletlenül valamit egy bizonyos Raymond Martinról?
   – Együtt diákoskodtam egy ilyen nevű fiúval – felelte a káplán. – Amennyire vissza tudok emlékezni, jelentéktelen középszerűség volt, de kétségbeejtően komoly.
   – A hazafiasságról akar beszélni a kollégiumnak jövő szombaton.
   – Ez az egy, amit a fiaink minden másnál jobban utálnak:
ha a szombat estéjüket megzavarják. A hazafiasság nem fogja
legyőzni a „főzőcskét”.
  – A művészet sem. Emlékszik a Shakespeare-esténkre? – az igazgató hunyorított egyet. – Vagy arra a humoros úrra, aki laterna magikával tartott előadást?
  – Ki az ördög ez a Raymond Martin képviselő? – kérdezte
Beetle, mikor az előadásról szóló hirdetést olvasta a folyosón.
  – Mért, hogy ezek a vadállatok mindig szombat este jönnek ide?
– Huh, Ro-o-meo,  Ro-omeo!   Miért   is   vagy   Ro-omeo?
– mondta a válla felett előrehajolva M’Turk, a múlt harmadban szereplő Shakespeare-színésznőt idézve. – No, remélem, nem lesz olyan rossz, mint az a hölgy volt. Igazi hazafi vagy te, Stalky? Mert ha nem, ez a fickó majd azzá tesz.
  – Remélem, nem foglalja el az egész estét. Bizonyosan oda kell mennünk, hogy meghallgassuk.
  – A világért el nem mulasztanám – mondta M’Turk. – Legtöbb fiúnak ez volt a véleménye, hogy az a Romeo, romeós nő unalmas majom. Én nem találtam annak. Nekem tetszett. Emlékeztek, mikor a közepén csuklani kezdett? Hátha ez is csuklani fog. Aki elsőnek ér a tornaterembe, foglaljon le ülőhelyet a másik kettőnek is.
Semmi idegesség, csupa friss és vidám szeretetreméltóság fogadta Raymond Martin képviselő urat, mikor sok szem láttára az igazgató lakása elé hajtatott.
  – Egy kicsit közönséges fráternek látszik – jegyezte meg M’Turk. – Nem lepne meg, ha radikális volna. Veszekedett a kocsissal a taksa miatt. Hallottam.
  – Ezt is mind az a nagy hangos hazafiasság okozza – magyarázta Beetle.
   Tea után részt vettek az ülőhelyekért vívott harcban, biztosítottak maguknak egy külön, láthatatlan sarkot, és elkezdtek kritizálni. Minden gázlámpa égett. A terem végében kis emelvényen állt az igazgató hivatalos asztala, amely mellől Martin képviselő úr szónokolni fog, körös-körül pedig székek a tanárok számára.
   Aztán belépett Foxy, hivatalos ábrázattal, s valami bot köré csavart szövetfélét támasztott az asztalhoz. Semmiféle felsőbbség nem volt még jelen, tehát az iskola tapsolt, és azt kiáltotta:
  – Mi ez, Foxy? Mért lopta el annak az úrnak az esernyőjét?
  – Mi nem akarunk itt doronggal verekedni. Mi csak pálcával dolgozunk! Vigye el azt a bunkósbotot! –jobbra igazodj! – és így tovább, míg csak az igazgató és a tanárok belépése véget nem vetett minden tüntetésnek.
  – Jó hecc – a tanárok éppen úgy utálják az egészet, mint mi.
Nézzétek, hogy fészkelődik King, hogy kikerülhessen a légvonatból.
  – Hol van Raymondó Martin? A pontosság, kedves hallgatóim, legfőbb erény a háborúban.
  – Hallgass. Itt a nagy ember. Uramisten, micsoda hústömeg!
– Martin képviselő úr, estélyi Öltözetben, tagadhatatlanul kissé
húsosnak látszott, nagy, nemes vonású, piros-fehér arcszínű férfiú. Beetle-nek mégsem kellett volna ilyen nyersen nyilatkozni róla.
  – Nézzétek a hátát, mikor az igazgatóval beszél. Nagy modor-talanság hátat fordítani a hallgatóknak! Ez egy filiszteus – egy
jebuzeus. – M’Turk hátradőlt a székén, és lenézően fintorgatta az arcát.
  Az igazgató néhány színtelen szóval bemutatta a szónokot, és tapsok között ült le. Mikor Martin képviselő magára vette a tapsot, a fiúk természetesen még hangosabban folytatták. Eltelt egy kis idő, mielőtt szóhoz juthatott volna. Nem ismerte az iskolát és átöröklött hagyományait. Nem tudta, hogy a legutolsó összeírás bizonysága szerint a fiúk nyolcvan százaléka a haza területén kívül született, táborban, helyőrségen vagy az óceánon túl; azt sem, hogy hetvenöt százalékuk különböző fegyvernemekhez tartozó katonatisztek fia, és mind az apja pályájára akar lépni. Az igazgató elmondhatta volna neki ezt és még sok egyebet, de mikor ebédnél egy órát töltött a társaságában, elhatározta, hogy egyáltalán nem mond semmit. Úgy látszott, mintha Raymond Martin képviselő úr máris tudna mindent.
  Hosszan elnyújtott, reszelősen hangzó „jól van, fiúk” kiáltással kezdte a beszédét, s ezzel, bár öntudatlanul, valamennyinek idegeit felajzotta. Kijelentette, hogy bizonyára tudják, miért jött ide. Ritkán van alkalma fiúkhoz beszélni. Felteszi, hogy a fiúk nagyjában ugyanolyanok, mint az ő ifjúságában voltak – némelyek véleménye szerint meglehetősen tréfás legénykék.
  – Ez az ember – mondta mély meggyőződéssel M’Turk – a megelevenedett gadarénus disznó.
   ... De jusson eszükbe, hogy nem maradnak mindig fiúk. Férfivá fognak nőni, mert a mai fiúkból lesznek a holnap férfiai, és a holnap férfiaitól függ dicsőséges szülőhazájuk jó hírneve.
  – Ha ez így folyik tovább, kedves hallgatóim, kínos kötelességem lesz, hogy megugrassam ezt a bácsit. – Stalky nagyot lélegzett az orrán keresztül.
  – Nem lehet – mondta M’Turk. – Nem mondott semmit az ő
Rómeójáról.
   ... És ezért gondolniok kell az előttük megnyíló élet kötelességeire és felelősségeire. Az élet nem csupa – itt felsorolt néhány játékot, és hogy semmi se hiányozzék, ami teljessé és tökéletessé tegye a bukását, hozzátette: golyózás. – Igenis – mondotta –, az élet nem csupa golyózás.
  Erre a szóra a reszkető borzalom feszült lihegése hangzott fel, mely a kisebb fiúk között szinte kiáltássá erősödött. Ez az ember egy pogány, egy kitaszított teremtés – túlmegy a türelem legvégső határán – önmagát zárja ki minden emberi társaságból! Stalky kezére hajtotta a fejét. M’Turk ragyogó, vidám tekintettel itta be minden szavát, és Beetle ünnepélyesen, helyeslőén bólogatott.
   ... Bizonyára sokan vannak köztük, akik remélik, hogy néhány éven belül ranggal tiszteli meg őket a királynő, és kardot hordhatnak. Nos, neki magának is voltak némi tapasztalatai ezekről a kötelességekről, mint egy önkéntes ezred őrnagyának, s örömmel értesült, hogy ők a maguk körében önkéntes csapatot alakítottak. Egy ilyen intézmény megalapítása tiszta és egészséges szellemet teremt meg, s ez, ha támogatják, nagy hasznára lesz annak a hazának, melyet ők úgy szeretnek, s amelynek polgárságára oly büszkék. Sokan közülük kétségtelenül remélik, sokan alig várják már, hogy embereiket Anglia ellenségeinek golyói ellen vezethessék; hogy a harc mezejére léphessenek, ifjú férfiasságuknak egész büszke ragyogásában.
   Mármost: a fiúkban tízszerte mélyebb a tartózkodás, mint a lányokban, mert azokat csak egyetlen célra alkotta a vak természet, a férfit pedig sokféle célra. A képviselő úr nagy, vaskos kezével tépte le ezeket a fátylakat, és taposta össze az ékesszólás jó szándékú patájával. Rekedtes hangon kiáltozott olyan kis dolgokról, mint pl. a megbecsültetés reménye és a dicsőség álma, amikről a fiúk még legbensőbb barátaikkal sem szoktak beszélni; vidoran állapította meg, hogy amíg ő meg nem szólalt, soha eszükbe sem jutottak ezek a lehetőségek. Ragyogó célok felé irányította őket olyan ujjakkal, melyek füstbe fojtottak minden ragyogást minden látóhatáron. Kiáltozással és handabandázó mozdulattal szentségtelenítette meg lelküknek legtitkosabb zugait. Olyan módon szólította fel őket, hogy vessék tekintetüket őseik tetteire –, hogy a fiúk bizsergő fülük hegyéig belepirultak. Bizonyára nem egynek közülük – visszhangzó szavai fagyos csöndbe hullottak le – voltak olyan rokonai, akik hazájuk védelmében estek el. (Nem egy fiú gondolt most egy régi kardra, mely odahaza lóg valamelyik falon, s ő látta, és titkon meg is tapogatta, mihelyt járni tudott.) Felhívta őket, hogy keljenek versenyre ezekkel a dicső példaképekkel; a fiúk pedig kínosan feszengve nézegettek mindenfelé.
   Az ő korukban még saját magának sem tudja tisztán megvallani az ember gondolatait. Csak öntudatlanul érezték, hogy megsértette őket egy kövér ember, aki játékszámba vette a golyózást.
  És a képviselő úr csak folytatta tovább a szónoklatát – melyet, mellesleg mondva, később hallatlan sikerrel használt fel egy választói gyűlésen –, miközben a fiúk pirulva, kényelmetlenül ültek a helyükön. Sok-sok szó után megfogta a szövettel becsavart botot, s egyik kezét keblébe rejtette. Ez – ez a hazának kézzel fogható jelképe, mely minden tiszteletre és hódolatra méltó! Egy fiú se nézzen erre a zászlóra, aki nem határozta el, hogy méltó módon növelni fogja örökké tartó ragyogását. Meglengette előttük a széles kalikó zászlót, és várta a tapsvihart, mely erőfeszítését jutalmazni fogja.
  A fiúk hallgatva néztek maguk elé. Hiszen látták ők ezt a holmit azelőtt is lenn, a parti őrség laktanyáján, vagy távcsövön keresztül, félárbocra eresztve, mikor egy brigg partra ért Brauntonnál, a Golf-klub tetején, sőt Keyte kirakatában is, ahol egy bizonyos fajta sütemény a zászló képével díszített papírskatulyába volt csoma-golva. De a kollégium sohasem bontotta ki a zászlót; nem tartozott bele az életük rendszerébe, az igazgató sohasem célzott rá, az apjuk sohasem nyilatkozott róla előttük. Elzárt, szent és különálló dolog volt. Miféle otrombaságot akart ez az ember, aki ezt a szörnyűséget meglengette a szemük előtt? Szerencsés gondolat! Talán részeg volt.
  Az igazgató azzal mentette meg a helyzetet, hogy hirtelen felállt köszönetet indítványozni a szónoknak, s a diákok már a legelső mozdulatra dühös tapsban törtek ki a felszabadulás érzetével.
  – Meg vagyok győződve – fejezte be a gáz fényétől egészen megvilágított arccal –, hogy valamennyien csatlakoznak hozzám, mikor tiszta szívből köszönetet mondok Raymond Martin képviselő úrnak felette élvezetes szónoklatáért.
  Mai napig sem lehet bizonyosan tudni, hogy is volt igazában a dolog. Az igazgató esküvel erősíti, hogy ő semmi ilyesfélét nem tett; ha mégis megtörtént, akkor beleeshetett valami a szemébe; de akik jelen voltak, mind meg vannak győződve, hogy nyíltan és ünnepélyesen hunyorított egyet a szemével az „élvezetes” szó után. Raymond Martin képviselő urat bőségesen megtapsolták. Mint ő mondta: hiúság nélkül azt hiszem, hogy a szívükhöz szóltam azzal a néhány szóval. Sohase tudtam, hogy kisfiúk így tudnak éljenezni.
  Távozott, mikor az imára hívó csengő megszólalt; a fiúk felsorakoztak a fal mellett. A zászló még kigöngyölítve hevert az asztalon, és Foxy büszkén nézte, mert neki csakugyan szívéhez szólt Martin képviselő úr ékes beszéde. Az igazgató és a tanárok, akik hátramaradtak az emelvényen, nem láthatták a szembeszökő sértést, de egy szobafőnök kilépett a sorból, gyorsan begöngyölítette a zászlót, s ugyanoly gyorsan belökte egy szekrénybe, ahol vívókesztyűket és tőröket tartottak.
   Ekkor, mintha csak egy rugót nyomott volna meg, kitört a megelégedettség halk moraja, mely egyszerre sortűz gyanánt ropogó tapssá változott.
   A fiúk a hálótermekben megtárgyalták a szónoklatot. Egyetlen eltérő vélemény sem akadt. Vitán felül állt, hogy Raymond Martin képviselő úr a csatornában született, és népiskolában nevelkedett, ahol a gyerekek golyózni szoktak. Továbbá elmondták (csak vaktában ragadok ki néhány nevet a sok közül) faragatlan tuskónak, hencegő fráternek, nagy hasú zászlólobogtatónak (ez a név Stalky találmánya volt) és még sok egyébnek, amit nem volna jó kinyomtatni.
   Az önkéntes kadétcsapat következő hétfőn leverten, szégyenkező arccal találkozott össze. De bölcs hallgatással még ekkor is segíteni lehetett volna a bajon.
   Foxy megszólalt: – Az után a szép beszéd után, amit a múltkor hallottak, megújult szorgalommal folytathatnák a gyakorlatozást. Nem is tudom elképzelni, hogy ezek után ne akarjanak kimenni a szabad levegőre.
   – Hát nem kerülhetjük el, Foxy? – Stalky finom, selymes hangjából megérthetett volna egyet-mást.
   – Most már nem, mikor ő olyan nagylelkűen megajándékozta
magukat a zászlóval. Ma reggel elutazása előtt azt mondta nekem, hogy semmi kifogása nincs az ellen, ha a csapat úgy használja a zászlót, mint a magáét. Szép zászló.
Stalky halálos csöndben visszatette karabélyát az állványra, és kilépett a sorból. Hogan meg Ansell követték a példáját. Perowne habozott. – Nézd csak, nem lehetne...? – kezdte.
   – Tüstént előveszem a szekrényből – mondta az őrmester, aki
háttal állt nekik. – Akkor aztán...
   – Gyertek! – kiáltotta Stalky. – Mi az ördögöt vártok még? Vége! Oszolj!
   – Mért... mi az... hol van a...?
  Az állványra csapott Sniderek koppanása elfojtotta a hangját, és egyik fiú a másik után állt ki a sorból.
  – Azt hiszem... azt hiszem, jelentést kell tennem erről az igazgató úrnak – dadogta Foxy.
  – Hát tegyen jelentést, és menjen a pokolba – kiáltotta elfehérült ajakkal Stalky, s azzal kirohant.
  – Furcsa dolog – mondta Beetle M’Turk-nek. – A szobánkban voltam, és egy szép kis egyszerű verset írtam a nagy hasú zászló-lobogtatóról, egyszerre csak belép Stalky, én azt mondom: szervusz – ő meg káromkodik, mint egy hajókormányos, aztán egyszerre bőgni kezd. Az asztalra ejtette a fejét, és úgy üvöltött. Nem kéne tenni valamit? M’Turk zavarban volt.
  – Talán nagyon megütötte magát.
Mikor rátaláltak, ragyogott a szeme, és fütyörészett.
  – No, ugye, megugrattalak, Beetle. Azt hiszem, sikerült. Jó hecc volt, mi? Ugye, azt hitted, hogy bőgök? Nem jól csináltam? Ó, te kövér, vén szamár! – És elkezdte húzogatni Beetle fülét és arcbőrét, azon a módon, amit ők „fejesnek" neveztek.
  – Tudom, hogy bőgtél – felelte nyugodtan Beetle. – Miért nem
vagy a gyakorlaton?
  – Gyakorlaton? Miféle gyakorlaton?
  – Ugyan, ne add a bolondot. Hát a tornateremben.
  – Mert nincs ott semmiféle gyakorlat. Az önkéntes kadétcsapat megszűnt, feloszlott, meghalt, elporladt, vége! És ha így nézel rám, Beetle, odasózok egyet... és még föl is adlak az igazgatónál, káromkodás miatt.
  



Az utolsó harmad


Csak néhány nap volt még hátra a vakációig, a harmadvégi vizsgákig, s ami még fontosabb, a Beetle szerkesztette kollégiumi újság megjelenéséig. Stalky és M’Turk hízelkedése és a különszobában uralkodó törvény szigora ugratta bele ebbe a hivatalba. Mihelyt belekezdett, rájött – mint már mások is előtte –, hogy az ő kötelessége: dolgozni, miközben a barátai csak kritizáltak.  Stalky elkeresztelte a lapot Swillingfordi Hazafi-nak. M’Turk pedig kedvezőtlenül hasonlította össze ezt a szellemi terméket Ruskinnel és De Quincey-vel. Csak az igazgató érdeklődött a lap iránt, mégpedig igen sajátságos módon. Szabadjára engedte Beetle-t saját, barna kötésű, dohányszagú könyvei között; nem tiltott el, és nem ajánlott semmit. Beetle kényelmes karosszéket, ezüst tintatartót s határtalan mennyiségű tollat és papírt talált a könyvtárban. Tömegei voltak ott régi drámáknak; megvoltak Hakluyt utazásai; Puskin és Lermontov orosz költők francia fordításai; szenvedélyes és megdöbbentő kis történetek, szokatlan dalokkal teliszórva – Peacock volt az írójuk neve –, megvolt ott Borrow Lavengró-ja; egy furcsa könyv, mely állítólag valami „Rubáít"-nak a fordítása volt, egy olyan költeményé, mely az igazgató szerint még nem érte el a megérdemelt sikert; száz meg száz kötet vers – Crashaw, Dryden, Alexander Smith, Lydia Sigourney, Fletcher, Donne, Marlowe Faust-ja – ami három napra megrészegítette M’Turk-öt, akinek Beetle kölcsönadta: Ossian; a Földi paradicsom, Atalanta Calydon-ban és Rossetti, hogy csak egy néhányat nevezzünk meg. 
Aztán az igazgató azzal az ürüggyel lépve be, hogy cenzúrázza az újságot, hol ennek, hol annak az úttörő költőnek egyik-másik versét olvasta fel.
Lassú lélegzéssel, félig lehunyt szemével a szivarját nézve, beszélt
élő nagy emberekről és régóta megszűnt újságokról, amiket ezek
viharos ifjúságukban alapítottak; azokról az évekről, mikor ezek a fényes bolygók csupa újonnan kigyulladt csillagok voltak még, melyek helyüket keresték a közömbös ürességben, s ő, az igazgató, úgy ismerte őket, ahogy fiatalemberek szokták ismerni egymást. így persze vége lett a rendes munkának, mert Beetle teli volt más dolgokkal, teli volt versekkel, amik titokban felhalmozódtak benne, és csak M’Turk-nek beszélt egy délutánról, amit a homok-zátonyokon töltött, fenségesen és költői hangulatban járva-kelve a nagy Armada hajóinak roncsai körül, kiáltozva és szavalva a hosszú hullámbarázdás tenger felé.
   Nagyrészben a felügyelő tanárok sok tapasztalásra támaszkodó bizalmatlanságának volt köszönhető, hogy hármukat egymás után három évharmadban mellőzték a szobafőnökök kinevezésénél, ehhez a hivatalhoz érdemeket kellett szerezni, s az a megtiszteltetés járt vele együtt, hogy kőrisfa pálcát hordhatott az ember, és bizonyos korlátok között hasznát is vehette a pálcának.
  – Node azért – mondta Stalky – gondoljátok meg, hogy mióta a kinevezésnél mellőztek bennünket, többször megcsúfoltuk a hatodik osztályt, mint akárki más az utolsó hét esztendőben.
   Büszkén nyúlt a nyakához. A világ legmerevebb keményített gallérja vette körül, holott ez a viselet csak a hatodik osztályt illette meg. A hatodik osztály pedig látta ezeket a gallérokat, és nem szólt egy szót sem. A Cica, Abanazar, vagy Négyes Dick egy évvel ezelőtt öt perc alatt ledobatta volna az ilyen gallért, vagy pedig... De az idei hatodik osztály nagyobb részben fiatal és ragyogóan okos fiúkból állott, a felügyelő tanárok kedvenceiből, akik sokkal féltőbb gonddal vigyáztak a méltóságukra, semhogy eszükbe juthatott volna nyílt összetűzésbe keveredni ezzel a hatalmas három fiúval. így hát ezek merészen hátravetették a sapkájukat, ahelyett hogy kissé egyik szemükre húzták volna, mint az ötödik osztályhoz illett, lakkcipőben jártak hétköznap is, vasárnap pedig csudálatos varrott nyakkendőket viseltek, anélkül hogy bárki egy szót is szólt volna emiatt. M’Turk tavaszra Cooper's Hillbe készült, Stalky pedig Sandhurstbe; s az igazgató mindkettejüknek azt mondta, hogy ha csak tökéletesen el nem felejtenek mindent a vakációban, nyugodtak lehetnek. Az igazgató, mint fiatal csikók trénere, ritkán tévedett ha valamelyiknek a formáját meg kellett ítélnie
  Ezen a napon félrevonta Beetle-t, és sok jó tanácsot adott neki, amiből Beetle egyetlen szóra sem emlékezett, mikor felrohant a különszobába, s az izgatottságtól holthalaványan adta elő csodálatos históriáját. Nagy hiszékenységet követelt meg az embertől.
  – Hogy évi száz font volna a kezdő fizetésed? – mondta minden rokonszenv nélkül M’Turk. – Ostobaság.
  – És azonfelül az útiköltség. Minden rendben van már. Az
igazgató azt mondja, hogy már régen erre készített elő engem, és nem is tudtam, nem is tudtam. Tudjátok, az ember nem kezdi
mindjárt azzal, hogy ír. Táviratokat kell beragasztani és egyes
dolgokat kivagdalni az újságokból, ollóval.
  – Ó, az olló! Micsoda istentelen ollózást fogsz véghezvinni
– mondta Stalky. – No de mindegy, szóval neked is ez az utolsó
esztendőd. Hét év, szeretett, kedves hallgatóim, és mégsem lettünk szobafőnökök.
  – Nem is voltak olyan rossz esztendők – mondta M’Turk.
  – Sajnálni fogom, mikor itt kell hagyni ezt a jó öreg kollégiumot; ti nem?
  Kinéztek a tengerre, mely tajtékozva csapkodta a Pebbleridge-t a tiszta, téli napfényben.
  – Kíváncsi vagyok, merre leszünk mához egy évre – mondta
szórakozottan Stalky.
  – És mához öt évre – mondta M’Turk.
  – Ó – mondta Beetle –, az, hogy én is elmegyek, köztünk marad. Az igazgató nem mondta el senkinek. Tudom, hogy nem mondta, mert Prout azt dörmögte ma nekem, hogy okosabb lenne, ha arra törekednék, hogy a jövő harmadban szobafőnök legyek. Azt hiszem, alaposan meggyötri a szobafőnökeit.
  – Csináljunk befejezésül valami nagy zenebonát a hatodikkal
–indítványozta M’Turk.
  – Piszkos kis iskolás kölykek – mondta Stalky, aki máris kadétnak képzelte magát a sandhursti akadémián. – Mire való volna az?
   – Az erkölcsi hatás – idézte M’Turk. – Halhatatlan hagyományt kell átszállítani az utódainkra és így tovább.
  – Jobb lesz, ha elmegyünk Bidefordba, és kifizetjük az adósságainkat – mondta Stalky. – Három aranyat kaptam az apámtól, csak úgy. Nem is tartozunk többel harminc shillingnél. Lódulj, Beetle, és kérj engedélyt az igazgatótól. Mondd, hogy korrigálni akarod a Swillingfordi Hazafi-t.
   – Jó, megteszem – mondta Beetle. – Ez lesz az utolsó szám, és szeretném, ha szépen sikerülne. Majd elcsípem az igazgatót, mielőtt villásreggelire megy.
  Tíz perccel később szép sorjában kivonultak; az igazgató különös kegyképpen felmentette őket az ötórai névsorolvasás alól, s az egész délután előttük állott. Szerencsétlenségre előttük állott King is, aki sohasem találkozhatott velük anélkül, hogy elmésségeit ne sziporkáztatta volna. De ezen a napon ezer King sem hozhatta volna zavarba Beetle-t.
   – Ahá, élvezik a könnyű irodalom tanulmányozását, kedves barátaim – mondotta kezét dörzsölve. – A közönséges matematika, az persze nem ilyen emelkedett szellemeknek való, mint az önöké, ugyebár?
  (– Száz font évi fizetés – gondolta Beetle, belemosolyogva az üres levegőbe.)
   – Nyilvánvaló tudatlanságunk a határozatlan képzelet virágos ösvényeire menekül. De közeleg a leszámolás napja, kedves Beetle. Magam is előkészítettem néhány tréfás kis kérdést latinból, amit bajosan fog megkerülni még a maga megszokott, ravasz műveleteivel is. Igenis, a latinból. Azt hiszem, ha szabad magamat így kifejeznem – no, de majd meglátjuk, ha a vizsgakérdések ki lesznek nyomtatva. – „Ulpianus az, akire neked szükséged van.” Ahá! Elucescebat, idézte barátunk. Tehát ő világította meg. Majd meglátjuk! Majd meglátjuk!
Beetle-nek még mindig nem rándult meg egy arcizma sem.
Gőzhajón utazott – útja ki van fizetve, egy messzi, csudálatos világba, ezer meg ezer mérföldnyire innét. King morogva hagyta faképnél.
   – Még nem tudja. Most megy gyakorlatokat javítani és veszekedni és fontoskodni a kisfiúk előtt, a jövő tanévben meg az azután következőben. – Beetle utánarohant a társainak, a kollégium mögött emelkedő rekettyés domb meredek ösvényén.
   Azok éppen kavicsokat dobáltak a gázmérő tetejére, s az ott dolgozó mogorva szerelő rájuk szólt, hogy hagyják abba. Nézték, amint beolajoz egy csapot, amely a földbe süllyedt két rekettyebokor közt.
   – Mire való ez, Cokey? – kérdezte Stalky.
   – Hogy kieresszük a gázt – mondta Cokey. – Ha nem eresztenék oda, gyertyavilágnál tanulhatnának a fiatalurak.
  – Hm – mondta Stalky, és legalábbis egy percig hallgatott.
  – Hahó! Hova, hova, fiúk?
   Az út hajlásánál szembetalálkoztak Tulke-kal, King csoportjának szenior szobafőnökével, egy nyurga, lenszőke hajú fiúval. 
Tulke azok közé tartozott, akiket értelmes voltuk miatt muszáj szobafőnökké előléptetni, s aztán mindig az igazgatóhoz folyamodnak, hogy támogassa a tekintélyüket, mikor buzgóságuk túllépte a diszkréció határait.
   A három fiú tudomást sem vett róla. Ők törvényes engedéllyel távoztak a házból. Tulke felfortyanva ismételte meg a kérdését, mert sokszor szenvedett már az ötös számú szoba fitymáló gőgje miatt, s azt képzelte, hogy most végre hibán érte őket.
   – Mi a fenét akarsz? – felelte Stalky legédesebb mosolyával.
   – Vigyázz, nem tűröm, nem tűröm, hogy ötödisták pocskon -diázzanak – hadarta Tulke.
– Hát akkor eredj, és hívj össze szobafőnöki értekezletet – mondta M’Turk, ismerve Tulke gyöngéjét. A szobafőnök egy értelmes szót sem tudott kinyögni dühében.
   – Ne ordíts így az ötödikesekkel – mondta Stalky. – Ez nagyon illetlen dolog.
   – No, köhögd ki már, drágám, amit mondani akarsz – szólt nyugodtan M’Turk.	
  – Azt, azt szeretném tudni, mit kerestek itt a határokon kívül. – Eközben fontoskodva forgatta kőrisfa pálcáját.
  – Ah, vagy úgy – mondta Stalky. – No, most helyben vagyunk.
Mért nem kérdezted ezt mindjárt?
  – No, hát most kérdezem. Mit csináltok itt?
  – Téged bámulunk, Tulke – mondta Stalky. – Azt gondoljuk, hogy nagyszerű fiú vagy, ugyebár?
  – Úgy van, úgy van!
  Egy bricska fordult be a sarkon; leányok ültek benne, és Stalky hirtelen letérdelt Tulke előtt, mintha imádkoznék; Tulke-nak a színe is elváltozott.
  – Okom van azt hinni – kezdte.
  – Halljad, ember, halljad! – kiáltotta Beetle, a bidefordi kisbírót utánozva. – Tulke-nak oka van azt hinni! Háromszoros éljent Tulke-nak.
A három éljent megkapta.
    – Ez mind csak azért van, mert annyira bámulunk téged – mondta Stalky. – Tudod, hogy mennyire szeretünk, Tulke.
Úgy szeretünk, hogy azt hisszük: legszebb volna, ha hazamennél és meghalnál. Ez a világ nem érdemel meg téged, Tulke.
   – Úgy van – mondta M’Turk.– Tedd meg nekünk azt a szívességet, halj meg. Gondold meg, milyen szép volnál kitömve.
   Tulke sarkon fordult, és megindult az iskola felé; a szeme vadul villogott.
   – Ebből szobafőnöki értekezlet lesz, annyi bizonyos – mondta
Stalky. – A hatodik osztály becsülete forog kockán és így tovább. Tulke meghívókat fog írni egész délután, Carson pedig megidéz bennünket tea utánra. Ezt nem viselhetik el.
   – Fogadok egy shillingbe, hogy utánunk lopódzik – mondta
M’Turk. – Kedvence Kingnek, s mind a kettőnek egy skalpot jelent, ha a határokon kívül csípnek meg bennünket. Erényesnek kell lennünk.
   – Hát akkor azt indítványozom, menjünk el Yeo anyóékhoz, egy utolsó pofázásra. Tartozunk neki vagy tíz shillinggel, és Mary keserves könnyeket fog hullatni, mikor megtudja, hogy örökre elmegyünk – mondta Beetle.
   – Mary iszonyút csapott a fejemre, mikor legutoljára itt voltunk – mondta Stalky.
– Hja, azt megteszi, ha ügyesen le nem bukik az ember – mondta M’Turk. – De rendesen visszacsókol. Hát próbálkozzunk meg Yeo anyóval.
   Felkerestek egy sötét homlokzatú, kétszáz esztendős kis házat, amely félig tejgazdaságnak, félig kocsmának látszott, egy szűk mellékutca elején. Már szolgadiákkoruk óta pártfogolták, és benső barátai voltak a háznak.
   – Adósságot fizetni jöttünk, anyó – mondta Stalky, karjánál átfogva a ház úrnőjének ötvenhat hüvelyk vastag derekát.
   – Adósságot fizetni és elbúcsúzni, és amellett veszettül éhesek is
vagyunk.
   – Ajaj – mondta Yeo anyó –, még velem cicázik! Szégyen, gyalázat!
   – Gondolhatja, hogy nem tennénk, ha Mary itt volna – mondta M’Turk, abban a széles, észak-devonshire-i tájszólásban, melyet kószálásaik közben szoktak használni a fiúk.
   – Ki merte hiába ajkára venni a nevemet? – a belső ajtó kinyílt, és Mary, egy szőke hajú, kék szemű, pirospozsgás arcú leány lépett be, tejszínhabos csészét hozva a kezében. M’Turk megcsókolta. Beetle hasonlóképpen cselekedett, példás nyugalommal. A leány gyorsan bebokszolt mind a két fiúnak.
  – Sohase csókold a szolgálót, ha az úrnőjét csókolhatod
– mondta Stalky, szemérmetlenül intve Yeo anyó felé, miközben
egy lekváros üvegekkel megrakott polcot vizsgálgatott.
   – Örömmel látom, hogy van egy köztetek, aki nem akarja többet beveretni a fejét – szólt felé fordulva biztatóan Mary.
   – No, azt hiszem, kapok én csókot fejbe verés helyett – mondta Stalky hátat fordítva.
   – Tőlem ugyan nem, adta kis fityfirittye!
   – Tőled nem is kértem. Van elég leány Northamben. – Leírhatatlan arcfintorítás, félig bosszúság, félig kellemes visszaemlékezés kifejezéseképpen adta meg a méltó keretet ennek a visszavágásnak.
   – No, hiszen neked se lesz jó véged, azt tudom. Most meg már
mit szagolgatod azt a tejszínt?
  – Megsavanyodott – mondta Stalky –, szagold csak meg.
Mary meggondolatlanul teljesítette a kívánságát.
  – Olyan jó, mint a bidefordi csók.
  – Csakugyan – mondta Stalky, és kedélyesen megcsókolta a lányt.
  – Te-te-te – kezdte Mary, dühében elsírva magát.
  – Mégiscsak többet érnek a northami lányok, azok visszacsókolják az embert – mondta Stalky, miközben M’Turk ünnepélyesen megkeringőztette Yeo anyót, míg csak ki nem állt belőle
a szusz, Beetle pedig elmondta Mary-nek a szomorú újságot.
Nekiültek a megcsomósodott tejszínnek, gyümölcsíznek s a forró
tésztának.
  – Bizony, sohasem látsz többet bennünket, Mary. Elmegyünk
misszionáriusnak.
  – Hó, vigyázz – kiáltott fel M’Turk, kitekintve az ablakfüggönyön. – Tulke csakugyan utánunk jött. Most közeledik errefelé az utcán.
  – Sohasem volt tilos hozzánk járni – mondta Yeo anyó. – Maradjanak csak nyugodtan, drága fiacskáim. – Begurult a belső szobába, hogy összeállítsa a számlát.
  – Mary – mondta hirtelen Stalky, tragikus komolysággal –, szeretsz engem?
  – Hát persze, rég mondom már – felelte a leányzó.
  – Nohát, látod azt a fiút, aki ott jön az utcán? – Stalky rámutatott a mit sem sejtő Tulke-ra. – Azt még soha életében semmiféle nőszemély nem csókolta meg. Szégyen, gyalázat.
  – Mi közöm nekem ahhoz? Majd csak akad egyszer valaki, aki megcsókolja. – És bölcsen bólintott rá a fejével. – Csak nem kívánod tőlem, hogy megcsókoljak valakit?
  – Kapsz egy félkoronást, ha megcsókolod – mondta Stalky, felmutatva a pénzt.
   – Fél korona sok pénz Yeo Mary-nek, s egy kis tréfa még többet ért, de hát...
   – Úgy látszik, félsz – mondotta M’Turk, ama bizonyos lélektani pillanatban.
   – Persze hogy fél – visszhangozta Beetle, ismervén a leányzó
gyönge oldalát. – Egy northami leány bezzeg nem gondolkoznék. Hát nem szégyenled magad, szép lány létedre?
  M’Turk szilárdan megvetette egyik lábát a belső ajtóban, nehogy Yeo anyó rosszkor találjon visszatérni, mert Mary arcán meglátszott a szilárd elhatározás. És így történt, hogy Tulke útját elállta egy nagydarab devonshire-i leány – annak a vidéknek a leánya, ahol a legkönnyebben, legmulatságosabban osztogatják a csókot. Tulke udvariasan félreállt. A leány gondolkozott egy pillanatig, aztán rátette hatalmas kezét a fiú vállára.
   – Hol, merre jártál, drágám?
   Stalky az arca elé tartott zsebkendőn keresztül is látta, hogy Tulke arca bíborpirosra gyullad.
   – Ejnye, hát én csókoljalak meg? Ennyi tisztességet se tanultok a kollégiumban?
  Tulke hápogni kezdett, és sarkon akart fordulni. Mary ünnepélyesen és lelkiismeretesen megcsókolta kétszer, a szerencsétlen szobafőnök pedig megfutamodott.
   A leány belépett a boltba, s a tekintetén nem látszott egyéb, csak valami együgyű csodálkozás.
   – Megcsókoltad? – kérdezte Stalky, átadva neki a pénzt.
   – Meg én. De biz' isten, nem hiszem, hogy diák volna. Látszott rajta, hogy sírni szeretne.
   – No mi nem sírnánk. Minket nem tudnál ilyesmivel megríkatni – mondta M’Turk. – Próbáld meg.
Erre Mary sorba pofozta őket.
   Mikor kimentek, valamennyinek csengett még a füle – Stalky kijelentette: – Azt hiszem, elmarad a szobafőnökök gyűlése.
   – Pedig nagyszerű volna, ha megtartanák – mondta Beetle.
– Figyeljetek ide. Ha megcsókolta a leány – márpedig mi azt állítjuk –, akkor cinikus, erkölcstelen majom, és a viselkedése égbekiáltóan szemérmetlen. Olyan fejmosást kap Kingtől, mint én, amikor nyakon csípett a Don Juan olvasása közben.
  – Hát persze hogy megcsókolta – mondta M’Turk –, az utca közepén. Fején volt a sipkája is, a csoportja jelvényével.
  – Idő: Három óra ötvenhét perc délután. Ezt jegyezzétek meg.
Mit szólsz hozzá. Beetle? – kérdezte Stalky.
  – Azt, hogy ez egy igazmondó kis szamár, s még meg találja
mondani, hogy őt csókolták meg.
  – És akkor?
  – Akkor – Beetle nagyot ugrott ennek puszta gondolatára is.
  – Hát nem értitek? A mi egész vallomásunknak az lesz a csúcspontja, hogy a hatodik osztály még támadások és csábítások
ellen sem tud védekezni. Dada kell a hatodistáknak, hogy vigyázzon rájuk. Egyéb dolgunk sem lesz, csak csendesen elterjeszteni ezt a kollégiumban. Akármit vall is, mindenképpen nagyszerű nekünk.
  – Az áldóját – mondta Stalky –, az utolsó évünk jól végződik.
No most eredj, készülj el az újságoddal, a Pulyka meg én majd
segítünk neked. A hátsó bejáraton megyünk be. Felesleges Randallt zavarni.
  – Hát akkor ne ugráljatok, mint a kecskék – mondta Beetle. –Tudta, hogy mit jelent ez a segítség, ámbár nem volt kedve ellenére, hogy megmutassa a személye fontosságát szövetséges társai előtt. A kis emeleti helyiség Randall nyomdája mögött az ő külön területe volt, s ott úgy érezte magát, mintha máris a Times-t korrigálná. Egy nyomdafestékes kisinas vezetése alatt megtanulta itt, hogyan kell többé-kevésbé tekervényes módon kiigazodni a betűszekrények között, és tökéletes szedőnek képzelte magát.
   Az iskolai újság zárt kolumnákban hevert egy kőlappal borított asztalon, mellette a kefelevonat; de Beetle a világ minden kincséért sem elégedett volna meg a kefelevonatok korrigálásával. Egy verőfával és egy csíptetővel titokzatos faékeket ütögetett ki, meglazította a szedést, itt kiemelt, ott betett egy betűt, közben olvasta a szöveget, és hosszasan mormogta végig saját sorait.
   – Nem hencegnél ennyit – mondta M’urk –, hogyha ebből
kellene megélned. Hogy is van ez? Alulról fölfelé, hátulról előre?
Lássuk, vajon én el tudom-e olvasni.
   – Menj innét – mondta Beetle. – Eredj, és olvasd azokat a rámába foglalt kolumnákat, ha azt hiszed, hogy olyan sokat tudsz.
   – Rámába foglalt kolumna! Mi az? Ne beszélj ilyen buta
nyomdásznyelven.
   M’Turk megindult Stalkyval, és lődörögni kezdtek a szedőterem-ben. Hozzányúltak mindenhez.
   – Gyere csak ide egy pillanatra, Beetle. Mi ez? – szólalt meg
néhány pillanat múlva Stalky. – Nagyon ismerősnek látszik.
Beetle egy pillantást vetett a szedésre, aztán így szólt:
   – Ezek King latin vizsgatételei. Cicero első vádbeszéde Verres
ellen. Micsoda hecc!
   – Sok tiszta lelkű, emelkedett szellemű fiú odaadná a fél szemét, ha belepillanthatna – mondta M’Turk.
   – Nem, drága Willy – mondta Stalky –, ez rossz cselekedet volna, és fájdalmasan érintené szeretett tanárunkat. Csak nem akarsz puskázni, Willy?
  – Semmi esetre sem tudom kiolvasni ezt az átkozott szedést
– volt a válasz. – Különben is mi itt hagyjuk az iskolát az év végén, hát nekünk nagyon mindegy az egész.
   – Jusson eszedbe, amit a kíméletes Bloomer mondott a Puffington kutyákról. Cukrozzuk meg a tejet King tanár úr számára – mondta Stalky, akiből csak úgy sugárzott valami ördögi öröm.
  – Hadd lássuk, mire képes Beetle ezekkel a fogókkal, amikre
olyan büszke.
   – Nem tudom, hogy lehet a latin prózát még zavarosabbá tenni, mint amilyen, de azért megpróbálhatjuk – mondta Beetle, felcserélve az aliud és Asiae szavakat, melyek két különböző mondatban fordultak elő. – Lássuk csak! Ezt a pontot egy kicsit tovább tesszük, s a mondatot a legközelebbi nagybetűnél kezdjük. Hurrá! Itt van három sor, amit egy darabban el lehet mozdítani a helyéről.	   
  – „Egyike azoknak a tudományos maradványoknak, amelyek miatt oly joggal híres ez a kiváló vadász”. – Stalky könyv nélkül tudta a Puffington kutyák történetét.
  – Várjatok csak! Itt egészen magában áll ez a két szó: voluntaté quidnam – mondta M’Turk.
  – Majd mindjárt gondoskodunk róla. Quidnam odakerül Dolabella mögé.
  – Az a jó öreg Dolabella – mormogta Stalky. – Ne tördeljük
ketté.  Silány prózát írt az a Cicero, ugye? Hálás lehetne, amért...
  – Hahó – kiáltott fel M’Turk, egy másik kolumna fölé hajolva. – Itt egy nagyszerű óda Horatiustól. Qui – quis – ó, ez a Quis multa gracilis – hát persze hogy az! „Mely szép termetű."
  – Vidd innét, itt már megcukroztuk a tejet – mondta Stalky
néhány percnyi buzgó munkálkodás után. – „Sohase verd felesleges módon a kutyáidat."
  – Quis munditiis? Esküszöm, hogy ez nem rossz – kezdte újra
Beetle, a csíptetővel dolgozva. Nem szép ez a kérdés? Heu quoties fidem! Ez meg úgy hangzik, mintha az a fráter aggódnék, és izgatott volna. Cui flavam religas in rosa, melynek illata leigázta a rózsát. – Mutatosque Deos ftebit in antro.
– Mutatós istenek sírnak egy barlangban – fordította Stalky.
– Hitemre mondom, Horatiusra éppen úgy kell ügyelni, mint– Tulke-ra.
  Lelkiismeretesen dolgoztak Horatius és Cicero összezavart szövegének sajtó alá rendezésén, míg csak rájuk nem sötétedett.
– „Ahá! Elucescebat, idézte barátunk." Ulpianus az, akire szükségem van, ugye? Kutya legyek, ha King hasznát tudja venni ennek – mondta Beetle, mikor a magas ablakból kisurrantak egy régóta ismert hátsó folyosóra és három mérföldes tempójú ügetésben indultak meg a kollégium felé. De a klasszikusok korrigálása túlságosan soká tartóztatta fel őket. Kimerülten, elfulladva álltak meg a rekettyésben, a gazometer háta mögött, odalenn pislogtak már a kollégium lámpái – kétségtelenül legalább tíz perccel elmúlt már a tea és a kapuzárás ideje.
   – Baj, nagy baj – lihegte M’Turk.– Fogadni mernék egy shillingbe, hogy Foxy lesi a későn jövőket az udvaron, a lámpa alatt.
Nagy baj azért is, mert az igazgató hosszú szabadságot adott nekünk, s ezzel nem szabad visszaélni.
   – „Engedjétek most, hogy tudásomnak hatalmas, lelakatolt
raktáraiból –„ – kezdte Stalky.
   – Ugyan, ne butáskodj. Nem rohanhatnánk le? – lihegte
M’Turk.
   – „Radcliffe elítélte a durva csizmák topogását, és dicsérően
nyilatkozott a pezsgővel és baracklekvárral tisztogatott csizmákról.” Hol is van az az izé, amit ez a szerelő, Cokey forgatott ma délután, az a gáz izé?
  Hallották, amint a nedvességben tapogatódzik, és egyszerre csak csudát láttak. A parti őrség épületeiben kialudt minden világosság; a Golf-klub ragyogóan kivilágított ablakai eltűntek, s követte őket a homályba a két szálloda homlokzata is. A szétszórt villák elsötétültek, hunyorogtak, homályba vesztek. Utoljára kialudtak a kollégium lámpái is. A fiúk ott álltak a szeles, téli este szurok-sötétségében.
   – „Ég a vesém, micsoda fagy! A dáliák megfagytak!” – mondta Stalky. – Puff neki!
  Áttörték magukat az esőtől csöpögő rekettyésen – a kollégium úgy zümmögött, mint egy felbolygatott méhkas, s az ebédlőtermekből kórusban hallatszott: gázt, gázt, gázt! Eközben eljutottak annak a mélyútnak szélére, mely a szobájuktól elválasztotta őket. Villámsebesen ugrottak le és pattantak fel a másik oldalon, berohantak a szobájukba, nem egészen két perc alatt száraz nadrágot és kabátot kaptak fel, és tüntetően, házi papucsba bújva, csatlakoztak az ebédlőben nyüzsgő tömeghez, mely valami délamerikai forradalom viharcentrumához hasonlított.
   –„Pokoli sötétség és sajtszag!” – Stalky könyökével tört utat
magának a teremben, és vidáman üvöltözött gázért. – Úgy látszik, Cokey sétálni ment. Foxy menjen, és keresse meg.
  Prout, mint a legközelebb található felügyelő tanár, iparkodott helyreállítani a rendet, mert neveletlen fiúk vajdarabkákat dobáltak a zűrzavarban, M’Turk pedig felfordította a szolgadiákok teáskannáját, úgyhogy sok gyerek leforrázódott, és sírni kezdett fájdalmában. A negyedik és felső harmadik osztály rázendítette az iskola dalát: „Vive la Compagnie”, kíséretképpen késnyelekkel dobolva – a kisebb osztályok vad rikoltozás közben lopdosták el egymás ennivalóját. Kétszázötven felcsigázott kedélyű fiú, aki mind „több világosságot” akar, komolyan ért a rekviráláshoz.
  Mikor az igen kellemetlen gázszag elárulta, hogy a nyomás újra megindult, Stalky kigombolt mellényben, jóllakottan ült
– állítólag a negyedik csésze tea mellett. – így is van rendjén – mondotta. – Hahó! Itt van Pomponius Ego!
  Carson volt az, az iskola diákvezére, egy jámbor, egyenes lelkű fiú, oszlopa az Első Tizenötnek – átjött hozzájuk a szobafőnökök asztalától, és rekedtes, hivatalos hangon szólította fel hármukat, hogy félóra múlva jelenjenek meg a szobájában.
  – Szobafőnöki gyűlés! Szobafőnöki gyűlés! – suttogták minden asztal mellett, s a fiúk barbár módon utánozták a kőrisfa pálca működését és hatását.
  – Hogy fogjuk ezeket megtréfálni? – kérdezte Stalky, félig
Beetle felé fordulva. – Most rajtad van a sor.
  – Ide figyelj – volt a válasz –, csak arra az egyre kérlek benneteket, hogy ne nevessetek. Elő fogom adni a kis Tulke erkölcstelenségét, King modorában, s fő dolog az, hogy megőrizzük a komolyságunkat. Ha nem állhatjátok meg nevetés nélkül, ne nézzetek rám, különben kipukkadok.
– Értem. Rendben van – mondta Stalky.
  M’Turk vékony testének minden izma megmerevedett, s a szemét félig lehunyta. Ez utóbbi harci jeladás volt.
   Nyolc vagy kilenc szenior diák ült határozott és józan ábrázattal Carson szigorúan nyárspolgárias szobájában. Tulke nem volt népszerű köztük, s az a néhány fiú, akinek már volt némi tapasztalása Stalkyról és társairól, sejtette, hogy Tulke esetleg
szamárságot követett el. De a hatodik osztály méltóságát meg kellett őrizni. Carson tehát hadarva rákezdte:
  – Ide hallgassatok, fiúk, én... mi azért küldtünk értetek, hogy megmondjuk: nagyon szemtelenül viselkedtetek a hatodik osztállyal szemben, már nem is egyszer, és... és mi tűrtük, ameddig tűrhettük és, úgy látszik, hogy ti lepocskondiáztátok Tulke-et ma délután a bidefordi-úton, de mi majd megmutatjuk nektek, hogy ezt nem tűrjük. Ez az egész.
   – Nohát ez nagyon jó – mondta Stalky –, de véletlenül nekünk is vannak valamelyes jogaink. Amért ti véletlenül szobafőnökök vagytok, nincs jogotok felügyelő tanár módjára, csak úgy vaktában, leszidni a szenior diákokat. Mi nem vagyunk szolgadiákok, Carson. Ilyesmit meg lehet tenni elemista Dávidokkal, de velünk nem.
   – Úgyis csak az öreg Prout őrültsége miatt nem vagyunk már
régen szobafőnökök. Ezt tudjátok – mondta M’Turk. – Nincs
bennetek semmi tapintat.
   – Várjunk csak – mondta Beetle. – A szobafőnökök gyűlését
be kell jelenteni az igazgatónak. Szeretném tudni, vajon az igazgató támogatja-e Tulke-t ebben az ügyben.
   – Hát... hát ez nem éppen szobafőnöki gyűlés – mondta Carson. – Mi csak azért hívtunk ide benneteket, hogy figyelmeztessünk.
   – De az összes szobafőnökök itt vannak – erősködött Beetle.
– Hát akkor mi a különbség?
   – Ördögbe is – mondta Stalky. – Azt akarod elhitetni velünk,
hogy csak fecsegni hívtatok ide bennünket, mikor az egész iskola
szeme láttára, teázás közben jöttél oda hozzánk, s mindenki azt
hihette, hogy szobafőnöki gyűlésről van szó? Az áldóját, Carson,
ebből még baj lesz, meglátod.
   – Alávaló dolog, alávaló dolog – mondta fejét csóválva M’Turk. – Nagyon gyanús.
  A hatodik osztály elkényszeredetten nézegetett egymásra. Tulke két évharmad alatt három szobafőnöki gyűlést hívott össze, míg az igazgató nem figyelmeztette a hatodik osztályt, hogy elvárja tőlük: tartsák fenn a fegyelmet anélkül, hogy örökösen az ő tekintélyével fenyegetőznének. Most úgy látszott, hogy már a megindulásnál baklövést követtek el, de azért minden helyesen gondolkodó fiú figyelmen kívül hagyta volna a törvényességet, és kellő tisztelettel állt volna a törvényszék előtt. Beetle tiltakozása határozottan szemtelenség volt.
   – Nohát ti megérdemlitek a verést – kiáltotta meggondolatlanul egy Naughten nevű fiú. – Erre a szóra nemes ihlet szállta meg Beetle-t.
   – Amért beleavatkoztunk Tulke szerelmeibe, ugye? – Tulke
arca kökényszínűre változott. – Nem, nem – folytatta Beetle.
  – Az előbb rajtatok volt az ütés sora. Azért küldtetek értünk,
mert pocskondiáztuk Tulke-et, s azt mondtátok, hogy egyszerű
intéssel elengedtek! Elengedtetek? Nohát most rajtunk a sor,
megkapjátok a magatokét.
   – Én... én... én... – kezdte Tulke. – Ne engedjétek fecsegni
az ördöngös fickót.
  – Ha van valami mondanivalód, mondd el illendő módon
– szólalt meg Carson.
   – Illendő módon? Helyes. Hallgassatok ide. Bidefordba menet találkoztunk a hatodik osztálynak ezzel az ékességével (elég illendő beszéd ez?), amint az úton kószált, és valami piszkos szándék látszott a tekintetén. Akkor nem tudtuk, mért volt olyfontos neki, hogy megállítson bennünket, de öt perccel négy óra előtt, mikor Yeo anyó boltjában voltunk, láttuk Tulke-t, amint világos nappal, a sipkáján a csoportja jelvényével, az utca kövezetén ölelgetett és csókolgatott egy nőt. Elég illendően mondtam el?
   – Én nem tettem... én nem voltam...
   – Hiszen láttunk – mondta Beetle. – És most (illedelmes leszek, Carson), visszajössz, csókjai még forrón égnek ajkadon – nemhiába olvasgatta Beetle az újabb költőket –, és szobafőnöki gyűlést hívsz össze, ami nem is szobafőnöki gyűlés, hogy meg mentsd a hatodik osztály becsületét. – E pillanatban mintha az ég valami új ösvényt nyitott volna meg előtte. – És honnan tudjuk – kiáltotta –, honnan tudjuk, hány hatodista van belekeverve ebbe az utálatos ügybe?
   – Igen, ezt szeretnénk tudni – szólalt meg egyszerű méltósággal M’Turk.
   – Mi csendben akartuk ezt megtárgyalni veled, Carson, de hát nektek kellett a gyűlés – mondta rokonszenves hangon Stalky.
   A hatodik osztály sokkal jobban össze volt törve, semhogy válaszolni tudott volna. így hát Beetle, retorikájával gondosan utánozva Kinget, folytatta a támadást, és felülmúlta és meglepte önmagát is.
   – A dologban nem is a cinikus erkölcstelenség a legszörnyűbb,
hanem az égbekiáltó szemérmetlenség. Mi úgy látjuk, hogy már
lehetetlen Bidefordba bemennünk, anélkül hogy össze ne talál-koznánk valamelyik szobafőnöknek beteges szerelmeskedéseivel. Ezen nincs mit vihogni, Naughten. Én nem állítom, hogy sokat értek ezekhez a dolgokhoz, de azt hiszem, hogy egy fiú nagyon mélyen süllyedhetett a bűn mocsarába (ezt az iskolai káplán szavaiból idézte), ha nyíltan ölelgeti kedvesét (ez Hakluy-tól volt), az egész város előtt (Milton-reminiscencia). Legalább annyi illendőség lehetett volna benne, hiszen ti tekintélyek vagytok illendőség dolgában, azt hiszem, hogy várjon, míg besötétedik. De nem tette. Te nem tetted ezt, ó, Tulke. Ó, te féktelen kis vadállat!
   – Hallgass csak egy pillanatig. Mi igaz ebből, Tulke? – kérdezte Carson.
   – Hát – hallgass ide. Végtelenül sajnálom. Sose hittem volna,
hogy Beetle erre az útra tereli a dolgot.
   – Amiért te nem tudod, mi az illendőség, azt hitted, hogy én
sem tudom – kiáltotta egy lélegzetre Beetle.
  –Valami összeesküvéssel próbáltad elleplezni az egészet, ugye? – tette hozzá Stalky.
  – Ez egyenes sértés hármunk ellen – mondta M’Turk. – Ez piszkos gondolkozásra vall, Tulke.
   – Kidoblak benneteket, ha így folytatjátok – szólalt meg bosszúsan Carson.
  – Ebből látszik, hogy összeesküvésről van szó – mondta Stalky szűzies mártír arccal.
  – Én... én csak jártam az utcán, esküszöm – kiáltotta Tulke.
  – És... végtelenül sajnálom..., odajött egy nő, és megcsókolt.
Esküszöm, hogy én nem csókoltam meg.
  Erre szünet következett, amit Stalky hosszú – megvetést, felháborodást és gúnyt kifejező – fütyörészése töltött ki.
  – Becsületemre mondom – csuklotta az üldözött ifjú. – Ó, hallgattassátok el!
  – Nagyon jó – vágott közbe M’Turk. – Persze, mi kötelesek
vagyunk elfogadni a te állításodat.
  – Ördögbe is – ordította Naughten. – Tudtommal nem te elnökölsz a szobafőnökök gyűlésén, M’Turk.
  – Helyes – felelte az ír fiú –, te jobban ismered Tulke-t, mint mi. Én csak hármunk nevében beszélek. Mi elfogadjuk Tulke szavát. De annyit mondhatok, hogy ha engem csíptek volna meg ilyen undorító helyzetben, s ugyanazt a magyarázatot adtam volna, amit Tulke, akkor, kíváncsi vagyok, mit szóltatok volna hozzá. Mindamellett Tulke becsületszavából arra lehet következtetni ...
  – És Tulke derék, becsületes férfiú – vágott közbe Stalky.
– hogy a hatodik osztály nem tudja megakadályozni, hogy séta közben megcsókolják! – kiáltotta Beetle, hirtelen újra kezdve a rohamot. – Szép dolog, mi? Kellemes dolog ezt elmondani
a szolgadiákoknak, ugye? Mi persze nem vagyunk szobafőnökök, de minket nemigen szoktak megcsókolni. Nem is igen értjük az ilyesmit, ugye, Stalky?
  – Nem bizony – mondta Stalky, félrefordulva, hogy lelkiállapotát eltitkolhassa. M’Turk arca csupa gőgöt, megvetést és egy kis unalmat fejezett ki.
  – No, úgy látom, meglehetősen értitek a dolgot – szólt közbe
egy szobafőnök.
  –Nem tehetünk róla, mikor ti az orrunk alá dörgölitek. – Beetle belecsöppent King maró, prédikátori stílusának nyújtott hangú parodizálásába, olyan volt ez, mint a csöndes eső a zivatar után. – Hát ez mind elég silány és rút dolog, ugyebár? Nem tudom, ki jár itt rosszabbul: Tulke-e, akit véletlenül rajtacsíptek, vagy a többiek, akiket nem csíptek rajta. Nekünk pedig – itt büszkén fordult a másik kettő felé – nekünk pedig az a szerep jutott, hogy ezek törvény elé állítsanak és leszidjanak bennünket, amiért a kis szerelmi cselszövényeiket megzavartuk.
  –Akasszanak fel! Hiszen csak figyelmeztetni akartalak – mondta Carson, összekötött kézzel szolgáltatván ki magát az ellenségnek.
  – Figyelmeztetni? Te? – ezt olyan arccal mondta, mint mikor valaki halálos mérget talál az iskolai szekrényében. – Carson, nem volnál szíves megmagyarázni nekünk, hogy micsoda jogcímen figyelmez-tethetsz te bennünket a történtek után? Figyelmeztetni? Ez már sok egy kicsit! Menjünk innét, valami tisztább helyre.
  A három megsértett ártatlanság mögött hangos dördüléssel csapódott be az ajtó.
  – Ó, Beetle! Beetle! Beetle! Aranyos Beetle! –zokogta Stalky,
Beetle dobogó kebelére vetve magát, mihelyt a szobájukba értek. – Hogy is tudtad ezt megcsinálni?
  – Drágám!  – mondta M’Turk, mindkét karjával átfonva Beetle fejét, miközben meg-megtapogatta a nyakát ennek a régi refrénnek ritmusában:
                                  Édes ajk – édesebb, mint a méz –
                                  Megbűvöl – babonáz – megigéz. –
                                  Mintha így – mintha így – szólana: 
                                 Csókolj meg – csókolj meg – trallala!

   – Vigyázz, kinyomod a szememet – nyögte ki Beetle, kiszabadulva a karjai közül. – Hát nem volt dicső dolog? Nem Erik-eztem meg őket alaposan? Észrevettétek, mikor Kinget plagizáltam? Ó, az ördögbe is – itt elborult az arca –, egy jelzőjét még sem használtam fel, azt, hogy obszcén. Nem is tudom, hogy felejthettem el. Pedig ez is King kedves szavai közé tartozik.
  – Mindegy. Fél percen belül követeket fognak küldeni, és meg kérnek bennünket, hogy ne fecsegjünk a dologról az iskolában.
Átkozottul komoly ügy ez rájuk nézve – mondta M’Turk. – Szegény hatodik osztály, szegény öreg hatodik osztály.
  – Erkölcstelen kis ripőkök – mormogott Stalky. – Micsoda
példa ez olyan tiszta lelkű fiúknak, mint ti meg én!
  A hatodik osztály pedig sápadtan állt Carson szobájában, és izzó dühvel nézett Tulke-ra, aki közel járt a síráshoz.
  – Nohát – mondta fanyarul a szobafőnökök elnöke –, kellemetlen csávába juttattál bennünket, Tulke.
  – Miért nem verted meg azt az ördöngös kis Beetle-t, mielőtt
fecsegni kezdett – nyöszörögte Tulke.
  – Tudtam, hogy zenebona lesz a dologból – mondta egy Prout
csoportjához tartozó szobafőnök. – De hát te erősködtél, Tulke,
hogy gyűlést hívjunk össze.
  – Az ám, és nagy hasznát is láttuk – mondta Naughten. – Idejönnek és leszidnak bennünket, mikor mi szeretnénk leszidni őket. Beetle úgy beszél velünk, mintha valóságos haramiabanda volnánk... és így tovább. Mikor aztán alaposan leszedték rólunk a keresztvizet, kimennek, és becsapják az ajtót, mint valami felügyelő tanár. Ez mind a te hibád, Tulke.
  – De hisz én nem csókoltam meg azt a nőt.
  – Te szamár! Ha azt mondod, hogy megcsókoltad, és emellett
megmaradsz, az tízszerte jobb lett volna, mint amit tettél –, vágott vissza Naughten. – Most elmondják a dolgot az egész iskolának, és Beetle egy sereg utálatos verset és csúfnevet fog gyártani.
  – De az ördögbe is, mikor az a nő csókolt meg engem! – A maga dolgán kívül kissé lassan mozgott Tulke elméje.
  – Én nem rád gondolok most. Magunkra gondolok. Felmegyek a szobájukba, és megpróbálom elhallgattatni őket.
  – Tulke-t rettentően letörte ez az eset – kezdte kedveskedve Naughten, mikor megtalálta Beetle-t.
  – Ki csókolta meg már megint?
  – És azért jöttem, hogy megkérjelek titeket, főképpen pedig téged, Beetle, hogy ne kössétek a dolgot az egész iskola orrára. Ilyen öreg fiúk, mint ti, könnyen beláthatják, hogy miért.
   – Hm – mondta Beetle, az olyan embernek hideg húzódozásával, aki valami kellemetlen közéleti kötelességgel áll szemben.
   – Azt hiszem, újra beszélnem kell a hatodik osztállyal.
   – Arra semmi szükség, kedvesem, biztosítalak – mondta hirtelen Naughten. – Átadok én minden üzenetet, amit akarsz.
  De Beetle-t túlságosan csábította az a lehetőség, hogy pótolhatja az elmulasztott jelzőt. így hát Naughten visszatért a még fel nem osztott gyűlésbe, Beetle pedig sápadtan, jéghidegen és tartózkodóan lépdelt a nyomában.
   – Úgy látszik – kezdte megfontoltan erélyes hangsúlyozással –,
úgy látszik, nemigen tudjátok, minő lépéseket tegyetek ebben
a legutóbb kipattant... hm... obszcén ügyben. Ha némiképpen megvigasztalhat benneteket, hogy mi elhatároztuk... természetesen csak az iskola becsületéért..., hogy nem beszélünk erről az... hm... obszcén ügyről... hát ezt a vigasztalást megadjuk nektek.
   Sarkon fordult, és magasra tartott fejjel ment vissza a szobájába, ahol Stalky és M’Turk egymás mellett hevert az asztalon, könnyes szemét törölgetve – és mind a kettő sokkal gyöngébb volt, semhogy meg tudott volna mozdulni.
   

A latin tételek összegabalyításának sikere legszebb álmaikat is felülmúlta. Stalky és M’Turk persze nem törődtek semmiféle vizsgával (ők különórát vettek az igazgatónál) de Beetle annál inkább buzgólkodott.
   – Ez bizonyára csak olyan mellékes dolog magának – mondta King, mikor a tételeket kiosztotta. – Még egyszer, utoljára megmutatja a képességeit, mielőtt magasabb körökbe emelkednék. Utoljára vágja bele a fejszéjét a klasszikusokba. Úgy látszik, máris zavarba hozzák egy kissé.
   Beetle összeráncolt szemöldökkel tanulmányozta a nyomtatott szöveget.
   – Ennek se füle, se farka – mormogta. – Mit jelenthet ez?
   –Ugyan, ugyan – mondta King, tanáros kedveskedéssel.
– Éppen magától szeretnénk megtudni, hogy mit jelent. Vizsga ez, kedves Beetle, nem pedig találgató verseny. Meg fogja látni, hogy a társai minden nehézség nélkül...
  E pillanatban Tulke otthagyta a helyét, és letette a tételt a padra. King odanézett, elolvasta, és elzöldült az arca.
   – Stalky sokat összezavart – gondolta magában Beetle. – Kíváncsi vagyok, hogy kecmereg ki ebből King.
   – Úgy látszik – kezdte King, nagyot nyelve –, hogy van egy csöpp igazság Beetle megjegyzésében. Azt kell hinnem... hm... hogy a derék Randall eltördelte ezt a szedést, ha ugyan maguk tudják, mit jelent ez. Beetle, maga szerkesztőnek szokta kiadni magát. Talán felvilágosíthatja az osztályt, hogy mi az az eltördelés.
   – Hogyan, tanár úr? Miféle eltördelés? Ebben a mondatban egyáltalában nem találok igét, és ez az óda valahogy egészen más, mint eredeti szövegében.
   – Éppen azt akartam mondani, mielőtt maga elkezdte a kritikáját, hogy a kiszedett tétellel valami baleset történhetett, s a nyomdász a maga természetes esze szerint szedte rendbe a szöveget. Márpedig – kartávolságnyira tartotta magától az írást –
a derék Randall nem éppen tekintély, ha Ciceróról vagy Horatiusról van szó.
   – Elég közönséges dolog Randallra tolni a hibát – súgta Beetle
a szomszédjának. – King tökrészeg lehetett, mikor kimásolta.
   – De kijavíthatjuk a hibákat, ha lediktálom a szöveget.
   – Nem, nem, tanár úr! – Egyszerre egy tucat fiú adta ezt a választ. – Az megrövidíti a dolgozatírás idejét. Csak két óránk van, tanár úr! Ez nem járja! Van nyomtatott tételünk. Milyen osztályzatot kapunk majd? Randall hibája az egész. Semmi esetre sem a mi hibánk. A vizsga... vizsga stb. stb.
  King tanár úr természetesen úgy vélekedett, hogy ez az egész nem más, mint kísérlet az ő tekintélyének aláaknázására, s ahelyett hogy tüstént belekezdett volna a diktálásba, prédikációt tartott arról, hogy milyen szellemnek kell egy vizsgán uralkodni Mikor már elült a vihar, Beetle újból felkavarta.
   – Mi, mi az? Mit mondott Mac Lagannak?
   – Csak azt, hogy szerintem a tételeket át kellett volna nézni mielőtt kiadták, tanár úr.	'
  – Halljuk, halljuk – hallatszott egy hátsó padból.
  King tanár úr szerette volna tudni, vajon Beetle a maga kötelességének tartja-e az iskola hagyományainak irányítását. A tanár úr tudásvágya újra egy negyedórát emésztett fel, miközben a szobafőnökök félreérthetetlenül jelezték, mennyire unatkoznak.
   – Ó, őrületes hecc volt – mondta utóbb Beetle, az immár le-kopasztott ötös számú szobában. – Összevissza beszélt, hetet-
havat, én meg ugrattam, hogy csak beszéljen, aztán lediktálta
körülbelül a felét Dolabellának.
   – Ó, a derék öreg Dolabella! Azt szeretem – mondta gyöngéden Stalky.
  – Aztán természetesen minden egyes szónál megkérdeztük tőle, hogy betű szerint hogy írják, s erre még többet fecsegett össze. Szidott engem és Mac Lagant (Macot játszotta ki tromf gyanánt) és persze szidta Randallt, meg a „diákhoz nem illő viselkedésű középső osztályok megtestesült tudatlanságát, a puszta osztályzatokért folyó hajszát” és így tovább. Olyan volt az egész, mintha még egyszer, utoljára meg akarta volna mutatni a képességeit, belém akarta volna vágni a fejszéjét, szóval csak olyan mellékes dolog.
   – De természetesen tökrészeg volt, mikor a tételeket írta. Ezt
remélem, megmagyaráztad? – kérdezte Stalky.
   – Ó, hogyne, megmondtam Tulke-nak. Azt mondtam neki, hogy egy erkölcstelen szobafőnök meg egy részeges felügyelőtanár éppen egymáshoz illenek. Tulke majdnem bőgött. Rettentően húzódozik tőlünk a Mary esete óta.
  Tulke folytatta is ezt a szerény elhúzódást, egészen az utolsó pillanatig, mikor az útiköltségeket kifizették, s a fiúk teleülték a kocsikat, melyek az állomásra vitték őket. Akkor a három jó barát nagy jókedvvel kényszerítette, hogy várjon egy kicsit.
   – Látod, Tulke, te lehetsz szobafőnök – mondta Stalky –, de én örökre itt hagyom a kollégiumot. Veszed észre, drága Tulke?
   – Igen, látom rajtad. De ne gonoszkodj velem, Stalky.
   – Stalky? Micsoda szerénytelenség ez, te taknyos kölyök! –kiáltott rá Stalky, aki valóban nagyszerű jelenség volt, kemény kalapjában, kemény gallérjában, kamásliban és szélesen kihajtott, tubákszínű felöltőben. – Szeretném, ha megértenéd, hogy én Corkran úr vagyok, te pedig egy piszkos kis iskolás gyerek.
  –Aki amellett rettentően erkölcstelen – mondta M’Turk. – Csudálom, hogy nem szégyellsz odatörleszkedni magunkfajta tiszta lelkű fiúkhoz.
   – Gyere már, Tulke – kiáltotta Naughten, a szobafőnökök kocsijáról.
   – Igenis, megyünk már. Húzódjatok félrébb, és adjatok helyet
nekünk, ti, diákok. Ti mind visszajöttök jövőre, s újra kezdhetitek, hogy: igen, tanár úr, meg nem, tanár úr, meg ó, tanár úr, meg tessék, tanár úr, no de mielőtt örökre elválnánk, elmondunk nektek egy kis történetet. Induljunk, Dickie (ez a kocsisnak szólt), nekünk sietős az utunk. Dobjátok az ülés alá azt a kalapskatulyát, és ne szorongassátok Stalky bátyátokat.
   – Keresve sem lehetne emelkedettebb lelkű gyerekeket összeválogatni – mondta M’Turk, nyájas, pártfogó arccal nézve körül – Egy kicsit erkölcstelenek, de hát hiába, a gyerek csak gyerek marad. Hiába nézel olyan mogorván, Carson. Corkran úr most lesz szíves előadni a társaságnak Tulke és Yeo Mary történetét!


A Lámpa Rabszolgái

(folytatás)

Ugyanez a Gyerek, aki egy másik könyvemben elmondta Boh Na Ghee elfogatásának történetét Eustace Cleaver regényírónak, bárói címet örökölt nagy birtokkal és nagy jövedelemmel  kilépett a szolgálatból, és földesúrrá lett, miközben az anyja őrködött felette, hogy magához illő leányt vegyen feleségül. Mint új földesúr, megajándékozta a helyi önkénteseket egy teljesen felszerelt lövöldével, mely két mérföld hosszúságban húzódott végig a birtoka szívén, s a környékbeli családok, melyek vad elzárkózásban éltek fácánokkal teli erdeik között, egyszerűen futóbolondnak tekintették. A lövöldözés zaja szétzavarta a szárnyasaikat, és a Gyereket kizárták a békebírák és tisztességtudó emberek társaságából – mindaddig, amíg valamelyik környékbeli leány vissza nem tereli a helyes gondolkozás ösvényére. Ő meg azzal állt bosszút, hogy megtöltötte a házat szabadságon otthon tartózkodó régi iskolatársainak válogatott gyűjteményével, kedves, gonosz csontokkal, akiket a környező családok bicikliző leányainak csak messziről volt szabad nézni. Tudok esetet, mikor a Gyerek meghívására egy csapatszállító hajó időzött a kikötőben. Némelykor egyidős régi barátokat akart összehozni; máskor meg fiatal piruló óriásokat, akiket én még az alsó második osztályba járó kis szolgadiákok gyanánt hagytam el, s ezeknek aztán a Gyerek meg az öregebbek megmagyarázták, hogy miféle kötelességei vannak a hadseregben szolgáló tisztnek.
   – Én kénytelen voltam elhagyni a szolgálatot – mondta a Gyerek –, de ez nem ok arra, hogy rengeteg felhalmozott tapasztalásom elvesszen az utókor számára. – Éppen harmincéves volt, s ezen a nyáron parancsoló távirat szólított bárói kastélyába: „Jó fogás került össze a Tamarból. Gyere.”
   Csakugyan szokatlanul jó fogás volt, egyenesen az én kedvemért összeválogatva. Ott volt egy kopasz, rokkant kapitány, egy bennszülött gyalogezredből, aki megszelídíthetetlen vörös orra mögött folyvást reszketett a váltóláztól; a többiek Dickson kapitánynak nevezték. Volt egy másik kapitány is, ugyancsak egy bennszülött gyalogezredből: a bajusza szőke volt, arca olyan, mint a fehér üveg, a keze törékeny, de vidáman felelt a Tertius megszólításra. Volt ott egy óriási, jól táplált férfiú, aki szemmel láthatóan nem vett részt évekig tartó hadjáratokban; simára borotvált, szelíd hangú, macskaszerű jelenség, de még mindig Aba-nazar, noha az indiai politikai szervezet ékességei közé tartozott, ott volt aztán egy sovány ír, akinek arcát kékesfeketére cserzette a nap, a távíróosztály szolgálatában. Szerencse, hogy azok a daróccal bevont ajtók, melyek a kastély legényszobáihoz vezettek, igen jól záródtak, mert mi összevissza öltözködtünk a folyosón vagy egymás szobájában, beszélgetve, szólongatva egymást, kiáltozva s némely-kor párosával keringőzve Négyes Dick saját találmányú dallamaira.
  Tizenhat különböző munkával eltöltött esztendő eseményeit kellett kicserélnünk egymás közt, bár időnként találkoztunk egymással, India gyors színváltozásai közt ebéden, táborban, gyűlésen, egy bennszülött kunyhójában, vagy valahol egy vidéki állomáson, és sohasem vesztettük egymást egészen szem elől. A Gyerek ott ült a karfán, és mohón, irigykedve itta be minden szavunkat. Élvezte a báróságot, de a szíve vérzett a régi szép napokért.
Vidám zűrzavarban kavarogtak a személyes, helyi és birodalmi ügyek, az egykori névsorolvasásokról és újabb furfangokról szóló történetek, amiknek csak egy burmai gong lármája vetett véget, s nem kevesebb, mint negyed mérföldnyi lépcsőn mentünk le, hogy találkozzunk a Gyerek anyjával, aki valamennyiünket ismert iskolás korunkban, s úgy üdvözölt bennünket, mintha ez a szép kor egy héttel ezelőtt végződött volna. De haj, tizenöt éve már annak, hogy a kacagástól könnyezve egy szürke princessz ruhát adott nekem kölcsön műkedvelő színi előadásunkra. Az Ezeregyéjszakára emlékeztető ebéd volt; egy nyolcvan láb hosszú csarnokban szolgálták fel, amely tele volt az ősök arcképeivel, cserépbe ültetett virágzó rózsákkal, s ami még erősebben hatott ránk, gőzzel volt fűtve. Mikor az ebéd véget ért, és anyuska eltávozott (ti, fiúk, bizonyosan beszélgetni akartok, én hát jó éjszakát kívánok), összegyűltünk az almafa hasábokból rakott tűz köré, mely egy tíz láb magas kandallóban, óriási, csiszolt acélrácson égett, a Gyerek pedig különös likőröket és olyan fajta cigarettát hordozott körül, amelyik után legjobban esik az embernek a saját pipája.
   – No, hála istennek – dörmögte Négyes Dick egy díványról, ahol pokrócba burkolva heverészett. – Most először van melegem, mióta hazajöttem.
  Mi, többiek, szinte ráfeküdtünk a tűzre, a Gyerek kivételével, aki már elég régóta volt otthon, hogy testmozgást végezzen, hogyha fázik.
   – Ha egy szót mersz szólni hideg fürdőről és a szabadban való
sétáról – mondta nyújtott hangon M’Turk – megöllek, Gyerek.
Nekem is fázik a májam. Emlékszel, mikor még viccnek tartottuk azt, hogy egy vasárnap reggel kiugrunk az ágyból – a hőmérő ötvenhét fokot mutatott, ha nyár volt – és megfürödjünk a Pebbleridge-en túl? Huh!
   – Azt az egyet sohasem tudtam megérteni – mondta Tertius –,
hogy le szoktunk menni a fürdőszobába, rákvörösre főttünk, aztán nyitott pórusokkal kimentünk a hóviharba vagy a száraz fagyba.
 És mégse halt meg senki közülünk, amennyire én emlékszem.
   – Ha már fürdésről van szó – mondta kurta nevetéssel
M’Turk –, emlékszel, Beetle, a mi fürdőnkre, az ötös számban,
azon az éjszakán, mikor Nyúltojás meghajigálta Kinget? Mit nem adnék, ha az Öreg Stalkyt láthatnám most! Ő az egyetlen, aki nincs itt a két szobából.
   – Stalky a század legnagyobb embere – mondta Négyes Dick.
   – Honnan tudod? – kérdeztem.
   – Hogy honnan tudom? – vágott vissza bosszúsan NégyesDick –, ha egyszer együtt lettél volna a csávában Stalkyval, tudom, hogy nem kérdeznéd.
  –Legutoljára a pindii táborban láttam 87-ben – mondtam én. – Akkoriban erősödni kezdett, körülbelül hét láb magas volt és négy láb vastag.
   – Arányos fiú. Pokoli módon arányos – mondta Tertius, bajuszát pödörgetve, s a tűzbe bámulva.
   – Átkozottul közel járt ahhoz, hogy haditörvényszék elé kerüljön, és 84-ben Egyiptomba ment – vetette közbe a Gyerek.
– Ugyanazzal a csapatszállító hajóval mentem én is, és éppen
olyan tapasztalatlan voltam, mint ő. Csakhogy énrajtam meglátszott, Stalkyn meg nem.
   – Mi volt a baj? – kérdezte M’Turk szórakozottan előrenyúlva, hogy megigazítsa a frakknyakkendőmet.
   – Ó, semmiség. Az ezredese megbízta, hogy vigyen el húsz katonát fürdeni, vagy tevéket gondozni, vagy ilyesvalamit csinálni Suakin mellé, és Stalky csetepatéba keveredett az ellenséggel, valami öt mérföldnyivel beljebb. Mesteri visszavonulást csinált, és vagy nyolc embert elfogott. Igen jól tudta, hogy nem volt joga ilyen messze menni, tehát ő helyezkedett támadó állásba, és levelet írt a dühöngő ezredesnek, panaszkodván, hogy „oly kevéssé támogatják a hadműveleteiben”. Egészen, mintha valami vén brigadéros veszekedett volna a másikkal. Akkor aztán bekerült a vezérkarba.
   – Ez tökéletesen Stalkyra vall – mondta karosszékéből Abanazar.
– Te is összeakadtál vele? – kérdeztem.
   – Ó, igen – felelte leglágyabb hangján. – Én is láttam a végét annak a... annak a hőskölteménynek. Ti nem tudjátok?
  A Gyerek, M’Turk, meg én semmit sem tudtunk róla, és szépen megkértük, hogy tájékoztasson bennünket.
   – Semmiség volt az egész – mondta Tertius. – Néhány évvel ezelőtt bajba keveredtünk a Khye-Kheen dombok között, és Stalky kivágott bennünket. Ez az egész.
  M’Turk ránézett Tertiusra, és tekintetében benne volt az ír ember egész megvetése a szűkszavú angolszásszal szemben.
  – Uramisten – mondotta –, és te meg a magadfajtájú emberek kormányozzátok Írországot. Nem szégyelled magad, Tertius?
  – Eh, nem tudok én históriákat elmondani. Majd belevágok, ha a másik megakad. Kérdezd őt. – Rámutatott Négyes Dickre, akinek orra haragos fényben ragyogott a pokróc felett.
  – Tudtam, hogy te nem mondod el – szólalt meg Négyes Dick.
–Adjatok nekem whiskyt és szódat. Én citromlevet és ammoniákos kinint ittam, mikor ti fürödtetek a pezsgőben, s a fejem úgy sustorog, mint egy fazék.
  Belemártotta bozontos bajuszát az italba, aztán vacogó foggal hozzákezdett az elbeszéléshez:
  – Hallottatok a Khye-Kheen-Malot-expecícióról, mikor ellenállást nem tűrő haderővel rémítettük halálra ezeket a törzseket? Nos hát, mind a két törzs, amely összeszövetkezett ellenünk, puskalövés nélkül megadta magát, s egy csomó szőrös gazember, akinek semmivel sem volt több hatalma az emberei felett, mint akár nekem, fűt-fát megígért és megfogadott. Ennek az igazán gyönge bizonyos-ságnak alapján, drága Cica...
  – Én akkor Simlában voltam – mondta sietve Abanazar.
  – Mindegy, hiszen egy bordában szőttek valamennyiteket.
Ezeknek az értéktelen szerződéseknek az alapján a ti szamár politikai megbízottaitok bejelentették, hogy a vidék pacifikálva van, a kormány pedig éppen olyan bolond volt, mint rendesen, és elkezdett utakat építtetni, a helyi lakosságtól várva a munkaerőt. Emlékszel erre, Cica? Egy csomó fiú, aki a hadjárat alatt nem láthatott bele a dolgokba, azt hitte, nem lesz itt már semmi baj, és iparkodott mentői hamarább visszakerülni Indiába. De nekem volt már részem egy-két ilyen csetepatéban, és gyanakodtam. Summo ingenio úgy intéztem a dolgot, hogy megkapjam az egyik útőrség vezetését. Nem cirkáltam, csak szép lassan föl s alá jártam az őr-séggel. A mieink visszavontak minden visszavonható csapatot, de én összeszedtem az ezredemből körülbelül negyven pathant, főképpen rekrutákat, és keményen ültem a táborban mintegy politikai fel-ügyelő gyanánt, miközben az útcsináló osztagok dolgoztak.
– Sok hangos hejehuja volt abban a táborban – mondta Tertius.
  – A mellém rendelt tiszt – folytatta Dick – jámbor kis barom volt. Nem bírta a hejehuját, és tüdőgyulladás címén eltávozott.         Végigkutattam az egész tábort, és megtaláltam Tertiust. Úgy hatan-nyolcan voltak ott a mi kollégiumunkból (mindig sokan voltunk jelen, mikor határvillongásról volt szó), de Tertiusról hallottam, hogy kemény legény, s azt mondtam neki, hagyja ott a csapatját, és segítsen nekem. Tertius tüstént beleegyezett, a felsőbbséggel elintéztük a dolgot, s azzal megindultunk, negyven pathan, Tertius meg én, végigvizsgálva az út készülő részeit. Macnamara szakasza (emlékeztek még az öreg Macra, az árkászra. aki olyan átkozottul hegedült Umballában?) mondom, az ő szakasza az utolsó előtti volt. Az utolsó Stalky-é. Ő volt az út legvégén, néhány kedves szikh-jével. Mac azt mondta, hogy úgy hiszi, nincs semmi baj.
   – Stalky maga is szikh – mondta Tertius. – Amikor csak lehet, elviszi az embereit imádkozni Amritzarba és Durbar Sahib-hoz, olyan pontosan, mint az óra.
   – Ne szólj közbe, Tertius. Körülbelül negyven mérfölddel halad-tam túl Mac útszakaszán, míg megtaláltam; s az embereim
csendesen, de határozottan kezdték állítani, hogy a vidék fellázad ellenünk. Hogy miféle vidék volt az, Beetle? Nohát én nem tudok szavakkal festeni, hála istennek, de te joggal mondhatnád, hogy pokoli egy vidék! Ha nem jártunk nyakig hóban, akkor legurultunk a domboldalról. A jóakaratú lakosság, melytől mi segítséget vártunk az útépítésben (ezt ne felejtsd el, drága Cica), sziklák mögött üldögélt, és elszórtan lövöldözött ránk. Régi, régi história ez! Szedtük a lábunkat, hogy Stalkyt felkutassuk.
Az az érzésem volt, hogy jól védett helyen lehet, s estefelé meg is találtuk őt és útőrző csapatát, olyan kényelmesen elhelyezkedve, mint poloska a pokrócban, egy régi malot kőerődben, melynek egyik sarkán őrtorony emelkedett. Az erőd lenézett az útra, melyet ötven láb mélységben robbantottak ki a sziklákból; az úton alul meredeken zuhant le a hegyoldal vagy öt-hatszáz láb mélységbe, körülbelül fél mérföld széles és két-három mérföld hosszú szakadékot alkotva. A szakadék másik oldalán bennszülöttek ólálkodtak, lőtávolból gondosan elhúzódva. Dörömböltem a kapun, bejutottam, s ott találtam Stalkyt zsíros, véres, vén zubbonyban, a földön kucorogva, amint az embereivel együtt evett. Csak fél percre láttam három hónappal ezelőtt, de mintha csak tegnap találkoztunk volna, vidáman nyújtotta felém a kezét.
   – Szervusz, Aladdin. Szervusz, Császár – mondotta. – Éppen jókor érkezel az előadásra.
Láttam, hogy a szikh-jei kissé le vannak verve.
   – Hol a parancsnokod? – kérdeztem. – Hol a melléd rendelt tiszt?
   – Itt vagyunk mind, akik vagyunk – mondta Stalky. – Ha a kis Everettre vagy kíváncsi, hát az meghalt, s a teste ott hever az őrtorony tetején. Múlt héten megrohantak bennünket, s meg ölték őt és hét emberünket. Öt napja ostromolnak. Titeket, azt hiszem, azért engedtek keresztül, hogy biztosan a kezükbe kerüljetek. Az egész környék fellázadt. Azt hiszem, elsőrendű csapdába kerültetek. – Vigyorgott, de sem Tertius, sem én nem értettük, hogy hol itt a vicc. Semmi ennivaló nem volt az embereink számára, Stalkynak pedig csak négy napra való készletei voltak.
Így jár az ember, ha a ti szamár politikusaitokra hallgat, drága Cica, akik azt mondták nekünk, hogy a lakosság barátságos érzéssel viseltetik irántunk.
 Stalky, hogy egészen megnyugtasson bennünket, felvitt az őrtoronyba, és megmutatta szegény Everett holttestét, amely a lábnyi vastag hóban hevert. Olyan volt, mint egy tizenöt esztendős leány – egy szőrszál sem volt a kis legény arcán. A halántékát lőtték keresztül, de a malotok otthagyták rajta a maguk bélyegét. Stalky kigombolta a zubbonyát, és megmutatta nekünk – borzasztó, sarló-forma vágás volt a mellén. Emlékszel, Tertius, hogy belepte a hó szemöldökét? Emlékszel, mikor Stalky megmozgatta a lámpát, és úgy látszott, mintha élne? – Emlékszem – mondta megborzongva Tertius. – Hát te emlékszel, milyen vad kifejezése volt Stalky arcának, felfújt orrlyukaival, akárcsak amikor egy szolgadiákot kínzott? Kedves kis este volt.
  – Haditanácsot tartottunk Everett holtteste fölött. Stalky azt mondta, hogy a malotok és a khye-kheenek összetartanak, egymással szemben felfüggesztették a vérbosszút, hogy bennünket elintézzenek. Azok, akiket a szakadék túlsó oldalán láttunk, khye-kheenek voltak. Toronyirányában körülbelül fél mérföldnyire, egy sor kunyhót építettek a domb gerince alatt, hogy ott háljanak, és kiéheztessenek bennünket. A malotok – mint mondotta – velünk szemközt összevissza helyezkedtek el. Az erőd mögött nem akadt jó fedezék, különben ott is megtelepedtek volna. Stalky sokkal jobban gyűlölte a malotokat, mint a khye-kheeneket. Azt mondta, hogy a malotok áruló dögök. Én csak azt nem tudtam megérteni, mért nem áll össze ez a két csapat, és mért nem rohan meg bennünket. Legalább ötszázan lehettek. Stalky azt mondta, hogy nem bíznak eléggé egymásban, mert odahaza ősi ellenségek; s mikor egyetlenegyszer próbálkoztak a támadással, néhány robbanó golyót lövetett közéjük, ez kissé kijózanította őket.
 Besötétedett, mire a tanácskozást befejeztük, és Stalky még derűsen, azt mondta: – Most te veszed át a parancsnokságot. Remélem, nem veszed rossz néven, akármit is csinálok, amit szükségesnek tartok, hogy új készletekkel lássam el az erődöt? Azt feleltem: – Persze hogy nem – azzal kialudt a lámpa. Tertius meg én kénytelenek voltunk lemászni a torony lépcsőin (nem volt kedvünk ott maradni Everett mellett) és visszatérni embereinkhez. Stalky eltávozott – azt hittem, a készleteket akarja számba venni. Egy szó, mint száz, Tertius meg én fennmaradtunk, hogy támadás esetén készen álljunk (tudjátok, hogy elég gyakran érik az embert ilyen meglepetések), és reggelig felváltva őrködtünk.
   Eljött a reggel. Stalky nincs. Se híre, se hamva. Tanácskozni kezdtem legidősebb bennszülött tisztjével, egy magas, fehér pofaszakállas, öreg fickóval – Rutton Singh volt a neve. Csak vigyorgott, és azt mondta, hogy minden rendben van. Szerinte Stalky kétszer is kint járt az erődből, egy vagy más módon. Azt mondta, hogy Stalky sértetlenül vissza fog térni, és értésemre adta, hogy Stalky varázsló, sebezhetetlen Guru. Mindazonáltal fél adagra szorítottam az egész őrséget, és megparancsoltam, hogy lőréseket vágjanak a falba.
  Délfelé óriási hóvihar támadt, s az ellenség abbahagyta a lövöldözést. Mi amúgy is csak szórványosan viszonoztuk, mert rettentő kevés muníciónk volt. Ne gondoljátok, hogy csak ötször is lőttünk óránkint, de rendesen leszedtük a magunk emberét. Nos hát, amint Rutton Singh-gel beszélgetek, látom, hogy Stalky jön le az őrtoronyból, meglehetősen kidagadt szemmel s a zubbonya pirosra festett jéggel van borítva.
   – Nem lehet megbízni ezekben a hóviharokban – mondotta.
   – Surranjatok ki gyorsan, és csípjetek fel, amit lehet. Úgy látszik, valami torzsalkodás van itt a khye-kheenek és a malotok között.
  Kiküldtem Tertiust, húsz pathannal, s egy darabig ugráltak a hóban, míg el nem jutottak valami táborféléhez, körülbelül nyolcszáz méter távolságban, ahol csak néhány férfi állt őrt, s egy fél tucat birka volt a tűz körül. A férfiakkal gyorsan végeztek, felkapkodták a birkákat és annyi gabonát, amennyit csak el tudtak hozni, aztán visszatértek. Senki sem lőtt rájuk. Köröskörül nem láttak senkit, bár az is igaz, hogy sűrűn hullott a hó.
   – Jól van – mondta Stalky, mikor elkészült az ebéd, és rágcsálni kezdte a birkacombot. – Nem érdemes kockáztatni az embereink életét. A szakadék végében gyűléseznek most a khye-kheenek és a malotok. Nem hiszem, hogy sokat érnének ezek az úgynevezett szövetségesek.
   ... Tudjátok, mit csinált az az őrült? Tertius meg én részletekben szedegettük ki belőle. Az őrtorony alatt volt egy magtárul szolgáló pince, s az út robbantása közben Stalky lyukat tört ennek az oldalába. Mivelhogy Stalky mindig csak Stalky marad, hát saját céljaira tartotta nyitva ezt a lyukat; szegény Everett testét csapóajtónak használta fel a lépcső felett, mely az őrtoronyból levezetett a pincébe. Valahányszor ezt az utat használta, félre kellett tennie a holttestet, aztán megint visszatenni a helyére. A szikh-ek persze közelébe sem mentek ennek a helynek. Nos, Stalky kibújt a lyukból, és leugrott az útra. Aztán sötét éjszakában, üvöltő hó-zivatarban lemászott a szakadék fenekéig, átgázolt a félig befagyott patakon, felkúszott a másik oldalon valami maga felfedezte csapáson s a khye-kheenek jobb szárnyán bukkant fel. Akkor aztán – ezt hallgassátok meg! – keresztülment egy töltésen, mely párhuzamosan haladt az ő hátvédjükkel, fél mérföldet gyalogolt mögötte, s átkerült a balszárnyukra, ahol a szakadék elsekélyesedik, és szabályos út van a nialot és a khye-kheen táborok között. Két óra volt éjfél után, és mint kiderült, meglátta valaki – egy khye-kheen. Stalky szép csöndben eltette láb alól, és ott hagyta – a malotok bélyegével a mellén, amilyen Everett testén volt.
   – Olyan takarékos voltam, amilyen csak lehettem – mondta
nekünk Stalky. – Ha ez az ember felkiált, megölnek. Azelőtt csak egyszer csináltam még ilyesmit, és most először próbáltam ki ezt az ösvényt. Gyalogság számára teljesen járható.
   – Hát az első eseted mikor volt? – kérdeztem.
   – Azután való éjszaka, hogy Everettet megölték, s én kimentem, hogy visszavonuló utat keressek embereimnek. Valaki meg látott. Eltettem láb alól – privatim – a torkát megmarkolva. De amint utólag gondolkoztam a dolgon, eszembe jutott, hogy ha meg tudnám találni a holttestet (valami sziklák alá rejtettem),
felékesíthetném a malot bélyeggel, s a khye-kheenekre bízhatnám, hogy vonják le a kellő következtetéseket. Másnap éjszaka
aztán ki is mentem, és így cselekedtem. A khye-kheenek fel vannak háborodva, hogy a malotok két ilyen gyáva sértést követtek el, mikor megesküdtek, hogy minden vérbosszút félretesznek.
Ma kora reggel elbújtam a kunyhóik mögött, és lestem őket.
Mind összegyűltek a szakadék végében, hogy megtárgyalják a
dolgot. Őrülten dühösek. Nem is csodálom. – Hiszen tudjátok,
hogy szokta Stalky egyenkint potyogtatni szavait.
  – Uramisten – kiáltott fel hirtelen a Gyerek, mikor kezdte
megérteni ennek a stratégiának egész mélységét.
  – Drága ember – mondta M’Turk, elragadtatott turbékolással.
  – Stalky nagyszerűen ért ahhoz, hogy észrevétlenül lopózzék
valahova – mondta Tertius. – Ez az egész.
  – Nem, nem – mondta Négyes Dick –, nem emlékszel, menynyire hangsúlyozta, hogy csak a szerencséjének vette hasznát?
Nem emlékszel, hogyan fogta kezébe Rutton Singh a csizmáját,
és hogy mászkált a hóban, s hogy kiáltoztak az emberei?
  – A pathanjaim közül senki sem hitte, hogy ez közönséges
szerencse – mondta Tertius. – Esküdöztek, hogy Stalkynak a
pathanok között kellett volna születnie, és emlékszel, hogy majd
nem zenebona támadt az erődben, mikor Rutton Singh azt
mondta, hogy Stalky egy sikh? Tyhű, milyen dühös volt az öreg,
az én pathan Jemadaromra! Hanem Stalky csak az ujjával fenyegette meg őket, és elhallgattak.
  – Pedig az öreg Rutton Singh már félig kirántotta a kardját, és megesküdött, hogy eléget minden khye-kheent és malotot, akit megölt. Ezzel alaposan megvadította Jemadart, mert az szívesen harcolt ugyan a hitsorsosai ellen, de nem volt hajlandó megfosztani egy másik muzulmánt attól, hogy bejuthasson a paradicsomba. Stalky aztán felváltva fecsegett pushtu és pundzsabi nyelven. Hol az ördögben tanulhatta ezt, Beetle?
   – Sose törődj a nyelvvel, Dick – mondtam én. – Mondd el a velejét a dolognak.
   – Magam is hízelgek azzal, hogy alkalomadtán tudok beszélni
azokkal az agyafúrt pathanokkal, de az ördögbe is, nem tudok
szójátékot csinálni pushtu nyelven, és nem tudom trágár történe-tekkel kicifrázni az érveimet, mint ő. Stalky úgy játszott ezen
a két öreg véreben, mint valami zongorán. Azt mondta – és a másik kettő is támogatta a keleti természetről alkotott véleményét –,
hogy a khye-kheenek és a malotok kombinált támadást fognak
rendezni ellenünk aznap éjjel, szövetségesi hűségük bizonysága-képpen. Végrehajtani azonban mégsem fogják, mert egyik fél
sem bízik a másikban, ezek miatt az apró balesetek miatt, ahogy
Rutton Singh kifejezte. Stalky szándéka az volt, hogy mihelyt besötétedik, kimászik az erődből a szikhjeivel, azon az átkozott kecskecsapáson, amit talált; háta mögé kerül a khye-kheenek-nek, aztán lead néhány lövést a malotokra, mikor már javában folyik a támadás. Ez majd elszórakoztatja és felizgatja őket – mondotta. Akkor aztán ki is jöhettek, elseperhetitek az ő szétszórt embereiket, s a szakadék végében találkozunk. Mindezek után pedig indítványozom, hogy térjünk vissza Mac táborába, és együnk valamit.
  – Te voltál a parancsnok? – kérdezte a Gyerek.
  – Körülbelül három hónappal idősebb voltam Stalkynál, és
kettővel Tertiusnál – felelte Négyes Dick. – De hát mind a hárman ugyanabból a vén kollégiumból kerültünk ki. Azt hiszem, a mi esetünk volt az egyetlen a történelemben, amikor senki sem volt féltékeny a másikra.
  – Mi csakugyan nem – vágott közbe Tertius –, hanem ahelyett újabb zenebona támadt Gul Sher Khan és Rutton Singh között.
 A mi Jemadarunk azt mondta – és teljesen igaza is volt benne –, hogy egyetlen szikh sem ért ahhoz, hogyan kell észre vétlenül lopózkodni és Korán Sahib jobban tenné, ha a pathanokat vinné magával, akik értenek az ilyen hegyi hadviseléshez.
 Rutton Singh azt felelte, hogy Korán Sahib igen jól tudja, minden pathan született szökevény, ellenben minden szikh úriember, még ha nem is tud a hasán csúszni. Stalky közbevágott valami közmondással vagy effélével, s erre mind a két ember elvigyorogta magát. Azt mondta, hogy a szikhek és a pathanok majd később intézzék el a khey-kheenekre és malotokra támasztott igényeiket, ő azonban a szikheket viszi magával erre a hegymászásra, mert a szikhek jól tudnak lőni. Ez igaz is. Adjatok nekik egy zsák muníciót fejenkint, s a legboldogabb emberek a világon.
  – Szóval elment – mondta Négyes Dick. – Mihelyt besötétedett, s ő szunyókált egy kicsit, harminc szikh-kel lement a torony lépcsőjén, s mindegyik tisztelgett a kis Everettnek, aki, szegény, a falhoz támasztva állt. Utolsó szava, amint hallottam, ez volt: ..Vigyázz, leesel!” – azzal kiugráltak a sötét semmibe. Pontosan esti kilenc órakor megkezdődött a kombinált támadás; a khye-kheenek, a völgyön át jöttek, a malotok velünk szemközt, messziről lövöldözve, s egymásra kiáltozva, hogy jöjjenek, és vágják el a mi hitetlen nyakunkat. Aztán felvonultak a kapu elé, s újra kezdték azt a régi játékot, hogy renegátnak nevezték a mi pathanjainkat, s felszólították őket, hogy csatlakozzanak a szent háborúhoz. Egyik emberünk, egy fiatal Dera Ismailból való fickó felmászott a falra, hogy visszagyalázza őket, aztán leugrott, és sírt, mint a gyerek. Erős ütést kapott a keze fejére. Sohasem láttam még férfit, aki keserves sírás nélkül kiállott volna egy kezére kapott erős ütést. Az minden ideg-szálat fölabajgat az emberben. Így hát Tertius előkapta a karabélyát, s a többieknek a fejére ütött, hogy nyugton maradjanak a lőrések mellett. Ezek a drága gyerekek ki akarták nyitni a kaput, és rohamot akartak intézni az ellenség ellen, csakhogy ez nem illett bele a tervünkbe.
   ... Végre éjfél felé hallom végigropogni a völgyön Stalky karabélyát, s általános káromkodást is hallok a malotok között, akiknek fő erejét a domboldalnak egy hajlása elrejtette előlünk. Stalky jól rájuk pörkölt messziről, s ők természetesen féljobbot csináltak, és tüzelni kezdtek hűtlen szövetségeseikre, a khye-kheenekre, igen szabályos sortüzeket adtak. Nem egészen tíz perccel azután, hogy Stalky megnyitotta a mulatságot, már nyakra-főre egymásnak estek a völgy mindkét oldalán. Mikor mi is láthattuk a dolgot, már nagy összevissza dulakodás volt a völgyben. A khye-kheenek kiözönlöttek a kunyhóikból a szakadék felett, hogy megbüntessék a malotokat, Stalky pedig – távcsövön keresztül figyeltem – besurrant oda a hátuk mögött. Nagyon jó. A khye-kheenek kénytelenek voltak végigkutyagolni a domboldalon, odáig, ahol a szakadék elsekélyesedett, és átlábalhattak a malotokhoz, akik őrült diadalüvöltésben törtek ki, mikor meglátták, hogy a khye-kheeneket hátba támadták.
   ... Ekkor eszembe jutott, hogy megvigasztalom a khye-kheeneket. Ki vittem az egész legénységemet, és futólépésben haladtunk előre, megkerülvén azt, amit egyszerűség kedvéért a malotok balszárnyá-nak nevezek. Még ekkor is, ha félre teszik az egyenetlenkedésüket, elevenen felfalhattak volna bennünket; de hát már fél éjszaka lövöldöztek egymásra, és folytatták a lövöldözést A legfurcsább dolog volt, amit életemben láttam! Mihelyt az embereim átkerültek a malotokhoz, azok buzgóbban tüzeltek a khye-kheenekre, mint valaha, meg akarván mutatni, hogy a mi pártunkon vannak; néhány száz métert rohantak felfelé a völgyön, aztán megálltak, és újra tüzelni kezdtek. Mihelyt Stalky észrevette játékunkat, ő is megismételte a maga részéről a szakadékban; és hitemre mondom, a khye-kheenek ugyanúgy cselekedtek, mint a malotok.
   – Igen – mondta Tertius –, de elfelejted, hogy Stalky közben
siettetni akarván bennünket, folyvást ezt a nótát kürtölte:
..Patsy, az áldóját, ügyelj a babára!”
   – Igazán? – kiáltott fel M’Turk. És valahogy mindnyájan elkezdtük énekelni ezt a nótát, s az elbeszélés félbeszakadt kissé.
   – Igazán ezt fújta – mondta Tertius, mikor elcsendesedtünk.
– Az Aladdin színtársulatból senki sem felejtette el ezt a dallamot. Igenis, a Patsyt játszotta. Folytasd, Dick.
   – Végül – mondta Négyes Dick – egymás karjába hajszoltuk azt a két csűrhet egy kis sík területen, a völgy torkolatánál, s láttuk, amint valamennyien egy csomóban forogtak, vívtak, döfködtek, károm-kodtak a vakító hóviharban. Valami súlyos, szőrös tömkeleg volt az egész, és mi nem mentünk utána.
   Stalky foglyot is ejtett, egy öreg, huszonöt évi szolgálat után nyugalomba küldött szipojt, aki elő is szedte obsitlevelét; hallatlanul érdekes vén fickó volt. Megpróbált az embereivel kora reggel rohamot intéztetni ellenünk. Durcás volt, haragudott a maga em-bereire a gyávaságuk miatt. Rutton Singh szerette volna leszúrni –, egy szikh nem érti meg, hogyan harcolhat valaki a kormány ellen, mikor már becsülettel szolgálta, de Stalky megmentette, és erősen ragaszkodott hozzá, azt hiszem, valami távolabbi céllal. Mikor visszakerültünk az erődbe, eltemettük a kis Everettet, Stalky hallani sem akart arról, hogy az erődöt felrobbantsuk, aztán megugrottunk. Mindent összevéve, csak tíz embert vesztettünk.
  – Csak tízet, hetven közül. Hogy vesztettétek el ezeket? – kérdeztem én.
  – Ó, hát az éjszaka elején megrohanták az erődöt, s néhány malot bejutott a kapun. Egy-két pillanatig melegünk volt, de a rekruták igen szépen viselték magukat. Szerencse, hogy nem kellett súlyos sebesülteket cipelni, mert Macnamara táboráig negyven mérföldet gyalogoltunk. Tyhű, az áldóját, hogy szedtük a lábunkat! Fele úton kidőlt az öreg Rutton Singh, hát felraktuk négy keresztbe rakott karabélyra, amit beterítettünk Stalky köpönyegével ; Stalky, a foglya és két szikh vitték. Én aztán elaludtam. Tudjátok, hogy jártában is alhatik az ember, ha már eléggé megmerevedtek a lábai. Mac esküdözik, hogy mind horkolva érkeztünk a táborába, és összeestünk álló helyünkben. Az emberei úgy cipeltek bennünket a sátrakba, mint valami liszteszsákokat. Emlékszem, hogy mikor felébredtem, Stalky ott aludt mellettem, s a feje az öreg Rutton Singh mellén nyugodott.
Ő huszonnégy órát aludt. Én csak tizenhetet aludtam, de akkor
aztán levert lábamról a vérhas.
   – Levert! Ne beszélj butaságokat! Benned volt az már, mielőtt odaértünk Stalkyhoz az erődbe – mondta Tertius.
  – Jó, jó, csak te ne beszélj! Te meg odadugtad a kardodat Macnamarának, és rögtönzött haditörvényszéket követeltél, valahányszor megláttad.  Csak azzal lehetett megnyugtatni, hogy minden félórában letartóztattak. Három napig nem voltál eszeden.
   – Egy árva szóra sem emlékszem az egészből – mondta nyugodtan Tertius. – Csak arra emlékszem, hogy az ordonáncom tejet adott nekem.
  – Hát Stalky hogy úszta meg a dolgot? – kérdezte M’Turk nagyokat pöfékelve.
  – Stalky? Vidáman. Szegény, öreg Mac a maga árkászeszével
azt se tudta, mitévő legyen. Amint mondtam, én tántorogtam a vérhastól, Tertius őrjöngött, az embereink felének elfagyott keze-lába, Macnamarának pedig az volt a parancsa, hogy oszlassa fel a tábort, és vonuljon vissza a tél kezdete előtt. Így hát Stalky, akinek haja szála sem görbült meg, elszedte fele készleteit, meg sem akarván kímélni attól a nehézségtől, hogy visszacipelje a síkságra, elvett minden muníciót, amit megkaphatott, és consilio et auxilio Rutton Singhi, visszament az erődjébe, összes szikhjeivel, drága foglyával, meg egy csomó lógóssal, akiket ő meg a fogoly csábítottak erre a szolgálatra. Hatvan válogatott embere volt, no meg az ő hallatlan szemtelensége. Mac szinte sírt örömében, mikor elment. Amint látjátok, Stalky nem kapott határozott parancsot, hogy visszavonuljon, mielőtt a hó elzárja az utakat: Mac nagy ember a parancs végrehajtásában, és Stalky nemkülönben, ha a parancs beillik a terveibe.
  – Azt mondta nekem, hogy ő az Engadinba vonul – mondta Tertius.              – Ott ült a tábori ágyamon, cigarettázott, és addig kacagtatott, míg a könnyem is ki nem csordult. Macnamara másnap mindnyájunkat leküldött a síkságra. Olyanok voltunk, mint egy mozgó kórház.
  – Stalky azt mondta nekem, hogy Macnamarát valósággal
isten küldte az útjába – szólt Négyes Dick. – Láttam néhányszor
Mac sátrában, amint Mac hegedülését hallgatta, s az egyes számok között hízelgéssel, rengeteg csákányt, lapátot és dinamitpatront csalt ki Mactól. Nohát ekkor láttuk utoljára Stalkyt.
Körülbelül egy hét múlva a szorosokat befútta a hó, s nem hiszem, hogy azután Stalky számított volna látogatásra.
  – Nem, nem – mondta a szőke, kövér Abanazar. – Valóban
nem. Haha!
Négyes Dick felemelte vékony, száraz, kék eres kezét.
  – Várj csak egy kicsit, Cica, majd te is megszólalhatsz a magad idején. Lementem az ezredemhez, és tavasszal, öt hónappal később, útra keltem kétszázadnyi különítménnyel, állítólag azért, hogy némely határszéli barátainkat felkeressem, valósággal persze azért, hogy újoncokat szedjek. Ezzel egy kicsit szerencsétlenül jártam, mert egy ostoba fiatal naick könnyelműen végrehajtott valami vérbosszút, amit a nagynénjétől örökölt ama bizonyos dombok között, s a helyi nemesség nem akart önkénteskedni az én csapatom-ban. A naick persze rövid szabadságot kért, hogy elintézze ezt az ügyet, s ennyiben elég szabályosan folyt le a dolog; csakhogy a kedvenc ordonáncom nagybátyját ölte meg orozva. Pokoli szégyen volt, mert tudtam, hogy három hónap múlva Harris, a khuzneektől, járja végig ezt a területet, és elcsíp előlem minden legényt, akikre szemet vetettem. Mindenki haragudott a naickra, mert éreztük, hogy illendő lett volna, ha akkorra halasztja „undorító szerelmeskedéseit”, mikor már eléggé megerősítettük a századainkat.
   ... És mégis maradt valami katonai érzés abban a bestiában. Éjszaka elküldött hozzám valakit a nagynénje törzséből azzal az üzenettel, hogy ha őrséget veszek magam mellé, eljuttat valahova, ahol sok újoncot szerezhetek. Nyílsebesen keltem át a határon s a túlsó oldalon, körülbelül tízmérföldnyire egy vízmosásban, a szolgálattevő csirkefogó megmutat nekem körülbelül hetven különbözőképpen felfegyverzett férfit, aki azonban úgy állt, mint a királynő akármelyik százada. Aztán az egyik kilép a sorból, és tapogatni kezd egy ócska kürtöt, éppen úgy, mint – hogy is hívják azt az embert? – Bancroft, ugye? – tapogatódzik egy bohózatban a szemüvegét keresve, és játssza ezt a nótát: „Patsy, az áldóját, ügyelj a –” idáig tudta.
  Négyes Dick csak eddig juthatott az elbeszélésben, mert most újra elénekeltük kétszer, sőt még többször is ezt a régi nótát.
   – Elmagyarázta, hogy ha tudom a nóta folytatását, akkor egy levelet ad át nekem attól a valakitől, akinek ez a nótája. Erre, gyermekeim, befejeztem a régi nótát a kürtön, és itt van, amit kaptam. Gondoltam, hogy szívesen megnézitek. Ne fogdossátok. (Mind odatülekedtünk, hogy megláthassuk ezt a jól ismert, formátlan kézírást.) Majd felolvasom hangosan:

Everett-erőd, február 19.

Kedves Dick vagy Tertius, e levél átadójára rá van bízva hetvenöt újonc, csupa pukka ördög, aki mind új életet akar kezdeni. Eddig nem sok nevelésben részesültek, de ha alaposan megrekcumozzák őket, jól fognak festeni. Kérlek, harmincat adjatok át az adjután-somnak, aki ugyan igazi isten szamara, de azért tavasszal szüksége lesz emberekre. A többit megtarthatjátok. Érdekelni fog, hogy az utamat kiépítettem egészen a malot vidék végéig. Minden törzsfőnök és pap, aki a múlt szeptemberi ügyben szerepelt, fejenkint egy hónapig dolgozott, s a fémanyagot a tulajdon házából szállította. Everett sírját egy negyven láb magas domb borítja, s ez jó alap lesz majd jövendő háromszögelési műveleteknek. Rutton Singh szívélyes szalemeket küld. Számos szerződést kötöttem, s a foglyomnak, aki szintén szalemjeit küldi, Khan Bahadur helyi rangját adományoztam.

                                                                                   A. L. Corkran

Nos hát ez volt az egész – mondta Négyes Dick, mikor a lármának, kiáltozásnak, kacagásnak, és azt hiszem, a könnyeknek is, vége szakadt. – A csapatot, amilyen gyorsan csak lehetett, átvezettem a határon. Az embereket kínozta a honvágy, de felvidultak, mikor felismerték néhány katonámat, akik jelen voltak a khye-kheen zenebonában, s együtt pompás csapatot alkottak. Az Everett-erődtől több mint háromszáz mérföldnyire szedtem fel őket. No most, Cica, elmondhatod Stalky történetének folytatását, ahogy te láttad.
  Abanazar kissé ideges, megtévesztő, hivatalos nevetést hallatott.
  – Ó, nem volt valami nagy dolog az egész. Én Simlában voltam tavasszal, mikor Stalky barátunk a hómezők közül közvetlen levelezésbe bocsátkozott a kormánnyal.
  – Akárcsak egy király – szólt közbe Négyes Dick.
  – Most rajtam a sor, Dick. Sok olyasmit tett, amit nem lett volna szabad, és kerülő utakon különböző aktusokba ugratta bele a kormányt.
  – Ki kellett váltani, amit ő becsapott, mi? – mondta M’Turk,
felém vágva a szemével.
  – Hát körülbelül; csak az hozta zavarba az embert, hogy minden, amit csinált, olyan átkozottul helyes, kitűnően megokolt volt. Olyan jókor történt, mintha Stalky mindenféle információkkal rendelkez-hetett volna – ami természetesen lehetetlen.
  – Eh – mondta Tertius –, Stalky felér az egész külügyminisz-tériummal.
  – Körülbelül mindent megcsinált, ami eszébe jutott, éppencsak hogy pénzt nem veretett a maga képére, és mindezt azon a címen, hogy ezt az átkozott utat építi, s az útját elzárta a hó.
Egyszerűen felháborító volt a jelentése. Von Lennaert államtitkár eleinte a haját tépte, aztán lihegve kérdezte: ki az ördög ez az ismeretlen akadékoskodó? Le kell szerelni. Hivatalosan le kell
szerelni. Az alkirály sohasem fogja eltűrni. Hallatlan. Kell, hogy
őkegyelmessége személyesen szerelje le. Ide kell rendelni és meg
mosni a fejét. – Nohát én küldtem is neki egy alapos, hivatalos
fejmosást, s ugyanakkor egy nem hivatalos táviratot is.
 – Te Cica! – kiáltotta elképedve a Gyerek, mert Abanazar semmihez sem hasonlított annyira, mint egy selymes szőrű, perzsa macskához.
  – Igenis, én – mondta Abanazar. – Nem volt sok benne, de
azok után, amiket mondtál, Dicky, érdekes véletlen találkozásvolt, mert ezt a verset sürgönyöztem:

                                Aladdin visszakapta hitvesét,
                                Császárotok megbékül. 
                                Támadj fel újra, ez okos beszéd, 
                                S távozzunk harag nélkül.

   Furcsa, hogy ez a régi nóta eszembe jutott. Nem kompromittálta az embert, és mégis bátorító volt. Csak az volt a bibije, hogy az ő császára még távolról sem volt kibékítve. Hát Stalky kimászott valahogy a hegyi erősségéből, és kényelmesen belógott Simlába, hogy az oltárra helyezzék áldozatul.
   – De hiszen – szólaltam meg én – a főparancsnok bizonyára ...
   – Őkegyelmessége azt gondolta, hogy ha lehord egy közönséges kapitányt – úgy, ahogy King szokott bennünket lehordani –, akkor szilárdan tartja kezében a császárság gyeplőjét; természetesen, amíg így gondolkozott, Von Lennaert bátorította. Sőt nem tudom, nem Von Lennaert ültette-e a fülébe ezt a bogarat.
  – Akkor az én időm óta más nótát fújnak – mondottam.
  – Meglehet. Szóval elküldték Stalkyért, hogy lehordják, mint egy rossz kisfiút. Okom van azt hinni, hogy őkegyelmességének haja az égnek állott. Lukat beszélt Stalky hasába – Stalky vigyázzállásban hallgatta, a szoba közepén. Von Lennaert pedig úgy tett, mintha a háttérből némajátékkal próbálná enyhíteni őkegyelmessége dühét.
  – És mért nem büntették meg Stalkyt nyilvánosan? – kérdezte
a Gyerek, széles és ragyogó mosolygással.
  – Hogy miért? – ismételte a kérdést Abanazar. – Hogy újra
kezdhesse elrontott karrierjét, s hogy ne törjék össze az apja szívét. Stalkynak nem is élt az apja, de az nem baj. Úgy viselkedett, mint – mint egy egész árvaház, és őkegyelmessége kegyesen megbocsátott neki. Aztán odajött az én hivatalszobámba, és tíz percig ült velem szemközt, az orrlyukait felfújva. Aztán azt mondta: Cica, ha azt hinném, hogy csakugyan ez a kosárakasztó ...
– Nohát, még erre is emlékszik! – kiáltott fel M’Turk.
  – Hogy ez a vén kosárakasztó kormányozza Indiát, esküszöm,
hogy holnap orosz állampolgárrá lennék. Én egy femme incomprise vagyok. Ez az ügy összetörte a szívemet. Félesztendős vadászati szabadságra lesz szükségem Indiában, hogy helyrehozzam a bajt. Gondolod, hogy megkaphatom, Cica?
   ... Három és fél perc alatt megkapta, s tizenhét nappal később újra ott volt Rutton Singh karjai között, kegyvesztetten, azzal a paranccsal, hogy adja át a parancsnokságot meg minden egyebet Cathcart Mac Monnie-nak.
  – Figyeljetek erre – mondta Négyes Dick. – A politikai osztálynak egy ezredese, aki harminc szikh-nek parancsol egy domb tetején. Figyeljetek erre, gyermekeim!
  – Természetesen, minthogy Cathcart nem őrült, noha a politikai osztályhoz tartozik, megengedte, hogy Stalky vadászgasson tizenöt mérföldnyire az Everett-erőd körül a következő fél esztendőben; s mindig azt hallottam, hogy ő meg Rutton Singh és a fogoly olyan kövérek, mint a mangalica. Stalky aztán visszalógott az ezredéhez, azt hiszem. Azóta sohasem láttam.
   – De láttam én – mondta M’Turk, büszkén kifeszítve a mellét.
Egyszerre megfordultunk valamennyien.
   – Ennek a nyárnak az elején történt. A Jullunder körül táboroztam, és egyszerre csak Stalkyba botlottam egy szikh faluban; az egyetlen rendes széken ült, a fél falu népe odagyűlt elébe, egy tucat szikh csemete volt az ölében, egy vén banya veregette a vállát, és virágfüzér volt a nyaka körül. Azt mondta nekem, hogy újoncokat szed. Aznap este együtt ebédeltünk, de egy szót sem szólt az erőd dolgáról. Annyit azonban mondott, hogy ha valami elemózsiára van szükségem, jelentsem ki, hogy Korán Sahib bhai-ja. vagyok – megtettem, és a szikh-ek pénzt sem akartak elfogadni tőlem.
   – No ez bizonyosan Rutton Singh valamelyik faluja volt
– mondta Négyes Dick. Aztán egy darabig csöndesen füstöltünk.
   – Igaz – szólalt meg M’Turk, visszaröppenve jó néhány esztendővel. – Elmondta nektek valaha Stalky, hogy Nyúltojás
miért dobálta meg Kinget akkor este?
  – Nem – mondta Négyes Dick.
M’Turk elbeszélte.
   – Értem – mondta Négyes Dick, bólintva egyet. – Voltaképpen ugyanezt a fogást ismételte meg. Hiába, Stalkynak nincs párja.
   – Éppen ez a tévedés – mondtam én. – India tele van Stalkykkal –, a Cheltenham, Haileybury és Marlborough-ezredbeli fiúkkal – akikről nem tudunk semmit, s a meglepetések akkor kezdődnek majd, mikor valami igazi nagy zenebona támad.
   – Ki lesz meglepve? – kérdezte Négyes Dick.
   – A többiek. Azok az urak, akik első osztályú kocsikon mennek a frontra. Csak képzeljétek el, hogy Stalkyt szabadjára engedik Európa déli részén, kellő számú szikh-kel és kellő kilátással megfelelő zsákmányra. Gondoljátok meg ezt nyugodtan.
  – Van ebben valami, de te túlságosan optimista vagy, Beetlee – mondta a Gyerek.
  – Van is jogom, hogy az legyek. Nem én vagyok felelős az egészért? Ne kacagj! Ki írta azt, hogy: Aladdin visszakapta hitvesét? – mi?	
  – Mi köze ennek a dologhoz? – szólt Tertius. Minden ebből fakad– mondtam én.
  – Bizonyítsd be – mondta a Gyerek.
És én bebizonyítottam.

