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Fülszöveg

James Herriot az egyik
legnépszerűbb angol szerző, aki hosszú
állatorvosi pályájának élményeiről
több sikeres könyvet írt. Ezek jó része
nálunk is megjelent. E műve a második
világháború utáni évtizedekben, a
hatvanas években „született” és
yorkshire-i praxisának humoros
történetein kívül külföldi
„kiküldetéseiről” is számot ad, ahol is
mint állatszállítmányok gondos
kísérőjeként szerzett élményeit osztja
meg az olvasóval. A végtelenül ember-
és állatszerető író visszaemlékszik a
háborúban szerzett kivételesen
kalandos élményeire is.



Kapuk, bocik

Amikor a kapu rám dőlt, tudtam, hogy
végre otthon vagyok.
Emlékezetem könnyedén átsiklott a
Légierőnél leszolgált éveken, vissza a
legutóbbi alkalomhoz, amikor itt jártam
Ripleyéknél. Akkor is Mr. Ripley hívott
ki telefonon, hogy „ugyan, csippencsen
mán meg néhány bornyút”, vagyis hogy
ivartalanítsam őket a Burdizzo-féle
vértelen kasztrálóval, és amikor az
üzenetét megkaptam, már tudtam, hogy a
fél délelőttömre keresztet vethetek.
Az Anson Hallba kilátogatni mindig
afféle szafari volt, mivel a vén ház egy
gidres-gödrös dűlőút végén állt, és ez a
dűlő nem kevesebb, mint hét kapun



keresztül kígyózott a földek közt.
A kapuk az angol vidéki állatorvos
életének legfőbb keservei közé
tartoznak, és a villanypásztor korszakát
megelőzően mi, ott a yorkshire-i
Völgységben, másoknál is többet
szenvedtünk miattuk. Abba még csak-
csak beletörődtünk, hogy számos
gazdaságban kettőt-hármat kell
kinyitogatnunk, de hét kapu azért
valamicskével mégiscsak több volt a
kelleténél! És Ripleyéknél nem csak a
mennyiségük, hanem a jellemük is
próbára tette az embert.
Az első – egy őskori, rozsdás
vasszerkezet amelyik a keskeny
dűlőútról nyílt, még elfogadhatóan
normálisnak számított, és amikor



letekertem róla a láncot, legalább
kinyílt, ha nyögött-csikorgott is a
pántjain. A hét közül ez volt az egyetlen,
amely öntevékenyen lengett; a többi
ahhoz a deszkából ácsolt fajtához
tartozott, amelyet a Völgységben
„vállas-kapu”-nak neveznek. A név
eredetét tisztán megértettem, amint
kifeszegettem őket, és a felső
keresztrudat a vállamon egyensúlyozva
igyekeztem utat nyitni magamnak. Az
ilyen kapunak nincsenek pántjai, hanem
kötéllel rögzítik alul-felül a
kapufélfához.
Még az aránylag tisztességes kapuval is
jócskán akad nyűglődés. Meg kell
állítani a kocsit, ki kell szállni, kinyitni a
kaput, behajtani rajta; aztán megint



megállni, kiszállni, és becsukni a
nyavalyást. Az Anson Hallba vezető út
azonban nehéz testi munkát jelentett. A
gazdaság felé közeledőben a kapuk
fokozatosan züllöttek, és a növekvő
erőfeszítésektől már a nyelvem is lógott,
mire a zötyögős kátyúkon
elcsörömpöltem a hetedikig.
Ez volt az utolsó és a legrémületesebb –
egy önálló egyéniséggel rendelkező,
velejéig gonosz entitás. Az évtizedek
során annyit toldozták-foltozták ócska
deszkákkal, hogy az eredeti
tákolmányból alighanem semmi sem
maradt meg. Csak a veszedelmessége.
Kimásztam a kocsiból, és
megkockáztattam feléje néhány tétova
lépést. Régi ellenségek voltunk mi



ketten, a kapu meg én, és most néhány
percig némán farkasszemet néztünk. Jó
pár kemény mérkőzést vívtunk már
egymással a múltban, és semmi kétség,
nagy pontszámmal a kapu vezetett…
Ingatag, gyatrán összeeszkábált
különcségén kívül a nehézség főként
abban rejlett, hogy őkegyelme mindössze
egyetlen kötélcsomón lógott, úgy a
dereka táján. Innen kölcsönözte azt a
képességét, hogy gyilkos
eredményességgel tudott elfordulni
gyarló tengelyén.
A legnagyobb elővigyázattal
somfordáltam oda jobb oldalához, és
kezdtem kibogozni a tartókötelet. Mint
keserűen megállapítottam, a többi
kapuéhoz hasonlóan ezt is takaros



masnira kötötték, és amint kibomlott,
sebesen iparkodtam megragadni a felső
keresztrudat. Sajna, elkéstem. Az alsó
rész, mint egy élőlény, kilendült és
irgalmatlanul sípcsonton rúgott, a felső
rész pedig, miközben megpróbáltam
egyensúlyba hozni, teljes erőből mellbe
vágott.
Most is ugyanaz történt, mint máskor.
Ahogy centiméterenként vonszoltam
kifelé, a kapu ott püfölt, ahol ért. Hiába,
mi ketten nem voltunk azonos
súlycsoportban.
A másik dolog, ami egy csöppet sem
javított a helyzeten, hogy láthattam,
amint Mr. Ripley jóindulatúan szemlél a
ház ajtajából. Míg én a kapuval
párbajoztam, ő elégedett kis



füstgomolyokat eregetett pipájából, és el
sem moccant a helyéről; csak várta, hogy
az utolsó gyepsávon odasántikáljak
elébe.
– Nocsak, Mr. Herriot, hát elgyütt
megcsippenteni azt a pár bocit?
Őszinte barátság mosolya gyűrte ráncba
a borostás ábrázatot. Mr. Ripley hetente
csupán egyszer borotválkozott –
piacnapon – azzal a nem teljesen
logikátlan megfontolással, hogy mivel a
többi hat napon úgyis csak az
oldalbordája meg a barmok látják,
semmi értelme minden reggel beretvával
vakargatni a képét.
Lehajoltam, és megmasszírozgattam
lenyúzott bokáimat.



– No hallja, Mr. Ripley, ez a kapu! Kész
veszedelem! Elfelejtette már, hogy
amikor legutóbb itt jártam,
becsületszavát adta, hogy kijavítja? Sőt,
igazság szerint azt mondta, hogy
vadonatújat csinál… Már épp ideje
lenne, nem igaz?
– Úgy biza, fiatalember, színigaz –
bólogatott mély egyetértéssel Mr.
Ripley. – Mondtam, mondtam, de tuggya,
úgy láccik, ez is afféle kis babramunka,
amire sose kerül idő. – Bűntudatosan
kuncogott, de arca menten aggodalmasra
váltott, amikor felgyűrtem a nadrágomat,
és napvilágra került lábikrámon a hosszú
horzsolás.
– Hinnye, micsoda gyalázat, emmán több
a soknál! Gyüvő héten meglesz az új



kapu. Becsületistenemre!
– De Mr. Ripley, ugyanezt ígérte a
múltkor is, amikor csak úgy csorgott a
vér a lábamból. Akkor is ezt mondta, szó
szerint.
– Tudom, doktor úr, tudom. Az asszony
is folyvást kárál a feledékenységem
miatt; de eggyet se féjjen, Mr. Herriot,
máma sokat tanútam! Cudarul bánt ez a
dolog a lábával, de azzal a kapuval
többet nem lesz baja. Becsületistenemre!
– Jól van, jól van – mondtam, és
elbicegtem a kocsihoz a Burdizzóért. –
Na és hol vannak a borjak?
Mr. Ripley komótosan keresztülbaktatott
az udvaron, és kinyitotta egy istálló fél
ajtaját.



– Idebenn, ni.
Szinte sóbálvánnyá dermedtem, amikor
megpillantottam a deszkák fölött a
közönyösen bámészkodó, hatalmas,
bozontos fejek sorát.
– Ezek volnának? – böktem feléjük
remegő ujjal.
A gazda vidoran bólogatott.
– Hát persze, ezek azok.
Közelebb mentem, és benéztem az
istállóba. Nyolc, öles termetű, egyéves
bikát láttam odabenn, közülük ketten-
hárman enyhe érdeklődéssel
visszapillogtak rám, a többi a szalmát
kapálta. Odafordultam a gazdához.
– Megint beugratott, mi?



– He?
– Azzal hívott ki, hogy csippentsek meg
néhány bocit. Ezek itt nem borjak, ezek
bikák! És ugyanilyen idősek voltak a
múltkoriak is! Vagy elfelejtette már
azokat a szörnyetegeket, ugyanebben az
istállóban? Kis híján beleszakadtam,
mire sikerült összeszorítanom a fogót, és
maga megígérte, hogy ezentúl három
hónapos korukban herélteti ki a
jószágait. Sőt, nemcsak megígérte, de
becsületistenére fogadta!
A gazda ünnepélyes bólogatással
helyeselt. Mindig is maradéktalanul
egyetértett mindennel, amit csak
mondtam.
– Színigaz, Mr. Herriot. Dehogy



tagannám!
– Csakhogy ezek az állatok legalább
egyesztendősek!
Mr. Ripley a vállát vonogatta,
világfájdalmas, fáradt mosollyal.
– Na jó – morogtam, miközben
teleszívtam a fecskendőt. – Ha maga le
tudja fogni őket, meglátom, mit tehetek.
A gazda leakasztott a falról egy kötelet,
és biztatóan dünnyögve megközelítette az
egyik irdatlan jószágot. Meglepő
ügyességgel vetett hurkot az orrára, és
pontos időzítéssel, éppen amikor az állat
el akart szökkenni mellette, felcsúsztatta
a szarva mögé is. Aztán a kötél végét
befűzte a falba erősített vaskarikába, és
jó szorosan odarögzítette.



– Tessék, Mr. Herriot, kész van. Nem is
olyan nagy veszőccség, ugyi?
Nem szóltam semmit. Én voltam az,
akire az igazi vesződség várt. Az én
munkám esett a bika rosszabbik végére,
egyenesen a csülkök hatósugarába,
amelyek azonmód röpködni kezdenek, ha
páciensem netán rossz néven veszi, hogy
tűvel döfködik a heréit.
De akár így, akár úgy, a munkát
mindenképpen el kellett végezni. Szép
egymásutánban érzéstelenítettem a két
herét, és tűrtem a rúgásokat a karomon
és a lábamon, ahol éppen értek. Aztán
nekiveselkedtem az igazi feladatnak, a
kasztrálás műveletének, ami voltaképpen
az ondózsinór vértelen összezúzása, a
bőr felmetszése nélkül. A régi



módszerhez képest, amely a herezacskó
felnyitásával járt, ez kétségkívül nagy
haladást jelent, és fiatal borjak esetében
alig néhány másodpercig tartó, egyszerű
kis ügy.
Ezeknél a behemótoknál azonban
egészen más volt a helyzet. A Burdizzo
karjait derékszögnél is szélesebbre
kellett nyitni, hogy a pofák befogják a
jókora, húsos herezacskót, s aztán még
össze is kellett szorítani őket. És ezzel
kezdődött amúgy istenigazából a móka.
Az injekcióm jóvoltából az állat vajmi
csekély fájdalmat érezhetett, vagy
éppenséggel semennyit sem; én bezzeg,
amint nekikeseredetten nyomtam-
szorítottam össze a karokat, úgy éreztem,
hogy a lehetetlennel kísérletezem. De hát



elképesztő, hogy az emberi szervezet
mire képes, ha a végsőkre kényszerítik;
és miközben orromról csak úgy
csöpögött a veríték, miközben fújtam,
ziháltam és erőlködtem, a fémkarok
centiméterenként közeledtek egymáshoz,
és a pofák végül összekattantak.
A műveletet mindkét oldalon kétszer
szoktam elvégezni, alul és felül, de
ezúttal egy kis pihenőt iktattam be,
mielőtt az ondózsinór alsó szakaszán
megismételtem volna. Amikor a másik
herével is elkészültem, megint
nekidőltem a falnak, kicsit kiszuszogni
magam, és igyekeztem nem gondolni
arra, hogy még hét állattal kell
végigkínlódnom ugyanezt.
Hosszú-hosszú, nagyon hosszú időbe



telt, mire eljutottam az utolsóig, és
kiguvadt szemmel, lógó nyelvvel már-
már nekiduráltam magam, amikor
sugallatom támadt.
Felegyenesedtem, és az állat mellett
odatámolyogtam Mr. Ripleyhez.
– Mr. Ripley – pihegtem nem akar maga
is egy próbát tenni?
– He? – A gazda eddig egykedvűen
figyelt, lassú kis füstfelhőket eregetve,
de most világosan látszott, hogy
kizökkentettem a nyugalmából. – Mit
beszél?
– Nos, ez itt az utolsó „boci”, én pedig
szeretném végre megértetni magával,
miről van itt szó. Szívesen megnézném
magát amint összeszorítja ezt a



csippentőt!
Mr. Ripley kis ideig fontolgatta a dolgot.
– Jó, jó, de ki fogja le addig a
nyavalyást?
– Nem gond – vágtam rá. – Egészen
rövidre kötjük a karikához, én mindent
előkészítek magának, aztán pedig hadd
lássuk, hogyan boldogul.
Mr. Ripley tekintetében megjelent némi
kétely, ám én sziklaszilárdan eltökéltem,
hogy nem engedek, és gyengéden, de
határozottan odatereltem a bika hátsó
fertályához. Befogtam a herezacskót a
Burdizzóba, és a fémkarokra igazítottam
Mr. Ripley ujjait.
– Így ni – mondtam. – Nosza, rajta!



A gazda mély lélegzetet vett,
nekiveselkedett, és kezdte összenyomni a
fémkarokat. Nem történt semmi.
Percekig álltam mellette és figyeltem,
amint az arca előbb vörösre, majd
püspöklilára váltott; a szeme még az
enyémnél is jobban kiguvadt, s homlokán
az erek úgy kidagadtak, mint megannyi
kéklő hurka. Végül hangosan felnyögött,
majd térdre roskadt.
– Nem, pajtás, e’nem mén, a rosseb se
bírja.
Lassan talpra kecmergett, és a homlokát
törölgette.
– No látja, Mr. Ripley! – Kezemet a
vállára tettem, és nyájasan
rámosolyogtam. – Tőlem meg elvárja,



hogy megcsináljam.
Mr. Ripley némán bólogatott.
– Nos, mindegy, sose bánja! – mondtam.
– Most már talán megérti, mit próbáltam
elmagyarázni. Ezt a lényegében könnyű
kis munkát észveszejtően megnehezíti, ha
addig halogatják, míg az állat ekkorára
növekszik. Pedig röptében elintézhettem
volna, ha akkor hív ki, amikor a borjak
három hónaposak voltak, nem igaz?
– Színigaz, Mr. Herriot, jól mongya.
Tüte vótam, de ne féjjen, többet illyet
nem csinyálok!
Valódi bölcsnek éreztem magam. Nem
mondhatnám, hogy gyakran vannak
ihletett pillanataim, de ezúttal mind
erősebb meggyőződéssel hittem, hogy



ma a Szentlélek szállt meg. Végre
áttörtem a falat Mr. Ripley tudatához.
A lelkesült örömtől erőm megújhodott,
és könnyűszerrel befejeztem a munkát. A
kocsihoz ballagtomban már kifejezetten
ragyogtam, és önelégültségem még
inkább elmélyült, amikor indításnál a
gazda lehajolt az ablakhoz.
– Szépen köszönök mindent, Herriot
doktor – mondta. – Derekas leckét
kaptam máma magátul! Ha legközelebb
kigyün hozzánk, majd megláttya, millen
takaros új kapu fogaggya, és még eccer
nem csippentetek meg magával ekkora
böhöm jószágot. Becsületistenemre.
Mindez nagyon régen történt, még a
Légierő előtt; most meg éppen a civil



életbe igyekeztem visszailleszkedni, és
egyelőre csak ízlelgettem a régi, már-
már elfeledett dolgokat. Ámbár, amikor
a telefon megcsörrent, éppen olyasmit
ízlelgettem, ami különösen közel állt a
szívemhez – Helen főztjét.
Vasárnap volt, délidő, és a hagyományos
marhasült meg a yorkshire-i puding csak
az imént került az asztalra. Feleségem
alig fél perce rakott a tányéromra egy
jókora adag pudingot, amelyet kiadósan
meglocsolt a hús lelkét őrző,
álomszerűen illatozó, sűrű, barna
mártással. A vidéki állatorvosok
jellegzetes vasárnap délelőtti programja,
a rohanás egyik gazdaságból a másikba
pokolian megéheztetett, és azon járt az
eszem – nem is először –, hogy ha



valami külföldi ínyencet kellene
elkápráztatnom az angol
szakácsművészet válogatott remekeivel,
én bizony ezt a mai ebédünket tálalnám
fel neki.
A takarékos gazdák elöljáróban egy
tetézett adag, mártással bőven
meglocsolt yorkshire-i pudinggal tömik
meg a család gyomrát, mielőtt a főfogást
feltálalnák.
„Aki a legtöbb pudingot eszi, az kapja a
legnagyobb szelet húst is” – szól a
csalafinta biztatás, de Helen pudingja
egyszerűen mennyei volt. S miközben az
első villányit magamba lapátoltam, az a
boldog tudat vidított, hogy mihelyt kiürül
a tányérom, Helen megint telirakja,
mégpedig magával a hússal, no meg



krumplival és a kertünkben kora reggel
szedett zöldborsóval, zöldbabbal.
A telefon fültépő visítása kegyetlenül
félbeszakította álmodozásomat, de azzal
vigasztaltam magam, hogy ezt az ebédet
semmi sem ronthatja el. Nincs az a
sürgős munka az állatorvosi
gyakorlatban, amely ne várhatna addig,
míg lenyelem az utolsó falatot!
A kezem mégis reszketett, amikor
felemeltem a kagylót, és amint
meghallottam a vonal másik végén
megszólaló hangot, szorongó kétkedés
kerített hatalmába. Mr. Ripley telefonált.
Jaj, könyörgöm, csak ezt ne – hadd ne
kelljen vasárnap délben az Isten háta
mögé, az Anson Hallba vándorolnom!



A gazda hangjától majd a dobhártyám
repedt meg. Mr. Ripley egyike volt a
sokaknak, akik váltig azt hitték, hogy a
közbülső mérföldeket minél éktelenebb
ordítással kell legyőzni.
– Ki van ott, az állatorvos?
– Igen, itt Herriot beszél.
– Nocsak, hát hazagyütt a háborúbul?
– Haza.
– No, akkor gyüjjön ki hozzám, de
rögvest! Az eggyik tehénkém csuda
ramatyul van.
– Mi a baja? Sürgős?
– De még mennyire! Asszem, kitörte a
lábát!



Jó messzire eltartottam fülemtől a
kagylót. Mr. Ripley egyre fokozta a
hangerőt, és már zúgott a fejem.
– Miből gondolja? – kérdeztem, és
hirtelen kiszáradt a szám.
– Hát csak abbul, hogy három lábon áll –
süvöltötte a gazda. – A negyediket meg
csak amúgy lógázza.
Atyaisten, hát ez ijesztően jellegzetes
tünet. Bánatosan sandítottam megrakott
tányérom felé.
– Jól van, Mr. Ripley, kimegyek
magukhoz.
– De hamarost gyün, ugyi? Most
mingyár? – mennydörgött a követelőzés.
– Igen, azonnal indulok. – Letettem a



kagylót, megdörzsöltem a fülemet, és a
feleségem felé fordultam.
Helen az asztal mellől nézett, az olyan
asszony sebzett tekintetével, aki lelki
szemeivel már látja, amint pudingja
élettelen romhalmazzá roggyan.
– Jaj, hát csakugyan máris indulnod kell?
– Ne haragudj, Helen, de ez olyasmi,
amit nem lehet halogatni. – Túlságosan
is jól magam elé tudtam képzelni a sérült
állatot, amint kínjában ide-oda
bukdácsol, sőt talán ront is a törésen. –
És a hangjából ítélve a gazda kétségbe
van esve. Muszáj kirohannom hozzájuk.
A feleségemnek remegett az ajka.
– Jól van, visszateszem addig a sütőbe.



Indulás közben még láttam, amint kivitte
a tányéromat. Mindketten tudtuk, hogy ez
a vég. Nincs az a yorkshire-i puding,
amelyik túlélne egy Anson Hall-i vizitet.
Miközben áthajtottam Darrowbyn,
apránként fokoztam a sebességet. A
vasárnap békés nyugalmát árasztó,
macskaköves piactér üresen
szunnyadozott a napsütésben, hiszen a
városka minden lakója buzgón tömte
magát a zárt kapuk mögött. A városon
kívül már tövig nyomtam a gázpedált, a
terméskő falak szinte tovacikáztak
mellettem, és amikor végre megérkeztem
a gazdaság felé leágazó dűlőúthoz,
valósággal sokkot kaptam.
Leszerelésem óta először jártam itt, és a
lelkem mélyén alighanem valami



változásra számítottam. De a vénséges
vaskapu szakasztott olyan volt, mint
régen; legfeljebb valamivel rozsdásabb
lett. A gyászos vereség növekvő
előérzetével küszködtem át magam a
többi kapun, bontogattam a köteleket,
hurcoltam vállamon a felső
keresztrudakat, míg végül megérkeztem a
hetedikhez.
Ez az utolsó – és mind közül a
legfélelmetesebb – kapu most is ott állt a
helyén, mégpedig változatlanul. Ez nem
lehet igaz, motyogtam magamban,
miközben úgyszólván lábujjhegyen
tipegtem feléje. Velem annyi, de annyi
sok minden történt, mióta utoljára láttam
ezt a kaput, megjártam egy másik világot,
ahol masíroztam, kiképzésben



részesültem, megtanultam repülőgépet
navigálni, sőt vezetni is, és ez a rozoga
tákolmány ez alatt mindvégig itt állt
háborítatlanul!
Tüzetesen szemügyre vettem. Ugyanazok
az átabotában odaszögezett, korhatag
deszkák, ugyanaz az egyetlen rögzítés –
alkalmasint ugyanazzal a kötéldarabbal.
Nem akartam hinni a szememnek. De
aztán észrevettem valami különbséget.
Mr. Ripley, a jelek szerint, ha mástól
nem is, de legalább attól félt, hogy a
marhák dörgölőzése kárt tehet az ősi
erődítményben, ezért szögesdróttal
tekergette körül.
Hátha megszelídült egy kicsit a korral,
gondoltam. Kész lehetetlenség, hogy még
mindig olyan gonosz, mint volt!



Óvatosan meglazítottam a jobb kapufán
alul a kötelet, majd végtelen
elővigyázattal kibontottam felül a
masnit. Épp az járt a fejemben, hogy
lám, ezúttal elég könnyűnek ígérkezik a
dolog, amikor a kötél lecsusszant, és a
kapu teljes hajdani rosszindulatával
kicsapódott.
Először mellkason talált, aztán a
lábamnak vágódott, és a szögesdróttal
sikeresen átmarta a nadrágomat.
Őrjöngve próbáltam eltaszítani
magamtól a nyomorultat, de az csak
agyabugyált, ahol ért, és amikor bordáim
védelmében hátrahajoltam, úgy kilökte
alólam a lábamat, hogy hanyatt estem. A
vállam épp csak földet ért, amikor a
kapu egy lágy csikordulással, és teljes



terjedelmével, mindenestül rám zuhant.
A múltban már számos alkalommal
kerültem kis híján a kapu alá, de az
utolsó pillanatban mindig sikerült
valahogy megmenekülnöm ettől – most
viszont bekövetkezett. Megpróbáltam
kitekergőzni alóla, de a szögesdrót
vasmarokkal kapaszkodott a ruhámba.
Csapdába estem.
Kétségbeesetten kandikáltam ki a
deszkák alól. A tanya csak ötven méterre
esett, de a környékén sehol egy lélek
nem mutatkozott. Márpedig ez szörnyen
fura volt – hát hol a szorongó, izgatott
gazda? Arra számítottam, hogy kezét
tördelve futkos fel-alá az udvaron, de a
hely tökéletesen elhagyatottnak látszott.



Megkísértett a gondolat, hogy segítségért
kiabáljak, csakhogy ez már túlságosan
abszurd lett volna. Nem volt mit tennem.
Két kézzel nekifeszültem a felső
keresztrúdnak, nyomni kezdtem felfelé,
és megpróbáltam becsukni a fülem, hogy
ne halljam a szakadozó szövet
hersegését, aztán csigalassan
kivergődtem a biztonságba.
A kaput ott hagytam, ahová dőlt. Rendes
körülmények közt aggályosan beteszek
magam után minden kaput, de itt a
földeken sehol nem láttam legelésző
jószágot, meg hát ebből a kapuból
egyébként is elegem volt.
Dühösen bekopogtam a ház ajtaján, ahol
Mrs. Ripley fogadott.



– No nézd csak, Mr. Herriot! Micsoda
naccerű időnk van – mondta.
Ráérősen eltörölgette a kezében tartott
tálat, és azzal a gondtalan mosollyal
igazgatta meg terebélyes derekán a
kötényt, amely a férjéére emlékeztetett.
– Igen… igen… nagyszerű. Úgy tudom,
azért hívtak, hogy nézzem meg a
tehenüket. A férje itthon van?
Mrs. Ripley megrázta a fejét.
– Még nem gyütt meg a Róka és
Kopóból.
– Micsoda?! – meredtem rá. – Az a
divertoni kocsma, ugye? Azt hittem,
sürgős neki az eset.
– Az hát, azért is ment át, hogy



felhívhassa magát. Mer’ tuggya, nekünk
még nincs telefonunk. – Még
szélesebben mosolygott.
– De hát… de hát azóta már csaknem egy
óra telt el. Rég haza kellett volna
érkeznie!
– Színigaz – bólogatott Mrs. Ripley
tökéletes megértéssel. – Úgy vélekszek,
tanákozott odaát néhány cimborájával.
Vasárnap délelőtt ott szoknak rostokolni
mind…
A hajamba markoltam.
– Mrs. Ripley, én az ebédemet hagytam
félbe, hogy mielőbb ideérjek!
– Ó, mi mán végeztünk a miénkkel –
mondta, mintha bizony ez vigaszt nyújtott



volna nekem.
Ráadásul még mondania sem kellett
volna. A konyhából kiáradó, sűrű
illatfelhő egyértelműen marhasültre
vallott, és kétely sem fért hozzá, hogy azt
yorkshire-i puding előzte meg.
Néhány másodpercre elállt a szavam,
aztán vettem egy mély lélegzetet.
– No jól van, addig esetleg
megnézhetném a tehenet. Lesz szíves
megmondani, hol van?
Mrs. Ripley az udvar leghátsó részében
álló pajtára mutatott.
– Amottan, ni! – Miközben a
macskaköveken botorkáltam, utánam
kiabált. – Nízegesse csak, míg meg nem



gyün az uram. Biztos, hogy menten itt
lesz.
Megvonaglottam, mintha ostorral
csaptak volna a vállam közé. Yorkshire-
ban ez a rémületes a „menten” közkeletű
kifejezés volt, amely két perctől két
óráig bármit jelenthetett.
Kinyitottam a fél ajtót, megszemléltem a
tehenet. Erősen sántított, de amikor
megközelítettem, és elszökkent előlem a
szalmán, a sérült végtagot is használta.
Nos, eszerint nem tört el a lába. Teljes
súlyával ránehezedni ugyan nem tudott,
de a jellegzetes tünetnek, a végtag
lógatásának nyoma sem volt. Nagy kő
esett le a szívemről. A nagytestű
állatoknál a törést rendszerint az



irgalmas elaltatás követi, mivel nincs az
a mennyiségű gipsz, amely bírná a
megterhelést. Ennek a tehénnek
szemlátomást csakugyan a lábával volt
baja, de mert nem sikerült lefognom,
nem tudtam, micsoda. Kénytelen voltam
megvárni Mr. Ripleyt.
Kiléptem a délutáni napsütésbe, és
kémlelni kezdtem a fák közül
kinyomakodó divertoni templomtorony
felé szelíden emelkedő lankákat. A
gazdának nem volt se híre, se hamva.
Fáradtan elporoszkáltam az istállók
mögött nyújtózó legelőre, és ott
várakoztam a jövetelére.
Visszapillantottam a házra, és
elkeseredésem ellenére is valamiféle
békesség szállt meg. Mint sok más



régebbi tanyaház, az Anson Hall is
nemesi kúria volt valaha. Pár száz évvel
ezelőtt valami előkelőség építtette erre a
csodaszép helyre. A teteje már-már
beroskadt, és az egyik magas kémény
pityókásan féloldalra dőlt; de az osztott
ablakok, a kecsesen boltozódó
kapubejárat és a tekintélyes épület finom
arányai szemet gyönyörködtetően
rajzolódtak ki a zöldellő dombokra
felkapaszkodó legelők hátterén.
És az a kertfal! Nap-melengette kövei
dicső aranykorukban alighanem tarka
virágokkal ékes, gondozott gyepet
öleltek körül, most azonban csak
csalánbokrokat. De ez a derékig érő
csalándzsungel, amely a ház és a kertfal
közötti tér minden négyzetcentiméterét



belepte, valósággal lenyűgözött. A
gazdák errefelé hírhedetten rossz
kertészek, ám Mr. Ripley még közülük is
kiemelkedett.
Álmodozásomból a ház asszonyának
csatakiáltása riasztott fel.
– Gyün mán, Mr. Herriot! Most láttam
meg az ablakbul!
Mrs. Ripley megkerülte a házat, odajött
hozzám, és Diverton felé mutogatott.
Férje csakugyan felbukkant. A fekete
pont minden sietség nélkül közeledett a
földeken át, és Mrs. Ripleyvel együtt
figyeltük körülbelül tizenöt percig,
amikor is végre átszuszakolta magát a fal
egyik hézagán, füle körül a pipájából ki-
kipöffenő füstgomolyokkal.



Azonmód támadásba lendültem.
– Mr. Ripley, csúnyán megváratott!
Pedig maga kérte, hogy haladéktalanul
jöjjek ide!
– Tudom, tudom, színigaz, de hát csak
nem használom úgy a telefonyukat, hogy
még egy pofa sört se kérek!
Sugárzó mosollyal félrehajtotta a fejét,
csak úgy ragyogott kikezdhetetlen
logikájának biztonságában. Már éppen
mondani készültem egyet-mást, amikor
folytatta:
– Aztán penig Dick Henderson hítt meg
egy korsócskára, és persze muszáj
voltam én is fizetni neki egyet, és amikor
már kicsi hijján elindultam, odagyütt
Bobby Talbot, merhogy kérdeni akart



valamit a gyesznórul, améket múlt héten
vett tűlem.
Oldalbordája közbekottyant, élénk
érdeklődéssel.
– Nahát, az a Bobby Talbot! Mán
délelőtt ott lebzselt? Azt is örökösen ott
eszi a fene a kocsmában! Csak tunnám,
hogy a párja hogy bírja ezt tűrni!
– Mán penig Bobby ott vót, úgy biza!
Folyvást ott lóg. – Mr. Ripley derűsen
mosolygott, a bakancsa sarkán
kiveregette pipáját, és újra megtömte. –
De vót ám ott más is, ki se tanálnád,
kicsoda. Dan Thompson is begyütt! Nem
láttam, mióta kés alá kerűt. A rossebbe
is, jócskán leadott a pocakjábul. Ahogy
níztem, igencsak ráfért nehány



korsóval…
– Dan is ott vót? – örvendezett Mrs.
Ripley. – Ez oszt a jó hír! Mán úgy
beszéték, hogy alighanem csak lábbal
előre gyün ki a kórházbul.
– Már megbocsássanak… – próbáltam
közbevágni.
– Nem, nem, az csak afféle szóbeszéd
vót. Csak egy nyavalyás kis vesekövet
szettek ki belüle. Meg se kottyant neki!
Azt mesélte, hogy…
Felemeltem a kezem.
– Mr. Ripley, kérem, nem nézhetném meg
végre azt a tehenet? Még ebédelni sem
tudtam! A feleségem kénytelen volt
visszatenni az ételt a sütőbe, amikor



maga felhívott.
– Én biza befaltam a magamét, mielőtt
átmentem vóna telefonálni – mosolygott
rám a gazda megnyugtatóan, a felesége
meg nevetősen bólogatott, hogy végképp
megbékítse háborgó lelkemet.
– Hát ez igazán pompás – válaszoltam
fagyosan. – Mi sem lehet számomra
örvendetesebb. – De világosan láttam,
hogy ezt szó szerint veszik.
Gunyorosságom nem ért célt náluk.
Mr. Ripley a pajtában kötőfékre fogta a
tehenet, és végre felemelhettem az állat
lábát. Térden kucorogva lefarigcsáltam
csülkéről a rákövesedett trágyát, és az
ajtóréseken beszivárgó napsugarakban
tompán elővillant a baj okozója.



Csipeszbe fogtam a fémpöcköt,
kiráncigáltam és felmutattam.
A gazda néhány másodpercig csak
pislogott rá, aztán finoman rázkódni
kezdett a válla.
– Nicsak, egy jancsiszög a tulajdon
bakancsombul! He-he-he-he. Hát ez
naccerű! Biztos itt a macskaköveken
verődött ki a helyibül, híjába, veszettül
síkosak. Mán eccer-kéccer kis híján
valagra estem rajtuk! Éppen a minap
montam is az annyukomnak…
– Most már csakugyan mennem kell, Mr.
Ripley – szakítottam félbe. – Ne felejtse
el, én még nem ebédeltem. Csak a
kocsihoz ugrom még el, hogy hozzak egy
tetanuszoltást a tehénnek.



Beadtam az injekciót, zsebre vágtam az
üres fecskendőt, és már baktattam is
vissza az udvaron, amikor a gazda
utánam kiabált.
– Hé, Mr. Herriot, itt van magánál a
csippentő?
– A csippentő…? – Megtorpantam és
visszanéztem rá. Nem akartam hinni a
fülemnek. – Nos, igen, nálam van, de
csak nem akar most még borjakat is
heréltetni velem?
A gazda előkotort egy ósdi rézöngyújtót,
és a hosszú lángcsóvát a pipa öblébe
irányította.
– Egy árva bocim van csak, Mr. Herriot.
Nem tellik egy percibe se.



Egye penész, gondoltam, miközben
kinyitottam a csomagtartót, és
előhalásztam a Burdizzót
nyugvóhelyéről, az ellető overallomból.
Most már igazán egyre megy. Yorkshire-i
pudingom kiszáradt romjait végképp
leírhatom, a marhasült meg a sok pazar
friss zöldség alkalmasint rég szénné
égett. Odaveszett minden, amúgy is, egy
borjú megcsippentése már se nem oszt,
se nem szoroz.
Amint visszafordultam a kocsitól, az
udvar végében csattanva kivágódott egy
dupla ajtó mindkét szárnya,
előgaloppozott egy irdatlan nagyságú,
fekete állat, majd megállt, harciasan
körülnézett a vakító napsütésben, közben
a földet kapálta, és dühödten lengette a



farkát. Dermedten bámultam a
szétmeredő szarvakat, a fenevad marján
feszülő roppant izomköteget, a hidegen
villogó szempárt. Nem hiányzott más,
csak a trombiták harsogása, meg némi
homok a macskakövek helyett, és ott
érezhettem volna magam a madridi Plaza
de Toroson.
– Ez a boci? – kérdeztem.
A gazda vidáman bólogatott.
– Abbiza. Gondútam, jobb, ha átterelem
a tehénistállóba, hogy kiköthessük a
nyakánál.
Fejembe szállt a vér, és egy
másodpercig azt hittem, hogy menten
üvöltözni kezdek, de aztán furcsa módon
valami nagy-nagy fásultság fogott el.



Lassan odalépkedtem a gazdához,
csaknem az orrához dugtam a fejemet, és
csendesen, nyugodtan megszólaltam.
– Mr. Ripley, hosszú idő telt el azóta,
hogy utoljára találkoztunk, és magának
bőségesen lett volna alkalma, hogy
teljesítse az akkori ígéreteit. Emlékszik
még a fogadkozására? Hogy ezentúl
fiatal korukban csippenteti meg a
borjakat, meg hogy kicseréli azt a rohadt
kaput? Nézzen csak most erre a debella
bikára, és nézze meg azt is, mit művelt a
maga kapuja az öltönyömmel!
A gazda őszinte zavarral vette
szemügyre a nadrágomon éktelenkedő
lyukakat meg szakadásokat, és
megtapogatta a zakóm ujján tátongó
repedést.



– Hinnye, a mindenit, doktor úr,
szörnyen sajnálom! – A bikára sandított.
– Hát, mi tagadás, ez tényleg nagy egy
kicsinykét.
Nem szóltam semmit. A gazda is
hallgatott, végül felszegte a fejét, és a
szemembe nézett, velejéig elszántan.
– Színigaz, nincs ez így rengyin! –
harsogta. – De hadd mongyak magának
valamit. Csak még ezt az eggyet
csippencse meg máma, osztán teszek
rúla, hogy illen többet ne essen meg!
Megbillegtettem felé a mutatóujjamat.
– Ezt már nem egyszer mondta. Most
igazán komolyan gondolja?
A gazda nyomatékosan bólogatott.



– Becsületistenemre!



Az én szegény kis Mucusom

– Jaaaj…jajjajjaj-jaaaj! – A
szívszaggató zokogás egy szempillantás
alatt visszarántott az ébrenlétbe. Egy óra
volt éjfél után, és az ágyam mellett álló
telefon ismerős csengésére felriadva egy
gazda zsémbes hangjára számítottam, aki
borjúelletéshez hív. Ehelyett ez a
rémséges hangzat hasogatta a fülemet.
– Kivel beszélek? – kérdeztem kissé
idegesen. – Az istenért, mi baj van?
A vonal másik végéről valami
nyeldeklésfélét hallottam, majd
szánalmas hüppögések közepette egy
könyörgő férfihangot.
– Itt Humphrey Cobb. Az Isten



szerelmére, jöjjön ki, és nézze meg
Mucust! Azt hiszem, haldoklik…
– Mucus?
– Igen, igen, igen, az én szegény kis
kutyám. Iszonyú állapotban van! Jaaaaj-
jahahaaaj!
A kagyló csak úgy remegett a
markomban.
– Mi van vele?
– Jaaaj, tövig lóg a nyelve, és csak liheg
és liheg! Azt hiszem, már csak percei
vannak… Jöjjön ki gyorsan!
– Mi a címe?
– Cedar House, a Hill Street végén…
– Ismerem a házat. Mindjárt ott vagyok.



– Köszönöm, doktor úr, köszönöm! Az
én kis Mucuskám nem húzza már sokáig.
Siessen! Siessen!
Kipattantam az ágyból, és rohantam a fal
mellé állított székhez, amelyen a
munkaruhámat tartottam. Siettemben, a
sötétben, mindkét lábamat ugyanabba a
kordbársony nadrágszárba találtam
bedugni, amitől teljes hosszúságomban
elvágódtam a padlón.
Helen már megszokta az éjszakai
hívásokat, és többnyire csak félig ébredt
fel. Én meg igyekeztem minél kevésbé
zavarni, s ezért sosem gyújtottam
villanyt az öltözködéshez, beértem a
Jimmy fiacskám kedvéért égetett éjjeli
lámpa tompított fényével.



Igyekezetem azonban ezúttal csődöt
mondott. Az eséssel járó hatalmas
puffanásra Helen riadtan felült.
– Mi az, Jim? Mi történt?
Nagy nehezen feltápászkodtam.
– Semmi baj, Helen, csak elbotlottam. –
Lerántottam az ingemet a szék
támlájáról.
– De miért kapkodsz ennyire?
– Rendkívül sürgős esethez hívtak ki.
Rohannom kell.
– Rendben van, Jim, de ne hidd, hogy
hamarabb érsz oda, ha így folytatod!
Készülődj kicsit nyugodtabban!
A feleségemnek természetesen igaza
volt. Világéletemben irigyeltem azokat



az állatorvosokat, akik vészhelyzetben is
meg tudták őrizni laza nyugalmukat.
Sajna, engem nem ilyen fából faragtak.
Lefutottam a lépcsőn, átszáguldottam a
hosszú hátsó udvaron a garázshoz. A
Cedar House csupán másfél kilométerre
esett tőlünk. Nem volt túl sok időm
alaposabban végiggondolni a kórleírást,
de mire megérkeztem, nagyjából arra a
megállapításra jutottam, hogy egy
ilyesfajta akut diszpnoé, vagyis
nehézlégzés oka valószínűleg szívroham
vagy valami hirtelen allergia lehet.
Csengetésemre azonnal fény gyulladt a
verandán, és máris ott állt előttem
Humphrey Cobb. Hatvanas éveiben járó,
alacsony, gömbölyded emberke volt,
akinek köpcösségét még jobban



hangsúlyozta fényesen tar feje.
– Jaj, Mr. Herriot, jöjjön, jöjjön! –
nyögdécselte megtörten, miközben a
könnyek csak úgy csurogtak az arcán. –
Végtelenül hálás vagyok magának, hogy
hajlandó volt éjnek idején kiugrani az
ágyból, és segíteni az én szegény kis
Mucusomon.
Szavaival együtt olyan erőteljes
whiskygőz csapott meg, hogy szinte
beleszédültem, és amikor elindult
előttem a hallban, észrevettem, hogy
kicsit tántorog.
Páciensem egy kosárban feküdt a tágas,
jól felszerelt konyhában, közvetlenül az
örökégő Aga-tűzhely mellett. A kis szuka
iránt rögtön meleg rokonszenvet éreztem,



mivel beagle volt ő is, akár az én
kutyám, Sam. Mellé térdeltem, és
tüzetesen szemügyre vettem. Nyitott
szájából kilifegett a nyelve, de
semmiképpen sem festett úgy, mintha
akut betegségben szenvedne. Sőt, amikor
megveregettem a fejét, farka vidáman
dobolt a pokrócon.
Szívfacsaró hang süvöltött a fülembe.
– Mi a véleménye, Mr. Herriot?
Szívrohama van, ugye? Jaj, Mucus,
Mucusom! – A kis ember kedvence fölé
görnyedt, és csak úgy záporoztak a
könnyei.
– Figyeljen ide, Mr. Cobb – mondtam. –
Szerintem ez a kutya egyáltalán nem
látszik túl betegnek, így hát kár ennyire



felizgatnia magát. Adjon már egy kis
helyet, hadd vizsgáljam meg!
A kutyabordáira helyeztem a
sztetoszkópot, és egy darabig figyeltem a
nagyszerű, erős szív egyenletes
dobogását. A kutya hőmérséklete
normális volt, és éppen a hasát
tapogattam végig, amikor Mr. Cobb
újfent rázendített.
– Az a baj – hüppögte –, hogy annyira
elhanyagolom ezt a szerencsétlen párát.
– Hogy érti ezt?
– Jaj, hát ma is egész álló nap
Catterickben lógtam a lóversenyen, és
csak fogadtam meg piáltam, és eszembe
sem jutott az én drága kis kutyám.



– Egész napra egyedül hagyta a házban?
– Dehogyis, dehogyis, az asszony végig
itt volt vele.
– Hát akkor… – Kezdtem elveszíteni
lábam alól a talajt. – A felesége talán
nem ad enni Mucusnak, és nem engedi ki
a kertbe?
– Jaj, dehogyisnem – tördelte a kezét
továbbra is Mr. Cobb. – De akkor is
gyalázatos tőlem, hogy itt hagyom!
Mucus annyira imád engem!…
Ahogy így beszélgettünk, érezni kezdtem,
hogy az arcom egyik fele szinte
elzsibbad a hőségtől. A probléma
hirtelen megoldódott.
– A kutyának az a baja, hogy túlságosan



közel tették a tűzhelyhez – mondtam. –
Azért liheg, mert irtózatosan melege van.
Mr. Cobb kétkedve meredt rám.
– Csak ma raktuk oda a kosarát. A régi
helyén kicseréltettük a padlólapokat.
– Helyes – mondtam. – Tegyék vissza, és
rögtön jobban lesz.
– De Mr. Herriot – kezdett megint
remegni Mr. Cobb ajka. – Szerintem más
baja van, ennél sokkal súlyosabb. Az én
Mucusom szenved! Nézze csak a szemét!
Mucusnak gyönyörű, nagy, nedves
csillogó szeme volt, amely oly jellemző
a fajtájára, és amelyet roppant jól tudott
használni. Sokan úgy vélik, hogy a
megindítóan szívhez szóló tekintet



világbajnoka a spániel, de én a magam
részéről a beaglere szavazok. És Mucus
szakértelméhez nem fért kétség.
– Ó, Mr. Cobb, én nem aggódnék emiatt
– mondtam. – Higgye el nekem,
Mucusnak kutyabaja sincs!
Mr. Cobb boldogtalansága mit sem
enyhült.
– És nem csinál vele semmit, doktor úr?
Ez bizony egyike az állatorvosi
gyakorlat nagy kérdéseinek. Ha az
állatorvos nem „csinál valamit”,
elégedetlenek vele. Ráadásul ebben az
esetben nem is a páciensnek, hanem Mr.
Cobbnak volt nagyobb szüksége
kezelésre. Ennek ellenére sem voltam
hajlandó pusztán a gazdája kedvéért tűt



döfni szegény Mucusba, így hát
előkotortam a táskámból egy
vitamintablettát, és becsúsztattam a kis
állat nyelve tövére.
– No, ezzel is megvagyunk – mondtam. –
Biztosra veszem, hogy ez majd jót tesz
neki. – Végül is, gondoltam, nem vagyok
egészen sarlatán, ártani bizonyosan
nem fog neki.
Mr. Cobb láthatólag csillapodni kezdett.
– Hű, hát maga igazán klassz ember!
Megnyugtatta a lelkemet.– Bevezetett a
fényűzően berendezett nappaliba, és
némileg ingatag léptekkel a bárszekrény
felé tartott. – Nem inna valamit, mielőtt
elmegy?
– Köszönöm, nem igazán – mondtam. –



Inkább nem, ha megengedi.
– Mindegy, én iszom egy kortyocskát.
Csak hogy helyrebillentsem az
idegeimet. Iszonyúan kiborultam! –
Jókora adag whiskyt löttyintett a
poharába, aztán odaterelt egy
karosszékhez.
Az ágyam már erősen hívogatott, de
leültem és néztem, amint elszopogatta az
italt. Elmesélte, hogy a West Ridingnél
volt bukméker, de nyugdíjba ment, és
alig egy hónapja költözött ide
Darrowbyba. És noha már nincs
közvetlen kapcsolatban a
lóversenyzéssel, változatlanul imádja ezt
a sportot, és semmi pénzért el nem
mulasztana egy észak-angliai futtatást.



– Taxival odavitetem magam, és egész
nap remekül szórakozom. – Az arca csak
úgy sugárzott, amint felidézte a kellemes
emlékeket, de aztán hirtelen megrándult
a szája, és ábrázatára visszaköltözött az
iménti vigasztalanság. – De
elhanyagolom a lovi miatt a kutyámat.
Cserben hagyom szegényt!
– Ne mondjon csacsiságokat –
próbáltam a lelkére beszélni. – Nem
egyszer láttam magát kinn a földeken
Mucussal. Jó sok mozgást biztosít neki,
ugye?
– Úgy bizony, rengeteget sétálunk
minden nap.
– Nos, akkor Mucusnak igazán
gyöngyélete van. Maga pedig ne gyötörje



magát mindenféle csacska elképzeléssel!
Felragyogó szemmel bámult rám, és még
egy féltenyérnyi whiskyt töltött magának.
– Nahát, hogy maga micsoda remek
fickó! No, ne kéresse magát, hörpintsen
egyet, búcsúzóul!
– Hát jól van, de igazán csak egy
keveset.
Miközben iszogattunk, Mr. Cobb egyre
nyájasabb és nyájasabb lett, végül már
valódi rajongással meredt rám.
– James Herriot – mondta nehezen
forgón nyelvvel. – Röviden Jim, jól
gondolom?
– Jól.
– Akkor ezentúl Jimnek szólítalak, neked



meg én Humphrey vagyok, helyes?
– Oké, Humphrey – mondtam, és
felhajtottam a maradék whiskyt. – De
most már igazán mennem kell!
Kinn az utcán megragadta a karomat, és
arca megint elkomorodott.
– Köszönöm, hogy eljöttél, Jim. Mucus
tényleg nagyon pocsékul volt ma éjszaka,
és én szörnyen hálás vagyok neked.
Hazafelé menet ráeszméltem: eszerint
mégsem sikerült meggyőznöm, hogy a
kutyájának nem volt semmi baja.
Továbbra is szilárdan hitte, hogy én
mentettem meg a kis szuka életét.
Mindenesetre ritkamód szokatlannak
találtam a vizitet, és a hajnali kettőkor
felhajtott whiskytől égő gyomorral úgy



döntöttem, hogy Humphrey Cobb
hasonlóképpen ritkamód fura kis ember.
De őszintén megkedveltem őt.
Éjszakai találkozásunkat követően elég
gyakran összeakadtunk, amint Mucust
sétáltatta a földeken. Gömbszerű alakja
szinte pattogott a füvön, akár egy labda,
de mindig fegyelmezetten és józanul
viselkedett, kivéve örökös hálálkodását,
amiért kimentettem kutyáját a halál
torkából.
Aztán váratlanul elölről kezdődött az
egész. Valamicskével éjfél után csengett
ágyam mellett a telefon, és még a
fülemre sem tettem a kagylót, már
hallottam a féktelen zokogást.
– Jaaaaj…jahahaaaj… Jim, Jim! Mucus



iszonyú állapotban van. Kijössz?
– Mi… mi a baja ezúttal?
– Rángatózik.
– Rángatózik?
– Igen, igen, rémségesen rángatózik.
Jaaaj, Jim, drága barátom, gyere
gyorsan, siess! Belepusztulok, úgy
aggódom Mucusért. Biztos, hogy
szopornyicát kapott! – Megint kitört
belőle a zokogás.
Kezdtem szédelegni.
– A kutyád nem lehet szopornyicás,
Humphrey. Az nem tör ki egyik
pillanatról a másikra.
– Jim, könyörgök, gyere ki! – folytatta,
mintha meg sem hallotta volna. – Ne



hagyjál cserben! Gyere, és nézd meg
Mucust.
– Rendben van – törődtem bele fáradtan.
– Pár perc múlva ott leszek.
– Jaj, micsoda remek fickó vagy, Jim,
micsoda remek fickó vagy…
A zokogás elhalkult, mire letettem a
kagylót.
Csak a normális sebességgel öltöztem,
korántsem olyan pánikszerűen, mint az
első alkalommal. Az ismétlődés még
hagyján, de vajon miért éjfél után került
rá sor megint? Miközben a Cedar House
felé hajtottam, eldöntöttem magamban,
hogy alkalmasint ismét csak téves
riasztásról van szó – de hát mit lehet
tudni!



A verandán ezúttal is a tömény
whiskygőz mámorító hulláma csapott
meg. A szipogó, nyögdécselő Humphrey
egyszer-kétszer nekem is támolyodott,
miközben beterelt a konyhába. A
sarokban elhelyezett kutyakosár felé
mutatott.
– Ott van, ni! – mondta a szemét
törölgetve. – Csak az imént jöttem meg
Riponból, és így találtam!
– Megint loviztál, mi?
– Hát igen, egész nap a pacikkal
szórakoztam, fogadtam meg vedeltem, és
hagytam, hogy az én szegény kis kutyám
itthon gyötrődjön. Tudod, mi vagyok én,
Jim? Egy rohadék szemétláda, igenis, az
vagyok!



– Marhaság, Humphrey! Nem egyszer
megmondtam már neked. Semmit sem árt
a kutyádnak, ha olykor kiruccansz egy
napra. Egyébként mi van azzal a
rángatózással? Most nyomát se látom.
– Igen, már abbahagyta, de amikor
megjöttem, így járt a hátsó lába! – A
kezével vonagló mozdulatokat tett.
Némán nyögtem magamban.
– Lehet, hogy vakarózott, vagy egy legyet
hessentett el.
– Jaj, dehogy, annál sokkal komolyabb
volt a dolog. Most is látom rajta, hogy
szenved. Nézd csak a szemét!
Tudtam, mire gondol. Mucus jellegzetes
beagle-szeme az érzelmek feneketlen



tava volt, amelynek mélységeiből bárki
könnyen kiolvashatta az immár enyhülő
szemrehányást.
Éreztem, hogy fölösleges, de
megvizsgáltam. Előre tudtam, mit találok
– semmit. De amikor megpróbáltam
megmagyarázni a kis embernek, hogy
imádott kedvence makkegészséges, nem
hitte el.
– Jaj, adj be neki egyet azokból a
csodatablettáidból! – rimánkodott. – A
múltkor is meggyógyult tőle.
Meg kellett nyugtatnom valahogy
Humphreyt, így hát Mucus megint kapott
egy vitaminkezelést.
Humphrey mérhetetlenül
megkönnyebbült, és máris beingadozott a



nappaliba, a whiskysüveghez.
– Kell egy kis szíverősítő erre a
megrázkódtatásra – motyogta.
– Te is velem tartasz, ugye, Jim pajtás?
A következő hónapokban sűrűn
előadásra került ez a pantomim, mindig
versenynapokon, és mindig éjfél után.
Bőséges lehetőségem nyílt tehát a
helyzet elemzésére, és el is jutottam a
meglehetősen nyilvánvaló
következtetésig.
Az idő java részében Humphrey
normális, lelkiismeretes kutyatulajdonos
volt, de nagyobb mennyiségű alkohol
elfogyasztása után gyengéd érzelmei
ragacsos érzelgősséggé és bűntudattá
fajultak. Én meg változatlanul kimentem



hozzá, valahányszor hívott, mert tudtam,
hogy teljesen összeomlik, ha
visszautasítom. Voltaképpen Humphreyt
kezeltem, nem Mucust.
Amellett mulattatott, hogy egyetlen
egyszer sem sikerült meggyőznöm a
vizsgálatok fölöslegességéről.
Tántoríthatatlanul hitte, hogy az én
varázstablettáim mentik meg a kutyája
életét.
Megjegyzem, nem tartottam lehetetlennek
azt sem, hogy Mucus szándékosan
mesterkedik előtte azzal a két beagle-
szemével. A kutyalélek nagyon is képes
a sértődésre. Én például szinte
mindenhová magammal viszem a
kutyámat; de ha nagy ritkán moziba
megyek Helennel, és otthon hagyom,



durcásan bemászik az ágyunk alá, és
amikor előbukkan, egy-két óráig
tudatosan keresztülnéz rajtunk.
A csüggedés fogott el, amikor Humphrey
közölte, hogy pároztatni akarja Mucust,
mert sejtettem, hogy az ezt követő
vemhesség erős megpróbáltatással jár
majd számomra.
Nem is történt másként. A kis ember az
egyik kapatos pánikból a másikba esett –
persze, mindenkor alaptalanul –, és a
kilenc hét alatt rendszeres időközönként
fedezett fel képzelt tüneteket Mucuson.
Mélységesen megkönnyebbültem, amikor
a szuka világra hozta öt egészséges
kölykét. Most végre lesz egy kis
nyugalmam, gondoltam. Mi tagadás,



kezdtem már torkig lenni Humphrey
éjszakai őrjöngéseivel. Világéletemben
súlyt helyeztem arra, hogy ne utasítsam
vissza az éjszakai hívásokat, de
Humphrey a végsőkig próbára tette
magasztos elveimet. El is határoztam,
hogy ezt egyszer már tudomására kell
adnom.
Összeroppanásom akkor következett be,
amikor a kölykök már két-három hetesek
voltak. Iszonyatos napom volt, amely
hajnali ötkor egy tehén előesett méhével
kezdődött, elmaradt étkezésekkel, órákig
tartó zötykölődéssel folytatódott a kátyús
utakon, és késő éjszakába nyúló
küszködéssel végződött a minisztérium
adatlapjaival, amelyek közül, gyanúm
szerint, jó néhányat hibásan töltöttem ki.



Adminisztrációs tehetségtelenségem
mindig rettentően feldühített, és amikor
dögfáradtan végre bezuhantam az ágyba,
egyre csak ezen rágódtam,
reményvesztetten. Hosszú ideig
álmatlanul hánykolódtam, igyekeztem
megfeledkezni azokról az átkozott
űrlapokról, és már jócskán elmúlt éjfél,
mire sikerült elaludnom.
Már régóta gyötör az a kótyagos
elképzelés, hogy a mi gonosz praxisunk
tudja, mikor szeretnék kétségbeesetten
átaludni végre egy éjszakát. Tudja a
nyavalyás, és vígan közbelép! Nem is
lepődtem meg különösebben, amikor a
telefon tépni kezdte a fülemet.
Fáradt kezem gépiesen nyúlt a kagylóért,
és láttam, hogy az ébresztőóra világító



számlapja negyed kettőt mutat.
– Halló – morogtam.
– Jaaaj… jahahaaaj…jaaj! – Hangzott a
túlságosan is ismerős válasz.
A fogamat csikorgattam. Már csak ez
hiányzott.
– Humphrey! Ezúttal mi a baj?
– Jaj, Jim, haldoklik az én Mucusom,
igazán haldoklik, tudom! Gyere gyorsan,
haver, kérlek, siess nagyon!
– Haldoklik? – Két mély lélegzetet
vettem, hörögve. – Miből gondolod?
– Jaj… hát egészen elnyúlt, úgy
oldalvást, és remeg.
– Egyéb semmi?



– De igen, az asszony azt mondta, hogy
Mucus valahogy ijedtnek látszott, és
amikor ma délután kieresztette a kertbe,
olyan peckesen járt. Én meg épp az
előbb jöttem meg Redcarból, érted?
– Szóval megint a lovin voltál, mi?
– Hát mi tagadás… és elhanyagoltam az
én szegény kis kutyámat. Mert ilyen
rohadt semmirekellő vagyok, Jim, egy
rohadt semmirekellő!…
Behunytam a szemem a sötétben.
Humphrey képzelt tüneteinek tárháza
kimeríthetetlen, gondoltam. A kutya
ezúttal remeg, ijedtnek látszik, peckesen
jár. Lihegés, vonaglás, fejcsóválás,
fülrázás már volt – vajon mi lesz a
következő?



De most már elég, ez több a soknál!
– Nézd, Humphrey – szólaltam meg. –
Nincs a te kutyádnak semmi baja. Már
annyiszor, de annyiszor elmondtam…
– Jaj, Jim, édes cimborám, ne húzd az
időt. Jaaaj…jahahahaaaj!
– Nem megyek, Humphrey.
– Jaj, Jim, ne mondj ilyet! Mucusnak
csak percei vannak, hidd el nekem!
– Komolyan nem megyek, Humphrey.
Csak az időmet meg a pénzedet
pocsékolnánk, feküdj le inkább! Mucus
majd rendbe jön magától.
Amint a paplan alatt feküdtem, minden
ízemben reszketve, rájöttem, hogy a
hívást visszautasítani szerfölött kimerítő



művelet. A legcsekélyebb kétségem sem
maradt afelől, hogy jóval kevésbé
készített volna ki, ha felkelek, és
végigjátszom egy újabb találgatósdit a
Cedar House-ban, mint életemben
először nemet mondani valakinek. De hát
ez így mégsem mehetett tovább! Valahol
meg kellett húznom a határvonalat.
Még akkor is kínzott a lelkifurdalás,
amikor nagy nehezen elbóbiskoltam, és
kész szerencse, hogy a tudatalatti még az
ember álmában is dolgozik, mert hajnali
fél háromkor hirtelen felriadtam.
– Atyaisten! – kiáltottam a sötét
mennyezetnek. – Mucusnak szoptatási
tetániája van!
Kiugrottam az ágyból, és kezdtem



magamra hányni a gönceimet. Alighanem
elég zajosan, mert megszólalt Helen
álmos hangja is.
– Mi történt? Valami baj van?
– Humphrey Cobb! – lihegtem, miközben
a cipőfűzőmmel vesződtem.
– Humphrey… de hiszen azt mondtad,
hogy oda soha nem érdemes rohannod…
– Most muszáj. Haldoklik a kutyája! –
Megint az órára meredtem. – Sőt, az is
lehet, hogy már elpusztult. – Felkaptam a
nyakkendőmet, aztán visszahajítottam a
székre. – A francba! Kell a fenének! – És
kiszáguldottam.
Miközben végigrohantam a hosszú
udvaron, és bevágódtam a kocsiba,



gondolatban összefoglaltam a
Humphreytól kapott kortörténetet. Öt
kölyköt szoptató, kis termetű szuka, a
délután folyamán nyugtalanság jelei,
merev mozgás; most pedig elesettség,
remegés. A szoptatási tetánia vagy tejláz
klasszikus tünetei. A betegség gyorsan
halált okoz, ha nem kezelik! És most már
másfél órája, hogy Humphrey telefonált.
Még a gondolatot is alig bírtam
elviselni.
Humphrey még nem feküdt le.
Szemlátomást az üvegből merített
vigaszt, mert alig állt a lábán.
– Hát mégis eljöttél, Jim pajtás –
motyogta, és csak pislogott rám.
– El. Hogy van Mucus?



– Ugyanúgy…
Markomban a kalciummal töltött
intravénás fecskendővel, elrohantam
mellette, be a konyhába.
Mucus karcsú testét szinte kinyújtotta a
rángógörcs. Kapkodva szedte a levegőt,
hevesen remegett, szájából habosan
csöpögött a nyál. Máskor oly beszédes,
szelíd szeme tébolyultan meredt a
semmibe. Ijesztően nézett ki, de élt…
még élt.
A sivalkodó kölyköket áttelepítettem a
közeli rongyszőnyegre, és sebtében
lenyírtam, megtisztogattam az orsócsont
menti véna tájékát. Bevezettem a tűt, és
végtelen elővigyázattal, nagyon lassan
nyomni kezdtem a dugattyút. A betegség



gyógyszere a kalcium – de ha túl gyorsan
adják be, megöli a pácienst.
Percekig tartott, míg a fecskendő kiürült,
aztán a sarkamra ültem, és figyeltem a
kutyát. Az ilyen eseteknél előfordul,
hogy a kalciumon kívül narkotikumra is
szükség van, ezért nembutált meg morfint
is előkészítettem. De ahogy múlt az idő,
Mucus légzése lelassult, és az
izommerevség is enyhülni kezdett.
Amikor láttam, hogy már nyeldesi a
nyálát, és rám tekint, tudtam, hogy
életben marad.
Míg arra vártam, hogy végképp
megszűnjön végtagjainak remegése,
megveregették a vállamat. Humphrey állt
mögöttem, kezében a whiskysüveggel.



– Hé, Jim, ugye, iszol egy kortyot?
Nem kellett hosszan noszogatnia. A
tudat, hogy csaknem halálát okoztam
Mucusnak, kisebb fajta sokkal is felért.
Remegő kézzel emeltem meg a poharat,
de még az első kortyot is alig nyeltem le,
amikor a kis szuka kilépett a kosarából
és odabattyogott a kölykeihez, hogy
ellenőrizze őket. A szoptatási tetánia
egyes esetekben csak lassan reagál a
gyógyszerre, de sokszor látványos
gyorsasággal; és már csak az
idegrendszerem épsége miatt is hálás
voltam, hogy ez az utóbbiakhoz tartozott.
Sőt, a felépülés ezúttal szinte
hátborzongató sebességgel zajlott le,
ugyanis Mucus, mihelyt végigszimatolta



csemetéit, máris az asztalhoz loholt,
hogy üdvözöljön. Szeméből csak úgy
sugárzott a baráti szeretet, farka magasan
lengett, ahogy vérbeli beaglehez illik.
Miközben a füle tövét vakargattam,
Humphrey rekedten felvihogott.
– Hát tudod, Jim, ma éjszaka piszkosul
sokat tanultam. – A nyelve ugyan lassan,
nehezen forgott, de láthatólag még
teljesen eszénél volt.
– Mit, Humphrey?
– Rájöttem… he-hehe-he… rájöttem,
hogy micsoda hülye voltam én
hónapokig.
– Hogy érted ezt?
Bölcs képpel megbillegtette felemelt



mutatóujját.
– Szóval, te folyvást mondogattad
nekem, hogy a puszta semmiért rángatlak
ki mindig az ágyból, és csak
képzelődöm, amikor azt hiszem, hogy a
kutyám beteg.
– Így van – mondtam. – Ez kétségtelen.
– Én meg sose hittem neked, igaz? Hiába
is mondtál akármit. Nahát, most már
rájöttem, hogy mindvégig neked volt
igazad! Én meg úgy viselkedtem, mint
egy agyalágyult, de most őszintén
bocsánatot kérek a rengeteg éjszakai
zaklatásért.
– Ugyan már, Humphrey, emiatt kár
emésztened magad.



– Már hogy a fenébe ne?! – Ragyogó
képű, farkát csóváló kis szukája felé
intett. – Nézz rá! Csak a vak nem látja,
hogy Mucusnak ma éjszaka kutya baja
sem volt.



Maguk manapság folyton csak
szurkálnak

A felföldi lápvidéken átvezető út
mentén nem volt korlát, kocsim kerekei
akadálytalanul gördültek le az aszfaltról
a gyepre, amelyet bársony-simára
nyírtak a birkanyájak. Leállítottam a
motort, kiszálltam és körülnéztem.
A fű és hangabokrok közt kanyargó út jól
beláthatóan lejtett innen a hágóról lefelé.
Szerettem ezt a helyet, ahonnan két
völgybe is leláttam: oda, ahonnan jöttem,
és oda, ahová tartottam. Körém terült az
egész alanti táj, a szelíd mezők a
legelésző csordákkal, s a helyenként
kavicsos partok, másutt sűrű fasorok közt
csobogó patakok.



A terméskő falakkal tagolt legelők
smaragdzöldje felnyomult a dombok
kaptatóin egészen a fennsíkig, a hanga
meg a harmatfű birodalmáig, ahonnan
már csak a falak végeláthatatlan
mintázata kúszott a foltos ormok felé,
hogy eltűnjön a vad vidék kezdetét jelző,
kopár sziklák mögött.
Nekidőltem a kocsinak, és mélyen
beszívtam a szél hozta hűvös, édes
levegőt. Még csak néhány hete tértem
vissza a civil életbe, és bár a Légierő
kék egyenruhájában szinte szakadatlanul
Yorkshire-on járt az eszem, egészen
elfelejtettem, milyen gyönyörű. Az
emlékezés a távolból nem képes
felidézni azt a békességet, nyugalmas
magányt meg a vadon közelségének



érzetét, amely a Völgységet olyan
izgatóvá, egyszersmind megnyugtatóvá
teszi. A városok embertömegében,
örömtelen szürkeségében, pállott
levegőjében soha nem sikerült
istenigazából magam elé képzelni ezt a
tájat, Anglia széles, zöldellő tetőzetét,
ahol egyedül lehetek, és ahol minden
lélegzetvétellel a fű illatát szívhatom
magamba.
Felkavaró fél nap állt mögöttem.
Bárhová mentem, rá kellett eszmélnem,
hogy egy megváltozott világba tértem
vissza, márpedig én nem szeretem a
változást. „Maguk manapság folyvást
csak szurkálnak, meg szurkálnak, Mr.
Herriot” – mondta egy idős gazda,
akinek éppen a tehenét injekcióztam, és



szavaira szinte döbbenten meredtem a
kezemben tartott fecskendőre, mert
hirtelen ráeszméltem, hogy újabban
többnyire csakugyan ezt csinálom.
Pontosan tudtam, hogy az öreg mire
gondol. Ezt a tehenet alig néhány évvel
ezelőtt alkalmasint inkább „beitattam”
volna. Vagyis elkapom az orrát, és
leöntök a torkán egy pint orvosságot.
A speciális itatópalackot még
változatlanul magunkkal hurcoltuk. Nem
egyéb ez, mint egy hétdecis, sima
borosüveg, amelyből könnyen kifut a
folyadék. A gyógyszerhez gyakran
melaszt is kevertünk a hordóból, amely
ott állt a legtöbb tehénistálló sarkában.
Mindez mára már tünedezőben volt, és a



gazda megjegyzése a „szurkálás”-ról
ismét ráébresztett arra, hogy a világ
többé már nem lesz ugyanolyan, mint
régen.
A mezőgazdaság és az állatgyógyászat
terén valóságos forradalom kezdődött. A
gazdálkodás egyre tudományosabbá vált,
nemzedékeken át becsben megőrzött
fogalmaknak és szabályoknak fordítottak
hátat, az állatorvosi gyakorlatban pedig
már megjelentek az új felfedezések
áradatának első cseppjei.
Eddig elképzelhetetlennek vélt sebészeti
eljárásokat dolgoztak ki, a szulfonamid
gyógyszereknél robbanásszerű fejlődés
következett be, és ami a legizgalmasabb
volt, a háborús sebesülések hatékonyabb
kezelésének sürgető szüksége hatalmas



lökést adott a Sir Alexander Fleming
által felfedezett penicillin
kifejlesztésének. Ez az első antibiotikum
még nem jutott el a mi szakmánk kezébe,
kivéve a mastitis, vagyis az emlőmirigy-
gyulladás kezelésére szolgáló
tőgyinfúziót, de ez volt az előőrse az új
terápiák hadának, amely feledésbe
söpörte a mi egykori gyógymódjainkat.
Már feltűntek a jelei annak is, hogy a
kistermelőknek bealkonyult. A mi
praxisunk zömét még változatlanul ezek
a gazdák adták, a maguk öt-hat
tehenével, néhány sertésével,
baromfijával, és igazán érdekes, remek
emberek voltak, de már kezdtek
töprengeni, hogy ilyen szinten elő tudják-
e teremteni a megélhetésüket, sőt jó



néhányan fel is számolták gazdaságukat,
eladták a tehetősebbeknek. Mostanság, a
nyolcvanas években, a mi praxisunkban
jószerint nincs is kisparaszt. A fél
kezemen megszámolhatnám, hányan
maradtak. Csupa öregember, aki
csökönyösen csinálja, amit világéletében
csinált, pusztán azért, mert világéletében
azt csinálta. Ők az utolsó maradványai
annak az emberfajtának, amelyet oly
nagyra becsültem; ők még most is a régi
értékrend szerint élnek, a régi yorkshire-
i tájszólást beszélik, amelyet úgyszólván
teljesen kiirtott a rádió meg a televízió.
Vettem egy utolsó, mély lélegzetet, és
visszaültem a kocsiba. Még nyomasztott
a változások keltette lehangoltság, de
kinéztem az ablakon a felhőkbe nyúló,



kopár csúcsokra, amelyek időtlenül,
elpusztíthatatlanul, egymást követő
vonulatokban tornyosultak az alattuk
tündöklő, szépséges táj fölé, és azonmód
megjavult a kedvem. A Völgység maga
egy szikrányit sem változott.
Még egy vizitem volt, aztán
hazahajtottam, hogy megnézzem, ki kell-
e még mennem valahová ebéd előtt.
A Skeldale House-ban is minden
megváltozott. Társam, Siegfried
megnősült, és elköltözött Darrowbytól
néhány mérföldnyire, mi pedig Helennel
és a fiacskánkkal, Jimmyvel itt, a
praxisunk főhadiszállásán rendezkedtünk
be. Amikor kiszálltam a kocsiból,
tekintetem végigsimogatta a málladozó
téglafalon futó borostyánt, amely



felkúszott a tető alá, a dombokra nyíló
kis szobákig. Helen meg én ezekben a
szobácskákban kezdtük meg
házaséletünket, de most már az egész
épület rendelkezésünkre állt. Persze,
éktelenül nagy volt hármunknak, de
boldogan éltünk benne, mert mindketten
szerettük tágasságát, György-korabeli
eleganciáját.
A ház lényegében úgy festett, mint
hosszú évekkel ezelőtt, amikor először
megláttam. Az egyetlen különbség az
volt, hogy a kovácsoltvas kerítést a
háború idején elvitték beolvasztani, és a
névtábláink most a falon lógtak.
Helen meg én a nagyszobában aludtunk,
ahol legénykoromban laktam, és Jimmy
azt az öltözőhelyiséget kapta meg, ahol



annak idején Tristan, Siegfried
egyetemista öccse hajtotta álomra fejét.
Tristan, sajnos, megvált tőlünk. A
háború végén már a Királyi Hadsereg
Állatorvosi Alakulatának kapitánya volt.
Megnősült, és a Földművelésügyi
Minisztériumhoz szegődött el,
meddőségvizsgálati szakfelügyelőnek.
Szomorú űrt hagyott az életünkben, de
szerencsére rendszeresen összejártunk
vele és feleségével.
Benyitottam a kapun, és máris megcsapta
orromat a pulvis aromaticus erős illata.
Ezt a szagos port kevertük az
orvosságainkhoz, és én valahogy
lelkesedtem érte. Illata mintha mindig
betöltötte volna a házat; számomra ez
volt a szakmánk szaga.



A hosszú folyosó közepe táján
elhaladtam a magas fallal bekerített
kertre nyíló ajtó előtt, és fordultam a
gyógyszerkamránkba. Ez volt az a
helyiség, amelynek jelentősége már
foszladozni kezdett. A polcokról
lenéztek rám a gyönyörű formájú, latin
feliratos üvegek katonás sorai. Spiritus
Aetheris Nitrosi, Liquor Ammonii
Acetatis Fortis, Potassii Nitras, Soidii
Salicylas. Csupa nemes név. A fejem
tömve volt száz meg száz hasonlóval,
tulajdonságaikkal, hatásukkal,
használatukkal, adagolásukkal, lovak,
szarvasmarhák, birkák, sertések, kutyák,
illetve macskák esetében. De már nem
sok idő választott el attól, hogy
valamennyiről megfeledkezzem, és



csupán azzal törődjek, hogy mennyit
adjak be a legújabb antibiotikumból
vagy szteroidból.
Eltelt még néhány év, mire a szteroidok
is megjelentek a színen, de azok szintén
amolyan kis forradalmat hoztak
körmenetükkel.
Amikor kiléptem a gyógyszerkamrából,
csaknem összeütköztem Siegfrieddel, aki
végigviharzott a folyosón, és izgatottan a
karomba markolt.
– Jaj, James, éppen téged kerestelek!
Förtelmes délelőttöm volt. Amikor
felzötyögtem azon a nyomorultul ócska
kerékcsapáson High Listonba, letört a
kipufogóm, és most itt állok járgány
nélkül. Elküldtek ugyan egy új



kipufogóért, de amíg az meg nem
érkezik, és fel nem szerelik, mozdulni
sem tudok. Őrjítő!
– Sebaj, Siegfried. Majd én elintézem a
vizitjeidet.
– Nem, nem, James, nagyon kedves vagy,
de hát nem érted, hogy ez a dolog újra
meg újra megismétlődhet? Erről akartam
beszélni veled. Égető szükségünk van
egy tartalék kocsira.
– Tartalékra?
– Úgy bizony! Nem kell, hogy
éppenséggel Rolls-Royce legyen. Csak
olyasvalami, ami kisegít az ilyen
esetekben. Ami azt illeti, már felhívtam
Hammondot a szerelőműhelyben, hogy
hozzon át egy elfogadható tragacsot,



hadd nézzük meg. Ha jól hallom, már
meg is jött.
Társam mindig is a gyors cselekvés híve
volt, utána ballagtam hát a kapu elé. Mr.
Hammond már ott állt a
szemrevételezendő járművel. Egy 1933-
ban gyártott Morris Oxfordot hozott, és
Siegfried leügetett hozzá a lépcsőn.
– Száz fontot mondott, Mr. Hammond,
ugye? – Párszor körüljárta a kocsit,
imitt-amott lekapirgált némi rozsdát a
feketére lakkozott karosszériáról,
kinyitotta az ajtókat, szemügyre vette a
kárpitozást. – Hát, szó, ami szó, látott
már jobb napokat is ez a csotrogány; de
a külső nem számít, amíg tisztességesen
gurul.



– Megbízható kis darab ez, Mr. Farnon –
bizonygatta a műhely tulajdonosa. – A
generálozás óta összesen 3000
kilométert futott, és jóformán alig
fogyaszt olajat. Vadonatúj akku van
benne, és a gumikat is nemrég futózták! –
Megigazgatta hosszú orrán a
szemüveget, kihúzta cingár testét, és
szörnyen üzletemberes képet vágott.
– Mmmm. – Siegfried lábával
megnyomogatta a hátsó lökhárítót; a vén
rugók hangosan felnyögtek. – És milyen
a fék? Ezen a dimbes-dombos vidéken
az a legfontosabb.
– A fék príma, Mr. Farnon. Teljesen
hibátlan!
Kollégám lassan bólogatott.



– Jó, jó. Ha nem bánja, tennék vele egy
kört. Lehet?
– Természetesen, Mr. Farnon – felelte
Mr. Hammond. – Tegye csak próbára,
tetszése szerint. – Siegfried beült a
volán mögé, és Mr. Hammond, aki
mindig büszke volt rendíthetetlen
nyugalmára magabiztosan melléje az
anyósülésre.
– Ugorj be hátra, James! – kurjantott ki
társam a kocsiból.
Kinyitottam a hátsó ajtót, és helyet
foglaltam Mr. Hammond mögött a kocsi
enyhén dohszagú, ósdi belsejében.
Siegfried olyan hevesen indított, hogy az
agg jószág valósággal felbőgött meg
csikorgott, és bár a szerelő külsőre



megőrizte a nyugalmát, hátulról láttam,
hogy amint végigrepesztünk a Trengate-
en, inggallérja több centiméterrel
sötétkék zakója fölé emelkedik.
A gallér valamicskével alább
ereszkedett, amikor Siegfried a
templomnál lelassított a balra
forduláshoz, de görcsösen, lökésszerűen
meg-megemelkedett az éles, hirtelen
kanyarodások sorozatánál, amelyeket
maximális sebességgel hajtottunk végre.
Amikor eljutottunk a Trengate-tel
párhuzamosan futó, hosszú, egyenes,
keskeny mellékúthoz, Mr. Hammond
mintha némileg megnyugodott volna, de
mivel Siegfried itt is tövig nyomta a
gázt, és úgy mennydörgött tova, hogy a
fölénk boruló ágakról vijjogva rebbentek



fel a csókák, a gallér ismét liftezni
kezdett.
A keskeny út végén Siegfried balra
kanyarodott, és csaknem megállt.
– Gondolom, nem ártana egy kis
fékpróbát is csinálni, ugye, Mr.
Hammond – mondta vidoran, és hirtelen
kilőtt a kocsival, vissza a Trengate felé.
A jelek szerint komolyan elszánta magát
egy alapos műszaki vizsgáztatásra. Az
ódon motor bőgése sivítássá fajult, és a
főutca rémületes sebességű közeledtére
nem csak a gallér jelent meg ismét,
hanem az ingből is egy jelentős darab.
Amint Siegfried beletaposott a fékbe, a
kocsi hevesen jobbra farolt. Mire
rákmozgással bekatapultálódtunk a



Trengate-be, Mr. Hammond feje már a
kocsi plafonját súrolta, és az ing háta
teljes egészében feltárult. Amikor végre
megálltunk, a műhelytulajdonos
visszahuppant az ülésre, és a zakó
megint átvette jogos helyét. Mr.
Hammond egész idő alatt egy árva
mukkot sem ejtett, és a fel-le
csúszkálástól eltekintve, arcizma sem
rándult.
A rendelő kapuja előtt kikászálódtunk, és
kollégám némi kétellyel dörgölte meg az
állát.
– Fékezésnél egy kicsit jobbra húz, Mr.
Hammond. Azt hiszem, ezen igazítanunk
kellene. Vagy akad esetleg egy másik
eladó kocsija?



A szerelő néhány másodpercig
késlekedett a válasszal. Pápaszeme
ferdén ült az orrán, arca mész-fehér volt.
– Akad… igen… – szólalt meg végül
erőtlenül. – Van a műhelyben egy másik
kis járgányom is. Az talán megfelel a
doktor úrnak.
„Jópofa” Siegfried a kezét dörzsölte.
– Ebéd után áthozhatná, és csinálhatnánk
azzal is egy próbakört!
Mr. Hammond kitágult szemmel nyelt
kettőt-hármat.
– Rendben… rendben van, Mr. Farnon.
De nekem ma délután rengeteg a dolgom.
Majd az egyik emberemmel küldöm át.
Elköszöntünk tőle, és bementünk a



házba. A folyosón ballagtunkban társam
a vállamra tette karját.
– Lám csak, James, újabb lépést tettünk
a praxisunk hatékonyságának növelése
érdekében. Amúgy egyébként… –
elmosolyodott, és fütyült egy vidám kis
dallamot – őszintén élvezem ezeket a kis
közjátékokat.
Hirtelen felderült a kedvem. Bármilyen
sok az újdonság, bármilyen sok minden
lett más, mint régen – a Völgység
változatlan maradt, és nem változott meg
Siegfried sem.



Tengerre juhok!

– Oroszországban jártál? – meredtem
elképedten John Crooksra.
A háborút követő években, amelyekről
ez a könyv szól, Siegfried meg én
egyedül láttuk el a praxist. John Crooks
1951-ben lépett be hozzánk
segédorvosnak, és három évig dolgozott
nálunk, aztán önálló rendelőt nyitott
Beverlyben. Mielőtt elment, hízelgő
köszönetként „megtöltött” egy palackot a
Skeldale House levegőjével, mondván,
hogy kiereszti majd új rendelőjében,
mert ily módon talán sikerül átmentenie
oda valamit a mi légkörünkből. Egyszer,
valamikor írok majd John Darrowbyban
töltött éveiről, de most szeretnék



előreugrani az időben, 1961-ig, hogy
beiktassak ide néhány részletet a
naplóból, amelyet oroszországi
kalandozásom alatt vezettem.
Ezt a kalandot Johnnak köszönhetem.
Noha már nem dolgozott nálunk, baráti
alapon sokszor felkeresett minket, és
mesélt nekünk élményeiről,
tapasztalatairól, amelyeket állatok
exportálása során szerzett. Felügyelő
állatorvosként ugyanis gyakran kísért el
hajón szállított jószágot mindenfelé, de
az én képzeletemet igazából Oroszország
ragadta meg.
– Őrületesen izgalmas lehetett –
mondtam.
John mosolygott.



– Igen, lenyűgözően érdekes. Most már
többször is jártam ott, és láttam a valódi
Oroszországot, minden takargatás nélkül,
nem pedig a turistáknak szóló
látványosságokat, amiket mutogatni
szoktak. A tengerész szemével nézhettem
az országot, és megismerkedtem az
egyszerű orosz emberekkel,
kereskedőkkel, munkásokkal.
– Szédületes!
– Ráadásul még fizetnek is érte –
folytatta John –, amitől még vonzóbb az
egész.
Nagyot sóhajtottam.
– Micsoda szerencséd van, te nyavalyás!
És elég rendszeresen kapsz ilyen melót?



– Igen, eléggé. – Fürkésző pillantást
vetett rám, és alkalmasint meglehetősen
sóvárnak találta az ábrázatomat. –
Szeretnél te is megpróbálkozni egyszer?
– Komolyan kérded?
– Hát persze – mondta. – Csak egy
szavadba kerül, és elhajózhatsz a
legközelebbi szállítmánnyal! Körülbelül
október vége felé indítják…
Öklömmel a tenyerembe csaptam.
– Jegyezz elő, John! Szörnyen kedves
volna tőled! Vidéki állatorvosnak lenni
remek dolog, de néha úgy érzem, hogy
taposómalomba kerültem. Semmire sincs
nagyobb szükségem, mint egy
kiruccanásra Oroszországba!



– Hát ez nagyszerű! – John felállt, és
indulni készült.
– Később majd értesítelek a
részletekről, de úgy tudom, a rakomány
nagyon értékes juhokból áll, csupa
tenyészállattal fogsz elhajózni. A
biztosító társaság köteles ragaszkodni az
állatorvosi felügyelethez.
Hetekig a várakozás lázában égtem, de
sok ember egyáltalán nem osztozott
lelkesedésemben.
Az egyik tehenész rám hunyorított.
– Na, én osztán a világ minden rohadt
kincsiér’ se mennék oda – mondta. –
Elég ott egy rossz szó, és mán a dutyiban
tanálja magát az ember, hosszú-hosszú
időre!



Határozottan volt némi igazsága. Az idő
tájt egyébként a Kelet és a Nyugat
viszonya a lehető leggyalázatosabbra
fordult, és lassan megszoktam, hogy
ügyfeleim többsége kifejti nekem,
miszerint Oroszország olyan hely, amit
ők nagy ívben elkerülnének. Sőt,
Smallwood ezredes, akinek, miközben
tuberkulin próbát végeztem a teheneinél,
megemlítettem, hová utazom néhány nap
múlva, felvonta szemöldökét, és fagyos
tekintetet vetett rám.
– Örvendtem az ismeretségnek –
mormolta, és faképnél hagyott.
De az én ereimben tengerjárók sok-sok
nemzedékének vére kering, és színükig
eltöltött a boldog, reménykedő
várakozás.



 

1961. október 28.
Eljött, és el is múlt az indulás napja.

Hull rakpartjáról vehettem először
szemügyre a hajónkat. A dán illetőségű,
300 tonnás Iris Clausen láttán az első
pillanatban enyhén megrökönyödtem,
hogy milyen kicsi. Képzeletem ugyanis
valami jóval tekintélyesebb vízi
járművet rajzolt elém egy ilyen
utazáshoz.
A dokk felől először az orrát meg a
fedélzet egy darabját láttam meg. Ez a
rész pirinyónak rémlett, és úgy véltem,
hogy a hajó nagyobbik felét a magas
parancshídház rejti el. Amikor



végigbandukoltam a felépítmény mellett,
erős nyugtalanság fogott el. Kiderült,
hogy itt vége is a hajónak. Egyszerűen
ennyi, és kész!
Tanulatlan szememben az Iris Clausen
amolyan játéktankhajónak tetszett, és
nehéz volt elképzelnem, hogy képes
átkelni az óceánon, vagy megbirkózni
egy viharral.
A juhokat nemrég hajtották fel a hajóra,
és a fedélzet mindenütt teli volt
szalmával. Amikor beléptem a kis tiszti
kantinba, az asztalfőn ott találtam
Rasmussen kapitányt, a Kiviteli
Társaság képviselőivel meg a juhokat
ellenőrző két orosz állatorvossal
egyetemben. Maga az asztal csak úgy
roskadozott a legkülönbözőbb dán



szendvicsek, sörök, whiskyk, pálinkák és
egyéb italok csodás választéka, valamint
az okmányok hegységei alatt, amelyeket
szélsebesen szignáltak éppen.
Az egyik orosz, egy pápaszemes kis
férfi, alighanem kitalálta, hogy ki
vagyok, mert mosolyogva elém jött, és
melegen megrázta a kezem.
– Állatorvos – mondta angolul.
Magas, keszeg, komor kollégája az
iratok tanulmányozásába merült, és nem
mondott semmit.
Az exportos népség főnöke tájékoztatott,
hogy nem csupán a kiszállítandó 383
törzskönyvezett Romney Marsh és
Lincoln-juh orvosi ellátása a feladatom,
hanem nekem kell majd tárgyalnom az



oroszokkal is a célkikötőben,
Klaipédában. Feltétlenül vissza kell
hoznom az átvételi okmányt, öt
példányban, az oroszok aláírásával, meg
a sajátommal, különben a cég nem kapja
meg a juhokért a pénzt.
– Mennyi az értékük? – kérdeztem.
Az exportőr szájának egyik vége
felgörbült.
– Húszezer font.
A gyomrom görcsbe rándult. Hisz ez egy
vagyon! Ilyen felelősségre nem
készültem fel.
Miután a tömeg felszedelőzködött,
magunkra maradtunk Rasmussen
kapitánnyal. Udvariasan bemutatkozott,



szívélyes modora azonnal felkeltette
rokonszenvemet. Nem túl magas termetű,
ezüstfehér hajú férfi volt, és kitűnően
beszélt angolul.
A mellette álló szék felé intett.
– Üljön le, Mr. Herriot, fecsegjünk egy
kicsit!
Elbeszélgettünk a családunkról, aztán a
ránk váró munkáról.
– Ez egy dízelmotoros hajó – magyarázta
a kapitány. – Kifejezetten állatok
szállítására építették. Odalenn két
raktere van, ott sorakoznak a juhok
ketrecei. Nincs kedve megtekinteni a
rakományát?
Amint kimentünk a kantinból,



észrevettem, hogy a kapitány enyhén
biceg. Elmosolyodott, amikor
rajtakapott, hogy a lábát nézem.
– Igen, néhány hónappal ezelőtt eltörtem
a bokámat. Egy viharban lepotyogtam a
lépcsőn, amikor a hídról a kajütömbe
mentem. Nagy szamárság volt tőlem!
Azon tűnődtem, hogy vajon nekem is
kijut-e majd a potyogásból az
elkövetkező héten. Végiglátogattuk a
juhokat. Egytől egyig gyönyörű állatok
voltak, az elhelyezésük kényelmes,
vastagon alápárnázták őket szalmával, és
jócskán kaptak friss, édes szénát is enni.
A szellőzés szintén tökéletesen
megfelelő volt, a légkör kellemesen
meleg.



Végül elköszöntem a kapitánytól, és
felkerestem a szállásomat, amely
örömteli meglepetést szerzett. Nem
vitás, hogy a nagy személyszállító
hajókon a kabinok sokkal fényűzőbbek,
de ebben is volt minden: fekhely,
makulátlan ágyneművel, íróasztal,
karosszék meg kerevet, mosdó, beépített
ruhásszekrény, két fiókos szekrény meg
egy csomó polc. Az egész berendezést
fényezett, világos tölgyfából készítették.
El voltam ragadtatva mutatós ideiglenes
otthonomtól.
Kinyitottam kicsiny bőröndömet.
Személyes holmim csak töredékét
foglalta el; a többi részét azzal tömtem
meg, amiről úgy gondoltam, hogy
szükséges lehet. Belegyömöszöltem a



fekete műanyag köpenyemet, egész
ütegnyi kalciumos palackot,
antibiotikumot, szteroidokat, szikéket,
ollókat, sebvarró anyagokat,
kötözőpólyákat, vattát, meg
fecskendőket.
Gondterhelten szemléltem szűkös
készleteimet. Vajon túlságosan gyatrának
bizonyulnak, vagy nem is lesz szükségem
belőlük semmire? A következő napokban
majd elválik!
A révkalauzt este nyolckor vettük fel, és
kilenckor valami mozgolódást hallottam
az ablakom előtt. Kinéztem és láttam,
hogy a legénység két tagja éppen a
horgonyt szedi fel.
Kimentem a fedélzetre, hogy



megfigyeljem az indulást. Nagyon sötét
volt az éjszaka, a rakpart teljesen
elnéptelenedett. A magányos utcai lámpa
fénykörén egy macska surrant át,
egyébként semmi sem mozdult. Aztán
hajókürtünk harsányan felbőgött, és
észrevettem, hogy lassan, nagyon lassan
távolodunk a rakparttól. Átsiklottunk a
dokk keskeny kijáratán, aztán fokozódó
sebességgel a Humber két mérföldnyire
eső torkolata felé fordultunk.
Tovább ácsorogtam a fedélzeten, és
láttam, hogy egy csomó más hajó is
kifelé tart az esti dagállyal; sőt
némelyikük egészen közel, tőlünk alig
néhány száz méterre hasítja kecsesen a
vizet, ami számomra élvezetes, izgalmas
látvány volt.



Éppen Hull gyorsan távolodó fényeinek
halvány tükröződését figyeltem a sötét
vízen, amikor valaki megérintette a
karomat.
Egy fiatal tengerész vigyorgott rám
vidáman, amikor megfordultam.
– Doktor úr – mondta megmutat nekem,
hogyan kell etet birkákat?
Eléggé elhűlt képet vághattam, mert a
magyarázathoz még szélesebben
vigyorgott.
– Én már sokszor hajóz marhával meg
disznókkal, de birkával még soha.
Tudomásul vettem a helyzetet, és
intettem, hogy vezessen az állatokhoz.
Mint a legénység többi tagja, ő is dán



volt: jól megtermett, világosszőke,
jellegzetesen északi típus. Széles hátát
követve leballagtam a ketrecekhez. Az
ifjú matróz figyelmesen hallgatta
magyarázataimat, én pedig részletesen
felvilágosítottam az etetés meg az itatás
fortélyairól, különös tekintettel a tápok
adagolására. Legnagyobb
megelégedésemre ugyanis
megállapítottam, hogy a kiváló minőségű
szénán kívül bőségesen hoztak nagy
papírzsákokba csomagolt, első osztályú
birkapogácsát is.
Míg a tengerész nekilátott a munkájának,
tüzetesebben szemügyre vettem a
gondjaimra bízott állatokat. Legtöbbjük
a Romney Marsh fajtához tartozott, s
miközben sétálgattam köztük, a motor



dübögésétől vibráló fedélzet alatt, újra
megcsodáltam vonzó külsejüket. Busa,
gyapjas fejük a játék mackókra
emlékeztetett, nagy szemük szelíden,
minden kíváncsiság nélkül bámult vissza
rám. Némelyikük a szalmán heverészett,
a többi a szénáját rágcsálta.
Lefekvés előtt leküzdhetetlen vágy fogott
el, hogy visszatérjek a felső fedélzetre
még egyszer körülnézni. Nagybátyáim
között több hajóskapitány akad, egyik
dédnagyapám pedig kormányos volt, és
világéletemben erősen vonzott a tenger.
A sötétben körülsétáltam a fedélzetet.
Csöppet sem bizonyult könnyűnek, mert
a mintegy huszonöt méter hosszú sáv
mindkét oldalon egészen keskeny volt.
Feljött a hold, hideg, fehér ragyogással



vonta be a folyó torkolatát. Jobb felől
fények hosszú sora pislákolt – alighanem
Grimsby. Baloldalt, tőlünk körülbelül
háromszáz méternyire egy hajó siklott
némán az éjszakában, pontosan lépést
tartva velünk. Sokáig figyeltem, de
pozíciója nem változott semmit, és még
akkor is velünk párhuzamosan haladt,
amikor lementem a kabinomba.
Átmeneti otthonom ekkor már rázkódott
és meg-megvonaglott, ontotta a
meghatározhatatlan puffanásokat,
zörrenéseket, nyögéseket. Mire
nekikezdtem a naplóírásnak, már
biztosra vettem, hogy jócskán kinn
járunk a nyílt tengeren, mivel nagyon is
éreztem a hajó himbálódzását.
Próbaképpen lefeküdtem az ágyamra –



ott lehetett aztán istenigazából érezni a
dülöngélést. Egyik oldalról a másikra,
aztán vissza, újra meg újra! Szó volt
arról egy ideig, hogy esetleg Helen is
velem jön erre az útra, de most már csak
mosolyogtam az ötleten. Nemigen érezte
volna itt jól magát – hiszen már a kocsi
hátsó ülésén is rögtön émelyegni kezd!
De számomra ez a szelíd imbolygás
olyan volt, mintha bölcsőben ringattak
volna. Tudtam, hogy remekül fogok
aludni.



Lámcsak, hát inassal gyütt!

– Helló! Helló! – bömböltem.
– Helló! Helló! – kukorékolt mögöttem a
kis Jimmy.
Hátrafordultam, és ránéztem a fiamra.
Éppen négyéves múlt, és már több mint
egy esztendeje kísért a körutaimon.
Természetes, hogy a tanyaudvarok
veteránjának tekintette magát, afféle vén
rókának, aki jártas a mezőgazdasági
tudományok minden válfajában.
Az ordibálás egyébként régi, bevett
szokásom volt. A gazdaságba kihívott
állatorvos gyakorta meglepően nehezen
találja meg a gazdát. Olykor traktorostól
is csak egy pontocska a félmérföldnyire



fekvő táblán; máskor – nagy ritkán –
benn rostokol a házban, de én abban a
reményben, hogy valahol a gazdasági
épületek körül találom, mindig néhány
erőteljes kurjantással próbáltam
felderíteni tartózkodási helyét.
Praxisunkban akadtak bizonyos
gazdaságok, amelyek minden látható ok
nélkül azzal tüntettek, hogy még a
tájékukon sem lehetett találni soha
senkit. Ezekben a ház mindig kulcsra
volt zárva, mi pedig hasztalan kutattuk át
a csűröket, pajtákat, istállókat,
karámokat, csak a részvétlen falak
visszhangozták kiáltásainkat. Siegfried
meg én „senkiföldjé”-nek neveztük
ezeket a helyeket, és bizony tömérdek
időnk ment miattuk veszendőbe.



Jimmy elég hamar felfogta a probléma
lényegét, és kétségkívül szerfelett
élvezte, hogy olykor módjában áll
megtornáztatni kicsit a tüdejét. Elnéztem,
amint fontoskodva, peckesen tapossa a
macskaköveket, és pár másodpercenként
megeresztette a hangját. Igazság szerint a
szükségesnél jóval nagyobb zajt csapva
verdeste az érdes kövekhez vadonatúj
kis bakancsát.
Ez a bakancs volt fiam legnagyobb
büszkesége, segéd-állatorvosi rangjának
végső elismerése. Annak idején, amikor
elkezdtem magammal vinni, első
reakciója az egyszerű, vegytiszta öröm
volt, a gyerek öröme a különféle állatok,
főként a kicsik – barikák, gidák, csikók,
kismalacok, bocik – láttán, meg a



felfedezés izgalmas gyönyörűsége,
amikor a szalmában egy rakás kiscicára,
vagy valamelyik bokszban egy kölykeit
pátyolgató kutyára bukkan.
Ámde Jimmy nemsokára tágítani kezdte
horizontját. A tettek mezejére akart
lépni. Hamarosan úgy ismerte
csomagtartóm tartalmát, mint otthon a
játékládájáét, és óriási élvezetet jelentett
neki, hogy ő adogathatja ki nekem a
gyomorporos dobozokat, a hashajtós
üvegeket, a vörös hólyaghúzót, a fehér
kenőcsöt, meg a váltig nagyra becsült
„Univerzális Marhaorvosság” hosszúkás
skatulyáit. Végül már engem megelőzve
rohant vissza a kocsihoz kalciumért vagy
a szelepes vérátömlesztőért, mihelyt egy
fekvő tehenet látott. Csakhamar a



diagnosztikát is kitanulta…
Azt hiszem, az szerezte neki a
legnagyobb örömet, ha Helen
engedélyével elhalaszthatta a lefekvést,
és elkísérhetett egy-egy estéli vizitre. A
mennyekben érezte magát, míg a sötétben
átvágtunk a földeken, meg amikor a tehén
tőgyére irányíthatta a zseblámpát,
miközben én összeöltögettem a sebet.
A gazdák nagyon kedvesen bántak vele,
ahogy a gyerekekkel általában bánni
szoktak. Amikor kiszálltunk ketten a
kocsiból, még a legszófukarabb is
odadörmögte:
– Lámcsak, hát inassal gyütt!
De volt a gazdáknak valamijük, ami
sóvár irigységet ébresztett Jimmyben,



nem más, mint hatalmas, jancsiszögekkel
kivert, fűzős bakancsuk. Jimmy amúgy is
áhítatosan csodálta a gazdákat, ezeket az
erős, kemény férfiakat, akik egész
életüket Isten szabad ege alatt töltik,
rettenthetetlenül behatolnak a tülekedő
szarvasmarhák közé, és nyugodtan
rácsapdosnak a jókora igáslovak
tomporára. Láttam, mennyire imponált
neki, amikor ezek a nem egyszer kis
termetű, inas emberek félmázsás
zsákokat vittek fel a vállukon a csűr
padlására, vagy – a szájuk sarkában
rezzenés nélkül fityegő cigarettával –
könnyedén lefogták az orruknál a
hatalmas ökröket, legfeljebb a bakancsuk
csusszant meg a földön.
És Jimmyt éppen a bakancsok izgatták a



legjobban. A maguk robusztusságával,
szívósságával mintha a viselőiket
jelképezték volna számára.
A témát egy útközben folytatott
beszélgetésünk során vetette fel. A
beszélgetést egyébként, mint mindig,
főként fiam kérdéseinek pergőtüze
jellemezte, amelyet tőlem telhetően
igyekeztem kivédeni, s közben az
eseteimen gondolkoztam. Jimmy
kérdései nap, mint nap szakadatlanul
záporoztak rám, jól bevált, megszokott
menetrend szerint.
– Melyik a gyorsabb vonat, a Kék Péter,
vagy a Repülő Skót?
– Hááát… igazából nem is tudom.
Szerintem talán a Kék Péter.



Aztán mélyebb vizekre merészkedtünk.
– Melyik gyorsabb, egy óriási mozdony,
vagy a Forma-1-es versenyautó?
– Hű, ez nehéz kérdés! No nézzük
csak… talán a versenyautó.
Jimmy hirtelen másfelé vitorlázott.
– Ugye, milyen magas volt az a bácsi a
gazdaságban, ahol az előbb jártunk?
– De még milyen magas!
– Magasabb volt, mint Mr. Robinson?
Kikötöttünk kedvenc „magas bácsi”
játékánál, s mivel tudtam, mi lesz a vége,
kötelességtudóan vettem a lapot.
– Bizony, magasabb!
– Magasabb volt Mr. Lemingnél is?



– Jóval.
– Mr. Kirkleynél is?
– Nem vitás.
Jimmy a szeme sarkából rám sandított,
és tudtam, hogy most játssza ki a két
aduját.
– És magasabb a gázórásnál is?
A toronymagas úr, aki havonta eljött a
Skeldale House-ba leolvasni a gázórát,
mindig lenyűgözte a fiamat, így hát nagy
óvatosan meg kellett fontolnom a
választ.
– Nos, tudod mit, szerintem igen.
– Igen ám, de… – Jimmy szája sarka
határozottan felfelé görbült. – Na és
annál is magasabb, mint Mr. Thackray?



Jimmy kiütéssel győzött. Senki sem
lehetett magasabb Mr. Thackraynél, aki
két méteres nagyságából tekintett alá
Darrowby egész lakosságára. Vereségem
jeléül felvontam a vállam.
– Nem, ezt kénytelen vagyok elismerni!
Akkora azért nem volt, mint Mr.
Thackray.
Jimmy bólogatott, mosolyogva és
roppant elégedetten, aztán dudorászni
kezdett egy kis dallamot, amelynek
ritmusát a műszerfalon dobolta ki.
Hamarosan észrevettem azonban, hogy
bajba került. Elfelejtette a dallam
folytatását. A türelem soha nem volt fiam
erőssége, és bár újra meg újra
megpróbálkozott, lesírt róla, hogy egyre
jobban megdühödik.



Végül, miközben egy meredek lejtőn
alágurultunk a következő faluba, hirtelen
félbeszakadt a tam-ta-ta-tam-ta újabb
elvetélt kísérlete, és Jimmy rám öntötte
ki a mérgét.
– Hát tudd meg – pukkadozott –, kezd
torkig elegem lenni ebből a vacakból!
– Igazán sajnálom, pajtás, –
Gondolkoztam egy kicsit. – Azt hiszem,
a „Lilliburlero” dallamát keresgéled. –
Sebtében eldúdoltam neki.
– Ez az! Ez az! – csapott a térdére
Jimmy, és diadalmasan, teli torokból
többször is végigzengte a dalt. Sikere
olyan mérhetetlen jókedvre derítette,
hogy merészen kibökte, ami alighanem
már régóta nyomta a szívét.



– Apu – mondta. – Nem kaphatnék egy
bakancsot?
– Bakancsot? De hiszen kaptál már
csizmát! – Lemutattam a picike
gumicsizmára, amelyet Helen mindig
ráadott, valahányszor elindultunk a
gazdaságokba.
Jimmy bánatosan a lábára nézett, mielőtt
felelt volna.
– Igen, tudom; de hát én olyan igazi
bakancsot szeretnék, amilyet a gazdák
viselnek!
Ez váratlan pofon volt. Nem is tudtam,
mit mondjak rá.
– De Jim, az ilyen kicsi fiúk, mint te,
még nem szoktak olyasféle bakancsot



hordani. Majd ha valamicskével
nagyobb leszel, talán…
– Csakhogy én most szeretném –
dünnyögte fájdalmas hangon. – Igazi
bakancsot akarok!
Eleinte azt hittem, hogy ez csak amolyan
futó ötlet nála, de Jimmy kitartóan
küzdött napokon át; sőt reggelenként,
amikor Helen felhúzta lábára a
gumicsizmát, méla undort sugárzó
tekintettel, fásult csoszogással éreztette
velünk, hogy lábbelije a legkevésbé sem
megfelelő egy magafajta férfiembernek.
Végezetül egy este, amikor Jimmy már
lefeküdt, megbeszéltük dolgot Helennel.
– Ilyesfajta bakancsot biztosan nem
gyártanak az ő méretében, ugye? –



kérdeztem.
Helen a fejét csóválta.
– Én sem hiszem, de mindenesetre
körülnézek.
És kiderült, hogy korántsem Jimmy az
egyetlen kisfiú, aki ilyesmire vágyik –
ugyanis alig egy hét múlva, feleségem
örömtől kipirult arccal tért haza, kezében
a legpirinyóbb bakanccsal, amelyet
valaha is láttam.
Akaratlanul is nevetnem kellett. A
bakancs parányi volt ugyan, de
maradéktalanul tökéletes. Vastag talpát
jancsiszögekkel verték ki, erős, hosszú
szárán szabályosan sorakoztak a lyukak,
legfelül pedig kampós fémbütykök
tartották a fűzőt. Jimmy bezzeg nem



nevetett, amikor meglátta. Szinte áhítattal
vette a kezébe, s mihelyt a lábára adták,
egész magatartása megváltozott.
Természeténél fogva mindig délcegen és
hetykén járt, de aki látta kis kordbársony
lovaglónadrágjában, bakancsában
végigtopogni ezen az udvaron, azt hihette
volna, hogy ő itt a birtokos. Döngő
léptekkel menetelt a macskaköveken,
daliásan kihúzta magát, és „Helló,
helló”-i új tekintéllyel teltek meg.
Jimmy soha nem volt úgynevezett rossz
gyerek – romboló vagy kegyetlenkedő
pedig éppenséggel nem –, de azért
megbújt benne az a csintalan kisördög,
aminek szerintem, ott kell lennie minden
kisfiúban. Szerette érvényesíteni a
jogait, és talán nem tudatosan, de



szívesen hecceit engem. Ha valamire azt
mondtam: „Ne nyúlj hozzá!”, attól ugyan
távol tartotta magát, de előbb-utóbb,
mintegy véletlenül, megérintette az
ujjával, amit nem lehetett
szófogadatlanságnak nevezni,
mindazonáltal fényesen bizonyította
rangját a családban.
Továbbá azt sem tekintette magához
méltatlannak, hogy kínos helyzetekben
kihasználja velem szemben az előnyét.
Mint például aznap délután, amikor Mr.
Garrett behozta hozzám a
pásztorkutyáját. Az állat erősen sántított,
s amikor a rendelőben feltettem a
vizsgálóasztalra, a napsütötte udvarra
nyíló ablakban egy pillanatra megjelent
egy fejecske.



Semmi kifogásom nem volt ellene.
Jimmy gyakran végignézte kisállat-
pácienseink kezelését, és félig-meddig
számítottam is arra, hogy mindjárt bejön,
tüzetesebb megfigyelés végett.
A kutyák lesántulásának eredetét sokszor
elég nehéz megállapítani, de ezúttal
nyomban megtaláltam az okot. Amikor
gyengéden megnyomogattam a bal mancs
külső talppárnáját, a kutya felnyüszített,
és a fekete felületen egy cseppnyi
vérsavó jelent meg.
– Valami belement a kutya talpába, Mr.
Garrett – mondtam. – Valószínűleg egy
tüske. Beadok neki egy helyi
érzéstelenítőt, és felnyitom a talppárnát.
Éppen a fecskendőt töltöttem meg,



amikor az ablak sarkában egy térd
bukkant fel. Elfogott a bosszúság. Csak
nem a lila akácra mászott fel Jimmy? Ez
nagyon veszedelmes, és kifejezetten meg
is tiltottam neki! A gyönyörű
kúszónövény teljesen beborította a ház
hátsó falát, és bár ágai a talaj közelében
combvastagságúak voltak, mire elérték
fenn a fürdőszoba ablakát meg a
tetőcserepeket, igencsak elvékonyodtak.
Nem, bizonyára tévedek, döntöttem el
magamban, és kezdtem beadni az
injekciót a talppárnába. Ezek a modern
érzéstelenítők nagyon gyorsan hatnak:
egy-két perc elteltével már a
meglehetősen erős nyomás sem okozott
fájdalmat a kutyának.
A szikéért nyúltam.



– Legyen szíves, emelje fel a kutya lábát,
és tartsa, amilyen erősen csak tudja! –
mondtam.
Mr. Garrett bólintott, és összeszorította a
száját. Egyébként is roppant komoly
ábrázatú ember volt, és láthatólag
mélyen aggódott a kutyájáért. Szeme
nyugtalanul elszűkült, amint szikémet az
árulkodó folyadékcsepp fölé helyeztem.
Fontos pillanat volt ez számomra,
igénybe vette minden figyelmemet. Ha
sikerül megtalálnom és eltávolítanom az
idegen testet, a kutya szenvedése
azonmód megszűnik. Már számtalanszor
megbirkóztam ilyen esetekkel; a műtét
könnyű, és nagy kielégülést ad.
A szike hegyével óvatosan bemetszettem



a talppárna szívós szövetét, és
ugyanabban a pillanatban egy árnyék
suhant át az ablakon. Felpillantottam.
Jimmy volt, kétségtelenül, de ezúttal az
ablak másik oldalán, és csak vigyorgó
képe látszott az üveg közepe táján.
A kis csirkefogó csakugyan az akác
indáin mászott fel, de pillanatnyilag
semmit sem tehettem ellene, mindössze
egy fenyegető pillantást vethettem rá.
Kicsit mélyebbre vágtam, és
összenyomtam a mancsot, de a sebben
egyelőre nem mutatkozott semmi. Nem
akartam nagy lyukat vágni, de egy
keresztirányú metszésre egyértelműen
szükség volt, hogy mélyebbre lássak.
Éppen bevágtam a bőrt az első metszésre
merőlegesen, amikor a szemem sarkából



észrevettem, hogy az ablak felső szárnya
előtt két láb kalimpál. Igyekeztem a
munkámra összpontosítani a
figyelmemet, ám a lábak folyamatosan
rúgkapáltak, nyilván az én kedvemért.
Végül eltűntek, ami csak azt jelenthette –
legalábbis reményem szerint –, hogy
tulajdonosuk alászállt a veszedelmes
régiókból. Egy kicsit mélyebbre
kotortam a szikével, és vattával
kitörölgettem a sebet.
Végre, végre megláttam valamit, de
nagyon mélyen feküdt. Úgy néztem, egy
tövis hegye lehet, amely jóval a felszín
alatt tört bele a talpba. A vadász
izgalmával nyúltam a csipeszért, és
ebben a szempillantásban ismét
felbukkant a fej – ezúttal lefelé lógva.



Atyaúristen, futott át rajtam, ez a kölyök
a lábán lógászkodik, ráadásul még
kacsintgat is rám! Ügyfelem iránti
tiszteletből eddig igyekeztem úgy tenni,
mintha rá sem hederítenék a kinti
mutatványra, de ez már sok volt. Az
ablakhoz ugrottam, és dühödten ráztam
az öklömet. Bősz haragom alighanem
meghökkentette az artistát, mert rögvest
eltűnt látókörömből, és csupán a felfelé
mászó lábak halk neszezését hallottam.
Ez nem volt különösebben megnyugtató.
A felső hajtások talán még egy kisfiú
súlyát sem bírják el!… Erőszakkal
visszakényszerítettem magamat
feladatomhoz.
– Elnézést, Mr. Garrett – mentegetőztem.
– Kérem, fogja meg újra a kutya lábát!



Mr. Garrett fanyar mosollyal válaszolt,
én pedig jó mélyen bevezettem a
csipeszt. Valami keménynek ütközött. Ezt
befogtam a csipeszbe, majd óvatosan
huzigálni kezdtem kifelé, és – ó, de
nagyszerű, de nagyszerű! – a sebből
kisuttyant a tüske éles, csillogó hegye.
Sikerült!
Ama aprócska győzelmek egyike volt ez,
amelyek megfényesítik az állatorvos
életét. Sugárzó képpel néztem
ügyfelemre, és boldogan simogattam
kutyája fejét, amikor meghallottam
fentről a reccsenést. Ezt hosszan
elnyújtott, rémült sikítás követte, majd
egy kicsi test zúdult lefelé az ablak előtt,
és csapódott ijesztően erős puffanással a
földhöz.



Elhajítottam a csipeszt, és mint a
puskagolyó, süvítettem ki a rendelőből,
végig a folyosón és az oldalajtón át a
kertbe. Jimmy már felült a sárga violák
közt, én meg túlságosan
megkönnyebbültem, semhogy dühöngtem
volna.
– Megütötted magad? – ziháltam, de ő a
fejét rázta.
Talpra segítettem, és úgy látszott,
rendesen tud állni. Gondosan
végigtapogattam. A jelek szerint semmije
sem sérült meg. Betereltem a házba.
– Menj be szépen anyuhoz! – mondtam,
és visszasiettem a rendelőbe.
Alkalmasint holtsápadt voltam, mert Mr.



Garrett döbbenten meredt rám.
– Jól van a gyerek? – kérdezte.
– Igen, igen, azt hiszem. Kérem, ne
haragudjon, hogy így kirohantam! Igazán
neveletlenség volt tőlem…
Mr. Garrett a vállamra tette a kezét.
– Egy szót se többet, Mr. Herriot, nekem
is vannak gyerekeim! – És a következő
mondata egész életemre mélyen a
lelkembe vésődött: – A szülőséghez
bizony acélidegek kellenek!
Uzsonnánál csak néztem, mint pusztítja
fiam a pirítósra helyezett tükörtojásokat,
s kezd utána vastagon megrakni
szilvalekvárral egy jókora karéj
kenyeret. Hálát adtam a Magasságosnak,



hogy a zuhanás nem ártott meg neki;
mindazonáltal kénytelen voltam
megdorgálni.
– Idefigyel, fiatalember! – mondtam. –
Ugye, tudod, hogy amit odakinn
műveltél, nagy gazemberség volt!
Ezerszer megmondtam már neked, hogy a
lila akácra nem szabad felmászni.
Jimmy beleharapott a lekváros kenyérbe,
és közönyösen bámult rám. Mi tagadás,
természetem szerint amolyan tyúkanyó
vagyok, amire a fiam, és valamivel
utóbb a lányom is, már réges-rég rájött,
és mind a mai napig azzal a túl korán
felvett szokásukkal bosszantanak, hogy
tiszteletlen kotkodácsolással fogadják
szerintük túlzott aggályoskodásaimat.
Ezúttal is mindjárt láttam, hogy



bármilyen magasröptű prédikációt
tarthatok, Jimmynek eszében sincs
komolyan venni.
– Ha továbbra is így viselkedsz –
folytattam –, ezentúl nem viszlek
magammal a gazdaságokba. Kénytelen
leszek egy másik kisfiút keresni, hogy
segítségemre legyen a kezeléseknél.
Jimmy fogai kezdtek lassabban őrölni,
én meg lestem, hogyan reagál
fenyegetésemre ez az embermorzsa, aki
idővel sokkal, de sokkal kiválóbb
állatorvos lett, mint én valaha is voltam
– sőt, hogy egy fanyar humorú, nem
éppen finom szavú skót kollégám,
hajdani egyetemi évfolyamtársam
harminc évvel későbbi megjegyzését
idézzem: – Veszettül javított kiadása az



öregének!
Jimmy lepottyantotta tányérjára a
lekváros kenyeret.
– Egy másik kisfiút? – tudakolta.
– Úgy bizony! Rossz gyereket mégsem
vihetek magammal. Sebaj, majd találok
másikat!
Jimmy egy-két percig gondolkozott a
dolgon, aztán vállat vont, s láthatólag
filozofikusan beletörődött a helyzetbe.
Tovább majszolta a lekváros kenyeret.
Aztán hirtelen elpárolgott az
egykedvűsége. Abbahagyta a rágást, és
kitágult szemmel, riadtan nézett fel rám.
Elvékonyodó hangja csak úgy remegett:
– És a bakancsomat is neki adod?!



Ez nem ökör, ez elefánt!

– Atyaisten, itt a Dzsingisz kán Fu
Manchu!
A gazda a tányérra ejtette vajas lángosát,
és a rémülettől dermedten bámult ki a
konyhaablakon.
Éppen teázgattunk, és csaknem
megfulladtam a félrenyelt kortytól, amint
követtem a tekintetét.
Az üveg mögött egy irdatlan termetű,
távol-keleti külsejű férfi állt. A
himlőhelyes ábrázatból, amelynek bal
felét fültől állig futó, hátborzongató
sebhely torzította el, ferdén metszett
szempár meredt ránk fenyegetően, de
még ennél is ijesztőbb volt a fekete,



zsíros, féloldalas bajusz, amelynek
egyetlen szára jó néhány centiméterre
csüngött le a felsőajakról. A férfi testét
lenge, egzotikus színezésű köntös
borította, melynek bő ujjában mélyen
eltűnt elöl keresztbe font keze.
A gazda felesége torkaszakadtából
elvisította magát, és felpattant az
asztaltól, de én csak ültem, mint akit
megbabonáztak. Egyszerűen hihetetlen
volt ez a jelenés, kivált a yorkshire-i
gazdaság istállóinak, legelőinek
keretében.
Az asszony növekvő hangerővel, már-
már hisztérikusan sikítozott, ám
egyszerre elnémult, és lassan az ablak
felé lépett. Ahogy felénk közelített, az
óriás szája nyájas vigyorra húzódott,



majd kezét is kivonta a köntös ujjából,
és a Stan és Pan-filmek modorában
felénk billegtette ujjait.
– Ez Igor! – nyögte ki az asszony, és
mérgesen visszaperdült a férje felé. –
Ráadásul az én ünneplő pongyolámban!
Te ocsmány ördög, ez csak a te műved
lehet!
A gazda kis híján lefordult a székről
nevettében. Apró tréfája a reméltnél is
nagyszerűbb hatást keltett.
Igor egyike volt a hadifoglyoknak, akik
nemrég csapatostól érkeztek a faluba
mezőgazdasági munkára. A háború végén
foglyok százai dolgozhattak országszerte
a gazdaságokban, ami roppant
szerencsés megoldást jelentett



mindenkinek. A gazdáknak főnyeremény
volt a bőséges munkaerő, a foglyok
pedig elégedetten örvendeztek, hogy a
repatriálásukat megelőző időt a szabad
levegőn tölthetik, kiadós falusi koszton,
a jegyrendszer ínséges világában.
Személy szerint átmenetileg engem is
megszabadítottak egy örökös gondomtól
– nevezetesen a segéderő hiányától. Ez
idő tájt mindig bőségesen találtam
készséges támaszt a nagy állatok
kezelésének nehéz és bonyolult
feladataihoz.
A hadifoglyok persze főként németek
voltak; de akadt köztük számos olasz, sőt
– furcsa módon – orosz is. Először
egészen elhűltem, amikor Darrowby
vasútállomásán száz meg száz kínainak



látszó, német egyenruhás férfi szállt ki a
vagonokból. Idővel megtudtam, hogy
tatárok voltak, akiket erőszakkal
kényszerítettek a német hadseregbe, és
később az angolok fogságába estek. Igor
is közéjük tartozott.
Ismerek yorkshire-i családokat, amelyek
szabadságukat mind a mai napig azoknál
a németeknél és olaszoknál töltik,
akikkel ekkor kötöttek barátságot.
Még akkor is, amikor beültem a
kocsimba, és végignéztem a hívások
listáját, az Igor-ügyön nevettem, a
gazdán pedig még egyre köszörülte
nyelvét a felesége.
Preston, Scarth Lodge: lesántult tehén
– olvastam. Ez húszperces utat jelentett,



és ezalatt szokásom szerint,
szórakozottan fontolgattam a sántaság
lehető okait. A tehén valószínűleg
megsérült, gennyes a lába, ami némi
farigcsálást igényel majd a patakéssel.
De az is lehet, hogy ínrándulása van.
Hamarosan kiderül.
Amikor megérkeztem, Hal Preston éppen
behajtotta a legelőről páciensemet – még
a kocsiból sem kellett kiszállnom, hogy
felállítsam a diagnózist. Olyasmi volt,
ami vajmi kevés örömet szerzett.
A tehén kínosan sántikált: jobb hátsó
lába nem is érintette a talajt. A felhúzott
végtag a törzs alatt lógott, és a medence
tájékán a combcsont domborulata szinte
kibökte a bőrt. A csípőízületi diszplázia
jellegzetes esete!



– Máma reggel történt – jelentette a
gazda. – Tennap este még ollan friss vót,
mint a csík. El nem tunnám gondulni…
– Ne is mondja tovább, Mr. Preston –
vágtam közbe. – Tudom, mi a baja.
Kificamodott a csípője.
– Súlyos a dolog?
– Igen, az. Tudja, iszonyú erőfeszítéssel
jár az elmozdult csont visszahelyezése a
vápába. Még a kutyáknál is nagyon nehéz
feladat, a szarvasmarháknál pedig olykor
éppenséggel lehetetlen.
A gazda elfancsalodott.
– A kórságba is, ammán baj! Ez a tehén
fajin jószág, príma tejelő. Mi lesz vele,
ha maga nem tuggya visszarakni neki?



– Sajnos, végleg nyomorék marad egy
kicsit – feleltem. – A kutyáknál
többnyire kialakul egy nagyon jó
álízület, de a teheneknél más a helyzet.
Igazság szerint sok gazda úgy dönt, hogy
inkább mészároshoz viszi az állatot.
– No, én ugyan nem! – Hal Preston
erősen megdörzsölte az állát. – Úgy
vélekszek, megérdemelne egy
próbálkozást!
– Helyes, ez az én véleményem is. – A
kocsi felé fordultam. – Hazaugrom a
rendelőbe kloroformért, maga meg
legyen szíves, járja körbe a
szomszédokat, és kerítsen néhány izmos
legényt. Annyi segítségre van
szükségünk, ahányat csak talál.



A gazda körülnézett a mérföldekre
nyúló, hullámzó, zöld mezőkön, ahol
nyoma sem látszott másik tanyának.
– A szomszédaim igencsak messzire
laknak innen, de máma nincs is rájuk
szükség. Gyüjjön csak
bejjebb!Bevezetett a konyhába, ahol sült
szalonna pazar, nehéz illata terjengett.
Az asztal körül négy tagbaszakadt német
ült. Mindegyikük előtt sült krumplival,
párolt káposztával, szalonnával,
kolbásszal tornyosra tetézett tányér.
– Ezeket a legényeket szénát kaszányi
kűtték ide hozzám – magyarázta Mr.
Preston. – Úgy vélekszek, eléggé
hasznavehetőnek láccanak.
– De még mennyire!



A németekre mosolyogtam, és
üdvözlésül meglengettem a kezemet.
Nyomban talpra ugrottak, és bokájukat
összevágva meghajoltak.
– Helyes – mondtam a gazdának. – Míg
én hazaszaladok, vacsorázzon meg maga
is! Fél óra múlva itt leszek.
Miután visszajöttem, elvezettük a tehenet
egy puha fűvel borított helyre.
Gyötrelmesen lassan poroszkált szegény
azon a szinte használhatatlan lábán.
Fejére csatoltam az altatókosarat, és
csepegtetni kezdtem a kloroformot a
szivacsra. Amikor a tehén beszippantotta
a furcsa gőzt, szeme elkerekedett
meglepetésében, aztán egy kicsit
botladozott ide-oda, végül eldőlt a



füvön.
Az állat lágyéka alá vastag rudat
csúsztattam, a rúd két végéhez
odaállítottam a két legerősebb férfit,
aztán kötelet hurkoltam a tehén csüdje
fölé, és a kötél végét Mr. Preston meg a
maradék két német markába nyomtam.
A műtő készen állt. Jómagam a tehén
medencéje fölé kuporodtam és két
tenyeremet a combcsont kidomborodó
fejére helyeztem Vajon ott marad-e
mozdíthatatlanul, vagy érezni fogom,
amint visszazökken rendes helyére, az
izvápába?
Akár így, akár úgy, eljött a pillanat, és én
mély lélegzetet vettem.
– Most! – bődültem el, és a három férfi



teljes erővel húzni kezdte a kötelet, míg
mellettem kétfelől a barna
kordbársonyba bújtatott, izmos karok a
rúddal ellensúlyozták a feszítést.
Látványnak éppenséggel nem túl
épületes ez a nekikeseredett huzavona,
középütt az alvó állattal, annyi szent!
Kifinomultan tudományosnak sem hat
különösebben – de hát a falusi praxisban
ez bizony nem ritkaság.
Ám az adott pillanatban nemigen jutott
időm holmi elméletek felállítására –
minden gondolatomat a tenyerem alatt
domborodó csont foglalta el.
– Most! – üvöltöttem megint, és válaszul
ismét felhangzottak az erőlködés
nyögései.



Kínomban a fogamat csikorgattam. Az a
nyavalyás csont meg se moccant. Fel
nem foghattam, hogyan képes ellenállni
ilyen irtózatos erőnek, de szilárd volt,
akár a szikla.
Aztán éppen, amikor kezdett hatalmába
keríteni a csüggedés, valami mocorgást
éreztem az ujjaim alatt. Ezt követően már
pillanatokon belül lezajlott minden. Az
eszeveszett nyomásra a combcsont feje
megemelkedett, és hangos kattanással a
helyére zökkent. Győztünk!
Ujjongó örömmel lóbáltam meg a
karomat.
– Rendben van, elengedhetik!
Térden kúsztam oda a tehén fejéhez, és
lecsatoltam róla az altatókosarat.



Felemeltük és hasmánt fektettük az
állatot, ő meg csak hevert, hunyorgott és
a fejét rázogatta, amint lassan eszméletre
tért. Alig győztem várni a pillanatot,
amely az állatorvosi pálya egyik
legnagyobb jutalma, és az be is
következett: a tehén talpra állt, és a
sántítás legcsekélyebb jele nélkül
tovaballagott a füvön. A tűző napfényben
öt izzadt férfiarc bámult utána boldog
elképedéssel, és noha én már nem
egyszer átéltem ilyen eseményt,
elárasztott a diadal mindig újdonatúj
melege.
Cigarettával kínáltam a hadifoglyokat, és
mielőtt hazamentem, csapra vertem
gyatra némettudásomat.
– Danke schön! – böktem ki lelkesen, és



úgy is gondoltam.
– Bitte! Bitte! – kiabáltak vissza, fülig
érő mosollyal.
Borzasztóan élvezték az egész ügyet, én
meg hirtelen megéreztem, hogy ebből
alighanem nagy történet lesz, amelyet
számtalanszor elmesélnek majd odahaza.
Néhány nappal később Siegfried meg én
a harfordi Village Farmra szálltunk ki.
Azért mentünk mind a ketten, mert
közölték, hogy páciensünk, egy Red Poll
ökör meglehetősen makrancos
természetű, és úgy véltük, javallott nála
a csapatműtét.
A gazda kivezetett az istállóba, ahol
mintegy húsz marha rágcsálta a répát.



– Ott van, ni! – intett egy éktelenül kövér
jószág felé. – Ammeg az a micsoda,
amékrül beszéltem. – És a futball-labda
nagyságú daganatra mutatott, amely az
állat hasán himbálódzott.
Siegfried keményen a gazda szemébe
nézett.
– No hallja, Mr. Harrison, ehhez aztán
már igazán réges-rég ki kellett volna
hívnia minket! Miért hagyta ekkorára
nőni?
A gazda levette a kalapját, és tűnődve
megvakarta a fejét.
– Hát, tuggya, hogy van ez, doktor úr.
Mán rég fel akartam híni de mindég
kiment a fejembül, osztán az idő meg
csak múlt.



– Mostanra meg már fene nagy lett –
morogta Siegfried.
– Tudom, tudom. Csak hát folyvást azt
reméltem, hogy hátha leveti magárul,
amilyen vad ez a nyavalyás! Ehhő még
hozzányúni se igen lehet…
– No, rendben van – vont vállat
Siegfried. – Hozza a kötele aztán
behajtjuk abba a szemközti rekeszbe!
A gazda elsietett, Siegfried pedig
odafordult hozzám.
– Tudod, James, ez a daganat korántsem
olyan félelmetes, amilyennek látszik.
Nézd, milyen gyönyörűen
lekocsányosodott; és ha sikerül abba a
keskeny nyakba bedöfni egy helyit,
elköthetjük, és egy szempillantás alatt



leszedjük!
– A gazda megjött a kötéllel, egy
cejgnadrágos, apró, fekete emberke
kíséretében. Ez itt Luigi – mutatta be. –
Olasz hadifogoly. Angolul egy mukkot se
tud, de ölég hasznavehető egy csomó
munkában.
El is tudtam képzelni, hogy Luigi
hasznavehető. Termetre ugyan alacsony
volt, de széles válla, izmos karja
roppant erőre vallott.
Köszönésünket főhajtással, megfontolt
mosollyal viszonozta. Méltóság és
önbizalom sugárzott belőle.
Némi körbefutkosás után sikerült
páciensünket az istállóból átterelni a
rekeszbe, de hamarosan ráeszméltünk,



hogy az igazi vesződség csak ezután
kezdődik.
A Red Poll-marhák igencsak nagy
termetűek, és egy rossz természetű
példány jókora gondot okozhat. Ennek a
debellának még a szeme sem állt jól, és
a kikötésére irányuló próbálkozásaink
egytől egyig eredménytelenek maradtak.
Vagy elugrott a hurok elől, vagy
fenyegetően rázta felénk a fejét. Egyszer,
amint mozdonyként eldübörgött
mellettem, sikerült elkapnom az orrát, de
úgy rázott le magáról, akár egy legyet,
sőt, a hátsó lábával kirúgott felém, és
istentelenül combon trafált.
– Ez nem ökör, ez elefánt! – lihegtem. –
Mennyei Atyám, hogy fogjuk ezt
elkapni?



Az efféle állatoknál alkalmazott nyugtató
injekciók és a megzabolázásukhoz
használt fémkalodák e pillanatban még a
távoli jövő méhében rejtőztek, így hát
Siegfried meg én komor mélabúval
bámultuk az ökröt. Ekkor azonban
előlépett Luigi.
Felemelte a kezét, és ékes olasz nyelven
hosszú szóáradatot zúdított ránk.
Egyikünk sem értette egy szavát sem, de
amikor roppant szertartásosan a fal
mellé terelt minket, kezdtünk valamit
kapiskálni. Nyilvánvaló, hogy készül
valamire – de mire?
Luigi ezután macskaszerű lopakodással
megközelítette az ökröt, majd
villámsebesen, két kézzel megragadta az



egyik fülét. Az állat persze azonmód
odébb lódult, de már korántsem az
eddigi hányavetiséggel. Luigi a
hossztengelye mentén csavargatni kezdte
a fület, és ez úgy hatott, akár egy
fékberendezés: az állat egyre lassított,
végül megtorpant, és csak állt oldalra
hajtott fejjel, miközben szinte
panaszosan pislogott az aprócska
emberre.
A látvány ellenállhatatlanul emlékeztetett
a Billy Buntert ábrázoló képekre, amint
éppen elcsípi a szürkebarátok
rendfőnöke, és szinte vártam, hogy az
ökör felordítson: – Júúúj! Nyomoronc!
Hagyd a fülem!…
De sok időm nem volt a töprengésre,
mert Luigi, immáron a helyzet korlátlan



ura, a himbálódzó daganat felé intett
fejével.
Siegfried meg én ugrottunk, mint a
szöcske. Sem ő, sem én soha életünkben
nem láttuk még, hogy valaki a fülénél
fogva fékezze meg a marhát, de
eszünkben sem volt ezt most megvitatni.
Ki kellett használnunk egyetlen
esélyünket.
Én a daganatot dajkáltam a tenyeremben,
Siegfried a helyi érzéstelenítőt
injekciózta be a nyélbe. A tű
behatolására a szőrös láb megvonaglott,
és rendes körülmények közt bízvást
kirugdostak volna minket a rekeszből,
ám Luigi újabb félfordulatnyit csavart a
fülön, hevesen záporozó, dallamos
szidalmakkal körítve. Az ökör azonmód



beadta a derekát, és moccanás nélkül
tűrte, hogy munkálkodjunk rajta.
Siegfried erős fonállal elkötötte a
nyakat, és az ekrazőrrel vérmentesen
átmetélte. A daganat a szalmára huppant.
A műtét véget ért.
Luigi elengedte az ökör fülét, és higgadt
félmosollyal, nyájas fejbólintással
fogadta magasztalásunkat. Szó, ami szó,
lenyűgöző egyéniség volt.
Siegfried meg én még most, több mint
harminc év után is gyakran emlegetjük.
Később mindketten többször is
megkíséreltünk jól megtermett marhákat,
a fülüket csavargatva megzabolázni, de
még véletlenül sem jártunk sikerrel. Mi
lehetett vajon Luigi – acélmarkú amatőr,



vagy paraszt, aki csak az Olaszországban
emberemlékezet óta használt módszerrel
élt?
Egy csöndes nyári alkonyatban hazafelé
hajtottam a vizitek után, amikor énekszó
ütötte meg a fülemet. Sokszólamú, dúsan
áradó kórus zengett, valahonnan a
semmiből. Megállítottam a kocsit, és
letekertem az ablakot. Körülöttem a
hullámzó dombok taraját még fel-
felszikráztatták a Nap utolsó sugarai, de
a kőfalakkal tagolt lankákon legelésző
marhákat és birkákat kivéve, nyomát sem
láttam élőlénynek.
Aztán az egyik fennsík magasában
megpillantottam a Knowle-majorságot,
és eszembe jutott, hogy oda orosz
hadifoglyok százait kvártélyozták be.



Ők énekelgették hazájuk dalait, ám a
hatalmas épület ablakaiból áradó
dallamok nem csak amúgy
véletlenszerűen csengtek össze. Odabenn
egy hatalmas, fegyelmezett énekkar szólt
a lágy szellő mély férfihangok
összeolvadó, gyönyörűséges harmóniáit
lebegtette, sodorta messze…
Sokáig, igen sokáig, egész sötétedésig
ültem ott, s hallgattam őket szinte
megigézve; csak a leszálló éjszaka hűvös
leheletére húztam fel a kocsi ablakát, és
indultam haza.
Évekkel később olvastam valahol, hogy
akkor ezeket az oroszokat otthon halál
vagy börtön várta, és valahányszor
sorsukon tűnődtem, eszembe jutott az a



nyári alkonyat, amikor olyan
szépségesen énekeltek a yorkshire-i
dombvidék békességében.



… a főztje bámulatos volt

1961. október 29.
– Reggeli, Mr. Herriot!

A kantin pincérje kopogott be kabinom
ajtaján. Ez először történt, de a nap
folyamán később többször is
megismétlődött. – Ebéd, Mr. Herriot! –
Vacsora, Mr. Herriot! – Kávé, Mr.
Herriot! – Az üde képű, tizenhét éves
legényke gondosan ügyelt rám, hogy
semmiben ne szenvedjek hiányt.
Loholtam is a kantinba. Legnagyobb
meglepetésemre üresen találtam, de az
asztalon hatalmas kávéskanna díszelgett,
nagy halom rozskenyér, továbbá hideg
hús- és halfélék figyelemre méltó



választékának társaságában. Kilenc
különféle fogást számoltam össze.
Mi tagadás, elég szokatlan volt ez a
reggeli; de már olyannyira gyötört az
éhség, hogy haladéktalanul
megrohamoztam. Nagy boldogan
leöblítettem a mesés kávéval a csodás
ecetes-hagymás heringet, a füstölt sonkát
meg a rendkívül ízletes
fasírtgombócokat, de ekkor megjelent a
pincérfiú, és mosolyogva elém rakott két
tükörtojást, sült angolszalonnával.
Meglepődtem, de nem hátráltam meg; s
bár a hajó hol fel, hol lebukdácsolt a
hullámokon, újabb ostromot indítottam,
miközben hálát adtam a Gondviselésnek,
hogy hírből sem ismerem a
tengeribetegséget.



Hamarosan ketten is csatlakoztak
hozzám: az első tiszt, egy kövér kis
ember, akit szintén Rasmussennek hívtak,
és Hansen, a fekete hajú, mókás képű
főgépész.
Mindketten éppen csak törték az angolt,
de sikerült egész jól elbeszélgetnünk
különféle témákról, többek közt a
totószelvényekről, amelyeket,
valahányszor csak alkalmuk nyílt,
beszereztek, és legjobb tudásuk szerint,
de mindig sikertelenül töltöttek ki.
Reggeli után lementem megszemlélni az
állataimat. Nagyjában-egészében jól
érezték magukat, de észrevettem, hogy az
egyik juh sántikálva megy a szénájához.
Megvizsgáltam a lábát, és enyhébb



körömgyulladást találtam nála.
Értesüléseim szerint az orosz
állatorvosok igen aprólékosan és
lelkiismeretesen végezték az ellenőrzést,
de ez az eset elkerülte a figyelmüket. Az
érintett kis területet alaposan
bepermeteztem Terramycinnal; bíztam
abban, hogy a kezelés többszöri
megismétlésével rendbe hozom az
állatot, mielőtt megérkeztünk
Klaipédába.
Amint a ketrecek mentén járkáltam,
megláttam, hogy egy másik juh
szenvedően hunyorgat, és
megállapítottam, hogy a szeme könnyes
és gyulladt. De mivel egyetlen más
állatnál sem tapasztaltam hasonlót, úgy
véltem, ennek alkalmasint valami irritáló



anyag került a szemébe, mialatt Hullba
szállították. Némi chloramphenicolos
szemkenőcsöt nyomtam a szemgolyókra,
és elhatároztam, hogy ezt délben és este
is megismétlem.
Körutamat azzal a szívderítő gondolattal
fejezhettem be, hogy gyógyszerkészletem
mind ez ideig kielégítőnek bizonyult.
Ebéd előtt a kapitány beinvitált a
kajütjébe egy pohár sörre. Ő maga, bár
kifinomultan jó modora volt, egyenesen
az üveget húzta meg; sőt a nap folyamán
rájöttem, hogy a többi tiszt is ezt a bevált
módszert használja. Elém azonban
poharat tett.
Az asztal végére telepedtem, kitöltöttem
magamnak a sört – abban a pillanatban a



hajó rettenetesen billent. Székestől
feldőltem, a szó szoros értelmében a
levegőbe repültem, aztán oldalvást
végigszánkáztam a padlón, és a sarokban
álló íróasztal alatt kötöttem ki. A
poharam miszlikbe tört, és a padlón a
kincset érő Carlsberg Special jókora
tócsája terjengett.
A kapitány aggódva sietett segítségemre.
– Jaj, Mr. Herriot, remélem, nem ártott
magának!
Mint említettem, kitűnően beszélt
angolul, de alkalomadtán apróbb
pontatlanságokkal.
– Kutya bajom – feleltem nevetve.
Feltápászkodtam, és nekiláttam egy



újabb üvegnek, de ezúttal jól
kitámasztottam, azaz nekifeszítettem a
térdemet az asztallábakhoz. Kezdtem
okulni.
A balesetecske után lementünk ebédelni,
és elhaladtunk a szakács konyhafülkéje
mellett. Körülbelül akkora volt, mint egy
terebélyesebb kredenc, zsúfolásig teli
fazekakkal, serpenyőkkel, tűzhelyekkel
meg élelmiszerekkel. Elgondolni sem
tudtam, hogy ebben a pirinyó
helyiségben miként lenne képes bárki is
rendes ételeket készíteni, és eszembe
jutott, hogy talán ez az oka a fényűzően
bőséges reggelinek. A többi étkezés
alkalmasint silányabb lesz, és lelkileg
már bele is nyugodtam, hogy az utazás
folyamán meglehetősen primitív



étrenddel kell majd beérnem.
Amikor valamennyien összegyűltünk a
kis tiszti kantin asztala körül, feltálalták
az első fogást. Pazar spárgakrém levest
kaptunk, amelyben húsgombócok és
jókora spárgafejek úszkáltak. A
következő mesterművet a kapitány
„csontozott madár”-nak nevezte –
petrezselyemmel, fűszerekkel, sonkával
töltött, porhanyós borjúszeletek közé
szardellát ágyazott a szakács. Végezetül
fahéjjal bőven megszórt, mélyében
őszibarackot rejtegető szágópuding
került elénk. Finom kávé mellé még
finomabb dán sajtot csemegéztem, és úgy
éreztem magam, mintha a Ritzben
dőzsölnék.
Az ebéd végeztével bedugta fejét az



ajtón a termetes, mosolygós, fehér
kötényes szakács, én meg odakiáltottam
neki, hogy a főztje bámulatos volt. Ezzel
láthatólag nagy örömöt, de meglepetést
is okoztam neki, mivel a jelek szerint a
hajó tisztjei magától értetődőnek
tekintették a dolgot.
– Köszönöm, köszönöm, köszönöm! –
felelte még szélesebb mosollyal és
szapora bólogatással.
Úgy bámult rám, mintha egész életében
engem keresett volna. Az az érzésem
támadt, hogy itt most egy jó barátra
tettem szert.
Ebéd után ismét leballagtam a juhokhoz
a fedélközbe és a rakodótérbe, hogy
tisztes nevén nevezzem szállásukat, de



menet közben önkéntelenül is megálltam
a fedélzeten, és nagy kortyokban ittam
magamba a hihetetlenül tiszta levegőt, a
végtelenbe nyúló hullámok fölött.
Sétálgatni igencsak bonyolult lett volna,
sőt még egyenesen állni is csaknem
lehetetlennek bizonyult, a hajó állandó
bukdácsolása miatt.
Odalenn gondosan végigvizsgáltam az
állatokat. Valami nyomta a szívemet.
Már előzőleg is megütötte a fülemet egy-
egy elvétett köhögés, de nem fordítottam
rá különösebb figyelmet, mert időnként
minden birka köhög. Csakhogy amióta
elindultunk, a köhögés gyakoribbá vált,
és reszelős felhangjait túlontúl jól
ismertem.
Miközben ide-oda járkáltam, ismét



meghallottam, és ezúttal kinyomoztam,
melyik állattól származik. Bemásztam a
ketrecbe, amelyben csupa Lincoln-juh
állt, és kicsit megzargattam őket, mire
néhány másodperc múlva szabályos
köhögőkórus alakult ki. Most már
tudtam: légcsőhurutjuk van.
Néhányuknak megmértem a lázát, a
dülöngélő falhoz dőlve, hogy le tudjam
olvasni a hőmérőt, de egyértelműen
kiderült, hogy másodlagos fertőzés nem
lépett fel. Egyszerű, paraziták okozta
bronchitiszük volt, és sajnos a
kofferemben szerénykedő, szánalmas kis
gyógyszerkészlettel semmit sem tehettem
ellene! Később persze, amikor már a
kabinban írtam feljegyzéseimet,
ráeszméltem, hogy ez csupán enyhe



fertőzés lehet, és mivel az állatok már
nincsenek a legelőn, amellett tökéletes
kondícióban vannak, és bőségesen
kapnak jó minőségű takarmányt, előbb-
utóbb minden bizonnyal kilábalnak
belőle. Mindazonáltal egy csöppet sem
örültem a dolognak. Hullban nem vették
észre az állatorvosok, de Klaipédában
valószínűleg észreveszik majd –
márpedig én egészséges állatokat
szerettem volna átadni nekik!
Ezt követően egy szerfölött érdekes órát
töltöttem a parancsnoki hídon a
kapitánnyal. Elmagyarázta nekem,
hogyan működik a radar meg a sok egyéb
szerkentyű, és megmutatta pozíciónkat a
térképen. Hollandia partjai mentén
hajóztunk, de a szárazföld látótávolságán



kívül.
Nagyon izgalmasnak találtam a
tengerészek térképészeti szemléletét. A
tengert vonalak, szavak, számok
bonyolult tömegével ábrázolják, a
szárazföldet meg üres fehérség jelzi
náluk.
Este fél hétkor ismét sor került arra, amit
igénytelen életmódnak képzeltem volt.
Vékonyra szeletelt csemegeuborka dús
koszorújában sült csirke hegyek
tornyosultak, olyan pikáns töltelékkel,
amilyet még életemben nem ettem. Ezt
gyümölcs követte, de persze ott
sorakozott az asztalon az
elmaradhatatlan paradicsomos hering,
szalámi, sózott marhahús, sertéssült,
füstölt sonka, szalonna, a szépen



felszeletelt dán felvágottak meg sajtok
végtelen seregével. És akkor még nem is
említettem a dánok két kedvencét – a
májpástétomot meg a különféle hideg
mártásokat!
A hajó tisztjei szemlátomást ezt a két
csemegét szerették a legjobban, kivált a
mártásokat, amelyeket rozskenyérrel
törölgettek ki tányérjukból az étkezés
végén.
Vacsora után kényelembe helyezkedtünk,
hogy dohányfüst meg pálinka és sör
mellett két óra hosszat történeteket
meséljünk egymásnak. Úgy sejtettem,
esténként ez itt a bevett szokás. A
tengerészek egyébként fantasztikusan
érdekes históriákat meséltek a különféle
országokról és népekről, meg a maguk



gyakran elképesztő úti kalandjairól.



Gyertek, igyunk egy pofa sört!

– Ezt Hemingway írta, ugye?
Norman Beaumont megrázta a fejét.
– Nem, Scott Fitzgerald.
Nem vitatkoztam, mert Norman
rendszerint jobban tudta. Sőt, éppen ez
volt az egyik legvonzóbb tulajdonsága.
Mindig örültem a gyakorlatra hozzánk
látogató állatorvos-hallgatóknak.
Segítettek cipekedni, hurcolászni,
nyitogatták a kapukat, és társaságot
nyújtottak hosszú, magányos
körutainkhoz. Cserébe tömérdek tudást
szívtak magukba a kocsiban folytatott
beszélgetéseinkből, és értékes
tapasztalatokat szereztek tanulmányaik



gyakorlati részét illetően is.
A háború óta azonban jelentősen
megváltozott a viszonyom ezekkel a
fiatalemberekkel. Rájöttem, hogy
legalább annyit, ha nem többet tanulok
tőlük, mint amennyit ők tőlem.
Ez természetesen abból eredt, hogy az
állatorvosi oktatásban nagy ugrás
következett be. A felsőbb szervek
hirtelen felfedezték, hogy nem csupán
lódoktoroknak kell lennünk, hogy
drámaian megnövekedtek az új,
széleskörű lehetőségek a kisállatok
kezelése terén. Egyre fejlettebb
gyógymódokat, sebészeti eljárásokat
kezdtek alkalmazni a nagy állatoknál is,
és a diákok hatalmas előnyre tettek szert,
mivel az új állatorvosi egyetemek



modern klinikáin és műtőiben módjuk
nyílt látni is mindezt.
Új szakkönyvek tömege született,
amelyek mellett az én lovakkal
kapcsolatos agyonlapozgatott köteteim
muzeális daraboknak rémlettek.
Fiatalember voltam még, de büszkén
dédelgetett, roppant tudományom máris
kezdett érdektelenné avulni. Patavérfolt,
sipolyos sorvadás, hám okozta
feldörzsölés, hímpók, inpók – mindez
mintha nem is lett volna már fontos.
Norman Beaumont utolsó évét végezte,
és az információk kiapadhatatlan forrása
volt, amelyet szomjasan, mohón
szürcsöltem. De az állatorvosi
tudományokon kívül az irodalmat és az
olvasást is egyformán szerettük.



Ha nem a szakmáról beszéltünk,
többnyire az irodalomról folyt a szó, és
Norman társasága beragyogta napjaimat,
megkurtította a zötyögést a gazdaságok
közt.
Végtelenül szeretetre méltó volt,
huszonkét esztendejét meghazudtolóan
szertartásos és méltóságteljes modora
dacára, amelyet csak fanyar humora óvta
meg a nagyképűségtől. Nála tökéletesebb
mintaképét a szilárd, megbízható
polgárnak sose láttam, és ezt a
benyomást csak erősítette enyhén körte
alakú termete, no meg az, hogy eltökélten
próbálkozott pipázni.
A pipával egyelőre még kissé nehezen
boldogult, de egy percig sem



kételkedtem, hogy diadalmaskodni fog
felette. Lelki szemeimmel előre láttam,
milyen lesz húsz év múlva: határozottan
pocakos férfiú ül majd a kandalló előtt,
hitvese és gyermekei társaságában, nagy
füstfellegeket eregetve a végül leigázott
pipából – egy derék, megbízható
családapa, kiterjedt, virágzó praxissal.
Míg a terméskő falak tovasuhantak a
kocsi ablaka mellett, visszatereltem a
szót az újfajta műtétekre.
– És komolyan mondja, hogy maguk az
egyetemi klinikán császármetszést
végeznek teheneken?
– Te jó ég, hát persze! – Norman
lendületes mozdulattal gyufát tartott a
pipájához. – Dögivel csináljuk, afféle



napi rutin.
Szavai több súlyt kaptak volna, ha egy
kis füstfelhőt is pöffenthet utánuk, de túl
szorosan találta megtömni a pipát, és bár
a nagy igyekezettől beesett az arca,
kidülledt a szeme, nem sikerült
megszívnia.
– Atyaisten, maguk nem is tudják, milyen
szerencsések – mondtam. – Hogy én
hány meg hány órát töltöttem az
istállópadlón a borjúelletés
rabszolgamunkájával… Hány meg hány
magzatot kellett darabolással kiszednem,
hányszor köptem ki a tüdőmet, míg a
fejet igyekeztem megfordítani, vagy
kézbe kaparintani a lábat!
Meggyőződésem, hogy ez a kínlódás jó
pár évvel megrövidítette az életemet.



Pedig ha tudom a módját, egy takarékos,
egyszerű kis műtéttel megtakaríthattam
volna magamnak a sok vesződést!
Egyébként hogyan csinálják?
A diák fölényes mosolyt vetett rám.
– Nem nagy ügy, igazán. – Ismét
meggyújtotta a pipát, lenyomkodta benne
a dohányt, és felnyüszített, mert a parázs
megégette az ujját. Egy-két pillanatig
hevesen rázogatta a kezét, majd felém
fordult. – Úgy látszik, soha nincs vele
semmi zűr. Kábé egy órát tart, és egy
csöppet sem nehéz meló.
– Bámulatos – ingattam irigyen a
fejemet. – Kezdem azt hinni, hogy túl
korán születtem. Gondolom, ugyanígy
megy a birkáknál is, ugye?



– Igen, igen, természetesen – vetette oda
fölényesen Norman. – Birkáknál,
teheneknél, kocáknál egyaránt…
tömegével intézik el őket, minden áldott
nap. Semmi az egész. Csaknem olyan
gyerekjáték, mint szukát ivartalanítani.
– Bizony, szerencsések maguk, fiatalok!
Sokkal könnyebben megbirkóznak egy
ilyen műtéttel, hiszen már annyiszor
látták, hogy kell csinálni.
– Igaz, igaz. – A diák szétmeresztette
ujjait. – No persze, a szarvasmarháknál
a partusok többsége nem igényel
caesarotómiát, de én annak is mindig
örülök, ha egy normális elletést
jegyezhetek be az esetnaplómba.
Helyeslően bólintottam. Norman



esetnaplója igazi látványosság volt:
vastag, nagy füzet, súlyos bőrkötésben,
amelyben piros tintával írt címszavak
alá aprólékosan bevezetett minden
érdekes ismeretforgácsot. A vizsgáltató
professzorok mindig látni akarták az
efféle naplókat, és nem volt vitás, hogy
ez a példány jó néhány jegyet
eredményez majd Norman diplomájában.
Az augusztusi bankszünet vasárnapja
volt, és Darrowby piacterén egész nap
csak úgy hemzsegtek a kirándulók.
Valahányszor áthajtottunk a téren, némi
irigységgel néztem a jókedvű tolongást.
Láthatólag vajmi kevés ember kénytelen
dolgozni vasárnap is.
Késő délután letettem gyakornokunkat
szállásánál, és hazamentem teázni a



Skeldale House-ba. Éppen befejeztem az
uzsonnát, amikor szólt a telefon. Helen
vette fel.
– Mr. Bushell hív a Sycamore House-ból
– mondta. – Elli egyik tehene.
– A fene egye meg! Azt hittem, legalább
ma este együtt lehetünk. – Letettem a
csészét. – Légy szíves, Helen, mondd
meg neki, hogy mindjárt megyek. –
Amikor Helen lerakta a kagylót,
elvigyorodtam. – Ha más nem is, de
Norman boldog lesz. Épp ma mondta,
hogy szeretne ilyesvalamit az
esetnaplójába.
Igazam volt. A fiatalember kezét
dörzsölte örömében, amikor beugrottam
érte, és útközben is majd felvetette a



jókedv.
– Éppen verseket olvastam, amikor
becsengetett – mesélte. – Imádom a
verseket! Mindig találni bennük valamit,
amit az életünkre vonatkozik. Mit szól
például ehhez, a mostani percre, amikor
valami érdekesre számítunk: „Az emberi
szívben örök tavasz a remény”?
– Alexander Pope: „Tanulmány az
emberről” – dünnyögtem.
Én korántsem lelkesedtem annyira, mint
Norman. Sosem lehet tudni, hogy az
ellésnél mi vár ránk.
– Remek! – nevetett a fiú. – Magán
nemigen lehet kifogni.
Behajtottunk a gazdaság kapuján az



udvarra.
– Elgondolkoztatott ezekkel a versekkel
– mondtam. – Az én fejemben most
állandóan az zümmög: „Ki itt belépsz,
hagyj fel minden reménnyel.”
– Dante, Inferno, magától értetődik. De
ne legyen ilyen pesszimista! –
Megveregette a vállamat, míg magamra
ráncigáltam a gumicsizmát.
A gazda bevezetett minket az istállóba,
ahol az ablakkal szemközti rekeszben
kicsinyke tehén nézett fel ránk szorongva
a szalmaágyról. Feje fölött az egyik
deszkára odakrétázták a nevét: Bella.
– Nem valami nagy ez a tehén, Mr.
Bushell – jegyeztem meg.



– He? – pislantott rám kérdőn a gazda,
és csak ekkor jutott eszembe, hogy kicsit
süket.
– Elég pöttöm jószág! – üvöltöttem.
A gazda vállat vont.
– Hát, mindég ölég ványadt kis pára vót.
Mán az első bornyújával is
megkínlódott, de utána egész fájinul
tejelt.
Miközben kibújtam az ingemből, és a
karomat szappanoztam, gondterhelten
szemléltem a tehénkét. Keskeny
medencéje nagyon nem tetszett, és
magamban némán elrebegtem minden
állatorvosok fohászát, hogy a borjú
lehetőleg minél kisebb legyen odabenn.



A gazda lábával meglökdöste a
zsemlyeszínű testet, és ráordított a
tehénre, hogy keljen fel.
– Moccanni se akar, Mr. Herriot! –
panaszolta. – Egész álló nap a fájásai.
Úgy vélekszek, nagyon kidöglött mán.
A hírnek nem örültem. Mindig valami
nagy bajt jelez, ha egy tehén túl sokáig
erőlködik eredménytelenül. És ez a kis
állat a végsőkig kimerültnek látszott.
Feje mélyen lecsüngött, szemhéja
fáradtan ereszkedett alá.
Nos, rendben van, ha ő nem áll fel,
nekem kell lefeküdnöm. Amint csupasz
mellkasom a talajhoz sutrálódott, azon
morfondíroztam, hogy a macskaköveket
bizony egy csöppet sem lágyítja meg az



évek múlása. De amikor becsúsztattam
kezemet a hüvelybe, megfeledkeztem a
magam kényelmetlenségéről. A
medencenyílás cudarul szűk volt, és amit
mögötte kitapintottam, attól megfagyott
bennem a vér. Két irdatlan nagyságú
csülök, amelynek hasított felszínén egy
hatalmas orr pihent, vonagló
orrcimpákkal. Nem is kellett volna
tovább vizsgálódnom, de egy újabb
erőfeszítéssel, néhány centiméterrel
beljebb nyúltam, és ujjaimmal
kitapogattam a domború homlokot,
amely úgy beszorult a szűk járatba, mint
dugó a palackba. Amint visszahúztam a
kezem, a borjú érdes nyelve
megnyalintotta a tenyeremet.
A sarkamra ültem, és felnéztem a



gazdára.
– Odabenn egy elefánt van, Mr. Bushell.
– He?
Megemeltem a hangom.
– Hatalmas nagy a borjú, és nem jut ki!
– Nem tunná kivagdalni?
– Sajnos, nem. A borjú él, és különben
sem férek hozzá. Nincs hely a
művelethez.
– Hajjaj, ammán nagy baj – sóhajtott Mr.
Bushell. – Olyan fájintos tejelő! Nem
vóna lelkem mészárszékre kűdeni!…
Nekem sem volt. Gyűlöltem még a
gondolatot is, de hirtelen csodálatos fény
villant egy új horizonton. Eljött a döntő



pillanat, a történelmi pillanat!
Egyetemistánkhoz fordultam:
– Nos, Norman, ez az! A császármetszés
eszményi indikációja! Micsoda
szerencse, hogy maga is itt van! Most
irányíthatja a műtétet!
Kissé elragadott a lelkes izgalom, és
alig vettem észre a fiatalember szemének
szorongó rebbenését. Talpra ugrottam, és
megragadtam a gazda karját.
– Mr. Bushell, császármetszést szeretnék
végezni a tehenén.
– Micsodát?
– Császármetszést! Felnyitom, és
műtéttel segítem világra a borjút.
– Aszongya, hogy a hasán szedi ki



belüle? Mint az asszonyoknak szokták?
– Pontosan.
– Azannya mindenit! – szaladt fel a
gazda szemöldöke. – Sose hallottam,
hogy ezt már tehennel is tuggyák
csinyáni!
– Most már könnyűszerrel – vetettem
oda fölényesen. – Az utóbbi pár évben
sokat fejlődött a tudomány.
A gazda megvakarta a füle tövét.
– Hát, nem is tudom. Én úgy vélekszek,
beledöglik ez a szegény pára, ha ollan
veszett nagy lukat vágnak rajta. Talán
mégis jobb vóna mészáros kezire anni.
Úgy legalább kapok érte pár vasat,
kisebb lesz a veszteségem.



Foszladozni látszott életem nagy
lehetősége.
– De hát ez a tehén olyan nyiszlett kis
jószág. A húsa jóformán semmit sem ér,
viszont egy kis szerencsével esetleg
elevenen szedhetjük ki belőle a borjút.
Megszegtem az egyik alaptörvényemet –
soha nem szabad a gazdát rábeszélni
semmire –, de elfogott valami őrület.
Mr. Bushell hosszan nézett rám, majd
változatlanul kétkedő arckifejezéssel
bólintott egyet.
– Na jó, oszt mire vóna szüksége?
– Két vödör meleg vízre, szappanra,
törölközőre – vágtam rá. – És bevinnék a
házba kifőzni néhány műszert, ha
megengedi.



Mihelyt a gazda hátat fordított, nagyot
csaptam Norman vállára.
– Jobb helyzetet kívánni sem lehetne!
Fényünk van bőven, élő borjúra
számíthatunk, ráadásul a szegény Mr.
Bushell erősen nagyot hall. Ha nem
beszélünk hangosan, menet közben
bármit kérdezhetek magától.
Norman nem szólt egy szót sem.
Megkértem, hogy amíg a konyhában
kerítek egy fazekat, és kifőzöm a
műszereket, bálázzon fel néhány köteg
szalmát, hogy legyen mire kirakni a
felszerelésünket, és szórjon friss almot a
tehén köré. Hamarosan készen állt a
rögtönzött műtő. A szalmabálákra
borított tiszta törölközőn takarosan
sorakoztak a fecskendők, sebvarró



anyagok, szikék, ollók, helyi
érzéstelenítők és vattacsomók.
Fertőtlenítőt tettem a meleg vízbe, és a
gazdához fordultam:
– Most áthengerítjük Bellát az oldalára,
és maga fogja majd le a fejét, Mr.
Bushell! Nem hiszem, hogy túl sokat
mocorogna, amilyen fáradt szegény.
Norman meg én megtoltuk Bellát a
lapockájánál, ő pedig minden ellenállás
nélkül az oldalára dőlt. A gazda rátérdelt
a nyakára, s így a bal horpasz teljes
hosszában rendelkezésünkre állt.
Megböktem egyetemistánkat.
– Hol csináljam a bemetszést? – súgtam.
Norman megköszörülte a torkát.



Nos…öööö…hát körülbelül… –
Tétován a tehén hasa felé mutatott.
Bólogattam.
– Szóval a bendőtrokározás környékén?
Szerintem azért valamicskével lejjebb
kéne.
Kezdtem lenyírni a szőrt, jó harminc
centiméter hosszú sávon. Ennek a
borjúnak jókora nyílásra lesz szüksége,
hogy kiférjen. Aztán sebesen
beinjekcióztam a műtéti területet a helyi
érzéstelenítővel.
A császármetszést ma is helyi
érzéstelenítéssel végezzük, az állat
közben többnyire nyugodtan heverészik,
vagy éppenséggel áll. Természetesen
nem érez semmilyen fájdalmat, sőt, jó



néhány ősz hajszálat köszönhetek egyik-
másik türelmetlenebb jószágnak, amely
hirtelen megbokrosodott, és az operáció
kellős közepén sürgősen odébbállt,
magával vonszolva engem is, aki
kétségbeesetten iparkodtam hasüregében
tartani belső szerveit, nehogy a földre
potyogjanak…
De ekkor még mindez csak a jövő zenéje
volt. Az első alkalommal eszembe sem
jutott ilyesmitől félni. Merészen
átvágtam a bőrt, az izomrétegeket meg a
hashártyát, mire előtüremlett egy
rózsaszín-fehér szövetmassza.
Megbökdöstem az ujjammal. Valami
keménység volt benne. Lehet, hogy a
borjú?
– Mi ez? – sziszegtem.



– He? – A mellettem térdeplő Norman
görcsösen összerándult. – Mire gondol?
– Erre az izére. Mi ez – a bendő, vagy a
méh? Eléggé lenn van, lehet, hogy a
méh…
Végzős egyetemistánk nagyot nyelt,
kétszer is.
– Igen… igen…, persze, hogy a méh.
– Nagyszerű!
Megkönnyebbülésemben
elmosolyodtam, és vakmerően
belemetszettem a masszába. Félig
megemésztett, hatalmas fűgombóc
hullámzott ki belőle, amelyet gázkitörés,
majd valami piszkos-barna folyadék
szökőkútja követett.



– Jézus Máriám! – hördültem fel. – Hisz
ez a bendő! Nézze csak ezt a mocskot! –
Hangosan nyögve meredtem a szutykos
áradatra, amint kizúdult, és eltűnt a
hasüregben. – Mit hülyéskedik itt velem,
Norman?!
Éreztem, hogy a mellettem kuporgó
fiatalember egész testében remeg.
– Miért ül itt a fenekén!? – üvöltöttem
rá. – Fűzzön már be egy tűt! Nyomás!
Gyorsan!…
Norman felpattant, a szalmabálához
rohant, és reszkető kézzel máris hozta a
hosszan lebegő bélhúrt. Kiszáradt
szájjal, szótlanul öltögettem össze a
tátongó nyílást, amelyet nem a megfelelő
szerven vágtam. Aztán mindketten



nekiveselkedtünk, és lázasan
megpróbáltuk fertőtlenítőbe itatott
vattával eltakarítani a bendő kiszökött
tartalmát, csakhogy a zöme
hozzáférhetetlen helyekre futott. A hasűr
alighanem masszívan elszennyeződött.
Miután megtettünk minden tőlünk
telhetőt, visszazöttyentem a sarkamra, és
a diákhoz fordultam.
– Azt hittem, maga mindent tud az ilyen
műtétekről.
Rettegve pislogott vissza rám.
– A klinikán rengeteget csinálnak.
Bőszen a szemébe néztem.
– Maga hány császármetszést látott?
– Nos… izé… igazából egyet.



– Egyet! És volt pofája úgy beszélni
róla, hogy én már azt hittem, szakértővel
van dolgom! De különben is, ha egyet
végignézett, akkor valamicskével többet
kellene tudnia!
– Az a helyzet… – Norman térdeltében
ide-oda fészkelődött a macskaköveken. –
Szóval… én egészen hátul álltam a
teremben.
– Ó, értem – vicsorogtam gúnyosan. –
Onnan meg nem látott elég jól, ugye?
– Nagyjából erről van szó. – A fiú
mélyen lehajtotta fejét.
– Hígvelejű taknyos! – susogtam ádázul.
– Ezentúl csak olyankor osztogassa a
pimasz tanácsait, ha ért a dologhoz! Van
sejtelme, hogy megölte ezt a derék kis



tehenet? Ennyi szennyeződéstől
holtbiztos, hogy hashártyagyulladást kap,
és elpatkol. Most már legfeljebb csak
abban reménykedhetünk, hogy élve
szedjük ki belőle a borjút. – Nagy
erőfeszítéssel elfordítottam szememet
megrettent ábrázatáról. – No mindegy,
lássunk hozzá!
Első rémült üvöltésemtől eltekintve
egész párbeszédünk pianissimo zajlott,
és Mr. Bushell minduntalan fürkésző
pillantásokat vetett ránk.
Megnyugtatónak szánt mosolyt
sugároztam rá, és újfent megrohamoztam
a tehenet. Mondani könnyű volt, hogy
élve szedjük ki a borjút, de csakhamar
derengeni kezdett előttem, hogy
eszméletlen feladat lesz kiszedni



egyáltalán, bármilyen állapotban.
Mélyen bedugtam a karom a mögé,
amiről most már tudtam, hogy a bendő,
ekkor egy sima, hatalmas szervbe
ütköztem a hasüreg alján. A szerv egy
éktelen nagyságú valamit tartalmazott,
ami olyan kemény és mozdulatlan volt,
mint egy zsák szén.
Végigtapogattam a szerv felületét, és
végül rábukkantam a síkos falat
kidudorító csánk félreismerhetetlen
körvonalára. Ez már csakugyan a borjú
volt, de messze, nagyon-nagyon messze,
odalent.
Visszahúztam a karomat, és megint
Normant kezdtem ostromolni.
– Onnan a terem végéből, ahol állt –



tudakoltam harapósan –, nem leste ki
véletlenül, hogy mi volt a következő
művelet?
– A következő? Ja persze! –
Megnedvesítette a száját, és láttam, hogy
homlokán sűrűn gyöngyözik a veríték. –
Most exteriorálni kell az uterust.
– Exteriorálni? Úgy érti, hogy fel kell
emelni a vágáshoz a méhet?
– Igen.
– Jóságos Isten! – motyogtam. – Ezt az
átkozott méhet King Kong se volna képes
megemelni! Én legalábbis egy centire se
tudom elmozdítani. Tapintsa ki!
A diák, aki hozzám hasonlóan
nekivetkőzött és beszappanozkodott,



bedugta a karját a hasüregbe, én meg
figyeltem, amint kidülledt a szeme,
kivörösödött az arca. Végül visszahúzta
a karját, és zavartan bólintott.
– Igaza van. Ez nem megy.
– Csak egy dolgot tehetek. – Felkaptam
egy szikét. – Felnyitom a méhet, és
kihúzom a borjút a csülkénél fogva! Azt
legalább meg tudom markolni.
Iszonyú dolog volt vaktában babrálni
odabenn az ismeretlen sötétségben, tövig
a tehénbe merített karral, aggodalomtól
lógó nyelvvel. Pokolian féltem, hogy
bele találok vágni valami létfontosságú
szervbe, de valójában csak a tulajdon
ujjaimat metéltem el többször is, mielőtt
sikerült volna végighúznom a szikét a



csánk okozta dudoron. Egy
másodperccel később már a markomban
volt a szőrös láb. Úgy véltem, most már
elboldogulok.
Roppant óvatosan, centiméterenként
hosszítottam a vágást. Hőn reméltem,
hogy kellő nagyságúra csinálom, de hát
vakon dolgozni kész szörnyűség –
maradt a bizonytalanság.
De mindenáron, minél gyorsabban
világra akartam már segíteni a borjút.
Félretettem a szikét, megragadtam a
csülköt, megpróbálkoztam az emeléssel,
és máris felfedeztem, hogy újabb kis
lidércnyomás vár rám. A borjúnak
elképesztő súlya volt, rájöttem, hogy
őrületes erő kell majd a kiemeléséhez is.
Manapság, ha császármetszést végzek,



előre gondoskodom arról, hogy legyen
kéznél néhány tenyeres-talpas,
bemosakodott béreslegény, aki majd
segít. Aznap viszont csak Norman volt
mellettem.
– Jöjjön már – ziháltam. – Segítsen!
Együtt nyúltunk a tehénbe, és kezdtük
húzni a borjút. Sikerült visszanyomni a
csánkot és előrehozni a csülköt, ami
jobb fogást biztosított, de még így is
gyilkosan nehéz munka volt a hasfali
nyíláson emelni a szörnyű súlyt.
Összeszorított foggal, az erőfeszítéstől
hörögve húztuk-vontuk a borjút felfelé,
míg végre sikerült kezembe kaparintani a
másik hátsó lábat. Még amikor
mindkettőnkre jutott egy-egy csülök, sem



akaródzott mozdulnia a borjúnak!
Szakasztott olyan volt az egész, mint egy
rendkívül nehéz elletés – csak nem hátul,
hanem a tehén oldalán keresztül.
Miközben hason fekve, lihegve, izzadva,
minden csepp erőnket megfeszítve
húztunk és húztunk, hirtelen elfogott a
keserűség, ami a mi szakmánkban
egyszer-kétszer mindenkinél
bekövetkezik. Azt kívántam testestül-
lelkestül, hogy bár sose vágtam volna
bele ebbe a hajmeresztő vállalkozásba.
Bárcsak hallgattam volna Mr. Bushell
javaslatára, hogy küldjük vágóhídra a
tehenet – akkor most békésen róhatnám
körutamat! Ehelyett itt gyilkolom magam.
Ráadásul, ami még ennél is rosszabb,
halványlila gőzöm sincs, hogy mi



történik majd a következő percben.
De a borjú lassan, fokozatosan
mégiscsak jött kifelé. Előbukkant a
farka, aztán hihetetlenül masszív
bordázata, végül, szinte lökésszerűen, a
válla meg a feje.
Norman meg én a fenekünkre
zuttyantunk, a borjú az ölünkbe gördült.
És ó, fénysugár a sötétben, horkantott, és
a fejét rázta.
– Az áldóját, micsoda óriás! – rikkantott
fel a gazda. – És máris rakoncátlan!
Bólintottam.
– Igen, hatalmas egy jószág. Ennél
nagyobbat keveset láttam. – Benyúltam a
borjú hátsó lábai közé. – Bika, ahogy



sejtettem. A rendes úton soha nem került
volna ki!
Figyelmem azonban máris visszatért a
tehénre. Hová lett a méh? Nyomtalanul
eltűnt. Újra kezdhettem a lázas
kotorászást odabenn! A kezemre
méterestől gubancolódott rá a placenta.
Az ördögbe is, még csak az kell, hogy itt
úszkáljon a belek között! Kihuzigáltam
és ledobtam a földre, de a méhet
továbbra sem találtam. Egy pillanatra
megállt bennem az ütő, míg
végiggondoltam, mi történne, ha nem
sikerülne előkerítenem – de ekkor ujjaim
rátapintottak a vágás rücskös széleire.
Amennyire csak lehetett, a világosságra
húztam a szervet, és eszelős ijedtséggel
állapítottam meg, hogy a hatalmas borjú



kétszeresére tágította az eredetileg
vágott nyílást, és a méhnyak irányában
hosszú repedés tátong, amelynek a végét
látni sem lehet!
– Varrás! – nyújtottam ki a kezem
Norman felé, aki nyomban új tűt nyomott
bele. – Tartsa a sebszájakat! –
utasítottam, és varrni kezdtem.
Olyan gyorsan dolgoztam, ahogy csak
tudtam, és minden rendben is ment
odáig, ahol a repedés eltűnt a mélyben.
Onnan kezdve afféle vértanúság lett az
osztályrészem. Norman tántoríthatatlanul
kitartott, miközben én találomra
böködtem a hasüregben a láthatatlan
szöveteket. Időnként a fiatalember
ujjaiba találtam, időnként a sajátjaimba.
És legnagyobb elkeseredésemre újabb



bonyodalom merült fel.
A borjú időközben sikeresen
feltápászkodott, és bizonytalanul
botorkálni kezdett ide-oda. Mindig
elbűvölt, hogy az újszülött állatok
milyen gyorsan állnak a lábukra, de ez a
kis csoda ezúttal csak bosszúságot
okozott.
A borjú ugyanis azzal a bizonyos
megmagyarázhatatlan ösztönnel a tőgyet
keresgélte, és míg orrával a tehén
oldalát bökdöste, bele-beledugta a fejét
az ott tátongó nyílásba.
– Nicsak, vissza akar bújni – vigyorgott
Mr. Bushell. – A szencségit, micsoda
rakoncátlan egy jószág!
A „rakoncátlan” Yorkshire-ban azt



jelenti, hogy életrevaló, és a jelzőt ritkán
alkalmazták megfelelőbben. Miközben
félig lehunyt szemmel, begörcsölt állal,
nekikeseredetten dolgoztam, a
könyökömmel állandóan a nedves kis
pofát kellett félretaszigálnom, de
amilyen gyorsan ellöktem, a borjú
ugyanolyan gyorsan újra támadott, és
émelygő beletörődéssel láttam, hogy
valahányszor az orra benyomul a
hasüregbe, csak úgy potyog róla a
padlóról fölszedett szalma meg egyéb
kosz a zsigerekre…
– A francba! – nyöszörögtem. – Mintha
nem volna már elég mocsok odabenn!
Norman nem válaszolt. Száját eltátotta,
vértől maszatos arcán csak úgy csorgott
a veríték, amint a láthatatlan sebbel



viaskodott. Merev, üveges tekintetéből
pedig mintha növekvő kételyt olvastam
volna ki, hogy valóban olyan bölcs
döntés volt-e részéről az állatorvosi
pályát választania.
A további részleteket inkább mellőzöm.
Túl gyötrelmes az emlék. Elég, ha annyit
mondok, hogy egy örökkévalóság
elteltével bevarrtam a méh repedését,
már ameddig tudtam; aztán kitisztogattuk
a mocskot a tehén hasából, már
amennyire lehetett; végül istenesen
beszórtunk benne mindent antiszeptikus
hintőporral. A legvégén pedig a borjú
szakadatlan tőgykeresése közepette,
összeöltögettem az izom- és
bőrrétegeket, és ezzel be is fejeztük a
műtétet.



Norman meg én talpra kecmeregtünk,
lassan, nehézkesen, mint két nagyon,
nagyon öreg ember. Jó sok időmbe telt,
mire sikerült valahogy kiegyenesítenem
a derekamat, és láttam, hogy a
fiatalember is gyengéden nyomogatja a
keresztcsontját. Aztán, minthogy
mindkettőnket vastagon bevakolt az
alvadt vér meg a szutyok, nekiláttunk a
súrolás-vakarás hosszan tartó
műveletének.
Mr. Bushell elhagyta a tehén fejénél
elfoglalt hadállását, és szemügyre vette a
varratok sorát.
– Takaros, rendes munka – jelentette ki.
– Meg a bornyú is naccerű.
Valami igazsága csakugyan volt. A kis



teremtmény már megszáradt, és
bizonytalan lábain imbolygó, formás
testével, szelíd kíváncsisággal telt, távol
fekvő szemével valóságos szépségnek
bizonyult. Ámde ez a „takaros, rendes
munka” olyasmit rejtett, amire még
gondolni is féltem.
Az antibiotikumok akkoriban még nem
terjedtek el; amellett, ha használtuk
volna, akkor is tudnom kellett, hogy a
tehén esete reménytelen. Inkább csak
afféle gesztusként hagytam ott a gazdánál
némi szulfaport, hogy naponta háromszor
adja be az állatnak. És amilyen sebesen
csak tudtam, elbúcsúztam.
Szótlanul elsöpörtünk a gazdaságból.
Két-három kanyar után beálltam a
kocsival egy fa alá, és a kormányra



hajtottam a fejem.
– A fene ette volna meg – nyögtem. –
Micsoda rohadt bukás!
Norman csak egy sóhajjal válaszolt, én
meg folytattam.
– Látott már valaha is ilyen kalamajkát?
Az a rengeteg szalma meg trágya meg
bendőmocsok annak a szegény párának a
belei közt! Tudja, mi jutott eszembe a
vége felé? Az a régi történet az egyszeri
sebészről, aki a páciens hasában
felejtette a kalapját. Ehhez foghatóan
pocsék csak az lehetett…
– Tudom – szólalt meg a diák elfúló
hangon. – És az egész az én hibám.
– Jaj, nem, dehogyis – feleltem. – Én



magam baltáztam el az egész dolgot, és
aztán magát igyekeztem hibáztatni, mert
pánikba estem. Emiatt üvöltöztem meg
dorongoltam le magát, és most
bocsánatkéréssel tartozom…
– Nem, nem…
– De igen! Hiszen én állítólag diplomás
állatorvos vagyok, mégis rosszul
csináltam úgyszólván mindent. – Megint
felnyögtem. – És ráadásul szarul
viselkedtem magával. Ne haragudjon!
– De igazán nem, maga igazán nem…
– Már mindegy, Norman – vágtam közbe
–, de legalább most hadd mondjak
köszönetet magának! Mérhetetlen
segítséget jelentett számomra. Trójai
hőshöz méltó munkát végzett, és maga



nélkül egyáltalán nem boldogultam
volna. Gyerünk, igyunk egy pofa sört!
Betelepedtünk a falusi csapszék egyik
nyugodt zugába, ahová beszivárogtak a
lemenő nap sugarai, és alaposan
meghúztuk a söröskorsónkat. Izzadtak,
fáradtak voltunk mindketten, és úgy
látszott, több mondanivalónk már
nemigen akad mára.
Norman törte meg a csendet.
– Mit gondol, van annak a tehénnek még
némi esélye?
Kis ideig a szúrásokat, vágásokat
tanulmányoztam az ujjaimon.
– Nincs, Norman. Óhatatlanul
hashártyagyulladást kap, és mondhatni,



biztosra veszem, hogy egy jókora lyukat
hagytam a méhén is. – Az emléktől
végigborzongtam, és öklömmel a
homlokomra csaptam.
Meg voltam győződve, hogy többé nem
látom élve Bellát, de morbid
kíváncsiságomban másnap reggel első
dolgom volt telefonálni, hogy
kiderítsem, mi van vele.
A telefon olyan sokáig berregett a vonal
másik végén, hogy azt hittem, Mr.
Bushell már soha nem veszi fel.
– Á, maga az, Mr. Herriot – jelentkezett
végre. – A tehén lábon van, és eszik.
Eltelt néhány másodperc, mire felfogtam
a szavai értelmét.



– Nem látszik egy kicsit elesettnek vagy
nyugtalannak? – tudakoltam rekedten.
– De nem ám, olyan friss, mint a harmat.
Egy szálig elpucolta a szénát a teli
jászolbul, és nyóc liter tejet fejtem tüle!
– Mintha álmomban hangzott volna el a
következő kérdés. – Mikor gyün el
kiszenni a varratokat?
– A varratokat…? Ja, igen – löktem
oldalba magam. – Úgy tíz nap múlva,
Mr. Bushell, tíz nap múlva…
Amilyen rémséges volt az előző
vizitünk, annyira örültem, hogy a
varratok eltávolításához Norman is
velem jött. A seb környéke egy csöppet
sem duzzadt meg, és Bella kedélyesen
kérődzve tűrte nyisszantgatásaimat. A



szomszédos rekeszben vidáman
ugrándozott a borjú. Akaratlanul is
kiszaladt belőlem a kérdés:
– Nem mutatkozott Bellán valamilyen
tünet, Mr. Bushell?
– Nem – rázta meg a fejét lassan a
gazda. – Nem láccott azon az égvilágon
semmi. A kutya se vélné rúla, hogy mi
történt vele!
Hát így, és nem másként zajlott le az én
első császármetszésem. A későbbi évek
során Bella további nyolc borjút hozott a
világra, mégpedig normálisan, minden
orvosi segítség nélkül, ami akkora
csoda, hogy máig is alig tudom elhinni.
De Norman meg én aznap ezt még nem
sejthettük. Minket akkor csak a



pillanatnyi siker mámoros öröme fogott
el, amely annál is édesebb volt, mert
nem számítottunk semmi jóra.
Hazafelé menet ránéztem a fiatalember
vigyori ábrázatára.
– Nos, Norman – mondtam most
belekóstolhatott az állatorvosi pályába.
Éri egy csomó ocsmány megrázkódtatás
az embert, de érik kellemes
meglepetések is! Sokat és gyakran
hallottam már a szarvasmarhák
hashártyájának bámulatos ellenálló
képességéről, és hál’ Istennek, ez a
szóbeszéd igaz.
– Ez az egész dolog kész csoda, hát
nem? – motyogta álmatagon a fiú. –
Egyszerűen kifejezhetetlen, mit érzek. A



fejemben csak úgy röpködnek az
idézetek, például: „Ahol az élet, ott a
remény”.
– Így van, bizony – feleltem. – John Gay,
„A beteg és az angyal”, ugye?
– Nagyszerű, talált! – tapsolt meg
Norman.
– No, nézzük csak! – Egy percig
töprengtem. – Ehhez mit szólna: „Ez volt
ám a nevezetes diadal!”
– Kitűnő – örvendezett gyakornokunk. –
Southey, „A blenheimi csata”.
– Pontosan – bólintottam.
– Figyeljen csak, ez is idevág – mondta
Norman. – „Erről a tövisről, a
veszélyről, letépjük a virágot, a



biztonságot”.
– Tökéletes, tökéletes! – rikkantottam. –
Shakespeare, V Henrik.
– Nem. IV. Henrik.
Már vitatkozásra nyitottam a szám, de
Norman pimaszul felemelte a kezét.
– Kár a gőzért, nekem van igazam. És
ezúttal csakugyan tudom, mit beszélek!



Én, mint „rakományfőnök”

1961. október 30.
Reggel fél hétkor megérkeztünk a

Kieli-csatornához. Nyugati végében egy
kisvárost meg egy nagy zsilipkaput
találtunk. A zsilipkapun csak félórás
várakozás után engedtek át, és ezalatt
felszállt a fedélzetre egy német rendőr,
meg egy dán révkalauz. A rendőrnek arra
kellett vigyáznia, nehogy a hajóról a
csatornába hányjuk a birkaganét meg a
használt almot. Nagyon mutatós volt
aranygombos, fekete bőrkabátjában,
alatta a takaros, kék egyenruhával, váll-
lapján két csillaggal. Igen kellemesen
elbeszélgettünk. Számos más külföldihez
hasonlóan, ő is megszégyenített



meglehetősen jó angol nyelvtudásával.
Az átzsilipelés után kész élvezet volt a
változatosság kedvéért nyugodt vízen
siklani. Éltem is az alkalommal, és
kiálltam a keskeny fedélzetre
megbámulni a csatornán közlekedő
különféle vízi járműveket. A mellettünk
elhaladó német hadihajókról vidáman
integettek felénk a hetykén félrecsapott
sipkát viselő, ifjú matrózok.
Kétoldalt a sík vidéken egész sereg
gazdaságot láttunk, és az ősz színeiben
pompázó, szép erdőségeket. Elhaladtunk
egy csomó csinos falu mellett is,
amelyekben tekintélyes, oromtetős,
manzárdablakos házak sorakoztak.
Körülbelül hat óra alatt megérkeztünk a



csatorna keleti végébe. Itt felszálltak a
hajóra a német határőrök, és
lepecsételték az útlevelemet. A hajó
személyzeti listáján is pecsét került a
nevemhez, ugyanis aznap reggel
hivatalosan is kineveztek a hajótársaság
alkalmazottjának. Fura volt látni a dán
nevek jegyzékének végén a „James
Herriot, rakományfőnök”-öt. Igencsak
emelkedett lelkiállapotba kerültem tőle.
Még soha életemben nem voltam
rakományfőnök.
A juhok délelőtt szemlátomást kitűnően
érezték magukat, bár a Lincolnok között
fel-felhangzott a bosszantó köhögés. A
szembántalomtól szenvedő állat már
csaknem teljesen rendbe jött, de a
körömgyulladásos nem javult, sőt



állapota kissé rosszabbodott is; ráadásul
belázasodott, így hát elkülönítettem egy
ketrecben, és az antibiotikumos spray-n
kívül penicillininjekciót is adtam neki. A
fertőzés nyilvánvalóan súlyosabb volt,
mint gondoltam.
Mindig ugyanaz a tengerész volt a
segítőtársam, aki első este megszólított.
A lenhajú, széles vállú fiatal óriást
Raunnak hívták, és belapított orra
ellenére mosolyából valósággal
sugárzott a vonzó kedvesség.
Melegszívű, jó természetű fiú volt,
szerette az állatokat. Amikor elhelyeztük
a sánta juhot a külön ketrecben, letérdelt
mellé, karját a nyaka köré fonta, és
hosszan magához ölelte. Észrevettem,
hogy más juhokkal is meg-megteszi ezt,



kivált a masszív Romney Marsh-
kosokkal. Mint említettem, ezek
leginkább holmi túlméretezett játék
mackókra emlékeztettek, és Raun a jelek
szerint ellenállhatatlannak találta őket.
Én mindenesetre rettentően örültem,
hogy ilyen embert jelöltek ki
segítőtársamul.
A csatorna keleti vége beleszélesedett a
Balti-tengerbe. Az utolsó kanyarulatból
még láttam Kiel városát, amikor nem
takarta el a roppant hajóforgalom.
Elhaladtunk az I. Világháborúban elesett
németek impozáns emlékműve mellett,
aztán néhány elhagyatott, homokos kis
öböl következett, amelyeket lezárt
nyaralók szegélyeztek.
Míg kifelé tartottunk a nyílt tengerre,



felfedeztem egy rejtett zugot a
fedélzeten, ahol nyomban egy kis
ugrálást meg helyben futást végeztem. El
is határoztam, hogy megpróbálom
rendszeresíteni a tornát, hiszen a
lépcsőmászáson kívül jóformán semmi
mozgási lehetőségem nem volt, márpedig
valahogy le kellett dolgoznom Nielsen
fényűzően bőséges kosztját.
Elhatároztam azt is, hogy ezentúl minden
este tízkor is végigvizitálom még az
állatokat Raun társaságában, aki segít
majd lefogni a közelebbről is
megvizsgálandó pácienseket. Este
azonban közölték, hogy Raun a
kormánynál áll, de menjek csak fel a
hídra, mert hamarosan leváltják.
A hajó heves bukdácsolása közepette



felkapaszkodtam a lépcsőkön. Na, ez
már igazi tengerjárás, gondoltam,
miközben a síkos, imbolygó deszkákon,
a sós permettől lucskosan tapogatóztam
a tinta-sötétben, és görcsösen
csimpaszkodtam mindenbe, amit értem,
hogy el ne hasaljak.
Végre sikerült felbotladoznom a hídra,
ahol határozottan kísérteties légkör
fogadott. A híd éjszaka egészen más,
mint nappal – teljesen sötét és jó ideig
ácsorogtam tétován, mire sikerült
kivennem a kormánynál álló, magányos
alak körvonalait. Ha van csöndes munka,
hát ez az, annyi szent!
Raunnal később lementünk a fedélközbe,
a sérült szemű juhot lekezeltem a
kenőccsel, mint véltem, utoljára, a



lesántultnak pedig ismét beadtam egy
injekciót. Az állni iparkodó állatok
imbolyogtak, meg-megtántorodtak, de
láthatólag nem esett semmi bajuk. Én
azonban eltöprengtem, hogy vajon
milyen állapotban lesznek reggelre,
mivel Raun felvilágosítása szerint a
kapitány azt mondta, hogy holnapra igazi
vihar kerekedik.
– Egye fene – mondta vidáman a
megtermett tengerész. – Most maga jön,
és isz velem egy söröt!
– Oké, kösz – vágtam rá, és bevonultunk
a legénységi kantinba.
Letelepedtünk, rágyújtottam a Raun
kínálta mezítlábas Camelre, és
beszélgetni kezdtünk; én közben a



legénység többi tagját nézegettem.
Furcsa módon, a sötét hajú és szemű
tisztekkel ellentétben, valamennyien
azonos típusúak voltak: szőke sörényű,
nagyszerű fizikumú, öles termetű férfiak.
És egytől egyig derűsek, udvariasak.
Raun korlátolt angol nyelvtudásával
magáról mesélt. Huszonnyolcadik évét
taposta, s ebből tizennégyet töltött a
tengeren; felesége volt, és két kicsi
gyereke. Arcáról egy pillanatra sem tűnt
el a mosoly, csak a végén, amikor
áthajolt az asztal fölött, és megtapogatta
a vállamat.
– Tudja, doktor, utolsó utazáson mi
kétszáz marha hoz Dublinból Lübeckhez.
Amikor megérkez Lübeck, öt marha
döglött.



Füttyentettem.
– Tyűha, ez elég pocsék! Nem volt
mellettük állatorvos?
– Nem, nem. – Viharvert arca egészen
elkomorodott. – Nincs doktor marhánál.
Nagyon jó, hogy maga birka mellett itt
van.
Ez szöget ütött a fejembe. Meglehet, még
igazán rászolgálok majd a fizetésemre.
Köszönetet mondtam Raunnak, jó
éjszakát kívántam mindenkinek, és
visszaporoszkáltam a szállásomra.
Közvetlenül a kabinom mellől egy ajtó a
tat kis dobogójára nyílott. Lefekvés előtt
jól esett kilépnem oda, beszívni egy
tüdőnyi tengeri levegőt. Aznap éjjel az



erősödő szélben csak a hajócsavarokról
leforduló fehéres tajtékot láttam, amint
belevész a mindent elborító sötétségbe.
Felettem az égbolton csillagok milliói
szikráztak, és sikerült megtalálnom a
Göncölszekeret meg a Sarkcsillagot.
Nem kellett szakembernek lennem, hogy
megállapítsam menetirányunkat.
Nyílegyenesen kelet felé hajóztunk.
Naplójegyzeteimet csak nagy keservesen
tudtam leírni, annyira billegett a kabin.
Úgy véltem, a kapitánynak alighanem
igaza lesz a vihart illetően.



Példaképem, Maxwell gazda

Nincs az a lelkiismeretes állatorvos,
aki ne borzadna el, amikor megöl egy
állatot. Nem az eutanáziáról beszélek,
amely igen-igen sokszor irgalmas
cselekedet, hanem arról, amikor
véletlenül öljük meg, miközben minden
tudásunkat és erőnket latba vetve,
megpróbáljuk meggyógyítani.
Alighanem számos pályatársammal
megesett már ilyesmi, és azt hiszem,
velem is. Egész biztosan soha nem
fogom tudni, de az emlék máig is
kísért…
Minden azzal kezdődött, hogy a
rendelőben felkeresett egy
gyógyszergyártó cég fiatal képviselője,



és csodákat beszélt a szarvasmarhák
csülökrothadásának, régies nevén büdös
sántaságának újfajta orvoslásáról.
Ez a betegség annak idején módfelett sok
gondot okozott. Valószínűleg már
évszázadok óta ismerik, és a Fusifor-
formis necrophorus nevű baktérium idézi
elő, amely apró sebeken vagy
horzsolásokon keresztül szokott
behatolni a marhák hasított körmei
közötti résbe.
A fertőzés az érintett területen végül
szövetelhalást okoz, az állat lába
megdagad, és az teljesen lesántul.
Pusztán a fájdalomtól a legjobb tehén
állapota is riasztó gyorsasággal tud
leromlani. A régies név onnan ered, hogy
az elhalt szövetek orrfacsaró bűzt



árasztanak.
Hajdani kezelési módszerünk hol
unalmasan egyszerű volt, hol heroikus. A
tehén hátsó lábát nem emelgetésre
szánták, és mindig hálás voltam, ha
valamelyik elülső láb fertőződött meg. A
hátsó lábnál még az antiszeptikumok
alkalmazása is kínkeserves munkát
jelentett. Ha a fertőtlenítő szer nem
hatott, maró anyagba, például rézgálicba
itatott vattát kötöttünk a csülökre,
emellett a gazdák közt igen népszerű
eljárásnak számított a só és fakátrány
keverékével történő kenegetés – ami
fölöttébb mocskos munka, és az ember
feje körül süvítő csülkök cudarul
kellemetlenné teszik.
Így hát szinte hinni sem akartam az



ügynöknek, mikor azt állította, hogy egy
vénába adott M&B 693 injekció roppant
gyorsan megszünteti a betegséget. Sőt
kinevettem a fiatalembert.
– Tudom én jól, hogy maguknak is meg
kell élniük valamiből, de ez végképp a
szokott tündérmeséik közé tartozik.
– Pedig bevált, higgye el nekem! –
bizonygatta a gyógyszerügynök. –
Alaposan letesztelték, és szavamat adom
magának, hogy biztos a hatás.
– És a marha lábához hozzá sem kell
nyúlni?
– Nem, csak a diagnózisnál. Sőt
esküszöm, hogy a tehén állapota sokszor
huszonnégy óra alatt is jelentősen
megjavul.



Csodaszép álomnak rémlett a dolog.
– No jó – mondtam. – Küldjön néhány
ampullát. Kipróbáljuk.
Bejegyezte a noteszébe, aztán rám nézett.
– Csak egyetlen bökkenő van. Ez a
gyógyszer roppant irritáló. Nagyon
ügyeljen, nehogy bőr alá adja, mert
tályogot okozhat.
Miután betette az ajtót, eltűnődtem,
vajon csakugyan megszabadulunk-e
végre egyik legkellemetlenebb
feladatunktól. Az M&B tabletták
jótéteményeit már nem egyszer
dicsérhettem hálásan. Amolyan kisebb
csodákat műveltek gyakorlatunkban. De
azt azért jószerint hihetetlennek véltem,
hogy egy intravénás injekció megszünteti



a láb necrotikus betegségét.
Végül megérkezett a gyógyszer, de a
gazdákat sem volt könnyű meggyőzni.
– Mér’ a nyakába aggya az inekciót?
Mér’ nem abba a nyavalyás lábába döfi?
– Vagy: – Mást nem is köll csinyáni
vele? Nem akar anni semmit, hogy a
csülkire kennyem?
Ezt kérdezgette általában mindenki, én
pedig csak dadogtam, hiszen nekem is
ugyanolyan fenntartásaim voltak, mint az
állattenyésztőknek.
De aztán tyühaj, szinte varázsütésre
megváltozott mindnyájunk álláspontja,
mivelhogy a fiatalembernek minden
szava beigazolódott! Az állatok sokszor
egyetlen nap leforgása alatt járóképesre



gyógyultak, lábuk lelappadt, fájdalmaik
megszűntek. Egyenesen
boszorkányságnak látszott a dolog.
Óriási haladás volt ez, azt sem tudtam,
hová legyek mámoros örömömben,
amikor kimentem megvizsgálni Robert
Maxwell tehenét. Vörös, duzzadt láb,
gyötrelmes sántaság, bűzlő váladék –
együtt volt minden tünet.
Sőt, a tehén állapota olyan rossznak
látszott, hogy el voltam ragadtatva tőle –
ugyanis rájöttem, hogy az akut
bénulással, az ujjközök erős
gennyezésével párosuló, legsúlyosabb
esetek gyógyulnak a leggyorsabban.
– Ezzel osztán jócskán elkénlódhatunk –
zsémbelődött a gazda.



A negyvenes évei végén járó, dinamikus
kis ember a környék legkitűnőbb gazdái
közé tartozott. Mindig az előtérben állt a
gazdák vitakörében, mindig buzgón
tanult, és oktatott.
– Egy csöppet sem – vetettem oda
könnyedén. – Erre már kitaláltak egy új
injekciót. Nincs többé kenegetés, annak
már leáldozott.
– Nahát, az vóna az áldás! Ölég
gyötrelmes mulaccság a tehén csülkin
lógni. – Lehajolt a láb fölé, és
szemügyre vette. – Mutassa mán, hová
döfi be az inekcijót!
– A nyakába.
– A nyakába?!



Fülig elvigyorodtam. Soha nem tudtam
megunni ezt a reakciót.
– Úgy bizony. Egyenesen a nyaki
vénába!
– Hát hajja, mostanság dögivel jut újság
minden napra – vonta meg a vállát
Robert Maxwell mosolyogva, de nem
ellenkezett.
Az intelligens gazdák, amilyen ő is volt,
nem álltak oda akadékoskodni. A
keményfejűek tudtak mindig mindent
jobban.
– Csak markolja meg jól az orrát –
kértem. – Így ni; és most fordítsa el
kicsit a fejét! Remek…
Ujjaim közé fogtam a nyaki vénát, hogy



úgy kidudorodott, akár egy locsolócső,
és belecsúsztattam a tűt. Az M&B-oldat
körülbelül két perc alatt beömlött a
véráramba, kihúztam a fecskendőt.
– Hát ennyi – mondtam némi
önelégültséggel.
– Mást nem is csinyál?
– Semmit a világon. Ne is törődjön vele.
A tehén néhány napon belül felépül.
– Hát, én nem is tudom… – nézett rám
Robert Maxwell amolyan félmosollyal.
– Maguk, fiatalok folyvást meglepnek
valamivel. Mióta az eszemet tudom,
gazdálkodok, de maguk olyasmiket
tanálnak ki, ami álmomban sem gyütt
elő.



Egy héttel később a gazdagyűlésen
találkoztunk.
– Hogy van a tehén? – érdeklődtem.
– Szakasztott, ahogy maga mondta.
Kutyabaja! Az az izé télleg jó a
csülökrohadásra, a vak is láthassa, tiszta
varázslat. – Már éppen felfújtam magam,
amikor megváltozott az arckifejezése. –
Csak az a kórságos daganat ne vóna a
nyakán!
– Úgy érti, ott, ahol beadtam az
injekciót?
– Igen.
Boldogságom egy szempillantás alatt
elpárolgott. Nem tetszett nekem ez a hír.
Első gondolatom az volt, hogy az



oldatból alkalmasint a bőr alá juttattam
valamennyit, de aztán eszembe jutott,
hogy a tűből még csöpögött a vér, amikor
kihúztam.
– Ez furcsa – mondtam. – Nem értem, mi
oka lehet.
– Én sem – csóválta meg a fejét Robert
Maxwell. – Mingyár, amikor maga
elment, befújtam a tehenet légyölővel.
Lehet, hogy abból került valami a maga
tűszúrásába?
– Nem… semmiképpen sem! Ilyesmiről
soha nem is hallottam. Azt hiszem, jobb
lesz, ha holnap megnézem azt a tehenet.
Másnap reggel első utam oda vezetett. A
gazda nem túlzott. A nyakon
szembeszökő duzzadás mutatkozott,



amely azonban nem korlátozódott az
injekció beadásának helyére, hanem
végigfutott a nyaki véna mentén. Maga a
véna tapinthatóan tömör és zsinórszerű
volt, és a duzzadt terület körül ödéma
látszott.
– Érgyulladást kapott – állapítottam meg.
– Úgy látszik, az injekcióm
következtében valahogy megfertőződött a
véna.
– Ez hogy történhetett?
– Fogalmam sincs. Elég biztos vagyok
abban, hogy az oldatból nem szökött ki
semennyi, és a tű is tiszta volt.
A gazda közelebbről is szemügyre vette
a tehén nyakát.



– Nem láccik tályognak, ugyi?
– Nem – feleltem. – Ez nem tályog.
– És mi a kórság az a hosszú, kemény
csomó, ami az álla felé megy?
– Egy trombus.
– Micsoda?
– Trombus. Egy nagy vérrög az érben.
Szikrányit sem élveztem a patológiai
kiselőadást, annál is kevésbé, mivel az
egész bajért én voltam a felelős.
Robert Maxwell fürkésző pillantást
vetett rám.
– Na és most mi lesz? Mit csinyájunk?
– Néhány hét alatt rendszerint kialakul a
kollaterális keringés. Vagyis más erek



veszik át a munkát. Addig is
rendszeresen kezelem majd szulfonamid
keverékkel.
– Jó, de nízze csak, nemigen láccik, hogy
zavarná a dolog.
Ez volt a fénysugár a sötétben. A tehén
elégedetten bámészkodott ránk,
miközben beszélgettünk, most pedig
éppen egy kis szénát ráncigáit ki a
jászlából.
– Nemigen… Sőt egyáltalán nem látszik
nyugtalannak. Borzasztóan sajnálom,
hogy ilyesmi történt, de csak idő
kérdése, és rendbe jön.
A gazda megvakargatta a tehén farka
tövét.



– Jót tenne nekije, ha meleg vízzel
borogatnánk?
Hevesen megráztam a fejem.
– Kérem, egyáltalán ne nyúljanak ott
hozzá! Nagyon veszélyes volna, ha az a
vérrög összetörne!
Odaadtam a keveréket, és elhajtottam, de
azzal az undok rossz érzéssel, amely
mindig a hatalmába kerít, ha tudom, hogy
elbaltáztam valamit. Csak markoltam a
kormányt, és halkan káromkodtam
magamban. Mit csináltam rosszul? A
mostanában természetesnek tartott,
egyszer használatos, sterilizált tűket és
fecskendőket akkor még nem ismertük,
de Siegfried is, én is mindig kifőztük a
mieinket, és sebészi alkohollal töltött



szelencékben tartottuk. Ennél többet
aligha tehettünk. Lehet, hogy mégis a
gazda légyirtója a hibás? Módfelett
valószínűtlen…
Mindenesetre azzal vigasztaltam magam,
hogy a tehén nem látszik betegnek. Az
ilyen esetek előbb-utóbb rendbe jönnek.
De a kínos tény ettől még tény marad.
Ennek az állatnak közönséges, egyszerű
csülökrothadása volt, míg James Herriot
doktor, a diplomás állatorvos rá nem
tette a kezét – azóta pedig nyaki
érgyulladása van.
Másnap reggel Helen éppen elém tette a
reggelit, amikor megcsörrent a telefon.
Robert Maxwell hívott.
– Megdöglött a tehén – mondta.



Másodpercekig hülyén bámultam a falat,
mire sikerült megszólalnom.
– Megdöglött…?
– Meg ám, ma reggel ott tanáltam a
fődön az istállóban. Úgy fekütt, mintha
hirtelenjiben csak leroskadt vóna!
– Mr. Maxwell… én…ööö… –
Többször is kénytelen voltam
megköszörülni a torkomat. – Iszonyúan
sajnálom! Erre egyáltalán nem
számítottam.
– Igazábul mi történt vele? – A gazda
hangja furcsamód egészen tárgyilagos
volt.
– Csak egyetlen magyarázata lehet –
mondtam. – Embólia.



– Ammeg micsoda?
– Azt jelenti, hogy a vérrögből letörik
egy darabka, és bejut a keringésbe.
Amikor a szívbe kerül, rendszerint halált
okoz.
– Értem. Akkor mán világos az egész.
Nagyot nyeltem.
– Mr. Maxwell, megint csak azt tudom
mondani, ne haragudjon, borzasztóan
sajnálom.
– Hááát… – Kis csend következett. – Az
ilyesmi már együtt jár a gazdálkodással.
Csak azért híttam föl, mert gondúltam,
illik, hogy tuggyon rúla. Na, minden jót!
Forgott a gyomrom, amikor letettem a
kagylót, és rosszullétem a



reggelizőasztal mellett sem múlt el; csak
bámultam mereven a tányért.
– Miért nem látsz hozzá, Jim? – kérdezte
Helen.
– Ne haragudj, Helen, de nem tudok
enni! Elment az étvágyam.
– Ugyan már! – mosolygott a feleségem,
és közelebb tolta a tálcát. – Tudom, hogy
sokszor emészted magad a munkád miatt,
de azt még sose láttam, hogy az evésről
is lemondtál volna miatta.
Csüggedten húztam fel a vállam.
– De ez most egészen más. Ez eddig még
soha nem történt meg velem – ez az első
eset, hogy megöltem egy tehenet.
Persze, ez korántsem volt olyan biztos –



és nem is fogom megtudni soha –, de a
dolog akkor is nagyon sokáig
nyomasztott. Világéletemben követője
voltam Napóleon mondásának, mely
szerint „ruháddal együtt gondjaidat is
vesd le”, és csak hírből ismertem az
álmatlanságot, de ebben az időszakban
számtalanszor riasztottak fel éjszaka
holmi dagadt nyaki vénák meg úszkáló
vérrögöcskék.
Ahogy múlt az idő, továbbra is sokat
töprengtem a gazdával folytatott
telefonbeszélgetésen. A legtöbb embert
felbőszíti az efféle katasztrófa, és igazán
természetesnek találtam volna, ha Robert
Maxwell leszedi rólam a keresztvizet. Ő
azonban egy szóval sem
gorombáskodott, még csak



szemrehányást sem tett nekem.
Persze, annak is fennállt a lehetősége,
hogy pert indít ellenem Bármilyen
kedves, derék ember volt, kétségkívül
jókora anyagi veszteség érte, és minden
jogászi körmönfontság nélkül is könnyen
rám lehetett volna sütni, hogy
gonosztevő vagyok.
De hiába vártam, az ügyvédi felszólítás
csak nem érkezett meg. Sőt körülbelül
egy hónapig hírét sem hallottam a
gazdának, és mivel addig rendszeresen
kellett kijárnom hozzá, arra a
következtetésre jutottam, hogy nyilván
más állatorvost választott helyettem.
Nos, gondoltam, elveszítettem egy jó
ügyfelünket; de ez a gondolat sem volt
éppenséggel vigasztaló.



Aztán egy szép napon csörgött a telefon,
és ismét Robert Maxwell jelentkezett,
szokásos nyugodt hangján.
– Szeretném, ha kigyünne hozzánk, Mr.
Herriot, és megnézné az egyik tehenemet.
Nagyon nem teccik nekem.
A megkönnyebbülés hulláma öntött el.
Lám, a gazda egy szóval sem emlegeti a
múltkori dolgot, csak a segítségemet
kéri, mintha mi sem történt volna. Hiába,
akadnak még könyörületes emberek a
Völgységben, és ő is közéjük tartozik!
Csak abban reménykedtem, hogy ezt
valamiképpen megszolgálhatom neki.
Szívem mélyén egy olyan esetre
áhítoztam, amelyet villámgyorsan és – ha
lehet – látványosan tudok meggyógyítani.



Ebben a gazdaságban jócskán volt mit
jóvátennem.
Robert Maxwell a maga szokott, higgadt
udvariasságával fogadott.
– Milyen jó kis esőnk vót az iccaka, Mr.
Herriot! Mán egészen kiaszalódott a fű.
– Mintha a legutóbbi, szerencsétlen
vizitem meg sem történt volna.
Elég volt egy pillantást vetnem a
hatalmas, fríz tehénre, máris semmivé
foszlottak az olcsó győzelembe vetett
reményeim. A lesoványodott tehén ívbe
görbülő háttal álldogált, és a falat
bámulta maga előtt. Az egyik dolog,
amitől módfölött viszolygok, amikor a
tehén a falat bámulja. Közeledtünkre
semmilyen érdeklődést nem tanúsított, és



tüstént felállítottam röp-diagnózisomat.
Traumatikus reticulitis. Magyarán, a
tehén drótot nyelt. Kénytelen leszek
megoperálni, állapítottam meg, márpedig
ez a gondolat a legkevésbé sem vonzott
mindazok után, amit ebben az istállóban
átéltem.
Csakhogy amint vizsgálni kezdtem az
állatot, ráeszméltem, hogy valami hiba
csúszott a diagnózisomba. A rumen jól
működött, csak úgy bugyborékolt,
zubogott a sztetoszkópom alatt, és
amikor megnyomkodtam a tehén
horpaszát, meg se nyikkant – mindössze
egy űzött, szorongó pillantást vetett
felém, mielőtt ismét a falra fordította
volna minden figyelmét.
– Egy kicsit ösztövér ez a tehén –



jegyeztem meg.
– Abbiza. – Robert Maxwell zsebre
dugta a kezét, és mélabúsan szemlélte az
állatot. – És fogalmam sincs, mér’. Csak
a legprímább takarmányt kapja, de az
utolsó pár napban mégis rohamosan fogy
rúla a hús.
Pulzus, légzés, hőmérséklet – mindent
normálisnak találtam. Ez aztán a furaság!
– Először aszittem, kólikás – folytatta a
gazda. – Folyvást a hasát rugdalja.
– A hasát rugdalja?
Valami mocorogni kezdett a
nyúltagyamban. Hisz ez a nephritis
gyakori tünete! És mintha meg akart
volna erősíteni sejtésemben, a tehén



felcsapta a farkát, és hosszú véres
vizeletsugarat eresztett a
trágyacsatornába. Szemrevételeztem a
tócsát. A véren kívül gennyet is találtam
benne, és noha most már tudtam, mi a
baj, egy csöppet sem örvendeztem.
Odafordultam a gazdához:
– A veséje beteg, Mr. Maxwell.
– A veséje? Mi esett bele?
– Gyulladásban van. Valamilyen módon
fertőzést kapott. Ezt a betegséget
pyelonephritisnek hívják. Gennyes
vesemedence-gyulladásnak.
Valószínűleg már a húgyhólyagra is
átterjedt…
A gazda beszívta az arcát.



– És ez súlyos baj?
Szívem mélyéből kívántam, hogy ha
valakinek, hát neki biztató választ
adhassak, de ez a betegség kétségtelenül
rendkívül veszélyesnek számított. A
megsemmisülés érzése vett erőt rajtam.
– Sajnos, igen – vallottam be. – Roppant
súlyos.
– Éreztem én, hogy igencsak nagy baj
van vele. Tunna segélni rajta valamivel?
– Igen – mondtam. – Megpróbálok
szulfonamid-keveréket alkalmazni nála.
A gazda egy gyors pillantást vetett rám.
Ugyanezt ajánlottam az érgyulladásnál
is.
– Kitűnő szer, merem állítani –



folytattam gyorsan. Régebben reményünk
sem volt az ilyen betegségben szenvedő
tehenek meggyógyítására, de mióta a
szulfátok megjelentek, van némi
esélyünk.
A gazda ismét rám nézett, hosszan,
nyugalmasan.
– Rendben van, akkor lássunk neki
mielőbb.
– Én meg rajta tartom majd a szememet –
fogadkoztam, és átadtam a keveréket.
Rajta is tartottam. Minden áldott nap ott
toporogtam Maxwellék istállójában;
mindent elkövettem, hogy legalább ez a
tehén életben maradjon. De eltelt négy
nap, és semmilyen javulás nem
mutatkozott, sőt a tehén állapota



fokozatosan romlott.
Búskomoran álltam a gazda mellett,
csüggedten néztem az állat kiálló
bordáit, medencecsontjait. A
szerencsétlen pára soványabb volt, mint
valaha, és véres maradt a vizelete is.
Elviselhetetlen volt még a gondolat is,
hogy az előző tragédiát ilyen gyorsan
kövesse egy másik, de egyre
világosabban láttam, hogy a tehén
hamarosan elpusztul.
– A szulfonamidok tartják életben –
dünnyögtem –, de a felépüléséhez
valami erősebbre volna szükségünk.
– Létezik erősebb?
– Igen: a penicillin.



A penicillin. Az új csodagyógyszer, az
első antibiotikum. Csakhogy az
állatorvosi szakma ekkor még nem
rendelkezett vele injektálható formában.
Nekünk nem jutott belőle egyéb, csak az
emlőmirigy-gyulladás kezelésére
szolgáló, 300 mg-os, olajbázisú kicsiny
tőgyinfúziós fecskendők. Kanüljüket a
tejcsatornába illesztve nyomtuk fel
tartalmukat a tőgybe. Varázslatosan
eredményesebb volt ez, mint a mastitis
bármelyik korábbi gyógymódja; de
intramuszkuláris antibiotikum-injekciót
addigi pályafutásom során még soha nem
adtam be állatnak.
Általában nem vagyok különösebben
találékony ember, de ekkor hirtelen
támadt egy ötletem. Kirohantam a



kocsimhoz, előkotortam egy tizenkét
darabos tőgyinfúziós dobozt, és az egyik
kis fecskendő kanüljére próbáltam
illeszteni egy Rekord-tűt. Mintha
rászabták volna!
A tudományos elméletekhez vajmi
keveset értek, így hát sejtelmem sem
volt, hogy amit csinálok, helyes-e, vagy
sem; mindenesetre bedöftem a tűt a tehén
farába, és csak nyomtam egyik fecskendő
tartalmát a másik után az izmok közé,
míg ki nem ürült a doboz. Felszívódik-e
vajon a penicillin ilyen formában is?
Halvány gőzöm sem volt. De nekem
vigaszt jelentett már a tudat is, hogy
legalább bekerült a tehénbe. Ez már egy
szikrányi reményt adott.
Három napon át újra meg újra



megismételtem az eljárást, és a
harmadikon már tudtam, hogy valamit
használok vele.
– Figyelje csak! – mondtam Robert
Maxwellnek. – Már nem görbíti a hátát.
Mintha megkönnyebbült volna.
A gazda bólintott.
– Igazsága van. Télleg nem olyan puklis,
mint vót!
A békésen ácsorgó, ide-oda bámészkodó
tehén látványa, amint időnként
kiráncigált egy-egy csomócska szénát a
jászolból, úgy hatott rám, mint a
győzelem trombitaharsogása. A kínzó
vesebántalom nyilvánvalóan enyhült, és
a gazda állítása szerint a tehén vizelete
sem volt már olyan sötét és zavaros.



Ettől kezdve mintha megkergültem
volna. A diadal illatától mámorosan
ürítgettem kis fecskendőimet az állatba,
nap-nap után. Nem tudtam, mi a
megfelelő dózis a szarvasmarháknál –
akkoriban még senki sem tudta –, így hát
csak tömtem bele, találomra a penicillint
– néha többet, máskor kevesebbet és a
tehén állapota folyamatosan javult.
Végül elérkezett az a gyönyörű nap,
amikor már biztosra vehettem, hogy
megnyertem a csatát. Épp nagyban
munkálkodtam a tehénen ugyanis, amikor
szétvetette a lábát, és megeresztett egy
kristálytiszta vizeletzuhatagot. Gyorsan
elhátráltam, szemügyre vettem
páciensemet, és csak ekkor vettem észre,
mennyire megváltozott. Az első napon



látott ösztövér csontvázat hús párnázta
ki, a sima szőrzet egészségesen fénylett.
A tehén ugyanolyan gyorsan épült fel,
ahogyan leromlott. Bámulatos dolog volt
ez!
Eldobtam az üres dobozt.
– Nos, Mr. Maxwell, azt hiszem,
elmondhatjuk, hogy ez a jószág
nagyjából meggyógyult. Holnap még
megismétlem kezelést, s ezzel be is
fejeztük.
– Asszongya, holnap még elgyün?
– Igen, utoljára.
A gazda fenyegetően elkomorodott, és
közelebb lépett hozzám.
– Hát akkor tuggya meg, hogy panaszom



van magára!
Te jó szagú Ég, hát végül mégiscsak
leteremt amiatt az érgyulladás miatt! És
milyen rémes időpontot választott hozzá,
éppen, amikor a legsikeresebbnek érzem
magam! Hiába, elég fura tud lenni az
emberi természet; de hát ha a gazda úgy
döntött, hogy pont most akarja ellátni a
bajomat, nem tehetek ellene semmit.
Legjobb, ha beletörődöm.
– Panasza? – rebegtem reszketegen. – És
mi lenne az?
Felém hajolt, és mutatóujjával
megböködte a mellemet. Arca egészen
elváltozott, csak úgy áradt belőle a
fenyegetés.
– Assziszi maga, nincs nekem jobb



dógom, mint minden áldott nap
feltakarítani maga után?
– Feltakarítani… micsodát…? –
meredtem rá bárgyún.
Karját az istálló padlója felé lendítette.
– Nízze csak, nízze ezt a rengeteg
szemetet! Ezt mind nekem köll
elpucolnom!
Lenéztem a szanaszét dobált penicillines
fecskendőkre, a hozzájuk tartozó
javallatok papírfecnijeire, a széttépett
dobozokra. Munka közben egyszerűen
csak elhajigáltam őket, oda sem
figyeltem.
– Jesszusom, ne haragudjon! – hebegtem.
– Eszembe sem jutott, hogy…



A gazda dörgő nevetése szakított félbe.
– Ugyan mán, csak tréfáltam. Hát persze,
hogy eszibe se jutott! Mer’ az eszibe
csak az vót, hogy meggyógyiccsa az én
jó kis tehenkémet.
Nagyot csapott a vállamra, én pedig
megértettem, hogy ő ilyesformán mond
köszönetet.
Ez volt az első gyakorlati tapasztalatom
az antibiotikum-injekciók beadásával
kapcsolatban, és bár a módszer elég
bizarr volt, sokat tanultam belőle. De
még többet, és az állatgyógyászatnál is
fontosabbat tanultam meg ebben a
gazdaságban az emberi magatartásról.
Az azóta eltelt harminc esztendőben
Robert Maxwell egyetlen szóval sem



utalt a katasztrófára, amelyért pedig
könnyen engem hibáztathatott volna.
Ez alatt a harminc év alatt nem egyszer
előfordult, hogy engem ért
szerencsétlenség mások hibájából, hogy
én kaptam tökéletlenségen valakit, és
rajtam múlt, hogy bajba keverem-e
miatta. Ilyenkor mindig az egyetlen
mérvadó magatartási példát követtem.
Igyekeztem úgy viselkedni, mint Robert
Maxwell.



Bogyós bombázó

– Tudod, Jim – mondta Tristan, és
elgondolkozva szívogatta Woodbine
cigarettáját –, néha eltűnődöm, vajon
hány hely akad még a világon, ahol egy
hölgy kitüntető kegyei kecskeszarban
nyilvánulnak meg.
Nyugalmas percemben gyakran
felidézem magamban egykori
legényéletünket a Skeldale House-ban, s
egy ilyen alkalommal jutott eszembe
Tristan megjegyzése. Még arra is
emlékszem, milyen meglepetten néztem
fel rá a munkanaplóból.
– Nahát, ez aztán fura! Pont erre
gondoltam én is. Csakugyan elég különös
dolog, annyi szent.



Épp az imént jöttünk ki az ebédlőből, és
még elevenen élt bennem a
reggelizőasztal képe. Mrs. Mall mindig a
tányérunk mellé helyezte a postánkat, és
Siegfried helyén, a győzelem
jelképeként, ott díszelgett Miss Grantley
bádogdoboza a kecskebogyókkal.
A barna papírcsomagolás ellenére
mindnyájan tudtuk, mi légyen az –
ugyanis Miss Grantley mindig azonos
tárolót használt: körülbelül 15 centi
magas, üres kakaósdobozokat! Vagy a
barátaitól gyűjtötte be őket, vagy nagyon
szerette a kakaót…
Az viszont vitán felül állt, hogy a
kecskéket nagyon szerette. Sőt
úgyszólván mintha a kecskék töltötték
volna be egész életét, amit szerfölött



furcsálltam, hiszen a kecsketenyésztés
eléggé valószínűtlen hobbi egy szőke
szépség esetében, aki könnyedén
átlibbenhetne a filmvilágba is.
Miss Grantley másik különlegessége az
volt, hogy nem ment férjhez.
Valahányszor megfordultam nála, mindig
azon hüledeztem, hogy egy ilyen
gyönyörű teremtés hogyan képes
egyáltalán távol tartani magától a
férfiakat! Úgy a harminc felé járt elegáns
vonalú lábain, alakja a kellő helyeken
kellemesen domborodott, bár olykor, ha
finom vonású arcát néztem, eltűnődtem,
hogy talán meglehetősen határozott álla
riasztotta el a lehetséges kérőket. De
talán mégsem, hiszen Miss Grantley
igazán derűs természetű volt,



mindemellett elbűvölően kedves. Így hát
abban maradtam, hogy alkalmasint
egyszerűen csak nem kíván férjhez
menni. Nagyon szép háza volt, és a jelek
szerint pénze is bőségesen. Határozottan
boldognak látszott úgy mindenestül.
Semmi kétségünk nem volt afelől, hogy a
kecskebogyók a kitüntető rokonszenv
jelei. Miss Grantley roppant komolyan
vette a maga állattenyésztői
munkásságát, és ragaszkodott a
rendszeres laboratóriumi vizsgálatokhoz,
amelyek az ürülékmintákból kimutatják a
belső parazitákat és az esetleges egyéb
rendellenességeket.
A mintaküldeményeket mindig
személyesen Mr. Siegfried Farnonnak
címezte, aminek én eleinte nem



tulajdonítottam különösebb jelentőséget.
Ámde egy szép napon a jól ismert
bádogdoboz, „dr. James Herriot
állatorvos úrnak” címkével, az én
tányérom mellett jelent meg, röviddel
azután, hogy ügyességem, ahogy egy
törekdarabkát eltávolítottam az egyik
bakkecske szeméből, mérhetetlen tetszést
aratott Miss Grantleynél.
Ekkor eszméltem csak rá, hogy most
lovaggá ütöttek, hogy ez a gesztus a
legfőbb elismerés jele. A középkori
lovagoknál hajdan a nyeregkápára tűzött
kesztyű vagy a lándzsán lobogó kendő
jelképezte, hogy hölgyük nagyra becsüli
őket – Miss Grantley ugyanezt
kecskebogyókkal fejezte ki.
Amikor megkaptam a kitüntetést,



Siegfried ábrázatán a meglepetés
halvány villanása futott át, az enyémen
pedig, mint vélem, némi önelégültség
jelent meg, de hát Siegfriednek
fölösleges volt aggódnia. Egy-két hét
elteltével a kecskebogyók ismét az ő
tányérja mellett pompáztak az asztalon.
És mi sem volt ennél természetesebb,
utóvégre amennyiben pusztán a férfiúi
vonzerő játszott közre a helyzet
alakulásában, Siegfried vitathatatlanul
utcahosszal járt előttünk. Tristan ugyan
lelkesen, sőt, jelentős sikerrel
hajkurászta a helybéli leányzókat, és
nekem sem volt okom panaszkodni a
hölgytársaság hiányára, de hát Siegfried
egészen más súlycsoportot képviselt.
Siegfriedért szinte bolondultak a nők!



Neki nem kellett hajkurásznia a nőket –
azok vadásztak rá. Már ismeretségünk
kezdetén rájöttem, hogy a magas, karcsú,
szikár arcú férfiak ellenállhatatlan
szexepiljéről hallott mesék szóról szóra
igazak. És ha mindehhez hozzáadjuk
Siegfried természetes charme-ját,
parancsoló egyéniségét, nem csoda, hogy
a kecskebogyók óhatatlanul és
rendszeresen az ő tányérja mellett
kötöttek ki.
Így ment ez változatlanul, hosszú-hosszú
ideig, jóllehet Tristan meg én csaknem
ugyanannyiszor látogattunk el Miss
Grantley kecskéihez, mint Siegfried.
Említettem már, hogy Miss Grantley elég
tehetős lehetett, mivel a kecskék
legcsekélyebb gyengélkedéséhez is



kirendelt minket, és legalább olyan jól
fizető ügyfélnek számított, mint a
nagygazdák.
Az egyik reggeli hívásnál azonban
rögtön éreztem, hogy ezúttal nem holmi
jelentéktelen apróságról van szó.
Nagyon izgatottan beszélt.
– Mr. Herriot, Tina beleakadt egy
szögbe, és borzasztó csúnyán felszakadt
a bőre! Remélem, ki tud jönni azonnal!
– Igen, véletlenül van időm.
Pillanatnyilag nincs semmi sürgős
dolgom. Máris indulok!
Halvány elégedettség melegített át. Nos,
hadd jöjjön az a varrás, gondoltam, mert
szeretem ezt a munkát. Elég könnyű, és
mindig nagy hatást gyakorol az



ügyfelekre. Mindenesetre sokkal
otthonosabb voltam ezen a területen,
mint ha Miss Grantley különféle
kecskebetegségekről faggatott volna. Az
egyetemen gyakorlatilag semmit sem
tanultunk a kecskékről, és bár
iparkodtam némi olvasgatással pótolni a
hiányt, kényelmetlenül tudatában voltam,
hogy nem vagyok kecskeszakértő.
Már indultam kifelé, amikor Tristan
komótosan feltápászkodott a fotel
mélységeiből, ahol ideje javát töltötte. A
reggeli óta csupán a Woodbine
füstfellegei borította Daily Mirror
zizzenéseiből észleltem jelenlétét.
Ásítva nyújtózott egyet.
– Nocsak, Miss Grantley hívott? Mit
szólnál, ha veled tartanék?



Kocsikázhatnékom támadt.
Mosolyogtam.
– Oké, gyere csak.
Tristan mindig kellemes társaság volt.
Miss Grantley valami selymes anyagból
készült, erősen testhez tapadó,
világoskék kezeslábasban fogadott,
amely vajmi kevéssé csökkentette
vonzerejét.
– Jaj, nagyon köszönöm, hogy kijöttek! –
lelkendezett. – Jöjjenek utánam, kérem!
Igencsak érdemes volt követni. Sőt,
amikor beléptünk a kecskék ólépületébe,
Tristan a lépcsőt is elvétette, és térdre
esett. Miss Grantley csak egy röpke
pillantást vetett rá, és máris sietett a



leghátsó rekeszhez.
– Itt van Tina – mondta, kezével
eltakarta a szemét. – Még ránézni is
képtelen vagyok!
A remek, hófehér Saahen-kecskét
csakugyan nagyon megrongálta a nagy
kiterjedésű sérülés: lapockájától lefelé
hosszú V-alakban leszakadt a bőre, a
lapockatövist takaró két sima izomköteg
csupaszon látszott, és az azokat
kettéválasztó, csontos taraj pedig
fehéren fénylett ki a vér alól.
Rémületes egy látvány volt; én azonban
alig bírtam megállni, hogy ne
dörzsölgessem a kezem. A seb csak a
felületet érintette, és tudtam, hogy
könnyűszerrel rendbe tehetem, ráadásul



a művelet fölöttébb mutatós. Már láttam
is magamat, amint behelyezem az utolsó
varratot, és rámutatok a szinte
láthatatlanná vált sérülésre. – Nos
tessék, most már jobban fest, ugye? –
Miss Grantley olvadozni fog a
gyönyörűségtől…
– Igen… igen… – mormoltam a tőlem
telhető leghivatásosabb hangnemben,
miközben a károsodást vizsgálgattam. –
Csúnya ügy, csakugyan roppant csúnya.
– Jajj, Istenem! – csapta össze a tenyerét
Miss Grantley. – És mit gondol, meg
tudja menteni?
– Ó persze – bólintottam ünnepélyesen.
– A varrás ugyan komoly munka lesz, és
hosszú ideig fog tartani, de



meggyőződésem, hogy Tina átvészeli.
– Jaj, hála Istennek! – sóhajtott fel
megkönnyebbülten Miss Grantley. –
Máris futok a meleg vízért.
Hamarosan munkára-harcra készen
álltam. A tiszta törölközőn takarosan
sorakoztak a tűk, vattacsomók, ollók,
sebvarró anyagok, csipeszek, és Tristan
már fogta Tina fejét. Miss Grantley
szorongva, segítségre készen téblábolt
körülöttünk.
Alaposan megtisztogattam a sérült
területet, bőkezűen behintettem
fertőtlenítővel, és nekiláttam az
öltögetésnek. Miss Grantley szintén a
tettek mezejére lépett: buzgón adogatta
az ollót a varratok elnyisszantásához.



Kellemesen, simán kezdődött tehát a
munka, de hát a seb igencsak nagy volt,
és a feladat szörnyen hosszadalmasnak
ígérkezett. Lázasan törtem a fejem, hogy
mivel kezdeményezhetnék valami
fesztelen csevegést.
Tristannak nyilván ugyanez járt az
eszében, mert megszólalt.
– Bámulatra méltó állatok. Mármint a
kecskék – vetette oda könnyedén.
– Csakugyan – nézett rá Miss Grantley
tündöklő mosollyal. – Nekem is ez a
véleményem.
– Ha jól meggondoljuk, valószínű, hogy
épp ők voltak az első háziasított állatok.
Valósággal izgalomba hoz, ha felidézem,
milyen sok bizonyíték maradt ránk a



történelem előtti korokból a kecske
domesztikálásáról. Tömérdek
barlangfestmény ábrázol kecskéket, és
már a legkoraibb írott emlékekben is
szerepelnek világszerte. A kecske,
mondhatni, ősidők óta része az ember
világának. Engem lenyűgöz ez a
gondolat!
Hétrét görnyedtemből elképedten
pislantottam fel Tristanra. Kapcsolatunk
során számos dologról derült ki, hogy
lenyűgözi őt, de a kecskék tudtommal
nem tartoztak közéjük.
– És még valami – folytatta Tristan. –
Fantasztikus az anyagcseréjük. Olyan
táplálékon is megélnek, amelyre más
állatok rá sem hederítenének, és még az
efféléből is bőségesen képesek tejet



termelni.
– Így van, így van! – lehelte Miss
Grantley lelkesen.
Tristan felkacagott.
– Ráadásul micsoda jellemek! Szívósak
és ellenállók, alkalmazkodnak minden
éghajlathoz; nem ismerik a félelmet,
rettenthetetlenül megküzdenek bármilyen
állattal, legyen az bármekkora. És
persze, köztudomású, hogy büntetlenül
képesek megenni mérges növényeket,
amelyektől a legtöbb teremtmény
egykettőre felfordulna.
– Igen, igen, tényleg döbbenetesek. –
Miss Grantley le nem vette a szemét
barátomról, és úgy adogatta nekem az
ollót, hogy még csak a fejét sem



fordította felém.
Úgy éreztem, hogy nekem is le kell
tennem a garast.
– Valóban, a kecskék rendkívül… –
kezdtem mondani.
– De tudja, ha már itt tartunk – áradt a
szó teljes gőzzel Tristanból hadd áruljam
el, hogy engem leginkább az a
ragaszkodó természetük bűvöl el! Annyi
szerető gyengédség rejtőzik bennük,
igazi társaslények, és hitem szerint az
emberek pontosan ezért vonzódnak olyan
mélyen hozzájuk.
– Milyen igaz, milyen igaz! – bólogatott
helyeslően Miss Grantley.
Kollégám kinyújtotta a kezét, és



megbirizgálta a takarmányt a jászolban.
– Látom, hogy megfelelően táplálja őket.
Bőven ad nekik keményebb rostú
növényeket, bogáncsot, gallyakat, rágós
leveleket. Szemlátomást maga is tudja,
hogy a kecskék az ilyesmit jobban
kedvelik, mint a füvet. Nem csuda, hogy
ilyen egészségesek az állatai.
– Ó köszönöm – rebegte Miss Grantley,
enyhén elpirulva. – No persze, tápot is
adok nekik.
– Remélem, őrletlen gabonából?
– Természetesen.
– Helyes, helyes! Fenntartja a bendő pH-
szintjét. Mert ugye tudja, hogy az
alacsony pH-szint a gyomorfal



hipertrófiáját okozhatja, és gátolja a
cellulózt lebontó baktériumok
működését?
– Nnnnem…, igazság szerint az
ilyesmikhez nemigen értek. – Miss
Grantley úgy bámult rá, mint valami
prófétára.
– Sebaj, nem fontos – legyintett
fölényesen Tristan. – A dolgát
mindenesetre jól csinálja, és ez a lényeg.
– Volna szíves ideadni az ollót? –
dörmögtem.
Kezdtem már görcsöt kapni a
görnyedezéstől, és kissé sértődött is
voltam, mert fokozatosan az a
benyomásom támadt, hogy Miss Grantley
tökéletesen megfeledkezett rólam.



De konokul, kitartóan varrtam tovább, és
míg agyam egyik fele elégedetten
figyelte, amint a bőr fokozatosan befedte
a csupasz területet, a másik fele elhűlten
hallgatta Tristan nagyképű
kinyilatkoztatásait a kecskeólak
megfelelő felépítéséről, méretarányairól,
szellőzéséről, valamint levegőjük relatív
páratartalmáról …
Az idő csak telt-múlt, és Miss Grantley
jószerivel észre sem vette, hogy beoltom
az utolsó varratot, és fáradtan
kiegyenesedem.
– No tessék, most azért jobban fest,
ugye? – fuvoláztam el mondókámat, de a
várt hatás elmaradt, mivel Tristan meg
ügyfelem teljesen belemélyedt a
különféle kecskefajták erényeinek



összehasonlító megvitatásába.
– Maga igazán nagyra becsüli a
toggenburgit meg az angol-nubiait? –
kérdezte izgatottan a hölgy.
– De még mennyire! – bólintott
megfontoltan Tristan. – Mindkét fajta
egészen kitűnő.
Miss Grantley hirtelen ráeszmélt, hogy
végeztem.
– Jaj, nagyon köszönöm – mondta
szórakozottan. – Rémes, mennyit kellett
vesződnie. Igazán hálás vagyok. Most
végre bejöhetnének egy kávéra!
Az elegáns nappaliban, miközben
térdünkön egyensúlyoztuk csészéinket,
Tristan rendíthetetlenül folytatta



értekezését. Behatóan ismertette a
kecskék szaporodási és ellési
problémáit, az elválasztott gidák
táplálását, és már a szarvak
csonkolásánál alkalmazott érzéstelenítés
apró fortélyait taglalta, amikor Miss
Grantley hozzám fordult. Nem mintha
kiszabadult volna Tristan bűvköréből, de
kétségtelenül megérezte, hogy már csak
udvariasságból is be kéne kapcsolnia
engem a beszélgetésbe.
– Mr. Herriot, nagyon aggaszt valami.
Az egyik legelőn a szomszéd gazdával
osztozom, és a kecskéim gyakran együtt
legelnek a birkanyájával. Mármost úgy
beszélik, hogy az ő juhai erősen
hasmenésesek. Elképzelhető, hogy
megfertőzik a kecskéimet?



Hosszan belekortyoltam a kávéba, hogy
legyen időm gondolkodni.
– Nos…ööö…talán azt mondanám…
Barátom ezúttal is könnyedén
közbevágott.
– Fölöttébb valószínűtlen. Úgy tetszik,
hogy a coccidiosis, vagy a hasmenést
okozó élősködők legtöbb típusa
egyedileg a gazdaállatra specializálódik.
Nem hinném, hogy e tekintetben oka
volna az aggodalomra.
– Köszönöm. – Miss Grantley ismét
hozzám intézte szavait, mintha
elhatározta volna, hogy ad még egy
esélyt. – És mi a helyzet a gilisztákkal,
Mr. Herriot? Elgilisztásodhatnak a
kecskéim a birkáktól?



– Izé… nézzük csak… – A csészém csak
úgy csörömpölt a kistányéron, és
éreztem, hogy homlokomon gyöngyözni
kezd a veríték. – Az a helyzet…
– Pontosan – sietett ismét segítségemre
Tristan. – Ahogy Herriot doktor is
mondaná, a helminthiasisszal, vagyis a
bélférgességgel egészen más a helyzet. E
téren nagyon is valós a fertőzés
veszélye, ugyanis a Nematodák azonosan
előfordulnak mindkét fajnál. Az
állatoknak rendszeresen féreghajtót kell
adnia, és ha megengedi, röviden
felvázolnám a menetét…
Mélyebbre süppedtem a fotelben, s
hagytam, hadd villogjon Tristan, és
csupán fél füllel hallgattam roppant
tudásra valló fejtegetéseit a legújabb



féreghajtókról, továbbá az orsóférgekre,
galandférgekre és kampósférgekre
gyakorolt hatásukról.
Végül nagy nehezen véget ért ez is, és
kimentünk a kocsihoz.
– Tíz nap múlva visszajövök kiszedni a
varratokat – mondtam Miss Grantleynek,
aki kikísért bennünket. Szinte fejbe
kólintott, amikor rájöttem, hogy egész
idő alatt nagyjából ez volt az egyetlen
értelmes dolog, amit mondtam.
Mentünk pár száz métert, aztán
megállítottam a kocsit.
– Mióta vagy te kecskerajongó? –
kérdeztem keserűen. – És honnan a jó
fenéből szedted ezt a bődületes
ismeretanyagot, amit az imént eldaráltál?



Tristan először csak kuncogott, aztán
hátravetette a fejét, és féktelen
röhögésben tört ki.
– Ne haragudj, Jim – nyögte, amikor
végre lecsillapodott. – Mint tudod,
néhány hét múlva kezdődnek a
szigorlataim, és elpletykálták, hogy az
egyik vizsgáztatóm valósággal bolondja
a kecskéknek. Tegnap éjjel
előbányásztam, ami irodalmat csak
találtam róluk. Egyenesen kísérteties,
hogy ilyen hamar alkalmam nyílt
elparádézni az egésszel.
Hát igen, így már megvolt a magyarázat.
Tristan agya ugyanis úgy szívja magába
az információkat, mint szivacs a vizet.
Nyugodtan elhihettem neki, hogy egy
olvasásra megjegyezte az egész anyagot.



Ami engem illet, diákkoromban gyakran
hatszor is át kellett rágnom magam
valamin, mire belém vésődött.
– Értem – morogtam. – Nem ártana, ha
nekem is megmutatnád, miket olvastál
össze az éjszaka. Eddig nem is sejtettem,
milyen tudatlan vagyok.
Az ügynek egy héttel később érdekes kis
következménye támadt. Siegfried meg én
együtt mentünk be reggelizni, de társam
a szoba közepén megtorpant, és az
asztalra meredt. Megint ott díszelgett az
ismerős, barna papírba burkolt kakaós
doboz, ám ezúttal öccse tányérja mellett.
Siegfried lassan odalépkedett, és
megszemlélte a címzést. Én is láttam, a
doboz nem tévedésből került oda. „Mr.
Tristan Farnonnak” – ez állt rajta.



Siegfried nem szólt semmit, csak leült az
asztalfőre. Kisvártatva a fiatalember
maga is csatlakozott hozzánk, némi
érdeklődéssel szemügyre vette a dobozt,
majd nekilátott a reggelinek.
Nem hangzott el egyetlen szó sem, némán
ettünk tovább, fejünk felett azonban
súlyosan ott lebegett a kimondatlan, ám
cáfolhatatlan igazság. Tristan volt
közülünk a menő fej, legalábbis
pillanatnyilag.



Mégsem kéjutazáson vagyok

1961. október 31.
Előző este nem volt könnyű ágyba

keverednem. A hajó minden múló
perccel erősebben hánykolódott, és
vetkőzésnél többször el is estem.
Az ágy pedig nem hintáztatott olyan
gyengéden, mint idáig, hanem
kellemetlenül, hevesen dobált ide-oda.
Végül hasmánt fordultam, karomat-
lábamat az ágydeszkáknak feszítettem, és
úgy félóra múlva sikerült elaludnom.
Zaklatott álmomból 2 óra tájt arra
riadtam, hogy megőrült körülöttem a
világ. Úgy gurultam ide-oda, akár egy
gumilabda, kinn süvöltött a szél, zuhogó



eső verte a kerek ablakot, és az egész
hajótestből rémületes hangzavar áradt.
Fültépő volt a zörgés-csattogás. A
hajókonyhában pufogtak a falnak vágódó
fazekak és serpenyők, valahol egy
rosszul csukódó vasajtó dörrent be újra
meg újra, s meghatározhatatlan eredetű
csörömpölés, csikorgás hallatszott
mindenhonnan.
Felkapcsoltam a lámpát, és valóságos
káosz tárult a szemem elé. Pénzem,
kulcscsomóm, pipám, dohányzacskóm
szanaszét hentergett a padlón, az
íróasztal fiókjai ki-be csúszkáltak,
tartalmukkal egyetemben, székem,
bőröndöm a kabin egyik végéből a
másikba szánkázott.
Óvatosan feltápászkodtam a szörnyű



ramazúriban, és több elvágódás árán,
tőlem telhetően rendet teremtettem, aztán
visszafeküdtem. De mivel a székhez
csapódó fiókok zaját mégsem tudtam
elviselni, újfent kimásztam az ágyból, a
széket a fiókok elé állítottam, a
bőröndömet meg beékeltem az ágy és a
szék közé, végül kimerülten leroskadtam
a párnámra. Bár ez az óvintézkedés
nagyjából megszüntette a helyi zajokat,
kintről változatlanul bezúdult a tomboló
ricsaj, és ezután már vajmi keveset
tudtam aludni.
Hajnalban vigasztalan látvány
köszöntött, amikor kinéztem az ablakon.
Körös-körül a vas-szürke víz üres
végtelenje hatalmas, fehér tarajos, zöld
hullámokba tornyosult, amelyekről a szél



valódi permetfelhőket vert fel.
Végigfutott a hideg a hátamon, amint
aprócska hajónkat figyeltem, amely
egyik irdatlan hullámhegyet mászta meg
a másik után, hogy aztán mélyebbnél
mélyebb vízvölgyekbe zuhanjon alá. A
Balti-tenger amúgy istenigazából
kimutatta a foga fehérét.
Első gondolatom a juhok voltak, de
kopogtak az ajtómon, és a hajópincér
ismerős hangja szólt be:
– Reggeli, Mr. Herriot!
Átsiettem a kantinba. Gondoltam,
gyorsan eszem egy harapást, aztán
előkerítem Raunt. A kapitányt egyedül
találtam az asztalnál.
– Jó reggelt, Mr. Herriot – üdvözölt



hosszú, kutató pillantással, amelyet nem
értettem egészen.
Leültem és vártam. Elég türelmetlenül,
mert mielőbb le akartam menni a
fedélközbe, és nem bántam volna, ha
hozták volna a reggelit. Ráadásul
kifejezetten éhes voltam, így hát
elöljáróban buzgón bekebeleztem némi
füstölt sonkát, heringet meg sózott
marhahúst. A kapitány meg csak figyelt,
résnyire szűkült szemmel.
Néhány perc múlva végre megjelent a
pincér. Ábrázata zöld volt, mint a fű, és
elfordított szemmel helyezte elém a
kolbásszal, buggyantott tojással, sült
krumplival megrakott tálat.
Felkaptam egy karéj rozskenyeret, és



késlekedés nélkül nekiestem az
étvágygerjesztő dombocskának. Éppen
egy kolbászt vagdostam szét, amikor a
kapitány ismét megszólalt:
– Jól érzi magát, Mr. Herriot?
Meglepetten pillantottam fel, és teli
szájjal válaszoltam:
– Mmm, igen, köszönöm, jól; talán egy
kicsit fáradt vagyok. Nem sokat tudtam
aludni az éjjel.
– De azért éhes, ugye?
– Igen, meglehetősen. Úgy látszik, hogy
ez a sok zötyögés fokozza az étvágyamat.
– Szerfölött szokatlan – mondta a
kapitány a maga precíz modorában. –
Egy kilences erősségű viharon



vergődünk éppen keresztül, és szentül
hittem, hogy reggelre tengeri beteg lesz.
Maga nagyszerű tengerész volna!
– Köszönöm a bókot – nevettem. – Nem
hiszem, hogy ez valami különleges
tehetség kérdése. Egyszerűen ilyennek
születtem. Jól tűrök mindenféle mozgást.
– Igen, igen… – bólogatott komolyan a
kapitány. – Mindazonáltal bámulatos.
Nem figyelte Peter ábrázatát?
– Peterét?
– Igen, a pincérünkét. Mellesleg minden
hajópincért Peternek szoktunk hívni,
akármi legyen is az igazi neve. Ő
például pocsékul érzi magát, sőt igazság
szerint mindig beteg, ha rossz az idő.



– Jaj, szegény srác! Márpedig az éjszaka
csakugyan rossz volt az idő, ugye?
– Bizony, Mr. Herriot, pedig
elmondhatom, hogy mindvégig hátszéllel
hajóztunk. De ha visszafelé ugyanilyen
viharon kell átvágnunk, és ellenszelet
kapunk, Isten irgalmazzon nekünk! Az
sokkal rosszabb lenne…
– Igazán? Nem is tudtam, hogy…
A mondat félbeszakadt, mert Raun dugta
be a fejét az ajtón.
– Doktor úr, gyorrrsan! A birkák… a
birkák van rosszul!
Lenyeltem a maradék kolbászt, és
rohantam Raun után a fedélközbe,
amilyen gyorsan csak engedte a



hánykolódó hajó.
– Nézze, doktor úr! – mutatott a
tenyeres-talpas dán fiú az egyik Romney
Marsh-kosra.
Az állat állt ugyan, de szélesen
szétterpesztett lábbal, keservesen. Tátott
szájjal, nehezen zihált, habzó nyál
csöpögött az ajkáról. A levegőért
küszködő juh máskor oly szelíd szeme
kerekre tágult, és teli volt rémülettel.
Az eufória, amely a beszállás óta
eltöltött az Iris Clausen fedélzetén,
nyomtalanul elpárolgott, amint lázasan
rohangáltam a ketrecek között. Egész
csomó juh viselkedett ugyanígy, és
döbbenten eszméltem rá, hogy
voltaképpen mégsem kéjutazáson



vagyok.
Növekvő pánikot kellett elfojtanom
magamban, miközben sorra
megvizsgáltam az állatokat. Valamennyi
úgy festett, mintha haldokolna, márpedig
nemigen hittem, hogy a célkikötőben
várakozó ismeretlen oroszok repesnének
az örömtől, ha az értékes rakományt
felügyelő, szakértő állatorvos egy rakás
dögöt prezentálna nekik. Szép kis kezdet
lenne ez tengeri kalandozásaimhoz!
De amikor újra körüljártam a ketreceket,
kezdtem lehiggadni Különösebben
boldognak egyik juh sem látszott,
azonban csak a legnagyobb példányokat
érintette a baj – a kosokat meg egy-két
termetesebb nőstényt, összesen mintegy
tucatnyi állatot. Ilyesformán tehát,



állapítottam meg, bármilyen tragikus is a
helyzet, nem jelent végső katasztrófát.
Megkértem Raunt, hogy fogja le
egyenként az állatokat, én pedig
megmértem a lázukat. 39 °C körül volt
mindé.
A fakorlátnak dőltem, és megpróbáltam
ésszerűen gondolkozni. Ez nyilvánvalóan
a stressz klasszikus esete. Nem lehet
más, töprengtem. Nekem pedig fenn a
táskámban van néhány ampullám az új
csodagyógyszerből, a kortizonból,
amelyet többek közt éppen ilyen esetre
javallanak.
Gyorsabban jártam meg a kabinomat,
mint ahogy lehetségesnek véltem, és
munkaköpenyem zsebeiben visszafelé
csak úgy csörömpöltek a beletömködött,



kincset érő ampullák. A Predsolan
márkanevű gyógyszer egyike volt az első
szteroid-készítményeknek, és bár
arthritises és gyulladásos betegségeknél
már alkalmaztam, ilyen esetnél még soha
nem próbáltam ki.
A kezem nem csupán a hajó
hánykolódásától remegett, amikor
felszívtam a folyadékot a fecskendőbe. A
készlet fölöttébb korlátozott volt, és csak
a Magasságos tudta, hány juh fog még
összeomlani. Úgy döntöttem, hogy
minden példánynak három köbcentit
adok be, de amint sorra jártam a beteg
állatokat, mindinkább elcsüggedtem.
Mindössze három tudott csak megállni a
lábán – a többi a szügyére roskadt,
fejüket előrenyújtották, szemük kiguvadt,



horpaszuk keservesen süllyedt-
emelkedett.
Míg én dolgoztam, Raun a gyapjas
fejeket simogatta, és dán
kedveskedéseket dünnyögött a fülükbe.
Először láttam szerencsétlennek, és
tudtam, mit érez. Ami engem illet, bár a
tengeri betegség elkerült, most
valósággal belebetegedtem az
aggodalomba. Ezek a gyönyörű,
fajtatiszta állatok… Ráadásul éppen a
kosokat, a legértékesebbeket érte a baj!
… Most már nem tehettem mást, csak
várakozhattam, de titokban szentül
hittem, hogy az egész ügy reménytelen.
Rájöttem, hogy képtelen vagyok
továbbra is itt ácsorogni és lesni őket,
így hát felrohantam a vaslépcsőn a víz



lepte, eszelős szögekben dülöngélő
fedélzetre. Ez persze nem nekem való
hely volt, felkapaszkodtam hát a hídra.
A kapitány, mint mindig, udvariasan
üdvözölt, s amikor beszámoltam neki a
juhokról, gondterhelt lett az ábrázata. De
aztán elmosolyodott.
– Tudom, hogy jó kezekben vannak, Mr.
Herriot. Ne izguljon; én biztosra veszem,
hogy meggyógyítja őket!
A magam részéről nem osztottam
optimizmusát; amellett abban sem
kételkedtem, hogy csak engem iparkodott
felvidítani. Hogy elterelje figyelmemet a
bajokról, megint megmutatta a térképen
jelenlegi pozíciónkat, és hajózási
témákról kezdett beszélni.



– Jóval kijjebb tértünk a szokásos
útvonalaktól – mondta. – Lám, sehol egy
hajó; és azt hiszem, ma már nem is fog
látni többet!
Beszélgetés közben a szélvédő üvegen át
néztük a hajó orrát, amint lebukdácsolt a
mélybe, majd a másik oldalon
felkaptatott a következő, zöld
hullámhegyre. Innen a hídról lehetett a
legjobban felbecsülni a hullámok
roppant méretét, és agyam egyik része
nem szűnő ámulattal figyelte, hogyan
küzd meg parányi járművünk egyikkel a
másik után.
A kapitány ismét elhallgatott néhány
percre, és szótlanul szemlélte az üvegen
túl a határtalan tengert.



– Ahogy az előbb mondtam, Mr. Herriot,
most a széllel futunk; de ha nem változik
az iránya, visszafelé jókora bajban
leszünk. Felém fordult, és
elmosolyodott. – Mert, tudja, mihelyt
kirakodtunk, azonnal fordulnunk kell! A
hajónak semmi haszna, ha kikötőben
vesztegel.
Egész idő alatt görcsösen kapaszkodtam
a korlátba, és lenyűgözve bámultam az
első tisztet, aki pipával a szájában,
zsebre dugott kézzel sétált fel a hídra,
ahol könnyedén mászkált ide-oda. A
teste időnként mintha 45 fokot zárt volna
be a talajjal. Persze nem csak ő, hanem
az egész legénység is értett ehhez a
művészethez, egyedül én forogtam volna
veszélyben, ha megkísérlek támasz



nélkül eljutni valahová.
Lassan eltelt két óra, és nem tudtam
tovább türtőztetni emésztő
nyugtalanságomat. Túlságosan korán volt
még, hogy sem javulásra számíthattam
volna pácienseimnél, de úgy gondoltam,
legalább ellenőrzőm, nem romlott-e az
állapotuk.
Lépésenként vergődtem vissza
kabinomhoz a felszerelésemért, és
közben elbotorkáltam a hajókonyha előtt.
A cellaméretű helyiségben teljes volt a
felfordulás: mindenütt fazekak, tányérok
hevertek, és Nielsen, a szakács egy
felmosóronggyal törölgette a falról a
ráömlött levest. Munka közben
mosolyogva intett felém. Láthatólag egy
csöppet sem bosszankodott; alkalmasint



megszokott esemény volt számára az
ilyesmi.
Megint le kellett kecmeregnem a
vaslétrán – biz’ isten, kényelmetlen
holmik, amikor a világ örvénylik és
lucskos! Nyílegyenesen az első kos
ketrecéhez rohantam, és egy pillanatig
azt hittem, rossz helyre tévedtem, mert a
jókora, gyapjas fej békésen fordult felém
a korlát fölött. A kos szájából néhány
szál széna lógott ki, aztán mozogni
kezdett az állkapcsa, és elégedetten
folytatta a rágcsálást.
Csak álltam ott, döbbenten, hüledezve,
majd az alom vastag szalmájából
hirtelen Raun öles alakja emelkedett ki,
mint egy aranysörényű védőszellem, és
lóbálni kezdte a karját.



– Néz, doktor úr, néz! – Bokszolóképe
valósággal sugárzott, amint a kosra,
aztán a többi állatra mutatott.
Szinte holdkórosan jártam körbe a
fedélközt. Rendben találtam minden
juhot egytől egyig. Nem arról volt szó,
hogy valamit javult az állapotuk, hanem
pontosan ugyanolyanok voltak, mint
kezdetben, és a felépülés alig két óra
leforgása alatt zajlott le.
Állatorvosi pályám során sok fura
helyen tanultam új dolgokat – a kortizon
hatását történetesen itt, ennek az
Oroszországba tartó, aprócska
marhaszállító hajónak a gyomrában
ismertem meg. És mondhatom, édes
élmény volt, amelyet még édesebbé tett



Raun örömittas reagálása a kis csodára.
Elragadtatottan ugrált át a korlátokon,
egyik rekeszből a másikba, és kacagva
ölelgette, dédelgette a juhokat, mintha
kutyák lennének.
– Csudálatos ez, doktor úr, csudálatos!
Ilyen gyorrrsan… A birka előbb még
döglőd, most meg él! Ilyen gyorrrsan,
nahát, hogy csinál maga ezt?! –
Leplezetlen bámulattal meredt rám.
Hirtelen elöntött a sárga irigység – a dán
állatorvosokat irigyeltem meg.
Munkámban akadtak ugyan gyászos
pillanatok, de alkalomadtán látványos
gyógyításokkal is előrukkoltam, anélkül
azonban, hogy valaha is ilyen hatást
váltottam volna ki a yorkshire-iakból.
No persze, az is elképzelhető, hogy a



dán parasztok sem ugrándoznak így
örömükben. Utóvégre Raun mégiscsak
egy matróz, gondoltam.
Engem mindenesetre csordultig töltött az
ujjongó lelkesedés, amely minden
állatorvost elfog, amikor a
reménytelenség függönye váratlanul
felemelkedik. Az ebéd előtti sört a
kapitánnyal nektárnak éreztem, és maga
az ebéd holmi díszlakomával is felért a
dülöngélő kantinban.
A hajókonyha varázslója valami
rejtélyes módon páratlan zöldséglevest
bűvészkedett össze, májgombóccal és
galuskával. Ezt ínycsiklandó
„fregadilla” követte, amely, mint
mondták, tojással kötött, darált sertés- és
borjúhúsból készül, sok fűszerrel.



Gyanítottam a veszélyt, hogy szorgosan
írt naplóm előbb-utóbb elfajul, és a
Marhaszállító Hajók Szakácskönyve
címre érdemesül, de hát egyszerűen nem
győztem álmélkodni, miként képes
Nielsen abban a szűk lyukban, még vihar
idején is, ilyen ételeket remekelni.
Igencsak nehezemre esett volna
említésen kívül hagyni művészetét.
Nielsen az étkezések közepe táján
szokása szerint bedugta fejét az ajtón.
Mindig csak engem lesett, az egyetlent,
aki felismerte benne a konyhaművészet
zsenijét, és amikor behunyt szemmel az
ujjaimra cuppantottam, izzadt képe csak
úgy ragyogott a gyönyörűségtől. Ő meg
engem tartott csodálatosnak.



Kabinom majdnem szembeesett a
konyhával, és két étkezés között Nielsen
állandóan rajtam próbálta ki a maga
válogatott különlegességeit. Bevallom,
készségesen vállaltam a kísérleti nyúl
szerepét.
A rossz idő egész nap folytatódott, és
mint a kapitány megjósolta, egyetlen
hajóval sem találkoztunk. Szüntelenül
szemmel tartottam a juhokat, és ha
valamelyiknél a stressz kezdeti tüneteit
észleltem, azonmód ott álltam mellette a
Predsolonommal, hogy csírájában
fojtsam el a bajt, mielőtt riasztóvá válik.
Aznap este különösen kellemesre
sikeredett a rituális, vacsora utáni,
snapsszal-sörrel fűszerezett kisgyűlés. A
tisztek rendkívül kedvesek voltak



hozzám. Megmutatták családi
fényképeiket elmesélték, hányfelé jártak
már, és egy percre sem akadt el a
beszélgetés. Végül a kapitány felemelte
az ujját, és rám mosolygott.
– Volna kedve felhívni a feleségét?
– Tréfál, ugye? – nevettem.
– Dehogyis, nincs ebben semmi
bonyolult.
Felvitt a hídra, és néhány perc múlva
már Helennel meg Rosie lányommal
beszélgettem a sötétben. Egészen
valószínűtlen érzés volt hallani a
hangjukat, amint elmondták, mi újság
otthon, mi van Jimmyvel az egyetemen,
és mik a legfrissebb focieredmények. A
dicsőséges napra ez tette fel a koronát.



Mielőtt kabinomba tértem, még egyszer
ellenőriztem a juhokat, mégpedig
tüzetesen, mert tudtam, hogy másnap
megérkezünk Klaipédába, ahol át kell
adnom őket. Remek állapotban voltak.
Egyik sem volt stresszes, a sánta meg a
sérült szemű állat is rendbe jött. Csak a
Lincolnok között hallatszott most is némi
köhögés, és ez aggasztott. Vajon mit
szólnak majd hozzá az oroszok? Tudtam,
hogy ez csupán enyhe, paraziták okozta
légcsőhurut, amely folyamatosan javul,
és hamarosan végképp elmúlik. De
vajon sikerül-e megmagyaráznom ezt az
orosz állatorvosoknak? Hamarosan
kiderül.



Josh, a mesterfodrász

A béres befurakodott a tehenek közé,
és éppen páciensem farkát emelte fel,
amikor észrevettem a frizuráját. Menten
tudtam, hogy Josh Anderson vállalt
megint egy kis különmunkát. Vasárnap
reggel volt, vagyis nem találtam ebben
semmi különöset. Még kérdezősködnöm
sem kellett volna.
– A Nyúl és Fácánban járt tegnap este? –
érdeklődtem mégis óvatlanul, miközben
bedugtam a hőmérőt.
A béres bánatosan simított végig a fején.
– Ott hát, amilyen gügye vagyok.
Mingyár megláccik, mi? Az asszon azóta
is Szid, mint a bokrot!



– Gondolom, Joshban egy pohárral több
volt a kelleténél, ugye?
– Nem is eggyel. Több sütnivalóm is
lehetett vóna, pláne szombat este! Az én
hibám vót.
Josh Anderson a helybeli borbélyok
egyike volt. Szerette a munkáját, és
szerette a söritalt is. Sőt annyira szerette
mindkettőt, hogy az ollóját meg a kézi
hajvágó gépét a kocsmahivatalba is
magával vitte minden este. Egy korsó sör
fejében bárkit szívesen megnyírt a
férfivécében.
A Nyúl és Fácán törzsvendégei csöppet
sem lepődtek meg, ha valamelyik
ivócimborát a vécédeszkán üldögélve
találták, miközben feje körül Josh ollója



csattogott. A hatpennys sörért igazán nem
számított drágának a frizura, de Josh
kliensei azt is tudták, hogy bizonyos
rizikót vállalnak. Amíg a borbély
szeszfogyasztása mérsékelt keretek közt
mozgott, aránylag ép bőrrel
megúszhatták a nyírást, mivelhogy
Darrowby környékén nem finnyáskodtak
különösebben a hajviseletet illetően, de
ha egy kicsit jobban betintázott,
borzasztó dolgok történhettek.
A fülét – tudomásom szerint – Josh
eddig még nem vágta le soha senkinek,
de aki vasárnap meg hétfőn a városban
lődörgött, nagy valószínűséggel néhány
szerfölött furcsa frizurával találkozott.
Még egyszer szemügyre vettem a béres
fejét. Tapasztalataim alapján ítélve, Josh



körülbelül a tizedik korsónál tarthatott,
amikor ezt alkotta. Jobb oldalt a barkót
gondosan a szemvonalig nyírta, bal
oldalt viszont nyomát sem hagyta. Elöl
és a fejtetőn amúgy találomra működött
az ollója: imitt-amott kopasz foltok
világítottak, másutt hosszú csutakok
lobogtak. Hátulról nem láttam a béres
fejét, de semmi kétség, ott is felettébb
érdekes lehetett. A haja ott esetleg
copfba volt fonva, vagy más hasonló
meglepetés várt a szemlélőre.
Igen, döntöttem el, határozottan tízkorsós
frizura. Tizenkettő-tizennégy után Josh
ugyanis már hajlamos volt sutba vágni
minden óvatosságot – egyszerűen
végigszántotta az áldozat fejét a
nyírógéppel, legfeljebb elöl hagyott meg



egy hajpamacsot. Eme klasszikus
fegyencfrizura hosszú hetekre
nélkülözhetetlenné tette a jól fülbe húzott
sipka állandó viselését…
Jómagam igyekeztem mindig biztosra
menni, és ha már feltétlenül hajat kellett
vágatnom, inkább az üzletében kerestem
fel Josht, ahol szigorú józansággal
dolgozott.
Néhány nappal később én is ott
várakoztam a soromra, székem alatt Sam
kutyámmal, s miközben a borbély
munkáját figyeltem, egészen különös
fénnyel ragyogott fel előttem az emberi
természet. A székben egy tagbaszakadt
férfiú ült, és a tükörben láttam, hogy
kivörösödött képe a fehér kendő felett
minden pár másodpercben fájdalmas



görcsbe torzul. Azon egyszerű tény okán,
hogy Josh nem nyírta, hanem csupálta a
haját.
Nem pusztán azért, mert felszerelése
elavult és élezésre szorult, hanem mert
egy olyan csuklórándítást fejlesztett
tökéletessé, amelynek révén nyírógépe
minden menet végén tövestől tépte ki a
hajszálakat. Villanygép vásárlására soha
nem tudta rászánni magát; de kétlem,
hogy az ő speciális technikája mellett az
valami különbséget jelentett volna.
Kész csoda volt, hogy mégis mindenki
Joshhoz járt, hiszen más borbély is akadt
a városban. Szerintem azért tartottak ki
mellette, mert mindenki szerette.
Várakozás közben elnézegettem Josht.



Az aprócska férfi ötvenes éveit taposta,
kopasz feje csúfot űzött a polcokon
sorakozó hajnövesztő szerekből, arcáról
szinte soha nem tűnt el a kedves mosoly.
Ez, meg a nagy, furcsán átszellemült
szempár szokatlan vonzerőt kölcsönzött
neki.
És jócskán hozzájárult vonzerejéhez
nyilvánvaló szeretete is felebarátai iránt.
Amikor a vendég a megpróbáltatás
elmúltával megkönnyebbülten felállt a
forgószékből, Josh buzgón sürgött-
forgott körülötte, lesöpörgette,
hátbaveregette, és vidáman elcsevegett
vele. Világosan látszott, hogy nem
csupán az illető haját vágta le, hanem a
találkozás eseményét is végtelenül
élvezte.



A megtermett gazda mellett Josh még
kisebbnek, afféle kis emberszilánknak
hatott, én meg csak csudálkoztam, mint
már annyiszor, hogy vajon hová
raktározza el magában azt a töméntelen
sört.
A külföldiek persze gyakran elképednek
a yorkshire-i férfiak
befogadóképességén. Jómagam, noha
már negyven esztendőt éltem le
Yorkshire-ban, máig sem tudom a
helybeliekkel felvenni a versenyt. Talán
mert Glasgow-ban nőttem fel, de annyi
biztos, hogy nálam két-három korsó után
már kezdődnek a kényelmetlenségek.
Bámulatos viszont, hogy ennyi év alatt
sem láttam jóformán soha részeg
yorkshire-it. A torkukon leeresztett,



bőséges zuhatagok legfeljebb
természetes zárkózottságukat oldják fel
kissé, és korsónként egyre joviálisabbá
válnak; de vajmi ritkán vesztik eszüket,
vagy művelnek valami ostobaságot.
Itt van például Josh. Legalább nyolc
korsónak hágott a nyakára a hét minden
estéjén, kivéve a szombatot, amikor tíz-
tizennégyre emelte a mércét, mégsem
látszott rajta soha semmi változás. A
szakmai ügyessége megsínylette ugyan
kissé a dolgot, de ez volt minden.
Rám került a sor.
– Örülök, hogy újra látom, Mr. Herriot –
fordult felém. Mosolya átmelegítette a
szívemet, és különös, szinte misztikus
mélységű szeme simogatóan szegeződött



rám, amint a forgószékhez terelt. – Hogy
s mint van mostanában?
– Köszönöm, jól, Mr. Anderson –
feleltem. – És maga hogy van?
– Remekül, doktor úr, remekül. – Kezdte
állam alá dugdosni a lepedő nagyságú
kendőt, de vidáman felnevetett, amikor
észrevette, hogy kis beagle kutyám
befurakodik a redők alá. – Helló, Sam,
látom, te is itt vagy, szokás szerint. –
Lehajolt, és megvakargatta a kutya füle
tövét. – Az angyalát, Mr. Herriot, ez
aztán a hűséges barát! Egy percre sem
hagyja magát őrizetlenül, ha teheti.
– Bizony – mondtam. – És én sem
megyek szívesen sehová nélküle. –
Megfordultam a székkel. – Egyébként a



múltkor mintha magát is egy kutyával
láttam volna. Lehetséges?
Josh kezében megállt az olló.
– De még mennyire! Van egy kis szukánk.
Kivert jószág volt, a yorki
Állatmenhelyrül hoztuk el. Most, hogy
minden gyerek kirepült a házbul, az
asszony meg én elhatároztuk, hogy
kerítünk legalább egy kutyát, és most
már ő nálunk a világ közepe. Szavamra
mondom, doktor úr, nagyszerű kis állat!
– Milyen fajta?
– Öööö… könnyebbet kérdezzen.
Asszem, amolyan kis sétatéri. Pedigréje,
az nincsen nekije, de minden pénzt
megér!



Már éppen helyeselni akartam, amikor
felemelte a kezét.
– Várjon csak egy kicsit, mingyár
lehozom.
Josh az üzlet fölött lakott, és egy perc
múlva már le is dobogott a lépcsőn,
karjában a kis szukával.
– Itt van, ni! Mit szól hozzá, Mr.
Herriot?
Letette a kutyust a padlóra, hogy
szemrevételezhessem.
Jól meg is néztem. Világosszürke szőre
olyan csigásan göndörödött, hogy első
pillantásra inkább egy miniatűr
Wensleydale-bárányra emlékeztetett.
Őseinek sora kétségtelenül elképesztően



változatos lehetett, de nevetős szája,
lobogó farka jó természetről tanúskodott.
– Nagyon tetszik – mondtam. –
Szerintem főnyereményhez jutott, Mr.
Anderson.
– Mink is úgy vélekszünk. – Leguggolt,
és simogatni kezdte új kedvencét, én
pedig észrevettem, hogy ujjai közt meg-
megmorzsolgatja a hosszú szőrtincseket.
Ezt kissé furának találtam, de aztán
eszembe jutott, hogy ugyanezt szokta
művelni vendégeinek hajával is. –
Vénusznak neveztük el – mondta.
– Vénusznak?
– Igen, mert olyan gyönyörű. – Roppant
komoly volt a hangja.



– Aha – mondtam. – Értem.
Josh kezet mosott, ismét felkapta az
ollót, és ujjai közé fogta néhány
hajtincsemet. Megfigyeltem, hogy az
imént látott módon morzsolgatja ezeket
is, mielőtt nyírni kezd.
Sehogy sem értettem az okát, de nem is
törődtem vele túl sokat, mivel mással
voltam elfoglalva. Magamat iparkodtam
ugyanis megacélozni. Ámbár az ollónál
még nem volt olyan vészes a helyzet –
azt a néhány rántást a tompa élek
összecsattanásánál el lehetett viselni.
Csak amikor a hajvágógépért nyúlt,
kapaszkodtam meg a szék karfájában,
akár a fogorvosnál. Addig még hagyján
volt, amíg a tarkómon felfelé sétáltatta a



szerkentyűt, hanem amikor a
csuklórándítástól csomóban szakadtak ki
tövestől a hajszálaim, az én ábrázatom is
el-eltorzult a tükörben. Olykor egy-egy
önkéntelen „juj” meg „jaj” is kiszaladt
belőlem, de Josh mintha nem is hallotta
volna.
Hosszú-hosszú évekig hallgattam ebben
a borbélyüzletben a vendégek többé
vagy kevésbé elfojtott
fájdalomkiáltásait, de emlékezetem
szerint a borbélynak még a szeme sem
rebbent meg soha.
Az volt a helyzet ugyanis, hogy Josh,
noha a legkevésbé sem volt pökhendi
vagy önhitt ember, nagy tehetségű
hajszobrásznak tartotta magát. Miközben
fésűjével megadta a végső igazítást,



arcáról ezúttal is csak úgy sugárzott a
büszkeség. Fejét oldalra hajtva többször
is megpaskolgatta hajamat, aztán
megfogatta a széket, hogy minden
szögből szemügyre vegyen, imitt-amott
lenyisszantott még néhány szálat, majd
felemelte a kézitükröt, hogy én is
ellenőrizzem az eredményt.
– Megfelel így, Mr. Herriot? – tudakolta
a jól végzett munka adta csendes
elégedettséggel.
– Nagyon jó, Mr. Anderson, kitűnő. –
Hangom melegségéhez hozzájárult a
megkönnyebbülés is.
Örömében könnyedén meghajolt.
– Hát igen, tudja, hajat vágni nem nagy
mesterség. Annak a titkát kell tudni, hogy



mit hagyjon meg az ember!
Ezt a kis tréfát már legalább százszor
hallottam tőle, de kötelességtudóan
nevettem, mialatt ő a zakóm hátát kefélte
le.
Az idő tájt ugyan még elég gyorsan nőtt a
hajam, de egy darabig nem volt időm
ellátogatni hozzá, s végül ő keresett fel.
Éppen uzsonna közben ügettem ki a
kapuhoz a kitartó csengetésre.
Vénuszt hozta a karján, csakhogy az egy
csöppet sem hasonlított a
borbélyüzletben bemutatott, takaros kis
jószághoz.
Szájából habos nyál csöpögött,
mancsával eszelősen verdeste
pofácskáját. Josh teljesen összetörtnek



látszott.
– Fuldoklik, Mr. Herriot. Nízze csak!
Mingyár elpusztul, ha nem csinál vele
gyorsan valamit!
– Várjon csak, Mr. Anderson! Mondja
el, mi történt! Lenyelt a kutya valamit?
– Le hát, egy csirkecsontot.
– Csirkecsontot? Nem tudja, hogy
kutyának soha nem szabad csirkecsontot
adni?
– Tudom, persze, hogy tudom, mindenki
tuggya, de hát csirke volt ebédre, ez a
kis nyavalyás meg kisuvasztotta a
csontokat a szemétvödörbül. Már
jócskán befalt belőlük, mire
észrevettem, és most meg fog fulladni! –



Kétségbeesetten meredt rám, az ajka
remegett. Kis híján kicsordultak a
könnyei.
– Nyugodjon meg! – mondtam. – Nem
hiszem, hogy Vénusz fuldoklik. Abból,
ahogy a mancsával a pofájához kapkod,
úgy vélem, valami megakadt a szájában.
Mutató- és hüvelykujjam közé fogtam a
kis állat állkapcsát, és szétnyitottam.
Minden állatorvosnak ismerős, amit
megkönnyebbülten láttam – a hátsó
őrlőfogak közé egy hosszú csontszilánk
szorult, és eltorlaszolta a szájpadlást.
Mint mondom, munkánk során sűrűn
találkozunk ilyen esettel, és szerencsére
nem is túl veszélyes, mert szinte
szempillantás alatt segíthetünk rajta egy



csipesszel. Minimális ügyesség,
azonnali felépülés, szívmelengető
dicsőség! Imádtam csinálni.
Kezemet a borbély vállára tettem.
– Fölösleges aggódnia, Mr. Anderson,
csak egy csont akadt a kutya fogai közé.
Jöjjön be a rendelőbe, egy pillanat alatt
kiszedem.
Miközben a hosszú folyosón a ház hátsó
vége felé siettünk, a borbély láthatólag
lehiggadt kissé.
– Jaj, hála Istennek, Mr. Herriot! Már azt
hittem, befellegzett neki, komolyan azt
hittem. Mi meg annyira megszerettük ezt
a kis vakarcsot! Ki se bírnám, ha
elveszíteném…



Könnyed kaccanással az asztalra
helyeztem a kutyát, és kiválasztottam egy
jó erős csipeszt.
– Dehogyis veszíti el, Mr. Anderson.
Egy percbe sem telik az egész.
Az ötéves Jimmy is otthagyta az
uzsonnát, és utánunk somfordált.
Mérsékelt érdeklődéssel figyelte
ügyködésemet a csipesszel. Bár még a
földből is alig nőtt ki, annyiszor látott
már ilyen „műtétet” hogy nem találta túl
izgalmasnak. De az állatorvosi munkánál
sosem lehet tudni; úgy gondolta hát,
érdemes ott lézengenie, hátha történik
valami mulatságos. Kezét zsebre dugva
billegett a talpán, és nézelődés közben
halkan fütyörészett.



Többnyire elég egyszerű kinyitni az állat
száját, és a csipesszel megfogni,
kiemelni a csontot. Vénusz azonban
megrettent a csillogó fémtől, és a
gazdája nemkülönben. A kutya szemében
felvillanó rémület négyszeresére
hatványozódott a gazdájáéban.
– Semmi az egész, Mr. Anderson –
próbáltam megnyugtatni. – Egy csöppnyi
fájdalmat sem fogok okozni a
kiskutyának, higgye el; de nagyon fontos,
hogy egy percig szilárdan lefogja!
Az emberke mély lélegzetet vett,
megmarkolta a kutya nyakát, szorosan
behunyta a szemét, és amennyire csak
tudta, elfordította a fejét.
– Ne félj, kicsi Vénusz – turbékoltam. –



Ne félj, csak jót akarok neked!
Vénusz szemlátomást egy szavamat sem
hitte. Hevesen rúgkapált, a kezemet
lökdöste, s mindezt gazdája furcsán
nyögdécselő hangokkal kísérte. Végre
besikerítettem Vénusz szájába a csipeszt,
de rácsattintotta metszőfogait, és az
atyaistennek sem engedte el. Mikor
huzakodni kezdtem vele, Mr. Anderson
nem bírta tovább, és kieresztette a
kezéből.
A kutyus leugrott a padlóra, és ott
folytatta a küszködést a pofácskájával,
amit Jimmy tisztelettel figyelt.
Inkább bánatosan, mint mérgesen néztem
a borbélyt. Ez igazán nem vallott rá.
Hiszen valódi vasmarka volt, mint azt a



nyírástechnikája is bizonyította; most
meg képtelen megfogni egy ficánkoló kis
ebet!
– Lássunk neki még egyszer! – biztattam
vidoran. – Próbáljuk meg most a padlón.
Lehet, hogy megijedt az asztaltól. Higgye
el, gyerekjáték az egész.
Az emberke összeszorított szájjal, résre
szűkült szemmel leguggolt, és reszkető
kézzel nyúlkált kutyája után; de
valahányszor megérintette, az eliszkolt
előle. Végül a szerencsétlen borbély egy
mély, szívszaggató sóhajjal hasra
vágódott a csempén Jimmy vihogott.
Kezdett érdekesre fordulni a dolog.
Talpra segítettem a borbélyt.
– Tudja mit, Mr. Anderson? Beadok a



kutyusnak egy rövid ideig ható altatót.
Akkor nem kell így viaskodnunk vele.
Josh mész-fehérre sápadt.
– Altatót?! El akarja altatni? – A
szorongás valósággal sütött a szeméből.
– Nem lesz attól valami baja?
– Dehogyis lesz, dehogyis! Bízza rám:
Hagyja itt, menjen el egy órára, és mire
visszajön, Vénusz már szaladgálni fog. –
Máris terelgettem a folyosó felé.
– Biztos ez, doktor úr? – Szánakozva
pislogott vissza kedvencére. – Helyes
az, amit művelünk vele?
– Nem vitás. Ha így folytatjuk, csak
felizgatjuk.
– Hát jó, akkor átmegyek egy órára a



bátyámhoz.
– Nagyszerű. – Megvártam, míg
becsapódik utána a kapu, aztán gyorsan
előkészítettem a megfelelő adag
pentothalt.
A kutyák rendszerint nem szívóskodnak
annyira, ha a gazdájuk nincs jelen;
könnyűszerrel feltelepítettem hát Vénuszt
az asztalra. De az állkapcsát változatlan
erővel szorította össze, és az elülső
mancsait is készenlétben tartotta.
Semmiféle abajgatást nem szándékozott
tűrni a szája körül.
– Oké, öreglány, legyen, ahogy kívánod!
– mondtam.
Megmarkoltam a lábát a könyék felett, és
gyorsan leborotváltam a kidudorodó



radiális véna környékét. Annak idején
Siegfried meg én gyakran voltunk
kénytelenek asszisztencia nélkül altatni
kutyákat. Bámulatos, milyen
mutatványokra képes az ember, ha
muszáj.
Vénuszt a jelek szerint nem izgatta, mit
csinálok vele, amíg nem nyúlok a
pofájához. Beszúrtam a vénába a tűt,
benyomtam a dugattyút, és a harcra kész
tartás másodpercek alatt ellazult, a
fejecske lekókadt, majd a kutya teljes
hosszában elnyúlt az asztalon. A hátára
hengerítettem. Egy-kettőre elaludt.
– No tessék, Jimmy, nézd, most már
nincs zűr vele – mondtam.
Hüvelyk- és középső ujjammal



könnyedén szétnyitottam a fogsort,
megfogtam és kiemeltem a csipesszel a
csontot.
– Nem maradt benne semmi… remek.
Kész-passz. – A szemétvödörbe
pottyantottam a csontszilánkot. – No
látod, Jimmy, így kell ezt csinálni. Profi
módra! Négykézláb mászkálni nem méltó
hozzánk.
Fiam kurtán biccentett. Megint beállt a
méla unalom. Amikor Mr. Anderson a
rendelő padlójára kenődött, még nagy
dolgokat lehetett remélni, de ez már nem
volt az igazi. Jimmy arcáról a mosoly is
eltűnt.
Az én elégedett vigyorom azonban
ugyancsak kezdett az arcomra fagyni.



Figyelmesen szemléltem Vénuszt, és
észrevettem, hogy nem lélegzik.
Próbáltam nem tudomásul venni
gyomromban a görcsöt, mivel
aneszteziológusnak mindig is ideges
voltam, és ezzel nem nagyon
büszkélkedtem. Még most is megvan az
az ocsmány szokásom, ha netán jelen
vagyok fiatalabb kollégáim műtétjeinél,
hogy kezemet a páciens mellkasára
helyezem a szíve fölé, és néhány
másodpercig kitágult szemmel,
dermedten állok mellette. Tudom, az ifjú
sebészek mit sem utálnak jobban, mint a
belőlem áradó riadalmat és csüggedést,
és egy szép napon kemény szavakkal ki
is ebrudalnak majd a műtőből – de
hiába, ezen nem tudok segíteni!



Figyeltem Vénuszt, és közben azt
hajtogattam magamban, hogy nincs itt
semmiféle veszély. A kutya a megfelelő
dózist kapta, és különben is, a
pentothalnál gyakran előfordul az efféle
átmeneti légzésmegállás. De hasztalan
tudtam, hogy minden rendben van, nem
adtam volna a világ minden kincséért, ha
Vénusz levegőt vesz.
A kutya szíve továbbra is normálisan
működött. Megnyomkodtam néhányszor a
bordákat – semmi. Megérintettem a nem
látó szemgolyókat – nem volt korneális
reflex. Ujjaimmal dobolni kezdtem az
asztalon, és feszülten figyeltem a kis
állatot. Láttam, hogy Jimmy ugyanolyan
feszülten figyel engem. Az állatorvosi
hivatás iránti mély érdeklődése



voltaképpen az állatok, a gazdák, a
szabad levegő igézetéből eredt nála, de
vonzóan színezte valami más is:
mégpedig, hogy soha nem tudhatta, mikor
csinál az apja valami izgalmasat, vagy
mikor történik vele valami muris dolog.
A napi körút előre sosem látható,
kisebb-nagyobb balesetei mindig remek
alkalmat adtak neki a nevetésre, és fiam
a maga csalhatatlan ösztönével
megérezte, hogy ezúttal is valami
hasonló következik.
Sejtelme helyesnek bizonyult, mert
hirtelen felkaptam az asztalról Vénuszt,
néhányszor hiábavalóan megráztam a
fejem fölött, majd teljes sebességgel
végignyargaltam vele a folyosón. A kis
papucsok buzgón csattogtak közvetlenül



a hátam mögött.
A kivágott mellékajtón kiszáguldottam a
hátsó udvarra. Megálltam a keskeny
ösvényen – nem, itt nincs elég hely! –,
hanyatt-homlok rohantam tovább, míg ki
nem értem a terebélyes pázsitra.
A kis kutyát ledobtam a fűre, és térdre
roskadtam mellette, mintha imádkozni
készülnék. Vadul kalapáló szívvel lestem
figyeltem, de a bordák nem mozdultak, a
szempár üvegesen meredt a semmibe.
Jaj, ez nem történhet meg! Két kezemmel
megmarkoltam a hátsó lábakat, és
pörgetni kezdtem Vénuszt a fejem fölött.
Hol magasabban, hol alacsonyabban, de
egyre gyorsabban és gyorsabban –
beleadtam apait-anyait! Mostanság



mintha kiment volna a divatból az
újraélesztésnek ez a módszere, de
akkoriban nagyon menő dolog volt. A
fiam mindenesetre teljes mértékben
helyeselte. Nevettében elterült a füvön,
és kacagva hempergett ide-oda.
Amikor megálltam és rámeredtem a
váltig mozdulatlan bordákra, Jimmy
kiabálni kezdett:
– Még egyszer, apu, még egyszer!
És nem is kellett, csak pár másodpercet
várnia, hogy apu megint
nekiveselkedjen, és Vénusz úgy röpüljön
a levegőben, mint holmi szárnyaló
madár.
A jelenet Jimmy legvérmesebb
várakozásait is felülmúlta. Alkalmasint



erősen fontolgatta, hogy érdemes-e
otthagyni a lekváros kenyeret az öreg
fortélyainak megfigyelése kedvéért, de
végül busás jutalmat nyert. Az emlék
mindmáig elevenen él bennem: a
feszültség, az elkeseredés érzése az
állatka értelmetlen elpusztulása miatt, és
a háttérben a fiam fékezhetetlen,
csilingelő nevetése.
Már nem tudom, hányszor álltam le,
hányszor dobtam az ernyedt testecskét a
fűre, hogy aztán ismét pörgetni kezdjem
–, de az egyik szünetben a bordák végre
megemelkedtek, és a kutya szeme
megrebbent.
Megkönnyebbült lihegéssel arcra
borultam a hűs gyepen, és a zöld
fűszálak közt lestem, amint a kutya



légzése szabályossá vált, és Vénusz a
száját nyalogatva körülnézett.
Nem mertem mindjárt felállni, mert a
kert ódon téglakerítése még erősen
táncolt körülöttem, és féltem, hogy
elvágódom.
Jimmy arcára kiült a csalódottság.
– Nem csinálod tovább, apu?
– Nem, fiacskám, nem. – Felültem, és az
ölembe húztam Vénuszt. – Elmúlt, kész,
vége!
– Hallod, ez aztán muris volt! Miért
csináltad?
– Hogy a kutyus levegőt vegyen.
– És mindig így kell csinálnod, hogy
levegőt vegyenek?



– Nem, hál’ Istennek, nem túl gyakran.
Lassan feltápászkodtam, és becipeltem a
kutyát a rendelőbe.
Mire Josh Anderson megérkezett,
kedvence úgyszólván teljesen magához
tért.
– Egy kicsit kelekótya még az altatástól
– mondtam. – De ez már nem tart sokáig.
– Hinnye, ez aztán nagyszerű. És az a
ronda csont, azzal…
– Kinn van, Mr. Anderson.
A borbély hátrahőkölt, amikor
kinyitottam a kutya száját.
– Nézze csak! Mondtam. – Nyoma sincs.
Boldogan mosolygott.



– Sok vesződsége volt vele?
Nos, engem a szüleim még arra neveltek,
hogy az őszinteség többet ér a lódításnál,
és kis híján kibugyborékolt belőlem az
egész história. De még időben eszembe
jutott, hogy miért izgassam fel ezt az
érzékeny emberkét. Hiszen ha elárulnám
neki, hogy a kutyája tekintélyes ideig a
halál mezsgyéjén járt, nemigen
vidítanám fel vele, no meg a belém
vetett bizalmát sem gyarapítanám!
Nagyot nyeltem.
– Egy fikarcnyi sem, Mr. Anderson.
Meglehetősen eseménytelen volt a műtét.
Még ez a habfehér hazugság is csaknem
a torkomon akadt, és a bűntudat erős ízét
hagyta a számban.



– Csodálatos, csodálatos! Nagyon hálás
vagyok, Mr. Herriot. – A kutya fölé
hajolt, és megint észrevettem, milyen
furán morzsolgatja ujjai közt a
szőrtincseket. – Röpültél egy kicsit a
levegőben, Vénusz? – dünnyögte
elmerülten.
Bizseregni kezdett a tarkóm.
– Miből… miből gondolja ezt?
A borbély felém fordította szemét, azt a
másvilági mélységekkel teli szempárt.
– Hááát… úgy vélem, Vénusz most arra
gondol, hogy amíg aludt, röpködött.
Olyan fura érzésem támadt.
– Aha, igen… ööö… értem. – Nekem is
nagyon fura érzésem támadt. – Most a



legokosabb, ha hazaviszi, és egész nap
otthon tartja, nyugalomban.
Egy héttel később ismét Josh
borbélyszékében ültem, és igyekeztem
összeszedni magam a
megpróbáltatáshoz. Legnagyobb
riadalmamra egyenesen a rettegett
hajvágógéppel kezdte. Máskor az
ollóval szokta kezdeni, és csak
lassacskán tér át a rémszerkentyűre, de
most azonmód a mély vízbe dobott.
Megkíséreltem csökkenteni a
gyötrelmeket, és enyhén hisztériás
hangon csevegni kezdtem.
– Hogy van… au… Vénusz?
– Ó, remekül, remekül. – Josh
gyengéden rám mosolygott a tükörben. –



Kutya baja sincs azóta.
– Nos… hűha… nem is számítottam rá,
hogy lenne. Ahogy mondtam is…
jujjuj… csip-csup dolog volt az egész.
A borbély azzal az utolérhetetlen
csuklórándításával újabb hajcsomót
csupált ki a fejemből.
– Az a helyzet, Mr. Herriot, hogy nincs
nagyszerűbb, mint ha az ember megbízik
az állatorvosában. Tudtam én jól, hogy a
mi kis vakarcsunk jó kezekben van.
– Nagyon köszönöm, Mr. Anderson… az
ilyet… hiiii… öröm hallani.
Csakugyan jóleső érzés volt, de mellette
ott rejlett a bűntudat is.
Miközben vonagló képemet bámultam a



tükörben, elment a kedvem a
csevejkísérletektől, így hát inkább
valami másra próbáltam összpontosítani
gondolataimat. Ezt a trükköt szoktam
alkalmazni a fogorvosnál is, bár ott sem
válik be különösebben; mindazonáltal,
míg az emberke szorgosan kopasztott,
minden erőmmel iparkodtam a Skeldale
House kertjére gondolni.
A gyepre már igazán ráférne a nyírás,
töprengtem, meg ott az a tömérdek gaz is,
ha lesz egy kis szabad időm, gyomlálni
kell. Aztán éppen azt kezdtem
fontolgatni, hogy ideje volna-e már
megtrágyázni a paradicsomtöveimet,
amikor Josh letette a hajvágógépet, és
felkapta az ollót.
Felsóhajtottam és lazítottam. A



következő művelet már csak mérsékelten
kellemetlen, és ki tudja, hátha az ollót is
megélezték, mióta legutóbb itt jártam.
Elmém már egészen belemerült a
paradicsomtövek lebilincselő
tárgykörébe, amikor a borbély hangja
visszazökkentett a valóságba.
– Tudja, Mr. Herriot… – Ujjai közt
egyik hajfürtömet morzsolgatta. – Én is
szeretek ám kertészkedni!
Csaknem kiestem a forgószékből.
– Nahát, ez elképesztő. Éppen a
kertemen gondolkodtam.
– Igen, tudom. – Szeme a távolba révült,
amint a hajamat tapogatta. – Átjön a
hajon, ugye érti.



– Mi?
– A gondolatai. Átjönnek hozzám.
– Micsoda?!
– Igen, gondolja csak meg. Ezek a
hajszálak ott gyökereznek a fejiben, egy
csomó mindent felszednek az agyábul, és
felküldik hozzám.
– Jaj, ne bolondozzon már velem! –
Harsány kacagásom azonban elég
hamisan csengett.
Josh megrázta a fejét.
– Nem bolondozok én, Mr. Herriot, ez
nem tréfa. Közel negyven éve űzöm már
az ipart, és újra meg újra megesik
velem. A doktor úr elájulna a
meglepetéstől, ha elmesélném, miféle



gondolatok jönnek át néha hozzám. Még
elismételni se merem, én mondom.
Mélyebbre süppedtem a fehér kendő
alatt. Zöldség az egész, persze, kész
ostobaság, gondoltam, de azért szilárdan
elhatároztam, hogy hajvágás közben
ezentúl még véletlenül sem fogok Vénusz
altatására gondolni.



Szálem alejkum

1961. november 1.
Reggel csodálatos csendre és

nyugalomra ébredtem. Áldott
könnyebbség volt ez az elmúlt
éjszakához képest, amely nem
különbözött az előzőektől, és úgy dobált
ide-oda az ágyon, mint egy rongybabát.
Felmentem a fedélzetre, és
megállapítottam, hogy egy folyó
torkolatában horgonyzunk. Néhány száz
méterre tőlünk feküdt az orosz
kikötőváros, Klaipéda.
Szinte hihetetlen volt ez a nyugalom – a
hajó éppen csak ringatózott de fél
mérföldnyire innen még változatlanul



hatalmas, szürke hullámok ostromolták a
kikötő bejáratát.
A kapitány sápadtan, borotválatlanul állt
a hídon. Elmondta micsoda szörnyű
munkával járt behozni a hajót a
mólóbejárat betonfalai között a kikötőbe.
Többször is jelezte, hogy révkalauzt kér,
de nem jött ki elé senki; végül kénytelen
volt egyedül bekormányozni hajóját.
Iszonyú erőfeszítés lehetett ez a
vaksötétben, ismeretlen vizeken, vihar
idején.
Tudatta, hogy éppen a révkalauzt várjuk,
aki a hatalmas beton hullámtörők között
elirányít majd minket
horgonyzóhelyünkre, a rakparthoz. Végre
befutott egy körülbelül harmincöt éves,
borostás kis ember, fölöttébb oroszos, a



kelleténél legalább két számmal nagyobb
köpenyben, jókora, ellenzős
tányérsapkában.
Roppant idegesen végezte a dolgát.
Állandóan ide-oda ugrált a hídon, hol itt,
hol ott leselkedett ki, aztán
körberohangált, hogy minden oldalról
kilásson a hajóról. Elképedten hallottam,
hogy angolul adja ki az utasításokat, s
hogy „Jobbra!” meg „Elllőre!” kiáltásait
ugyanúgy ismétli meg a nagydarab dán
kormányos.
A hajó orrában az első tiszt meg egy
tengerész fürkészte odalent a vizet, és
jelzéseket adott a hídnak – alkalmasint a
mélységet mérték, és az esetleges
akadályokat kutatták.



Avatatlan szememnek úgy rémlett, hogy a
kapitány megint maga vezeti be a hajót.
Higgadtan, magabiztosan viselkedett,
mint mindig, és ha vészesen közeledtünk
egy másik hajóhoz vagy a
hullámtörőkhöz, halkan megjegyezte:
„Talán egy kissé hátra, révkalauz úr!”,
vagy „Talán egy kissé balra, révkalauz
úr!”, míg a kis ember szinte rémülten
futkározott a hídon.
A folyótorkolat mindkét partját sűrű
fenyves szegélyezte; előttünk, valamivel
távolabb, már látszottak a
raktárépületek, végül felbukkantak a
daruk és a rakpart is.
Mihelyt kikötöttünk, mohó
kíváncsisággal kezdtem fürkészni a
partot, és szinte egyenest egy fiatal orosz



katona szemébe néztem. Ketten álltak az
Iris Clausen pallója mellett, és ahogy
láttam, legalább ketten-ketten vigyázták a
kikötőben álló többi hajót is.
Mindnyájuk hátán géppisztoly lógott,
hosszú, zöldes köpenyt, ráncos csizmát,
elöl és oldalt felhajtott szőrmekucsmát
viseltek.
Kis hajónk korlátját alig néhány méter
választotta el az én katonámtól. Felemelt
kézzel integettem neki.
– Jó reggelt! – rikkantottam felé
vidáman.
A katonának arcizma sem rándult.
Kifejezéstelenül, közönyösen meredt
vissza rám.



Odébb léptem a korlát mellett, és a
társával kísérleteztem.
– Helló! – integettem ki neki is.
Ugyanaz volt a válasz. Mosolytalan, üres
bámészkodás.
Ebben a pillanatban megeredt az eső –
mindkét katona hátranyúlt, és fejére
húzta a csuklyát.
Úgy éreztem, kezdetnek ez nem valami
szerencsés, sőt a szemem elé táruló
látvány sem volt sokkal szívderítőbb:
vasúti sínek hálózata, vagonok, óriási
daruk erdeje, körös-körül magas
őrtornyok, ahonnan fegyveres katonák
néztek le ránk. A kikötőn túl roskatag
bérházak sorakoztak.



Klaipéda régi litván kikötőváros a
Memel torkolatában, de mint olvastam,
az orosz megszállást követően a helybeli
népesség egy részét deportálták, és
oroszokat költöztettek ide. Mivel nem
tudom, hogy ez a lakosságcsere milyen
arányú volt, és mivel Klaipéda
akkoriban a Szovjetunióhoz tartozott,
mindenkit, akivel találkoztam, orosznak
nevezek.
Hamarosan hivatalos emberek egész
serege tódult a hajóra, és legnagyobb
megkönnyebbülésemre valamennyien
vidámak, mosolygósak voltak. Erőteljes,
szívélyes kézrázogatások következtek,
jóízű nevetés közepette; mindenki
„doktor”-nak szólított, torokhangú
kiejtéssel, a hangsúlyt a második



szótagra helyezve. A jövevények
többsége a vámhatóságtól és a
határőrségtől érkezett; számos fiatal nő
is akadt köztük, egyikük nagyon jól
beszélt angolul. Sőt úgyszólván
valamennyien tűrhetően törték az angolt,
és a kapitánnyal németül is tudtak
beszélni.
A derűs társaságból kirítt az egyetlen
kivétel, a bricseszt és cowboykalapot
viselő, magas, gyászos ábrázatú
egészségügyi ellenőr. Nekem kellett
lekísérnem a fedélközbe, ahol fancsali
képpel szemlélődött, de nem kifogásolt
semmit.
Rögtön utána egy kövér kis asszony
kísértette le velem magát a raktérbe,
ahol az állatok takarmányát tartottuk.



Több tonnányi fölöslegünk maradt, amit
ott szándékoztunk hagyni az oroszoknak,
ingyen és bérmentve. De úgy látszik,
valami hátulütőre gyanakodtak, mert a
kövér kis asszony, legnagyobb
elképedésemre, elkezdte felhasogatni a
kitűnő minőségű birkatáp zsákjait meg a
szénabálákat. Mindegyik zsákba és
bálába mélyen benyúlt, kimarkolt belőle
valamicskét, majd beleszórta különböző
műanyag zacskókba. A mintákat
alighanem laboratóriumi vizsgálatra
szándékozták küldeni, mielőtt elfogadnák
az adományt.
Visszamentem a kapitány kajütjébe, ahol
még nagyban írták a hivatalos
okmányokat, dohányfüst és ital mellett.
Időközben csatlakozott hozzájuk a be- és



kimenő rakományokkal foglakozó
„Saufratt” főnöke, a többiekhez
hasonlóan udvarias, barátságos ember,
aki szintén szívesen használta fel a
legkisebb ürügyet is a dörgő nevetésre.
Érdeklődve nézegettem, hogyan öltöznek
ezek a nyilvánvalóan fontos emberek.
Mindnyájan jól szabott, sötét öltönyt
viseltek, némelyikük zöldes, gabardin
esőköpennyel, de a ruhák szövete
olcsónak, silány minőségűnek látszott.
Ennek ellenére jól ápoltak, mondhatni,
elegánsak voltak, csak az az egy rontott
sokat a hatáson, hogy minden férfi
valami förtelmes, piszkosfehér,
tweedszerű anyagból készült sipkát
húzott kackiásan a fél fülére. Errefelé
nyilván ez volt a legújabb divat, én



azonban valósággal kiütést kaptam tőle.
Mindazonáltal rendkívül kellemes,
kedves emberek voltak, és engem
őszintén lebilincselt a velük folytatott
beszélgetés. Különösen mélyen hatott
rám végtelen munkaszeretetük, roppant
tanulni vágyásuk. Megtudtam, hogy
legtöbbjük gyári munkásként kezdte, de
esti iskolákat végeztek, és minden
szabad percüket tanulásra fordították,
míg elérték jelenlegi pozíciójukat.
Egész idő alatt persze szorongva vártam,
hogy sor kerüljön a juhok állatorvosi
ellenőrzésére. Kiderült, hogy az
állatorvos szintén egy gömbölyded kis
asszony, olyasforma, mint aki a
takarmányt vizsgálta meg. A
hivatalnokokkal ellentétben ő egy árva



szót sem beszélt angolul, csak odaállt
elém, és a mellére csapott, mondván:
„doktor”. Kollegiálisan kezet fogtunk,
mire ragályos, gyöngyöző kacagásban
tört ki.
Asszisztensével, egy sötétkék
kezeslábast viselő izompacsirtával
együtt levonultunk a fedélközbe. Kissé
furcsálltam a doktornő vizsgálati
módszerét. Asszisztense ötösével kezdte
terelni az állatokat a sarokba, a doktornő
kinyitott egy kis táskát, amelyből egész
marék hőmérőt szedett elő. A Celsius-
mértékes furcsa, lapos holmik végén
csíptető fityegett egy darabka madzagon.
Behelyezés előtt a doktornő
módszeresen bemártotta egy vazelines
tégelybe a hőmérő hegyét, majd



odacsíptette a gyapjas szőrhöz. Aztán
csak állt, és nézte az óráját, szerintem
egy örökkévalóságig. Végül kivette és
leolvasta a hőmérőt.
Ezután újabb öt állatot fogtak le, és
megint jött a hosszadalmas várakozás,
mielőtt a következő ketrechez léptünk
volna Megrökönyödve eszméltem rá,
hogy itt kétperces hőmérőket használnak
a mi félperceseink helyett, valamint,
hogy a doktornő minden ketrecben tíz
juhot akar megvizsgálni. Hiszen így
ítéletnapig is eltart az ügy…
Miután lovagiasan átvettem tőle a
vazelines tégelyt, csevegéssel próbáltam
enyhíteni az unalmat. Keservesen nehéz
volt, mivel egyikünk sem beszélte a
másik nyelvét, de valahogy sikerült



tudtára adnom, hogy a juhok java része a
Romney Marsh-fajtához tartozik. Ez
láthatólag szörnyen tetszett neki, mert
ezentúl valahányszor bedugta a hőmérőt
egy juh végbelébe, csengő kacagással
felsikkantott: „Rrromné Marrrs!” – és ez
így ment végesteien végig.
A sikkantgatás bizonyos mértékig
derűsebbé tette működésünket, de mivel
másfél óra alatt a fedélköznek csupán
egyik oldalával végeztünk – körülbelül
az állomány negyedével kínozni kezdett
a hátralévő négy és fél óra gondolata.
Az állatorvosnő azonban kétségkívül
nagyon kedves kis teremtés volt. Elég
hitványkának látszó, sötétkék esőköpenyt
viselt, hozzá olyasféle bársonykalapot,
amilyet Angliában a zsibvásárokon látni,



de dundi, piros-pozsgás arcáról egy
percre sem tűnt el a mosoly.
Csak egyszer komolyodott el, mégpedig
amikor az egyik Lincoln-juh köhögni
kezdett. Ettől a pillanattól reszkettem
mindvégig, és a doktornő kérdő
tekintettel fordult felém.
– Khe-khe, khe-khe, khe-khe – utánozta
egész tűrhetően a parazitikus köhögést,
és felvonta a szemöldökét.
Én csak a vállamat vonogattam. Mi mást
tehettem volna? H magyarázhattam volna
meg a dolgot?
Az állatok hőmérséklete normális volt, a
doktornő láthatólag megnyugodott, ám
kisvártatva újabb juh kezdett köhögni.



– Khe-khe, khe-khe, khe-khe? – kérdezte
a doktornő, én pedig újfent felhúztam a
vállam, semmitmondó mosollyal.
Körülbelül a munka felénél egy újabb
állatorvos csatlakozott hozzánk, a jelek
szerint az asszonyka fölöttese. Sötét
átmeneti kabátjában, fekete kalapjával
rendkívül jól öltözöttnek hatott csinos,
magas pofacsontú, ázsiai jellegű arcáról
vonzó kedvesség sugárzott. Megrázta a
kezem, és szívélyesen hátba veregetett.
– Szálem alejkum – mondta legnagyobb
meghökkenésemre.
Ő sem beszélt angolul, és amikor
meghallotta a köhögést felém perdült.
– Khe-khe, khe-khe, khe-khe? – firtatta.



Széttártam a kezem, és a fejemet
csóváltam, mire váratlanul elnevette
magát. Amolyan tréfás-mókás-kacagós
fickónak látszott, és nyilvánvalóan
mielőbb távozni akart. Búcsút intett
kolléganőjének, melegen, mosolygósan
megrázta a kezem, és máris odébbállt.
Én még mindig a keleties üdvözlésen
hüledeztem, és a doktornőhöz fordultam.
– Szálem alejkum?
– Irkutszk, tatár – felelte.
Rájöttem, hogy a főállatorvos a roppant
ország túlsó végéről került ide, és hogy
tudassam a doktornővel megértésemet,
felhúztam a szemem sarkát.
A doktornő csilingelő kacagásra fakadt.



Imádott nevetni.
De én már kezdtem torkig lenni a
vazelines tégellyel meg a lézengéssel.
Feszültségemen azzal próbáltam
enyhíteni, hogy ilyeneket mondtam:
– Nézze, én mindjárt falra mászom ettől
a dögunalomtól –, mire a doktornő csak
bólogatott, és édes, értetlen mosolyt
vetett rám.
Végül azonban elfogyott a cérnám.
Kezébe nyomtam a vazelint, és
eliszkoltam mellőle kabinom áldott
menedékébe. Mint később hallottam, öt
órájába telt, mire végzett a juhokkal.
A kirakodóhelyet egy másik hajó foglalta
le, az Ubbergen, amely szarvasmarhákat
hozott, és egy csomó apró, zömök kob-



lovat vett fel; addig tehát nem
kezdhettünk kirakodni, míg ők nem
végeztek. Leghőbb vágyam az volt, hogy
mielőbb partra szállhassak, de a
vámosok és határőrök elvitték az
útleveleinket, visszatértükig pedig senki
sem hagyhatta el a hajót.
Csakhamar megkaptuk az útleveleket, s
ekkor kísérőt kezdtem keresni
magamnak, mert John Crooks
figyelmeztetett, hogy sose lépjek ki a
partra egyedül. Az első tiszt meg a
hajógépész nem akartak kimozdulni,
mivel a dán rádió híreiből értesültek,
hogy Hruscsov a minap kirohanást
intézett a skandináv országok ellen, és
aggasztotta őket Dánia meg Szovjet-
Oroszország pillanatnyi viszonya. Sőt,



amikor körbejártam a hajót, kiderült,
hogy a legénység egyetlen tagjának sincs
kedve partra szállni.
Végül a kapitány, az örök gavallér szíve
esett meg rajtam. Látta, milyen csalódott
vagyok, és kijelentette, hogy ha várok
néhány percig, amíg megmosakszik és
átöltözik, hajlandó velem tartani.
Míg a fedélzeten várakoztam, gyorsan
bealkonyodott, és a kikötőn túli
lakóházakban kezdtek kigyulladni a
fények. Mintha csupa 40 wattos körte
égett volna mindenütt, ami rendkívül
lehangolóan hatott.
Mire a kapitány elkészült, már eléggé
besötétedett. A „Saufratt” főnöke
nyomatékosan javasolta, hogy látogassak



el a tengerészek úgynevezett
Interklubjába; úgy döntöttem hát, hogy
ma este odamegyek, és a városnézést
holnapra hagyom.
Leballagtunk a hajópallón, felmutattuk
útlevelünket a katonáknak, s végül
életemben először Szovjet-Oroszország
földjére léptem.
– Interklub? – kérdeztem, mire a katonák
bizonytalanul a messziségbe mutattak, a
sínpárok mentén.
Ezúttal is a már reggelről ismert
pléhpofával meredtek ránk, és hirtelen
rájöttem, hogy rajtuk kívül jószerint
egyetlen orosszal sem találkoztam a nap
folyamán, aki ne mosolygott volna.
Sehogy sem értettem, hogy ők miért



viselkednek annyira másként.
A daruk ívlámpáinak levetődő fényében
keresgéltük az utat, de szörnyen lassan
haladtunk. Raktárak, daruk,
tehervagonok kesze-kuszaságában
botorkáltunk előre, és a rakpart szinte a
végtelenségbe nyúlt.
Hamarosan elfogott a türelmetlenség.
– Nézze csak – mondtam a kapitánynak.
– Éppen odaát van a város. – A kikötőt
körülgyűrűző, magas kerítésre mutattam.
– Holtbiztos, hogy találunk rajta
valamiféle ajtót.
A kapitány a fejét ingatta.
– Nemigen hiszem. A kijárati kapu
valahol a rakpart végén lesz. Azon kell



kimennünk.
Mármost, bár én alapjában meglehetősen
szolid és fegyelmezett állampolgár
vagyok, hébe-hóba kirúgok a hámból, és
elkövetek valami szeleburdiságot.
Ezúttal úgy éreztem, itt az ideje egy
újabb „huszárvágásnak”. Elhatároztam,
hogy megrövidítem az utat.
Áttapogatóztam a tehervagonok közt a
sötét háttérbe, és már a kerítés elmosódó
körvonalait tanulmányoztam, amikor
hirtelen egy hatalmas kutya viharzott elő
a fekete semmiből. Németjuhásznak
néztem, és éktelen ugatással rontott
nekem. Egy pillanatig jól láttam a
vicsorgó szájból kivillanó, fehér fogsort,
de eszembe sem jutott, hogy közelebbről
is szemügyre vegyem. Ész nélkül



szedtem a lábam, ám de néhány méterrel
odébb elbotlottam egy sínben, és hasra
vágódtam.
Biztosra vettem, hogy befellegzett az
életemnek. Nem állítom, hogy röptében
lepergett előttem az egész múltam, de
tény, hogy ezalatt a néhány másodperc
alatt igencsak elevenen érzékeltem
helyzetem abszurditását. Én, James
Herriot, a yorkshire-i illetőségű
állatorvos és kutyarajongó a vaksötét
orosz éjszakában pusztulok el egy kutya
marcangoló fogai közt.
Már felkészültem az első harapásra,
amikor meghallottam, hogy a kutyát nagy
csattanással visszarántja a lánc, és amint
hátrapislogtam, az ívlámpák fényében
láttam, hogy felém kapkodó foga a



lábamtól alig húsz centiméterre villog.
Laposkúszásban vergődtem el a
kapitányig. A rendszerint oly higgadt
férfi magánkívül volt – sürgősen
felráncigált a földről, megragadta a
karomat, és rohanvást hurcolt magával
az eredetileg kijelölt úton.
Miközben levegőért küszködtem,
éreztem, hogy megtanultam az első
leckét. Szovjet-Oroszországban a járt
utat járatlanért el ne hagyjuk – kivált
sötétben!…
Mire megérkeztünk a kapuőrség
házikójához, már nevetni is tudtam
magamon. Az idegeim még mindig
remegtek az iménti találkozástól, de a
ragyogóan kivilágított helyiségben



üldögélő katonák meg a végeérhetetlen,
szigorú útlevélvizsgálat láttán rá kellett
eszmélnem útrövidítési ötletem
képtelenségére. Kilépés előtt még
visszapillantottam a rakpart hosszú
sávjára, és eltűnődtem, vajon hány
négylábú gyilkos leselkedhet még a
palánk árnyékában.
Kinn az utcán megérdeklődtük egy fiatal
– és persze az elengedhetetlen
piszkosfehér szövetsapkában parádézó –
legénytől, merre van az Interklub.
Udvariasan elvezetett minket egészen
odáig, és a kapuban kézfogással
búcsúzott el tőlünk.
Odabenn egy roppant kényelmes, sőt
enyhén fényűző klubot találtunk. Mivel
az orosz időszámítás két órával eltér a



miénktől, itt már későre járt, és a
klubélet nagyjából véget ért, de a
gondnok szinte túláradó örömmel
fogadott minket.
A kapitány németül közölte vele, kik
vagyunk, ő pedig úgy hajlongott és
mosolygott, mintha rég elveszett fivérei
állítottak volna be.
Mindenáron meg akarta mutatni nekünk
az egész intézményt – végigterelt
bennünket minden egyes helyiségen a
maga kedveskedő „tessék, tessék”-jével,
ami tapasztalatom szerint a
legnépszerűbb és leggyakrabban használt
angol kifejezés errefelé.
Láttunk egy kis mozit, egy tánctermet,
egy biliárdszobát, ahol néhány fiatal



német tengerész lökdöste éppen a
golyókat. Egész sor kellemes
társalgóban is jártunk, amelyek
egyikében egy nagy méretű rádió éppen a
Tottenham Hotspur Európa Kupa
mérkőzését méltatta.
Vezetőnk ezután a könyvtárat mutatta
meg, és bevezetett az olvasószobába,
ahol tömérdek újságot tartottak,
mindenféle nyelven. Rohantam is az
angol részlegbe, hátha megtudok valamit
a legutóbbi focieredményekről.
Sajnálatos módon csak egy kupac Daily
Workert találtam, és a legfrissebb szám
is egyhetes volt. Búbánatosan
olvasgattam a régvolt Anglia-Wales
meccsről szóló tudósítást, ám ekkor fülig
érő mosollyal berobbant a kis gondnok,



és az ölembe rakott egy óriási halom
angol nyelvű könyvet és ismertetőt.
Egytől egyig gyönyörű kiállításúak
voltak, és az egyiket, a Hruscsov
Amerikában-t nálunk otthon csak
méregdrágán lehetett volna
megvásárolni. Megajándékozott egy
filmtekerccsel is, amely ugyanerről a
látogatásról készült, és ráadásul kaptam
egy kis jelvényt, amelyet megőriztem
Rosie lányomnak.
Meleg szívélyességgel búcsúztunk el, de
amikor kiléptem az éjszakába, és
felnéztem a szomszédos, rozoga
lakóházakra, szíven ütött, milyen
keservesen különböznek ettől a klubtól.
Éjszaka naplóírás közben főként két



gondolat foglalkoztatott. Az egyik, hogy
az ágyam a változatosság kedvéért még
várhat valamicskét; a másik, hogy ez
bizony eseménydús nap volt.



Azt vizsgálom, van-e egérszaga?

– Ez itt Borostyán – mondta Rose
nővér. – Őt szeretném megvizsgáltatni.
Néztem a szőrzet sárgás, csaknem
mézszínű árnyalását a kutya fülén,
horpaszán.
– Megértem, hogy miért nevezte el így.
Fogadni mernék, hogy napfényben
valósággal izzónak látszik!
Az ápolónő nevetett.
– Igen, amikor először megpillantottam,
rásütött a nap, és fura módon ez a szó
villant az eszembe. – Rám kacsintott. –
De hiszen tudja, hogy nevek ügyében
páratlan vagyok!…
– De még mennyire – mosolyogtam rá.



Ez afféle kis tréfa volt köztünk. Rose
nővér csakugyan remek neveket adott a
nem kívánt, kivert állatok végtelen
sorának, amely átözönlött a háza mögötti
kis kutyamenhelyen. Ezt az aprócska
menedéket a nővér vezette, és tartotta
fenn különféle kiállítások, előadások,
zsibvásárok és más ilyesmik
rendezéséből, de főként a maga
keservesen megszolgált jövedelméből.
És nem csupán a pénzét áldozta rá,
hanem a drága idejét is, pedig ápolónő
lévén nem éppen kevés dolga akadt az
emberi faj szolgálatában. Gyakran
eltűnődtem, vajon hogy talál időt az
állatokért vívott harcra is. Kész rejtély
volt ez számomra, de annál jobban
csodáltam érte.



– Ezt honnan szalajtották ide?
Rose nővér vállat vont.
– Hebbletonban találtam, az utcán
kóborolt. Senki sem ismerte, és a
rendőrségnél sem érdeklődtek felőle.
Nyilvánvalóan kidobták.
A dühtől összeszorult a tokom.
– Hogy tehettek ilyet ezzel a gyönyörű
kutyával? Egyszerűen csak kiverni, hogy
gondoskodjon magáról…
– Ó, sokszor elképesztő, miért művelnek
ilyesmit az emberek. Ebben az esetben
szerintem azért tették, mert Borostyánnak
valami kis bőrbetegsége van. Talán attól
ijedtek meg.
– Elvihették volna legalább egy



állatorvoshoz – dohogtam, és kinyitottam
a ketrec ajtaját.
A kutya lábujjai körül kopasz foltokat
vettem észre, és míg letérdeltem, hogy
megvizsgáljam a mancsát, Borostyán
megbökdöste orrával a képem, és a
farkát csóválta. Felnéztem a libegő
fülekre, a határozott állkapocsra és a
bizakodó szempárra, amelyet csúfosan
elárultak.
– Igazi kopópofája van – jegyeztem meg.
– De a maradék? Maga milyen fajtának
minősítené ezt a szukát?
Rose nővér nevetett.
– Amolyan kirakós játéknak. Jócskán
van gyakorlatom a találgatásban, de
ennél megáll a tudományom. Érzésem



szerint mintha egy kopó valami
labradorral vagy dalmatával lépett volna
félre, de igazából nem tudom!
Én sem tudtam. A barna-fekete-fehér
foltos törzs nem a kopók jellegzetes
formáját mutatta. A mancsa igencsak
nagy volt, állandóan mozgó farka hosszú
és vékony, szőre mindenütt aranyos
fényben játszott.
– Nahát – mondtam felőlem ugyan lehet
akármi, de hogy jókötésű, jó természetű
kutya, annyi szent.
– Igen, szerintem is tüneményes. Nem
hinném, hogy nehéz lesz otthont
kerítenünk neki. Született házi kedvenc.
Milyen idősnek becsüli?
Elmosolyodtam.



– Így ránézésre nemigen lehet pontosan
megállapítani, de van benne valami
fiatalos. – Kinyitottam a kutya száját, és
megszemléltem a hibátlan fogsort. – Úgy
kilenc-tíz hónaposra becsülöm. Még
csak afféle nagyra nőtt kölyök!
– Magam is így gondoltam. Jókora darab
lesz, mire eléri a teljes nagyságát…
Mintha a nővér igazát akarta volna
bizonyítani, a fiatal szuka felágaskodott,
és elülső mancsait a mellemre tette.
Csak néztem nevetős száját, bizakodó
szemét.
– Borostyán – mondtam neki. – Csudára
tetszel nekem.
– Jaj, de örülök! – mondta Rose nővér. –
Ki kell kúrálnunk ezt a bőrbajt, amilyen



gyorsan csak lehet, és máris kereshetek
neki gazdát. Valami kis ekcémája van,
uggye?
– Valószínű… valószínű… De a szeme
körül meg a pofáján is látok kopasz
foltokat.
A bőrbetegségek, ugyanúgy, mint az
embereknél, a kutyáknál is bonyodalmas
ügyek, az eredetük gyakran érthetetlen,
gyógyításuk pedig elég nehéz.
Végigtapogattam a szőrtelen foltokat. A
láb és a pofa kombinációja nagyon nem
tetszett, de a bőr mindenütt száraz volt és
ép. Talán tényleg nem olyan nagy ügy.
Elhessegettem a felrémlő kísértetet. Nem
akartam még csak gondolni sem rá, és
még kevésbé kívántam aggodalmat
okozni Rose nővérnek. Volt neki amúgy



is elég gondja-baja.
– Igen, valószínűleg ekcéma –
jelentettem ki szaporán. – Ezzel a
kenőccsel reggel és este dörzsölje be a
kikopott részeket, jó alaposan.
Átadtam egy doboz lanolinos cinkoxidot.
Kicsit régimódi gyógyszer, meglehet, de
nekem jó néhány évig kitűnően szolgált,
és gondoltam, most is beválik, főként a
nővér kitűnő kosztjával társulva.
Két hétig semmi hírt nem kaptam
Borostyánról, és már
megkönnyebbültem. Örömmel gondoltam
arra, hogy alkalmasint hamarosan jó
otthonba kerül, olyan emberek közé, akik
megbecsülik.
Egyik reggel azonban Rose nővér



telefonja kegyetlenül visszarángatott a
valóságba.
– Mr. Herriot, azok a foltok nem
javulnak. Sőt, terjednek!
– Terjednek? Merrefelé?
– Végig az egész lábszárán és a pofáján
is.
A kísértet előbukkant, hadonászva,
nagyszájún. Jaj, ne, csak ezt ne!
– Máris megyek, nővér – mondtam, és
mielőtt a kocsihoz futottam volna,
felkaptam a mikroszkópomat.
Borostyán, mint legutóbb, csillogó
szemmel, táncoló farokkal üdvözölt, de
én szinte rosszul lettem, amikor
megláttam pofáján és lábán a



szőrehullott, csupasz bőr egyenetlen
foltjait.
Megfogtam a fiatal állatot, magamhoz
vontam, és megszaglásztam a szőrtelen
foltokat.
– Mit csinál, doktor úr? – nézett rám
meglepetten Rose nővér.
– Azt vizsgálom, van-e egérszaga.
– Egérszaga? És van?
– Igen.
– Az meg mit jelent?
– Hogy rühös.
– Jaj, Istenkém! – A nővér a szájához
kapta a kezét. – Borzasztó! – Aztán a
maga jellegzetes módján kifeszítette a



vállát. – No sebaj, a rühösséggel már
vannak tapasztalataim, és meg tudok
birkózni vele. Eddig még mindig sikerült
megszüntetnem néhány kénes fürdővel,
de az már nagyobb veszély, hogy
megfertőzheti a többi kutyát. Igazából
csak emiatt aggódom.
Letettem Borostyánt, és hirtelen támadt
fáradtsággal felálltam.
– Igen, csakhogy maga a Sarcoptes atkák
okozta, közönséges rühre gondol, nővér.
Attól tartok, hogy ez itt rosszabb annál.
– Rosszabb? Hogyhogy?
– Nos, a tünetek így együtt arra vallanak,
hogy szőrtüszőatkák okozta rühösségről
van szó.



– Hallani már hallottam róla – bólintott
a nővér. – Az súlyosabb?
– Igen… – Nem nyelhettem le az
igazságot. – Többnyire gyógyíthatatlan.
– Atyaúristen, ezt nem is sejtettem. A
kutya alig vakarózott, így hát ettől nem
féltem.
– Bizony, éppen ez a bökkenő –
mondtam kesernyésen. – A közönséges
szarkoptikus rühben szenvedő kutyák
szinte szünet nélkül vakaróznak, és
abból ki tudjuk őket gyógyítani; ez
viszont sokszor csak enyhe
kellemetlenséget okoz nekik, de
rendszerint nem sikerül legyőznünk.
A kísértet most már közvetlen közelről
fenyegetett, mégpedig a szó szoros



értelmében, mert ez a bőrbetegség azóta
üldözött, amióta megkaptam a
diplomámat. Túlságosan sokszor
tapasztaltam, hogy remek kutyákat kellett
elaltatni, bármilyen hosszan
próbálkoztak is meggyógyításukkal.
Kivettem a csomagtartóból a
mikroszkópot.
– Egyébként az is lehet, hogy
mellétrafáltam. Bárcsak úgy lenne! Ez az
egyetlen módja, hogy kiderítsük…
Borostyán bal elülső lábán kinyomtam
az egyik foltot, és a szike pengéjével
lekapirgáltam. Az eredményt a
vérsavóval tárgylemezre tettem,
hozzáadtam néhány csepp
káliumhidroxidot, és ráhelyeztem a



fedőlapot.
A várakozási időt a Rose nővér kihozta
kávéval ütöttük el, aztán a
konyhaablakból kivetődő fényben
felállítottam a mikroszkópot, és
belenéztem. Ott volt! Összerándult a
gyomrom, amikor megláttam, hiszen
annyira nem akartam látni – de hiába, ott
volt a rettegett szőrtüsző atka, a
Demodex canis: a fej, a tor a nyolc
csökött lábbal, meg a hosszú, szivar
alakú potroh. És nem csak egy példány
volt belőle. Hemzsegve töltötték be a
mikroszkóp egész látómezejét.
– Sajnos, nem tévedtem, nővér –
mondtam. – Most már kétségtelen.
Iszonyúan sajnálom.



A nővérnek legörbült a szája.
– De hát… nem tehetnénk mégis
valamit?
– De igen, megpróbálkozhatunk. Sőt meg
is próbálunk mindent, amit csak lehet,
mert Borostyán nagyon belopta magát a
szívembe. Ne aggódjon túlságosan!
Kikúráltam én már néhány esetet, mindig
ugyanazzal a gyógyszerrel. – A kocsihoz
mentem, és előkotortam a
csomagtartóból. – A neve Odylen. –
Rose nővér felé emeltem a tégelyt. –
Megmutatom, hogyan kell használni.
Elég körülményes volt bedörzsölni az
oldattal a foltokat, mert Borostyán
folyton izgett-mozgott, a farkát csóválta,
meg-megnyalintott, de végül sikerült.



– Dörzsölje be így minden nap –
mondtam –, és egy hét múlva értesítsen,
mi a helyzet. Az Odylen néha csakugyan
használ.
Rose nővér felszegte az állát, azzal az
elszántsággal, amellyel annyi állatot
mentett meg az életnek.
– Nyugodt lehet, nagyon gondosan fogom
kezelni. Meg vagyok győződve, hogy
sikerülni fog. A kutya nincs olyan rossz
állapotban. – Nem szóltam semmit. – De
mi lesz a többi kutyámmal? – folytatta a
nővér. – Nem fertőzi meg őket?
Megráztam a feje.
– Ez a demodex másik furcsasága.
Nagyon ritkán terjed át más állatokra.
Közel sem olyan ragályos, mint a



közönséges rüh, így hát emiatt vajmi
kevés oka van az aggodalomra.
– Ez is valami. De hát akkor hogy az
ördögbe kap egy kutya ilyen betegséget?
– Kész rejtély ez is – mondtam. – A
legtöbb állatorvosnak az a véleménye,
hogy a Demodex-atkák bizonyos
mennyisége minden kutya bőrében
megtalálható, de hogy miért okoznak az
egyiknél rühöt, a másiknál meg nem, arra
máig sincs magyarázat. Alighanem az
öröklésnek is van némi szerepe a
dologban, mert ugyanabban az alomban
olykor több állatot is megtámad a
betegség. Elég kacifántos ügy, annyi
szent.
Elbúcsúztam Rose nővértől meg a



tégelyétől. Mit lehessen tudni,
gondoltam, hátha ez is a ritka kivételek
egyike lesz, amikor meg tudunk küzdeni
ezzel a betegséggel. Kötelességem
reménykedni!
Nem egészen egy héttel később
jelentkezett a nővér. Noha
lelkiismeretesen ápolta az állatot, a
betegség tovább terjedt a lábán.
Kirohantam hozzá, és amikor megláttam
Borostyán pofáját, kiderült, nem ok
nélkül féltem. A kutya ábrázatát egészen
eltorzította a fokozódó szőrzethullás, és
annál inkább fejbe vert ez a látvány, mert
eszembe jutott szépsége, amely az első
vizitnél annyira megfogott. Farkcsóváló
vidámsága azonban mit sem csökkent,
bár ez még gyötrelmesebbé tette az



egészet.
Valami mással kellett megpróbálkoznom,
és tekintettel arra, hogy a gyógyulást
mindenképpen akadályozta volna a
staphylococcus-baktériumok
másodlagos, bőr alatti támadása, az
ellen adtam be neki egy injekciót.
Elkezdtem egy kúrát a Fowler-féle
arzénes oldattal is, ami akkoriban sűrűn
használt szer volt a bőrbetegségek
kezelésénél.
Tíz nap elteltével már reménykedni
kezdtem, és ezért keserű csalódást
okozott Rose nővér újabb telefonhívása.
– Mr. Herriot – mondta remegő hangon
–, a kutya állapota egyfolytában romlik!
Úgy látszik, semmi sem segít rajta.



Kezdem azt hinni, hogy…
Félbeszakítottam a mondatot.
– Rendben van, egy óra múlva ott
leszek! Még ne adja fel a reményt! Néha
hónapokig tart, hogy kutyák kilábaljanak
ebből a betegségből.
Elindultam a menhely felé, de tudtam,
hogy amit a nővérnek mondtam, csak
afféle üres vigasztalás. Nincs semmi
reális tartalma. De hát kénytelen voltam
valami biztatót mondani, mert Rose
nővér semmit sem gyűlölt jobban, mint
elaltatni egy kutyát. Sok száz állat ment
át a kezén, de emlékezetem szerint az
ujjaimon is megszámlálhattam volna azt
a keveset, ahánynál vereséget
szenvedett. Néhány nagyon vén jószág,



krónikus vese- vagy szívelégtelenséggel,
reménytelen kínok közepette, és egy-két
fiatal, súlyosan szopornyicás kölyök volt
az összes. A többiekért addig csatázott,
mígnem alkalmasak lettek arra, hogy új
otthonukba kerülhessenek. De nem
csupán Rose nővérről volt szó –
jómagam is viszolyogtam attól, hogy
ilyesmit tegyek Borostyánnal. Volt
valami abban a kutyában, ami rabul
ejtett.
Amikor megérkeztem, még sejtelmem
sem volt, mitévő leszek és magam is
meglepődtem a tulajdon szavaimon.
– Nővér, azért jöttem, hogy hazavigyem
magammal Borostyánt. Így legalább
magam kezelhetem minden nap. Magának
amúgy is épp elég dolga van a többi



kutya gondozásával. Tudom, hogy
megtett minden lehetőt, de ezt a munkát
most magamra vállalom!
– De hát… maga nagyon elfoglalt ember,
doktor úr. Hogy futja erre az idejéből?
– Esténként fogom kezelni, vagy amikor
éppen akad néhány szabad percem. Így
legalább folyamatosan ellenőrizhetem a
javulását. Eltökéltem, hogy rendbe
hozom.
És miközben a rendelő felé hajtottam,
magam is meghökkentem érzelmeim
mélységén. Pályafutásom során sokszor
elfogott a görcsös, kényszerítő vágy,
hogy meggyógyítsak egy állatot, de ilyen
erősen, mint Borostyánnál, még soha. A
fiatal szukát majd szétvetette az öröm,



hogy velem utazhat a kocsiban. Mint
minden egyebet, ezt is egy újabb
játéknak tekintette, boldogan viháncolt, a
fülemet nyalogatta, aztán mancsát a
műszerfalnak támasztotta, és vidáman
nézelődött ki a szélvédőn. Betegségtől
torzított, Odylennel összekent, boldog
pofácskájára néztem, és nagyot csaptam
a kormányra. Tudom, hogy a Demodex-
rühösség maga a pokol, de ezt az esetet
csak azért is kikezelem!
Így vette kezdetét életem egyik furcsán
eleven emlékű epizódja, amely ma,
harminc év elteltével is ugyanolyan
frissen él bennem, mint valaha. Nem
voltunk berendezkedve kutyák ideiglenes
beszállásolására – annak idején vajmi
kevés állatorvos foglakozott ilyesmivel



–, de az udvar végében álló egykori
lóistállóban kényelmes tanyát
készítettem neki. Az egyik állást
furnérlemezzel elrekesztettem, és jól
kibéleltem szalmával. Az istálló kora
ellenére szilárd, huzatmentes építmény
volt. Tudtam, hogy védett, kellemes zuga
lesz itt Borostyánnak.
Még egy dologról gondoskodtam. Helent
teljes mértékben kizártam ebből az
ügyből. Nem felejtettem el, mennyire
összetört, amikor örökbe fogadott
kandúrcicáját, Oszkárt vissza kellett
szolgáltatnia a jogos tulajdonosnak, és
tudtam, hogy ezt a kutyát nagyon hamar a
szívébe zárná, túlságosan is. Magamról
viszont megfeledkeztem.
Az állatorvosok nem sokáig



gyakorolhatnák mesterségüket, ha túl
mély elkötelezettség fűzné őket
pácienseikhez. Tapasztalatból tudtam,
hogy kollégáim többsége nem
szentimentálisabb az állatokat illetően,
mint a gazdák, de mire észbe kaptam, én
már belebolondultam Borostyánba.
Magam etettem, ápoltam, kezeltem,
cserélgettem a fekhelyét. Ahányszor csak
tehettem, meglátogattam napközben is,
de most, amikor így felidézem, valahogy
mindig este látom. November végén
jártunk, amikor négy után sötétedni kezd,
s az utolsó néhány vizitnél többnyire már
szinte vaktában matattam a gyéren
megvilágított tehénistállókban. Amikor
hazaérkeztem, mindig behajtottam a
kocsival a Skeldale House hátsó



udvarára, és a fényszórókat az istállóra
irányítottam.
Borostyán már alig várta, hogy kitárjam
az ajtót, és üdvözölhessen. Mindig ott
állt, elülső lábaival a furnérlapon,
hosszú, sárga füle csak úgy aranylott az
éles fényben. Ez a kép él róla bennem
máig is. Természete semmit sem
változott; farka szakadatlanul söpörgette
a szalmát, miközben válogatott
kellemetlenségekkel gyötörtem, vagyis
bedörzsöltem érzékeny bőrét az oldattal,
injekciókat adtam neki, és újra meg újra
kaparékot vettem róla, hogy
ellenőrizzem a folyamatot.
Teltek-múltak a napok, a hetek, és mivel
nem mutatkozott semmilyen javulás,
kezdtem kétségbeesni. Még kénes meg



korpás fürdőkkel is kísérleteztem, pedig
ezeknek a múltban egyszer sem vettem
semmi hasznát, sőt sorra végigpróbáltam
minden szabadalmazott szert, ami csak
megjelent a piacon. Az állatorvosi
szakmában ugyanis minden makacs
betegség tömegestől szüli a kuruzslók
„csodagyógyszer”-eit, és már a számát
sem tudom a tömérdek samponnak,
kenőcsnek, lemosónak, amit a fiatal
állatra zúdítottam abban a reményben,
hogy kételyeim ellenére hátha mégis van
bennük valami varázselem.
Ezek a fényszórók bevilágította, estéli
együttlétek szinte szervesen beépültek az
életembe, és azt hiszem, vakon
folytattam volna így ki tudja, meddig,
mígnem végül egy sötét, késő délután, az



udvar macskaköveit verő esőcseppek
dobolásában mintha először láttam volna
meg igazán a fiatal kutyát.
A betegség már az egész testére
kiterjedt, csak imitt-amott maradt rajta
néhány foszladozó szőrpamacs. Hosszú
füle már réges-rég nem aranylott, szinte
teljesen kopasz lett, akárcsak a feje meg
a pofája is. Bőre mindenütt
megvastagodott, ráncossá vált, és kékes
árnyalat színezte. És amikor
megnyomkodtam, ujjam alól genny meg
vérsavó szivárgott.
Visszatántorodtam és lezöttyentem a
szalmára, Borostyán meg csak ugrált
körülöttem, a képemet nyalogatta, és a
farkát csóválta. Szörnyű állapota dacára
jó természete mit sem változott.



De hát ez nem mehet így tovább. Tudtam,
hogy ő meg én utunk végére értünk.
Miközben megpróbáltam összeszedni
gondolataimat, a fejét simogattam, és
néztem vidáman csillogó szemét, amely
oly szánni valóan hatott az elrútult
ábrázaton. Keservesen kínlódtam, több
okból is; túlságosan megszerettem az
állatot, de kudarcot vallottam vele,
ráadásul szerencsétlen párának senkije
nem volt, csak Rose nővér meg én. És
éppen ez jelentette a másik bonyodalmat
– mit mondjak annak a derék asszonynak,
ennyi melldöngetés után?
Csak másnap dél körül sikerült
rászánnom magam, hogy telefonáljak
neki. Annyira iparkodtam tárgyilagosan
beszélni, hogy félek, csaknem túl nyers



voltam.
– Nővér – mondtam –, sajnos, azt
hiszem, Borostyánnak vége. Én minden
lehetőt megpróbáltam, de egyre
rosszabbodott az állapota. Véleményem
szerint a legnagyobb szívesség, amit
tehetünk neki, ha elaltatjuk.
A nővér hangján érezhető volt a
megrendülés.
– De hát… ez borzasztó. Holmi kis
bőrbetegség miatt…
– Igen, mindenki ezt gondolja. De ez a
betegség igazából rettenetes. A
súlyosabb formája tönkreteheti az állat
életét. Borostyán alighanem már most is
kellemetlenül érzi magát, és hamarosan
szenvedni fog. Nem engedhetjük meg,



hogy kínlódjon!
– Jaj… hát rendben van, én megbízom a
maga ítéletében, Mr. Herriot. Tudom,
hogy fölöslegesen nem tenne ilyet. – A
nővér hosszan hallgatott, éreztem, hogy a
hangját igyekszik fegyelmezni. Végül
halkan megszólalt. – Szeretném még
egyszer meglátogatni, ha sikerül
elszabadulnom a kórházból.
– Nagyon kérem, nővér – mondtam
gyengéden jobban szeretném, ha nem
jönne.
A nővér ismét hallgatott egy sort.
– Jól van, Mr. Herriot – mondta végül. –
Magára bízok mindent.
Közvetlenül ezután sürgősen kihívtak



valahová, és a munka egész délután hol
ide, hol oda szólított. Voltaképpen egy
pillanatra sem tudtam megfeledkezni
arról, hogy később mi vár rám, de a sok
egyéb nyomás legalább meggátolta, hogy
megőrjítsen a gondolat. Mint mindig,
ezúttal is teljesen besötétedett már, mire
behajtottam az udvarba, és kinyitottam az
istálló ajtaját.
És ez az este sem különbözött a többitől.
Borostyán ott állt a fényszórók
pászmájában, mancsa a furnérlapon,
farka ide-oda lengett, amint tátott szájjal,
vidáman lihegve üdvözölt.
Mielőtt bemásztam rekeszébe, zsebembe
dugtam a fecskenőt és a barbiturátot.
Hosszú ideig játszottam vele,
dédelgettem, beszéltem hozzá, ő pedig



boldogan ugrált fel rám. Aztán
betöltöttem a fecskendőt.
– Ülj le, kislány – szóltam, és Borostyán
engedelmesen a hátsó fertályára huppant.
Megmarkoltam jobb lábát a könyök
felett, hogy kiugrassam a radiális vénát.
A szőr lenyírására nem volt szükség –
már rég kihullt. Borostyán érdeklődve
nézett, hogy miféle új játék következik,
én pedig becsúsztattam a tűt a vénába.
Rádöbbentem, hogy ezúttal fölösleges
elmondanom a szokott mondókákat. „A
kutya semmit sem fog érezni.” „Nem más
ez, csak túladagolt altató.” „Ez a
legkönnyebb módja, hogy
megszabaduljon a szenvedéstől.” Itt nem
állt gyászoló gazdi, akit vigasztalnom
kellett volna. Nem volt itt más, csak ő



meg én.
De miközben a lassan leroskadó kutya
fülébe dünnyögtem, hogy „jó kutyus
vagy, Borostyán, jó kislány vagy,
Borostyán” pontosan tudtam, hogy az
elmaradt mondókák minden szava igaz.
Borostyán a játék meg az elmúlás között
valóban semmit sem érzett, és valóban
ez volt a szabadulás legkönnyebb módja
abból a börtönből, amely hamarosan
kínzókamrája lett volna.
Kiléptem a rekeszből, kikapcsoltam a
fényszórókat, és mintha még soha nem
lett volna ilyen üres az udvar, mint
ebben a hideg sötétségben. A hetekig
tartó viaskodás után megsemmisítően
csapott rám a veszteség és a balsiker
fájdalma, de utoljára legalább



megkímélhettem Borostyánt a végső
gyötrelmektől, a belső tályogoktól, a
szepszistől, ami óhatatlanul
bekövetkezik a progresszív,
gyógyíthatatlan Demodex-rühösségben
szenvedő kutyáknál.
Hosszú-hosszú ideig nyomasztott
kudarcom terhe; még most, ennyi év után
sem szabadultam meg tőle teljesen.
Borostyán tragédiája ugyanis az volt,
hogy túl korán született. Manapság a
szőrtüszőatka okozta rühösség legtöbb
esetét ki tudjuk már gyógyítani egy
hosszasabb szerves foszfát – és
antibiotikum-kúrával, de annak idején,
amikor olyan égető szükségem lett volna
rájuk, ezek a szerek még ismeretlenek
voltak.



A betegség máig is félelmetes, de az
utóbbi néhány évben türelmesen
harcolunk ellene új fegyvereinkkel, és a
csaták többségét sikerül megnyernünk.
Számos remek kutyát ismerek
Darrowbyban, amelyek túlélték, és
valahányszor találkozom velük, amint
egészségesen, fénylő bundával sétálnak
az utcán, Borostyán képe merül fel
előttem. Mindig sötét van, s ő mindig ott
vár a reflektorok fénycsóvájában.



Kész boszorkányság!

– Pislancson csak oda – mondta a
gazda.
– Hová?
Egy tehenet „tisztogattam”, vagyis a
méhlepényt távolítottam el belőle, és a
karom hónaljig a méhében volt. Addig
forgattam a fejem, míg meg nem láttam,
hogy a gazda az istálló padlójára
mutogat, páciensem alá. A betonra négy
fehér sugárban csurrant a tej a tőgyéből.
A gazda vigyorgott.
– Ez oszt a furaság, mi?
– Nem olyan fura – mondtam. – Csak egy
reflex, amit az vált ki, hogy a méhében
kotorászok. Ez működésbe hoz egy



mirigyet az agyában, ami megindítja a
tejet. Tisztogatásnál sokszor láttam már
tejét eresztő tehenet.
– Nahát, micsoda móka – nevetett a
gazda. – De akárhogy is, jó lesz, ha
mielőbb végez vele, mer’ különben egy
pár lityi tejet levonhat a számlájábul.
Ez 1947-ben történt, a nagy hó
esztendejében. Ekkora havat soha
életemben nem láttam, és a
legkülönösebb az volt, hogy olyan
hosszú ideig váratott magára.
Novemberben egy pihényi sem hullott,
és a karácsonyunk is fekete volt, de aztán
egyre hidegebb és hidegebb lett.
Januárban szakadatlanul fújt az
északkeleti szél, alkalmasint egyenesen a
sarkvidékről, de az efféle elviselhetetlen



szélvihart néhány nap elteltével
általában havazás szokta követni, amitől
kicsit megenyhül a hideg. De 1947-ben
nem így történt.
Minden nap azt hittük, hogy ennél
nagyobb hideg már nem jöhet, de jött;
aztán a hónap utolsó napjaiban a szél
szárnyán roppant finom hópihék kezdtek
felénk sodródni. Olyan parányiak voltak,
hogy jószerint nem is látszottak, de
kiderült, hogy csak előfutárai az igazi
havazásnak. Február elején hatalmas,
dundi pelyhekben, kitartóan és
kérlelhetetlenül hullani kezdett
vidékünkre a hó, mi pedig sejtettük, hogy
ilyen előjáték után aligha ússzuk meg
szárazon.
Hosszú-hosszú heteken át havazott, hol



szelíden, ráérősen, hol vad
hófúvásokkal, és irgalmatlanul leple alá
takarta a táj meghitt ismertetőjegyeit.
Amikor éppen nem esett, a fagy vette át
az uralmat, és síkos jégpályává alakította
át az eltakarítatlan utakat, amelyeken 20-
25 kilométeres sebességgel tudtunk csak
repeszteni.
A Skeldale House hosszú kertjét is
vastag fehér dunna borította. A kerítésfal
mentén egyetlen mély csatorna vezetett
csak, amelyen én vergődtem végig
naponta a hátsó udvarba, a kocsihoz.
Magáról az udvarról is minden áldott
nap el kellett lapátolni a havat, és az
odavezető, hatalmas kétszárnyú kapu
kinyitása akár sérvet is okozhatott. Egy
szép napon a két szárny mozdíthatatlanul



befagyott a magas hóbuckákba. Nem
tudtam mit csinálni velük, így hát a tél
hátralevő részében ott álltak tárva-
nyitva.
Vizitjeink során rengeteget kellett
kutyagolnunk, mivel a gazdaságokhoz
vezető ösvények közül igen sokat
eltorlaszolt a hó. A hegyoldalakban
magasan fekvő gazdaságok közül sokat
egyáltalán nem is lehetett megközelíteni,
ami nagy baj volt, mert állatorvosi
segítség híján kétségkívül számos állat
pusztult el. Bert Kealey március közepe
táján telefonált, amikor ezekre az
elszigetelt helyekre már helikopterek
dobták le az élelmet.
Bert Kealey is azok közé tartozott, akik a
felláp hozzáférhetetlen, nyáron is zord



magasán éltek, és egészen meglepődtem
a hangja hallatán.
– Nem is gondoltam volna, hogy még
működik maguknál a telefon, Bert –
mondtam.
– Kész Isten csudája, de a vonal
valahogy túlélte!
A fiatal gazda hangja vidáman csengett,
mint mindig. Magasan fenn a hegyekben
tartott egy kicsiny gulyát, és egyike volt
azoknak, akik ebből az ellenséges
földből csikarták ki a betevő falatot.
– De most bajba kerültem – folytatta. –
Polly az imént megellett, és nincs egy
fikarc teje sem.
– Az ördögbe is, ez bizony baj!



Polly volt a Kealey-gazdaság egyetlen
disznaja.
– Aha, cudar dolog. Mán az is ölég
rossz, hogy odavész az egész kocaalj, az
a tizenkét fájintos kismalac, de én inkább
Tess miatt rágom magam.
– Igen… igen…
Nekem is mindjárt ő jutott eszembe. Tess
Bert nyolcéves kislánya volt, és ki tudja,
miért, imádta a kismalacokat.
Kikönyörögte az apjától, hogy a
születésnapjára egy hasas kocát
vegyenek neki, és így az egész alom az
övé lehet. Jól emlékeztem Tess lelkes
izgatottságára, amikor néhány nappal a
vásár után megmutatta nekem
születésnapi ajándékát.



– Ez itt a Polly coca – mutatott a
szalmában turkáló kocára. – Ő az én
cocám. A papa nekem adta!
Behajoltam az ólba.
– Igen, már tudom. Csuda szerencsés
kislány vagy. Ahogy nézem, nagyszerű
kocát kaptál!
– De még milyen naccerűt! – A kislány
szeme valósággal ragyogott az örömtől.
– Én etetem mindennap, és már
megengedi, hogy simogassam! Irtó
aranyos.
– A fejemet rá, hogy az. Látszik rajta.
– Látszik má, és a nagy újságot teccik-e
tunni? – Tess arcocskája elkomolyodott,
és a fülembe súgta, mint egy



összeesküvő: – Márciusban kicsikéi
lesznek!
– Nahát, még ilyet! – mondtam. –
Csakugyan? Akkor hát egy egész sereg
rózsaszín kismalacot gondozhatsz majd!
– Egy kicsit széttártam a kezem. –
Körülbelül ekkorákat.
A kislánynak a szava is elakadt a
gyönyörűségtől. Csak mosolygott,
mosolygott boldogan, végül
megkapaszkodott az ól deszkafalában, és
ugrándozni kezdett.
Ezen járt az eszem, míg Bert Kealey
hangját hallgattam.
– Nem gondolja, Bert, hogy a kocának
esetleg emlőmirigy-gyulladása van?
Milyen az emlő, nem vörös és dagadt?



És nem vonakodik enni az állat?
– Nem, errül szó sincs. Úgy habzsol,
hogy a feje maj’ leesik, és a csöcsei se
gyullattak.
– Akkor világos az eset: agalactiája van.
Ez a tejelválasztás hiányossága. Pituitrin
injekcióra volna szüksége, de hogy a
fészkes fenébe juthatna hozzá? A maguk
környéke már hetek óta el van vágva a
világtól.
A yorkshire-i gazda nem egykönnyen
ismeri el, hogy az időjárás
hozzáférhetetlenné teheti a gazdaságát,
de hát a körülmények ezúttal
rendkívüliek voltak, és Bert kénytelen
volt egyetérteni velem.
– Tudom – vallotta be. – Mán



megpróbáltam utat lapátóni, de
gyorsabban belepi a hó, mint ahogy
kitisztítom. Különben is, a főút négy
kilométeren el van torlaszolva, vagyis
csak az időmet pocsékónám…
Egy kis ideig gondolkodtam.
– Nem próbált meg egy kis tehéntejet
adni a malacoknak? Bő egy literenként
keverjen hozzá egy tojást, és tegyen bele
egy kávéskanál glukózt; így nem is rossz
pótlék! Úgy tudom, tart otthon glukózt a
hasmenéses borjaknak…
– Mán ezt is megpróbáltam – felelte
Bert. – Beleöntöttem egy tepsibe, és
egyenként beledugtam az orrukat, de az
Istennek se köll nekik! Ha csak eccer
megszíhatnák az annyukat, és kerülne



valami a pocakjukba indításnak, rögvest
jobb vóna, és tán még a pótlékot is
elfogannák.
Igaza volt. Az első szopással semmi sem
ér fel. És ha nem jutnak hozzá, ezek az
apró jószágok az üres gyomrukkal
riasztó gyorsasággal kezdenek pusztulni.
– Úgy láccik, egykettőre elpatkol az
összes – mondta Bert. – Csak azt tunnám,
mit szól maj’ ehhő a kis Tess. Meg fog
szakanni a szíve!
Dobolni kezdtem a telefonkagylón.
Lassan kialakult bennem egy ötlet.
– Volna még egy lehetőség – mondtam. –
A Dennor Bank tetejéig fel tudnék menni
a kocsival, mert arra megtisztították az
utat. Onnan pedig magukig eléggé sík a



terep. Talán sílécen eljutok magukhoz.
– Sílécen?
– Igen, az utóbbi időben gyakoroltam egy
kicsit a síelést. De olyan messzire, mint
a maga gazdasága, még sosem
merészkedtem el. Nem is biztos, hogy
sikerül, de azért megkísérlem.
– A rossebbe is, Mr. Herriot, szörnyen
hálás vónék! Higgye csak a kislányom
miatt.
– Én is csak miatta csinálom. Akárhogy
is, de megpróbálkozom. Máris indulok!
A Dennor Bank csúcsán a hóekék vájta,
magas fehér fal tövébe manővereztem a
kocsit, aztán kiszálltam, és felcsatoltam
a síléceket. Be kell vallanom, hogy



ekkortájt kezdtem már kedvemet lelni a
síelésben, mert a hosszú ideje tartó
havazás meg fagy egyetlen előnye néhány
kellemes kis lejtő kialakulása volt. A
síelés néhány más lelkes hívével minden
alkalmat megragadtunk, hogy
kiszaladjunk a dombok közé, és rájöttem,
micsoda nagyszerű élvezet újra meg újra
lesiklani a tiszta, csípős levegő
ellenében. Még egy szakkönyvet is
vettem, és úgy éreztem, egyre ügyesebb
vagyok.
Csak egy ampulla pituitrinre meg a
fecskendőre volt szükségem; ezeket
zsebre vágtam.
Normális körülmények közt a Kealey-
gazdasághoz mintegy négy kilométert
kellett hajtani a teljesen egyenes



országúton, aztán letérni jobbra, a
Banderley nevű hegyi falu felé. Bert
gazdasága ennek a mellékútnak a közepe
táján feküdt, meglehetősen elszigetelt
helyen.
Noha ezen a tájon százszor meg százszor
jártam, most mintha idegenbe tévedtem
volna, egy sosem látott vidékre. A
kőfalak mélyen besüppedtek a hóba, így
hát nem voltak sem mezők, sem dűlőutak,
csak az ásító, végtelen fehérség,
amelyből itt-ott kimeredt a
sürgönypóznák hegye. A környék
felismerhetetlenné vált.
Csak a Magasságos a megmondhatója,
hogy a sílécek nélkül milyen mélyre
süppedtem volna a hófúvások
hullámaiban. Ébredezni kezdett bennem



a kétely, de hát megígértem, hogy
megpróbálkozom. És egyébként is,
gondoltam, csak toronyiránt kell
mennem, mintha levágnám egy
háromszög két oldalát. Csaknem biztosra
vettem ugyanis, hogy a gazdaság a sötét
szemhatár mögött az egyik horpadásban
fekszik.
Attól tartok, életemnek ez az epizódja
nem éppen a legdicsőségesebbek egyike.
Körülbelül egy kilométernyit
csúszkáltam a magam amatőr módján,
amikor ismét megindult a hóesés.
Tisztára mintha a semmiből eredt volna
el, és korántsem volt viharos, csak
amolyan sűrű, fehér fátyol – viszont
tökéletesen elvágott a környezettől.
Értelmetlenség lett volna tovább



mennem, hiszen teljesen elveszítettem
minden irányérzékemet, a kavargó
hópelyhek függönyén nem hatolt át a
szem. A palástolhatatlan igazság az, hogy
inamba szállt a bátorságom. Miközben
ott szobroztam mozdulatlanul, félig hunyt
szemmel a dermesztő hidegben, azon
törtem a fejem, mi lesz velem, ha nem áll
el a havazás. Sőt, néha még ma is ezen
töröm, mivelhogy hosszú kilométereket
tévelyeghettem volna a néptelen, vad
vidéken anélkül, hogy egy tanyára
bukkanok.
A kérdés azonban mindörökre
megválaszolatlan marad, mert a hóesés
éppoly hirtelenül elállt, mint ahogy
megindult. Kalapáló szívvel néztem
körül, és mondhatom, csodaszép



látványnak éreztem kocsim fedelének
piszokfoltját a fehér messziségben.
Olimpiai bajnokhoz méltó sebességgel
iramodtam vissza hozzá, és a szemem is
majd kiugrott üregéből, amilyen
erőfeszítéssel szegeztem erre az egyetlen
kapocsra, mely az otthonomhoz kötött.
Mázsás kő esett le a szívemről, amikor
bedobtam hátra a síléceimet,
megkönnyebbülten indítottam be a
motort, és úgy eliszkoltam a Dennor
Bankról, hogy csak a Darrowby felé
vezető út derekán kezdett ismét
normálissá válni az érverésem.
– Bert – mondtam a telefonba iszonyúan
sajnálom, de egyszerűen nem
boldogultam! Elkapott egy hózápor, és
vissza kellett fordulnom.



– Hát hallja, nagyon örülök, hogy
visszafordult. Mán azóta izgulok, hogy
elindult. Ebben a hóban idefönn mán
sokan eltévettek és meghóttak! Nem
szabadott vóna megkérnem, hogy
megpróbálja. Kicsit elhallgatott, aztán
megint megszólalt, vágyakozó hangon. –
Bárcsak vóna valami más, amitül Polly
eleresztené a tejét!
Amint ezt kimondta, agyamban felvillant
a tehén képe, amint tisztogatom, és a
fehér tejsugarak az istálló betonjára
csurrannak. De felmerültek más emlékek
is – anyakocákról, amelyekkel ugyanez
történt, amikor a méhüket vizsgáltam.
– Talán van is egy módja – kottyantottam
ki.



– Mi vóna az?
– Bert, belenyúlt már maga valaha is egy
kocába?
– He?
– Vizsgált már belülről kocát?
– Úgy érti… odabenn, ahun a malacok
vannak?!
– Igen.
– Vizsgálta a kórság – azt inkább
magukra hagyom, dokikra!
– Most viszont muszáj nekilátnia!
Kerítsen meleg vizet, szappanozza be
alaposan a…
– Hé, ájjon meg a menet, Mr. Herriot!
Hóttbiztos, hogy nincs benne több malac.



– Szerintem sincs, Bert, de csak csinálja,
amit mondok! Szappanozza be alaposan
a kezét meg a karját, és fertőtlenítse
valami házi szerrel. Aztán nyúljon be
óvatosan a hüvelybe, és tapogassa ki a
méhnyakat. A koca nemrég malacozott, a
méhszáj még biztosan nyitva van. Dugja
be a méhbe az egyik ujját, és
kotorgasson körül egy kicsit.
– A fenének sincs kedve hozzá! Mire
vóna ez jó?
– Arra jó, hogy rendszerint megindul
tőle a tej, úgy, hogy lásson csak neki!
Letettem a kagylót, és mentem ebédelni.
Helen rögtön felfigyelt arra, hogy milyen
szórakozottan válaszolgatok a kis Jimmy
kérdéseire. Tudta, hogy valami nyomja a



szívemet, és nem hinném, hogy
különösebben meglepődött volna,
amikor csak úgy pattantam a telefon
csörgésére.
Bert jelentkezett. Alig szuszogott, de a
hangja diadalmasan csengett.
– Sikerült, Mr. Herriot! Istenesen
körülkotorásztam benne, ahogy maga
monta, aztán megnyomogattam az
emlőjét. Csak úgy gyütt a tej minden
cicijébül, pedig előtte nem vót bennük
egy csöpp se. Kész boszorkányság!
– Szopnak a malacok?
– Mint a pinty! Amíg ki nem nyílt a csap,
csak tülekedtek egy kortyért, de most
szép nyugodtan fekszenek egy sorban, és
töltik magukat. Öröm látni ükét!



– Hát ez nagyszerű – mondtam. – De még
nem nyertük meg a csatát. A malacok
ugyan hozzájutottak az életmentő
föccstejhez, de Polly holnap, vagy talán
már ma éjjel valószínűleg megint elapad.
Akkor újra működtetnie kell a kezét!
– A ménkű csapna bele! – Bert hangjából
eltűnt a java lelkesedés. – Aszittem, mán
túlestem a dógon…
Sajnálatos módon a szerencsétlen ember
nem is egyszer, hanem még számos
alkalommal volt kénytelen elvégezni ezt
a szokatlan feladatot; sőt Polly
valójában soha nem tejelt rendesen, de a
kismalacok megmaradtak, míg át nem
tudtak térni a vályúból lefetyelhető
pótlékra. Az alom megmenekült.



Az 1947-es nagy havat a legcsodásabb
nyár követte, amelyre csak emlékszem,
de április végén a magasan fekvő
helyeken a kőfalak tövén még nem tűntek
el a fehér sávok, s olyanformán ütköztek
ki a zöld lápvidékből, mim egy hatalmas
állat bordázata. De az utak már
letisztultak, és amikor ki kellett mennem
Bert Kealeyhez megvizsgálni egy üszőt,
semmilyen drámai esemény nem színezte
az utamat.
Miután végeztem a munkával, a kicsi
Tess elcipelt, hogy bámuljam meg
imádott kedvencét, Pollyt meg a
családját.
– Irtó aranyosak, ugye? – kérdezte,
miközben az anyjuk körül hancúrozó,
duci kismalacokat néztük az ólban.



– Nagyon csinosak, Tess – feleltem. –
Az első sertéstenyésztési kísérleted
roppant sikerrel járt, de azt hiszem,
igazán sokat köszönhetsz a papádnak is.
Remek munkát végzett.
Bert elmosolyodott, de aztán kissé
elfintorodott az arca az emléktől.
– Hát, így is mondhatni, és asszem,
megérte. De hogy egy fikarc örömöm se
vót benne, az hétszentség!



… megpróbáltam fejjel lefelé olvasni
az újságot

– Jól vagy, Helen?
Aggódva sandítottam körül, amikor
feleségem fészkelődni kezdett a
zsöllyében. A brawtoni La Scala
moziban ültünk, jómagam azzal a szilárd
meggyőződéssel, hogy nem volna szabad
itt lennünk.
Már reggel is hangot adtam
kételyeimnek.
– Tudom, hogy ez a fél nap a miénk,
Helen, de nem gondolod hogy ezzel a
mindenórás babával talán
biztonságosabb volna Darrowby
környékén maradni?



– Dehogyis gondolom! – Helen csak
nevetett az ötleten, hogy lemondhatnánk
a „kimenőnk”-ről. Meg is értettem,
hiszen dolgos életünkben ez volt a laza
pihenés oázisa. Ilyenkor szökhettem csak
meg a telefontól, a sártól, a
gumicsizmától, feleségemnek pedig egy
kis nyugovót jelentett a mindennapi,
kemény robotban, ráadásul azt a
fényűzést, hogy nem neki kellett főznie,
és más tálalta elé az ételt.
– Komolyan mondom – makacskodtam. –
Mi lesz, ha hirtelenjében rád jön? Te
csak ne nevetgélj itt! Utóvégre mégsem
akarjuk, hogy a második gyerekünk
Smith könyvesboltjában vagy a kocsi
hátsó ülésén pottyanjon a világra…
Igazság szerint engem az egész ügy



aggasztott úgy, ahogy volt. Bár annyira
rosszul azért nem éreztem magam, mint
Jimmy születése előtt. Akkor a
Légierőnél szolgáltam, és kis híján
belebetegedtem a dologba. Tizenkét kilót
fogytam, és ezt korántsem lehetett
mindenestül a kemény kiképzés rovására
írni… Az emberek általában
tréfálkoznak ezen a szindrómán, de én
egy csöppet sem találtam mulatságosnak.
Engem rendkívül mélyen érintett, hogy
gyerekem lesz, és a másodiknál rengeteg
időt töltöttem azzal, hogy Helen körül
lebzseltem, és lestem minden
mozdulatát, amin ő remekül szórakozott.
Az én természetemből mindig is
hiányzott a jógik nyugalma, de az utóbbi
két napban végképp eluralkodott rajtam



a feszültség.
Aznap reggel azonban Helen
csökönyösen megkötötte magát. Esze
ágában sincs ilyen csekélység miatt
lemondani a fél napjáról, jelentette ki,
minek következtében most ott ültünk a
moziban, ahol Humphrey Bogart
hasztalan versengett a figyelmemért,
csak a vérnyomásom emelkedett
állandóan, mivel feleségem ide-oda
fészkelődött, és időnként gondterhelten
simította végig terebélyes pocakját.
Szemem sarkából éberen fürkésztem, és
észrevettem, hogy görcsösen megrándul,
és halkan felnyög. Engem legott tetőtől
talpig kivert a veríték, de ő csak kicsit
később fordult felém:



– Azt hiszem, jobb, ha most elmegyünk,
Jim – súgta oda.
Átbotladoztunk a kinyújtott lábakon,
aztán felvezettem az ülések közt a lejtős
járaton, és páni rémületemben már
szentül hittem, hogy megtörténik a baj,
még mielőtt eljutnánk a hátul ácsorgó,
zseblámpás jegyszedőig.
Hálát adtam az Égnek, hogy egészben
értünk ki az utcára, és hogy kis autónk
csak néhány méternyire áll. Elindultunk,
és most először vettem észre, mennyire
zötyög a mi kis csotrogányunk a maga
vénséges rugóin. Ez volt az egyetlen
alkalom életemben, amikor egy Rolls-
Royce-ra vágytam.
A negyven kilométer Darrowbyig mintha



egy örökkévalóságig tartott volna. Helen
nagyon csendesen ült mellettem,
időnként behunyta a szemét, és
visszafojtotta a lélegzetét; az én szívem
meg olyan sebesen vert, hogy majd
kiugrott a bordáim közül Amint
városkánkba érkeztünk, jobbra
fordultam, a piactér felé.
– Hová mész? – nézett rám meglepetten
Helen.
– Hová mennék, hát Brown nővérhez.
– Jaj, ne butáskodj! Még nincs itt az
ideje.
– De hát… honnan tudod?
– Csak úgy. – Helen felkacagott. – Ha
nem emlékeznél, szültem már egy



kisbabát. No, menjünk szépen haza!
Súlyos kételyek közepette hazavittem a
Skeldale House-ba, s miközben felfelé
baktattunk a lépcsőn, csodálattal
bámultam Helen higgadt önuralmát.
Ezt lefekvés után sem vesztette el.
Szemlátomást nem túl kényelmesen, de
józan türelemmel feküdt az ágyon, és
valamit olyan nyugodt beletörődéssel
várta az elkerülhetetlent, aminek
belőlem az írmagja is hiányzott.
Azt hiszem, időről időre belezuhantam
valamiféle görcsös félálomba, mert
reggel hatkor arra riadtam, hogy Helen
megböki a karomat:
– Ideje indulnunk, Jim. – Roppant
tárgyilagos volt a hangja.



Úgy pattantam ki az ágyból, mint a rugós
krampusz a dobozból, magamra hánytam
a ruhát, és a lépcsőfordulóról
beüvöltöttem Lucy néninek, aki most
segítségül nálunk időzött.
– Megyünk!
– Jól van; Jimmyről majd én
gondoskodom – szűrődött át halkan az
ajtón.
Visszarohantam a hálószobába, ahol
Helen lassan, módszeresen öltözködött
már.
– Vedd ki a faliszekrényből a kiskoffert,
Jim – mondta.
– A kiskoffert? – nyitottam ki a
szekrényt.



– Igen, azt ni! Abban vannak a
hálóneműim, a toalett-szereim, a
babaholmik meg minden egyéb, amire
szükségem lesz. No, rajta, vidd már ki
szépen!
Elfojtott nyögéssel kivittem a kiskoffert,
és odakinn várakoztam. Legutóbb, a
háború miatt kimaradtam mindebből,
amit többnyire nagyon sajnáltam – de
ebben a pillanatban egyáltalán nem
voltam biztos benne, hogy nem lennék-e
szívesebben valahol másutt.
Odakinn csodálatos májusi reggel
köszöntött, azzal az áttetszően friss
hajnali levegővel, amely sok-sok korai
hívás bosszúságát csillapította már le
bennem; de ezúttal mit sem használt, míg
áthajtottam a néptelen piactéren.



Az út nem volt több egy kilométernél,
így hát néhány perc múlva már ott álltunk
a Zöldlomb Szülőotthon előtt. Az
előkelőségre valló név azonban csak
Brown nővér, a helyi bábaasszony
szerény házacskáját takarta. Az emeleten
két hálószoba húzódott meg, amelyek
már hosszú-hosszú évek óta fogadták a
helybéli gyerekek érkezését.
Bedörömböltem a kapun, és nyomban be
is nyitottam. Brown nővér futtában rám
mosolygott, és máris átkarolta Helen
vállát, vitte fel az emeletre. Engem a
konyhában hagytak, ahol furán
magányosnak és gyámoltalannak éreztem
magam. Kusza gondolataimból egy hang
zökkentett ki.



– Nocsak, Jim, mit szólsz, milyen szép
időnk van ma reggel!
Cliff szólalt meg, Brown nővér férje. A
konyha sarkában ült, ette a reggelijét, és
olyan közömbösen mérte a szót, mintha
valahol az utcán futottunk volna össze. A
széles vigyor nem tűnt el ugyan az
ábrázatáról, de én alkalmasint félig-
meddig arra számítottam, hogy felugrik
az asztaltól, megragadja a kezemet, és
azt mondja: „Nahát, nahát, ne izgulj!”,
vagy valami ilyesmit.
Ő azonban flegmán tovább lapátolta
magába tányérjáról a rakásnyi sonkát,
tojást, kolbászt, paradicsomot, én meg
csak most, hosszú évek múltán eszmélek
rá, hogy alighanem százával látott már
citerázó férjeket álldogálni a



konyhájukban. Cliffnek aztán nem volt ez
újság.
– Igen… Cliff… igen! – nyögtem ki. –
De azt hiszem, később nagyon melegre
fordul…
Cliff szórakozottan bólintott, félretolta a
tányért az üres zabkásás tálka mellé,
aztán a lekváros kenyérnek szentelte
figyelmét. Brown nővér nem csupán a
csecsemők szakértője, hanem hét
határban híres szakácsnő is volt, és
láthatólag buzgón gondoskodott arról,
hogy férje, az egyik helyi építési vállalat
igencsak nagydarab teherautó sofőrje a
délelőtt folyamán el ne ájuljon
éhségében.
Miközben figyeltem, amint vastagon



kente a lekvárt, lelkileg össze-
összerezzentem az emeleti padlódeszkák
reccsenéseire. Jaj, istenem, mi történik
odafenn, abban a hálószobában?
Cliff falatozás közben mintha észrevette
volna, hogy én talán a zaklatottabb férjek
típusához tartozom, mert rám ragyogtatta
széles mosolyát. A legkedvesebb
emberek egyike volt, és maradt is
mindmáig városunkban.
– Ne cidrizz, fiú! – mondta. – Nem lesz
semmi baj.
Szavai csak mérsékelten nyugtattak meg,
így hát inkább elmenekültem. Akkoriban
még elképzelhetetlen volt a férj jelenléte
a szülésnél, és bár manapság ez több,
mint divat, bevallom, én csak csodálni



tudom az ifjú atyák lelkierejét. Ami
engem illet, semmi kételyem afelől, hogy
Herriot doktort valamikor az esemény
során eszméletlenül szállították volna ki
a szülőszobából…
A rendelőbe érkező Siegfried a
szokottnál is figyelmesebben viselkedett.
– Okosabb volna, ha itt maradnál ma a
rendelőben, James. Ma délelőtt majd én
vizitelek mindenütt. Őrizd meg a
nyugalmadat, pajtás! Nem lesz semmi
baj.
Módfölött nehéz volt azonban
megőriznem a nyugalmamat. Rájöttem,
hogy a leendő apák csakugyan rendkívül
hosszú ideig szoktak fel-alá járkálni,
amit én azzal tettem változatosabbá hogy



megpróbáltam fejjel lefelé olvasni az
újságot.
Az epedve várt értesítés tizenegy óra tájt
futott be. Kedves barátunk, Harry
Allinson doktor telefonált. A dörgő
hangú, mindig vidám Harry már a puszta
jelenlétével is felderíti a betegszobát.
Soha nem hallottam édesebb muzsikát,
mint amikor belebődült telefonba:
– Jimmy húgocskát kapott!
Szavait harsány nevetés követte.
– Jaj, Harry, ez nagyszerű! Köszönöm,
köszönöm! Jaj, de örülök!
Néhány másodpercig a mellemhez
szorítottam a kagylót. Majd
átvánszorogtam a nappaliba, lerogytam



egy székre, és vártam, hogy kiálljon
tagjaimból a remegés.
Aztán hirtelen felpattantam és
kirohantam. Azt hiszem, említettem már,
hogy általában józanul, ésszerűen
szoktam viselkedni, de olykor hajlamos
vagyok mindenféle hebehurgyaságra –
ezúttal például úgy döntöttem, hogy ott a
helyem a szülőotthonban.
Annak idején nemigen Örvendeztek a
férjnek, ha közvetlenül szülés után
állított be. Ezt onnan tudtam, hogy
Jimmynél is túl hamar tisztelegtem, és
mondhatom, nem fogadtak nagyon
szívesen. Mégis odaloholtam.
Amikor berobbantam a jeles
intézménybe, Brown nővér, szokásától



eltérően, nem mosolygott rám.
– Hát már megint ezt műveli?! – förmedt
rám kissé élesen. – Már Jimmynél
megmondtam, hogy legalább annyi időt
hagyjon, míg megmosdatjuk a babát; de
úgy látszik, magánál falra hányt borsó a
szép szó!
Szégyenlősen lehajtottam a fejem, mire
megszánt.
– Na jó, ha már itt van, akár fel is jöhet
az emeletre.
Helen arca ugyanolyan fáradt és boldog
volt, mint Jimmy világra jötte után.
Hálásan megcsókoltam. Nem szóltunk
egy szót sem, csak összemosolyogtunk.
Aztán belekandikáltam az ágy mellé
állított bölcsőbe.



Brown nővér beharapott szájjal,
összehúzott szemmel figyelte
tekintetemet. Legutóbb annyira
megrémültem Jimmy küllemétől, hogy
halálosan megsértettem a bábát, mivel
megkérdeztem tőle, nincs-e valami baja
a gyereknek, és Isten bocsássa meg
nekem, ezúttal is ugyanazt éreztem. Nem
akarok részletekbe bocsátkozni, de
újdonsült kislányom arca olyan ráncos,
vörös és püffedt volt, hogy a döbbenettől
szinte megállt a szívverésem.
Felnéztem a bábára, akiről lesírt, hogy
csak azt várja, merek-e valami
becsmérlőt kiejteni a számon. Máskor
nevetős almaképe fenyegetően
elkomorodott. Tudtam, elég egy rossz
szó, és úgy bokán rúg, hogy attul



koldulok…
– Tüneményes – motyogtam bágyadtan. –
Igazán tüneményes…
– Na jó. – A bába torkig volt velem. –
Most már kívül tágasabb!
Leterelt a földszintre, s miközben
kinyitotta nekem a kaput, átható
pillantást vetett rám. Az eszes kis
asszony könnyedén olvasott a
gondolataimban. Megszólalt, tagoltan,
nyomatékosan mintha egy
félkegyelműhöz beszélt volna.
– Ez…egy…gyö-nyö-rű…e-gész-sé-
ges…kisbaba! – és ezzel az orromra
csapta a kaput.
És áldja meg a Jóisten, a szavai



csakugyan segítettek rajtam, mert mikor
elindítottam a kocsit, már tudtam, hogy
bízvást igaza lesz. Most pedig, sok-sok
esztendővel később, ha ránézek jóképű
fiamra, gyönyörű lányomra, szinte
magam sem értem, hogy lehettem ilyen
agyalágyult.
Amikor visszaérkeztem a rendelőbe,
kihívtak valahová, magasan fel a
dombok közé, és az odavezető út szebb
volt, mint egy tündérálom. Minden
gondom-bajom messze szállt, és úgy
éreztem, hogy az egész természet velem
ünnepel. 1947. május kilencedike volt, a
legtökéletesebb nyár kezdete, amelyet
csak megértem életemben. Tűzött a nap,
az enyhe szellő a környező dombok felől
besodorta a kocsiba a réteken és a fák



árnyékában szirmát bontogató tömérdek
csillagfürt, kankalin meg ibolya illatát.
Miután elláttam páciensemet, nagyot
sétáltam a dombtaréjon végigvezető, jól
kitaposott, kedvenc ösvényemen Sam
kutyámmal, aki a nyomomban ügetett.
Boldogan nézegettem a napsütésben
szunnyadó fennsík hullámzó mozaikját, a
lankákon a tavaly elhalt, barna tövekből
zölden, sudáran kihajtó sasharasztokat
Mindenünnen új élet sugározta
diadalittas, ujjongó üzenetét, és ez
annyira illett újszülött kislányomhoz, aki
odalenn, Darrowbyban pihent
bölcsőjében.
Már régebben úgy határoztunk, hogy
Rosemary lesz a neve. Igazán szép név,
és máig is szeretem, de mégsem



bizonyult tartósnak. Szinte a kezdet
kezdetén Rosie-ra módosult, ami egy-két
gyatra lázadásom ellenére rajta is ragadt
lányomon, a mostani Rosie doktornőn.
Ezen a májusi napon még épp idejében
kaptam észbe. Régi szokásom volt, hogy
napsütésben, ha tehettem, ejtőztem egy
kicsit a hegyoldalakat borító hanga
ruganyos ágyán, s már éppen letelepedni
készültem, amikor eszembe jutott, hogy
ma egyéb teendőim vannak. Hazasiettem,
és a Skeldale House telefonján
szétkürtöltem a nagyszerű újságot az
egész környéknek.
A hírt mindenki elragadtatással fogadta,
ám Tristan volt az, aki rátapintott a
helyzet lényegére.



– Ezt a babát fel kéne valamivel
köszöntenünk, Jim! – jelentette ki
szigorúan.
Kész voltam bármire.
– Persze, persze, mikor jössz át?
– Hétre ott vagyok – vágta rá fürgén
Tristan, és tudtam, hogy itt is lesz.
Tristan az ünnepség méltó színhelyén
törte a fejét. Négyen ültünk a Skeldale
House nappalijában – Siegfried, Tristan,
Alex Taylor meg én. Alex a legrégibb
barátom – négyéves korunktól együtt
koptattuk a glasgow-i iskolapadokat –, s
amikor letöltötte ötéves szolgálatát a
sivatagi meg az olasz hadszíntéren, eljött
néhány hétre hozzám és Helenhez
Darrowbyba. Nem telt sok időbe, hogy



végképp megejtse a vidéki élet varázsa,
és ekkortájt már fülig merült a
gazdálkodás meg az ingatlanközvetítés
tanulmányozásába, mert elhatározta,
hogy új életet kezd. Nagyon jól esett,
hogy velem tölti ezt az estét.
Tristan a hasas fotel karján dobolt
ujjaival, és hangosan morfondírozott.
Arca merev volt és zordon, tekintete a
semmibe révedt.
– Normális körülmények közt a
Marhahajcsárba mennénk, de ott ma este
valami nagy buli van, tehát ez ugrott –
dünnyögte. – Nekünk békére meg nyugira
van szükségünk. No nézzük csak: ott van
a György és Sárkány, ahol Tetley-sört
mérnek, ami igazán pazar, de
tapasztaltam már, hogy néha kicsit



gondatlanul bánnak a csapokkal, és ettől
olyan furán keserű a lé. Persze ott van
még a Keresztút is. Ott tartanak
Cameront, bár a csapolt Guinnessük is
kitűnő! Ja, és el ne felejtsük a Nyúl és
Fácánt – utóvégre a barna sörük mesés
tud lenni, bár a világos elég ócska
náluk… – Egy percre elhallgatott. – A
Lord Nelson nem a legrosszabb
választás volna, ott a minőség mindig
megbízható… és persze mehetnénk akár
a…
– Egy pillanat, Triss! – Szakítottam
félbe. – Ma este beugrottam Brownékhoz
megnézni Helent, és Cliff megkérdezte,
nem tarthatna-e velünk. Nem gondolod,
hogy az volna a rendes, ha az ő
törzshelyére mennénk, mivel a baba az ő



házában született?
– Melyik kocsmába jár? – szűkült össze
Tristan szeme.
– A Fekete Lóba.
– Aha, aha, igen… – Tristan töprengve
nézett rám, és összeillesztette ujjai
hegyét. – Russel és Rangham. Jó kis
sörfőzde, nem vitás! Ittam már a
sörükből néhány első osztályú féllityit a
Fekete Lóban – ámbár észrevételem
szerint, nagy hőségben kissé mintha
veszítene a dióízből… – Aggodalmasan
pillantott ki az ablakon. – Máma nagyon
meleg volt. Talán inkább a…
– Te jó szagú Ég! – ugrott fel Siegfried.
– Ne tarts itt nekünk tudományos
vegyelemzést! Utóvégre csak egy pofa



sörről van szó. – Tristan döbbent
némasággal meredt rá, de Siegfried
máris felém fordult: – Szerintem nagyon
kedves az ötleted, James. Menjünk csak
Cliff-fel együtt a Fekete Lóba! Nagyon
kellemes, nyugalmas kis csapszék.
És valóban, amikor helyet foglaltunk az
ivóban, úgy éreztem ideálisabb helyet
nem is választhattunk volna. A lemenő
nap hosszú aranypászmákat vetett a
ragyás tölgyasztalokra meg a magas
támlájú székekre, amelyeken néhány
gazda meg béres üldögélt a korsók
mellett. Nem volt ebben a kis kocsmában
semmi különlegesség, de a száz éve
változatlan berendezés a nyugalom
légkörét árasztotta. Éppen, amire
szükségünk volt.



Reg Wilkey, a pöttöm kocsmáros
szívélyesen üdvözölt bennünket, és
rögvest töltött nekünk magas, fehér
kancsójából.
Siegfried megemelte a korsót.
– James, hadd legyek én az első, aki
hosszú életet, egészséget és boldogságot
kíván Rosemarynek.
– Köszönöm, Siegfried – mondtam, és
hirtelen átéreztem, milyen jó barátok
közt vagyok.
– Éljen, éljen! – mondták a többiek is, és
ittunk rá egyet.
Cliff a maga örökös mosolyával egyetlen
hörpintéssel feléig apasztotta a korsó
tartalmát, és a kocsmáros felé fordult:



– Egyre prímább, Reg – közölte áhítattal.
– Egyre prímább! – Reg szerényen
meghajolt. – Tudod, Jim, már évek óta
hajtogatom, hogy Mr. Russel meg Mr.
Rangham az én legkedvesebb barátaim.
Szörnyen nagyra becsülöm ükét!
Általános nevetés tört ki, ami jól
megalapozta az ünnepség hangulatát.
Nem kellett már aggódnom semmiért,
csodásan éreztem magam.
A második korsó után Siegfried
megveregette a vállam.
– Mennem kell, James. Erezd jól magad!
El sem tudom mondani, mennyire örülök.
Nem tartóztattam, miért is vitatkoztam
volna vele. Igaza volt. Várta odakinn a
rendelő, valakinek el kellett látnia a



munkát. De ez az éjszaka az enyém volt.
Valahogy minden tökéletesnek látszott.
Alex meg én glasgow-i gyerekkorunkat
idéztük fel, Tristan egy csomó
mulatságos történettel rukkolt ki
Skeldale House-beli aranyifjúságunk
emlékeiből, és mindannyiunk fölött ott
ragyogott jóságos holdként Cliff széles
mosolya.
Forró szeretet öntött el embertársaim
iránt, és sorra rendeltem a rundokat a
körülöttünk üldögélő helybélieknek.
Végül már megelégeltem unos-untalan
előkotorászni a pénztárcámat, inkább a
kocsmáros markába nyomtam. Dagadt a
bankjegyektől, mivel délután beugrottam
a bankba.



– Tessék, Reg – mondtam. – Szedje ki
belőle maga, amennyire szükség van!
– Nagyon helyes, Mr. Herriot – felelte
Reg szemrebbenés nélkül. – Így mingyár
könnyebben mén a dolog.
Csakugyan könnyebben ment. Jóformán
ismeretlen emberek emelték a poharukat
újra meg újra újszülött kislányom
egészségére, nekem pedig nem volt más
dolgom, csak vigyorogni és megemelni a
sajátomat.
Eljött a záróra ideje, de én egyszerűen
lehetetlennek éreztem, hogy ez az este
véget érjen. Amikor a kiskocsma kiürült,
megkörnyékeztem a kocsmárost.
– Semmi kedvünk még hazamenni, Reg.



– De hát ösmeri a törvényt, Mr. Herriot!
– nézett rám incselkedve.
– Ismerem hát, de a mai este kivételes
este, nem igaz?
– De igaz, télleg kivételes. – Egy
pillanatig habozott. – Mondok én
valamit. Bezárok, oszt lebattyogunk a
pincébe: ott leguríthatunk még egy-két
korsóval, mán csak úgy, befejezésnek!
Átkaroltam a vállát.
– Reg, ez aztán nagyszerű ötlet.
Battyogtunk csak lefelé!
Le is vonultunk a pincébe, meggyújtottuk
a villanyt, és magunkra húztuk a
csapóajtót. Miután elhelyezkedtünk a
hordók meg rekeszek között, számba



vettem a társaságot. Eredeti
négyesfogatunk két fiatal gazdával, egy
helybeli fűszeressel meg a Darrowby
Vízművek egyik tisztviselőjével
gyarapodott. Szorosan összeforrt kis
csapat, állapítottam meg.
Idelenn, ha lehet, még könnyebben ment
minden. A kocsmárost sem kellett
nyaggatnunk a kancsójáért. Csak
odaléptünk a hordóhoz, és
megeresztettük a csapot.
– Akad még valami a bukszában, Reg? –
kurjantottam oda a kocsmárosnak.
– Ujjé, van ott még dögivel, ne izgujjon!
Csak szógájja ki magát…
Szó, ami szó, egy percig sem
unatkoztunk. Már éjfél is elmúlhatott,



amikor meghallottuk, hogy odafenn
dörömböl valaki a kocsma ajtaján. Reg
néhány pillanatig hallgatózott, aztán
felsietett. Hamarosan visszatért, s
nyomában a csapóajtóból először két
hosszú, kék nadrágszár, majd egy
zubbony ereszkedett alá, végül megjelent
Hubert Goole rendőrőrmester hullaszerű
ábrázata a sisakkal. Vidám kis csapatunk
tagjai sorra elnémultak, amint az
őrmester lassan végigjáratta rajtunk
búskomor tekintetét.
– Kicsit késő van már az italozáshoz,
nem gondujják?
– Hát igen. – Tristan nevetni próbált. –
De tudja, Mr. Goole, ez kivételes
alkalom. Mr. Herriot feleségének ma
délelőtt kislánya született.



– Igen? – Az őrmester ószövetségi
zordonsággal tekintett alá
csontvázmagasságából barátomra. –
Emlékezetem szerint azonban Mr.
Wilkey nem kért záróra-hosszabbítást ma
estére.
Ez már úgyszólván tréfálkozásnak
számított az őrmestertől, aki még
véletlenül sem mókázott soha.
Városszerte rideg, hajlíthatatlan ember
hírében állt, aki betű szerint ragaszkodott
a törvényhez. Jaj volt annak, aki
kivilágítatlan kerékpárra ült, ha Goole
őrmester járőrözött. A magunkszőrű
szabálysértőkkel pedig kiváltképpen
irgalmatlanul bánt el. Az őrmester
vasárnaponként énekelt a templomi
kórusban, erkölcsei feddhetetlenek



voltak, tömérdek társadalmi munkát
végzett, és egyáltalán, minden
tekintetben szörnyen lelkiismeretes volt.
Kifejezetten furcsának látszott, hogy
ötvenes évei közepére nem vitte feljebb
az egyszerű őrmesteri rangnál.
Tristan vette a lapot.
– Nahát, hahaha, nagyon jó! De persze,
ez a kis ünnepség csak amúgy
hirtelenjében jött össze. Hogy úgy
mondjam, afféle rögtönzés.
– Felülem mondhassa, aminek akarja, de
maguk itt megszegték a törvényt, és ezt
nagyon jól tuggyák! – A hórihorgas
őrmester kigombolta mellényzsebét, és
elővette a noteszt. – Aggyák meg a
nevüket!



Én csak kuporogtam a felfordított
sörösrekeszen, és a térdemet
markolásztam. Hát így ér véget ez a
boldog este! Városkánk vajmi kevéssé
bővelkedett eseményekben, és tudtam,
hogy mindez a Darrowby and Houlton
Times címlapjára kerül. Ez lesz aztán a
gyönyörű – ráadásul még a barátaimat is
belekevertem! És az a szegény,
bűntudatosan ácsorgó Reg ott a háttérben
– az ő nyakába sózzák majd az egészet,
az én hibámból…
Tristan azonban még korántsem adta be a
derekát.
– Mr. Goole – mondta fagyosan nagyot
csalódtam magában.
– He?!…



– Mondom, nagyot csalódtam. A jelen
alkalommal egészen más magatartásra
számítottam magától.
Az őrmester azonban rendíthetetlen volt.
Már készítette is a ceruzáját.
– Én rendőr vagyok, Mr. Farnon, csak a
kötelességemet végzem. Kezdhetjük akár
a maga nevével is! – Gondosan leírta, és
felnézett. – Lakcíme?
– Úgy látom – mondta Tristan, mintha
nem is hallotta volna a kérdést maga már
teljesen megfeledkezett a kis Julie-ról.
– Mit akar itt Julie-val? – A hosszú
ábrázaton először jelent meg némi
érzelem. Goole őrmester imádott
yorkshire terrierje megemlítésével
Tristan érzékeny pontba talált.



– Nos, én úgy emlékszem – folytatta
Tristan –, hogy Mr. Herriot hosszú
órákig virrasztott Julie mellett aznap
éjszaka, amikor fialt. Sőt ha ő nincs,
maga talán el is vesztette volna a
kölyköket, Julie-val együtt. Tudom, hogy
ennek már jó pár esztendeje, de én máig
sem felejtettem el.
– Ugyan mán, ennek semmi köze a mai
iccakához. Montam, hogy én csak a
kötelességemet teljesítem!
A vízművek tisztségviselőjéhez fordult.
Tristan újabb rohamra indult.
– Na jó, de azért igazán ihatna velünk
egy kortyot ma éjszaka annak örömére,
hogy Mr. Herriot második gyereke a
világra jött. Olyasmi ez, mondhatni, mint



Julie-nál volt…
Goole őrmester kis ideig hallgatott,
aztán ellágyult a képe.
– Julie még egész jó erőben van.
– Igen, tudom – jegyeztem meg. –
Nagyszerű kis jószág, a korhoz képest.
– Az egyik kölkit is megtartottam!
– Persze. El is hozta már néhányszor
hozzám.
– Aha… aha… – Goole őrmester feltolta
a zubbonyát, és a nadrágzsebéből
előhalászott egy hatalmas órát.
Hosszasan, gondterhelten tanulmányozta.
– Nocsak, úgy veszem észre, lejárt a
szolgálatom! Asszem, megihatok egy
kortyot magukkal. Csak betelefonálok az



őrszobára…
– Nagyszerű! – Tristan villámgyorsan a
hordónál termett, és telicsurgatott egy
korsót.
Miután visszatért a telefontól, az
őrmester ünnepélyesen megemelte
poharát.
– Erőt, egészséget, minden jót a
kislánynak – mondta, és derekasan
meghúzta a sört.
– Köszönöm, Mr. Goole – feleltem. –
Nagyon kedves magától.
Az őrmester letelepedett a lépcső aljára,
sisakját elhelyezte egy rekeszen, és
legurította a sörmaradékot.
– Remélem, mindketten jól vannak.



– Remekül. Na még egy korsóval!
Az őrmester elképesztő gyorsasággal
feledkezett meg a noteszáról, és az
ünnepség vígan folyt tovább. A
megmenekülésünkön érzett
megkönnyebbülés jócskán hozzájárult a
vigassághoz, és a hangulat erősen
feljavult.
– Rohatt meleg van idele – állapította
meg kicsit később az őrmester, és
levetette zubbonyát. Ez a jelképes
gesztus az utolsó sorompókat is
ledöntötte.
Ennek ellenére a következő két óra
folyamán sem csiccsentett be igazán
egyikünk sem. Az őrmester kivételével.
Mi többiek inkább csak nevetgéltünk,



emlékeztünk, persze kétségtelenül
emelkedett hangulatban, ám az őrmester
végigjárta az utat a teljes, mélységes
elázásig, a különböző közbülső
állomásokkal.
Az első szakaszban ragaszkodott ahhoz,
hogy összetegeződjünk, aztán szinte
könnyekig elérzékenyülve a kutyák és
emberek születésének csodájáról
áradozott lelkesülten. Az utolsó fázis
azonban már baljósabb volt. Az
őrmester határozottan agresszív lett.
– Na még egyet, Jim! – Inkább parancs
volt ez, mint kínálás, és az ingujjas
égimeszelő enyhén imbolyogva máris a
hordó csapja alá készítette a korsót.
– Köszönöm, Hubert, nem kérek –



válaszoltam. – Eleget ittam már.
Az üveges szempár rám meredt.
– Nem iszol velem még egyet?
– Nem, Hubert, igazán nem kérek többet.
Én jóval korábban kezdtem, mint te.
Az őrmester telieresztette habzó sörrel a
korsót, de nem törődött bele az
elutasításba.
– Akkor meg ósska tutyimutyi vagy, Jim,
tudd meg! – mondta. – Márpedig én
semmit a világon nem utálok olyan
veszettül, mint az ósska tutyimutyikat.
Megpróbáltam behízelgően mosolyogni.
– Ne haragudj, Hubert, de úgy teli
vagyok már, hogy a fülemen jön ki, meg
különben is, már fél kettőre jár. Azt



hiszem, ideje szedelőzködnünk!
Láthatólag mindenki így vélekedett, mert
lassan talpra kecmergett az egész
társaság.
– Sede… szedelőzködni? – meredt rám
Hubert harciasan. – Mi ütött belétek?
Fiatal még az este! – Méltatlankodva
húzta meg a korsót. – Micsoda dolog ez,
az egyik percben meghívod az embert,
hogy igyon veled, a másik percben meg
sede… szedelőzköggyünk? Gyalázat!…
– Jól van, Hubert, jól van – csusszant
oda hozzá a kis Reg Wilkey, azzal a
sugárzó kedélyességgel, amely a
makrancoskodó vendégek finom
kitessékelésének harmincéves
gyakorlatából eredt. – Ne bolondozz



mán, legyél jó fiú! Fajin kis mulaccság
vót, és örülünk, hogy te is elgyüttél, de
most mán mindenki haza akar menni.
Hun a zubbonyod?
Az őrmester egyfolytában zsörtölt,
morgolódott, míg beszuszakoltuk
zubbonyába, és fejére sikerítettük a
sisakot, de aztán tűrte, hogy
feltámogassuk a lépcsőn a sötét
kocsmába. Az utcán kínkeservesen
beimádkoztuk a kocsi hátsó ülésére, ahol
kétfelől Alex meg Tristan őrizte. Cliff
előre ült, mellém.
Indulás előtt a kocsmáros még beadta az
ablakon a pénztárcámat. Mi tagadás,
szinte betegesen lesoványodott, és lelki
szemeim előtt megjelent bankigazgatóm,
aki mindig oly barátian figyelmeztetett a



könnyelmű hiteltúllépés veszélyeire, s
aki alkalmasint álmatlanul hánykolódna
az ágyán, ha tudna erről.
Végighajtottam az alvó városon, és
befordultam a piactérre vezető keskeny
utcába. Már messziről észrevettem, hogy
az elhagyatott, macskaköves tér sarkán
két alak áll a lámpafényben. Legnagyobb
riadalmamra Bowles felügyelőt és
Rostron főtörzsőrmestert ismertem fel
bennük, a helyi rendőrség vezetőit.
Szálfaegyenesen, komor ábrázattal, hátul
összekulcsolt kézzel szobroztak ott, és
éber tekintettel fürkészték a környéket.
Ordított róluk, hogy nincs az a
garázdaság, ami elkerülné a figyelmüket.
A hátsó ülésen felcsattanó üvöltéstől
hajszál híján belehajtottam egy



kirakatba. Hubert is észrevette a
főközegeket.
– Nicsak, Rostron, az a rohadék! –
harsogta. – Hijj, de utálom ezt a
szemétládát! Mán évek óta utazik rám,
de most beolvasok neki, be én, a
szemibe mondom, mi a véleményem
rulla!
Hátulról tusakodás zaja hallatszott, de az
őrmesternek sikerült letekernie az
ablakot, és torka szakadtából rázendített:
– Te mocskos pribék, te!…
Aznap éjjel már másodszor dermesztett
meg a jeges félelem, hogy barátaimmal
valami szörnyűség történik az én
hibámból.



– Fojtsátok meg! – bődültem el. – Az
Isten szerelmére, fojtsátok meg rögvest!
Ámde barátaim ott hátul előre kitalálták
kívánságomat. Hubert ordibálása
hirtelen elnémult, mivel Alex meg
Tristan legyömöszölték a kocsi
padlójára, és rávetették magukat. Tristan
egyenesen az őrmester fejére ült, s mire
odagurultunk a két rendőrtiszthez, már
csupán elfojtott hangok szivárogtak ki
alóla.
Amikor elhaladtunk mellettük, a
felügyelő mosolyogva integetett, és a
főtörzsőrmester nyájasan szalutált. Nem
volt nehéz olvasni gondolataikban:
újabb információt raktároztak el.
Lámcsak, a derék Mr. Herriot megint
egy éjszakai vizitről tart hazafelé.



Hiába, ez a fiatal állatorvos igazán
elkötelezettje a hivatásának!
Minthogy kollégájuk mögöttem rúgkapált
a padlón, csak sikerült lazítanom
valamelyest, amikor látó- és
hallótávolságukon túl kifordultunk a
térről. Hubert végre visszanyerte szabad
mozgását, de láthatólag tetemesen
veszített harciasságából. Mi több,
eljutott a heveny álmosság fázisáig, és
mire otthonához értünk, már meglepően
csendesen, sőt lehetőségeihez képest
elég szilárdan lépkedett végig a kerti
ösvényen.
A Skeldale House-ban én is felmentem a
hálószobánkba. A tágas helyiség a dupla
ággyal, a ruhásszekrénnyel, az
öltözőtükörrel furcsán üresnek hatott



Helen nélkül.
Kinyitottam a hosszú, keskeny szoba
ajtaját, amely hajdanán a ház
aranykorában öltözőnek szolgált.
Legénykorunkban Tristan aludt itt, most
azonban Jimmy szobája volt, akinek az
ágya ugyanott állt, ahol valaha barátomé.
Lenéztem a fiamra, ahogy az alvó
Tristant szemléltem annyiszor annak
idején. Mindig megcsodáltam Tristan
arcának angyali ártatlanságát, de még az
övé sem vetekedhetett egy alvó
kisgyerekével.
Csak néztem, néztem a kicsi Jimmyt,
aztán a szoba másik végében álló
kiságyra pillantottam, amely Rosie-t
várta.



Hamarosan ketten lesznek itt, gondoltam.
Egyre gazdagabb vagyok.



Egy eleven, igazi angol!

1961. november 2.
Reggel értesültünk, hogy estig nem

hajózhatjuk ki a juhokat, mert az
Ubbergen még nem távozott a dokktól,
így hát bőséges lehetőségem nyílt a
városnézésre.
Nem sokkal reggeli után egy roppant
fontos személyiség látogatott el hozzánk,
az „Inflot” vezérigazgatója, aki a hajók
mozgását intézte a kikötőben.
Körülbelül ötvenéves, barátságos arcú,
vonzó mosolyú férfi volt. Elképesztően
vastag szemüveget viselt, és elmesélte
nekem, hogy a hosszú órákig tartó,
éjszakai tanulástól romlott meg a látása.



Kitűnően beszélt angolul.
Talán mert olyan kedves és szívélyes
volt, nagy merészen kirukkoltam neki az
iskolával kapcsolatos kérésemmel.
Vakmerőségem másik oka persze az volt,
hogy kissé felfuvalkodottá tett a tulajdon
jelentőségem. Önbecsülésemet
határozottan megnövelte ugyanis, hogy
nemrég engem választottak meg a
darrowby-i Iskolaszék elnökévé, és
amikor iskolánk igazgatója közölte, hogy
őt nagyon érdekelné az orosz oktatási
rendszer, megfogamzott bennem egy
ötlet.
De bármi lett légyen is az oka, tény, hogy
már megint egy szeleburdiságra
készültem.



– Mi a véleménye, van arra lehetőség,
hogy belülről is megnézzek egy orosz
iskolát? – kérdeztem meg a
vezérigazgatót.
A vastag üveg mögött a szempár nem
hunyorgott tovább, ehelyett hosszan,
tűnődve szegeződött rám. Néhány
másodperc múlva a vezérigazgató
bólintott.
– Azt hiszem, semmi akadálya, de ha
bemegy az iskolába, a kapunál kérjen
engedélyt. A feleségem történetesen
tanárnő, és ha a 2. számú iskolába
látogat el, keresse Jukovszkája asszonyt.
Alig vártam, hogy partra léphessek, de
ezúttal sem találtam senkit, aki hajlandó
lett volna velem tartani. Végül a



kapitányt környékeztem meg, aki
alkalmasint legszívesebben a vízbe
hajított volna. Viharos utunkon alig jutott
alváshoz, a hivatalnokokkal folytatott
hosszú tárgyalások alaposan
kimerítették, szíve jóságában mégis
kötélnek állt.
– Természetesen elkísérem, Mr. Herriot
– mosolygott rám.
Ezüstös fején az ellenzős sapkával,
elegáns sötétkék köpenyében olyan
előkelően hatott, hogy csak ámuldoztam.
Megint leballagtunk a hajópallón,
elhaladtunk a két mosolytalan katona
mellett, és nekivágtunk a rakpartnak a
kijárati kapu felé. De engem még
változatlanul birizgált az emberevő kutya



megoldatlan rejtélye. Amikor ahhoz a
bizonyos tehervagonhoz érkeztünk,
megragadtam a kapitány karját.
– Egy pillanat! – mondtam. – Be akarok
kukkantani oda hátra.
A kapitány egy másodpercre kijött a
sodrából, és kitágult szemmel meredt
rám.
– Mr. Herriot, nem szabad! Mit csinál?
– Semmi rosszat – vigyorogtam
megnyugtatóan. – Éppen csak
bepislantok.
Nagy elővigyázatosan beoldalogtam a
vagon mögé, de a kutya eltűnt. Csak egy
üres kutyaól állt ott. Aztán észrevettem,
hogy úgy ötven méterenként mindenütt



áll egy kutyaól, a palánk egész
hosszában végigfutó drótra erősített
láncokkal.
Amikor a kapitány nyilvánvaló
megkönnyebbülésére előbukkantam, a
távolban egy falkányi kutyát pillantottam
meg, amelyet errefelé vezettek. Menet
közben találkoztunk is velük: a pórázon
futó, jól megtermett, bozontos állatok
nem néztek se jobbra, se balra. A német
juhászkutyákhoz hasonlítottak, de jóval
nagyobbak voltak, és meglehetősen
soványnak, kiéhezettnek látszottak.
Végignéztem a vízparton meg az
őrtornyokban álló katonákon, aztán
megint a kutyák után bámultam. No,
annak is sok szerencsét kívánok, aki
sötétedés után megkísérel itt ki- vagy



behatolni!
Miközben kifelé igyekeztünk,
mindenünnen hangszórók harsogtak a
fülünkbe. Ezt hallottuk szakadatlanul,
amíg csak Klaipédában állomásozott a
hajónk –, de nem zene szólt ám, hanem
beszéltek. Duma, duma, duma, egész álló
nap! Fogalmam sincs, hogy politikai
oktatás folyt-e, vagy a szovjet sikerekről
adtak híreket, mindenesetre szünet nélkül
szövegeltek, és én már iszonyúan untam.
Végre kijutottunk a kikötőből, és róni
kezdtük az utcákat. A százezres
lakosságú Klaipéda városközpontja felé
igyekeztünk.
A külterületen az utak és a járdák
kövezetlenek voltak. A döngölt agyagon



mindenütt sártócsák éktelenkedtek, meg
a járdába vájt, olykor méteres gödrök,
mellettük a kihányt földkupac.
A bérházakon kívül akadt egy csomó
régi litván épület, igen rozoga
állapotban, hámló festékkel, hiányzó
vagy félrecsúszott tetőcserepekkel. Az
emeleti ablakok előtt sok háznak apró
erkélye volt.
A vörös agyagot elég kevés ember
taposta.
Mentünk, mendegéltünk, végül
eltaláltunk a főutcára. A Montes utcát
már macskakő borította, és tisztességes
járdája is volt, két oldalán pedig üzletek
sorakoztak.
A könyvesboltokban láthatólag csak



technikai szakmunkákat árusítottak. Az
egyik üzlet kerékpárokkal, robogókkal,
motorbiciklikkel volt teli, egy másik
kirakatban vívófelszereléseket,
Pingpong-készleteket és a miénktől
eltérő típusú görkorcsolyákat láttunk.
Volt egy bolt, amelyben csak különféle
sakkfigurákat és sakktáblákat árusítottak.
Az egyik üzlet a mi élelmiszer
kereskedéseinkhez hasonlított:
kirakatában rengeteg konzerv, befőtt és
borosüveg sorakozott. Én azonban a
halboltot találtam a legérdekesebbnek.
Kirakatban a legkülönbözőbb színű,
hatalmas műanyag halak pompáztak.
Elég volt ránézni ezekre a vastag
porréteg lepte utánzatokra, hogy az
embernek egy életre elmenjen a kedve a



halevéstől. Odabent azonban a magas
pultok fehér zománcos medencéi teli
voltak valódi halfélékkel.
A boltok közös jellegzetessége az
elhanyagoltság volt. A piszkos
kirakatüvegeket láthatólag nemigen
mosták, és az árucikkeket sem igyekeztek
mutatósan elrendezni.
Alig volt forgalom – az utcákon főként
teherautók jártak, itt-ott feltűnt néhány
személyautó és taxi.
A városközpontban meglehetősen sok
volt a járókelő; a nők többsége fejkendőt
viselt a jellegtelen ruhákhoz. Ekkor
jöttem rá hogy megérkezésem óta
egyetlen elegáns nőt sem láttam. Sőt, úgy
vettem észre, hogy itt nők végeznek egy



csomó nehéz, durva munkát is. A
kikötőben köpenyes-csuklyás nők
irányították a hajókat kiszolgáló, óriási
daruk némelyikét. És az egyik
építkezésnél szintén lányok dobálták
egymásnak a téglát, mint nálunk a
kőművesek. Bizonyára csúnyán el is
durvult a kezük.
Egy magas férfi vezetésével gyereksereg
vonult el mellettünk. Nevettek,
énekeltek, egészen olyanok voltak, mint
az angol gyerekek, azzal a különbséggel,
hogy a kisfiúk közül sokan ellenzős,
katonás sapkát viseltek, a kislányok
pedig kivétel nélkül azt a vastag, barna
kötött harisnyát, amilyet nálunk az én
iskolás koromban hordtak. Minden
gyerek egészségesnek és boldognak



látszott.
Megállítottam az utcán egy fiatalembert,
és megmutattam neki a cédulát, amelyre
oroszul felírták az iskola nevét. A már
tapasztalt udvariassággal válaszolt.
Ahelyett, hogy saját útját folytatta volna,
elvezetett minket egészen az iskola
kapujáig.
Az iskola terebélyes, régimódi épület
volt, közvetlenül a járda mentén, élőkert
és – ahogy néztem – játszótér nélkül.
Inkább valami hatalmas hivatalhoz
hasonlított.
Az „Inflot” vezérigazgatója azt mondta,
kérjek belépési engedélyt, de a kapunál
egy lelket sem találtam, így hát
elkövettem a második hebehurgyaságot



is: egyszerűen benyomultam, sarkamban
a kötelességtudó kapitánnyal.
Mihelyt beléptünk a kapun, rögtön
észleltem valami különöset – az
iskolákban szokatlan, mélységes csendet.
Hosszú folyosóra jutottunk, amelynek
falait a legkülönbözőbb
sporttevékenységeket, valamint az orosz
katonák haditetteit ábrázoló, élénk
színezésű festmények díszítették. Az
utóbbiak stílusa igen romantikus volt: a
homlokukon kötést viselő, jóképű ifjú
harcosok előreszegezett szuronnyal,
szemükben rettenthetetlen bátorsággal
rontottak az ellenségre. Egy nagy
üvegtárlóban oklevelek és
bizonyítványok sorakoztak.
A folyosóról számos ajtó nyílt, így hát



elindultam, és sorra bekopogtam rajtuk.
A kilincset is megpróbáltam lenyomni,
de minden ajtó zárva volt, és a folyosó
vége felé már kezdtem feladni a reményt.
Az utolsó ajtót kopogás nélkül nyomtam
le, az viszont nyomban kitárult.
Csaknem bezuhantam a hatalmas
terembe, ahol egy csapat
megrökönyödött nő meredt rám. Egy
hosszú asztal körül ültek, amelynek
főhelyén egy öles termetű, szögletes
arcú, tekintélyes férfiú trónolt. Ő még a
többieknél is elhűltebben bámult rám.
Nyilvánvalóan a tanári szobába törtem
be, és hirtelen ráeszméltem, hogy
alighanem fura látványt nyújtok. Az
utazásra csak a munkaruhámat hoztam
magammal, s ezúttal is a fekete műanyag



viharkabát volt rajtam, amelyben a
gazdaságokat szoktam járni. A kabát
gallérja és ujja már kirojtosodott, és
amúgy egészében is számos szarv
nyomát viselte. A leszaggatott gombokat,
zsebeket nem szívesen vittem Helenhez
javításra, mivel bárhogy igyekeztem is
tisztán tartani, a ruhadarabból csak úgy
dőlt az istállók orrfacsaró bűze. Így
aztán mindig magam varrtam vissza őket
a marhák sérüléseihez használt kék
nejlonfonállal, amelynek itt-ott kifityegő
végei tetemesen hozzájárultak a kabát
bizarrságához.
A nők továbbra is szótlanul meredtek
rám, de az asztalfőn ülő férfi
szemlátomást eleget látott. Felpattant, és
kirohant a helyiség másik végéből nyíló



ajtón. Nem kellett hatodik érzék, hogy
tudjam, a telefonhoz sietett.
Már kezdtem kapiskálni, hogy megint
módfelett meggondolatlanul viselkedtem,
de lenyeltem a torkomat szorító
gombócot, és megpróbálkoztam egy
megnyerőnek remélt mosollyal.
– Madame Jukovszkája? – nyögtem ki.
Az egyik nő biccentett, a többiek kérdő
tekintettel fordultak felé, mire elsápadt.
Alkalmasint valami baljósan sötét
egyéniségnek vélt, mert arcára
félreismerhetetlen rémület ült ki.
A kapitány látta, hogy ideje kézbe vennie
a dolgot. Elém lépett, és pergő
németséggel kis beszédet intézett a
társasághoz. Elmondta, hogy



Darrowbyban én vagyok az Iskolaszék
elnöke, ám ez a felvilágosítás, csöppet
sem meglepő módon, nem váltotta ki az
áhítat sóhaját.
Én meg csak álltam ott, mint a
sóbálvány, a sok nő szemének
kereszttüzében. A hölgyek szinte egytől
egyig roppant csinos fiatal teremtések
voltak, és egy sötét bőrű, mongolos lányt
kivéve teljesen olyasformák, mint az
angol tanárnők, de egyértelműen lerítt
tóluk, hogy ők bezzeg egyáltalán
nincsenek hasonlóképpen elragadtatva
tőlem.
A kapitány, az ötletek kimeríthetetlen
tárháza, ismét megmentésemre sietett, és
megkérdezte, melyikük az angol nyelv
tanára A hölgyek legcsinosabbika



jelentkezett, és már majdnem
megszólítottam, amikor mögöttem
kivágódott az ajtó, és két orosz
katonatiszt masírozott be.
A jókötésű férfiak szerfölött mutatósak
voltak csillagokkal bojtokkal díszített,
váll-lapos köpenyükben,
lovaglónadrágjukban, fényes, magas
csizmájukban. Szapora beszédbe kezdtek
az asztalfőre visszatért férfiúval, és
minden pár másodpercben izzó pillantást
vetettek rám. A férfiú tágra nyílt
szemmel, karjával hadonászva rázta a
fejét, és nem kellett oroszul tudnom,
hogy kitaláljam, miszerint azt mondja el
nekik; a semmiből rontottam be közéjük,
halvány segéd fogalma sincs, ki az ördög
lehetek, és a legkevésbé sem szolgálok a



tetszésére.
Nem akarom túldramatizálni a helyzetet,
de szilárd meggyőződésem, hogy
Rasmussen kapitány nélkül menten
beszállítottak volna a helyi dutyiba. Ő
azonban újfent, segítségemre jött hadaró
német magyarázkodásával.
A másik megmentőm a kis angoltanárnő
volt, aki az iskoláról kezdett társalogni
velem. Leültem mellé az asztalhoz, és a
két katonatiszt is közelebb húzódott
hozzánk. Állandóan érzékeltem fölénk
tornyosuló jelenlétüket, tetőtől-talpig
szemügyre vettek, és láthatólag zavarba
ejtette őket rejtélyesen fura küllemem.
Hirtelen ötlettől vezérelve
megkérdeztem az angoltanárnőt, hogy



hívják. A nevébe beletört volna a
nyelvem, de aztán szerencsére közölte,
hogy itt mindenki „Kitty”-nek (illetve
valami ilyesformának) szólítja. Azt is
elmondta, hogy férje és egy hatéves
kisgyereke van.
– Jaj, de izgatott vagyok! – ujjongott
tapsikolva. – Már mióta tanítok angolul,
de igazi angollal még soha nem
beszéltem. Mondja meg őszintén, nagyon
rossz a kiejtésem?
– Becsületszavamra mondom, szebben
beszél angolul, mint én – feleltem.
És a magam vaskos glasgow-i
kiejtésével ez szó szerint igaz volt. Kitty
elpirult örömében.
Elmesélte, hogy az iskola igazgatója



mind az 1200 gyereket elvitte a szokásos
évi látogatásra egy helyi intézménybe,
ahol filmvetítés és előadások lesznek.
Innen eredt az iskola nagy csendje. Az
asztalfőn ülő férfiú az igazgatóhelyettes
volt.
Miközben beszélgettünk, a többiek is
egyre közelebb húzták széküket, és
óriási érdeklődéssel hallgatták Kitty
tolmácsolását. Még a félelmetes
igazgatóhelyettes sem tudta türtőztetni
kíváncsiságát, és az asztalra könyökölve
figyelt.
A légkör egyre szívélyesebbé vált, és
megkönnyebbülten vettem észre, hogy a
két katonatiszt hátrább vonult, és a falat
támasztja. Korábbi ellenséges
arckifejezésük közönyössé enyhült.



Most már szaporán követték egymást a
kérdések-feleletek, és Kitty minden
szavamat lefordította a társaságnak.
– Hány éves korukban kezdenek iskolába
járni maguknál a gyerekek? – tudakolta.
– Négy-ötéves korukban – mondtam, és
válaszom általános elképedést keltett.
– A mieink csak hat-hétéves korukban
kezdenek – világosított fel Kitty, mire én
képedtem el.
Az igazgatóhelyettes egészen lázba jött a
témától. Nagyot csapott az asztalra, és
kijelentette, a neveléstudomány elvei
szerint lehetetlen ötéves gyerekeket
szabályosan oktatni.
– Ugyan mit volnának képesek felfogni?



– kérdezte hevesen.
Amikor elmondtam neki, hogy kezdetben
egyszerű számtani műveleteket és
olvasni tanulnak, hitetlenül csóválta a
fejét.
Azon is megdöbbent minden tanár, hogy
milyen sok időt töltenek naponta az
iskolában az angol gyerekek. Kitty
tájékoztatott, hogy náluk a kicsiknek
reggel fél kilenctől fél háromig, a
felsősöknek fél háromtól este hétig vagy
nyolcig tart a tanítás.
Az osztályok átlagos létszáma harminc
gyerek, és matematikát, fizikát, kémiát,
biológiát, földrajzot, valamint orosz
történelmet oktatnak nekik. Ebben az
iskolában a kötelező idegen nyelv az



angol volt, amellett németül is
tanulhatnak. Francia- és latin-
nyelvoktatás itt nem folyt. Megbízásom
szerint meg kellett érdeklődnöm azt is,
hogy mi a helyzet náluk a testedzéssel.
– Szerepelnek a tantervben a különféle
sportágak is?
Kitty nevetve tárta szét a kezét.
– De még mennyire! Legnépszerűbb a
röplabda, de van úszás, jégkorong,
korcsolyázás, futball, kosárlabda és
talajtorna. Azonkívül – folytatta –,
rengeteg szakkörünk van, és sokat járunk
kirándulni. Maguknál is van
úttörőmozgalom?
Feltételezésem szerint ez azt jelentette,
hogy szoktunk-e táborozni meg



gyalogtúrákra menni. Közöltem, hogy
igen, ez a mi iskoláinkban is szokás, és
hosszabb magyarázatba kezdtem az
edinburgh-i herceg
ösztöndíjrendszeréről. Itt azonban
váratlan akadályba botlottam, ugyanis
senki sem tudta, kicsoda az edinburgh-i
herceg. Nevettem.
– Jaj, dehogyisnem ismerik! A
királynőnk férjéről biztosan hallottak
már, nem?
Körös-körül érteden arcok,
vállvonogatás.
– Edinbor? Edinbor? – tudakolta Kitty.
– Hát persze – feleltem. – Skócia
fővárosa.



– Úgy emlékeztem, hogy az Dublin –
mondta Kitty, mire jobbnak láttam ejteni
a témát.
Ekkortájt a két katonatiszt a körém
csoportosuló, nevetgélő, cseverésző
tanárok láttán alkalmasint úgy döntött,
hogy ártalmatlan vagyok, mert távoztak a
teremből. A már amúgy is jócskán
feloldódott hangulat még barátságosabb
lett, és a kérdezősködés is teljes
sebességre váltott.
– Tanítanak itt az iskolában hittant? –
érdeklődtem.
Persze, pontosan tudtam, hogy erről szó
sincs, de izgatott, hogy mit válaszolnak.
Nagyjából egyformán reagáltak
mindannyian. Szánakozó derültséggel.



Az egyik magas, sötét hajú lány gunyoros
mosollyal tette fel kérdését Kitty révén.
– És maguknál tanítanak valamit
Darwinról?
– Igen – bólintottam –, nálunk tanítanak
hittant, és tanítják azt is, mi az evolúció,
mi a világ meg az ember keletkezésének
tudományos magyarázata.
Ez általános hüledezést okozott.
Megtárgyaltuk a vallással kapcsolatos
álláspontjukat, és kiderítettem, hogy itt a
vallást magánügynek tekintik, és az
emberek nyugodtan járhatnak
templomba, ha akarnak. Nem ítélik el, és
az iskolában sem folytatnak
vallásellenes propagandát. A tanárok
érezhetően úgy vélekedtek, hogy a



vallásosság egyszerűen önmagától ki fog
halni, szép csendesen. Klaipédában
három működő templom van, mondták,
de számos más hasonló nagyságú
városban sokkal több is akad.
A tanárnők mély részvétüket
nyilvánították nekem az Angliában
uralkodó rettenetes munkanélküliség és
nyomor miatt, sőt benyomásom szerint
úgy vélték, hogy egyenesen az éhínség
meg a leveskonyhák birodalmából
vetődtem ide. Amikor elmondtam nekik,
hogy az angol munkások életszínvonala
állandóan emelkedik, hogy legtöbbjének
saját kocsija van, őszinte
hitetlenkedéssel néztek rám.
Nyilvánvalóan azt gondolták, hogy a
kapitalizmusnak akarok propagandát



csinálni.
És bizonyos szempontból nem is
hibáztathatom őket. Láttam, amint a
szemük ide-oda rebben elnyűtt
viharkabátomon, a visszavarrt zsebekről,
gombokról lefityegő kék madzagokon.
Ha ilyen egy angol értelmiségi, milyenek
lehetnek a közönséges melósok?…
– De a tanárok életszínvonala biztosan
nem éri el maguknál a miénket –
jelentette ki az egyik tanárnő.
Eltűnődtem, nincs-e igaza. Ezek a nők
mind ragyogóan öltöztek, és láthatólag jó
sorban éltek. Az volt az érzésem, hogy a
tanároknak Oroszországban nagy a
becsületük.
– Voltaképpen mi az a képességi vizsga?



– hangzott a következő kérdés.
Iparkodtam megmagyarázni, de ebből
kifolyólag csakugyan majdnem máglyára
vetettek. Az igazgatóhelyettes is
kirobbant, mély, zengő hangja szinte
ellenpontozta a női csivitelést.
– Semmi értelme nincs képességeik
szerint osztályba sorolni a gyerekeket
olyasformán, ahogy maga leírja! –
Szemlátomást a rendíthetetlen elvek
embere volt.
Farkasszemet néztem vele.
– Miért, maguknál a különféle képességű
gyerekek ugyanabba az osztályba járnak?
– Oroszországban minden gyerek
értelmes – jött a válasz Kittyn keresztül.



Mégpedig teljes meggyőződéssel és
nagyon komolyan.
A további beszélgetés során megtudtam,
hogy a tanulók igen jelentékeny része
megy egyetemre, és a magasabb fokú
oktatás rendkívül népszerű formája az
esti iskola. Sőt nagyon sok orosz szinte
kizárólag ilyen esti iskolában végzi
tanulmányait egészen a diplomáig.
– Mi a helyzet az iskolai étkeztetéssel? –
tudakoltam.
– Az is van, természetesen – felelte
Kitty. – Minden tanulónk itt étkezik. –
Megmondta, hány kopejkát fizetnek a
gyerekek naponta amiből kiszámítottam,
hogy az ebéd körülbelül egy shillingbe
kerül. – Ennyiért – folytatta Kitty – egy



bögre teát kapnak, kenyeret kolbászt.
Mi tagadás, ez azért nem olyan kiadós,
mint az angol iskolák kosztja.
Az igazgatóhelyettes Kitty
tolmácsolásával alaposan leteremtette az
angol magániskolák rendszerét. Amikor
válaszoltam megemlítettem, hogy nálunk
a magániskolákat nevezik nyilvános
iskolának, értetlenül bámultak. A
nagydarab férfiú csökönyösen
ragaszkodott véleményéhez, miszerint
Angliában csak a gazdagok gyerekei
részesülnek megfelelő oktatásban, s
amikor elmondtam, hogy nálunk az
egyetemi ösztöndíjrendszer révén
mindenki tovább tanulhat, tekintet nélkül
anyagi helyzetére, gyanakodva húzta
össze a szemét. Gondolom, egy szavamat



sem hitte el.
Kis összejövetelünk ezzel együtt
bombasikernek bizonyult; rengeteget
nevettünk, ugrattuk egymást, persze,
kölcsönösen. Bizonyos szempontból
nagyon sajnáltam a gyerekek távollétét,
másfelől azonban épp ennek
köszönhettem a felbecsülhetetlen értékű
lehetőséget, hogy módomban állt hosszan
elbeszélgetni az egész tanári karral.
Annyira élveztem a helyzetet, hogy akár
estig ott rostokoltam volna, de láttam,
hogy a kapitány aggodalmasan pislog az
órájára, és nyilván mielőbb vissza akar
kerülni a hajóra. Szegény ember,
alighanem ezerszer is elátkozta a napot,
amikor éppen engem sóztak rá
rakományfőnöknek!



A lehető legbarátibb hangulatban
búcsúztunk el, sok nevetés és forró
kézrázogatások közepette. A kis Kitty
különösen aranyos volt.
– Jaj, de boldog vagyok! Sosem fogom
elfelejteni, hogy egy eleven, igazi
angollal találkoztam – mondta, amikor
elváltunk.
Váratlan módon az igazgatóhelyettesből
is kibuggyant valami egészen elbűvölő
kedvesség, amikor udvariasan kikísért
minket a kapuhoz. Darabos vonásait
megenyhítette a vonzó mosoly, melegen
kezet fogott velünk, és hosszan integetett
utánunk.
Odakinn az utcán láttuk, hogy egy
csapatnyi gyerek már éppen visszafelé



tart. Csupa kisfiú volt, körülbelül
tizenkét évesek; legtöbbjük zöldes,
katonás egyenruhát viselt, ellenzős
sapkával. Az egyiknek ezüst csík is
díszelgett a karján. Máig sem tudom,
hogy ez az iskola egyenruhája volt-e,
vagy a gyerekek amolyan iskolazászlóalj
tagjai.
A hajón azonmód bajba kerültem. Egy nő
várt, aki, mint mondták, egy gazdaság
vezetője volt.
A 180 centinél is magasabb, széles,
tenyeres-talpas, cserzett képű teremtés
fekete svájcisapkája alól kemény
szempár meredt rám hidegen. Világosan
látszott, hogy ő aztán soha nem
teketóriázik.



Angolul nem tudott ugyan, de kerek-
perec a tárgyra tért:
– Khe-khe, khe-khe, khe-khe?!
A többi orosz is elég tehetségesen
utánozta a juhok köhögését, de a nő
roppant mellkasának mélyéből kitörő
morajlás volt eddig a legkiválóbb
próbálkozás.
Szokott vállvonogatásommal és mafla
mosolyommal kísérleteztem, de nála
bezzeg nem váltak be. Acélmarkába
ragadta karomat, és minden erőfeszítés
nélkül levonszolt a fedélközbe.
Odalenn mutatóujjával vádlón a
Lincolnokra bökött, és mindegyiknél újra
meg újra előadta a köhögő-produkciót,
én pedig megnyugtató vigyorok



sorozatával válaszoltam, ami egyre
fárasztóbbá vált.
Elővett egy hőmérőt, és ebből úgy
gondoltam, hogy talán ő is állatorvos.
De ha az, tűnődtem, akkor már jobban
megfelel az ízlésemnek dundi kis
kolléganője, aki reggel járt itt. Ennek a
jelenleginek viszont nem kellett segítség
a juhok lefogásához – ormótlan térdével
úgy szorította őket a falhoz, mint holmi
kölyökkutyákat. Minden állat
hőmérséklete teljesen normálisnak
bizonyult, és a nő egyre türelmetlenebb
lett.
Ahogy járt-kelt a ketrecekben, gyakran
nekem ütközött. Közel 180 centi magas,
elég keménykötésű férfi vagyok, de ha én
próbáltam odébb taszítani, még csak



észre sem vette. Az járt a fejemben, hogy
ha ökölvívó mérkőzést kellene vívnom
vele, szerencsésnek mondhatnám magam,
ha nem ütne ki az első menetben!
Végül elővarázsolt egy pirinyó orosz-
angol szótárt, és kipróbált rajtam egy
csomó érthetetlen szót. A „bronhétész”-
szel úgyszólván megközelítette a
probléma gyökerét, de addigra már
átváltott valami elégedetlen
motyorászásra. Úgy éreztem, hogy
voltaképpen a jelenlétemről is
megfeledkezett, mire gyorsan
megragadtam az alkalmat, és eliszkoltam
a kabinomba.
Már csaknem sikerült bemenekülnöm,
amikor a konyhacellából kibukkant
Nielsen feje.



– Ma még nem is ebéd, Mr. Herriot!
Kemény nap, arca fáradt. Várjon! –
Felemelte a kezét. – Én csinál magának
valami.
Megálltam az ajtóban, ő pedig leszelt
egy karéj rozskenyeret, aztán egy darab
nyers marhahúst kezdett apróra
vagdosni. Villámsebesen dolgozott, a
hatalmas kés csak úgy villogott szakértő
kezében. A húst a kenyérre halmozta,
majd nyers vöröshagymát kockázott rá jó
vastagon, végül egy tojást ütött a
tetejére. Befejezésként sóval, törött
borssal szórta meg az egészet, és az
eredményt büszkén felém nyújtotta.
– Tatárbifsztek! – tudatta diadalmasan. –
Megesz, Mr. Herriot! jobban érez magát.



Visszahőköltem. Hogy az ördögbe
ehetném meg ezt a kotyvalékot? Nyers
hús, nyers tojás – elképzelhetetlen!
Kétségbeesetten törtem a fejem valami
kibúvón, de hirtelen felnéztem Nielsen
sugárzó képére. Hiszen a hajókonyha e
megénekeletlen zsenije jót akaró
barátom, és támogatni iparkodik engem
ínségemben! Még ha belebetegszem, sem
mondhatok neki nemet!
Nem csekély bátorság kellett hozzá, de
megköszöntem, átvettem a dúsan
megtetézett kenyeret, és halálra szántan
beleharaptam. Gondoltam, ha
visszatartom a lélegzetem, nem érzek
majd semmit; de túl nagy szuszt vettem,
és amint kiengedtem belőle, megcsapott
az étel zamata. Rájöttem, hogy csodás



íze van!
A szakács ábrázata egyre ragyogóbbá
vált, amint észlelte az enyémen a
növekvő ámulatot. De miközben faltam,
alighanem észrevett rajtam egy futó
kételyt, a szememben felvillanó
elégedetlenséget, mert aggodalmasan a
vállamra tette a kezét.
– Kevéske bors még, ugye?
Lenyeltem a falatot, és elgondolkodtam
egy másodpercig.
– Nos… igen, talán…csak egy
csöppecskét.
Tekert egyet a darálón, és miközben én
újra nekiláttam a fenséges csemegének,
egy pohár sört töltött nekem, végtelen



gyönyörűséggel az arcán.
Egészen elbúsultam, amikor végére
jártam a tatárbifszteknek, de az erős
Carlsbergnél tökéletesebbel nem is
öblíthettem volna le. Nielsen ízlése, mint
mindig, makulátlannak bizonyult.
Már besötétedett – este nyolcra járt –,
amikor az Ubbergen kiállt a dokkból.
Helyét a mi hajónk foglalta el, és
megkezdődött a kirakodás. A hajó
mentén vagonok sorakoztak fel a
síneken, egy hatalmas daru leeresztette a
széles pallót, és szegény kis juhaimat
felhajtották a rámpára.
Hat napig a szó szoros értelmében együtt
éltem velük, és noha jól tudtam, hogy
pedigrés tenyészállatok lévén a lehető



legjobb bánásmódban lesz részük, majd
a szívem szakadt meg, mikor elvitték
őket. Sajgó fájdalommal néztem, amint a
gyönyörű Romney Marsh-kosok azzal a
játékmackó fejükkel tovaporoszkáltak a
fényszórók sugarában, és eltűntek a
vagonok belsejének feketeségében. Ezek
a jószágok egyenesen Kent zöldellő
mezeiről érkeztek ide, és amikor rájuk
zárultak a vagonajtók, azon tűnődtem,
vajon hová kerülnek.
A rakparton fekete sapkás oroszok
csapata nyüzsgött, a sötétből a daruk
ívlámpáinak világosságába tologatták a
vagonokat. A hajón szolgáló,
tagbaszakadt dánokhoz képest
valamennyien törékenynek, feketének,
nyúzottnak tűntek. Hűséges segítőtársam,



a csaknem kétméteres Raun állandóan a
munka sűrűjében volt, aranyló üstöke
szinte világított, amint az állatokat
végigterelte a rámpán.
Jumbo, a hajó legfiatalabb tengerésze
szintén nagyon érdekes figura volt. Úgy
látszik, a legénység legifjabb tagját
mindig Jumbónak nevezik, és ennél a
srácnál hatalmasabb embert nem hiszem,
hogy valaha is láttam. A tizenhét éves,
széles vállú óriásnak azonban
valósággal angyali arca volt, hatalmas,
kék szempárral, sűrű, fülig érő, szőke
hajjal.
Neki kellett kirakodnia a maradék
takarmányt, én meg csak bámultam,
milyen könnyedén emelgeti, kötözi a
súlyos zsákokat, bálákat a rakparton álló



daru újra meg újra idelendülő horgára
Önkéntelenül is a vikingek jutottak
eszembe – ha a Jumbo-féle férfiak
tipikusak náluk, nagyszerű emberfajta a
dán!
Végül úgy éjféltájban az utolsó juh is
eltűnt a szemünk elől, az utolsó
szénabálát, az utolsó zsák tápot is
kirakták.
Az orosz dokkmunkások vezetője
felintegetett nekem a hajóra, ahonnan
figyeltem őket.
– Minden jót, doktor – kiáltotta, és
beleveszett az éjszakába.
A veszteség érzetével jártam végig a
hajó üres raktereit, aztán felmentem a
kapitány kajütjébe, hogy megvárjam a



„Saufratt” képviselőjét, aki aláírja majd
az átvételi okmányokat.
Hajnali kettőkor, vagyis orosz idő
szerint négykor futott be. A körülbelül
huszonöt éves fiatalember keményen
dolgozott egész nap, végigvizsgálta a
juhokat, és ellenőrizte a kirakodást.
Elcsigázott volt, sápadt és mogorva, azt
is észrevettem, hogy tövig rágta a
körmeit. De nem akármilyen ember volt.
Remekül írt és beszélt angolul, nem
szólva arról, hogy jogában állt átvenni
vagy sem 20 ezer font értékű juhot.
Az első nyomtatványra ráírta: „A
Lincoln-juhok mintegy 20%-a köhög.”
Finoman felhívtam a figyelmét, hogy az
angol „sheep”, vagyis „juh” szónak nincs
többes száma, és bár olyan fáradt volt,



hogy alig tudta nyitva tartani a szemét,
azonnal vallatóra fogott, miért van ez
így, és milyen más angol szavaknál
fordul még elő ez a sajátosság. Újabb,
jellegzetes tünete volt ez is annak a
szenvedélyes tudásvágynak, amellyel
lépten-nyomon találkoztam Klaipédában.
A fiatalembert a vámosok és a határőrök
követték, akik lepecsételték
útleveleinket. Aztán az „Inflot”
képviselői jöttek a fedélzetre, és
benyújtották számlájukat a kapitánynak:
ennyi meg ennyi rubel a révkalauzért, a
rakodóhelyért stb. A kapitány a maga úri
modorában a sárga földig lehordta őket,
mondván, hogy túl sokat követelnek; de
ők csak a vállukat vonogatták, és jót
nevettek.



A fedélzetre lépő oroszok közül az
utolsó a révkalauz volt, ezúttal egy
másik. Roppant komor arccal fordult a
kapitányhoz.
– A torkolaton túl viharos szél fúj,
hatos-nyolcas erősségű, és állandóan
fokozódik. Azt javaslom, hogy álljon ki
a dokkból, és horgonyozzon reggelig a
kikötőben. – Óvintelmeit ujja
billegtetésével tette nyomatékosabbá. –
Nem vár magukra semmi jó odakinn ma
éjszaka!
A kapitány fel-alá járkált kajütjében,
igyekezett elhatározásra jutni. Nagyon
szeretett volna már elhajózni, de vajon
merje-e vállalni a kockázatot ilyen
viharban?



– Azt hiszem, igaza van, révkalauz úr –
mondta végül. – Okosabb, ha itt
maradunk éjszakára.
Amikor kiléptem a kajütből, az első
tisztnek ütköztem. Ő is hallotta a
beszélgetést, és búbánatosan nézett rám.
– Jobb, ha tudja, Mr. Herriot, nem
először hallok én ilyesmit. Holtbiztos,
hogy éjszaka kihajózunk! Rasmussen
kapitány nem fél a viharoktól. Nem árt,
ha maga is felkészül a legrosszabbra.
Naplóírás közben már szörnyen álmos
voltam, csábítóan hívogatott a békés,
mozdulatlan ágy. Hosszú, nagyon hosszú
volt ez a nap.



Mégiscsak maga a doktor!

– Itt Biggins beszél!…
Szorosan megmarkoltam a kagylót,
másik kezemen a körmöm a tenyerembe
mélyedt. Mr. Biggins a maga
határozatlankodásával mindig
keservesen meggyötört. Szerinte ugyanis
az állatorvost csak legvégső
elkeseredésében hívja ki az ember, és
mindannyiszor valóságos kínszenvedést
okozott neki, hogy elszánja magát erre a
lépésre. Ráadásul Mr. Biggins egészen
páratlan keményfejűséget tanúsított
tanácsaim elfogadását illetően is,
mármint, ha sikerült egyáltalán
kiverekednem magam a gazdaságába, és
afelől sem volt semmi kétségem, hogy



még véletlenül sem tudtam soha elnyerni
a tetszését.
Sokszor és alaposan megszenvedtem Mr.
Bigginst már a légierőkorszakom előtt is,
de változatlan mivoltában most is
megkaptam őt, jóval a háború után;
legfeljebb egy kicsit meg vénült, és még
keményebb lett a feje…
– Mi a baj, Mr. Biggins?
– Hááát… az egyik üszőm elég ramatyul
van.
– Jó. Még ma délelőtt kimegyek
megnézni.
– Hé, hé, ájjon meg a menet! – Mr.
Biggins még nem döntötte el, hogy
valóban akar-e látni, bár odáig már



eljutott, hogy felemelje a telefonkagylót.
– Biztosan tuggya, hogy meg köll nézni?
– Dehogy tudom. Mi van vele?
Hosszú szünet állt be.
– Hát, csak úgy elnyútt.
– Elnyúlt? – mondtam. – Ez elég komoly
bajnak látszik. Kiugrom magához,
amilyen hamar csak tudok!
– Nanana, ejszén nem fekszik az olyan
régúta!
– Mégis, mióta fekszik?
– Alig két napja…
– És csak úgy egyszerűen összerogyott?
– Aj, dehogy! – Hangját kiélezte a
kétségbeesés, hogy olyan nehéz a



felfogásom. – Mán egy hete ölég rozoga,
mostanra meg elnyútt.
Mély lélegzetet vettem.
– Eszerint arról van szó, hogy az üsző
már egy hete beteg, most pedig
összeroskadt, mire maga elhatározta,
hogy felhív engem?
– Úgy biza! Az az üsző egész tűrhetősen
vót, míg le nem esett a lábárul…
– Rendben van, Mr. Biggins, máris
indulok.
– Aha, de… de hát… biztos, hogy
muszáj…
Letettem a kagylót. Kínos
tapasztalataimból jól tudtam, hogy ez a
párbeszéd akár az idők végeztéig is



eltarthat. Azt is tudtam, hogy nagy
valószínűséggel megint egy reménytelen
esethez megyek ki, de úgy véltem, ha
gyorsan ott leszek, talán segíthetek még
valamit.
Tíz perccel később befutottam a
gazdaságba, ahol Mr. Biggins a maga
jellegzetes tartásában fogadott: zsebre
dugott kézzel, legörnyesztett vállal, a
bozontos, őszülő szemöldök alól
gyanakvóan villogó szemmel.
– Későn gyütt – morogta.
A másik lábamat már ki sem tettem a
kocsiból.
– Úgy érti, kimúlt az üsző?
– Még nem, de mán majnem. Maga meg



későn gyütt, hogy csinájon vele valamit!
A fogamat csikorgattam. Az az állat már
egy hete beteg volt, a hívás után tíz
perccel megérkeztem, de a gazda
hangjából egyértelműen kicsengett: ha az
üsző elpusztul, én vagyok a hibás. Későn
jöttem ki!
– Na jó – mondtam, és igyekeztem
lecsillapodni ha az állat halódik, nem
tehetek semmit. – Visszahúztam lábamat
a kocsiba.
Mr. Biggins leszegte a fejét, és ormótlan
bakancsával rugdosni kezdett egy
macskakövet.
– Nem nízi meg, ha mán itt van?
– Ha jól hallottam, azt mondta, hogy már



késő.
– Na igen… igen… de mégiscsak maga
a doktor!
– Rendben van, ha ez a kívánsága. –
Megint kimásztam a kocsiból. – Hol az
üsző?
Mr. Biggins habozott.
– Ezér’ külön köll fizetnem?
– Nem, ezt nem számítom fel. Csak a
kiszállást fizeti, és amit esetleg mégis
tudok csinálni.
Szomorúan ismerős volt a látvány. A
csontvázzá fogyott, fiatal állat az istálló
egyik sötét zugában hevert. Üveges
szeme besüppedt, és néhány
másodpercenként meg-megrebbent a



közeledő halál lassú nystagmusával.
Harminckilenc fokos láza volt.
– Igaza volt, Mr. Biggins – mondtam. –
Halódik. – Elraktam a hőmérőt, és
indultam a kocsihoz.
A gazda úgy állt ott, mint a
világfájdalom szobra, mélyen a válla
közé húzott fejjel bámult le az üszőre.
Aztán hirtelen rám sandított.
– Maga meg hová mén?
Meglepetten fordultam vissza.
– Megyek tovább a dolgomra. Őszintén
sajnálom az üszőjét, Mr. Biggins, de
ember már nem tud rajta segíteni!
– Szóval maga csak úgy odébbáll
anélkül, hogy csinyána valamit? –



förmedt rám harciasan.
– De hát ez a jószág halódik! Maga
mondta…
– Igen, de maga az állatorvos, nem én!
És aszongyák, ahun élet van, ott remény
is van.
– Ebben az esetben nincs, biztosíthatom.
Bármelyik pillanatban kimúlhat.
A gazda lebámult az állatra.
– Nízze csak, emmég lélegzik. Nem kéne
neki még egy lehetőséget anni?
– Hát… ha akarja, megpróbálhatok egy
serkentő injekciót adni a vénájába.
– Nem arrul van szó, hogy én mit akarok.
Azt magának kell tunni!



– Nos, rendben van, megkísérlem.
Kivánszorogtam a kocsihoz az
injekcióért.
A mély kómában heverő üsző már
semmit sem érzett a juguláris vénába
hatoló tűszúrásból. Miközben a dugattyút
nyomtam, a gazda visszanyerte
beszélőképességét.
– Kőccséges dógok ezek az inekcijók.
Mennyibe fog ez gyünni nekem?
– Őszintén szólva, nem tudom. –
Kezdtem szédelegni.
– Maj’ tuggya mingyár, miháncs otthun
lesz a rendelőjében, oszt kűdi nekem a
vastag számlát, ugyi?
Nem válaszoltam. Éppen, amikor az



utolsó csepp folyadék is beszivárgott a
vénába, az üsző kirúgta elülső lábait,
egy másodpercig vakon nézett előre,
aztán megszűnt lélegezni. Kis ideig
figyeltem, majd a szívére tettem a kezem.
– Sajnos, kimúlt. Mr. Biggins.
A gazda föléje hajolt.
– Maga ölte meg?
– Nem, nem, dehogyis! Csak eljött az
ideje.
A gazda az állát dörzsölgette.
– Nem attól a rohatt inekcijótul döglött
meg?
Erre nem tudtam válaszolni, kezdtem hát
elcsomagolni a fecskendőt. Erősen
növekedett bennem a vágy, hogy mielőbb



faképnél hagyhassam ezt a gazdaságot.
Már a kocsi felé tartottam, amikor Mr.
Biggins elkapta a karomat.
– Hajja, mi vót a baja nekije?
– Nem tudom.
– Nem tuggya? Akkor meg mér
pocsékóta a pézemet arra az inekcijóra?
Elvégre a doktornak tunnia köll, nem
igaz?
– De igaz, Mr. Biggins. De ebben az
esetben csak azt tudom mondani, hogy az
üsző halódott. Ahhoz, hogy a halál okát
kiderítsük, fel kell boncoltatnia az
állatot.
A gazda izgalmában ráncigálni kezdte a
bekecsét.



– Hinnye, a mindenit, ez osztán fura! Itt
állok egy döglött állattal, oszt senki se
tuggya, mibe pusztult bele. Akármi baja
lehetett, igaz?
– Nos… Azt hiszem, igen.
– Lépfenéje is lehetett!
– Az nem, Mr. Biggins. A lépfene nagyon
hirtelen öl, és maga azt mondta, hogy ez
az üsző egy hete betegeskedik.
– Nem, dehogy, nem vót ez igazán beteg.
Egy kicsit nyavalygott, osztán csak
elnyútt, mint akit lelűttek. Emmán csak
ölég hirtelen vót!
– Igen, de…
– És Fred Bramley szomszédnál is
lépfene vitt el egy jószágot, alig egy



hónapja, nem igaz?
– De igen, igaz. Pozitívan kimutatható
eset volt… hosszú évek óta az első a
környéken. Csakhogy azt a tehenet már
kimúlva találták.
– Mindegy az! – szegte fel az állát Mr.
Biggins. – Az újság, a Darrowby and
Houlton Times is megírta, és aszonták,
hogy minden hirtelen megdöglött állatot
ki köll vizsgálni lépfenére, mer’ az
szörnyen veszedelmes, még az embernek
is. Azt akarom, hogy az én üszőmet is
megvizsgájják!
– Helyes – feleltem kimerülten. – Ha
úgy kívánja. Véletlenül éppen nálam van
a mikroszkóp.
– Mikroszkóp? A’mmegin valami



kőccséges dolognak láccik! Mennyibe
gyün?
– Ne törődjön vele, a minisztérium fizeti
– közöltem, és elindultam a ház felé.
Mr. Biggins morc elégedettséggel
bólogatott, de hirtelen felvonta a
szemöldökét.
– Most meg hová mén?
– Be a házba. Kénytelen leszek használni
a telefonját, hogy jelentsem az esetet a
minisztériumnak. Engedély nélkül nem
csinálhatok semmit. A hívást én fizetem.
Az utolsó pár szót azért fűztem hozzá,
mert a gazda ábrázatára kiköltözött az
aggodalom.
Míg a minisztériummal beszéltem, Mr.



Biggins mellettem ácsorgott.
Türelmetlenül izgett-mozgott, miközben
megkérdeztem tőle a teljes nevét, a
gazdaság pontos címét és az üsző
adatait.
– Nem gondultam, hogy ennyi
veszőccségem lesz vele – zsémbelődött.
Kimentem, és előszedtem a
csomagtartóból a boncolókésemet. A
jókora, veszedelmes szerszámot csak
kimúlt állatokhoz használtam. Mr.
Biggins szeme elkerekedett a láttán.
– A mindenségit, még nízni is rossz ezt a
rohadt nagy bökőt! Micsinyál vele?
– Csak egy kis vért veszek.
Lehajoltam, csináltam egy apró vágást az



üsző farka tövénél, rákentem a vért a
tárgylemezre, és a mikroszkóppal együtt
bevittem a ház konyhájába.
– Mi köll még? – kérdezte savanyúan
Mr. Biggins.
Körülnéztem.
– Szükségem lesz a mosogatóra, a tűzre,
meg arra az asztalra ott, az ablak alatt.
A mosogató teli volt csetresszel, amit a
gazda kelletlenül nyögdécselve kirámolt,
mialatt én a tűzhely lángjai közt
huzigáltam a tárgylemezt, hogy rögzítsem
a vérkenetet. Aztán a mosogató fölött kék
metilalkoholt öntöttem rá. Ettől a
mosogató fehér alján kicsiny, kék tócsa
keletkezett, és az elszíneződést a
tárgylemezre engedett hideg csapvíz sem



távolította el.
– Nízze csak, micsoda fertelmes
mocskot csinyált! – hördült fel Mr.
Biggins. – Elrondította a mosogatót. Az
anyjukom morogni fog délután, amikor
hazagyün…
Ki erőszakoltam magamból egy mosolyt.
– Ne féljen, nem marad meg a folt.
Könnyen le lehet tisztítani.
De láttam, hogy nem hiszi el.
A tűznél megszárítottam a tárgylemezt,
felállítottam az asztalon a mikroszkópot,
és belenéztem. Várakozásom szerint csak
a vörös és fehér vérsejtek szokott
mintázatát láttam. A lépfene bacilusának
nyoma sem volt.



– Nos, itt semmi sincs – mondtam. –
Nyugodtan kihívhatja a dögnyúzót.
Mr. Biggins fölfújta a képét, és
szenvedően legyintett.
– Ennyi rohatt hűhó semmiér! –
sóhajtotta.
Végre elporzottam, és az az érzésem
támadt, nem éppen először, hogy Mr.
Bigginsszel szemben egyszerűen
képtelenség győzelmet aratni.
Meggyőződésem még inkább
megerősödött, amikor a gazda egy
piacnapon beállított a rendelőbe.
– Az egyik tehenemnek elfásodott a
nyelve – jelentette be. – Kéne egy kis
jód, hogy rákennyem.



Siegfried felpillantott a
munkanaplónkról, amelyben a
vizitjeinket ellenőrizte.
– Maga egy kicsit elmaradt a kortól, Mr.
Biggins – mondta nyájasan. – Mostanság
már sokkal jobb gyógyszereink vannak.
A gazda felöltötte szokásos tartását,
leszegte a fejét, s bozontos szemöldöke
alól parázsló tekintettel méregetett
minket.
– Nem köllenek nekem a maguk új
vacakjai! Azt aggyon, amit mindig
használtam.
– De Mr. Biggins – érvelt Siegfried
módfölött türelmesen jóddal már évek
óta nem szokás kenegetni a nyelvet!
Annál még az intravénás nátriumjód-



injekció is sokkal jobb volt, de már azt
sem használjuk, mióta feltalálták a
szulfanilamidokat.
– Ne gyüjjön nekem ilyen cifra
szavakkal, Mr. Farnon! morgolódott a
gazda. – Jobban tudom én, mi a jó a
tehenemnek; szóval idaggya azt a jódot,
vagy nem?
– Nem, nem adom – kezdett tünedezni a
mosoly Siegfried ábrázatától. –
Tisztességes, képzett állatorvos nem
rendelhet ilyen teljesen divatjamúlt,
ásatag orvosságot. – Odafordult hozzám.
– James, légy szíves, hozzál be a
gyógyszerkamrából egy kilós
szulfanilamid-csomagot!
Mr. Biggins zajos tiltakozása ellenére



kisiettem a rendelőből. A
gyógyszerkamra polcain szép rendben
sorakoztak a negyed kilós, fél kilós
szulfanilamid-csomagok; mindenesetre
rengeteg volt belőlük, mert akkoriban
főként ezt a gyógyszert használtuk az
állatok kezeléséhez. A régiekhez képest
megdöbbentően jó eredményeket értünk
el vele. Kitűnően bevált egy sereg
baktérium okozta betegségnél,
sebhintőporként csakúgy, és persze, mint
Siegfried mondta, az actinobacillosist,
vagyis a nyelvsugárgomba-fertőzésből
eredő elfásodását is meglehetősen
gyorsan megszüntette.
A négyszögletes dobozokat madzaggal
átkötött, fehér csomagolópapír borította.
Felkaptam egyet a polcról, s miközben



végigügettem vele a hosszú folyosón, a
visszhangzó párbeszédet füleltem.
A vita még javában folyt, amikor
beléptem a rendelőbe, és láttam, hogy
Siegfriednek már fogytán van a türelme.
Kikapta kezemből a csomagot, és írni
kezdte a címkére az utasítást.
– Az első napon háromszor három
evőkanálnyit adjon, fél liter vízben…
– Megmondtam mán, hogy nekem ez nem
köll…
– … aztán naponta háromszor egy-egy
evőkanálnyit…
– … mer én nem bízok ezekben az
újmódi vacakokban…
– …és amikor elfogyott az egész



csomaggal, szóljon be nekünk, mert ha
szükséges, kap még egyet!
A gazda izzó szemmel meredt társamra.
– Ez a micsodaság a fenére se jó!
– Mr. Biggins – mondta Siegfried
vészjósló nyugalommal –, ez
meggyógyítja a tehenét.
– A rossebet se gyógyítja!
– De igen!
– De nem!
Siegfried nagyot csapott öklével az
íróasztalra. Szemlátomást torkig volt.
– Vigye el, és ha nem segít, nem kell
fizetnie érte! Helyes??
Mr. Biggins összehúzta a szemét, de



láttam rajta, hogy a valamit semmiért
gondolata ellenállhatatlanul csábítja.
Lassan kinyújtotta a kezét, és átvette a
szulfanilamidot.
– Nagyszerű! – ugrott fel Siegfried, és
megveregette a gazda vállát. – Aztán
csak szóljon, ha elfogyott! Lefogadom
bármibe, hogy a tehene hamarosan
jobban lesz.
Körülbelül tíz nappal eme hosszadalmas
egyezkedés után, Siegfried meg én együtt
mentünk ki csikókat herélni, és hazafelé
jövet utunkba esett Mr. Biggins faluja.
Siegfried lelassított, amikor meglátta a
házat. A szögletes, masszív épület
előkertjében csak káposztapalánták
ékeskedtek, semmi egyéb. Mr.



Bigginsnek eszében sem volt
cifraságokra pocsékolni a pénzét.
– Tudod mit, James? – dünnyögte
társam. – Beállítunk hozzá, csak úgy! A
mi öreg barátunk egy árva szót sem szólt
még a szulfanilamidról. Alighanem a
tekintélyét félti. – Halkan felnevetett. –
Most legalább ugrathatjuk egy kicsit!…
Elfordította a kormányt, és
bekanyarodott az udvarra, a ház mögé.
Már felemelte a kezét, hogy bekopogjon
a konyhába, de hirtelen megragadta a
karomat.
– Odanézz, James! – suttogta sürgetően.
A konyhaablakra mutatott, amelynek
párkányán ott hevert a mi fehér
csomagunk, szüzen, bontatlanul,



érintetlen madzaggal. Társam keze
ökölbe szorult.
– Megátalkodott, vén bitangja! Az
Atyaúrisennek se próbálja ki… puszta
csökönyösségből!
Ebben a pillanatban a gazda kinyitotta az
ajtót, és Siegfried nyájasan üdvözölte.
– Szép jó napot, Mr. Biggins! Erre
jártunk, és eszünkbe jutott, hogy
megnézzük, mennyit javult a tehén
állapota.
A gazda szeme a bozontos szemöldök
alatt hirtelen riadalommal telt meg, de
társam megnyugtatóan emelte fel a kezét.
– Nem kell fizetnie érte,
becsületszavamra. Csak kíváncsiak



vagyunk, ennyi az egész.
– De… de… én már papucsot húztam!
Meg ippeg uzsonnálok. Semmi szükség
arra, hogy maguk…
De Siegfried már a tehénistálló felé
vonult. A pácienst könnyű volt
felismerni. Bőre szorosan rátapadt kiálló
bordáira és medencecsontjára, szájából
csurgott a nyál, állkapcsa alatt jókora
daganat domborodott. Valóságos
madárijesztőként rítt ki fényes szőrű
szomszédai közül.
Siegfried gyorsan a tehén fejéhez lépett,
megfogta az orrát és magához húzta.
Másik kezével kinyitotta a száját, és
megtapogatta a nyelvét.
– Ezt tapintsd meg, James! – mondta



halkan.
Végigfuttattam a kezem a göcsörtös,
kemény felületen, az actinobacillosis
évszázados névadóján.
– Iszonyú! Kész csoda, hogy képes még
enni egyáltalán. – Megszagoltam a
kezemet. – Ráadásul jódos…
– Igen – bólintott Siegfried –, az öreg
elment a gyógyszertárba, a tanácsom
ellenére.
Ebben a pillanatban kivágódott az istálló
ajtaja, és Mr. Biggins rontott be, kissé
zihálva. Társam mélabúsan pislogott rá
a tehén háta fölött.
– Hát mi tagadás, úgy látszik, magának
volt igaza! Egy fikarcnyit sem használt a



gyógyszerünk. Sehogy sem értem! –
Megdörzsölte az állát. – És ez a szegény
pára, sajnos, dögrováson van.
Úgyszólván éhen pusztul. Rettentően
sajnálom, bocsásson meg!
A gazda ábrázata valóságos tanulmány
volt.
– Háááát igen… úgy biza!… Nem akar
javulni… asszem, hogy hamarost…
– Ide figyeljen! – szakította félbe
Siegfried. – Úgy érzem, ezért én vagyok
a felelős. Az én orvosságom vallott
kudarcot, így hát az én kötelességem
rendbe hozni ezt a tehenet. – Kiballagott
a tehenek közül. – Van a kocsiban egy
injekció, ami szerintem be fog válni.
Elnézést egy pillanatra…



– Nanana, ájjon csak meg!… Nem is
tudom… – De a gazda csak a szót
vesztegette, mert társam már az udvaron
loholt.
Gyorsan vissza is tért, markában egy
ampullával, amit nem ismertem fel.
Magasra emelte, és kezdte felszívni a 20
köbcentis fecskendőbe; elmélyülten
figyelte a növekvő folyadékszintet, és
halkan, hamisan, dudorászott magában.
– Légy szíves, James, tartsd a farkát –
mondta, és a tehén tompora fölé emelte a
tűt. – Ez egy kitűnő injekció, de kész
szerencse, hogy maga ilyen derekasan
használta a mi gyógyszerünket.
– Mér?
– Nos, mert ez az injekció így



önmagában, a gyógyszer nélkül súlyos
bajt okozhat az állatnak.
– Úgy érti, hogy… meg is dögölhet tüle?
– Bizony, lehetséges – dünnyögte
Siegfried. – De magának nem kell emiatt
aggódnia! Utóvégre a tehén megkapta a
szulfanilamidot. – Már kis híján beszúrta
a tűt, amikor a gazda megtörve szóhoz
jutott.
– Hé, hé, ájjon meg! Ne csinyájja!…
– Mi az, Mr. Biggins? Valami baj van?
– Dehogy, dehogy, de talán rosszul
ércsük egymást. – A gazda ábrázatán
ellentmondásos érzelmek váltakoztak. –
Mer tuggya, arrul van szó… asszem, ez a
tehen még nem kapott öleget a maguk



szeribül.
Siegfried leengedte a karját.
– Azt akarja mondani, hogy maga
keveset adott neki belőle? Pedig én
ráírtam az adagolást a dobozra, ha
emlékszik még.
– Rá, rá, persze! De alighanem össze
tanáltam keverni egy kicsit…
– Sebaj. Mihelyt megkapja a rendes
adagot, helyre fog jönni! – Siegfried
bedöfte a tűt, és fittyet hányva Mr.
Biggins veszékelésére, a tehénbe
eresztette a jókora fecskendő egész
tartalmát. Aztán visszarakta a fecskendőt
a dobozba, és elégedetten szusszantott
egyet. – Nos, holtbiztos, hogy ettől majd
felépül. Ne felejtse el, hogy most újra



kell kezdenie a gyógyszer adagolását,
naponta három teljes evőkanállal,
egészen addig, míg el nem fogy az egész!
A tehén olyan rossz állapotban van, hogy
meggyőződésem szerint még egy dobozra
lesz szüksége, de maga majd értesít róla,
ugye?…
Miközben elhajtottunk, rámeredtem
kollégámra.
– Mi a kórság volt az az injekció?
– Ó, hát vitaminkeverék. Valamicskét
javít majd a szerencsétlen jószág
állapotán, de a betegségéhez semmi köze
nincs. Csak hozzátartozott a tervemhez. –
Vidoran elmosolyodott. – Az öreg most
majd kénytelen használni a
szulfanilamidot! Azt hiszem, érdekes



lesz, ami történik…
Csakugyan érdekes volt. Alig egy hét
múlva Mr. Biggins ismét ott toporgott a
rendelőben, nagy szégyenlősen.
– Kaphatnék még abbul a nyavalyábul? –
dadogta.
– De még mennyire – Siegfried
nagyvonalúan intett. – Amennyit csak
parancsol! – Rákönyökölt az íróasztalra.
– Gondolom a tehén már jobban néz ki?
– Aha…
– Már nem nyálzik?
– Aha…
– Hízik is, mi?
– Aha, hízik is…



Mr. Biggins leszegte a fejét, mint aki
nem óhajt több kérdésre válaszolni.
Siegfried átnyújtott neki egy újabb
csomagot.
A rendelő ablakából néztük, amint
átment az utcán, és társam nagyot csapott
a vállamra.
– Na látod, James! Ez igazi kis diadal.
Végre sikerült legyőznünk Mr. Bigginst.
Én is nevettem, mert a diadal valóban
édes volt; de ha így visszatekintek a
hosszú évekre, rá kell eszmélnem, hogy
ez volt az egyetlen alkalom, amikor
győzelmet arattunk Mr. Biggins felett.



Baleset? Franckarikát!

A tuberkulin próbákban nincs semmi
izgalom, így hát kifejezetten megörültem,
amikor George Forsyth, a biztosítási
ügynök beállított az istállóba egy kis
beszélgetésre.
A Hudson fivérek kis gazdaságában
végeztem az évi vizsgálatot. Clem, a
körülbelül negyvenéves idősebb fivér a
törzskönyvi számokat rótta gondosan a
füzetbe, míg a néhány évvel fiatalabb
Dick a marhák füle belsejét dörzsölgette,
hogy leolvassa a tetoválásokat.
Borotválás, méricskélés és injekciózás
közben George megjegyzéseit hallgattam
az időjárásról, a legutóbbi
krikettmérkőzések eredményeiről,



valamint a sertésárakról. George a
falnak dőlt lustán meg-megszívta
cigarettáját, mintha semmi dolga nem
volna az égvilágon, de én nagyjából
tisztán láttam, hogy nem pusztán holmi
henye csevegés kedvéért ugrott be ide.
Néhány perc múlva rá is tért a lényegre.
– Hallod-e, Clem – mondta. – Ideje
volna, hogy tisztességesen biztosítsátok
magatokat.
Clem gondosan bejegyezte a számot a
füzetébe.
– Mirül beszélsz itt? Van mán
biztosításunk a kocsira, de még tűz meg
villámcsapás ellen is. Ez bőven ölég,
nem igaz?



– Még hogy elég! – botránkozott meg
George. – Ez semmi! Először is egy
életbiztosításra volna szükségetek, mind
a kettőtöknek.
– Ugyan, ugyan! – rázta a fejét Clem. –
Nem bízok én az ilyesmiben, Igasság
szerint nem bízok én a biztosításban
egyáltalán, legföllebb, ami mán
megvan…
Dick is felemelte a fejét a tehén elejénél.
– Én meg pláne nem bízok. Csak az
idődet pocsékolod, George.
– Biz’ isten – mondta az ügynök ti ketten
a kőkorszakban éltek! Nem gondoljátok,
hogy a családotoknak jól jönne egy szép
kis summa, amikor majd elhaláloztok:



– Még egy jó darabig nem fogunk
elpatkolni – dörmögte Clem, és a
következő tehénhez lépett.
– Honnan a fenéből tudod?
– Minden Hudson hosszú életű –
jelentette ki Dick. – Szinte úgy köll
agyonverni üket. Az öregünk a nyócvanat
is betőtötte mán, oszt még egésséges,
mint a makk! A gazdaságot átadta ugyan
nekünk, de ha kedve vóna, ma is tunna
még dógozni.
George finnyásan félretipegett
lakkcipőjében az egyik tehén
veszedelmesen feléje legyintgető farka
elől.
– Nem értitek ti a lényeget, de nem
akarom erőltetni a dolgot. Csakhogy –



emelte fel figyelmeztetően az ujját –
betegség ellen mégis biztosítást kéne
kötnötök.
A két fivér harsányan röhögött ezen.
– Betegség ellen? – költözött szánakozó
mosoly Clem cserzett képére. – Nem
betegeskedtünk mi még soha a büdös
életben. Még náthásak se vótunk eccer
sem. Mióta csak dógozni kezdtünk itt,
egy napot se hattunk ki!
– De honnan tudjátok, hogy meddig lesz
ez így? – replikázott erőtlenül az ügynök.
– Ahogy vénültök, egyre hajlamosabbak
lesztek a betegségre.
– Aj, George, hadd mán el! –
nyomakodott ki Dick két tehén közül. –
Megmontuk világosan, nem bízunk mi a



biztosításba oszt kész! Eszünk ágában
sincs a drága pézünket a te szedett-
vedett kötvényeidre pocsékóni.
George összehúzta a szemét. Ez nagy
sértés volt, és láttam rajta, hogy felveszi
a kesztyűt.
– Majd mindjárt megmondom nektek… –
kezdte, ámde én éppen végeztem ebben
az istállóban.
– Most hová megyünk? – vágtam közbe.
Clem kimutatott az udvarra.
– Odaát van még néhány üsző.
Jól megtermett, elég goromba állatok
voltak, engem is a falhoz szorítottak,
amint ide-oda bóklásszak a szalmán. A
fivérek elég eredménytelenül



kísérleteztek a kötőfékkel, s ekkor
észrevettem George fejét az ajtó fölött.
– Mondok én nektek valamit! – ismételte
meg. – Mit szólnának a baleset elleni
biztosításhoz? Baleset még ti kettőtöket
is érhet!
Clemnek közben sikerült a hurkot az
egyik ide-oda galoppozó állatra vetnie,
és teljes erejével húzta a kötelet.
– Baleset? Franckarikát! A büdös
életben nem vót balesetünk!
– Aha! Pont ez az oka, hogy
elkezdhetnétek gondoskodni magatokról.
Az, hogy eddig nem esett bajotok, még
valószínűbbé teszi, hogy már leskelődik
rátok valami. Ez egyszerűen
kiszámítható.



– Nincs ezen semmi számolnivaló –
közölte Dick. – Csak azért, mer eddig
nem vót balesetünk… – A szó a torkán
akadt, mert a megpányvázott üsző
hevesen rükvercelni kezdett, és csontos
farkával úgy a rekeszizmán trafálta, hogy
szinte felmázolódott a terméskőből
rakott falra.
Azonmód össze is csuklott – csak ült a
szalmán, elfulladt lélegzettel,
mozdulatlanul, és a derekát fogta.
– Na tessék! – rikoltott fel diadalmasan
George. – Ez az, amit hajtogatok nektek.
A ti szakmátok veszélyes szakma. Bármi
megeshet veletek!
– A rossebbe is, kutya baja sincs… –
mondta némi kétellyel Clem míg öccse



nagy keservesen feltápászkodott.
George szemében viszont már ott
parázslott az üzletkötő fanatikus tüze, aki
váratlanul a maga pártján találja a
sorsot.
– Jó, jó, most talán kutya baja sincs, de
kaphatott volna valami belső sérülést is,
nem igaz? Attól meg munkaképtelen
lenne, ki tudja, meddig, és akkor mit
csinálnátok? Napszámost kéne
fogadnotok, és egész vagyont
fizethetnétek neki. Bezzeg, ha kötnétek
velem egy takaros kis biztosítást, arra is
futná a pénzetekből!…
A bűvös „pénz” szó édes dallama
láthatólag felkavart valamit Clemben. A
szeme sarkából lopott pillantást vetett az



ügynökre.
– Mennyi vóna az?
A megelevenedő George üzletszerű
hangra váltott át.
– Nos, van itt nálam valami, ami éppen
nektek való. – Belső zsebéből egy
kötvényűrlapot húzott elő. – Évi tíz font
biztosítási díj fejében a társaság heti
húsz fontot fizet munkaképtelenséget
okozó sérülés esetében. De persze, más
kedvezmények is vannak, nézd csak meg!
Clem az orrára biggyesztette drótkeretes
pápaszemét, és böngészni kezdte az
okmányt. A válla fölött Dick is
beleolvasott. Halk motyogásukból csak
néhány szót hallottam.



– Hetente húsz font… nagy rakás péz
az… Nem rossz!
Bizony, a húsz font csakugyan tekintélyes
summa volt 1948-ban, amikor egy
diplomás segédállatorvos heti átlagos
keresete körülbelül tíz fontot tett ki.
– Asszem – emelte fel a fejét végül
Clem ebbe mégiscsak belevághatunk. Az
a heti húsz font ölég jól fog gyünni.
– Nagyszerű, nagyszerű! – George máris
elővarázsolt egy ezüst töltőtollat. – Csak
írjátok itt alá, mind a ketten. Nagyon
köszönöm. – Kis szünetet tartott. – És
persze, itt van még az a fiú, Herbert, a
béresetek.
– Igen, most kinn dogozik a fődön –
felelte Dick. – Mi van vele?



– Szerintem őt is biztosítanotok kéne.
– De hát ű csak egy kölök.
– Oké – tárta szét a kezét George. – Neki
olcsóbb lesz. Öt font egy évre. A
juttatások viszont ugyanazok.
A fivérek ellenállása érezhetően
felmorzsolódott.
– Na jó, ártani nem árthat. Vegyük be űt
is!
George vidáman fütyörészve ellibegett a
kocsijához, mi folytattuk a tuberkulin
tesztet.
Alig három héttel később Darrowby
piacterén találkoztam össze Clemmel.
Ráérősen andalgott, nézte a kirakatokat,
és büszkén feszített szemlátomást nem



munkára szánt, mutatós, sötét öltönyében.
Mivel késő délután volt, amikor rendes
körülmények közt a teheneit szokta
behajtani a fejéshez, csodálkoztam, mit
kereshet a városban; de aztán felém
fordult, és láttam, hogy az egyik karja fel
van kötve.
– Mi a jó fene történt magával, Clem? –
kérdeztem.
Clem lepillantott a vastag, fehér
gipszkötésre.
– Eltört a karom. Elcsúsztam a
tehénistálló kövén. És képzejje csak –
nyitotta kerekre a szemét –, alig vót
három napja, hogy aláírtam azt a
biztosítást! Mostan meg heti húsz fontot
kapok, és a doktor aszongya, hogy lesz



ammég kilenc hét, mire dógozni tudok.
Így osztán összegyün több mint kétszáz
fontom. Jó, mi?
– De még milyen jó! Micsoda szerencse,
hogy megfogadta George Forsyth
tanácsát! Most viszont napszámost kell
fizetnie, ugye?
– Rossebbet, naccerűen elbódogulunk mi
így is! – És kuncogva tovalejtett.
Clem teljesen felépült, mire legközelebb
ki kellett mennem a Hudson-gazdaságba,
egy tehenet „kitisztogatni”. Ő hozta ki a
vödröt a forró vízzel, és már javában
szappanoztam a karomat, amikor Dick is
bejött. Pontosabban besántikált, két
mankóval.
Rámeredtem, és valósággal



beleborzongtam a sors játékaiba.
– Lábtörés?
– Aha – felelte szűkszavúan Dick. –
Csak úgy ripsz-ropsz! Egy jerkét
akartam befogni a felső legelőn, oszt
bele tanátam lépni egy üreglukba…
– Akkor hát jó darabig munkaképtelen
lesz, ugye?
– Aha. Tizennégy hétig nem szedik le
rúlam a gipszet. Rohatt egy dolog, annyi
szent, de az a sok húsz font se kutya!
Kész szerencse, hogy aláírtuk azt a
papírt!Egy ideig nem találkoztunk; aztán
Dick egy piacnapon bejött a rendelőbe
kifizetni a számlájukat. A gipszet már
levették róla, de kissé bicegett még.



– Hogy van a lába, Dick? – érdeklődtem,
miközben elkönyveltem a pénzt.
– Amúgy közepesen. Néha sajog, mint a
nyavalya, de asszem, erősödik mán.
– Ennek örülök. – Átadtam neki a
nyugtát. – Csak arra vigyázzon, hogy
kímélje egy kicsit, amíg teljesen rendbe
nem jön.
– Ippeg ez a bökkenő – rázta meg a fejét.
– Igasság szerint szűkibe vagyunk az
embernek. A Herbert gyereknek balesete
vót.
– Micsoda?!
– Úgy biza! Beledöfte a vasvellát a
lábába, oszt vérmérgezést kapott. Amúgy
mán ölég tűrhetősen van, de a doktor



aszongya, hogy még jó soká nem fog
tunni járni…
Herbert valóban csak tíz hét elteltével
kezdett újra dolgozni, de mint Clem,
akivel egy este a Marhahajcsárban
találkoztam, a második korsó után
bevallotta nekem, a biztosítótársaságtól
bevasalt kétszáz font valamelyest
vigaszul szolgált.
– Bámulatos ez a dolog – mondtam. –
George Forsythot alighanem a
Gondviselés küldte magukhoz aznap
délelőtt. Az a biztosító óriási segítséget
jelentett maguknak.
Clem ábrázatán nyoma sem látszott a
lelkesedésnek, sőt lehangoltan bámult a
korsójába.



– Csakhogy megette ám a fene az
egészet! Én mondom magának, fura
pasasérok azok a biztosítók! Ha hiszi, ha
nem, a sok szép beszéd után mi mán nem
köllünk nekik.
– Nahát! Hogy lehet ez?
– Tuggya, kaptunk tüllük egy levelet,
hogy aszongya: „Nem kívánjuk
megújítani a biztosításukat!” Na, mit
szól hozzá?
– Előfordul néha az ilyesmi, Clem –
mondtam.
Titokban persze csöppet sem voltam
meglepve. A Hudson fivérek harminc
font befektetés fejében több mint hétszáz
fonthoz jutottak néhány röpke hónap
alatt. El tudtam képzelni, hogy ilyen



körülmények közt bármelyik
biztosítótársaság sürgősen visszavonulót
fúj…
– De most mán mindegy – folytatta
Clem. – Tanátunk egy másikat, amék
vállalt minket az év végéig. Át is írattuk
oda az egész mindenséget, a gazdaságot,
a kocsit meg a többit.
– És gondolom, újabb balesetbiztosítást
is kötöttek, nem?
Clem felemelte a korsót, és hosszan
meghúzta.
– Aha. – Aztán megint felém fordult,
sértődött ábrázattal. – De fejenkint egy
fonttal többet vasalnak be rajtunk a
nyavalyások!



Néhány hónappal később, nem sokkal
azután, hogy az új társaság vállára vette
a Hudson fivérek biztosításának terhét,
Dick bezuhant a traktor kerekei közé.
Súlyosan is megsérülhetett volna, de
megúszta egy hüvelykujj-töréssel, ami
nyolc hétre munkaképtelenné tette.
Felépülése után ő maga számolt be az
esetről, amikor ott teáztam náluk.
– Újabb százhatvan ficcs a konyhára –
fűzte hozzá filozofikusan, miközben egy
tál házi lángost tolt elém. Alighanem
igencsak megrökönyödött képet vágtam,
mert felnevetett. – De ez még semmi, Mr.
Herriot. A kocsival is karamboloztam.
– Nem!
– De bizony! Nekiszaladtam a kis Bessie



Trenholm kocsijának és kipurcant a
hűtőm meg a két lámpám.
– Hát hallja, ez már szinte hihetetlen. És
ezt is beköveteli rajtuk, mi?
Dick fanyar mosolyt vetett rám.– Tuggya
mit, elmesélem. Ölég muris história.
Addig még rengyin van, hogy Bessie vót
a hibás, mivel jelzés nélkül gyütt ki a
gazdaságuk kapuján; de hát én a kocsit
csak lopás ellen biztosítottam, és úgy
gondultam, ha pörre kerül a sor, az én
szavamnak az üvével szemben nincs sok
esélye, amilyen karakán egy fehérnép az
a Bessie! Így osztán nem is attam be az
igényt, de azér megemlítettem az
ügynöknek…
– Eszerint most egy fityinget se kap?



Dick mosolya elszélesedett.
– Aszittem én is. De az ügynök pár nap
múlva beállított, és aszonta, hogy az
irodájukban valami tévedést követtek el.
Véletlenül általános biztosítást kötöttek
a kocsimra…
– Te jó szagú ég! Eszerint megint
besöpört valamit?
– Aha, százötvenet. Nem rossz, mi? –
Dick vágott magának egy szelet sajtot, de
a képe elkomorodott. – Mán csak egy
dolog van, amiér aggódunk. Az az
ügynök egy kicsit furán viselkedett,
amikó idatta nekünk a pézt. Nem nagyon
teccett neki. Reméjjük, hogy ez a
társaság csak nem fog úgy kitaszajtani
minket, mint az előző…



– Igen – mondtam. – Megértem! Roppant
kellemetlen volna.
– De még mennyire – bólogatott
komoran Dick. – Mer tuggya, Clem meg
én csudára bízunk a biztosításban.



A gyors, de biztos elhájasodás

1961. november 3.
Hajnali háromkor estem be az ágyba,

de alighogy elaludtam, máris felriadtam,
mert a hajó úgy hányta-vetette magát
alattam, mint egy vadállat. Kinéztem az
ablakon – a szél korbácsolta tenger
terült elém.
Klaipéda fényei már a messzi távolban
pislákoltak, majd el is tűntek. Az első
tisztnek igaza volt: kapitányunk nem
rettent vissza holmi kis vihartól.
Az éjszaka maradéka gyötrelmesen
felidézte mindazt, amit arról hallottam,
mit jelent majd hazafelé széllel szemben
hajózni. Klaipéda felé utaztunkban



főként oldalról kaptuk a hullámokat, amit
térdemet és könyökömet az
ágydeszkáknak feszítve valahogy
ellensúlyozni tudtam; de ezúttal előre-
hátra bukdácsoltunk, és ez tízszerte
rosszabb volt! Az ágy egyik végéből a
másikba szánkáztam, újra meg újra, és
semmit sem tehettem ellene. A sajátos
helyzetekből mindenesetre
megállapíthattam, hogy a hajó orra vagy
fara emelkedik-e éppen a magasba…
Odakint fültépően süvöltött a szél, az
ablakokat a hullámok permete verte, a
kabin bútorzata és szerény ingóságaim
fékezhetetlenül röpködtek ide-oda.
Hagytam, hadd röpködjenek. Érzésem
szerint meddő, sőt veszedelmes dolog
lett volna feltakarítani őket. A



szakadatlan hánykolódás meg a hajó
minden részéből áradó dörrenések,
csattanások, puffanások hangzavara
vajmi csekély lehetőséget nyújtott az
alváshoz. Amikor világosodni kezdett,
kikukucskáltam a vész színterére.
Az éjszaka hallott újféle hangok egyik
okát sikerült is kiderítenem. Hátszélben
ugyanis a hajó egyszerűen lesiklott a
hatalmas hullámok oldalán; most
azonban, valahányszor a tőkesúly
lezuhant a zöld szakadékokba, olyan
csattanás hallatszott, mintha sziklának
vágódtunk volna. Szörnyen ijesztő volt!
Hajós barátaim alkalmasint úgy vélték,
hogy ilyen rémületes éjszaka után
reggelre teljesen elnyúzott és
magatehetetlen leszek, mivel nyolckor a



pincérfiú helyett maga Nielsen kopogott
és szólt be az ajtón.
– Maga csak marad ágy, Mr. Herriot! Én
mindjárt hoz kicsi reggeli.
– Köszönöm, ne hozzon – feleltem. –
Jöjjön be!
Nielsen benyitott, és elhűlten bámult
rám, aki hátamat az egyik falnak, lábamat
a másiknak vetve borotválkozni
próbáltam.
– Maga oké? – kérdezte hitetlenkedve.
Megragadtam az alkalmat, hogy a hajó
bukdácsolása egy másodpercig szünetel,
és sietve lehúztam egy sávnyi habot a
képemről.
– Igen, jól vagyok. Mit is mondott, mi



lesz reggelire?
– Hááát… lesz pácolt hering,
tojásrántotta meg finom füstölt kolbász.
– Istenien hangzik. Pár perc múlva ott
leszek!
Még egy hitetlen pillantást vetett rám, és
kiment.
A kantinban csak az első tisztet találtam.
Javában falta a válogatott finomságokat,
de amikor meglátta, hogy én is lelkesen
telepakolom a tányéromat, felhúzta a
szemöldökét, és megállt kezében a villa.
– Mr. Herriot – szólalt meg
ünnepélyesen. – Még soha nem
találkoztam szárazföldi emberrel, aki ne
betegedett volna bele egy ilyen



éjszakába. Maga az első, akit valaha is
épnek láttam!
Mintha hájjal kenegettek volna. Mint már
mondtam, a tengeri betegségtől való
mentesség nem ész kérdése, de azért jól
esett tudnom, hogy az én gyomrom
valódi különlegesség.
Megjegyzem, érdekes, hogy csupán
egyetlen alkalommal éreztem furcsán
magam, mégpedig, amikor felvergődtem
a fedélzetre levegőzni, és egy darabig
onnan néztem a tébolyultan háborgó
tengert. Ahogy ott kapaszkodtam a
korlátba, némi idő elteltével enyhén
szédülni kezdtem. Ez amolyan kis
vizuális ártalom volt, amelyet nyilván a
körülöttem szüntelenül emelkedő és
süllyedő világ idézett elő, de egy



csöppet sem volt kellemes, és inkább
vissza is mentem a kabinomba.
Sőt jóformán egész nap az ágyban
hevertem. Az volt az egyetlen
biztonságos hely. Minthogy a juhaimat
leadtuk, nem volt semmi dolgom,
amellett a magamfajta gyakorlatlan
hajósnak kész veszedelem lett volna a
mászkálás. Egyszer-kétszer az ütő is
megállt bennem az ijedtségtől, amint a
hajó ide-oda dobált, és igazán nem sok
választott el a kéz- vagy lábtöréstől,
esetleg attól, hogy beverjem a fejem
valami éles kiszögellésbe.
Úgy festett tehát, hogy a következő
néhány napban életemet a heverészés, a
krimiolvasás meg az evés fogja kitölteni.
Ez így gyönyörűen hangzik, de hát én



mindig sokat mozogtam,
tevékenykedtem, és most attól féltem,
hogy ilyesformán egy dagadtra hízott
Herriot fog hazagurulni Darrowbyba.
Ráadásul a végzet kényére-kedvére
kiszolgáltatott hűséges Nielsenemnek. A
hajókonyha csupán néhány méterre esett
tőlem, és a derék szakács minduntalan
benyitott hozzám, hol egy üveg sörrel,
hol egy tálcányi lekváros kenyérrel meg
kávéval. Olykor kiadósabb étkekkel is
kínált: például egyik délután – a padló
himbálódzásához bámulatosan
alkalmazkodó léptekkel – egyik kezében
egy tányérral, a másikban egy jókora
kancsóval siklott be hozzám. A tányéron
koszorú alakban elrendezett krumplipüré
közepén forró, hagymás-szalonnás zsír



gőzölgött.
– Ez itt szegény ember fő étel Dániában.
Neve neki „Forró Szerelem” – nevetett
rám.
Elégedetten figyelt, míg bekebeleztem a
sajátos fogást. Még a tányért is
kinyaltam, jóllehet a
táplálkozástudomány szakemberei a
homlokukat ráncolták volna tőle. És
hogy elborzadtak volna ugyanezek a
szakemberek, ha tudják, hogy ez csupán
afféle közjáték volt a hamburgernek
látszó öklömnyi húsgombócokból és
csokoládékrémes piskótából álló ebéd,
valamint a vajon párolt, tejfellel meg
burgonyával sűrített kapros savanyú
káposztából remekelt vacsora között! És
jobb, ha nem is említem a pazar



hidegtálak roppant választékát, amely
állandóan rendelkezésemre állt, hogy
csillapítsam az éhség mégoly lappangó
rezdüléseit is. A gyors, de biztos
elhájasodás várt rám, nem vitás.
Ha kellően hosszú ideig maradtam volna
ezen a hajón, minden bizonnyal úgy
végzem, mint Carl Rasmussen, a dagi kis
első tiszt. Ő volt a hajó evőbajnoka.
Egykedvűen belapátolta a hivatalos
menüt, az utolsó morzsáig, aztán a hideg
ételekből pusztított el irdatlan
mennyiséget, s végül sorjában vágta a
kenyérszeleteket a különféle
mártásokhoz. A kapitány időként
mosolygósan körülcsodálta első tisztjét,
és elismerően lapogatta meg a pocakját.
Egy szóval sem állítom, hogy ő volt a



legnagyobb étvágyú ember, akit valaha
is láttam, hiszen a Völgység
gazdaságaiban nem egy feneketlen
bendővel találkoztam már, de
kétségtelenül az élvonalba tartozott. Ami
engem illet, nekem is van némi szerény
hírnevem e téren – Tristan sokszor csak
„Darrowby nagyevője”-ként emleget –,
de messze nem sorolhatom magam Carl
klasszisába. Bevallom, teljesen
lenyűgözött a teljesítménye.
Pálinkázás közben a kapitány elmondta,
hogy visszajövet eredetileg Danzigban
szándékoztak kikötni, de a terv
megváltozott. és egy másik lengyel
kikötőbe, Stettinbe tartottunk, ahonnan
800 sertést kell Lübeckbe elszállítanunk.
A két lengyel várost most Gdansknak és



Szczecinnek hívják ugyan, de a
hajóstisztek mindig a régi német neveket
használták, és azt hiszem, magam is
emellett maradok. A kapitány elmondta
azt is, hogy reméli, vasárnap már
kiköthetünk Stettinben, és hétfőn
leadhatjuk a sertéseket a lübeckieknek;
de minden az időtől függ, márpedig az
változatlanul pocsék! Ezzel a viharos
széllel szemben legfeljebb hat csomóval
tudunk haladni.
A naplómat úgy körmöltem, hogy
székestől szánkáztam ide-oda a
kabinban, újra meg újra. Ez az éjszaka is
álmatlannak ígérkezett.



…arrafelé viharzott, ahol kislányom
állt

– Gondatlan kézbe hullt a szívem!
Mellettem a kicsi Rosie madárkahangja
szárnyalt, miközben végighajtottam a
bakhátas úton. Bizony, mostanában
nótaszó vidította fel a vezetés hosszú
óráit!
Az egyik gazdaság felé igyekeztünk,
hogy megvizsgáljam egy tehén sebes
hátát, és jólesett a fülemnek az ének. Sőt
derengeni kezdett bennem, hogy valami
ennél is jobb vár rám. Újra kezdődik
minden, egy másik gyerekkel. Mióta
Jimmy iskolába ment, nagyon hiányzott
nekem a körutaimon, de eleinte eszembe
sem jutott, hogy ez az egész dolog



megismétlődhet majd Rosie-val.
Végül azonban kétszer is részesültem
abban a mély gyönyörűségben, hogy
megmutathattam a különféle állatokat,
hogy láthattam, mint növekszik
gyerekeimben a csodálat a természet, a
táj szépségei iránt, hogy élvezhettem a
soha nem fakuló, gyermeki csivitelést, a
tréfákat és a nevetést.
A nótaszót egyébként egy rádióval
egybeépített lemezjátszó beszerzésének
köszönhettem. A zene mindig nagyon
sokat jelentett nekem, és volt is egy
felhúzós gramofonom, amelyben sok
örömet leltem. De én valami jobbra
vágyakoztam – olyan készülékre, amely
hívebben közvetíti a kedvenc
zenekaraim, énekeseim, hangszeres



szólistáim művészetét.
Akkoriban még híre-hamva sem volt
sztereónak, hifitornyoknak, magnónak
meg más egyéb találmányoknak, amelyek
forradalmasították a zenehallgatás
világát. A legtökéletesebb, amire a
zenerajongók áhítozhattak, egy jó
rádiógramofon volt.
Tömérdek ismertető elolvasása,
számtalan tanács meghallgatása és
hosszas lelki vívódás után, a listát végül
három modellre szűkítettem le. Úgy
választottam közülük, hogy mindhármat
elhozattam a Skeldale House-ba, és
sorra mindegyiken lejátszottam
Beethoven Hegedűversenyének első
tételét, újra meg újra. Ezzel alighanem
kis híján az őrületbe kergettem a bolt két



emberét, de végül eloszlott bennem
minden szemernyi kétely.
Eldöntöttem: nekem a Murphy kell, ez a
kecses lábakon álló, hangrésekkel
ellátott, takaros bútordarab, amelyen
még teljes hangerővel is a legcsekélyebb
torzulás nélkül bömbölt a Filharmonikus
Zenekar. Teljesen beleszerettem, de azért
volt egy bökkenő: a Murphy több mint
kilencven fontba kerül, ami 1950-ben
egész vagyonnak számított.
– Helen – jelentettem ki zordan, miután
beállítottuk kincsünket a nappaliba –,
erre a holmira igazán vigyáznunk kell!
Nem bánom, ha a gyerekek használják a
régi lemezjátszómat, de a Murphytől
szigorúan eltiltjuk őket!



Borsót is hányhattam volna a falra.
Másnap, amikor beléptem a kapun, a
hosszú folyosó valósággal visszhangzott
a „Yippee ay oooh, Yippee ay aaay”-tól.
Bing Crosby bőgte a „Szellemlovasok az
égen”-t (a „Gondatlan kezek” másik
oldalát), és a Murphy kihozta a
háttérkórus teljes értékét is…
Bekandikáltam a nappali ajtaján. A
„Szellemlovas” lejárt, és Rosie azzal a
dundi kis praclijával szépen leemelte a
lemezt, becsúsztatta a tasakjába, és
lobogó copfokkal a lemezszekrényhez
sietett. Gondosan kiválasztott egy új
lemezt, és már a szoba közepén járt vele,
amikor lecsaptam rá.
– Ez melyik? – kérdeztem.



– A „Mézeskalács-emberke”! – vágta rá.
Megnéztem a címkét. Csakugyan az volt,
de rejtély, hogy Rosie honnan tudta;
hiszen egész sorozat efféle
gyereklemezem volt, külsőre majdnem
teljesen egyformák. Azonos volt a
színük, azonosan csoportosított a
feliratuk, és a hároméves Rosie nem
tudott még olvasni.
Nagy szakértelemmel ráillesztette a
lemezt a forgótányérra, és elindította.
Végighallgattuk a „Mézeskalács-
emberké”-t,, aztán Rosie újabb művet
választott. Megnéztem a válla fölött a
címkét.
– Ez most melyik?
– A „Tubás Tubby”.



Tényleg az volt. Mivel éppen akadt egy
óra szabadidőm, Rosie hangversenyt
rendezett nekem. Meghallgattuk a „Mac
bácsi gyermekdalai”-t, a „Boldog
Herceg”-et, a „Péter és a farkas”-t, és
sok mindent a halhatatlan Bingtől, akinek
rajongója voltam és vagyok máig is.
Csak az bosszantott egy kicsit, hogy
Rosie kedvence nem a „Kérlek” vagy a
„Milyen mély az óceán”, esetleg
valamelyik másik klasszikus Crosby-dal
volt, hanem a „Gondatlan kezek”. Ez
szólt leginkább a szívéhez, ki tudja,
miért.
Hangversenyünk végén úgy határoztam,
hogy értelmetlen volna Rosie-t eltiltani a
Murphytől. Ezentúl, ha nem jött velem
vizitelni, mindig a rádiógramofonnal



szórakozott. Murphy lett a legkedvesebb
játékszere.
Engedékenységemet egy percig sem
kellett megbánnom, mert Rosie még
véletlenül sem okozott kárt becses
vagyontárgyamban, ráadásul, ha
magammal vittem körutaimra, sorra
elénekelte nekem a sokszor
meghallgatott és hibátlanul megjegyzett
dalokat. Én pedig őszintén örültem
ennek. A „Gondatlan kezek” hamarosan
nekem is kedvencen lett.
A gazdaságnak, ahová tartottunk, három
kapuja volt, és lassan odazötykölődtünk
az elsőhöz. Az énekszó hirtelen elnémult.
Elkövetkezett lányom nagy pillanata.
Amint megálltam, kiszökkent a kocsiból,
büszkén odafeszített a kapuhoz, és



kinyitotta. Kötelességét szerfölött
komolyan vette, és figyelmes
arcocskával nézte, amint
keresztülhajtottam. Aztán visszamászott
az ülésre Sam kutyám mellé, és én
megveregettem a térdét.
– Köszönöm, bogaram – mondtam. –
Milyen jó, hogy mindig a segítségemre
vagy!
Rosie nem szólt semmit, de elpirult, és
szemlátomást csak úgy dagadt önnön
fontosságának a tudatától. Tökéletesen
tisztában volt vele, hogy nem tréfálok,
hiszen az örökös kapunyitogatás
igencsak ocsmány munka.
Miután hasonlóképpen megbirkóztunk a
másik két kapuval is, behajtottam a



gazdaság udvarára. Mr. Binns, a gazda
már elrekesztette a tehenet egy rozoga
pajta végébe, ahonnan hosszú
átjáróféleség vezetett ki a szabadba.
Amikor benéztem a pajtába, némi
nyugtalansággal állapítottam meg, hogy
egy Galloway-tehén áll odabenn –
fekete, bozontos állat, rosszindulatú
szeme fölött vad szőrtincsekkel.
Leszegett fejjel, csapkodó farokkal
meredt rám.
– Nem lehetett volna bekötni valahová,
Mr. Binns? – kérdeztem.
A gazda megrázta a fejét.
– Nem hát, mivelhogy szűkibe vagyok a
helynek, meg osztán ez a jószág javarészt
kinn él a lápon.



Ebben nem is kételkedtem. Az állaton a
domesztikációnak nyoma sem látszott.
Lepillantottam a kislányomra. Mielőtt
munkához láttam, rendszerint felraktam
valami szénaboglyára vagy a fal tetejére
– de ezúttal nem akartam, hogy akár csak
a közelében legyen a Gallowaynak!
– Nem maradhatsz idebenn, Rosie, ez a
hely nem neked való – mondtam. – Menj
ki szépen, és állj az átjáró végébe, jó
messzire mindentől!
Bementünk a pajtába, ahol a tehén
körtáncot ropott, és minden tőle telhetőt
elkövetett, hogy szétrúgja a falat.
Kellemes meglepetést jelentett, hogy a
gazdának sikerült hurkot vetnie a fejére.
Aztán hátrált a szorosan tartott kötéllel
egy sarokba.



– Szilárdan tudja fogni? – néztem
kételkedve.
– Asszem – lihegte Mr. Binns. – Az a
rosseb meg ott van hátul a farán, ni!
A dolog nem volt mindennapi. Egy
jókora tályog gennyedzett a farok töve
táján. És ez a farok szakadatlanul
csapkodott jobbra-balra – ami a
szarvasmarháknál biztos jele a rossz
természetnek.
Ujjaim hegyével finoman megtapogattam
a daganatot, mire az egyik hátsó csülök
reflexszerűen kilendült, és irtózatos
erővel telibe találta a combomat. Mivel
erre eleve számítottam, folytattam a
vizsgálódást.



– Mennyi ideje kínlódik ezzel?
A gazda igyekezett még jobban megvetni
a lábát, és hátradőlve húzta a kötelet.
– Hát, vagy két hónapja. Hun lelappad,
hun megin feldagad. Mindig aszittem,
hogy emmán az utolsó; de úgy láccik,
nem akar rendbe gyünni! Mi a frásztul
van?
– Fogalmam sincs, Mr. Binns.
Alighanem megsérült itt valamikor, és a
seb elfertőződött. És persze, mivel a
hátán van, nemigen tud elvezetődni. Sok
az elhalt szövet is, amit el kell
takarítanom onnan, hogy
begyógyulhasson. – Kiszóltam a pajtából
– Rosie, légy szíves, hozd ide az ollót, a
vattát meg a peroxidos üveget!



A gazda álmélkodva figyelte az aprócska
teremtést, aki a kocsihoz szaladt, majd
visszatért a kért holmikkal.
– Az angyalát, de jól érti a dógát ez a kis
fehérnép!
– Bizony! – feleltem mosolyogva. – Nem
állítom, hogy mindenről tudja, hol van,
de amit gyakran használok, abban valódi
szakértő.
Kinyújtottam a kezem a félajtó fölött, és
Rosie átadta a holmikat. Aztán
visszaporoszkált az átjáró végébe.
Nekiveselkedtem a tályognak. Minthogy
a szövetek elhaltak, a tehén mit sem
érzett a vagdosásból, törölgetésből, de
ettől még nyugodt szívvel ki-kirúgott
minden pár másodpercben. Némelyik



állat nem hajlandó eltűrni semmilyen
beavatkozást, és ez közéjük tartozott.
Végre sikerült egy jókora területet
megtisztítanom, amire rácsöpögtettem a
hidrogén-peroxidot. Nagy híve voltam
ennek a régimódi, penetráns
fertőtlenítőszernek, kivált erős
gennyezés esetében, és elégedetten
figyeltem buborékjait a bőr felületén. A
tehén azonban mintha nem élvezte volna
annyira, mivel hirtelen felugrott a
levegőbe, kirántotta a kötelet a gazda
kezéből, engem egyszerűen félretaszított,
és nekilódult az ajtónak.
Az ajtó ugyan csukva volt, de elég
korhatag lehetett, mert a tehén
faszilánkokat szóró reccsenéssel minden
további nélkül kiszáguldott rajta.



Amikor a bozontos, fekete szörnyeteg
berontott az átjáróba, kétségbeesetten
fohászkodtam, hogy forduljon balra, de
egy másodpercnyi vad toporzékolás után
legnagyobb rémületemre jobbra fordult,
és nyílegyenesen arrafelé viharzott, ahol
kislányom állt.
Ez volt életem egyik legszörnyűbb
pillanata. Miközben a kitört ajtó felé
száguldottam, megszólalt Rosie vékony
hangocskája.
– Mama – mondta.
Nem sikítozott rémületében, csak ezt a
halk szót ejtette ki. Mire kijutottam a
pajtából, Rosie háttal a deszkafal
végének simult, és tőle mintegy
félméternyire mozdulatlanul állt a tehén.



Lépteim hallatára az állat hátranézett,
majd szűk körben megpördült, és
kigaloppozott mellettem az udvarra.
Minden ízemben reszketve kaptam a
karomba Rosie-t. A tehén könnyűszerrel
meg is ölhette volna. Agyamban kuszán
kavarogtak a gondolatok. Vajon miért
mondta Rosie, hogy „mama”? Még soha
nem hallottam, hogy ezt a szót használta
volna – Helent mindig anyucinak vagy
anyunak szólította. Miért nem látszott
egy csöppet sem ijedtnek? Nem értettem
semmit. Csak valami mérhetetlen,
mindent elsöprő hálát éreztem. És ez önt
el mind a mai napig, valahányszor csak
látom azt az átjárót.
Hazafelé menet eszembe jutott, hogy
egyszer nagyon hasonló eset történt



Jimmyvel is. Csak azért nem volt ennyire
rémületes, mert Jimmy egy olyan
átjáróban játszott, amely a nyílt mezőre
vezetett ki, és nem esett csapdába,
amikor a tehén, amelyet kezeltem,
elszabadult és feléje rohant. Nem láttam,
mi történik, csak a fültépő „Jaaaaj!”-t
hallottam. Mire befordultam a sarkon,
legnagyobb megkönnyebbülésemre
Jimmy a mezőn át már a kocsim felé
száguldott, és a tehén egy másik irányban
ügetett tova.
A reakció jellemző volt Jimmyre,
családunk legzajosabb tagjára.
Tudniillik ő a legkisebb stressz esetén is
kötelességének tartotta, hogy hangos
sivalkodás formájában nyilvánítsa ki
érzéseit. Valahányszor kijött hozzánk



Allison doktor, hogy beadja neki a
menetrendszerű oltásokat, Jimmy
fülszaggató sikongással tette közhírré a
fecskendő megjelenését: „Juj! Ez fájni
fog! Juj! Juj!” Derék doktorunkban rokon
lélekre lelt, mert az visszaüvöltött:
„Bizony! Ez fáj! Jaaaj! Jaaaj!”
Fogorvosunkat Jimmy azonban
csakugyan a velejéig megrémítette,
ugyanis hangadási hajlama általános
érzéstelenítés esetében sem csökkent
jelentősen. Az altatás közben
kibocsátott, hosszú nyüszítéstől a víz
verte ki ijedtében a szegény embert.
Rosie ünnepélyesen kinyitotta a három
kaput, aztán várakozásteljesen pislantott
fel rám. Tudtam, mit jelent ez – szokott
játékainak egyikét kívánja játszani.



Rosie jobban szerette, ha őt kérdezgetik,
ahogy Jimmy azt, ha engem faggathatott.
Vettem a lapot, és rázendítettem.
– Sorolj fel nekem hat kék színű virágot!
Rosie belepirult az elégedettségbe, mert
ezt persze a kisujjából kirázta.
– Vadjácint, búzavirág, nefelejcs,
veronika, szarkaláb, gólyaorr.
– Okos kislány vagy – dicsértem meg. –
No lássuk csak… tudnál-e mondani hat
madárnevet?
Újabb pirulás, gyors válasz.
– Szarka, póling, rigó, bíbic, sármány,
cinke.
– Kitűnő. Most mondj hat piros virágot!



Így játszottunk mi, nap mint nap,
végtelen variációkkal. Annak idején
csak félig-meddig tudatosult bennem,
hogy milyen szerencsés vagyok. Igényes,
nehéz munkát végeztem, a nap
huszonnégy órájában, mégis mindig
együtt lehettem a gyerekeimmel. Hány
meg hány férfinak kell olyan keményen
dolgoznia otthona fenntartásáért, hogy
közben elveszíti kapcsolatát annak
szívével, a családjával Engem
megkímélt ettől a sors.
Míg iskolába nem került, Jimmy is,
Rosie is velem töltötte java idejét,
velem járta a gazdaságokat. Az
iskoláskor közeledtével a mindig is
gondoskodó természetű Rosie
kifejezetten anyáskodó lett. El sem tudta



képzelni, hogyan leszek képes zöld ágra
vergődni nélküle, amikor betöltötte az öt
esztendőt, szinte elemésztette az
aggodalom.
– Apu – kesergett nekem nem egyszer –,
hogy boldogulsz majd, amikor én már
iskolás leszek? Ott az a rengeteg kapu,
amit mind ki kell nyitogatni, meg a
csomagtartóból is egyedül kell
kiszedned majd a cuccokat. Irtó rossz
lesz neked!
Megsimogattam a buksiját, igyekeztem
megnyugtatni.
– Tudom, Rosie, tudom. Rettentően fogsz
hiányozni nekem, de azért valahogy majd
dűlőre jutok.
Mindig ugyanazzal a megkönnyebbült



mosollyal, vigasztalással válaszolt.
– De azért ne búsulj, apu, én minden
szombaton és vasárnap veled mehetek.
Akkor minden rendben lesz!
Gondolom, abból, hogy a gyerekeim
kicsi koruktól látták, milyen az
állatorvos munkája, és milyen
gyönyörűséget találok benne, egészen
természetesen következett, hogy soha
eszükbe sem jutott más foglalkozást
választani.
Jimmyt illetően ez nem is okozott
problémát. Amilyen keménykötésű
legényke volt, nem féltettem a
szakmánkkal járó csihi-puhitól; de
valahogy a gondolatát sem tudtam
elviselni annak, hogy a kislányomat



megrugdossák, földre terítsék az állatok,
és fülig trágyás legyen! Az állatorvosi
tevékenység akkoriban még sokkal
keményebb, nyersebb volt, mint ma.
Nem ismertük még a rúgkapáló, nagy
testű állatok lefogására szolgáló
fémkalodákat, a gazdaságokban még
jócskán tartottak lovakat, és ezek
rendszeresen ellátták a kórházakat törött
lábú, repedt bordájú állatorvosokkal.
Rosie roppant világosan értésünkre adta,
hogy mindenáron vidéki állatorvos akar
lenni, én azonban úgy véltem, hogy ez
kifejezetten férfinak való élet. Hogy
kurtára fogjam – lebeszéltem róla.
Igazából ez nem vallott rám, hiszen
sosem voltam szigorú, hatalmaskodó
apa, és mindig is az volt a



meggyőződésem, hogy a gyerekeknek
jogukban áll követni saját hajlamaikat.
Mindazonáltal, amikor Rosie tizenéves
lett, sorozatosan hintettem a különféle
célzásokat, sőt – talán nem túl
tisztességes módon – annyi durva,
mocskos munkát mutattam meg neki,
ahányat csak lehetett. Végül aztán úgy
döntött, hogy mégis inkább embereket
fog gyógyítani, és humán orvos lett.
Mostanság, amikor látom, hogy az
állatorvostan-hallgatók milyen nagy
százaléka lány, ráadásul tulajdon
praxisunkban is megfigyeltem két
segédállatorvosnőnk kiváló munkáját,
sokszor eltűnődöm, hogy helyesen
cselekedtem-e.
De hát Rosie boldog, sőt sikeres orvos,



és egyébként is, a szülők soha nem
lehetnek biztosak abban, hogy mindig
helyesen cselekedtek-e. A szülők csak
azt teszik, amit helyesnek gondolnak.
Amikor azonban a hároméves
kislányommal az oldalamon hazafelé
hajtottam Mr. Binnstől, mindez még a
távoli jövő méhében rejtezett. Rosie
ismét énekelt, és éppen befejezte
kedvenc dalának első versszakát:
„Gondatlan kezekből kisiklanak az
álmok!”



Idevalósi?

1950-ben történt, hogy egyik
bálványom, George Bemard Shaw
almafái metszegetése közben eltörte a
lábát. Merő véletlenségből éppen azon a
héten olvasgattam néhányat az
„Előszók”-ból, és roppantul élveztem az
író páratlan elmésségét, tudását. Mint
Shaw művei olvastán mindig, ismét
elfogott az az öröm, hogy egy olyan
elmével érintkezem, amelynek látóhatára
messze túlterjed korunk, sőt más korok
irodalmi alakjaién.
Egészen megrendültem, amikor hírét
vettem a balesetnek, és az angol sajtó
kétségkívül osztozott érzelmeimben. A
róla szóló főcímek komoly államügyeket



szorítottak ki a lapok első oldaláról, és
hetekig orvosi bulletinek jelentek meg az
aggódó közönség tájékoztatására.
Véleményem szerint ez így is volt
rendjén, és a magam részéről tökéletesen
egyetértettem az újságírók írógépeiből
kigördülő frázisokkal: „A zseniális
író…” „Az ihletett zenekritikus, aki
rettenthetetlenül szembeszállt a
közvéleménnyel…” „Korunk
legcsodáltabb színpadi szerzője…”
Éppen ez idő tájt történt, hogy Caslingék
egyik borjúja a lábát törte, és engem
hívtak ki hozzá. Caslingék gazdasága
azok közé tartozott, amelyek fenn, a
hangás yorkshire-i lápvidék magasán
terültek el. Ezeket az elszigetelt tanyákat
gyakran bizony csak nehezen lehetett



megtalálni. Némelyekhez
fokhagymaszagú, mély horhosokban
kellett leereszkedni, majd felkaptatni a
másik oldalon; másokhoz még dűlőút
sem vezetett, csak egy agyagos csapás a
hangában, és szinte meglepődött az
ember, hogy a végén épületekre bukkant.
Caslingék tanyája a két kategória
egyikéhez sem tartozott. A láp
legmagasabb pontján terpeszkedett,
fittyet hányva az elemek hatalmának. Az
egyetlen nekik tett engedmény a szívós
fák kis gubanca volt, amelyet a tanya
nyugati oldalára ültettek, védelmül az
uralkodó széljárás ellen, és amilyen
egyformán görbültek ezek a törzsek a
terméskövekből rakott ház meg istállók
felé, arról tanúskodott, hogy itt



jószerivel örökösen fúj a szél.
Amikor kiszálltam a kocsiból, Mr.
Casling elém cammogott két megtermett
fiával. A gazda pontosan az a fajta
ember volt, amilyenre egy efféle helyen
számítani lehet: hatvanéves, barázdás
ábrázatát vörösre cserzette az időjárás,
széles, csontos válla szinte szétfeszítette
a kabát elnyűtt szövetét. Harmincas
éveikben járó fiai, Alan meg Harold
minden ízükben hasonlítottak hozzá, még
a járásmódjuk is olyan volt, mint az
apjuké: mélyen zsebre dugott kézzel,
előreszegzett fejjel, nehéz léptekkel
csoszogtak súlyos bakancsukban a
macskaköveken. És ők sem mosolyogtak.
Nagyon derék emberek voltak
mindhárman, sőt az egész család igen



rokonszenves volt, csak hát nem az a
mosolygós, bőbeszédű fajta.
– Aggyisten, Mr. Herriot. – Mr. Casling
rám pislantott a sapka rojtos ellenzője
alól, és minden teketória nélkül a tárgyra
tért. – A bornyú kinn van a legelőn.
– Nem baj – mondtam. – Ugye, ki tudnak
hozni nekem egy vödör vizet? Elég, ha
éppen csak langyos.
Apja intésére Harold szó nélkül a
konyha felé indult, és pár Percen belül
visszatért egy meglehetősen ütött-kopott
rocskával.
Ujjammal ellenőriztem a vizet.
– Éppen megfelelő. Jól van.
Kibandukoltunk a kapun, nyomunkban



két kócos kis juhászkutyával, és vad
kéjjel ránk csapott a hullámzó fennsík
kopár mérföldjein örvénylő, az
öregeknek, gyengéknek metsző és
fenyegető, a fiataloknak, erőseknek üde
és édes szél.
A környező hangától elcsikart, hosszú,
zöld négyszögön egész csordányi borjú
futkározott az anyjával. Páciensemet nem
volt nehéz felismerni, noha amikor a
csorda a láttunkra tovairamodott,
meglepődtem, milyen gyorsan tud futni
törötten lógó lábával Mr. Casling néhány
kurta parancsszavára a kutyák a marha
közé rontottak, és addig kapkodtak a
csülkökhöz, vicsorították fogukat a
dacos szarvak felé, míg
különválasztották a borjút a tehénnel. Ott



őrizték őket, míg a fiatalemberek oda
nem rohantak, és földre nem döntötték a
kis állatot.
Őszinte sajnálkozással tapogattam végig
a sérült végtagot. Biztosra vettem ugyan,
hogy rendbe tudom hozni, de nem bántam
volna, ha inkább az egyik elülső láb
sérül meg. Az orsócsont és a singcsont
olyan mutatósan gyógyul. De ebben az
esetben a törés a sípcsont közepe táján
volt, ami bonyolultabb. Még örülhettem
is, hogy nem a combcsonton! Az bizony
súlyos gondot okozott volna.
Páciensemet nagy szakértelemmel
fosztották meg mozgóképességétől:
elnyúltan hevert a gyér füvön, a fejét
Harold, a farát Alan, a közepét apjuk
szorította le. A vidéki állatorvos



munkájának egyik nehézsége, hogy
gyakran igencsak ficánkoló állatot kell
kezelnie, de ez a három pár hatalmas kéz
szinte satuba fogta a bozontos kis
jószágot.
Amikor elkezdtem felhelyezni a vízbe
mártott gipszkötést, észrevettem, hogy
négyünk feje egészen közel van
egymáshoz. A borjú kicsike volt – alig
egy hónapos –, és az arcunk időnként
csaknem összeért fölötte. De szólni senki
sem szólt egy szót sem.
Kellemes beszélgetés közepette az
állatorvos munkája szaporán és vidáman
megy, sőt, kész gyönyörűség, ha az a
szerencse éri, hogy segítői között akad
egy-egy fanyar humorú, tőrőlmetszett
yorkshire-i anekdotázó. Sokszor bizony



a szikét is le kellett tennem, mert a
nevetéstől nem tudtam folytatni a munkát.
Itt azonban néma csend uralkodott.
Csak a szél fütyült, meg egy póling
panaszos vijjogását hallottam egyszer,
de a sérült állat körül mintha trappista
szerzetesek csoportja kuporgott volna.
Kezdtem zavarba jönni. A feladat nem
volt nehéz, nem kellett száz százalékig
oda összpontosítanom figyelmemet.
Szívem mélyéből kívántam, hogy
szólaljon már meg valaki.
Aztán, mintha az ihlet csókolt volna
homlokon, eszembe jutott az újságok
legutóbbi szenzációja. Végre
kezdeményezhetek valamit.
– Szakasztott úgy járt, mint Bemard



Shaw, mi? – jegyeztem meg könnyed
kacajjal.
A csend továbbra sem tört meg, és
legalább fél percig úgy látszott, hogy
választ sem kapok. Végül Mr. Casling
megköszörülte a torkát.
– Ki? – kérdezte.
– Bemard Shaw, George Bemard Shaw,
hiszen tudja! Neki is eltört a lába. –
Igyekeztem nem szószátyárkodni.
Ismét ránk ereszkedett a csend, és
hirtelen az az érzésem támadt, hogy
okosabb volna ennyiben hagyni. Némán
folytattam hát a munkát, beáztattam a
fehér kötést, felraktam a borjú lábára,
elegyengettem ujjaimmal a gipszet.



Ezúttal Harold következett.
– Idevalósi?
– Nem… nem… nem igazán.
Úgy határoztam, felrakok még egy
réteget, azzal a heves vággyal, hogy bár
befogtam volna a számat.
Épp kiemeltem a rocskából a kötést,
amikor Alan is megszólalt.
– Darrowbyban lakik?
Egyre bonyolultabb lett a helyzet.
– Nem – vetettem oda könnyedén – úgy
tudom, javarészt Londonban él.
– Londonban!
A csevegést, már ha annak nevezhetjük,
mindeddig a legcsekélyebb fejmozgás



sem kísérte, de most hirtelen mindhárom
arc leplezetlen megütközéssel felém
fordult, és a három hang mintha egy
torokból szállt volna fel.
Miután lerázták a megdöbbenést, a
férfiak ismét a borjúra szegezték
szemüket, és én már kezdtem
reménykedni, hogy a téma hamvába holt,
amikor Mr. Casling odadörmögte a szája
sarkából:
– Akkó hát nemigen gazdálkodik, mi?
– Nos… nem… színdarabokat ír.
Egy mukkot sem szóltam arról, hogy
Shaw milyen lángeszűen ismerte fel
Wagnerben a nagy zeneszerzőt. A lopott
pillantások így is kellően elárulták, hogy
épp elég mélyre süllyedtem már.



– No, hadd száradjon a gipsz! –
mondtam.
Lehuppantam a ruganyos fűre, és ismét
beállt a csend. Néhány perc múlva
végigtapogattam a gipszet. Kemény volt,
mint a kő. Felkászálódtam.
– Jól van, már elengedhetik!
A borjú talpra ugrott, és anyjával együtt
tovaügetett, mintha mi sem történt volna.
A gipszkötés jóvoltából sántikálása
jelentékenyen csökkent, aminek nagyon
örültem. Az ilyesmi mindig szívderítő
látvány.
– Egy hónap múlva leszedem róla –
mondtam, és több szó már nem is esett,
míg kiballagtunk a kapuhoz.



Mindazonáltal nagyjából tudtam, miféle
megjegyzések hangzanak el majd
vacsora közben a tanyán.
– Na, ez a lúdoktor is fura alak. Folyvást
valami londonit emlegetett, aki
színdarabokat ír!
Miközben elhajtottam, nem csupán a
hírnév relatív mivoltán gondolkodtam el,
de azt is elhatároztam, hogy a jövőben
óvakodom olyasvalakit szóba hozni, aki
nem idevalósi.



A lengyel disznók békésebbek

1961. november 4.
Másnap reggel az idő, ha lehet, még

rosszabbra fordult, az éjszakám meg
nemigen különbözött az előzőtől.
Étkezésnél észrevettem, hogy az abrosz
csuromvíz, de udvariasan hallgattam
róla, mert azt hittem, hogy valaki
kilöttyintett valamit. Ám mivel az abrosz
egész nap lucskos maradt, mégiscsak
szóba hoztam.
A kapitány mosolygott megjegyzésemen.
– Ja persze, Mr. Herriot, szólnom kellett
volna. Szándékosan mártottuk vízbe. Így
nem csúszkál annyira az asztalon. –
Mélabús tekintetet vetett rám. – Tudja,



ha az abrosz vizes, mérget vehet rá, hogy
pocsék az idő.
Milyen igazuk volt! A csúszkáló terítő, a
kilötyögő leves, és egyáltalán, a tárgyak
örökös rajcsúrozása az asztalon elég sok
gondot okozott az utóbbi időben.
Képtelen voltam megszabadulni az
érzéstől, hogy valahányszor a hajó
lezúdul egy-egy hullámhegyről,
sziklának vágódik. Úgy látszik, ez a
kényszerképzetem állandó tréfa tárgya
lehetett a legénység körében, mert egy
ilyen hasas ugrás alkalmával, amikor a
tányérok, tálak, evőeszközök csak úgy
röpültek szerteszét a kantinban, Hansen,
a főgépész felpattant az asztaltól, és
kinézett a kerek ablakon.



– Lát maga azt a nagy kő? – kiáltott rám
rémült ábrázattal.
Világos volt, hogy mulatnak rajtam.
Sajnos, megint lustálkodással töltöttem a
napot, csak olvasgattam az ágyon
heverészve. Szívesen tornásztam volna a
fedélzet eldugott zugában, de nem
mertem vállalni a kockázatot. Merő
veszedelem volt még a napi zuhanyozás
is. A picurka hajón tudomásom szerint
csak ez az egyetlen közös zuhanyozó
működött. Alig néhány méterre esett a
kabinomtól, valamivel a legénységi
szálláson túl, de az út pokolian
hosszúnak rémlett, míg a szappannal meg
a törölközővel felfegyverkezve sikerült
elevickélnem odáig.



Botorkálás közben láttam, hogy egy
csomó tagbaszakadt, szalmaszín hajú
tengerész a priccsén hasal, és nem
hiszem, hogy az ajtónyíláson kihallatszó,
szánalmas nyögdécselés pusztán
képzeletem terméke lett volna.
Lehetséges, hogy még ezeket a
szupermeneket is hatalmába kerítette a
tengeri betegség…?
Ha minden jól megy, holnap Stettinben
leszünk, és némi szerencsével partra
szállhatok újabb érdekességekre
vadászni.
 

1961. november 5.
Ma van a házassági évfordulónk.

Milyen furcsa, hogy Lengyelországban



töltöm!
Reggel nyugalmas, csendes világra
ébredtem, a kabin ablakán túl nem
háborgott az ég meg a tenger. Rájöttem,
hogy valószínűleg megérkeztünk
Stettinbe, és gyorsan kikecmeregtem az
ágyból. Zúzmara lepte rakpartnál
horgonyoztunk. Elég sűrű köd volt, de a
rakparton hosszú sorban üldögéltek a
horgászok.
Egy lengyel katona is őrséget állt
előttünk, de korántsem talpig
fegyverben, mint az oroszok. Sőt vissza
is mosolygott rám, amikor kiáltottam
neki. Az Odera folyó egyik nyugalmas
holtágában horgonyoztunk, amelynek
partját füzek és nádasok szegélyezték. A
deszkaépítményekről, ólakról,



ketrecekről arra következtettem, hogy
alkalmasint ez itt a lábasjószág be- és
kirakodóhelye.
Hamarosan megszállt bennünket a
hivatalnokok szokásos csődülete, a vám-
és a határőrség meg a gazdaságok
képviselői, köztük egy jóképű, fiatal
lengyel katonatiszt, aki nem csupán az
útleveleket akarta ellenőrizni, hanem
ahhoz is ragaszkodott, hogy személyesen
beszéljen mindegyiknek a tulajdonosával
is.
Tétován megszólítottam a tülekedőkkel
küszködő kapitányt.
– Borzasztóan szeretnék partra szállni,
és belátogatni a városba.
A kapitány enyhén űzött arckifejezéséről



lerítt, hogy boldog volna, ha végre
megszabadulhatna már ettől a yorkshire-i
dögvésztől. Egy percig gondterhelten
rám meredt.
– Túl sok a dolgom, Mr. Herriot,
semhogy elkísérhetném, és délelőtt
tizenegykor ki kell hajóznunk innen.
– Remek, ez azt jelenti, hogy két órám
van – vágtam rá. a velem született
kíváncsiság meg kétségbeesett
sóvárgásom némi testmozgás után
alighanem nagy nyomatékot adott
könyörgésemnek.
– Nos, rendben van. – A kapitány
felemelte az ujját. – De aztán nehogy
elkéssen!
– Nem, nem, megígérem!



A kapitány biccentett, és visszatért a
dolgához, én pedig bemutattam
útlevelemet az őrnek, és nekivágtam a
városnak. Istenem, de jó volt nagyokat
lépkedni a csípős levegőben,
megmozgatni végre tagjaimat, a Nielsen
ármányos művészetével súlyosbított,
hosszú tétlenség után! A köd felszállt, és
a távolban, mintegy három
kilométernyire előbukkantak egy
tekintélyes nagyságú város háztetői és
tornyai.
Először sportpályákkal körülvett
kaszárnyák előtt haladtam el, aztán
veteményesek következtek, amelyekben
néhány nő kapálgatott. A város felé
közeledve első benyomásaimat a Királyi
Légierő háborús bombázásainak



rettenetes pusztítása határozta meg.
Romok, mindenütt romok, vagy kopár,
puszta területek.
Hatalmas, néhol kariatidákkal díszített
épületek tető nélkül, üresen ásító
ablakokkal…
Az első egy-két kilométeren úgyszólván
sehol nem tapasztaltam jelét az
újjáépítés igyekezetének. Csak a város
központjában láttam új, modern
lakóépületeket, üzletsorokkal a
földszintjükön. Erősen iparkodtam az
eszembe vésni, hol és merre fordultam
be – nem volt szabad eltévednem, hisz
nemigen tudtam volna útbaigazítást kérni
visszafelé.
Benn a városban már módomban állt



valami általános képet alkotnom a
helyről és az emberekről. A vasárnap
például itt nyilvánvalóan ünnepnek
számított, mivel a kikötő tájékán sehol
sem dolgoztak, és az üzletek zöme is
zárva volt. Figyelemre méltó
különbséget jelentett a két egymás
mellett működő fodrászszalon, az egyik
ajtón „Damski”, a másikon „Meski”
felirattal. A „Damski” szalon
kirakatában egy hölgy éppen
manikűröztetett.
A járókelők mind ünneplőben feszítettek,
és úgy vettem észre, hogy
Lengyelországban a jól öltözött férfiak
viselete már-már egyenruhaszámba ment.
Mindenki fekete svájci sapkát hordott, a
tetején kis kiálló bigyóval, sötét



esőköpenyt és tengerészkék öltönyt. És
egytől egyig valamennyien sálat viseltek
a kabát alatt. A nők lényegesen
elegánsabbak voltak, mint Klaipédában.
Minden sarkon kis kioszkok álltak, ahol
az emberek újságot meg cigarettát
vásároltak. Némelyikben csapolt sört is
mértek, és mivel én már jó ideje
kizárólag üveges sörön éltem, nem
csekély irigységgel szemléltem azt a
fiatalembert, aki éppen egy gusztusosan
habos korsót húzott meg. Ha lett volna
némi lengyel pénzem, boldogan utánzom
magam is!
Egészen elképedtem, hogy a 350 ezer
lakosú Stettin mennyivel kényelmesebb,
civilizáltabb Klaipédánál. Az emberek
is sokkal finomabbnak, városiasabbnak



látszottak, és a légkör a mindenütt
jelenlévő romok ellenére is derűs volt.
Az utcákon muris egyszintes kis trolik
szaladgáltak, mindig párosával, és sok
volt a magánautó meg a taxi is. A
kirakatok teli voltak mutatós ruhákkal
meg szövetekkel, csak egy jókora Lenin
kép emlékeztetett arra, hogy a
vasfüggöny mögött vagyok.
Mindenfelé jól öltözött, nevetgélő
fiatalok csoportjai sétálgattak, és
megfigyeltem egy családot, amely éppen
a trolira szállt fel: a mama nagyon
sikkes, élénk színű kabátban, bolondos
kis kalapban, a papa az elmaradhatatlan
esőköpenyben és svájci sapkában a két
tizenéves fiú szintén ugyanebben a
viseletben.



Az Odera fölött átívelő hídról a
partokon kikötött a bárkák sokasága
látszott. Elhaladtam egy csomó templom
mellett is, de csupán két öregasszonyt
láttam betérni az egyikbe.
Jót mulattam, amikor az utcán odalépett
hozzám egy puhakalapot,
lovaglónadrágot és csizmát viselő kis
ember, és érthetetlen hadarással valami
útbaigazítást kért tőlem. Úgy látszott, ő
is idegen a városban, de annyira azért
mégsem volt az, mint én.
A gyönyörű, napos, hűvös időben
végtelenül élveztem a mozgást
bebörtönzöttségem után, de többször is
előhalásztam Jimmy fiam zsebóráját, és
mikor láttam, hogy már hatvan perce



mendegélek, visszafordultam.
Még tizenegy előtt megérkeztem a
hajóra, és a lengyel hivatalnokokat
változatlanul a kapitány kajütjében
találtam. Alaposan megapasztották a
felkínált ital meg cigaretta mennyiséget,
és csak úgy áradt belőlük a kedélyesség.
Láthatólag nagyon megörültek nekem, és
harsány, vidám „Tessék, doktor, tessék,
doktor” kiáltásokkal szólítottak fel, hogy
üljek közéjük. Azt hittem, a szívélyes
fogadtatás a snapsznak köszönhető, de
később a kapitány elmondta, hogy
mindvégig szörnyen izgultak, nem
tévedek-e el, és folyton azt kérdezgették:
„Visszajött-e már az angol?” Emellett
persze az üvegekben is nagy pusztítást
tettek, a fiatal lengyel katonatiszt



kivételével, aki roppant korrektül
viselkedett, és egy pohárka után
udvariasan elhárította a kínálást.
Lementem a fedélközbe, és
megszemléltem a sertéseket. Mivel
mindössze huszonnégy órára vettük fel
őket, senki sem aggódott miattuk
különösebben, de hát a disznók fura
jószágok – gyakran egymásnak rontanak,
és azon járt az eszem, hogy ha
nyolcszázuk között tör ki a haddelhadd,
az bizony némi problémát okozhat.
Úgy látszik azonban, hogy a lengyel
disznók jóval békésebbek a mieinknél,
mert valamennyien nyugodtan
szundikáltak, összebújva, tökéletes
egyetértésben. A nap folyamán hallottam
ugyan időnként egy-egy visítást a



fedélközből, és ilyenkor ijedten le is
rohantam hozzájuk; de minden esetben
csak holmi elszigetelt nézeteltérésről,
átmeneti bosszúságról volt szó, a
Yorkshire-ban olyannyiszor tapasztalt
vérző sebek, letépett fülek nélkül.
Lényegében mindvégig béke volt köztük.
Tekintélyes krumplirakományt is
felvettünk, hogy legyen mivel etetni az
állatokat Lübeckig. A legénység nemigen
rajongott a sertések szállításáért a
szaguk miatt, és mi tagadás, a hajó
ezúttal egészen másként illatozott. A bűz
nem hatolt el a kabinokig meg a kantinig,
de elmondták, hogy nyáron sokkal
rosszabb szokott lenni a helyzet, és a
hajó életét olykor mindenestül a disznók
orrfacsaró büdössége uralja.



Ebéd után felmentem a fedélzetre, és
alkonyatig lenyűgözve figyeltem hajónk
útját az Odera tömérdek, hatalmas tóra
szakadt deltájában. Mint értesültem,
ezek a tavak jellemzik az egész régiót,
sőt Észtország, Lettország, Litvánia
partvonalát is. Ha valahol, hát itt
istenigazából szükség van révkalauzra!
Még soha nem jártam ilyen különös,
kietlenül elhagyatott vidéken, mint ahol
most keresztülhajóztunk. Végeláthatatlan,
sík mocsár volt, számtalan sás
szegélyezte, keskeny öböllel,
tavacskával, imitt-amott facsoportokkal.
Csak a vadlibák, vadkacsák felhői
jelezték, hogy itt élet van, de a táj a
ragyogó napsütés ellenére
kimondhatatlanul vadnak, néptelennek



látszott.
Körülbelül négyórás hajózás után a delta
keskeny csatornává szűkült, és
befutottunk Swinemündébe. Ez a balti-
tengeri kikötő nagy haditengerészeti
bázis, láttam is egy sereg orosz
rombolót, torpedónaszádot meg
tengeralattjárót.
A kikötő bejáratánál kitettük a
révkalauzt, és kihajóztunk a nyílt
tengerre. A viharos szél megszűnt,
megjavult az idő. Kellemes volt
elácsorogni a fedélzeten, és figyelni a
tovatűnő szárazföldet, miközben a hajó
szinte imbolygás nélkül siklott a sima
vízen.
Ameddig a szemem ellátott, fák, főként



sűrű fenyvesek szegélyezték a partot,
egészen a vízig. Helyenként akadtak
homokos, sziklás partszakaszok is, de
dombok sehol.
Kinn álldogáltam, míg végighajóztunk a
kelet-német part mentén, mindig a föld
látótávolságában, de – talán mert utam
vége felé jártam – nem vágytam
kiszállni. Csak a csodálatos naplementét
követően húzódtam be a kabinomba.
Este a tisztek a rendesnél is
kedvesebbek voltak hozzám, a házassági
évfordulóm miatt. Melegen rázták a
kezem, és szinte sörbe fojtottak. A
kapitány megkérdezte, hogy küldjön-e
táviratot a feleségemnek, de
elmagyaráztam, hogy otthagytam Rosie-
nál egy képeslapot, és a távirat esetleg



megriasztaná Helent.
A szakács is kitett magáért: valóságos
lakomát készített, úgy vélem, az én
tiszteletemre, mert az étrendben volt
valami angolos. Mesés zöldséglevest
főzött zellerből, parajból és egyebekből,
amit ropogós sertéssült követett sült
sonkával, burgonyával és párolt
vöröskáposztával. Desszertként fahéjjal
bőkezűen meghintett szágópudingot
kaptunk.
Vacsora után szokás szerint
elpoharazgattunk; én, sajnos, utoljára. A
kapitány, noha az elmúlt huszonnégy
órából másfelet sem aludt, és szeme
kivörösödött a fáradtságtól, ezúttal is
tökéletes házigazdának bizonyult.
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A kaland véget ért. Lübeckből
Hamburgig vonattal utaztam, onnan
repülővel a londoni Heathrow-
repülőtérre, utolsó állomásomra
Darrowby előtt. A hosszú úton volt
miről gondolkodnom. Noha szerencsém
megengedte, hogy egy titokzatos, a
miénktől gyökeresen különböző világra
vethessek egy pillantást, így utólag
visszatekintve, az elmúlt tíz nap
legkedvesebb, legelevenebb emlékei a
hajóhoz, a hajón megismert emberekhez
és az állatokhoz fűződtek.
Feledhetetlen marad számomra a
viharoknak vitézül fittyet hányó, derék



kis Iris Clausen, feledhetetlenek a
gyomrában biztonságosan utazó juhok, a
tagbaszakadt, aranyhajú tengerészek,
főként Raun és „Jumbo”, meg
természetesen a tisztek, akik olyan
kedvesen bántak velem. A mindig
nyugodt, udvarias kapitány; a kövér,
kopaszodó, nagyétkű első tiszt,
Rasmussen; az örökké tréfás kedvű
főgépész, Peter Hansen; és persze, az én
hűséges Nielsenem, akinek, úgy véltem,
legalább öt kiló túlsúlyt köszönhetek…
Reméltem, hogy ők is szívesen
emlékeznek vissza rám. Bár tudom, a jól
nevelt kapitánynak időnként alighanem
csak nyűg voltam a nyakán,
meggyőződésem, hogy Nielsennek
hiányoztam egy darabig.



Igyunk Bill egészségére

– Hát egy állatorvosnak soha nem
lehet nyugta? – morfondíroztam
mérgesen, miközben Gilthorpe falva felé
söpörtem az úton.
Vasárnap este nyolc óra van, dühöngtem,
és nekem húsz kilométert kell hajtanom,
hogy megvizsgáljak egy kutyát, amely
Helen szerint, aki a hívást felvette, már
több mint egy hete betegeskedik.
Egész délelőtt dolgoztam, délután a
hegyekben barangoltunk a gyerekekkel
meg néhány barátjukkal, régi hétvégi
szokásunk szerint, melynek révén az
évek során sikerült a környéknek
csaknem minden zegét-zugát
kiismernünk. Jimmy és szívós kis



pajtásai meglehetősen szapora iramot
diktáltak, és a meredekebb kaptatókon
Rosie-t a vállamon kellett cipelnem.
Teázás után a gyerekek fürdetése,
lefektetése meg az esti mese következett,
aztán végre leülhettem volna a Vasárnapi
újságokhoz, a rádió mellé.
Ehelyett ismét visszakerültem a
taposómalomba, s a szélvédő mögül
bámulhattam az untig látott utakat,
kőfalakat. Amikor a növekvő
sötétségben kihajtottam Darrowbyból, az
utcák már elnéptelenedtek, a zárt kapuk
karosszékek, pipafüst meg kandallótűz
képeit idézték elém, és amint a tanyák
integető fényei tovasuhantak mellettem a
domboldalakon, lelki szemeimmel szinte
láttam lábukat pihentető, elégedetten



szunyókáló lakóikat.
A sötétedő úton egyetlen kocsi sem járt.
A kutya sem mászkál már idekinn,
egyedül Herriot!
Már valósággal lubickoltam az
önsajnálatban, mire megérkeztem
Gilthorpe felvégére, a terméskőből épült
házikók sora elé. Mrs. Cundall, Chestnut
Row 4., írta fel Helen egy cetlire.
Miközben benyitottam a kapun, és
átvágtam az aprócska kertsávon, csak
úgy nyüzsögtek a fejemben a félig kész
ötletek, hogy mit fogok mondani.
Néhány éves tapasztalatom megtanított
arra, hogy semmi értelme
felpanaszolnom az embereknek, milyen
alkalmatlan időpontban hívtak ki.



Tudtam jól, hogy általában fel sem
fogják a szavaimat, és továbbra is azt
csinálják, amit eddig; de most mégiscsak
mondani vágytam valamit, már csak
azért is, hogy könnyítsek a lelkemen.
Úgy határoztam, hogy fölösleges
gorombának vagy modortalannak lennem
– elég, ha határozottan leszögezem
álláspontomat; mármint, hogy vasárnap
este az állatorvosok is szeretnek pihenni,
mint mindenki más, továbbá, hogy
állatoknál is előadódó vészhelyzetben
egyáltalán nem bánjuk, ha sürgős esethez
kell kimennünk, de igenis kifogásoljuk,
ha olyan állathoz ráncigáinak ki, amelyik
már egy hete betegeskedik!
Nagyjából már meg is fogalmaztam kis
szónoklatomat, amikor az apró,



középkorú asszony ajtót nyitott.
– Jó estét, Mrs. Cundall – mondtam
kissé feszesen.
– Jaj, hát megjött, Mr. Herriot! –
mosolyodott el félénken az asszony. – Mi
még nem ismerjük egymást, de
piacnapokon már többször láttam magát
Darrowbyban. Fáradjon beljebb!
Az ajtó egyenesen az alacsony, gerendás
mennyezetű kis nappaliba nyílt, ahol első
pillantásra csak az ütött-kopott
bútorokat, a lepattogzott keretű képeket
láttam, aztán észrevettem, hogy a szoba
egyik végét részben függöny takarja.
Mrs. Cundall félre húzta a függönyt. A
keskeny ágyon egy férfi feküdt – egy
csontváz-sovány, sárga arcú férfi, akinek



a szeme mély üregekből tekintett fel rám.
– Ez itt a férjem, Ron – mondta vidáman
az asszony, a férfi pedig elmosolyodott,
és üdvözlésre emelte csontos karját a
takaróról.
– És ez itt a páciense, Hermann –
mutatott az asszony az ágy mellett
üldögélő kis tacskóra.
– Hermann?
– Igen, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen
német virslikutyához ez a név illik.
Mindketten nevettek.
– Hát persze! – mondtam. – Kitűnő név.
Igazi Hermann-képe van neki!
A kis állat barátságosan, csillogó
szemmel bámult fel rám Lehajoltam,



megsimogattam a fejét, és a rózsaszín
nyelvecske megnyalintotta az ujjaimat.
– Makkegészségesnek látszik – futtattam
végig a kezem a fényes, sima szőrzeten.
– Mi a baj vele?
– Hát voltaképpen jól van – felelte Mrs.
Cundall. – Rendesen megeszik mindent,
de a múlt héten elkezdett olyan furán
járni. Nem is aggódtunk nagyon miatta,
csakhogy ma este valahogy lezöttyent, és
azóta nem tud felkelni.
– Értem. – Észre is vettem, hogy amikor
megveregettem a fejét, nem iparkodott
felállni. – A kutyus törzse alá
csúsztattam a kezemet, és gyengéden a
lábára állítottam. – No gyere, pajtás! –
mondtam. – Gyere, Hermann, hadd



lássuk, hogy sétálsz!…
Noszogatásomra tett néhány tétova
lépést, de a hátsó fertálya egyre jobban
imbolygott, és hamarosan ismét ülő
helyzetbe roskadt.
– A hátával van valami baj, ugye? –
kérdezte Mrs. Cundall. – Az elülső lábai
elég erősek.
– Nálam is ez a bökkenő – mormolta
rekedtesen Ron, de mosolygott hozzá, és
a felesége nevetve paskolta meg karját a
takarón.
Térdemre emeltem a kutyát.
– Igen, valószínűleg a hátával van baj.
Lassan végigtapogattam a
gerinccsigolyákat, és figyeltem, nem



mutatja-e a kutya fájdalom jelét.
– Lehet, hogy megsérült? – tudakolta
Mrs. Cundall. – Esetleg megütötte
valaki? Általában nem engedjük ki
egyedül, de néha kioson a kertkapun.
– A sérülés lehetősége mindig fennáll –
mondtam. – De előfordulnak más okok
is.
De még mennyire – egész garmadája a
kellemetlen lehetőségeknek! A kutyus
látványa egy csöppet sem szolgált
örömömre. A tünetcsoport egyike volt
azoknak, amelyektől a leginkább
viszolyogtam a kutyáknál.
– Nem mondaná meg őszintén, hogy mi a
véleménye? – kérdezte Mrs. Cundall. –
Szeretnénk tudni.



– Nos, a sérülések okozhatnak
vérömlenyt, ödémát, esetleg
agyrázkódást, ami mind érinti a
hátgerincet. Az is lehet, hogy eltört egy
csigolyája; de nem hiszem…
– És még milyen oka lehet?
– Egész csomó. Daganat, csontkinövés,
tályog, vagy egy porckorong nyomása a
gerincvelőn.
– Porckorong?
– Igen, ez a csigolyák között
elhelyezkedő kis párnaféle. A
Hermannhoz hasonló, hosszú testű
kutyáknál néha benyomulnak a
gerinccsatornába. Véleményem szerint
tulajdonképpen ez okozza nála a
tüneteket.



Ron rekedt hangja ismét megszólalt az
ágy felől.
– És mik kilátások, Mr. Herriot?
Jaj, hát éppen ez volt a probléma! Teljes
felépülés, vagy gyógyíthatatlan bénulás.
A kettő közül bármelyik lehet.
– Pillanatnyilag nehéz volna még
megmondani – feleltem. – Adok neki egy
injekciót, és hagyok itt néhány tablettát,
aztán majd meglátjuk, javul-e a
következő napokban.
Beadtam a kutyának egy
fájdalomcsillapítót, némi antibiotikumot,
és egy dobozkába szórtam néhány
szaliciltablettát. Akkoriban nem
rendelkeztünk még a szteroidokkal. Ez
volt a legtöbb, amit tehettem.



– No már most – mosolygott rám buzgón
Mrs. Cundall –, Ron minden este
ilyentájt szokott meginni egy üveg sört.
Nem tartana vele?
– Hát… igazán nagyon kedvesek, de nem
szeretnék alkalmatlankodni…
– Jaj, dehogyis alkalmatlankodik!
Örülünk, hogy itt van.
Mrs. Cundall kitöltött két pohár barna
sört, a párnákkal alápolcolta a férjét, és
leült az ágy mellé.
– Tudja, Mr. Herriot, mi dél-yorkshire-
iak vagyunk – mondta. Bólintottam.
Észrevettem, hogy a tájszólásuk
különbözik a helybeliekétől. – Nyolc
éve költöztünk fel ide, Ron balesete
után.



– Milyen baleset érte?
– Bányász vótam – mondta Ron. – Rám
szakatt a főte. Eltört a girincem,
összezúzódott a májam, meg vót még
néhány belső sérülésem, de a két társam
ott hótt meg ahelyett, oszt így még
szerencsésnek mondhatom magam. –
Belekortyolt a sörébe. – Túléltem a
dógot, de a doktorok aszongyák, többet
nemigen gyüszmékelhetek.
– Nagyon szomorú dolog ez…
– Csudákat! – Vágta rá rekedt hangján
Ron. – Megböcsülöm én azt, ami jutott
nekem, és jócskán van mér’ hálásnak
lennem.
Csak ritkán fáj valamim, és nekem van a
legjobb ódalbordám a világon.



– Jaj, hogy miket nem mond! – nevetett
Mrs. Cundall. – De annak tényleg nagyon
örülök, hogy ideköltöztünk Gilthorpe-ba.
Valaha minden szabadságunkat a
Völgységben töltöttük. Nagy kirándulók
voltunk mind a ketten, és jól esett
megszabadulni a füsttől meg a
kéményektől. A régi házunkban a
hálószobából csak afféle rusnya
tűzfalakat nézegethettünk, de ezen a nagy
ablakon Ron most mérföldekre ellát.
– Bizony, ez jó – mondtam. – Csakugyan
szép fekvése van a háznak.
A falucska egy magas domb tetején
kuporgott, és az ablakból széles kilátás
nyílt a folyócskához lejtő, zöld lankákra,
amelyek a másik oldalon felkaptattak a
láp vadonáig. Körutaimon sokszor



megbabonázott ez a látvány, és a szellős
ormok közt kanyargó, füves ösvények
mindig csábítóan hívogattak. Ron
Cundallt immár hasztalan hívogatják…
– Naccerű ötlet vót Hermann
megszerzése is – folytatta Ron. – Azelőtt
egy kicsint magányosnak éreztem
magam, amikor az asszon bement
vásárolni Darrowbyba; de mióta itt ez a
kis csirkefogó, egészen más. Akinek
kutyája van, sosincs egedül, igaz?
– De mennyire igaz! – mosolyogtam. –
Mellesleg milyen idős a kutyus?
– Hatéves – felelte Ron. – Épp a legjobb
korban van, ugye, öreg pajtás!
Leeresztette karját az ágyról, és
megmorzsolgatta a finom füleket.



– Úgy látom, ez a kedvenc helye.
– Abbiza. Ölég fura, de mindig itt
ücsörög! Penig az asszon viszi sétálni, ű
is eteti, mégis hozzám húz. Ott van, ni,
szemközt a kosara, de azér’ ez az ű hele!
Csak le kell nyúlnom, oszt itt van…
Nem egyszer láttam már ezt a jelenséget
rokkant, mozgásképtelen embereknél:
kedves állatuk igyekszik szakadatlanul a
közelükben tartózkodni, mintha
tudatában volna, hogy ő tölti be a barát
és vigasztaló szerepét.
Kihörpintettem a sört, és felálltam. Ron
felnézett rám.
– Asszem, én egy kicsint tovább
szopogatom az enyimet. – Félig telt
poharát méregette. – Régente vót este,



hogy hat korsóval is legurítottam a
cimborák közt, de tuggya, most
ugyanolyan jól esik ez az egy flaska is.
Fura, hogy változik az ember!…
Felesége föléje hajolt, színlelt
szigorúsággal.
– Úgy bizony, muszáj volt jó útra térned.
De most már megbántad a bűneidet, mi?
Összenevettek, mintha ez amolyan
állandó tréfa lett volna köztük.
– Nos, köszönöm a sört, Mrs. Cundall.
Kedden beugrom megnézni Hermannt.
Indultam az ajtó felé. Búcsúzóul
odaintettem az ágyon fekvő férfinak.
Felesége a karomra tette a kezét.
– Nagyon hálásak vagyunk, Mr. Herriot,



hogy hajlandó volt vasárnap este kijönni
hozzánk. Iszonyúan bántott minket, hogy
ki kellett hívnunk, de tudja, ez a kis
nyavalyás csak ma kezdett így leesni a
lábáról.
– Persze, persze, megértem. Kérem, ne
nyugtalankodjék egy percig sem! Igazán
szívesen jöttem.
Miközben hazafelé hajtottam a sötétben,
már csakugyan nem bántam, hogy hívtak.
Miután beléptem abba a házba, kicsinyes
bosszankodásom két perc alatt
elpárolgott, nem maradt más bennem,
csak alázat. Ha az a férfi olyan sok
mindenért hálás az életnek, akkor én
mennyiért lehetek? Nekem mindenem
megvan. Bárcsak el tudnám oszlatni
baljós előérzeteimet a kutyával



kapcsolatban! – töprengtem. Hermann
tünetei nem sok jóval kecsegtettek,
márpedig én tudtam, hogy mindenáron
meg kell gyógyítanom…
A kutya állapota kedden nagyjából
azonos volt, sőt egy kicsit rosszabb.
– Azt hiszem, be kéne vinnem a
rendelőbe megröntgenezni – mondtam
Mrs. Cundallnak. – Úgy látszik, nem
javul a kezeléstől.
A kocsiban Hermann vidáman
összegömbölyödött Rosie térdén, és
kegyesen tűrte a becézgetést.
Nem volt szükség altatásra, sem nyugtató
beadására; vendégünket könnyen
behelyezhettem újonnan szerzett
röntgenkészülékünkbe. A kutya hátsó



fertálya magától is mozdulatlanul
maradt. Sőt mozdulatlanabb, mint
szerettem volna…
Nem voltam igazi röntgenszakértő, de
annyit legalább sikerült megállapítanom,
hogy a csigolyákon nem mutatkozik
törés. A csontkinövésnek sem volt jele;
ellenben két csigolya között szűkületet
véltem felfedezni, ami megerősítette
gyanúmat a porckorongsérvet illetően.
Ebben az időben még hallani sem
hallottunk a hátsó csigolyaív műtéti
eltávolításáról vagy a nyíláskészítésről,
így nem maradt más lehetőségem, mint
folytatni a gyógyszerezést, és
reménykedni.
De a hét végére a remény nagyon



megfogyatkozott. A
szalicilkészítményeket kiegészítettem
hagyományos szerekkel, például
nuvomicával és más régimódi
serkentőkkel, de a szombati vizitnél
Hermann már képtelen volt felállni.
Megcsipkedtem hátsó lábán az ujjakat,
mire gyenge reflexmozgással válaszolt,
de gyomorszorító bizonyossággal
tudtam, hogy már nincs messze a hátsó
rész teljes bénulása.
Egy héttel később legnagyobb bánatomra
klasszikus módon igazolódott
prognózisom. Amikor beléptem
Cundallék házikójába, Hermann elém
jött, elől vidáman és szívélyesen, de
hátsó végtagjait tehetetlenül vonszolta
maga után.



– Isten hozta, Mr. Herriot – üdvözölt
színtelen mosollyal Mrs. Cundall, és
lenézett a békaszerűen elterült kis
jószágra. – Mit szól hozzá?
Lehajoltam, és kipróbáltam a reflexeket.
Semmi! Felhúztam a vállam, meg sem
tudtam mukkanni. Ránéztem az ágyon
fekvő, ösztövér alakra, a takarón
elnyúló, vézna karokra.
– Jó reggelt Ron! – mondtam, amilyen
derűsen csak telt tőlem, de nem kaptam
választ.
Ron arccal az ablak felé fordult. Az
ágyhoz léptem. Ron szeme mereven a
tájra szegeződött, a gyönyörű
panorámára, amely magába ölelte a
dombos fellápot, a folyócska korai



napfénytől fehérlő köveit, a zöld lankák
hátteréből kiemelkedő, szürke kőfalak
cikcakkjait. Az arca kifejezéstelen volt.
Mintha tudomásul sem vette volna, hogy
ott vagyok.
Visszamentem a feleségéhez. Nem
hiszem, hogy valaha is nyomorultabbul
éreztem magam.
– Haragszik rám? – suttogtam.
– Nem, nem, nem, dehogyis! Erről van
szó. – Odanyújtott egy újságot. –
Irtózatosan felháborodott rajta.
A kihajtott oldalon felül egy hatalmas
fotó díszelgett: egy tacskó képe, amely a
megszólalásig hasonlított Hermannhoz.
Ez a kutya is megbénult, de hátsó
végtagjait egy négykerekű kis zsámoly



hordozta. A képen mintha a gazdijával
hancúrozott volna. Ami azt illeti, elég
vidámnak és normálisnak látszott,
leszámítva a kerekeket.
Ron alighanem meghallotta a
papírzörgést, mert feje hirtelen felénk
fordult.
– Hogy vélekszik erről, Mr. Herriot?
Helyesnek tartja?
– Hát… igazából nem is tudom, Ron.
Nekem egy csöppet sem tetszik, de
gondolom, az a hölgy a képen talán ezt
tartotta az egyetlen megoldásnak.
– Aha, leheccséges… – A rekedt hang
megremegett. – De én nem akarom, hogy
Hermann így végezze! – A csontos kar
leereszkedett az ágy mellé, az ujjak a



szőnyeget tapogatták, de a kutyus még ott
hevert az ajtó közelében. – Most már
reménytelent, Mr. Herriot, ugye?
– Nos, erre kezdettől fogva fel kellett
készülnünk – mondtam. – Az ilyen esetek
nagyon bonyolultak. Borzasztóan
sajnálom, ne haragudjon rám!
– Ugyan mán, én nem magát hibáztatom –
susogta. – Maga megtett mindent, amit
csak tudott, ahogy az az állatorvos is a
kutyának, amék a képen van. De hát nem
használt semmit, igaz? Hát akkor most
mit csinájunk… el köll altatni?
– Nem, Ron, ez most még eszébe se
jusson! Az ilyen bénulásos esetek néha
egyszerűen maguktól meggyógyulnak pár
hét után. Ki kell tartanunk! A jelen



pillanatban nem merném azt mondani,
hogy nincs remény. Becsületszavamra! –
Kis időre elhallgattam, aztán Mrs.
Cundallhoz fordultam: – Ilyenkor az
egyik problémát a kutya természetes
szükségletei okozzák. Evégett majd ki
kell vinni mindig a kertbe. Ha gyengéden
megnyomogatja két oldalt a horpaszát,
elereszti majd a vizeletét. Biztosra
veszem, Mrs. Cundall, hogy maga
gyorsan megtanulja hogyan kell
csinálnia.
– Jaj, persze, természetesen! – vágta rá
Mrs. Cundall. Bármire hajlandó vagyok
érte! Amíg csak van némi remény.
– Van, van, biztosíthatom!
Hazafelé máson sem járt az eszem. Ez a



bizonyos remény nagyon csekélyke volt.
Néha előfordul a spontán gyógyulás, de
Hermann állapota végletesen rossz volt.
Ahogy elgondolkoztam Cundallékról, kis
híján felnyögtem a kezdődő
lidércnyomástól. A béna ember és a
béna kutya. És miért kellett annak a
rohadt képnek éppen most megjelennie
az újságban? Minden állatorvos ismeri
azt az érzést, hogy a sors is ellene
fordul; és én a napfénnyel elárasztott
kocsiban ennek a súlya alatt
roskadoztam.
Ennek ellenére sűrűn kijártam hozzájuk.
Ha estefelé mentem, vittem két üveg
barna sört, és megiszogattuk Ronnal.
Vidámak voltak mindig, ő is, meg a
felesége is, csak a kutya állapota nem



javult egy csöppet sem. Amikor elém
jött, változatlanul vonszolta maga után
béna hátsó lábait, és bár mindig
visszatért őrhelyére, gazdája ágyához,
hogy beledugja orrát Ron markába,
lassanként kezdtem beletörődni, hogy
egy napon az a kéz hiába csúszik le a
takaróról, Hermannt már nem találja.
Az egyik ilyen vizitnél, amikor beléptem
a házba, kellemetlen szag ütötte meg az
orromat. Volt benne valami ismerős.
Szimatolni kezdtem, mire Cundallék
bűntudatosan összenéztek. Némi csend
támadt, majd Ron szólalt meg:
– Az orvosságtul van, amit beattam
Hermannak. Büdös, mint a kórság, de
aszongyák, jót tesz a kutyáknak…



– Igen?
– Aha… – Ron ujjai zavartan birizgálták
a takarót. – Bill Noakes sózta rám. Régi
cimborám, párba dógoztunk odale, és a
hét végin elgyütt látogatóba. Ő
spánieleket tart. Piszok sokat tud a
kutyákrul, oszt ű kűtte ezt a micsodát
Hermannak.
Mrs. Cundall a pohárszékhez lépett, és
szégyenlősen előszedett egy címkétlen
üveget. Kivettem a dugót, és a felcsapó
förtelmes bűztől menten visszatértek az
emlékeim. Asafoetida, vagyis büdös
aszatgyanta volt: a háború előtti
kuruzslószerek gyakori alkatrésze,
amelyik ott lapult még némelyik
patikában, meg az olyan emberek
gyógyszerládájában, akik szerették



önállóan kezelgetni az állataikat.
Jómagam soha nem rendeltem senkinek
ezt az anyagot, noha állítólag használ a
kólikás lovaknak meg az emésztési
zavarokkal küszködő kutyáknak. Mindig
is úgy éreztem, hogy népszerűségét
kizárólag annak a feltevésnek
köszönheti, hogy ami ilyen éktelenül
büdös, annak okvetlenül valami
varázsereje van. Mindamellett azt is
biztosan tudtam, hogy ártani
semmiképpen sem árthat Hermannak.
Bedugaszoltam az üveget.
– Szóval ezt adja neki?
– Aha – bólintott Ron. – Naponta
háromszor. Utájja szegény, az igaz, de
Bill Noakes veszettül hisz benne.



Aszonta, százával kúrálta ki vele a
kutyákat.
A besüppedt szempárból néma
könyörgés sugárzott felém.
– Jól van, Ron – mondtam. – Folytassa
csak! Reméljük, beválik.
Tudván, hogy az aszatgyanta semmilyen
kárt nem okozhat, meg azt is, hogy az én
kezelésem fabatkát sem ért, semmi okom
nem volt rátartiskodni. Egyébként is, azt
tartottam a legfontosabbnak, hogy a két
derék ember előtt végre felcsillant a
remény szikrája, és eszem ágában sem
volt ezt kioltani. Mrs. Cundall
elmosolyodott, és Ron arcáról is eltűnt a
feszültség.
– Tyühaj, Mr. Herriot, ez naccerű! –



mondta. – Csudára örülök, hogy nem
ellenzi. Én magam adom maj’ be mindig
a kis csirkásznak. Tűlem elfogaggya…
Körülbelül egy hete folyt már az újfajta
kezelés, amikor Gilthorpe-on
áthaladtomban benéztem Cundallékhoz.
– Hogy érzi magát, Ron? – kérdeztem.
– Jobban, mint Marci Hevesen, Mr.
Herriot! – vágta rá, mint mindig, de
ezúttal valami új elevenséggel az arcán.
Lenyúlt, és felemelte az ágyra a
kiskutyát. – Ide süssön!
Ujjai közé csippentette a kis mancsot, és
a láb gyengén, de jól észlelhetően
megrándult. Csaknem orra buktam
siettemben hogy megragadjam a másik
lábat. Az eredmény ugyanez volt.



– Szentatyaúristen! – tátogtam. – Ron, a
reflexek visszatérőben vannak!
Ron halkan, rekedtesen felnevetett.
– Bill Noakes kotyvaléka mégiscsak
használ, mi?
Különféle érzelmek kavarodtak fel
bennem. Főként a szakmai szégyen meg a
sértett hiúság, de csak egy pillanatra.
– Igen, Ron – feleltem. – Használ.
Semmi kétség.
– Akkor hát Hermann rendbe gyün? –
szegezte rám a szemét Ron.
– Nos, korai volna még megmondani, de
szerintem úgy fest.
Jó néhány hét eltelt még a kis tacskó
teljes felépüléséig, és persze ez nem volt



egyéb, mint a spontán gyógyulás tipikus
esete, ami a legkevésbé sem függött
össze az asafoetidával vagy éppenséggel
az én erőfeszítéseimmel. Váltig töröm a
fejem még ma is, harminc esztendővel
később, amikor ezt a rejtélyes
hátbetegséget már szteroidokkal, sokféle
antibiotikummal, olykor kolloid
kalciummal kezelhetem, hogy vajon hány
kutya gyógyulna meg az én segítségem
nélkül is. Azt hiszem, nem is kevés.
Sajnos, a modern gyógyszerek ellenére,
sokszor még most is kudarcot vallunk, és
számomra mindig mély
megkönnyebbülést jelentenek a
szerencsés kimenetelű esetek.
De akkora megkönnyebbülést talán soha
nem éreztem, mint Hermann esetében, és



máig is elevenen emlékszem utolsó
vizitemre a gilthorpe-i házikóban.
Történetesen épp abban az időben
állítottam be, mint először – este
nyolckor, és amikor Mrs. Cundall
beterelt, a kutyus játékosan ugrált fel
rám, majd visszarohant őrhelyére, az ágy
mellé.
– Nahát, ezt még látni is öröm! –
örvendeztem. – Úgy nyargal már, mint
egy versenyló.
Ron lenyúlt, és megsimogatta a karcsú
fejet.
– Abbiza. Hát nem naccerű? A
szencségit, elég soká ránk járt a rúd!
– Én már megyek is – paskoltam meg
búcsúzóul Hermannt. – Éppen csak



beugrottam így hazafelé, hogy lássam,
rendben van-e minden. Most már nem is
kell kijönnöm többet.
– Hé, hé – mondta Ron. – Mér lohol
úgy? Annyi ideje csak akad, hogy előbb
megigyon velem egy flaska seritalt!
Leültem az ágy mellé, Mrs. Cundall
kezünkbe adta a poharakat, aztán ő is
odahúzott magának egy széket. Minden
ugyanúgy volt, mint először. Kiöntöttem
a sörömet, és csak néztem őket. Arcukról
valósággal áradt a baráti rokonszenv,
amit Őszintén csodáltam, hiszen az én
szerepem Hermann felépülésében
minden volt, csak hősies nem.
Az ő szemükben mindaz, amit én tettem,
nem lehetett egyéb, csak haszontalan,



meddő fontoskodás; sőt azt kellett volna
hinniük, hogy a kutya bízvást odavész, ha
nem toppan be Ron régi cimborája a
szénbányából, aki könnyűszerrel
eligazította a dolgot.
Úgy éreztem, hogy a legjobb esetben is
csak amolyan kedves tökfejnek néznek,
és ezen semmiféle magyarázkodás vagy
tiltakozás nem változtathat. De bár
önérzetemen nagy csorba esett, fütyültem
rá. Tragédia helyett egy hepiend tanúja
lehettem, és ez ezerszer fontosabb volt a
kicsinyes önigazolásnál. Szilárdan el is
határoztam, hogy egy árva szóval nem
rontom el Ron diadalának örömét.
Éppen belekortyoltam a sörbe, amikor
Mrs. Cundall hozzám fordult.



– Ez az utolsó látogatása, Mr. Herriot, és
lám, minden jó, ha jó a vége! Azt
hiszem, most valamire koccintanunk
kellene.
– Egyetértek – mondtam. – No lássuk
csak, hát mire koccintsunk? Megvan. –
Felemeltem poharamat. – Igyunk Bill
Noakes egészségére!



„Ölég nyizigének láccik ez a bika…”

Bika cilinderben.
Többek közt ezen a tiszteletlen néven is
emlegették az MM-et, a Mesterséges
Megtermékenyítést, amikor a háború
után színre lépett. Az MM persze
bámulatos haladást jelentett. A hivatalos
minősítést megelőzően a gazdák
bármelyik elérhető bikát hajlandók
voltak fedezésre használni, válogatás
nélkül, csak hogy a tehenük vemhes
legyen. A tehénnek borjaznia kellett,
hogy teje legyen, márpedig a
tehenészetek célja a tejtermelés volt;
csakhogy „csökött” bikák ivadékai
többnyire, sajnos, elég silányak és
gyenge fejősállatok lettek.



Az MM azonban nagymértékben
feljavította az állomány minőségét.
Szédületes gondolat volt, hogy egy-egy
elsőrendű, pedigrés, jól bevált bikát
használjanak fel jelentős számú tehén
megtermékenyítésére a gazdaságokban,
ahol a tulajdonosoknak egyéb-ként soha
nem telt volna ilyen állatra. Az elmúlt
években tapasztalhattam, hogy Anglia
gazdaságait már száz- meg százezer
tüneményes fiatal üsző, ökör meg bika
népesíti be, és ez végtelen öröm
számomra.
De mi tagadás, a mesterséges
megtermékenyítésről csak elméletileg
tudok. Saját gyakorlati kísérletezésem
vele rövid volt, és hogy ne mondjam,
szerencsétlen…



Amikor a dolog beindult, a legtöbb
gyakorló állatorvos úgy vélte, hogy
menni fog ez, mint a karikacsapás, csak
futkároznak majd ide-oda, és tömegestül
végzik a megtermékenyítést, a saját
szakállukra. Siegfried meg én már alig
vártuk, hogy belevághassunk.
Beszereztünk egy művaginát, azaz
mesterséges hüvelyt is, ami egy
körülbelül 45 cm hosszú, kemény,
vulkanizált gumicső, latex béléssel. A
tömlőbe egy kis csapon meleg vizet
kellett tölteni, hogy hőmérséklete
hasonlítson a valódi tehénhüvelyéhez. A
művagina egyik végére gumiszalagokkal
egy latex tölcsért erősítettek, ebbe
torkollt a sperma tárolására szolgáló
üvegcilinder.



Ez az eszköz nem csak a
megtermékenyítés műveletére szolgált,
hanem kitűnően alkalmas volt arra is,
hogy megvizsgálják vele a gazdák saját
bikáinak termékenységét. Jómagam is
ilyen minőségében végeztem vele első
kísérletemet.
Wally Hartley az egyik híres
tehenészettől vásárolt egy fiatal
Ayrshire-bikát, és az új módszerrel
kívánta ellenőriztetni termékenységét.
Felhívott, hogy vállalom-e a munkát, én
pedig a felhőkben jártam a
gyönyörűségtől, hogy végre
kipróbálhatom új szerzeményünket.
A gazdaságban ügyesen feltöltöttem a
szerkentyűt a kellő hőmérsékletű vízzel,
és szakszerűen ráerősítettem a tölcsért az



üvegcsővel. És máris ott álltam,
munkára-harcra készen!
A kívánatos, vagyis éppen folyató tehén
egy tágas pajtában állt az udvar szélén,
és a gazda elindult feléje a bikával.
– Ölég nyízigének láccik ez a bika –
jegyezte meg Mr. Hartley –, de én azér’
nem merném feldühíteni. Veszettül
rakoncátlan a kis nyavalyás!… Még nem
vót dóga tehennel, de már kanos, mint a
baknyúl!
Rásandítottam a bikára. Csakugyan nem
nőtt túl nagyra, de a szeme sem állt jól,
és a fején ott meredezett az Ayrshire-ek
jellegzetesen görbe, hegyes szarva. Na
mindegy – gondoltam –, ez a mintavétel
úgysem jár nagy vesződséggel. Látni



ugyan még sose láttam, hogyan csinálják,
de átlapoztam a brosúrát, és elég
egyszerűnek rémlett…
Mint a szakértők írták, nincs más teendő,
mint megvárni, hogy a bika hágni
kezdjen, aztán a tasakból kiugró péniszt
be kell irányítani a mesterséges
hüvelybe. A bika állítólag elképesztő
hiszékenységgel, boldogan behatol a
vízzel töltött tömlőbe, és a kijelölt
helyre ejakulál. Többször is elmondták
nekem, hogy gyerekjáték az egész.
Beléptem a pajtába.
– Engedje be, Wally! – mondtam, és a
gazda kitárta a félajtót.
A bika beporoszkált, és a vaskarikához
kikötött tehén nyugodalmasan alávetette



magát beható szimatolásának. A jelek
szerint a bika elégedett volt az
eredménnyel, mert végül mohó
várakozással készenlétbe helyezkedett a
tehén mögött.
Eljött az én pillanatom. Vesse meg a
lábát a bika jobb oldalán, írta a brosúra,
és a többi már szinte semmiség…
A fiatal állat meglepő gyorsasággal a
tehén farára vetette elülső lábait, és
máris előrelendült. Nekem is sebesen
kellett cselekednem, így hát mihelyt a
pénisz kibukkant a tasakból,
megragadtam, és becéloztam vele a
működésre kész művaginát.
De nem volt szerencsém. A bika
azonmód leszállt a tehénről és felém



pördült, sértetten izzó tekintettel.
Aprólékosan végigmért, tetőtől talpig,
mintha nem akart volna hinni a
szemének, és egy hangyányi nyájasság
sem tükröződött a képén. Aztán
szemlátomást eszébe jutott, hogy más,
sokkal sürgősebb dolga is van, mert
figyelmét ismét a tehénnek szentelte.
Ő ugrott, ahová kellett, én fogtam, amit
kellett, de ettől a bika újfent
felfüggesztette tevékenységét, és két
elülső lába visszadobbant a földre.
Szemében ezúttal több volt sértett
méltóságnál – immár bősz harag
sugárzott belőle. Nagyot horkantott,
felém rázta tűhegyes szarvait, egyik
lábával kicsit megkapálta a földön a
szalmát, aztán kutató tekintettel hosszan



rám meredt. Szólnia sem kellett, az
üzenet egyértelmű volt. Csak még
egyszer próbáld meg ezt, haver, és
befellegzett neked!
Amíg így rám szegeződött a szeme,
valami furcsa csend lett körülöttem: nem
volt se hang, se moccanás, mintha egy
festmény részei lettünk volna, én, a
türelmesen álldigáló tehén, a földön a
megtiport szalma, no meg a gazda, aki az
udvarról hajolt be az ajtón, és fokozódó
érdeklődéssel várta a következő menetet.
Ami engem illet, én nem vártam
különösebben. Egy kicsit kiállt belőlem
a szusz, és száraz nyelvem a
szájpadlásomhoz tapadt.
Végre valahára a bika egy utolsó, intő



tekintettel úgy határozott, hogy a
fontosabbját folytatja, és megint
nekirugaszkodott a tehénnek. Nagyot
nyeltem, gyorsan lehajoltam, és mihelyt
kilökődött a vörös, csúszós hímtag,
markomba ragadtam, és igyekeztem
rászuszakolni a művaginát.
Ezúttal a bika nem kukoricázott.
Elszökkent a tehéntől, szügyébe vágta a
fejét, és jött, mint az ágyúgolyó.
A pillanat eme drámaian rövid
töredékében döbbentem rá, micsoda
agyalágyult hülyeség volt úgy
elhelyezkednem, hogy a két enyelgő állat
az ajtó, meg köztem legyen. Mögöttem
csak a pajta sötétebbik sarka tátongott.
Kelepcébe estem.



Szerencsére a művagina ott himbálózott
a jobb kezemben, és amikor a bika
nekem rontott, sikerült vele jó alaposan
pofán csapnom. Ha a feje búbjára ütök,
meg sem kottyan neki, és az egyik,
esetleg mindkét rusnya szarvhegye
óhatatlanul felfedezőútra indul a
zsigereim közé. Így azonban a kemény
gumicső irgalmatlan csattanása az orrán
megállította a bőszült állatot, és
miközben hunyorogva töprengett az
újabb támadás stratégiáján, agyba-főbe
csépeltem, eszeveszett rémületemben.
Azóta már sokszor eltűnődtem, hogy
vajon van-e még kívülem állatorvos, aki
önvédelmi fegyvernek használta a
művaginát. Hogy nem erre a célra
gyártották, annyi szent, mert a közelharc



során hamarosan alkotóelemeire
bomlott. Először az üvegcső süvített el a
megrökönyödött gazda füle mellett, aki
az ajtóból kerekre tágult szemmel
bámulta a ramazúrit, aztán a tölcsér
vágódott a tehén horpaszának, mely
közben békésen kérődzött, oda sem
hederítve a mellette zajló drámára.
A szorgos tángálást vívóbajnokhoz méltó
döfésekkel és kitörésekkel váltogattam,
de a sarokból sehogy sem tudtam
kiügyeskedni magam. Mindazonáltal,
noha a satnyácska tömlővel fájdalmat
nem igen tudtam okozni a bikának,
szemlátomást sikerült zavarba ejtenem.
A nyomatékos szarvingatáson meg
rázogatáson kívül egyelőre nem adta
jelét, hogy meg akarná ismételni az



előbbi féktelen rohamot, és úgy látszott,
beéri azzal, hogy beszorít a szűk zugba.
Ám én sejtettem, hogy ez pusztán idő
kérdése nála. Tudtam, végképp elszánta
magát, hogy kikészítsen, és épp azon
morfondíroztam, milyen érzés lehet, ha
szarvhegyre tűzik az embert, amikor
leszegett fejjel újra nekem viharzott.
Véletlenül visszakézből vágtam pofon a
művaginával, és ez mentette meg az
életemet, mivel a latexbélés
gumiszalagja szétszakadt, és a benne
tárolt langyos víz egyenesen a bika
szemébe lövellt.
A bika megtorpant, és azt hiszem, ez volt
az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy
bedobja a törölközőt. Az emberi



lényekből szerzett tapasztalataiban én
nyilvánvalóan valami újdonságot
jelentettem. Utóvégre én önkényesen
beavatkoztam legintimebb, törvényes
kötelességének teljesítésébe, elpáholtam
valamiféle gumiszerkentyűvel, és
ráadásul meleg vizet löttyintettem a
képébe! Egyszerűen torkig volt velem.
Míg ezen elmélkedett, cselesen
elsurrantam mellette, kitaszítottam az
ajtót, és kimenekültem az udvarra.
A gazda csak nézett, amint levegő után
kapkodtam.
– A szencségit, Mr. Herriot, veszekedett
egy meló ez az MM, mi?
– Bizony, Wally – rebegtem reszketegen.
– Eléggé!



– Oszt mindig így mén?…
– Dehogyis, Wally, dehogyis… –
Búbánatosan szemléltem a megviselt
művaginát. – Ez kivételes eset volt.
Én… én azt hiszem, ennél a bikánál
tanácsosabb volna szakembert hívni a
mintavételhez…
A gazda megdörzsölte a fülét, amelyet
röptében súrolt a törékeny üvegcső.
– Na, egye fene, Mr. Herriot! De
remélem, idejibe tudattya, mikó gyünnek
ki. Mán alig várom, hogy legyen megin’
ekkis izgalom!
Szavai nemigen enyhítettek
nyomorúságos kudarcérzetemen.
Megalázottan sompolyogtam el a
tanyáról. A kórságba is, hiszen manapság



az állatorvosok naponta tucatjával
csinálják a mintavételeket, minden zűr
nélkül! Miért vagyok pont én ilyen
ügyefogyott?
A rendelőből menten felhívtam a
tanácsadó szolgálatot. Igen, mondták,
szívesen kiküldik az egyik meddőségi
szakértőjüket. Másnap reggel tízkor ott
lesz a gazdaságban.
Mire odaérkeztem, a szakértő már
befutott, és valahogy ismerősnek véltem
a kopott macskaköveken lődörgő, bodor
füstfelhőket eregető, könnyed tartású
figura hátát. A szakértő végre felém
fordult, és roppant megkönnyebbüléssel
észleltem, hogy nem más, mint Tristan.
Szó, ami szó, nem repestem azért, hogy
egy idegennek számoljak be szégyenletes



teljesítményemről. De Tristan széles
vigyora valósággal felüdített.
– Szia, Jim, hogy megy a bolt?
– Remekül! – mondtam. – Kivéve ezt a
spermavételt. Tudom, hogy nálatok ez
csak napi rutin, de én gyalázatosan
megjártam vele tegnap.
– Csakugyan? – Jó erősen megszívta
Woodbine-jét. – Meséld el! Mr. Hartley
még nincs itt, éppen hazafelé tart a
legelőről.
Behúzódtunk a pajtába, a tegnapi párbaj
színhelyére, és elkezdtem a beszámolót.
Tristannak már az első pár szó után
leesett az álla.
– Úgy érted, hogy egyszerűen csak



beeresztettétek ide a bikát, amúgy
egymagában, kötőfék nélkül?
– Úgy bizony!
– Te tisztára lökött vagy, Jim! Kész
szerencse, hogy még élsz. Ezt a munkát,
először is, mindig odakinn kell végezni,
a szabadban; másodszor pedig, a bikát
mindig az orrkarikájába fűzött kötéllel
kell féken tartani. És a magam részéről
én rendszerint legalább két-három pasast
hívok segítségül… – Rágyújtott egy
újabb Woodbine-ra, és közben
hitetlenkedve méregetett. – No mindegy,
folytasd!
Történetem előrehaladtával Tristan
arckifejezése kezdett megváltozni. A
szája meg-megvonaglott, az álla



gyanúsan remegett, és halkan
csukladozott.
– Azt akarod bemesélni nekem, hogy a
fütykösénél markoltad meg a bikát?
– Hát… igen.
– Jesszusmáriám! – Azzal Tristan
nekidőlt a falnak, és fékezhetetlen
röhögésre fakadt. Jó hosszú idő
elteltével, amikor végre levegőhöz jutott,
szánakozó pillantást vetett rám. – Jim,
édes öregem, neked csak a tasakra kell
tenned a kezedet, és irányítani!
– Most már tudom – mosolyogtam
savanyúan. – Este még egyszer
elolvastam a brosúrát, és rájöttem, hogy
egész csomó hibát követtem el…



– Mindegy, ne rágd magad – legyintett. –
Meséld csak tovább! Kezd érdekelni.
A következő mondatok szinte
megsemmisítő hatást gyakoroltak
kollégámra. A bika rohamának
ecsetelésekor elbődült, és ráomlott a
félajtóra, s mire befejeztem a históriát,
már kalimpáló karral, magatehetetlenül
lógott a deszkán. Arcán csak úgy
csurogtak a könnyek, és elhalóan
nyögdécselt, mintegy végelgyengülésben.
– És te… te csak álltál a sarokban, és a
művaginával gyepáltad a bika orrát? Az
alkatrészek meg csak úgy röpködnek,
ahogy püfölöd… – Előkotorta a
zsebkendőjét. – Az Isten szerelmére, ne
is folytasd, Jim! Még bele találok
szakadni… – Megtörölgette a szemét, és



felegyenesedett, de láttam, hogy a dolog
jócskán elcsigázta. Ingatagon megfordult,
mert a gazda bakancsai már az udvaron
dübörögtek. – Jó reggelt, Mr. Hartley –
mondta. – Akkor hozzá is láthatunk!
Tristan módfelett szakszerűen irányította
a bonyolult hadműveleteket. A tegnapi
tehén még változatlan kitartással
folyatott, és néhány percen belül,
kétfelől egy-egy béres őrizetére bízva, ki
is kötötték a kapufához.
– Nekik majd arra kell ügyelniük,
nehogy a tehén megpördüljön, amikor a
bika meghágja – magyarázta Tristan.
Aztán a gazdához fordult, és kezébe
nyomta a mesterséges hüvelyt. – Legyen
szíves, töltse tele meleg vízzel, és jó
szorosan dugaszolja be!



A gazda beslattyogott a házba, aztán,
amikor visszajött, a harmadik béres
elővezette a bikát. Tegnapi ellenfelemet
ma biztonságosan megzabolázta az
orrkarikájába fűzött kötél.
Nem vitás, hogy Tristan mindent a
nagykönyv szerint szervezett meg.
A gazda állítása, miszerint a kis bika
kanos, mint a baknyúl, tökéletesen
beigazolódott: amikor a fiatal állat
megpillantotta a tehenet, mint maga a
megtestesült kéjvágy eredt feléje. Olyan
gyorsan vetette rá magát zsákmányára,
hogy Tristannak alig volt ideje magához
ragadni a műhüvelyt.
El kell ismernem, hogy ifjú kollégám a
villám sebességével hajolt le, kapta el a



tasakot, és irányította a péniszt a
szerkentyűbe. Szóval így kell ezt
csinálni! – gondoltam irigyen. – Ilyen
könnyedén!
Szégyenkezésem tetőfokán azonban a
bika kidugta a nyelvét, és hosszan
elnyújtott, fülrepesztő bőgést hallatott
bősz haragjában. Azzal kirántotta magát
az épp, hogy ráhúzott művaginából,
hatalmas bakugrásokba kezdett az
orrkarikába fűzött kötél végén, és a
környék csak úgy visszhangzott sértett
bődüléseitől.
– Mi a jó nyavalya…? – Tristan
döbbenten bámulta a nekivadult állatot,
majd bedugta az ujját a művaginába. –
Jóságos Isten! – bődült el ő is. – Hiszen
ez a víz tűzforró!



Walley Hartley bólintott.
– Az ám – mondta. – Amikor bementem,
ippeg zubogni kezdett az üst, én meg
azonmód megtőtöttem ezt a micsodát.
Tristan összevonta a szemöldökét, és
felhördült.
– Hogy a fene ette volna meg! –
motyogta oda nekem. – Máskor mindig
hőmérővel ellenőrzöm, de most ott volt
az a duma veled, meg ez a rohadék is
olyan gyorsan akcióba lépett, hogy
tisztára elfelejtkeztem róla. Forró víz!
Nem csuda, hogy a szegény pára ilyen
sebtében takarodót fújt…
A bika lassacskán abbahagyta a zajos
méltatlankodást, ismét keringeni kezdett



a tehén körül, gyanakodva
végigszaglászta, és kételyekkel vegyes
tisztelettel vette szemügyre. Csak a vak
nem látta, mi jár a fejében. „Micsoda
tüzes fehérnép!” – gondolhatta.
– Na, egye penész, próbáljuk meg még
egyszer! – indult el Tristan a ház felé. –
De most én töltöm meg ezt a vacakot.
A színpad csakhamar újra elrendeződött.
Tristan már készenlétbe helyezkedett, a
bika pedig, akit láthatólag nem rettentett
vissza az iménti élmény, szembeszökő
türelmetlenséggel várta, hogy ismét a
tettek hímes mezejére léphessen.
Egy állat gondolatait vajmi nehéz
kiismeri, én is csak találgattam, hogy a
bikát vajon kínozza-e a csalódottság,



emlékszik-e a tegnapi katasztrófára, no
meg arra, hogy az imént milyen csapás
érte büszkeségét, sőt testi épségét is.
Magatartása mindenesetre leginkább
arra vallott, hogy szilárdan eltökélte: ő
bizony, ha törik, ha szakad, most
meghágja ezt a tehenet!
Benyomásom helyesnek bizonyult, mert a
következő pillanatban máris
nekiveselkedett. Tristan, ha kissé
kidülledt szemmel is, de rásikerítette a
műhüvelyt, ám a felhevült bika az
ágaskodás túl vad lendületében
elvesztette lába alól a talajt, és hanyatt
esve becsusszant a tehén alá.
Tristan markából kisodródott a
művagina, és felrepült a levegőbe.
Kecses parabolát írt le a tátott szájjal



utána bámuló Mr. Hartley fölött, majd
kikötött egy kisebb szalmakazal tetején,
az udvar túlsó végében.
Miközben a bika talpra cihelődött,
Tristan komótosan a szalmakazalhoz
ballagott. Szemmagasságba emelte a
sértetlenül maradt üvegcilindert.
– Remek! – mormolta. – Takaros, három
köbcentis minta.
A gazda odafújtatott hozzá.
– Megvan, ami köllött magának?
– Meg hát! – vetette oda fölényesen
Tristan. – Éppen, amennyi kellett.
A gazda álmélkodva ingatta a fejét.
– A nemjóját, ez osztán keserves egy
veszőccség, mi?



– Bizony, bizony – legyintett Tristan. –
Néha bonyolult egy kicsit. No mindegy,
most hozom a kocsiból a mikroszkópot,
és megvizsgálom a mintát.
Ez már nem tartott sokáig, és hamarosan
mindnyájan a konyhában üldögéltünk a
tea mellett.
Kollégám letette a bögrét, és kivett egy
lángost.
– Pazarul termékeny bikát szerzett be,
Mr. Hartley.
– Hát ez naccerű! – dörzsölte a kezét a
gazda. – Szép kis summát guberáltam le
érte, oszt nem árt tunni, hogy megéri a
pézit. – Leplezetlen csodálattal meredt a
fiatalemberre. – De hajja-e, maga is
fajin munkát végzett! Szörnyen hálás



vagyok magának.
Miközben a teát szürcsölgettem, azon
tűnődtem, hogy hiába múlnak az évek, mi
sem változik. Ahogy az üvegcső a puha
szalmán kötött ki, Tristan is mindig a
talpára esik.



„…aggyunk egy leheccséget…”

Összerándultam, amikor Jack Scott
nyápic teste a tehén bordáihoz csapódott,
de magát Jacket ez láthatólag nem izgatta
túlságosan. A szeme kiguvadt ugyan egy
kicsit, és a sipkája a fél fülére csúszott,
de azonmód jobb fogást keresett a tehén
farkán, ismét megvetette a lábát a
macskaköveken, és felkészült a művelet
folytatására.
Éppen a tehén méhét iparkodtam
átöblíteni a Lugol-féle jódoldattal. A
háború után általában ezzel kezeltük a
szarvasmarhák méhnyálkahártya-
gyulladás okozta meddőségét, de az
öblítéshez be kellett vezetnünk a
méhnyakon a hosszú, fémből készült



Nielsen-katétert, és ez a tehén, a jelek
szerint, nemigen örvendett a dolognak.
Valahányszor megkíséreltem
átmesterkedni a katétert a méhnyak
redőin, hevesen megriszálta magát, és a
gazda, mivel legfeljebb ötven kilót
nyomott, mindannyiszor nekivágódott a
szomszéd tehénnek. Ezúttal azonban úgy
éreztem, győzni fogok. A katéter szépen
becsusszant a méhbe, és tudtam, hogy ha
a tehén csak néhány másodpercig veszteg
marad, kész a munka.
– Tartson ki, Jack! – lihegtem, és
pumpálni kezdtem a Lugolt.
A tehén azonban mihelyt megérezte a
folyadék csöpögését, újfent riszált egyet,
és a gazda úgy beszorult a két
megtermett jószág közé, hogy csak



tátogott. És amikor az egyik csülök is
tiporni kezdte a lábujjait, halk nyögés
szakadt ki belőle.
– Remek, készen vagyunk!
Kihúztam a katétert, és elhátráltam ettől
a véleményem szerint különlegesen
kelletlen pácienstől. Ámde Jack
láthatólag a legkevésbé sem osztotta
elítélő véleményemet. Megtiport lábával
odasántikált a tehén fejéhez, és átkarolta
a nyakát.
– Jaj, de aranyos kislány vagy! –
dünnyögte, és arcát a bozontos pofához
szorította.
Őszinte csodálattal néztem. Mindig így
volt ez Jackkel. Mélységesen szeretett a
gazdaságában minden teremtett élőlényt,



embert, állatot egyaránt, és néhány
alkalmi kivételtől, például az imént
kezelt tehéntől eltekintve, láthatólag azok
is viszonozták az érzelmeit.
Miután kedvére megölelgette a tehenet,
kiszuszakolta magát mellőle, és átugrott
a trágyacsatornán. Arcán a szokott
mosoly tündökölt. Ábrázata nem volt
olyan pirospozsgás, mint a gazdáké
általában, inkább sápadt és elnyúzott,
mint aki álmatlanul töltött néhány
éjszakát, a homlokát és orcáit barázdáló
mély ráncok pedig idősebbnek mutatták
a maga negyven esztendejénél. De a
mosolya sugárzott, mint valami belső
fény.
– Annék még egy-két más dógot is
magának, Mr. Herriot – mondta. – Az



első, hogy kéne egy inekcijó az egyik
ökrömnek. Kehes egy kicsit.
Átbaktattunk az udvaron, nyomunkban
Jack juhászkutyájával Rippel, aki
gazdája legnagyobb gyönyörűségére
vígan körülhancúrozott minket. Ezek a
tanyasi kutyák gyakran alattomos, félős
teremtmények, de Rip úgy viselkedett,
mint afféle boldog házi kedvenc. A
gazda lehajolt, és megpaskolta a fejét.
– Nicsak, pajti, te is gyüssz?
Mire a kutya jobb dolgot talált magának,
már egy kisfiú meg egy kislány kocogott
utánunk, a Scott család legifjabb sarjai.
– Apa, hová mécc? Apa, micsinyász? –
kiabálták.



Ebben a gazdaságban minden vizit
gyerekek társaságában zajlott, akik hol a
tehenek lába közt, hol a mi lábunk alatt
rajcsúroztak, néha a munkát is
hátráltatták, de Jacket ez soha nem
bosszantotta.
Az ökör vastag szalmaalmon hevert egy
tágas rekeszben. A hatalmas állat nem
lehetett nagyon beteg, mert békésen
kérődzött, amikor beléptünk.
– Ollan nagy baj nincs vele – mondta
Jack. – Egy kicsit tán megfázott. De
párszor hallottam köhögni, és úgy
vélekszek, nem ártana nekije egy
inekcijó.
Az ökör hőmérséklete kissé magasabb
volt a kelleténél, úgyhogy felszívtam a



fecskendőbe a penicillint, ami akkortájt
jutott az állatorvosi szakma kezébe. Az
ökör fölé hajoltam, szokás szerint
gyorsan rácsaptam szőrös farára, és
bedöftem a tűt.
Egy ilyen méretű állat injekciózása
bármelyik másik gazdaságban némi
problémát okozhatott volna, teszem azt,
körbe kellett volna hajkurásznom a
bokszban, de ez a jószág még csak fel
sem állt. Le sem fogta senki,
nyugalmasan kérődzött tovább,
mindössze a szemét fordította felém
mérsékelt érdeklődéssel, amikor a tűt
mélyen beszúrtam az izmok közé.
– Jól van, cimbora, derék kölök vagy!
Mielőtt tovább mentünk volna, Jack



kiadósan megvakargatta a bozontos fejet.
– Vóna még néhány kisbárányom, améket
szeretném, ha megnízne – mondta Jack,
és bevezetett egy Nissen-akolba. –
Ilyesmivel én még nem tanákoztam az
életben!
Odabenn egész csapatra való anyajuh
meg bárány tanyázott, de rögtön láttam,
mire gondol a gazda. Némelyik bárány
igencsak ingadozva járt a hátsó lábain,
sőt kettőjük már néhány tántorgó lépés
után az oldalára roskad.
– Mi a baj velük, Mr. Herriot? – fordult
hozzám Jack.
– Remegő angolkór… – feleltem.
– Ammeg mi?



– Hát, voltaképpen rézhiány. Agyi
károsodást okoz, amitől elgyengülnek a
hátsó végtagjaik. Ez a tipikus formája,
de az is előfordul, hogy az állatok
megbénulnak, vagy rángógörcsöt kapnak.
Fura egy betegség!
– Nem értem – mondta a gazda. –
Ezeknek a toklyóknak mindig ott vót a
gálicos nyalósójuk!
– Sajnos, az nem elég; a legelőn is
múlik. Ha sok az ilyen eset, a
legközelebbi vemhesség félidejéig
injekcióznunk kell az állatokat, hogy
megelőzhessük.
A gazda nagyot sóhajtott.
– Na jó, most, hogy tuggyuk, mi bajuk,
maga majd rendbe teszi ezeket a



barikákat.
– Nagyon sajnálom, Jack – feleltem –,
de erre nincs orvosság. Csak megelőzni
lehet.
– Hinnye, az mán baj! – A gazda
hátralökte a sipkáját. – Oszt akkor
ezekkel itt mi lesz?
– Nos, amelyikek csak ingadoznak,
azokat fel lehet hizlalni vágóállatnak, de
ehhez a kettőhöz nem fűzök sok reményt.
– Az oldalán heverő két kis bárányra
mutattam – Náluk már beállt a részleges
bénulás. Őszintén szólva, azt hiszem,
hogy a legirgalmasabb…
Ez volt az a pillanat, amikor Jack
arcáról lefoszlott a mosoly. Mint mindig,
ha csak halvány utalás történt egy állat



elaltatására. Holott a vidéki állatorvos
kötelességszerűen ezt tanácsolja a
gazdának, amennyiben a kezelés
nyilvánvalóan haszontalan. Mindig
figyelembe kell vennie ugyanis a gazda
üzleti érdekeit.
A módszer a legtöbb helyen bevált, de
Jack Scottnál korántsem. Elég volt azt
mondani neki, hogy szabaduljon meg a
tehéntől, amelynek a fél tőgyét
tönkretette az emlőmirigy-gyulladás
máris felhő ereszkedett mosolygós
képére. Sérült állatok egész csapata élt a
gazdaságában, amelyeken nem
kereshetett egy árva vasat sem, de ezek
mind a barátai voltak, és ő boldogan
nézte, hogy ott lézengenek körülötte.
Mélyen a zsebébe dugta a kezét, és



lepillantott a rokkant bárányokra.
– Szenvednek is, Mr. Herriot?
– Nem, Jack, nem. Úgy tetszik, ez a
betegség nem jár fájdalommal.
– Heles, akkor megtartom űket! Ha nem
tudnak szopni, maj’ etetem űket én
magam. Szeretek valami leheccséget
adni minden teremtménynek…
Mondania sem kellett volna. Mindig
mindennek lehetőséget adott. Nincs
gazda, aki szívesen vállalná a
bárányetetés különmunkáját, kivált, ha az
állatkák rendellenesek; de tudtam, hogy
Jackkel nem érdemes vitatkozni. Ő a
saját feje után ment!
Kinn az udvaron nekidőlt az egyik istálló



félajtajának.
– Annyi szent, hogy legközelebb nem
felejtem el a rezet ezeknél a birkáknál!
Hangjára az ajtó fölött egy irdatlan fej
bukkant elő. Ebben az istállóban a bikát
tartották, és a hatalmas Shorthorn
szemlátomást kifejezésre akarta juttatni
nagyrabecsülését.
Nyalogatni kezdte Jack tarkóját, s
amikor az érdes nyelv már sokadszor
lökte szemére a sipkát, a gazda
gyengéden megintette.
– Hadd mán abba, George, te fajankó, te!
Assziszed, neked mindent szabad? – De
közben hátranyúlt, és a bika állát
csiklandozgatta.



George olyan ábrázatot vágott, hogy
inkább kutyához hasonlított, mintsem
bikához. Elbambult szemmel, tetszést
koldulva, egyre szaporábban bökdöste,
nyalogatta a gazdát, bármennyire
tiltakozott is az. Az ilyen méretű bika
sok gazdaságban potenciális gyilkossá
fajulhat, de George nemigen különbözött
Jack többi dédelgetett kedvencétől.
Lassan véget ért a birkák ellési idénye,
és a nyár elején örömmel láttam, hogy
Jack odaadó munkája kifizetődött. A két
félig béna bárány életben maradt, és jól
fejlődött. Pár lépésenként még most is
összerogytak, de már legelészték a
gyorsan sarjadó füvet, és agyuk
demyelizációja, hál’ Istennek, nem
fejlődött tovább.



Októberben Jack megállított, amikor
elhajtottam a gazdaság kapuja előtt, ahol
a fák már az ősz meleg színeiben
lángoltak.
– Begyünne egy percre, megnízni Ripet?
– Szorongás ült az arcán.
– Miért, beteg?
– Betegnek nem beteg, csak lesántult,
oszt nem tóm, mitül.
Nem kellett messzire mennem, hogy
Rippel találkozzam – sosem távolodott
el nagyon a gazdájától –, és alaposan
meghökkentem, amikor megláttam,
milyen tehetetlenül csüng a jobb elülső
lába.
– Mi történt vele?



– A teheneket terelgette, oszt az egyik
kirúgott, és a szügyibe trafált. Azóta
egyre jobban sántít! A fura csak az, hogy
nem tanálok semmi hibát azon a lábon.
Kész rejtély!…
Rip hevesen csóválta a farkát, míg
végigtapogattam a mancsától a
lapockájáig. Nem fájt neki sehol, nem
volt a lábán seb vagy sérülés, de amikor
a kezem az első bordához ért, a kutya
megrezzent. Nem volt nehéz
megállapítani a bajt.
– Radiális bénulás – mondtam.
– Radiális… ammeg micsoda?
– Az orsócsonthoz tartozó ideg áthalad
az első bordán, és az a rúgás alighanem
a bordát meg az ideget érte. A károsodás



működésképtelenné tette a
feszítőizmokat, ezért nem tudja mozgatni
a lábát.
– A mindenit, ez baj! – A gazda keze
végigsiklott a loboncos fejen, az arcorri
rész finom fehér mintázatáig. –
Kigyógyul belüle?
– Csak jó sokára – feleltem. – Az
idegszövetek lassan regenerálódnak,
többnyire hetekig vagy hónapokig is
eltart. Ezen a kezelés sem változtat
sokat.
– No jó – Bólintott a gazda maj’
kivárjuk. Az a szerencse – és a tündöklő
mosoly megint bevilágította arcát –,
hogy ha sántán is, de még tuggya terelni
a marhát. Ha nem tunna dógozni



megszakanna a szíve! Ez a Rip, ez él-hal
a munkájáért.
Útban a kocsi felé, Jack oldalba bökött,
és kinyitotta az egyik pajta ajtaját. A
sarokban egy szalmafészekben
anyamacska hevert a kicsinyeivel. Jack
lehajolt, és két kérges markával
óvatosan felemelt közülük kettőt.
– Nízze csak ezeket a kis lurkókat, hát
nem aranyosak?
Arcához szorította a kiscicákat, és
édesen nevetett.
Amikor beindítottam a motort, úgy
éreztem, mondanom kellene még valami
biztatót.
– Ne aggódjon túlságosan Rip miatt,



Jack! Ezek az esetek idővel rendbe
szoktak jönni.
De Rip nem jött rendbe. Hosszú
hónapokkal később sem tudta használni a
lábát, és az izmai mindinkább
elsorvadtak. Az ideget alkalmasint
jóvátehetetlen károsodás érte, és
elszomorító volt a gondolat, hogy ez a
szeretnivaló, takaros kis állat három
lábon fog bicegni élete fogytáig.
Jack azonban nem csüggedt el, és
szilárdan állította, hogy Rip még így is
kiváló munkakutya.
A valódi sorscsapás egy vasárnap reggel
következett be, amikor Siegfried meg én
éppen a körutainkat egyeztettük a
rendelőben. A csengő hangjára én



nyitottam kaput, és a lépcsőn Jack állt,
kutyájával a karján.
– Mi baj történt? – kérdeztem. –
Rosszabbul van?
– Nem, Mr. Herriot – motyogta rekedten
a gazda. – Ez most egész más.
Elütötték…
Feltettük a kutyát az asztalra, és
megvizsgáltuk.
– Sípcsonttörés – állapította meg
Siegfried. – Belső sérülésnek azonban
nincs nyoma. El tudja mondani, hogy
pontosan mi történt?
– Nem, Mr. Farnon – rázta meg a fejét
Jack. – Kifutott az országútra, és egy
kocsi nekiment. Úgy vonszolta vissza



magát az udvarba.
– Vonszolta magát? – nézett fel értetlenül
Siegfried.
– Vonszolta hát, ejszen a törött lába
ugyanazon az ódalán van, mint a másik
izé!
Társam a homlokát ráncolta.
– Ja, persze, a radiális bénulás!
Már emlékszem, hogy beszéltél róla.
Rám nézett a vizsgálóasztal fölött, és
tudtam, hogy ugyanarra gondol, amire én.
Egy törés meg egy bénulás azonos
oldalon meglehetősen baljós
kombináció.
– Rendben van, folytassuk! – mormolta
Siegfried.



Begipszeltük a kutya lábát, aztán
segítettem Jacknek elhelyezni az öreg
kocsiban Ripet. A gazda kimosolygott
rám az ablakon.
– Ma délelőtt templomba viszem a
családot, és ha mán ott vagyok, mondok
egy fohászt Ripért.
Utána néztem, míg be nem kanyarodott a
sarkon, és amikor visszafordultam,
Siegfried állt mögöttem.
– Szívből remélem, hogy ez most
sikerülni fog! – mondta gondterhelten. –
Mert ha nem, Jack nagyon elbúsulna. –
Elfordult, és szórakozottan leporolgatta
régi réztábláját az új helyén. – Ez a Jack
igazán bámulatos egy fickó! Azt mondta,
imádkozni fog a kutyájáért, és esküszöm,



erre nincs nála alkalmasabb. Emlékszel,
mit mondott Coleridge? „Az imádkozik
legjobban, aki a legjobban szereti a
világ apraját-nagyját.”
– Igen – mondtam. – Ez Jack, szóról
szóra!
Hat héttel később a gazda behozta a
kutyát a rendelőbe, hogy levegyük a
gipszet.
– Leszedni a gipszet sokkal
hosszadalmasabb munka, mint feltenni –
jegyeztem meg, miközben elbíbelődtem
kis fűrészemmel.
– Aha, látom – nevetett Jack. – Fene
kemény ez a vacak!
Sose kedveltem ezt a munkát, de



mérhetetlenül hosszúnak tetsző idő után
végre szétfeszítettem ujjammal a fehér
tekercset, és leszedegettem a maradékot
a szőrről.
Megtapogattam a törés helyét, és elszállt
minden jókedvem. Jóformán semmit sem
gyógyult. Mostanra már egészséges
csontheget kellett volna találnom, de
ujjaim tapintása alatt változatlanul
mozgott a tört csont két vége, mint egy
zsanér! Egy lépést sem jutottunk előbbre.
Hallottam, hogy Siegfried a
gyógyszerkamránkban motoz az üvegek
közt, és behívtam. Ő is megtapogatta a
végtagot.
– A kórságba! Egyike a ritka… És
éppen, amikor a legkevésbé szeretnénk!



– A gazdára nézett. – Még egyszer meg
kell próbálnunk, Jack, de nagyon nincs
ínyemre!
Felraktuk az új gipszkötést, és a gazda
bizakodva vigyorgott.
– Köllött vóna neki még egy kis idő,
gondulom. Sebaj, legközelebbre helyre
gyün!
De nem jött helyre. Siegfried meg én
együtt szedtük le a második gipszet, de a
helyzet gyakorlatilag mit sem változott.
A törés körül vajmi kevéssé, vagy
egyáltalán nem gyógyultak szövetek.
Magyarázatot adni nem tudtunk. Még
manapság, a legkifinomultabb
csontszögelési eljárások mellett is,
találkozunk olyan esetekkel, amikor a



csontok egyszerűen nem akarnak
összeforrni. Ugyanolyan keserű
csalódást okoznak most is, mint amikor
Rip feküdt a vizsgálóasztalon. Én törtem
meg a csendet.
– Sajnálom, Jack, ugyanaz a helyzet.
– Vagyishogy nem forrt össze?
– Ez az igazság.
A gazda ujjával az alsó ajkát
dörzsölgette.
– Akkor hát nem fog tunni ránehezedni
arra a lábára?
– Elképzelni sem tudom, hogyan tehetné.
– No igen… igen… Na jó, maj’ csak
megláttyuk, mire megy így!



– De Jack – mondta gyengéden
Siegfried. – Így nem mehet semmire. Egy
kutya semmilyen körülmények közt nem
képes járni, ha ugyanazon az oldalon
mind a két lába használhatatlan.
Ismét beállt a csend, és láttam, amint az
ismerős felhő leereszkedik a gazda
arcára. Tudta, mi jár az eszünkben, és
nem volt hajlandó elfogadni. Igazából
sejtettem is, mi lesz a következő szava.
– Szenved a kutya?
– Nem, nem szenved – válaszolta
Siegfried. – A törés már nem okoz neki
fájdalmat, a bénulás pedig amúgy is
fájdalommentes; de járni képtelen lesz,
nem érti?
Jack azonban addigra már karjába



emelte a kutyát.
– Mindegy, azér’ adunk neki még egy
leheccséget! – jelentette ki, és már ott
sem volt.
Siegfried két kézzel nekitámaszkodott a
vizsgálóasztalnak, és kérdő tekintettel
meredt rám.
– Nos, James, neked mi a véleményed a
dologról?
– Ami neked – feleltem lehangoltan. –
Szegény öreg Jack!
Mindig, minden jószágának ad egy
lehetőséget; de ezúttal nemigen
reménykedhet…
Tévedtem. Jó néhány héttel később
kihívtak a Scott-gazdaságba egy beteg



borjúhoz, és az első, amit megláttam,
Rip volt, amint fejéshez terelgette be a
teheneket. Valósággal cikázott ide-oda a
csorda mögött, szépen áthajtotta az
egészet a kapun, én pedig elhűlten
figyeltem.
Változatlanul nem tudott komolyabban
ránehezedni egyik jobb lábára sem,
mégis vígan rohangált! Ne kérdezzék,
hogyan csinálta, mert máig sem tudom;
de valahogy kimesterkedte, hogy a súlyát
a két erős bal oldali végtag viselje, míg
a másik két mancs éppen csak súrolta a
talajt. Talán valami egyensúlyozó
művészetet fejlesztett ki magában, mint
az egy keréken bicikliző artisták, de mint
mondom, halvány sejtelmem sincs,
miként művelte. És ami a legnagyszerűbb



az egészben, a régi, barátságos, kedves
Rip semmit sem változott: amikor
észrevett, ugyanúgy csóválta a farkát,
ugyanúgy lihegett a gyönyörűségtől, mint
korábban.
Jack annyit sem szólt, hogy „Ugye,
megmondtam!”, pedig azt sem bántam
volna, ha kicsúfol, hiszen öröm volt
látnom, hogy a kis állat el tudja végezni
szeretett munkáját.
– Ez a bornyú, Mr. Herriot… – kezdte
Jack, de hirtelen izgatottan rámutatott az
istálló tetején tollászkodó galambra. –
Nicsak, javulóban van a kis mitugrász!
Már hónapok óta figyelem. Csontbőr vót,
úgy lesoványkodott, de most mán kezd
gömbölödni…



Magamban elmosolyodtam. Lám, Jack
még a galambokon is rajta tartja a
szemét! A gazda eközben nagy nehezen
visszatért a gyakorlatiasabb gondokhoz.
– Na, szóval ez a bornyú. Ilyet se értem
még meg! Folyvást csak körbe-körbe jár,
mintha megkergűt vóna.
Nagyon lelombozódtam. Azt reméltem
ugyanis, hogy ezúttal valami egyszerűbb
dologgal találkozom. Az utóbbi időben
nemigen volt szerencsém Jack állataival
– hol a gyógymódom bizonyult
sikertelennek, hol a prognózisban
tévedtem, és most olyasmire vágytam,
amit kirázhatok a kisujjamból. De amit
Jacktől hallottam, rosszat sejtetett.
Az alig egy hónapos, a Shorthorn-



tenyésztők kedvenc sötét
rozsdavörösében pompázó, takaros kis
borjú a szalmán hevert, és egészen
normálisnak látszott, csak a fejét
döntötte félre egy kissé. Jack lába
hegyével könnyedén meglökte a farát,
mire a borjú felállt.
Ettől kezdve azonban már egyáltalán
nem látszott normálisnak, mivel, mintha
egy mágnes vonzotta volna, támolyogva
elindult jobb felé, és nekiment a falnak.
Valahogy összeszedte magát, és ismét
nekilódult nagy gyámoltalanul, megint
csak jobb felé. Kétszer is körbejárta a
bokszot, végül az ajtónál összerogyott.
Aha, tehát erről van szó! Fellélegeztem,
de egyszersmind aggódtam is, mert már
tudtam, mi a baja a kis jószágnak, és



majdnem biztosra vettem, hogy meg
tudom gyógyítani… De csak majdnem
biztosra.
A borjúnak 41 fokos láza volt.
– Ezt a betegséget listeriozisnak hívják,
Jack – mondtam.
A gazda értetlenül nézett rám.
– A másik neve: marhák forgó kórja – és
maga is látja, miért! Ez egy
agykárosodás, aminek következtében az
állat kénytelen így, körbe-körbe járni…
– Ennek is az agyával van baja, mint a
bárányoknak? – komorodott el Jack. –
Mencsisten, csak nincs itt valami átok a
levegőben? Lehet, hogy a végin még
minden jószágom megkergül?! –



Hallgatott egy sort, lehajolt a borjúhoz,
és simogatni kezdte. – Oszt ha jól
vélekszek, ezen se tud segélni, ugyi?
– Remélem, hogy valamit azért tehetek,
Jack. Ez különben is egészen más, mint a
bárányok rézhiánya. Ebben az esetben
egy kórokozó támadta meg az
idegrendszert, és egy kis szerencsével
talán sikerül meggyógyítanom a borjút.
Legszívesebben keresztbe tettem volna
az ujjamat. A jártasságom még
korántsem volt kielégítő ezen a téren.
Csak alig néhány ilyen esettel
találkoztam, és a háború előtt ezek
kivétel nélkül gyógyíthatatlannak
bizonyultak; de azóta kiderült, hogy a
kórokozó reagál az antibiotikumokra, és
így a helyzet megváltozott. Nem egy



listeriosisban szenvedő állatot láttam
teljesen felépülni néhány nap alatt.
Jól felráztam a penicillin-streptomicin
szuszpenziós ampullát, és beadtam 5
köbcentit a borjú combjába.
– Holnap megint kijövök – mondtam. –
Remélem, addigra javul valamicskét a
kis pára.
Másnapra megszűnt a borjú láza, de a
tünetek nem mérséklődtek.
Megismételten az injekciót, és
megígértem, hogy újra eljövök.
És jöttem és jöttem és jöttem, újra meg
újra, mert teljesen nekikeseredtem, de
eltelt egy hét, és bár a borjú
hőmérséklete normális volt, az étvágya
pedig kitűnő, változatlanul csak



keringett…
– A szíve szerint most mi a véleménye a
dologrul, Mr. Herriot? – kérdezte a
gazda.
A szívem szerint ordítva szidtam volna a
sorsot. Mi van itt? Valamiféle rontó
varázslat ül ezen a helyen?! Miért nem
sikerül itt nekem semmi? Vettem egy
mély lélegzetet, és igyekeztem
lehiggadni.
– Rettentően sajnálom, Jack, de úgy
látszik, nem vergődünk zöld ágra! Az
antibiotikum megmentette a borjú életét,
de az idegrendszerét bizonyosan valami
károsodás érte már. Szerintem semmi
remény nincs arra, hogy felépüljön.
Jack mintha mit sem hallott volna ebből.



– Fájintos kis jószág, ráadásul üsző, és a
legjobb tehenemtül van. Veszettül jó
tejelő lesz belüle! Nízze csak a formáját,
meg azt a gyönyörű színit! Szedernek
körösztöltük el…
– Igen, Jack, de hát…
Jack megveregette a vállamat, és kiterelt
az udvarra.
– Hát, azér’ köszönöm, Mr. Herriot!
Hóttbiztos, hogy maga megtett mindent,
ami telt magátul.
Nyilvánvalóan nem óhajtott tovább
csevegni a tárgyról.
Mielőtt elmentem, még egy utolsó
pillantást vetettem a szalmán keringő
borjúra. Míg a kocsi felé bandukoltam,



Rip ugrált a lábam körül, és csaknem
használhatatlan lábai újabb csúfondáros
bizonyítékát adták állatorvosi
tudományomnak. Hát csakugyan, miféle
lódoktor vagyok én?
Amikor beindítottam a motort, kinéztem
a nyitott ablakon, és már-már szóra
nyitottam a szám, de hirtelen észrevettem
Jack arcán a jól ismert felhőt. Semmiféle
tanácsot nem kívánt hallani tőlem, hogy
mit csináljon a borjújával. Szemlátomást
úgy döntött, hogy ad még egy lehetőséget
Szedernek.
Mint kiderült, Jacknek érdemes volt
bizakodnia, és az én prognózisom ismét
tévesnek bizonyult; de nem
hibáztathatom magamat, hiszen Szeder
felépülésének mozzanatai egyetlen



szakkönyvben sem szerepelnek…
A következő két év folyamán az
idegrendszeri tünetek fokozatosan
csökkentek. A javulás szinte
észrevehetetlenül lassan ment végbe, de
valahányszor kint jártam Jack
gazdaságában, és benéztem a borjúhoz,
az állat legnagyobb elképedésemre, egy
kicsit mindig jobban volt. A hosszú
hetekig tartó manézsjárás lassacskán
megszűnt, mindössze annyi maradt csak
belőle, hogy a borjú időnként
eltámolyodott jobb felé. Ez viszont a
múló hónapokkal arra korlátozódott,
hogy hajlamos volt félrehajtani a fejét,
mígnem egy szép napon, amikor
benéztem hozzá, megállapítottam, hogy
immár ez is a múlté, és egy gyönyörű,



normális, kétéves üsző lődörgött
gondtalanul ide-oda a szalmán! Nem
bántam egy pillanatig sem, hogy
tévedtem. Ujjongtam örömömben.
– Jack! Mondtam – Hát ez bámulatos! A
fejemet tettem volna rá, hogy ez az üsző
reménytelen eset, és lám, most itt van és
kutya baja.
A gazda rám mosolygott, a szeme
huncutul megvillant.
– Úgy biza, Mr. Herriot, Szederrel télleg
lefőztem a világot, és asszem, mire
elgyün az ideje, ű lesz a legjobb tehenem
a csordában. Csakhogy… – Felemelte az
ujját, és a mosolya még szélesebb lett. –
Tuggya, azér’ nem egészen tökéletes ám!
– Hogy nem egészen… mire gondol?



– Hát, hogy van nekije egy kis furasága.
– Odahajolt hozzám, mint aki nagy titkot
közöl. – Figyejje csak a képit!
Az üszőre meredtem, és a nyugodt
szempár enyhe érdeklődéssel bámult
vissza rám. Egy-két percig némán
vizslattuk egymást, aztán a gazdához
fordultam.
– Nos, én semmi hibáját nem látom.
– Figyejje csak még egy darabig! –
mondta Jack. – Nem mindig csinyája…
– De mi az, amit csinál? – Semmit sem
értettem. – Én igazán nem ve… te jó
szagú Úristen!
A gazda nagyot nevetett, és hátba vágott.
– No látta?



Láttam ám, és mondhatom, elképesztő
volt. Szeder váratlanul félrehajtotta
fejét, és hunyorított egyet, amitől békés
ábrázata teljesen elváltozott. A
mozdulatban volt valami emberi, sőt mi
több, engem kifejezetten a húszas évek
filmjeinek „vámp”-jaira emlékeztetett: a
flörtölő démonra, aki csípőre tett kézzel,
csábító kacsintással inti magához
hódolóját. Amolyan „No mi lesz, jössz
már?” – pillantás volt!
Jack még mindig nevetett.
– Ugyi, hogy ilyet nem látott még, Mr.
Herriot?
– Ilyet még soha, igaza van! Hát ez nem
mindennapi! Milyen gyakran szokta
csinálni?



– Hébe-korba. Asszem, ezt is elhaggya
maj’, mint a többit, nem?
– Gondolom, igen – mondtam. – De
hallja, ez valami egészen különös.
– Aha! – bólintott a gazda. – Van benne
valami csuda kis pimaszság. Folyvást
úgy érzem, mintha meg akarna kérni
valamire.
Én is elnevettem magam.
– Igen, pontosan olyan. Az ember azt
hinné, hogy közölni próbál valamit,
pedig természetesen nem egyéb az egész,
mint a betegség utolsó maradványa. De
édes mindegy; a fő dolog, hogy mutatós,
nagyszerű üsző lett belőle.
– De még mennyire az! – mondta Jack. –



Örülök, hogy kitartottunk mellette. –
Kedves volt tőle, hogy többes számban
beszélt. – Mán meg is hágattam, és úgy
vélekszek, épp idejiben leborjazik, hogy
elvihessem Darrowbyba a kiállításra.
– Szerintem érdemes lesz. Igazi kiállítási
példány, annyi szent!
És nem vitás, hogy Szeder tőrőlmetszett,
klasszikus Shorthorn-tehénné fejlődött, e
ma már elveszett fajta minden
szépségével és jó tulajdonságával: a
gyönyörű, egyenes háttal, a finoman
rajzolt faroktővel, a pazarnak ígérkező
tőggyel. Festeni sem lehetett volna
szebbet.
De még festeni valóbb volt néhány
hónappal később, amikor ott állt a



kiállítási ring közepén, az augusztusi
napsütésben szinte lángoló rőt-vörös
szőrével. Nemrég borjazott, feszes tőgye
a sarkain hetykén szétmeredő kis
csecsekkel valósággal kidagadt hátsó
lábai közül.
Egyértelműen kiderült, hogy dobogóra
érdemes, és végtelenül kellemes érzés
volt számomra, hogy a két és fél évvel
ezelőtt látszólag halálra ítélt kis jószág
most esetleg bajnoki díjat nyer.
Szeder végül igencsak válogatott
társaságba került. A bíró, Rowan
dandártábornok hosszú mérlegelés után
három tehénre szűkítette a mezőnyt, és a
másik két vetélytárs, egy vörös-fehér
meg egy világos borzderes, szintén
csodaszép állat volt. A verseny



szorosnak ígérkezett…
Maga Rowan dandár tábornok is
tüneményes látványt nyújtott. A kiváló
katonatiszt, s egyben „úri gazdálkodó” a
megye minden szarvasmarha-
kiállításának utolérhetetlen bírája volt.
Öltözéke és egész magatartása
tökéletesen megfelelt pozíciójának. A
magas, szikár alak az általa egyébként
roppant daliásan viselt hibátlan szabású,
pepita öltöny, a sárga mellény, a
csokornyakkendő meg a cilinder nélkül
is imponálóan arisztokratikusnak hatott.
S a tény, hogy egyike volt a keveseknek,
akiken valaha is monoklit láttam, csak
feltette az i-re a pontot.
A tábornok kifeszített vállal, hátán
összefont kézzel, sétált fel-alá a tehenek



kis sorfala előtt, és időnként, amikor
előrehajolt, hogy tüzetesebben
megvizsgálja valamely részletet,
megigazgatta szemén a monoklit. Csak a
vak nem látta, hogy nehezére esik a
döntés.
Rendes körülmények közt is rózsás képe
vörösen lángolt, érzésem szerint nem
annyira a napsütéstől, mint inkább az
elnöki sátorban a szemem láttára
elfogyasztott szódás brandyk hosszú
sorának egyenes következményeként.
Összecsücsörített szájjal közelebb lépett
Szederhez, aki türelmesen álldogált a
sor hozzám közelebb eső végén, Jack
Scott kötelén.
A dandártábornok előrehajolt, és az állat
képébe bámult, mintha a szemét



vizsgálná. S akkor valami történt. Én
Szeder mögött álltam, az ábrázatát tehát
nem láttam – de feltehetőleg kacsintott,
méghozzá az engem is meghökkentő
módon. Annyi mindenesetre kétségtelen,
hogy valami hirtelen megrendítette a
dandártábornok patríciusi nyugalmát!
Szemöldöke felszaladt, a monoklit
kiejtette a szeméből, és az néhány
másodpercig a zsinegén himbálózott, de
gazdája végül elkapta, megtörölgette, és
visszaillesztette a helyére.
Aztán megint tanulmányozni kezdte
Szedert, behatóan és meglehetősen
hosszadalmasan; sőt még amikor
továbbhaladt is, vissza-vissza nézett rá
egyszer-kétszer. Világosan olvastam a
gondolataiban. Azon törte a fejét, hogy



vajon valóban látta-e, amit látott – vagy
csak a brandy tette volna?
Amikor visszafelé lépkedett a
tehénsorfal előtt, már a döntésre kész
férfiú kifejezése ült az arcán, aki most
végleg határozni fog, még ha a világ
három leggyönyörűbb állatával került is
szembe. Végezetül megállt Szeder előtt,
és miközben még egyszer, utoljára
szemügyre vette, hirtelen megrezzent, én
meg úgy éreztem, hogy Szeder alighanem
újfent előrukkolt mutatványával.
A dandártábornok ezúttal fegyelmezte
arcát, de noha a monokli a helyén
maradt, viselője láthatólag megrendült.
A jelek szerint azonban eloszlottak a
kétségei. Szedert azonmód az első helyre
jelölte; a második a vörös-fehér lett, a



harmadik a borzderes.
Szilárd meggyőződésem, hogy a
tábornok helyesen döntött, bár némi
részvétet is érzek iránta. Nagy
megrázkódtatás lehetett a tömérdek
brandy után egy tehén, aki kérni akar tőle
valamit. A szerencsétlen flótásnak
nemigen volt választása.



A kecskék táplálkozási szokásai
kifürkészhetetlenek

– Borzalom! Szörnyűség! Iszonyat!
Olyan halálra rémült, fültépő sikítás
áradt a kagylóból, hogy ijedtemben
csaknem elejtettem.
– Kicsoda… kivel beszélek?
– Itt Mrs. Derrick! Jaj, micsoda
katasztrófa!
– Az ég szerelmére, Mrs. Derrick, mi
történt?
– A kecském, Mr. Herriot! Rettenetes!
A fiatal Derrick házaspár nemrég
költözött az egyik Darrowby melletti
faluba. Mindketten harmincas éveik



elején jártak. Ronald Derrick
banktisztviselő volt, és naponta beutazott
munkahelyére, Brawtonba. Felesége, a
roppant csinos, minden szempontból
szeretetre méltó fiatalasszony azonban
kissé kelekótyának látszott, és amikor
elmondta, hogy beszerzett magának egy
kecskét, nyomban rossz előérzetem
támadt. Erősen megmarkoltam a
telefonkagylót.
– Valami baleset érte a kecskét?
– Jaj, dehogy, a kecskének semmi baja.
Hanem a paradicsomok.
– Paradicsomok?!
– Igen, az az ocsmány dög bezabálta a
férjem egész paradicsomtermését! Merő
véletlenségből nyitva felejtettem a



melegház ajtaját.
A hideg futott végig a hátamon. Ronald
Derricknek a paradicsom volt a szíve
csücske, és mivel magam is hódolója
vagyok ennek a lenyűgöző növénynek,
mindig nagy érdeklődéssel szemléltem
meg büszkén mutogatott bokrait.
Mint sok más vidékre költöző ember,
Derrickék is szenvedélyesen
belevetették magukat a falusi
tevékenységekbe, mindenféle zöldséget
termeltek nagy hátsó kertjükben, és
állatokat is tartottak: néhány baromfit, a
gyerekeiknek pónilovakat, és persze, a
kecskét. De Ronald számára a
paradicsom volt a világ teteje.
A kertben egy kis melegházat is



felállítottak, és legutóbbi látogatásom
alkalmával Ronald jogos büszkeséggel
vezetett be a tizenkét bokorhoz. Mivel
akkor csak július elején jártunk, a
gyümölcsök még aprók és zöldek voltak,
de láthatólag nagyszerűen fejlődtek.
– Tüneményesek – dicsértem meg a
„gazdát”. – Nagyszerű termése lesz!
Ronald boldog mosolya jutott eszembe,
míg felesége tovább sopánkodott a
fülembe.
– A férjem minden áldott reggel
egyenként megszámolja őket, Mr.
Herriot! Sőt, épp ma jelentette nekem,
mielőtt az irodába ment, hogy pontosan
kettőszázkilencvenhárom darab termés
van. Könyörgök, jöjjön el hozzánk! Attól



félek, hogy ha Ronald hazaérkezik,
egyszerűen megfojtja a kecskét; de
engem is! – Kis csend következett. – Jaj,
azt hiszem, őt látom innen az ablakból!
Jesszusmáriám, megjött!…
Akkora csattanással vágta le a kagylót,
hogy kis híján berepedt a dobhártyám, és
azon kaptam magam, hogy remeg minden
tagom. Te jóságos Ég, hát mégis, mit
várnak tőlem? Mi vagyok én,
békefenntartó erő? Az én dolgom volna
megelőzni egy gyilkosságot? Ámbár, ami
azt illeti, nem túl valószínű, hogy Ronald
Derrick erőszakhoz folyamodik, amilyen
szelíd, jóindulatú fiatalember. De azt
nem csodálnám, ha éktelen dühbe
gurulna – és mit lehessen tudni, talán a
kecske is belebetegszik a lakomába. No,



egye penész. Kirohantam a kocsihoz.
Tíz perccel később megérkeztem a
katasztrófa sújtotta területre. Derrickék
egy bájos, ódon udvarházban laktak,
amelynek egyik oldalán nyitott behajtó
vezetett a veteményeshez.
Végigszáguldottam rajta, kiugrottam a
kocsiból, és legott elém tárult a
szívfacsaró látvány.
Az arcán csurgó könnyek dacára is
észbontóan csinos Mrs. Derrick a
gyepen toporgott, és csuromvizes kis
zsebkendőjét gyömöszölgette.
– Drágám – zokogta –, csak egy
pillanatra mentem be, a locsolókannáért!
Nem értem, hogyan felejthettem el
becsukni az ajtót…



Férje nem válaszolt, lesírt róla, hogy
gyásza mélyebb, semhogy azt szavakba
önthetné. A melegház nyitott ajtajának
dőlve, mereven bámult befelé.
Alighanem el sem mozdult még onnan,
mióta hazaérkezett, mert sötét
öltönyével, keménykalapjával, a kezében
fityegő aktatáskával úgy festett, mint egy
álltó helyében sóbálvánnyá dermedt
bankigazgató.
Mögéje lopakodtam, és a válla fölött
bekandikáltam a melegházba. A látvány
minden elképzelésnél bizarrabb volt. A
kecskék ízlése és táplálkozási szokásai
gyakran kifürkészhetetlenek; Derrickék
kecskéje például, ki tudja, miért, csupán
a paradicsomokat meg a levélzetet falta
le a bokrokról, és otthagyta a karcsú,



zöld szárakat, amelyek takarosan a
karókhoz kötve, csupaszon és
szánalmasan futottak fel a melegház
mennyezetéig.
Magam is paradicsomrajongó lévén,
mélységesen együtt éreztem Ronalddal,
de tenni itt már semmit sem tehettem az
érdekében. Megveregettem a vállát,
motyogtam néhány részvétteli szót, ő
azonban rezzenéstelenül bámulta tovább
a kopasz bokrokat.
Észrevettem, hogy a kecske a kert túlsó
végében van kipányvázva. Milyen
érdekes – hogy az ördögbe sikerült
elszabadulnia onnan, hogy véghezvigye
ezt a pusztítást?! De nem akartam tovább
növelni a feszültséget, és inkább szóba
sem hoztam a problémát.



Egyéb teendő híján odaballagtam a
kecskéhez, és szemügyre vettem. Sárga
szeme jókedvűen csillogott,
nyilvánvalóan remekül érezte magát, és
semmilyen tekintetben nem igényelte
szolgálataimat. Mi több, míg figyeltem,
egy salátát kezdett harapdálni óriási
élvezettel. Szavamra mondom, őszintén
sajnáltam Derrickéket, de csak
csodálattal tudtam adózni annak a
teremtménynek, amelynek az étvágyát
nem elégítette ki
kettőszázkilencvenhárom darab
paradicsom.
Az állatorvos életének java részét az
efféle apró-cseprő kis incidensek töltik
ki. Talán mindennapiak, de
szórakoztatók. Például az, amikor meg



kellett vizsgálnom Rupe és Will Rowney
csordáját. Rupe és Will sehogy sem
fértek össze. Az agglegény testvérpár
hosszú éveken át vezetett közösen egy
tejgazdaságot, de úgy látszott, nincs az a
csekélység, amiben képesek lennének
egyetérteni.
A vizitek mindig is feszélyezetten
zajlottak náluk, mert a fivérek
szakadatlanul veszekedtek és
kifogásolták egymás cselekedeteit, de
aznap még az is kiderült, hogy
egyszerűen elfelejtették benn tartani a
vizsgálathoz a teheneket.
Egy kicsit félrehúzódtam, amíg ezen
marakodtak.
– Montam én neked, hogy az az értesítő



mára szól!
– Hazucc, mer’ te aszontad, keddre. Én
montam, hogy mára!
– Na, hoci csak ki azt a nyavalyás lapot,
hagy nízzük meg még eccer!
– Hogy a kórságba hozzam? Begyútottál
vele, te félnederes!…
Egy darabig hallgattam a civódást, aztán
tapintatosan közbeszóltam:
– Jól van, no! – mondtam. – Nem történt
olyan nagy baj. A csorda itt van a
legelőn. Nem telik sokba beterelni!
Rupe még egy dühödt pillantást vetett
fivérére, és felém fordult.
– Persze, hogy nem tellik sokba, Mr.
Herriot! Az istálló is nyitva van. Maj’ én



beszólongatom üket.
Teleszívta a tüdejét, és harsányan
rázendített:
– Gyere, Piszeorrú, gyere, Bőgőmanci,
gyere, Szarosfarkú, gyere, Nagycsöcsű,
gyere, Tökfej!…
Will nem bírta elviselni, hogy háttérbe
szorítsák, és maga is elbődült:
– Gyere, Létralábú! Gyere, Világlustája!
…
Rupe megvetően rászegezte a szemét,
aztán felém hajolt.
– Ne haraguggyon a bátyámra, Mr.
Herriot! – súgta oda bizalmasan. – Mán
leteremtettem nem eccer, oszt mégis
mindig illen eszement neveket ad a



teheneknek.
Az emberek különbözősége
világéletemben érdekelt. Egyszer
kihívtak egy dagadt lábú ökörhöz. A
tulajdonos a fiatal gazdák új
nemzedékéhez tartozott, mezőgazdasági
technikumot végzett, és járatos volt a
modern tudományban. Amúgy rendes,
derék srác volt, de mint kortársainak
többsége, azt a kellemetlen érzést
keltette bennem, hogy legalább annyit
tud, mint én.
Megmutatta az állatot.
– Egy kis gyulladás – közölte. –
Alighanem baktériumok hatoltak be ezen
a horzsoláson. Úgy vélem, hogy
körülbelül húsz köbcenti tartósan ható



prokain penicillinre van szüksége,
intramuszkulárisan.
Persze, igaza volt, én pedig illően
beadtam a dózist az állat farkába.
Történetesen nyomban ezután egy
hasonló esethez kellett kimennem, alig
két kilométerrel messzebbre, de ott
másfajta volt a gazda. Az öreg Ted
Buckle hívott ki, egyik kedvencem, aki a
gyorsan fogyatkozó, régi vágású
emberek közé tartozott.
– Hát meggyütt, Mr. Herriot! – mondta,
és bevezetett az istállóba. Az egyik
sarokban álló, sánta tinóra mutatott. –
Asszem, annak a taknyosnak nem ártana
egy döfés a valagába.
Aztán ott volt Mr. Bogg, akinek a



zsugorisága legendás lett egy olyan
közösségben, ahol egyébként is
alaptörvény a takarékosság. Számos
történetet hallottam a fukarságáról, de
akadt néhány dédelgetve őrzött saját
emlékem is róla.
Remek Ayrshire-tehenekből álló
csordája volt, és mellékesen néhány
pulykát meg tyúkot is tartott. Nemigen
lehetett szűkében a pénznek, annyi szent.
A pulykáinál gyakran előfordult a
feketefej-szindróma, és ilyenkor mindig
bejött hozzánk Stovarsol-tablettáért,
amivel ezt akkoriban gyógyítottuk.
Egy szép napon ismét beállított a
rendelőbe.
– Nízze csak! – mondta. – Azér’ az ötven



vagy száz nyamvatt kis piruláér’ folyvást
ide köll gyünnöm, ami kész veszőccség!
Vásárlok én magátul inkább egy egész
skatulával, oszt így megspórolok egy
csomó futkározást.
– Nagyon helyes, Mr. Bogg, igaza van! –
feleltem. – Ez sokkal okosabb lesz.
Mindjárt hozom a dobozt.
Kisiettem érte a gyógyszerkamrába.
– Tessék – mutattam fel a skatulyát. –
Véletlenül nincs is több belőle raktáron.
Ebben ezer darab volt, de kinyitottuk, és
néhányat elvitt valaki. Gyakorlatilag
azonban teli van.
– Elvittek… néhányat…? – Láttam a
szemén, mennyire megriadt, hogy ezer



darabért kell fizetnie, mikor kevesebbet
kap.
– Kár aggódnia – mondtam. –
Legfeljebb, ha egy tucat hiányzik belőle,
egy szemmel sem több.
Szavaim vajmi kevéssé nyugtatták meg,
és igencsak komor, gondterhelt képpel
távozott a rendelőből.
Még aznap esete visszajött. Nyolc óra
tájt csengetett be, és a kapu előtt, a
lépcsőről nézett velem farkasszemet.
– Csak azér’ gyüttem, hogy megmongyam
– közölte mogorván –, megszámótam a
pirulákat, oszt csak
kilencszáznyócvanhét darab vót össze-
vissza!…



Egy másik alkalommal tojásért mentem
Mr. Bogghoz. Tőle vásároltam hetente
egy tucatot, mert a gazdasága a város
szélén volt. Otthon azonban kiderült,
hogy a zacskóban csak tizenegy darab
van, és ezt a következő héten szóvá is
tettem neki.
– Mr. Bogg! – mondtam. – A múltkor
csak tizenegy tojást adott.
– Aha, tudom – felelte, és arcizma sem
rándult. – De az egyiknek dupla sárgája
vót!
Kedves emlékem az is, amikor egy
alkalommal – egyetlen alkalommal! –
rövidnadrágban jártam végig a
gazdaságokat.
Családi nyaralásról jöttünk éppen



vissza, Skóciából. Nagyszerű időnk volt,
s miután két hetet trikóban-
rövidnadrágban töltöttem, fellázadtam a
munkahacukám ellen.
Hálószobánk ablakából kinéztem a tiszta
égboltról tűző napsütésbe, és hirtelen
elhatározással a sortnadrágomat
rántottam fel. Míg végigbaktattam a
hosszú kerten a kocsihoz, vádlijaimat
enyhe szellő simogatta, és félig hunyt
szemmel, felszabadultan élveztem hűsítő
leheletét. Úgy éreztem, mintha még
mindig nyaralnék, mintha még Ullapool
környékén járnám a hegyeket.
Cselekedetem helyességébe vetett hitem
csak megszilárdult, amikor az első
gazdaságban kiszálltam a kocsiból.
Aznapra valódi hőség ígérkezett, a zöld



táj szinte villódzott a hajnali párában.
Igazam volt, a vidéki állatorvos
munkájához nyáron a sort a megfelelő
viselet!
Kopogásomra a kisbérlő felesége, az
idős Mrs. Meynell nyitott ajtót. Vidor
köszöntésemre nem is válaszolt; némán,
mintegy megigézve meredt pucér
térdemre. Kis szünet után megismételtem
kérdésemet:
– A férje itthon van, Mrs. Meynell?
– Nincs… nincs itthon… – Csak nagy
nehezen sikerült levennie szemét a
térdemről. – Kinn van a fődön, az egyik
falat tódozza. – Végre felnézett az
arcomba. – Ne haraguggyon, Mr.
Herriot, de mikó kilestem az ablakon,



aszittem, valami cserkészkölök gyütt be
hozzánk!…
Kissé zavartan nyitottam ki a legelőre
vezető kaput, és ballagtam el a hosszú
rét végébe, ahol a gazda a kihullott
köveket rakosgatta vissza falba.
Közeledésemre nem neszeit fel, úgyhogy
hátulról köszöntem rá.
– Jó reggelt, Mr. Meynell. Micsoda
gyönyörű időnk van!
Az öregember megfordult, és nagyjából
ugyanúgy reagált, mint a felesége. Meg
sem mukkant, csak mereven bámulta a
térdemet, hosszan, mosolytalanul,
mígnem kezdtem már kényelmetlenül
érezni magam. Végül megtörtem a
csendet.



– Úgy tudom, beteg az egyik borja.
A gazda lassan bólintott, de váltig csak a
térdemet nézte. Megköszörültem a
torkom.
– Egy kis hasmenése van, ugye?
– Aha… aha… egen.
Viselkedése mit sem változott, miért is
úgy véltem, hogy így nem megyünk
semmire.
– Nos – mondtam –, nem kellene
megnéznünk?
Az öregember minden figyelmeztetés
nélkül a rövidtávfutók startpozíciójába
vágta magát; fél térddel a füvön,
szétmeresztett ujjaira támaszkodott.
Lelkesen felpillantott rám:



– Gyüjjön, fussunk versenyt a házig!



Kéjutazás Isztambulba

Megint előreugrom a háborút követő
évekből 1963-ba. John Crooks ekkor
ismét nálunk vendégeskedett.
Beszélgetés közben egyszer csak
hátradőlt a széken, és elnevette magát.
– Tudod, Jim, gyakran eszembe jut az
oroszországi utazásod, és amit meséltél,
abból nem úgy fest, mintha szerfölött
kényelmes lett volna. Kilences erősségű
vihar, hajszál híján elkerült dutyi,
csaknem neked rontó, ádáz szelindek…
Nézetem szerint ne lehetett valami nagy
élvezet! Sőt némi lelkifurdalásom is van,
hogy odaküldtelek…
– Ilyesmire ne is gondolj, John! –
mondtam. – Istenien éreztem magam.



Semmi pénzért el nem mulasztottam
volna.
– Sokat törtem a fejem – egyenesedett ki
John. – Ilyen kaland után igazán
megérdemelsz egy kis luxust meg
pihenést, és most pont effélét szánok
neked.
– Mi lenne az?
– Hát ide figyelj! – hajolt közelebb
csillogó szemmel. Johnt magával ragadó
lelkesedése és ékesszólása emelte az
állatorvosi szakma vezető egyéniségei
közé, és mint a legtöbb embert, engem is
könnyen rabul ejtett természetes varázsa.
– Múlt tavasszal egy fantasztikus utazást
tettem: Jersey-teheneket kísértem
Isztambulba. Volna kedved ilyesmihez?



– Isztambul? – Lelki szemeim előtt
menten felragyogott a titokzatos Kelet:
mecsetek, minaretek, kéklő égbolt, sima
tenger, egzotikus illatok, Seherezádé…
– Bizony, Jim, szédületes volt! Hullból
Jerseyre hajóztunk, ott felvettük a
teheneket, aztán irány Gibraltár! Onnan
kezdve merő kéj volt az utazás azon a
csodaszép Földközi-tengeren. A tehenek
remekül élték világukat, egy szál dolgom
nem akadt velük, csak faltam a pazar
kajákat, sütkéreztem a fedélzeten, és
szundikáltam fényűző kabinomban. A
tenger jóformán nem is fodrozódott,
mindvégig hét ágra sütött a nap, és olyan
helyeket láttam, amelyekről addig csak
álmodtam: a görög szigeteket, Ázsia
partjait, és persze, Isztambult…



– Azt mondják, gyönyörű város.
– De még mennyire! – mondta John. – A
saját szemeddel kéne látnod. Leírni
úgysem lehet… egyszerűen varázslatos!
– Jutott rá egy kis időd, hogy
körülnézhess?
– Jutott ám! Tizenhét napig tartott az út,
és két teljes napom volt bámészkodásra.
A teheneket nyomban kihajózták, mihelyt
megérkeztünk, és azontúl magam
rendelkeztem az időmmel. A Kiviteli
Társaság egy ötcsillagos hotelban
szállásolt el, luxuslakosztály, mesés
koszt, miegymás… mondhatom neked,
tüneményes volt. Úgy éltem, mint egy
szultán!
– És fizetést is kaptál mindezért?



– Kaptam hát, és te is fogsz kapni.
– Komolyan gondolod, hogy elmehetek?
– Igen, Jim, persze, hogy mehetsz! –
vigyorgott John. – Augusztusban
szállítanak Jerseyről egy újabb
rakományt, és téged nevezlek ki
kísérőnek.
– Hát ez csodás – dörzsöltem a kezem –,
de veled mi a helyzet? Nem akarsz
megint odautazni?
– Nem állítom, hogy nem volna
kellemes, de nem hagyhatom faképnél túl
sűrűn a praxisomat. Mindenképpen te
utazol, vagy egy másik barátom.
Így kezdődött az újabb kis kaland. A
következő hetekben, míg körutaimat



róttam, a kocsim ablaka mellett tovatűnő
zöld hegyek, harasztos lejtők képe össze-
összekeveredett szilajon szárnyaló
fantáziám termékeivel. Az ismeretlen
tájak mindig érdekeltek, és mint már
említettem, tengeri csavargók vére folyik
az ereimben. Szinte az orromban éreztem
a végtelen óceán üdén sós illatát, amely
úgy megbabonázott Klaipéda felé,
csakhogy ezúttal napsütés vár rám,
nyugalmas tenger, és az út végén ott a
föld egyik legizgalmasabb városa.
Mint John megígérte, augusztus elején
felhívott Mr. Costain, a Kiviteli
Társaság képviselője.
– Kérem, hogy nyolcadikán, csütörtökön
délután kettőre fáradjon be az irodánkba
– mondta. – Innen aztán majd én viszem



ki Gatwickbe.
– Gatwickbe?
– Igen, oda. A gép este nyolc körül fog
felszállni.
– Repülőgép?! Én azt hittem, hajón
megyünk…
Mr. Costain meglehetősen hosszan
nevetgélt ezen.
– Dehogyis, dehogyis… honnan veszi
ezt?
– John Crooks hajóval ment.
– Ja igen, John véletlenül csakugyan
hajón utazott, és azt hiszem,
természetesnek vélte, hogy a
legközelebbi szállítmányt is azon
küldjük. De higgye el, nagyon fogja



élvezni a repülést is, és így legalább
gyorsan túlesik az egészen! Nem egészen
négy nap alatt.
– Értem.
Csakhogy én nem akartam gyorsan
túlesni az egészen. Én arra a ráérős,
élvezetes tizenhét napra számítottam. De
egye penész, ebből is kisülhet valami jó.
– Rendben van – mondtam. – Időben ott
leszek.
Indulás előtti este táskámba
csomagoltam mindazt, amit
Oroszországba is magammal vittem:
antibiotikumokat, káliumot, szteroidokat,
kötéseket, varróanyagokat. Azt
reméltem, hogy ezúttal semmire nem lesz
szükségem belőlük, kivált nem a táska



alján lapuló altatóra.
 

1963. augusztus 8.
London felé a vonaton fokozatosan

nőtt bennem a lelkesedés. Sajnáltam
ugyan nagyon, hogy a tengeri út kútba
esett, meg az is, hogy ilyen rövid
kiránduláson nem érdemes naplót
vezetni; de sebaj, gondoltam, majd
leírok mindent utólag. Ráadásul,
elmélkedtem, repülni kifejezetten
szeretek, és roppant érdekes lesz majd
megfigyelni az állatok reagálását a
repülésre. Lám, a klaipédai utazáson is
mennyi mindent tanultam meg az állatok
viselkedéséről a hajón, és most módom
lesz megfigyelni, mit szólnak a tehenek



ahhoz, hogy felröpítik őket a levegőbe!
Később némi balsejtelem kezdett
motoszkálni bennem, mert eszembe jutott
annak az állatorvosnak a története, aki
néhány versenylovat kísért repülőgépen
Amerikába, és az egyik megbokrosodott
csődör kirúgta a gép oldalát. A zavaró
gondolatot azonban sürgősen száműztem
elmémből. Jersey-tehenek még
véletlenül sem művelnének ilyesmit!…
Inkább arra az örömre gondoltam, hogy
ezúttal magammal vihetem a
fényképezőgépemet, és megörökíthetem
kalandozásaimat. Az oroszországi
utazáson ezt ugyanis nem engedték meg.
Mr. Costain kedves, udvarias embernek
bizonyult. Gatwickbe vonaton mentünk,
és gépünket először a repülőtéren láttam



meg, néhány száz méternyi távolságból.
Szörnyen elegánsnak hatott a napfényben
csillogó piros, fehér és ezüstszürke
zománcozásával.
– Jesszusom, de nagy! – ámuldoztam.
– Az ám – bólintott Mr. Costain. – Ez
egy Globemaster, és tudomásom szerint
jelenleg a legnagyobb repülőgép a
világon.
Fogalmam sincs, hogy igaza volt-e, de
nem esett nehezemre hinni neki, mivel
minél közelebb kerültünk a
Globemasterhez, annál hatalmasabbnak
látszott. És annál kevésbé elegánsnak,
mert közelebbi szemügyre vételnél
kiderült, hogy zománcozása korántsem
olyan fényes, és amúgy teljes egészében



is a lecsúszottság levegője lengi körül.
A romlás kiváltképpen a futómű
hatalmas gumiabroncsain volt
szembeszökő. Teljesen simára koptak
ugyanis, helyenként ki is rojtosodtak
olyannyira, hogy hasonló állapotú gumik
esetében egy autóról a rendőrség menten
leszereli a rendszámtáblát, és még
büntetést is kiszab…
A gépnek négy légcsavaros motorja volt,
és az oldalán óriási piros betűkkel
díszelgett büszke neve: Herakles.
Felmásztam a pilótafülkébe, amelyre
még erősebben rányomta bélyegét a kor,
meg a hosszú, küzdelmes élet. A fekete
festés már úgyszólván teljesen
lecsiszolódott a műszerfalról, és a
gázkarpultról; mindenütt szürkéllett a



csupasz fém, az ülések bőrhuzata alól
pedig veszedelmesen kidudorodott
mindaz, amit elfedett. Egy félrehúzott
függöny a lehető legprimitívebb toalettet
tárta fel. Mi tagadás, ez a gép valóban
élemedett jószág volt.
Kétkedő ámulattal bámultam irdatlanul
hosszú, ásítóan üres gyomrába, és ez
volt az a pillanat, amikor Mr. Costain
bedugta az utaslépcsőről a fejét.
– Őrületes, ugye? – büszkélkedett. –
Csapatszállításra meg minden más egyéb
fuvarozásra használták a háború alatt.
Némán bólintottam. Hát bizony, azóta
eltelt már egy kis idő…
Együtt poroszkáltunk vissza a
terminálba, ahol egy csésze tea meg egy



szendvics mellett lestük az állatok
érkezését. Megtudtam, hogy negyven
pedigrés tehenet és üszőt szállítunk
majd, de amikor már fél hat is elmúlt,
azon kezdtem töprengeni, vajon miként
sikerül majd idejében beterelni őket,
hogy nyolckor felszállhassunk.
Végre-valahára becsörömpölt a reptérre
két marhavagon, mi pedig kirohantunk
elébük. Örömteli megkönnyebbüléssel
vettem a hírt, hogy két Jersey-szigeti
gazda is velünk tart majd az úton,
akikkel még a berakodás előtt
megismerkedtem. Mindketten sötét
hajúak voltak, és lassú, vontatott
tájszólásuk erősen különbözött az én
yorkshire-i ügyfeleim beszédéből. A
módfelett talpraesettnek látszó,



mosolygós Noel harmincas éveinek
elejét taposta; a körülbelül tíz
esztendővel idősebb Joe szintén nagyon
barátságos volt, de úgy éreztem,
lényegében igencsak kemény ember.
Könnyű volt megkedvelni, de nem
tudtam elképzelni, hogy vígan tűrne
holmi bolondozást.
Elég hamar rájöttem, hogy a két gazda
nagyszerűen érti a dolgát. Az oldalt
fémrácsozattal felszerelt, elektromos
felvonót, amely a gép aljából ereszkedett
le, a Globemaster legénységégéhez
tartozó, Karl nevű kis dán kezelte, Joe és
Noel pedig egy rámpára vezette fel az
állatokat, és addig ügyeskedtek, míg a
felvonó megtelt, és indulhatott felfelé.
Odafenn, a gép hatalmas barlangjában



hatos sorokba rendezték az állatokat,
menetirányban, és minden sort egy-egy
fémráccsal választottak el.
Meglátszott, hogy a két gazda vérbeli
állattenyésztő. Nem volt itt semmiféle
ordítozás, még kevésbé ütlegelés, csak
gyengéden noszogatták, terelgették a
jószágot, mindvégig kedves, buzdító
szavakkal. És persze, a kitűnő
bánásmódra eszményien rászolgált a
tárgya is. Sokszor kifutott már a számon,
hogy bárcsak minden tehén Jersey-tehén
volna, és ezúttal végképp úgy éreztem,
hogy igazol az élet.
Nem hiszem, hogy életemben valaha is
láttam gyönyörűbb csapat marhát.
Többségük üsző volt, mellettük néhány
fiatal tehén, egytől egyig finom



csontozatúak és kecsesek; fényes, szelíd
szemük enyhe érdeklődéssel méregetett
minket, mialatt elfoglalták helyüket.
Amolyan igazi párás, fullasztóan meleg
londoni este volt, és a keményen gürcölő
Joe meg Noel arcáról patakokban folyt a
veríték. De akárcsak az én yorkshire-i
gazdáim, a kemény munkát láthatólag ők
is természetesnek, rendjén valónak
tekintették. Felgyűrték az inget
napcserzette karjukon, és dolgoztak
megállás nélkül.
Az állatoknak már több mint fele a gépen
volt, amikor a hajózó személyzet krémje
megérkezett. A szikár Birch kapitány
közel kétméteres magasságból nézett le
rám, amikor kezet fogtunk. Komor arca
az ősz szálakkal tarkított, fekete szakáll



fölött tekintélyt sugárzott. Félelmetesen
imponáló egyéniség volt.
Ed, a másodpilóta és navigátor, valamint
Dave, a fedélzeti mérnök húszas éveiben
járt, és vidor vigyorral lódította be
zsákját a pilótafülkébe. A kapitány angol
volt, és persze az előírásos sötét
formaruhát viselte; de a két fiatalember
Amerikából származott, és az öltözékük
kissé bosszantott is engem. Valami
könnyű, fehér anyagból készült, laza
szabású dzseki meg bő, lötyögős nadrág
volt rajtuk, kackiásan félrecsapott,
ellenzős sapkával, amitől könnyelműen
hányavetinek látszottak.
Mint sejtettem, szó sem lehetett arról,
hogy nyolckor felszálljunk; már majdnem
tizenegyre járt, amikor az utolsó üszőt is



biztonságosan berácsolták a gépen. A
negyven állat teljesen nyugodt volt,
türelmesen álldogáltak csüdig a
szalmában, mindegyikük előtt egy köteg
széna. A hátak hosszú sora megannyi rőt
hullámnak látszott a lámpák fényében.
Csak a zsúfolt térségben eluralkodó,
fülledt hőség volt kellemetlen, de abban
reménykedtem, ha felemelkedünk, talán
működni kezd valami
szellőzőberendezés.
Mr. Costain lassan már cihelődött.
Meglehetősen hosszú ideig alkudozott,
pontosabban hadakozott a kapitánnyal a
szállítási költségek miatt. Az volt a
benyomásom, hogy a kapitány vagy a gép
tulajdonosa, vagy legalábbis
vezérigazgatója a cégnek, amelyik



üzemelteti. Végül nagy keservesen
megegyeztek, és Mr. Costain kezet rázott
velem.
– Jó utat kívánok, Mr. Herriot! – mondta.
– Éjszaka Rómában fognak tankolni, és
hajnalra megérkeznek Isztambulba.
Biztosra veszem, hogy beleszeret abba a
városba. Minden jót!
Enyhén felidegesített a gondolat, hogy ez
a hatalmas, rogyásig megrakott gép
bárhol is földre ereszkedjen azokkal a
tök-sima abroncsaival, de igyekeztem
megfeledkezni róla, és Joe-val meg
Noellel letelepedtünk az utasoknak
szánt, viharvert ülésekre.
Aztán csak vártunk és vártunk és vártunk,
hogy történjék végre valami, de a



pilótafülkében a jelek szerint véget
sosem érőcsevegés folyt. A repülőgépen
tartózkodó emberi lények – a hajózó
személyzet, meg a csordások –
észrevehetően két más kategóriába
tartoztak, mi hármunkra oda sem
hederítettek; a kapitány mindössze
egyszer fordult csak hozzánk, és áthatóan
szúrós pillantással, zordonan
figyelmeztetett:
– Nekem aztán ügyeljenek ezekre a
marhákra, értik? Óriási értéket
képviselnek, és én vagyok értük felelős.
Le ne vegyék róluk a szemüket!
– Persze, hogy nem! – vágtam rá. –
Utóvégre azért vagyunk itt.
Nagyon magabiztosan beszéltem, holott



sejtelmem sem volt, mit csinálnak majd
az állatok, amikor ez az óriás szörnyeteg
elkezd felfelé mennydörögni a magas
egekbe. Ha páni félelmükben ámokfutást
rendeznek, és lábukat törik, nincs más
lehetőségem, csak az elaltatás,
márpedig, úgy véltem, a kapitány ettől
nem volna túlzottan elragadtatva.
A hosszú várakozás alatt beszélgetéssel
múlattuk az időt a gyatrán megvilágított
utastérben. A két gazda a
marhatenyésztés sok gondjáról-bajáról
mesélt, én arról, hogy milyen az
állatorvos élete Yorkshire-ban, aztán úgy
egy óra tájt, legnagyobb
megkönnyebbülésünkre, némi
köhögéssel életre kezdtek kelni a
hajtóművek. Végül nekieredtünk a



kifutópályának.
Egész idő alatt ezt a pillanatot vártam, és
most gyorsan hátrafordultam az ülésen,
hogy szemügyre vegyem a negyven
fényes hátat. A motorok vonítottak, a
hatalmas váz hideglelősen rázkódott és
vibrált, amint a gép végigszáguldott a
pályán. Végül egy erőteljes rándulással
elszakadtunk a talajtól, majd érezhetően
emelkedtünk és emelkedtünk…
Az állatok a fülük botját sem mozgatták,
csak finoman ingadoztak ide-oda;
nyugalmas szemük meg sem rebbent,
békésen bámultak felém. Sőt némelyikük
a szénáját ropogtatta, míg felszárnyaltunk
az éjszakai égboltra.
Hála a Magasságosnak, mintha második



természetük lett volna a repülés. Már
kezdtem megnyugodni, amikor
észrevettem, hogy elöl valami kalamajka
van. Mint kiderült, a hatalmas futómű
nem húzódott be teljesen a helyére, és
Karl, Dave meg Ed teljes erejükből
húzták-vonták a rászerelt dróthurkot. Pár
másodpercig tartó, koncentrált
erőfeszítés eredményeként a futómű
jókora csattanással helyére zökkent, és a
hajózó személyzet visszatért a dolgához.
Olyan higgadtan végezték az egész
műveletet, mintha rendszeresen
gyakorolták volna… Szórakozottan
eltűnődtem, hogy vajon mi minden
működik még rosszul ezen a
repülőgépen.
Csak egyetlen dolognak örültem – a



hőséget illető aggodalmaim alaptalannak
bizonyultak, mert ahogy emelkedtünk, a
levegő egyre hűvösebb lett.
Hosszú volt a nap, Noelnak, Joe-nak
meg nekem is. Kora hajnalban indultunk
el hazulról, és most is csak percekre
bóbiskoltunk el a kényelmetlen üléseken,
mert minduntalan hátrapislantottunk
rakományunkra. Néhány óra múlva egy
nagy rándulásra végképp felriadtam. Egy
repülőtér irányfényei fölött ereszkedtünk
lefelé, meglehetősen gyorsan. Míg
végigzötykölődtünk-zakatoltunk a
leszállópályán, a marhákat figyeltem, de
ugyanolyan hidegvérrel tűrték ezt a
megrázkódtatást is, mint a felszállást.
Amikor végre megálltunk,
megpillantottam odakint a fényesen



kivilágított táblát: München.
– Tankolunk – dünnyögte Karl.
Mr. Costain állítása szerint erre
Rómában került volna sor – mi pedig
Münchenben voltunk. Ismét
előfurakodott bennem az a kínzó kis
gondolat, hogy ezen az úton még semmi
sem történt úgy, ahogyan John Crooks
forgatókönyve alapján vártam.
Mindenesetre tény, hogy épségben
leereszkedtünk azokra a rémületes
abroncsokra, és később minden
katasztrófa nélkül fel is szálltunk, ámbár
a futómű ezúttal is csak Karl meg Dave
vállvetett erőlködésével zöttyent a
helyére.
Hajnali ötkor a két gazda meg én már



dögfáradtak voltunk, és kétségbeesetten
szerettük volna kinyújtóztatni
elgémberedett tagjainkat. Végül Joe
intett, hogy menjünk utána, és az állatok
mellett hátra is tapogatóztunk a gép
leghátsó részébe, ahol egy nagy kupac
széna hevert. Joe azonmód rádőlt, és
Noel meg én követtük példáját.
Mondhatni, ez is némileg különbözött
John barátom luxuskabinjától a
Földközi-tengeren, de nekem maga volt a
mennyország. Becsuktam a szemem, és
máris jobban éreztem magam. A kapitány
ugyan szigorúan a lelkünkre kötötte,
hogy gondosan teljesítsük
kötelességünket, és le ne vegyük a
szemünket a marhákról, ámde én
egyszerűen képtelen voltam tovább



nyitva tartani az enyémet. És noha
valahol Jugoszlávia fölött jártunk. több
ezer méter magasságban, szakasztott,
mintha Darrowbyban lettem volna,
hiszen ugyanazok a szagok és hangok
vettek körül. A széna meg a tehenek édes
illata, a jószág ismerős, halk
mormogása, köhécselése, dobogása. A
meghitten otthonos környezet pár perc
alatt álomba ringatott.
Mire újra kinyitottam a szemem, ragyogó
napfény árasztotta el a gépet. Az órámra
néztem – hétre járt. A két gazda még
rendületlenül húzta a lóbőrt
szénafészkében, de én talpra
kecmeregtem, és némi szorongással
vettem szemügyre a tehenek sorait.
Fölösleges volt aggódnom: olyan



elégedettnek látszottak mintha a saját
istállójukban ejtőztek volna, Jersey
szigetén. Némelyik a szalmán
heverészett, a többi nyugodtan kérődzött.
Békésebb látványt nem is nyújthattak
volna.
A pilótafülkében bezzeg nem volt
békesség! Sőt, ahogy az állathátak fölött
előrebámultam, észrevettem, hogy ott
igencsak intenzív tevékenység folyik.
A hajózó személyzet tagjai ide-oda
ugráltak, minduntalan kinéztek a jobb
felőli ablakon, és különféle, általam nem
látott műszereket, meg karokat
igazgattak. Előrenyomakodtam a
fémállványzat mentén, és magam is
kinéztem az ablakon.



Jobb oldalt a belső motort leállították; a
négy mozdulatlan légcsavar mögül
sugárban lövellt ki az olaj, csigavonalat
írt a makulátlanul kék égre, fekete
cirádákat rajzolt a szárnyra, és
nekiverődött az ablaknak. Senki sem
vesződött azzal, hogy jó reggelt kívánjon
nekem. Pánik éppenséggel nem volt, de
határozottan látszott rajtuk némi
riadalom…
Amikor jobban odanéztem, valami
sokkal ijesztőbbet is észrevettem, mint
az olajfolyás. A motorházat lángok
nyaldosták, és egy hosszú nyelv már a
szárny felé kapkodott. Jóformán idő sem
jutott megemésztenem, mit jelent mindez,
amikor a lángok eltűntek, alkalmasint a
legénység erőfeszítéseinek



köszönhetően. A pilótafülkében általános
megkönnyebbülés uralkodott el, és
néhány erőtlen mosoly is felvillant.
Suttogás ütötte meg a fülemet.
– Veszettül rozoga egy röpcsi ez, Jim
kölök!
Joe állt mögöttem az ablaknál, és
kétkedő hitetlenséggel bámulta a
mozdulatlan, eléktelenedett motort.
Mögötte Noel támasztotta a falat, kitágult
szemmel, de némán.
Aztán csak hasítottuk, hasítottuk három
motorunkkal a felhőtlen eget, és alattunk
csillogón szikrázott a türkizszínű tenger.
Hamarosan ereszkedni kezdtünk, és
odalent egy hatalmas város tárult a
szemem elé, kupolákkal, minaretekkel. A



Globemaster csakugyan veszettül rozoga
röpcsi volt, de azért eljuttatott bennünket
Isztambulba.



Jimmy fiam „koncertje”

Az évek során bizony nem egyszer
jutott eszembe Mr. Garret bölcs
mondása, miszerint a szülőknek
acélidegekre van szükségük. Az egyik
ilyen nevezetes alkalom Miss
Livingstone zongoratanítványainak
rendes évi hangversenye volt.
Az ötvenes éveiben járó, halk szavú,
aranyos Miss Livingstone számos
helybéli gyereket indított el a
zongoratanulás rögös útján, és évenként
egyszer hangversenyt rendezett a
Metodista Kultúrházban, hogy
növendékei bemutassák haladásukat. A
terem mindig zsúfolásig megtelt a hattól
tizenéves előadók büszke szüleivel. Az



akkoriban kilencéves Jimmy is gyakorolt
a nagy napra, bár nem túlzott
lelkesedéssel.
Az olyan kisvárosban, mint Darrowby,
mindenki ismer mindenkit, így hát,
amikor a terem megtelt, és már minden
széket a helyére ráncigáltak, keresztül-
kasul szálltak az üdvözlések, a
mosolyok. Jómagam a sor szélén, a
középső járatnál ültem, jobbomon
Helennel; a másik sor szélén, úgy másfél
méterre tőlem az öreg Willie Richardson
tehenésze, Jeff Ward feszített, egyenesen,
mint a gyertya, kezét térdének támasztva.
Az ünneplőjét viselte, persze; a fekete
szövet majd szétrepedt izmos alakján.
Pirospozsgás, csontos ábrázata csakúgy
fénylett az alapos súrolástól, rendes



körülmények közt torzonborz üstökét
brillantin nyalta simára.
– Helló, Jeff! – szóltam át neki. –
Magának is szerepel valamelyik
gyereke?
Felém fordult, és elvigyorodott.
– No nézd csak, Mr. Herriot!
Úgy biza, a mi kis Margaretünk fog
jáccani. Egész jól belegyütt a zongorába,
én meg csak azt reméllem, nem vall
szégyent máma!
– Persze, hogy nem, Jeff! Miss
Livingstone kitűnő tanár. Biztos, hogy jól
játszik majd a kislány!
Jeff bólogatott, és a pódium felé fordult,
mivel kezdetét vette a hangverseny.



Először néhány nagyon kicsi,
rövidnadrágos, fehér zoknis kisfiú, meg
csupa fodor kislány lépett a dobogóra,
akiknek a lába magasan a pedálok fölött
harangozott.
Miss Livingstone a közelükben
álldogált, hogy biztassa őket, de a
közönség elnéző mosollyal fogadta apró
hibáikat, és minden darabot dörgő
tapsviharral jutalmazott a végén.
Mindazonáltal észrevettem, hogy minél
idősebb gyerekek, minél nehezebb
művek kerültek sorra, annál nagyobb
feszültség alakult ki a teremben. A hibák
sem voltak már olyan mosolyognivalók,
és amikor Jenny Newcombe, a zöldséges
kislánya kétszer belesült a darabba,
aztán lecsüggesztette a fejét, mintha



mindjárt elpityeredne, a teremben néma
csend támadt, teli szorongással, ami
engem is hatalmába kerített. A körmeim
a tenyerembe vájódtak, és szorosan
összeharaptam a fogam. Amikor
Jennynek sikerült folytatnia a játékot, és
a többiekkel együtt én is fellélegeztem,
ráeszméltem, hogy itt voltaképpen nem
csupán egy sereg szülő figyeli a gyereke
produkcióját: nem, szorosabb köztünk a
kötelék – úgyszólván testvérek lettünk a
szenvedésben.
Amikor a kis Margaret Ward tipegett fel
a dobogóhoz vezető lépcsőn, az apja
észrevehetően megmerevedett ültében. A
szemem sarkából láttam, hogy Jeff
munkától eldurvult, vaskos ujjai
görcsösen rákulcsolódnak a



térdkalácsára.
Margaret nagyon takarosan játszott,
mígnem egy meglehetősen bonyolult
akkordhoz ért, amely váratlan
disszonanciával tért el a dallamtól.
Margaret tudta, hogy melléütött, és
megpróbálkozott az akkorddal újra…
meg újra… meg újra, minden
alkalommal lendületesen hátravetve
fejét.
– Nem, nem, aranyom, C meg E!… –
mormolta Mis Livingstone, Margaret
pedig újfent lecsapott a billentyűkre,
erőteljesen és hamisan.
– Istenem, Istenem, bár sikerülne neki –
izgultam magamban, és hirtelen rájöttem,
hogy a pulzusom száguld, és minden



izmom feszül, mint a húr.
Átsandítottam Jeffre. Az ő bőrével
lehetetlen volt elsápadni, de az arcán
szinte ijesztő foltok ütöttek ki, és a lába
görcsösen rángatózott. Mintha megérezte
volna a tekintetemet, mert elkínzott
szeme felém fordult, és egy mosoly
kísérletét vetette rám. Mellette ülő
felesége mereven előre dőlt. Szája kissé
elnyílt, ajka remegett…
A zsúfolt terem halálos csendben,
mozdulatlanul drukkolta végig Margaret
küzdelmét a megfelelő hangokért. Egy
örökkévalóságnak tetsző idő után a
kislány győzött a billentyűkön, majd
vígan lepergette a hátralévő részt, és bár
végül mindenki megnyugodva dőlt hátra
a székén, és legalább olyan



megkönnyebbüléssel, mint tetszéssel
tapsolt, az az érzésem támadt, hogy az
epizód cudarul megviselt mindnyájunkat.
Én legalábbis korántsem éreztem
fényesen magam, és mintegy
félrévületben hallgattam a következő
fellépőket, akik szerencsére minden baj
nélkül szerepeltek. Aztán Jimmyre került
a sor.
Az előadók, sőt a szülők többségét
kétségtelenül keserves lámpaláz
gyötörte, az én fiamról azonban nem
lehetett ezt állítani. Majdhogynem
fütyörészve ügetett fel a pódiumra, és
szinte riszáló léptekkel vonult a
zongorához. Ordított róla, hogy
piszlicsáré ügynek tartja az egészet.



Éles ellentétben Jimmyvel, én afféle
hullamerevségbe dermedtem abban a
pillanatban, amikor megjelent. A
tenyerem izzadni kezdett, és azon kaptam
magam, hogy jószerint levegőhöz sem
jutok. Folyton azt hajtogattam magamnak,
hogy az ilyesmi kész röhej, de ez nem
segített rajtam. Nem tudtam mit tenni –
ez volt, és kész!
Jimmy darabjának címe, „A molnár
tánca” tüzes betűkkel égett az agyamba,
egész életemre szólóan. A bohókás kis
dallamot persze kívülről tudtam, elölről
hátra és hátulról előre, az utolsó
tizenhatodig. Jimmy roppant nagystílűen
vágott bele, és legalább olyan
lendületesen dobálta a kezét, hányta-
vetette a fejét, mint Arthur Rubinstein a



maga fénykorában.
A gyors ritmusú zenemű a közepe táján
kis időre lelassul, a pergően fürge
„taram-tam-titi-titi-pom-pom-pomm”-ot
hosszan elnyújtott „táá-ram-táá-ram-táá-
ram” – váltja fel, majd ismét teljes
sebességgel iramodik tovább. A
zeneszerző ezzel az ügyes kis fortéllyal
némileg érdekesebbé tette a darabot.
Jimmy ujjai valósággal röpködtek a
billentyűkön, majd szépen lelassultak az
ismerős „táá-ram-táá-ram-táá-ram”-nál.
De a folytatást hiába vártam – nem
történt semmi. Jimmy egy kis szünetet
tartott, néhány másodpercig elmélyülten
szemlélte a billentyűket, majd
megismételte a lassú szakaszt; aztán újra
leállt…



A szívem akkorát dobbant, hogy majd
kiszakadt. Rajta, kölyök, hisz tudod, mi
következik! – százszor meg százszor
lejátszottad már a fülem hallatára. A
néma könyörgés végső
elkeseredésemből fakadt, ám Jimmy
láthatólag a legkevésbé sem esett
kétségbe. Inkább kicsit hökkenten
bámulta a billentyűket, és néhányszor
megdörzsölte az állát.
A remegő csendet Miss Livingstone
gyengéd, halk hangja törte meg:
– Talán kezdd el inkább elölről, Jimmy!
…
– Oké! – vetette oda hetykén a fiam, és
nagy magabiztosan megint játszani
kezdett, én pedig szorosan behunytam a



szemem, amint közeledett a végzetes
taktusokhoz.
Taram-tam-titi-titi-pom-pom-pom, táá-
ram, táá-ram, táá-ram – és megint
semmi. Jimmy ezúttal lebiggyesztette a
száját, kezét a térdére tette, és egészen
közel hajolt a billentyűkhöz, mintha az
elefántcsont lapocskák rejtegetnének
előle valamit. Pániknak nyoma sem
mutatkozott rajta, inkább enyhén
kíváncsinak látszott.
Biztosra vettem, hogy a terem szinte
tapintható csendjében mindenki hallja a
szívem kalapálását. Helen lába úgy
remegett, hogy az enyémhez kocódott.
Tudtam, hogy mindketten
tűrőképességünk határára jutottunk.



Még jó, hogy Miss Livingstone hangja
lágy volt, mint a zefír, különben azt
hiszem, sikítozni kezdtem volna.
– Jimmy, aranyom, ne próbáljuk meg
még egyszer elölről?
– Miért ne?!
És elsőszülöttünk ismét lecsapott a
billentyűkre tüzesen és vadul, akár a
hurrikán. Egyszerűen elképzelhetetlen
volt, hogy egy ilyen virtuóz valaha is
felsülhet.
A teremben megsűrűsödött a lelki
gyötrelem. Lassacskán többi szülő is
legalább úgy megtanulta kívülről a
„Molnár táncá”-t, mint én, és együtt
vártuk a rettegett szakaszt. Jimmy
hajmeresztő sebességgel érkezett el



hozzá. Taram-tam-titi-titi-pom-pom-
pomm, aztán táá-ram, táá-ram, táá-ram…
és csend.
Helen térde már kifejezetten vonaglott. –
Suttyomban aggódó pillantást vetettem
rá. Az arca mész-fehér volt, de úgy
láttam, egyelőre még nem kerülgeti az
ájulás.
Jimmy mozdulatlanul ült, csak az ujjai
doboltak töprengőn a zongora fáján, én
pedig azt hittem, menten megfulladok.
Kétségbeesetten körülsandítottam, és
láttam, hogy a szomszéd széksorban Jeff
Ward nem kevésbé rozoga állapotba
került. Ábrázata megint teljesen
elfoltosodott, állkapcsán kidudorodtak
az izmok, homlokát fénylő verítékfátyol
lepte.



Valaminek immár feltétlenül történnie
kellett, és megint Miss Livingstone halk
hangja volt az, ami enyhített a rémületes
légkörön.
– Jól van, Jimmy, aranyom – mondta. –
Semmi baj! Menj szépen, és ülj vissza a
helyedre.
Fiam felállt a zongoraszékről, és
végigmasírozott a dobogón. Lejött a
lépcsőn, és letelepedett a második
sorba, növendéktársai közé.
Megtörten nyaklottam hátra székemen.
Hát igen, ez volt a végső megaláztatás. A
szerencsétlen kis krapek csúnyán
elpuskázta a dolgát. És noha búbánatnak
nyoma sem látszott rajta,
meggyőződésem szerint iszonyúan



szégyenkezhetett kudarcán.
Valósággal magába burkolt a
boldogtalanság, s jóllehet egész sereg
szülő fordult felénk, hogy csenevész
mosollyal kifejezze rokonszenvét és
együttérzését, ez sem használt semmit. A
hangverseny hátralévő részét jóformán
nem is hallottam; elég kár, mert amikor a
nagyobb fiúk és lányok kerültek sorra, a
zenei színvonal figyelemreméltó
magasságokba emelkedett. Chopin
nocturne-jeit Mozart-szonáták követték,
és homályos emlékeim szerint
valamelyik jól megtermett srác egy
Schubert-impromtut adott elő. Igazán
ragyogóan szerepelt mindenki – kivéve a
szegény kis Jimmyt, az egyetlent, aki nem
tudta befejezni a darabját.



A koncert végén Miss Livingstone lépett
a dobogóra.
– Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy
ilyen szíves fogadtatásban részesítették a
tanítványaimat. Őszintén remélem, hogy
önök is legalább annyira élvezték a
hangversenyt, mint mi.
A közönség lelkesen tapsolt, aztán,
amikor már kezdték hátratologatni a
székeket, én is felálltam, enyhén
szédelegve.
– Hát akkor megyünk, ugye, Helen? –
mondtam, és feleségem rábólintott; arca,
mint a megkövült fájdalom.
Ámde Miss Livingstone még nem fejezte
be.



– Még valamit szeretnék mondani,
hölgyeim és uraim. – Felemelte a kezét.
– Van itt egy fiatalember, akiről
bizonyosan tudom, hogy iménti
szereplésénél sokkal többre képes. Nem
szeretném, ha úgy mennénk haza, hogy
nem adunk neki még egy lehetőséget.
Jimmy! – intett a második sor felé. –
Jimmy, megkérdezném…
megkérdeznélek, hogy nem akarsz-e még
egyszer megpróbálkozni.
Míg Helen meg én elszörnyedtem
összenéztünk, már csattant is elől a
válasz. Gyermekünk csiripelő hangja
módfelett öntudatosan csengett:
– Naná, de még mennyire!
Nem akartam hinni a fülemnek. Te



jóságos ég, csak nem kezdődik elölről ez
a vértanúság! De bizony elkezdődött.
Mindenki visszatelepedett a helyére, és
a jól ismert, aprócska figura már mászott
is fel a lépcsőn, és ott termett a
zongoránál…
Valahonnan, valami nagy messzeségből
ismét Miss Livingstone hangját
hallottam:
– Jimmy a „Molnár táncá”-t adja elő
nekünk.
Mintha bizony nem tudtuk volna
mindannyian.
Mint holmi lidércnyomásos álomban,
visszaroskadtam székemre. Néhány
másodperccel korábban csupán valami
nagy-nagy fásultságot éreztem – de most



olyan irtózatos feszültség kerített
hatalmába, mint még egyszer sem a
délután folyamán. Amikor Jimmy a
billentyűk fölé emelte kezét, az
elcsendesült teremben szinte szoborrá
dermedt mindenki.
A kölyök, szokása szerint, úgy vágott a
billentyűkbe, mintha egy szál gondja nem
volna a világon, én pedig vacogón
elkezdtem mély lélegzeteket venni, hogy
átsegítsenek a sebesen közeledő gyilkos
pillanaton. Mivelhogy tudtam, megint
belesül! Mi több, azt is tudtam, hasonló
bizonyossággal, hogy amint belesül, én
eszméletlenül fogok a padlóra zuhanni.
Nem mertem ránézni senkire. Sőt,
amikor Jimmy a kritikus ütemekhez ért,
szorosan behunytam a szememet. De a



zenét így is hallottam – fájdalom, nagyon
is tisztán. Taram-tam-titi-titi-pom-pom-
pomm, táá-ram, táá-ram, táá-ram…
Elviselhetetlenül hosszú szünet
következett; aztán tiri-tiri-pom-pom, tiri-
tiri-pom-pom – és Jimmy keze
szerencsésen továbbiramodott!
A darab második részét villámsebesen
klimpírozta le, de én eláradó
megkönnyebbülésemben továbbra is
csukva tartottam a szemem. Csak akkor
nyitottam ki, amikor Jimmy már az
általam is jól ismert finálét játszotta.
Valóságos parádét csinált belőle,
leszegett fejjel, dübörgő ujjakkal, végül
a zengő-bongó záróakkord után egyik
kezét lendületesen fél méterre emelte a
billentyűk fölé, majd oldalvást leejtette,



a nagy koncertpianisták modorában.
Kétlem, hogy a Metodista Kultúrház
valaha is hallott olyan ricsajt, mint ami
következett. A terem falait kis híján
szétrepesztette a tapsvihar, meg az
éljenzés, és Jimmyt nem olyan fából
faragták, hogy semmibe vegye az
elismerést. A többi gyerek a szereplés
végeztével egyszerűen csak lesétált a
dobogóról, minden ceremónia nélkül –
de nem úgy az én fiam.
Legnagyobb megdöbbenésemre
előrelépett a dobogón, egyik kezét a
gyomrára tette, a másikat a háta mögé,
egyik lábát finoman előrenyújtotta, és
egy tizennyolcadik századbeli udvaronc
kecsességével bókolt a teremközönség
egyik oldala felé. Aztán kart meg lábat



cserélt, és a másik felének kezdett
hajlongani.
Az éljenzés dörgő hahotába csapott át,
amely mit sem halkult, míg Jimmy
álszerény mosollyal le nem vonult a
lépcsőn. Még akkor is nevetett mindenki,
amikor kifelé igyekeztünk a teremből. Az
ajtóban összeütköztünk Miss
Mulligannel, Jimmy iskolájának
igazgatónőjével. Éppen a szemét
törölgette.
– Jaj, Istenkém! – mondta elfúló
lélegzettel. – No látják, arra mérget
vehetnek, hogy Jimmy mellett sosem
fognak unatkozni!…
Igencsak lassan vezettem a Skeldale
House felé. Még mindig eléggé ramaty



állapotban voltam, és veszedelmesnek
véltem túllépni a negyven kilométeres
sebességet. A szín apránként visszatért
már Helen arcára, de amint kibámult a
szélvédőn, szája és szeme környékén
még kirajzolódott a kimerültség.
Jimmy teljes hosszában elnyúlt a hátsó
ülésen, lábával a levegőben kalimpált,
és a délután hallott dallamok egyikét
fütyörészte.
– Anyu! Apu! – rikkantott fel hirtelen a
maga jellegzetes staccatójával. –
Imádom a zenét!
Ránéztem a visszapillantó tükörben.
– Nagyon helyes, fiam, nagyon helyes!
Mi is.



Hirtelen lehemperedett a hátsó ülésről,
és közénk dugta a fejét.
– És tudjátok, mit imádok legjobban a
zenében?
Nemet intettem.
– Éppen most jöttem rá! – kurjantotta
vígan. – Azt, hogy olyan megnyugtató…



A barátom volt…

Amikor Walt Barnett kihívott, hogy
nézzem meg a macskáját módfelett
elképedtem. Mióta Siegfried azzal, hogy
tíz fontot vasalt be rajta egy ló
kiheréléséért, vérig sértette, más
állatorvosokkal dolgoztatott, márpedig
az eset nem tegnap történt. Az is nagyon
meglepett, hogy egy olyan ember, mint ő,
törődik egyáltalán holmi gyengélkedő
macskával.
Sokak állítása szerint Walt Barnett volt a
leggazdagabb ember Darrowbyban –
mint beszélték, csak úgy hentereg a
pénzben amit számos különféle
vállalkozásával szerez. Főként
ócskavassal kereskedett, de volt egy



fuvarozó vállalata is; üzletelt használt
kocsikkal és bútorokkal – sőt lényegében
mindennel, ami útjába akadt. Tudtam,
hogy a város határában épült, hatalmas
házában néhány szarvasmarhát meg lovat
is tart, de azok pénzt hoztak neki,
márpedig életének uralkodó szenvedélye
a pénz volt. A macskatartásból viszont
nemigen származik profit.
A másik dolog, amin elmorfondíroztam
útban irodája felé hogy egy házi kedvenc
tartása valamiféle lelki melegségre,
érzelmi képességre vall – ha mégoly
csekélyre is. Ez meg sehogy sem vágott
össze a jellemével.
Nagy nehezen átvergődtem az
ócskavastelep udvarát borító limlomok
közt a végében álló deszkasufnihoz,



ahonnan a birodalmat irányították. Walt
Barnett egy rozoga íróasztal mögött
trónolt, és pontosan olyan volt, ahogy
emlékezetemben élt; tagbaszakadt
termete most is majd szétfeszítette
kifényesedett, sötétkék öltönyének
varrásait, a cigaretta most is ott fityegett
a szája sarkában, még a barna puhakalap
is ugyanúgy ült a feje búbján, mint régen.
Húsos, vörös ábrázata is változatlan
maradt a maga arrogáns önteltségével,
ellenséges gombszemével.
– Ott van! – mondta ádáz tekintettel, és
hurkaujja a papírok közt üldögélő,
fekete-fehér cicára mutatott az
íróasztalon.
A fogadtatás szintén jellemző volt Walt
Barnettre. Nem is számítottam arra, hogy



jó napot kívánjon, vagy ilyesmi;
mosolyogni meg amúgy sem mosolygott
soha! Kezemet az íróasztal felé
nyújtottam, és megvakargattam a cica
füle tövét, amit az hangos dorombolással
viszonzott, és kezemhez dörgölte a fejét.
Hosszú szőrű, nagyon mutatós,
mellkasán, mancsán fehérrel mintázott,
jól megtermett kandúr volt, és bár
világéletemben leginkább a cirmosokhoz
vonzódtam, azonnal a szívembe lopta
magát. Csak úgy sugárzott belőle a
kedvesség.
– Takaros macska – mondtam. – Mi baj
van vele?
– A lába. Valami nincs rengyin az
egyikkel. Megvághatta magát valahun a
telepen.



Tapogatózni kezdtem a selymes szőrben,
s amikor a láb közepe tájához értem, a
cica megremegett. Elővettem az ollót,
megnyírtam a területet. Harántosan
húzódó, meglehetősen mély sebet
találtam, amelyből savós váladék
szivárgott.
– Igen… vágás is lehet. De valahogy van
benne valami szokatlan. Nem értem,
miként csinálhatta. Sokat jár ki az
udvarra?
A nagydarab ember bólintott.
– Ja, egy kicsit csavargós.
– Hát jó, elképzelhető, hogy beszorult a
lába valami éles tárgyba. Adok neki egy
penicillin-injekciót, és itt hagyok egy



kenőcsöt, amivel reggel meg este be kell
kenni a sebet.
Némelyik macska rendkívül erélyesen
tiltakozik az injekciók ellen, és mivel
fegyverzetükhöz karmok is, fogak is
tartoznak, olykor bonyodalmat okoznak;
ez a kandúr azonban meg sem moccant.
Sőt, amikor bőre alá nyomtam a tűt,
növekvő hangerővel dorombolt.
– Csuda jó természetű cica! – mondtam.
– Mi a neve?
– Frigyes – nézett rám kifejezéstelen
arccal Walt Barnett.
A nevet nem éreztem különösebben
találónak, de a nagyúr ábrázata csirájába
fojtott minden további megjegyzést.



Előkotortam táskámból a kenőcsöt, és az
íróasztalra tettem.
– Rendben van. Értesítsen, ha nincs
javulás.
Nem kaptam választ, még kevésbé
köszönetet, vagy búcsúszót, és
ugyanolyan bizsergő bosszúsággal
távoztam sufnijából, mint amikor először
találkoztam ő bugris faragatlanságával.
De míg végigbotorkáltam a telepen a
roncsok közt, az eset okozta gond
elfeledtette ingerültségemet. Volt valami
nagyon furcsa abban a sebben. Nem úgy
festett, mint holmi véletlen sérülés. A
vágás tiszta volt és mély, mintha egy
borotvapengével metszették volna át a
húst! Mint már annyiszor, az a bizonyos



kis belső hang szólalt meg bennem – a
hangocska, amely azt szokta hajtogatni,
hogy a látszat csalóka lehet…
Valaki megérintette a karomat, ami
kizökkentett a töprengésből. Az egyik
munkás állított meg, cinkos tekintettel.
– A nagyfőnöknél vót odabe?
– Igen.
– Hát nem fura, hogy ezt a szőrösszívű
gazembert így eszi a fene egy macska
miatt?
– Elég fura. Mióta van meg neki?
– Mán vagy két éve. Kóbor macska vót.
Egy szép nap benyargalt az irodába, én
meg a főnök ösmeretiben aszittem,
menten kirugdossa, oszt mégse!



Befogatta. Máig se mén a fejembe! Ott ül
a dög egész álló nap az íróasztalán…
– Alighanem szereti.
– A főnök? Nem szeret az senkit és
semmit az égvilágon! Az egy…
Az iroda felől felharsanó ordítás
félbeszakította.
– Hé, maga! A francos dógát végezze
inkább!
Az ajtóban tornyosuló Walt Barnett
fenyegetően rázta az öklét embere felé,
aki megrettent pillantást vetett rá és
tovasomfordált.
Beültem a kocsiba, és elhajtottam, de
sokáig nem hagyott nyugton a gondolat,
hogy lám, így él Walt Barnett – csupa



félelem és gyűlölet veszi körül.
Könyörtelensége szinte közmondásos
volt a városban, és bár kétségtelenül az
tette gazdaggá, nem irigyeltem.
Két nap múlva telefonált.
– Gyüjjön ki, de rögvest, oszt nízze meg
a macskát!
– Nem javult az a seb?
– Nem hát, még randább lett, azér’ csak
szeggye a lábát!
Frigyes a szokott helyén ült az
íróasztalon, és hangos dorombolással
fogadta cirógatásomat, de a lába
kétségtelenül jobban fájt. Ez már
önmagában is csüggesztő volt, de ami
végképp megdöbbentett, hogy a seb



zsugorodás helyett nagyobb lett. A
változatlanul keskeny rés a bőrön
jelentősen meghosszabbodott. Olyan
volt, mintha körbe akarna hasadni a
lábon.
Hoztam magammal néhány speciális
eszközt, és egy fémkutasszal óvatosan
benyúltam a seb mélyébe. Valamit
érzékeltem odabenn, ami ráakadt a
kutasz hegyére, majd lepattant róla.
Elővettem egy hosszú csipeszt, amellyel
megragadtam az ismeretlen tárgyat,
mielőtt ismét elszökhetett volna. A
felszínre húztam, és amikor megláttam,
nyomban világossá vált minden.
– Egy befőzőgumi szorult a lábára –
mondtam. Elvágtam a gumigyűrűt,
kihúztam, és az íróasztalra dobtam. – Itt



van ni! Most majd rendbe jön a cica.
Walt Barnett hátravetette magát a széken.
– Befőzőgumi! A múltkor mér’ nem tutta
megtanálni?
Elevenembe talált. Hogy az ördögbe nem
vettem észre már elsőre? Akkoriban még
tökéletes volt a szemem, az előző
vizitnél mégis csak egy kis hasadást
láttam a bőrön.
– Szörnyen sajnálom, Mr. Barnett –
mentegetőztem. – Szinte láthatatlanul
beágyazódott a bőrbe.
Ez kétségkívül igaz volt, de nem
lehettem büszke rá.
Walt Barnett hevesen megszívta az
örökös cigarettát.



– Oszt, hogy kerülhetett rá?
– Valaki rászorította a lábára, nem vitás.
– Rászorította… mi a francnak?
– Ó, hát az emberek gyakran művelnek
mindenféle gyalázatot a macskákkal!
Ilyesmiről is hallottam már, de a
gyakorlatban még nem találkoztam vele.
Mindenütt akad kegyetlen népség.
– Innét a teleprül vót valamék jópipa,
lefogadom!
– Nem okvetlenül. Frigyes kijár az
utcára is, nem?
– Ja, ölég sűrűn.
– Nos, hát akkor bárki megtehette.
Hosszú csend támadt, a nagydarab



ember félig hunyt szemmel, töprengve
üldögélt. Alighanem az ellenségei
listáját veszi számba, gondoltam. Az
bizony eltart egy ideig.
– Mindegy, ki tette – mondtam. – Most
már egykettőre meggyógyul a lába. Ez a
lényeg!
Walt Barnett átnyúlt az íróasztal fölött,
és hurkaszerű mutatóujjával lassan
megdörzsölgette a macska oldalát. Ezt a
mozdulatot az előző látogatásom
alkalmával is többször láttam. Furcsa
mosolytalan gesztus volt, de alkalmasint
a legtöbb, ami dédelgetésből kitelt tőle.
Mélyen az ülésbe süppedve hajtottam
vissza a rendelőbe; még végiggondolni
is alig mertem, mi történt volna, ha nem



találom meg azt a gumigyűrűt. A keringés
megszakadása, gangréna, lábcsonkolás,
esetleg pusztulás! A veríték vert ki még a
gondolattól is.
Három héttel később Walt Barnett ismét
felhívott, és jól ismert, recsegő
hangjából némi aggodalmat véltem
kihallani Lehet, hogy nem keveredtem ki
a bajból?
– Még mindig sebes a cica lába? –
kérdeztem.
– Nem, ammán begyógyút. Most a fejivel
van valami nyavalya!
– A fejével?
– Ja, folyvást csak hánnya ide-oda.
Gyüjjön ki, nízze meg!



Az elmondottak alapján fülrühre
gyanakodtam, sőt amikor megláttam az
íróasztalon üldögélő cicát, amint kínosan
rázogatja a fejét, már biztosra vettem,
hogy az a baja; csakhogy a füle tiszta
volt és egészséges.
A kedves, barátságos kandúr mintha
kifejezetten örült volna a vizsgálatnak,
és egyre hangosabban dorombolt, míg
közelebbről szemügyre vettem fogát,
száját, szemét és orrlyukait. Sehol
semmi! De valami mégiscsak kínozta a
feje tájékán…
Tapogatózni kezdtem a hosszú, fekete
szőrben, és a dorombolást hirtelen egy
éles „miau!” szakította meg, amikor az
ujjaim érzékeny pontot érintettek meg a
nyakán.



– Itt van valami! – dünnyögtem.
Elővettem az ollót, és nyírni kezdtem a
szőrt. Amint a lehullt tincsek alól
elővillant a bőr, döbbent hitetlenkedés
vett erőt rajtam. Tiszta, harántos kis seb
tárult a szemem elé, ikertestvére a
korábbinak.
Istenem, a nyakára csak nem szorítottak
gumit! Nekiestem a sebnek a kutasszal
meg a csipesszel, és másodpercek alatt a
felszínre húztam az ismerős barna
veszedelmet. Egy gyors nyisszantás, és
eltávolítottam.
– Megint egy gumi – mondtam borúsan.
– A nyaka körül!
– Sajnos, igen. Ezúttal valaki bitangul



elszánta magát.
Walt Barnett odanyomta ormótlan
mutatóujját a selymes bundához, és a
cica kéjesen hozzádörgölőzött.
– Ki csinálhatta?
Vállat vontam.
– Ezt lehetetlen megállapítani. A
rendőrség állandóan figyel, de a
kegyetlenkedőket csak tettenérés esetén
foghatják el.
Tudtam, hogy Barnett azon tűnődik,
mikor jön a következő próbálkozás, és
magam is sokszor töprengtem ezen, de a
befőzőgumiktól Frigyes megmenekült.
Nyaka gyorsan begyógyult, és közel egy
évig nem is láttam a cicát, mígnem egy



délelőtt, amikor hazaérkeztem
körutamról, Helen ezzel fogadott:
– Mr. Barnett éppen az imént telefonált,
Jim. Légy szíves, menj ki hozzá azonnal!
Úgy véli, hogy a macskáját
megmérgezték.
Újabb merénylet ez ellen a szeretnivaló
kis jószág ellen, méghozzá ennyi idő
után! Sehogy sem találtam értelmét a
dolognak, így hát elég feldúltan siettem
Walt Barnett irodájába.
Frigyest alig ismertem fel, úgy
megváltozott. Nem az íróasztalon ült,
megszokott helyén, hanem a padlón
görbedezett, egy csomó újságpapír
között. Fel sem nézett rám, s amikor
odaléptem hozzá, öklendezni kezdett, és



sárgás folyadékot hányt a papírra. Több
hányás nyomát és hasonlóan sárgás
színezetű, hasmenéses tócsákat is láttam
körülötte.
– Megmérgezték, mi? – Az íróasztal
mögött tornyosuló Walt Barnett a
cigarettát sem vette ki a szájából. –
Megétették valamivel.
– Lehetséges… – Figyeltem a cicát,
amint lassan a tejes-tálkához
vánszorgott, és az előbbi görcsös
tartásban föléje kuporodott. Nem
lefetyelt belőle, csak nézte, különös
mozdulatlansággal. Volt valami
szívfacsaróan ismerős a kis állat
magatartásában. A baj még a
mérgezésnél is súlyosabbnak látszott.



– Nem leheccséges, hanem biztos! –
morogta a nagydarab ember. – Valaki
megin’ meg akarta nyuvasztani.
– Nem olyan biztos. – Megmértem
Frigyes hőmérsékletét, és szomorúan
hiányoltam szokásos dorombolását,
elragadó hízelgését. A kis kandúr
mélységes letargiába süllyedt.
– Hát ha nem méreg, akkor mi a franc?
– Pauleukopenia. Majdnem biztosra
veszem.
Barnett értetlenül bámult rám.
– Fertőző gyomor- és bélgyulladás –
magyaráztam. – Darrowbyban éppen a
minap tört ki a járvány. Az utóbbi időben
sok súlyos esethez hívtak, és Frigyes



tünetei nagyon jellegzetesek.
A hatalmas ember felemelte roppant
testét a székről, odament a macskához,
és mutatóujjával megdörzsölgette az
ezúttal mozdulatlanul tűrő kis hátat.
– Na jó, és abbul ki tuggya kúrálni?
– Megteszek mindent, ami telik tőlem,
Mr. Barnett, de ennél a betegségnél
nagyon magas az elhullási arány.
– Úgy érti, hogy a legtöbb macska
beledöglik?
– Sajnos, igen.
– Hogy a francba lehet az? Úgy tuttam,
hogy maguknak mostanság mán
mindenféle új csudagyógyszerük van!
– Igen, de ez egy vírusfertőzés, és a



vírusok ellenállnak az
antibiotikumoknak.
– Franc, aki megette! – Szuszogva
felegyenesedett, és visszament a
székéhez. – Na és most mit fog
csinyálni?
– Azonnal elkezdem a kezelést –
mondtam.
Elektrolitoldatot adtam be a macskának,
a kiszáradás leküzdésére,
antibiotikumokat a másodlagos
baktériumfertőzések ellen, végül
nyugtatót a hányás csillapítása
érdekében. De tudtam, hogy mindaz, amit
nyújtani tudok, pusztán afféle támogatás.
A fertőző gyomor- és bélgyulladással
soha nem volt szerencsém.



Minden áldott reggel kimentem
Frigyeshez, de már a látványa is
boldogtalanná tett. Vagy a tálkája fölött
görbedezett, vagy az íróasztalon
kuporgott kis kosarában. Teljesen elesett
volt, apatikus, nem érdekelte a környező
világ.
Meg sem rezzent, amikor beadtam neki
az injekciókat. Mintha egy élettelen
állatba döftem volna a tűt. A negyedik
napon láttam, hogy rohamosan hanyatlik.
– Holnap megint kijövök – mondtam, és
Walt Barnett szótlanul bólintott.
Semmiféle érzelem jelét nem adta a
macska betegsége során.
Másnap, amikor beléptem az irodába, a
szokott kép fogadott. A tagbaszakadt



ember a széken, a barna kalap
hátralökve a feje búbján, a cigaretta a
szája sarkában, a macska pedig a
kosárban, az íróasztalon.
Frigyes mozdulatlanul hevert, és amikor
odaléptem hozzá, az óhatatlan veszteség
fájdalma vett erőt rajtam, mert már nem
lélegzett. A szívére helyeztem a
sztetoszkópot, és néhány másodperc
múlva felnéztem.
– Sajnos, már nem él, Mr. Barnett…
A nagydarab ember arckifejezése mit
sem változott. Lassan kinyújtotta a kezét,
és mutatóujját az ismerős mozdulattal a
fekete, selymes szőrhöz dörzsölte. Aztán
az íróasztalra könyökölt, és a kezébe
temette arcát.



Nem tudtam, mit mondjak neki;
tehetetlenül néztem, amint a válla
rázkódni kezdett, és a vastag ujjak közt
átcsurrantak a könnyek. Így ült egy
darabig, aztán megszólalt.
– A barátom volt.
Még mindig nem találtam szavakat. A
szűk odúban egyre súlyosabban
nehezedett ránk a csend, aztán Barnett
hirtelen felszegte a fejét. Kihívóan rám
meredt.
– Tudom ám, mit gondol. Azt, hogy
nicsak, hogy ez a szőrösszívű gazember,
a nagypofájú Walt Barnett képes kibőgni
a szemit egy macska miatt! Micsoda
mulaccság! Lefogadnám, hogy ha elmén,
alaposan kiröhög majd…



Szemlátomást szilárdan hitte, hogy amit
ő a gyengeség megnyilvánulásának
tekintett, rontani fogja a róla alkotott
véleményemet. Pedig mélységesen
tévedett. Közelebb állt a szívemhez, mint
valaha.



Kocsmakeresés Isztambulban

1963. augusztus 9.
Miután biztonságosan földet értünk, és

végiggurultunk a leszállópályán, a
közhangulat jelentékenyen felderült, még
fecsegtünk is. Mindnyájan kimásztunk a
gépből, és körülnéztünk odalenn. Egy
tágas, lebetonozott reptéren álltunk.
Közelünkben egy hangár emelkedett,
távolabb, a másik oldalon magas fűvel
borított, hosszú földsáv futott a tengerig,
és mindent, de mindent gyönyörű, meleg
napfény árasztott el vigasztaló
sugaraival. A terminál körülbelül
negyedmérföldnyire esett tőlünk, és
valahol messze mögötte a villódzó,
meleg párafüggönyön túl, felsejlettek a



város magas házai. Pontosan nyolc óra
volt. Abban bíztam, hogy ha most
kirakodjuk a marhákat, a nap java részét
Isztambul felfedezésére szánhatom.
Valósággal bizsergett bennem az
izgalom.
A két gazda hamarosan tettre készen állt,
nekivetkőzve, felgyűrt ingujjal. Noel rám
vigyorgott, és megmacskásodott izmait
nyújtóztatta a hosszú, tétlen éjszaka után.
– Hun vannak a vagonok? – tudakolta.
Jó kérdés! Csakugyan, hol vannak? Itt
kellett volna várakozniuk érkezésünkre,
de hiába pásztáztam tekintetemmel a
repülőterét. Karl elballagott a
terminálba érdeklődni, de fancsali
képpel tért vissza.



– Senki sem tudja – mondta – Mondták,
várni kell.
Így hát vártunk és vártunk, közben a nap
egyre erősebben tűzött a betonra, és az
ing alatt csurogni kezdett rólunk a
veríték. A vagonok több mint egy órával
később gördültek be.
Ekkor váratlanul fölém tornyosult a
kapitány langaléta alakja.
– Mr. Herriot! – Szigorú szeme
letekintett rám a magasból, ujjaival
szakállát gereblyézte. Megint megcsapott
uralkodói egyéniségének varázsa. – Mr.
Herriot, nekem fontos elintéznivalóim
vannak. Gondoskodnom kell a motor
megjavításáról, és a szállodafoglalást is
rendeznem kell! Most elmegyek, és



magára bízom az itteni munkák
felügyeletét.
– Oké – mondtam. – Ne aggódjon!
Gondoskodom róla, hogy az állatokkal
ne legyen semmi zűr.
A kapitány lassan bólintott.
– Helyes, helyes! – majd mosolytalan
szemét a két gazdára szegezte. – Ez
magukra is vonatkozik. Eszükbe ne
jusson odébb állni innen, míg az utolsó
tehenet át nem veszik maguktól!
Megértették?
Beleegyezően motyogtunk mindhárman.
Nemigen hiszem, hogy sokan akadtak,
akik ellenkezni mertek volna Birch
kapitánnyal. A szálloda említése
mindenesetre vidám kis szikrát csiholt



bennem, mert eszembe jutott John
Crooks leírása az ötcsillagos
tobzódásról. A tartós fényűzés nem vonz
igazán, de hébe-hóba szívesen
belekóstolok egy kicsit. Kivált ilyen
körülmények közt. Majd megfőttem a
hőségben, folyt rólam az izzadtság, és
kopogott a szemem a mardosó éhségtől.
A gatwicki szendvics immáron ködös
emlék volt csupán, és a fürdőszoba, meg
egy kiadós ebéd gondolata szédületesen
kecsegtetőnek látszott. El is tökéltem,
hogy a lehető leggyorsabban végzünk a
kirakodással.
A gazdáknak alkalmasint ugyanez járt az
eszében, mert az első csapat üszőt már
be is szuszakolták a felvonóba. A kis
Karl lenyomta az emelőkart, hosszú,



fülsértő sivítás hallatszott, de nem
történt semmi. Karl újra megnyomta a
kart, változatlan eredménnyel.
– Beszorulni nyavalyás! – mondta, és
piszkálni kezdte a kapcsolókat meg a
szerkezet egyéb részeit. Végül
irgalmatlanul belerúgott a fényes
fémlapba. Aztán felvonta a vállát, és
ránk pislogott. – Nem lenni jó! Kell
nekem hívni villanyszerelő.
Elslattyogott a terminál felé, mi hárman
meg ott maradtunk, és hervadtan
bámultuk egymást. A nap percről percre
forróbban tűzött.
Karl fél tizenegykor tért vissza egy fehér
overallos férfiúval, aki szemlátomást
eltökélte, hogy ízekre szedi a felvonót.



Közben szünet nélkül zsörtölődött vagy
ordibált ékes török nyelven, és már-már
letettem a reményről, hogy érti a
mesterségét, mert egy örökkévalóságba
telt, mire megtalálta a hibát. Másfél óra
múlva a felvonó végre engedelmeskedett
az emelőkarnak, és megmoccant.
Csakhogy a mi időnk már jócskán
veszendőbe ment.
Az egyetlen biztató látvány a
meghibásodott motoron dolgozó szerelők
csoportja volt. Az a remény éltetett, hogy
ők talán jártasabbak a szakmájukban.
Éppen, amikor Noel és Joe végre a tettek
mezejére léphetett, és megkezdte a
kirakodást, befutott egy csapat
állatorvos, hogy szemrevételezzék a
jószágot. Roppant imponáló társaság



volt – jóképű, olajbarna bőrű férfiak,
elegáns, könnyű öltönyben, akik sokkal
módosabbnak látszottak, mint az átlagos
angol állatorvosok. Közülük csak egy, a
vezetőjük beszélt angolul, de az szinte
tökéletes kiejtéssel.
Elmagyarázta, hogy valamennyien a
török földművelésügyi minisztérium
megbízottai, feladatuk az állatok
egészségügyi vizsgálata, valamint annak
megállapítása, hogy a fülükbe tetovált
számok megfelelően egyeznek-e a listán
feltüntetettekkel. Valamennyien jót
nevettünk azon, hogy úgy látszik,
Törökországban szakasztott olyan
világrengetően fontos szentség a
fülszámozás, mint Angliában.
A kirakodás gyötrelmesen lassan haladt.



Az elektrotechnikus nem végzett
tökéletes munkát, mert a felvonó
időnként meg-megállt a levegőben, és
Karl feszült perceket töltött az emelő
rángatásával meg káromkodással, de
végül mindig sikerült elindítania a
gépezetet, és a munka folyt tovább.
Szerencsére a marhavagonokra némi
árnyékot vetett a hangár, mert a nap már
csakugyan hét ágra sütött. Az állatok
vizet és némi szénát is kaptak, így hát ők
kényelmesen elvoltak.
A gazdák, meg én nem annyira. Mocskos
voltam, izzadt, borotválatlan és nagyon
éhes, szakadatlanul föl-le másztam az
utaslépcsőn a repülőgép meg a föld
között, hogy felügyeljem a munkát. A
marhákkal küszködő Joe és Noel



lelkiállapotát még elképzelni sem
mertem. És Isztambul mindvégig ott
délibábozott a láthatáron, szívfájdító
elérhetetlenségben…
Teltek-múltak az órák, perzselt a nap, és
a kapitánynak híre-hamva sem volt; csak
a két fiatal amerikai, Ed meg Dave jelent
meg időről időre, megszemlélni, hogy
mire jutottak a szerelők a motorral.
Néhányszor mellettünk is ellebzseltek,
meséltek ezt-azt az életükről, a
munkájukról, és rájöttem, hogy alapjában
véve nagyon rokonszenves fiúk.
Gondok-bajok nem izgatták őket,
láthatólag fütyültek a világra.
Vigyorogva lődörögtek ide-oda, hanyag
öltözékükben, zsebre vágott kézzel. És
azok a zsebek, mint később rájöttem,



dugig teli voltak legalább egy tucatnyi
ország különféle pénznemeivel. Pezeta
keveredett bennük drachmával, lírával,
koronával, schillinggel, márkával. A fiúk
csak járták a világot a maguk vénségesen
vén gépével, szabadon, mint a madarak,
minden új napot, minden új tájat úgy
fogadtak, ahogy jött, és bár alig nőttek
még ki a kamaszkorból, jószerint
mindent láttak, amit Földünkön látni
érdemes. Emlékezetemben úgy élnek
máig is, mint vérbeli szerencsevadászok.
Délután négy órára járt, mire az utolsó
üsző is vagonba került, és a török
állatorvosok nekiláttak a végső
ellenőrzésnek. Noel odajött hozzám.
Mellkasán az ing, akár egy vizes
felmosórongy; keze fejével törölgette



arcáról a patakzó izzadtságot.
– A mindenségit, Jim! – nyögte. – A
gyomrom úgy vélekszik, hogy alighanem
elnyiszálták a torkomat.
– Az enyém is, Noel – feleltem. –
Mindjárt éhen veszek! Már kis híján egy
napja annak a gatwicki szendvicsnek.
– Én meggyilkóni tunnék egy pofa serér’!
– csatlakozott hozzánk Joe. – A büdös
íletben nem vótam még illen veszettül
szomjas.
Kínjaink azonban nem értek még véget.
Az állatorvosok szerfölött ráérősen
vizsgálódtak, de a jelek szerint legalább
panaszra sem találtak okot. Világosan
látszott rajtuk, hogy elégedettek
mindazzal, amit tapasztaltak.



Fájdalom, ez az elégedettség nem tartott
sokáig. A Globemaster szárnya alól,
ahová a nap elől menekültünk,
észrevettük, hogy a csoport hirtelen
elcsendesedik. Az állatorvosok sorra
egymás után belenéztek az egyik tehén
fülébe, és újra meg újra az iratokat
tanulmányozták. Még ilyen messziről is
megéreztem feszültségüket. A szemlét
heves hadonászással kísért tanácskozás
követte. Végül a főállatorvos odakiáltott
nekünk.
– Mr. Herriot, kérem, jöjjön ide!
A gazdákkal együtt a vagonokhoz
cammogtam.
– Mr. Herriot – folytatta a főállatorvos
–, az egyik szám nem egyezik.



Sötét bőre szinte megfakult, ajka
remegett. Nem kevésbé zaklatott volt a
többiek ábrázata is.
Magamban a fogamat csikorgattam.
Megtörtént a lehetetlen.
Az egyik peckes, zord képű állatorvos
színpadias karmozdulattal, magával
hívott a bűnös tehénhez. Felmásztam a
vagonba, és a tehén fülébe kukucskáltam.
A tizenötös számot tetoválták bele. Az
állatorvos újabb drámai gesztussal
átnyújtotta az okmányokat. Ezek az
állatok származását, korát és törzskönyvi
számát tartalmazták, de persze, a
tizenötös nem szerepelt bennük.
Mosolyogtam, de satnyán sikerült. Nem
tudtam biztosan, hogy a felelősség engem



terhel-e vagy sem. Amikor berakodtunk
Gatwick-ben, a saját okmányainkon
minden törzskönyvi számot egyeztettem,
és úgy láttam, minden stimmel. Csak nem
követtem el valami tévedést? Itt,
idegenben, ilyen távol hazulról még
sokkal ijesztőbbnek éreztem esetleges
baklövésemet. Joe-hoz fordultam.
– Ti magatokkal hoztátok a listát
Jerseyről, ugye?
– Hát persze – felelte Joe, némi harcias
éllel a hangjában. – És abba egy szál
hiba sincs. Ott van a tarisznyámban!
– Ugorj el érte, légy szíves! – kértem. –
Hátha sikerül rendeznünk a dolgot.
A gazda komótosan elbillegett,
felmászott a Globemasterbe, és annak



rendje-módja szerint visszatért az
iratokkal. Izgatottan
végigtanulmányoztam a listát.
– Itt van, ni! – mondtam diadalmasan. –
Törzskönyvi szám, plusz a tizenötös!
Egy szikla esett le a szívemről. Meg
vagyunk mentve!
A török főállatorvos átvette Joe listáját,
és visszament a többiekhez, megtárgyalni
a helyzetet. Hosszú ideig folyt az
érthetetlen disputa, bőséges gesztikulálás
közepette, végül láthatólag megszületett
az egyhangú döntés. A csapat tagjai
eltökéltem bólogattak, némelyik még a
karját is összefonta a mellén. Vezetőjük
előrelépett, arcán fensőséges szigorral.
– Mr. Herriot, úgy határoztunk, hogy



csak egy megoldás van. Bizonyára
megérti, de nekünk a saját listánkhoz kell
igazodnunk Semmiféle garancia nincs
arra, hogy ez az állat azonos azzal,
amelyet megvásároltunk, így hát
sajnálattal közlöm, hogy vissza kell
szállítaniuk.
– Visszaszállítani! – Ez felért egy
aknarobbanással. – De hát az lehetetlen!
– kiáltottam. – Az állatot nem egyszerűen
Angliából hoztuk, hanem egyenesen
Jersey szigetéről. Képtelenség volna
visszavinni!
– Nagyon sajnálom – mondta a
főállatorvos –, de a döntésünk
végérvényes. Semmilyen körülmények
közt nem vehetünk át egy kétes állatot.
Hogy hogyan intézik, az már a maguk



gondja, de vissza kell szállítaniuk!
– De hát… de hát… – dadogtam. –
Honnan tudja olyan biztosan, hogy ez egy
másik állat? Sokkal valószínűbb, hogy
csak egy közönséges elírásról van szó,
ami az önök hivatalában történt!
A főállatorvos teljes hosszában kihúzta
magát. A jó húsban lévő, legalább 190
centis férfiú szerfölött tekintélyesnek
hatott, amint felemelt kézzel rám meredt.
– Mr. Herriot, megismétlem: döntésünk
megmásíthatatlan!
– Én… én… nos, nézze!… – kezdtem
hebegni, de Joe hirtelen megfogta a
karomat. Gyengéden félretolt, és
odaplántálta magát a főállatorvos elé.
Csípőre tette a kezét, és csontos,



verítékes képét odadugta a férfiú bajusza
alá. Jó néhány másodpercig farkasszemet
nézett a zsarnoki törökkel, aztán
megszólalt:
– A kóóórság, aki visszahurcójja! –
mondta a maga vontatott tájszólásával. –
Ez az ééén dógom vóna, ééén meg nem
viszem!
A hangja halk volt, a szavak lassan
sorjáztak, de valami csodás
véglegességgel, és a hatásuk kifejezetten
drámai volt. A délceg férfiú homlokzata
egy szempillantás alatt összeomlott.
Mintha mindenestül összezsugorodott
volna, és szinte szánalmas
rimánkodással bámult Joe-ra. A szája
kinyílt, már azt hittem, mond valamit;
ehelyett azonban lassan megfordult, és



visszaoldalgott társaihoz.
Egy darabig folyt a susmutolás, a
vállvonogatással és a gazdára irányuló
csüggeteg pillantásokkal tarkítva, aztán a
főállatorvos jelt adott a vagonok
elindítására. A csata véget ért.
– Áldjon meg az én Istenem, Joe! –
mondtam. – Már azt hittem, hogy
befellegzett nekünk.
Híven engedelmeskedtünk a kapitány
utasításának, és egy tapodtat sem
mozdultunk, míg a tehenek el nem
hagyták a repülőteret. Jól esett arra
gondolnom, hogy gyöngyéletük lesz,
ahová viszik őket. Csupa elsőrangú
tenyészgazdaság várt rájuk; a szó szoros
értelmében VIP-marhák voltak.



Jól esett az is, hogy török kollégáim a
lehető legszívélyesebb módon vettek
búcsút tőlünk. Kínosnak éreztem, hogy
az incidens esetleg megkeseríti a
napjukat, de láthatólag maradéktalanul
visszatért a jókedvük.
Az órámra pillantottam. Ötre járt. Már
kilenc teljes órája sültünk ebben a
repülőtérnek nevezett kemencében. Sőt
török idő szerint már hét óra volt, vagyis
a kincset érő nap sebesen fogyatkozott.
Megtapogattam borostás államat. Ez a
legsürgősebb, gondoltam, a fürdés meg a
borotválkozás.
A gazdákkal együtt elballagtam a
terminálba, ahol első utunk a
férfimosdóba vezetett. Itt
megmosakodtunk, ittunk egy nagy adag



vizet, és elintéztük a dolgunkat. Sose
felejtem el azt a kis emberkét, aki
közben folyton hintőport szórt a csupasz
hátamra Azt hittem, borravalóra számít,
de mikor adni akartam neki, kiderült,
hogy csak egy borotvapengét kér, amit
meg is kapott tőlem.
– Így mán jobb – mondta Noel, amikor
kiléptünk a váróterembe. – Most mán
csak valami falnivaló kéne. Éhen
döglök!
Együtt éreztem vele. Magam is
farkaséhes voltam, de úgy véltem, most
már közel a lakoma.
Reményeim jócskán megizmosodtak,
amikor megpillantottuk Birch kapitány
felénk közelgő, langaléta alakját.



– Éppen magukat keresem – mondta. –
Van néhány dolog, amit közölni akarok.
Jöjjenek, üljünk le valahová!
Elrendezkedtünk a jól kipárnázott
székeken egy kis asztal körül. Birch
kapitány néhány másodpercig komoran
méregetett bennünket.– Nem tudom,
hármuk közül ki illetékes, de én csak
magával tárgyalok, Mr. Herriot –
mondta.
– Rendben van.
– Sajnálattal tudatom, hogy a motorhibát
minden igyekezet ellenére sem sikerült
kiküszöbölni.
– Óh!…
– Ez azt jelenti, hogy kénytelenek



vagyunk három motorral hazarepülni a
telephelyünkre, Koppenhágába, ahol a
gép nagyjavításra kerül.
– Értem.
– Ez azonban egyszersmind azt is jelenti,
hogy maguk nem tarthatnak velünk.
– Micsoda?!
A kapitány arca kissé megszelídült.
– Őszintén sajnálom, hogy ilyen rossz
hírrel rontok magára, de igazság szerint
az a helyzet, hogy a repülőgép nem
biztonságos, és ilyen állapotban tilos a
hajózó személyzeten kívül bármilyen
utast vagy kísérőszemélyzetet szállítani
vele.
– De hát… – A kérdést már alig tudtam



kinyögni. – Mi hogy kerülünk haza?
– Gondolkoztam ezen is – felelte a
kapitány. – Legokosabb, ha telefonon
kapcsolatba lépnek a Kiviteli
Társasággal Londonban. A számukat már
megszereztem, és meggyőződésem
szerint ők majd intézkednek a maguk
hazaszállításáról.
– Hát… köszönjük… alkalmasint
nemigen tehetünk mást. – Hirtelen
eszembe jutott valami. – Azt mondja,
hogy a repülőgép nem biztonságos?
A fenséges fej igent intett.
– Úgy van.
– Más szóval… esetleg el sem jutnak
vele Koppenhágába?



– Bizony. Az sem lehetetlen! Nem lesz
gyerekjáték ilyen körülmények közt
átrepülni az Alpok felett.
– De hát akkor magával mi lesz?
Magával meg a legénységgel?
– Mi lenne? – mosolyodott el, és hirtelen
nagyon kedves embernek látszott. –
Roppantul jól esik, hogy megkérdezte,
de hát ez a dolgunk. Nekünk repülnünk
kell, nem érti? Ebből élünk!
A gazdákhoz fordultam.
– Nos, azt hiszem, csakugyan a
legokosabb, ha megfogadjuk a kapitány
tanácsát.
A gazdák szótlanul bólogattak. Igencsak
megviseltnek látszottak, de az voltam én



is. Engem azonban megrázott a sajátos
repülőgép ügye is. Ha az egyik motorja
ukmukfukk bedöglött, mennyire
megbízható a másik három?
– Nem ártana keresni egy telefont. Innen
hívjam fel Londont, vagy megteszi a
szállodából is?
A kapitány megköszörülte a torkát.
– Ez a másik dolog, amit meg akartam
beszélni magukkal. Képtelen voltam
szállodát találni.
– Miii?!
– Sajnos, így van – mondta. – Mindenütt
megpróbálkoztam, de valami nemzeti
ünnep van itt, és az összes szálloda
zsúfolásig megtelt.



Szóhoz sem jutottam. Lám, egyre
fényűzőbb az egész!
– De ne aggódjanak – folytatta a
kapitány. – Biztosítottak, hogy néhány
kilométerrel odébb, a Boszporusz
partján találunk majd valami kisebb
szállót, ahol kapunk szobát.
Valami kisebb szálló… Az ötcsillagos
pompa délibábja egy csapásra
szertefoszlott.
– Persze, hogy kapunk, ne féljenek –
villant fel ismét biztatóan a kapitány
ritka mosolya. – Szereztem egy
minibuszt, odakinn várakozik.
Hamarosan találunk szállást.
A könnyű, selyemszerű öltözéket viselő
Dave és Ed már a kis járműben lazsált



kényelmesen.
– Sziasztok! – kurjantották vidáman. –
Sziasztok! – vigyorgott ránk a kis Karl a
leghátsó ülésről.
Az efféle kellemetlenségek alighanem
szervesen hozzátartoztak mindennapi
életükhöz, és a maguk nem törődöm
módján fütyültek rá. Hirtelen
elhatároztam, hogy ezt teszem én is. Igaz,
hogy a helyzet egy kicsit zűrösnek
látszik, de egye penész, itt vagyok
Isztambulban, és azért is kiélvezem, ami
kis időm maradt!
Előhalásztam a fényképezőgépemet. A
repülőútról már csináltam néhány képet,
és kirakodás közben lefotóztam a
Globemastert is. Még ha kutyafuttában



is, de szerzek néhány emléket erről a
városról, döntöttem el. Miközben a
minibusz végigrepesztett az utcákon,
folyamatosan kattogtattam, mint egy
tébolyult, és amikor nem fotóztam,
mohón habzsoltam a látnivalókat. A
tudat, hogy csak nagyon rövid időt
tölthetek ebben a környezetben, élesen
rögzített bennem minden újabb
látványosságot.
A csodálatos naplemente sugaraiban
átvágtunk a sűrűsödő kocsiforgatagon;
utunk mentén gyönyörű mecsetek és
minaretek bukkantak fel a tőlük furcsán
elütő, modern épületek között; aztán
hosszú ideig üres, felperzselt tarlók és
rikító, hatalmas hirdetőtáblák mellett
haladtunk. A kocsiablakon túl egy kőből



épített, futónövények lepte, ókori
vízvezeték hatalmas ívei suhantak el oly
sebesen, hogy éppen csak rájuk
kattinthattam a gépemet. Az egykori
Konstantinápoly falainak viharvert,
vaskos romjait, rajtuk itt-ott a málló
bástyákkal csak pillanatokra láttam, de a
fotókon még ma is elnézegethetem kissé
elmosódott képüket a maszatos üveg
mögött.
A tömérdek csoda körül pedig ott
kavargott, örvénylett Isztambul utcáinak
élete. A színes italokat, édességeket,
őszibarackot kínáló árusok, a sötét bőrű
járókelők a Kemal Atatürk óta kötelező,
nyugati szabású öltözékekben; a nők
színes kartonruhában, a férfiak olyan
egyforma ingben, vászonnadrágban, hogy



az szinte egyenruhának hatott.
Hamarosan már a Boszporusz partján
száguldottunk, amely vitathatatlanul a
világ egyik legszebb, legromantikusabb
vízi útja. Szélesen kéklő tükrét fák
borította dombok szegélyezik, amelyeken
elegáns házak, sőt paloták fészkelnek. A
kis strandokon családok sütkéreztek a
nyugágyakon; kinn a vízen elképesztően
változatos vízi járművek serege
horgonyzott. Hatalmas, modern
tengerjárók, kis halászbárkák, meg
csodálatos, ősöreg dereglyék ringatóztak
egymás mellett.
Módomban állt kiadósan
szemrevételezni a Boszporuszt, mivel
lépten-nyomon megálltunk szállást
keresni. Végül sikerrel jártunk, és egy



picike épület előtt kimászhattunk a
minibuszból. Mi tagadás, a hotel nem a
Claridge volt, de nem is éppenséggel
holmi bolhafészek, csak amolyan
igénytelen kis szálló egy mellékutcában.
A személyzet barátságosan és vidáman
fogadott minket, de határozottan úgy
éreztem, kisebb gondjuk is nagyobb
annál, hogy ottmaradunk-e, vagy sem.
Sikerült valahogy tudtára adnom az
igazgatónak, hogy Londonba szeretnék
telefonálni. Mosolyogva közölte, hogy
ehhez bizony el kell mennem a helyi
postahivatalba, és éppen akad kéznél egy
taxi.
A taxisofőr ugyanolyan kíméletlen
sebességgel repesztett végig az utcákon,
mint minibuszunk vezetője. Első



isztambuli benyomásaim egyike az volt,
hogy itt, úgy látszik, 100 km/óra a
kötelező haladási sebesség.
A postán elmagyaráztam óhajomat egy
kövér kis hölgynek, aki nyájasan
mosolygott és bólogatott. Beszélt annyira
angolul, hogy megnyugtasson, minden
rendben lesz. Felemelte a kagylót, és
kérdezősködni kezdett. Aztán a
boldogságtól ragyogva felém fordult:
– Soká várás, talán egy óra. Maga megy
hotel, én küld taxi.
Mire visszaértem a szállodába, összes
társaim megkapták már a szobájukat. A
jelek szerint itt nem volt recepció, így
hát végigkérdeztem a személyzet minden
szembejövő tagját, hogy én vajon hol



hajthatom le a fejemet. Válaszul csak
értetlen vállvonogatást kaptam, de végül
sikerült elcsípnem az igazgatót. Szemmel
láthatóan nem csekély gyönyörrel
tudatta, hogy nekem nem jutott szoba, de
elkámpicsorodásom láttán nyilván
megesett a szíve rajtam, mert levezetett
az alagsorba, és betaszigált egy
zárkaszerű kis helyiségbe, ahol faképnél
hagyott. A szobában csak egy keskeny,
vetetlen ágy állt, a sarokban egy széken
ócska takarók hevertek, rendetlen
kupacban. Ez volt minden, de még ezért
is hálát rebegtem az égnek. A fürdőszoba
valahol a messzi távolban rejtezett.
De hirtelen minden érzékszervemet rabul
ejtette valami – ételszag ütötte meg az
orromat. A kis odúba mesés, fűszeres



illatok kezdtek beszivárogni, én pedig
támolyogva elindultam forrásuk felé.
Gondolom, a fogyókúrázóknak vagy az
egészségfarmok fizetővendégeinek meg
se kottyan, ha több mint huszonnégy
óráig nem esznek semmit, de ami engem
illet, világéletemben híve voltam a
rendszeres, kiadós étkezéseknek, és
bizony, ekkor már úgy mardosott az
éhség, mint tán még soha életemben.
A szag nyomán rátaláltam az étteremre,
ahol a legénység meg a két gazda már az
asztalnál ült, és alig telepedtem melléjük
amikor elkezdték felszolgálni a jobbnál
jobb falatokat. Sáfrányos rizsen és
sültpaprika-ágyon nyugvó, dicső kebab-
hegyek, párolt vegyes zöldséggel
megrakott, gőzölgő tálak és ropogós,



török kenyérhalmok kerültek az asztalra.
Bolondja vagyok a kenyérnek, és menten
bele is haraptam az egyik darabba.
Tüneményesen finom volt, és Ed
elnevette magát, amikor meglátta az
arckifejezésemet.
– Jó, ugye? – mondta. –
Napraforgómaggal sütik.
Akár tettek bele napraforgómagot, akár
nem, ez volt talán a legjobb kenyér, amit
valaha is ízleltem. De már alig vártam,
hogy nekiláthassak a komolyabb
falatozásnak, és mohón kinyújtottam
harcra kész villámat a válogatott
húsdarabokkal megtűzdelt nyárs felé.
Ekkor rontott be a taxisofőr.
– Mr. Heroot, te gyorsan! Telefon,



telefon!…
Bőgni tudtam volna, hogy megfosztanak
a betenni valómtól, éppen, amikor
nekiveselkednék – ez már több volt a
soknál. De hát a telefon fontosabb volt.
Lecsaptam a villát, és kinyargaltam.
Megint csak nyaktörő sebességgel
elfuvaroztak a postára, ahol a kövér
hölgy váltig mosolygósan a telefonra
mutatott.
Hallóztam és hallóztam a végtelenségig,
de nem hallottam semmit, míg végül egy
elhaló hang szólalt meg a recsegő
messziségben.
– Meester Harrioot, Meester Harrioot?
– Igen, igen, itt Herriot beszél! –



Feleltem, de mindössze ennyire jutottam.
Nem akarok untatni senkit a telefonnal
folytatott viaskodásom részletes
ecsetelésével. Bőven elegendő róla
annyi, hogy háromnegyed óráig tartott, és
főleg hosszú csendekből, reményt keltő
kattanásokból, fültépő recsegésekből
állt, valamint a vékonyka hangból, amely
pár percenként a fülembe csiripelt:
Meester Harrioot, Meester Harrioot. –
Elkeseredett, üvöltő szitkozódásaim
mind pocsékba mentek.
A vigasztalan sötétséget mindössze
egyszer derítette csak fel halvány
fénysugár, amikor harsányan felcsattant
egy roppant angolos női hang, mintha a
szomszéd szobában szólna:



– A francba, egy mukkot sem hallok!
Egyértelműen London volt a vonalban,
és én már-már könnyek közt
jajveszékelve iparkodtam válaszolni, de
fájdalom, ismét leszállt a csend, és hiába
epekedtem még hosszú ideig, a hang
végképp elhallgatott.
Kibámultam az utcán sűrűsödő, alkonyi
homályba, és apránként ráeszméltem,
hogy a kapcsolat felvételének ez a módja
reménytelen.
Köszönetet mondtam a kövér hölgynek,
és távoztam.
A szállodánál nem tudtam, mennyit kell
fizetnem a taxisofőrnek, így hát
odanyújtottam neki egy marék bankót.
Széles vigyorral a képén kiválasztott



néhányat, de mielőtt zsebre vághatta
volna a pénzt, lerohant a lépcsőn egy
emberke, alkalmasint a személyzet egyik
tagja, és kitépte a kezéből. A fele
összeget visszaadta nekem, aztán az
öklét rázta a sofőr orra felé, és ékes
bőbeszédűséggel a sárga földig
legorombította.
A sofőr arcáról egy másodpercre sem
tűnt el a széles vigyor, és mielőtt
elsöpört, udvariasan integetve kívánt
nekem jó éjszakát.
Hálásan megköszöntem a védelmet
jótevőmnek, mindazonáltal hangulatom a
fagypont körül járt, amikor
bevánszorogtam a szállóba. Ott álltam
partra vetve, Isztambul közepén, a
hazatérés minden reménye nélkül –



pihentető kéjutazásom a csábos Keletre
mindeddig fiaskók szakadatlan
láncolatának bizonyult És éhes voltam,
éhesebb, mint valaha; de még a
vacsorámat is elszalasztottam.
Ráadásul egy fikarcnyit sem rajongtam a
gondolatért, hogy most közölnöm kell a
két gazdával őket is érintő kudarcomat.
Nem az én hibám volt, persze, de hát
rám bízták valaminek az elintézését, én
meg üres kézzel jöttem vissza,
cserbenhagytam őket.
Joe és Noel az étteremben várt. Nagyon
meghatott, hogy jobban érdekelte őket a
vacsorám, mint tulajdon közvetlen
jövőjük Alig léptem be, Noel máris
felpattant a székről.



– Megkértük őket, hogy tartsák melegen
a kajádat, Jim! – rikkantotta, és kirohant.
Pár perc múlva behozta egy tálcán a
vacsorámat, mindenestül, a mesés
kenyérrel egyetemben.
A két gazda némán figyelte, amint
felhabzsoltam az egészet, az utolsó
morzsáig, és csak aztán kezdtek
várakozó pillantásokkal bombázni.
– Rettentően sajnálom, fiúk – böktem ki
végül –, nem jártam szerencsével.
Részletes beszámolót adtam a postán
töltött negyvenöt percemről. Mire
befejeztem, már szerfölött elfancsalodott
a képük. Joe a térdét bámulta.
– Mi a rossz nyavalyát csináljunk, Jim?



Valamicskével korábban alighanem azt
feleltem volna, hogy halvány
segédfogalmam sincs, de a bekebelezett
földi jók valószínűleg az agyamra is
serkentően hatottak, mert hirtelen
megvilágosodott.
– Készpénzt nemigen hoztam magammal
– mondtam –, de nálam van a
csekkfüzetem. Holnap kimegyek a
repülőtérre, és a BEA-képviseletnél
váltok három jegyet Londonba. A
Kiviteli Társaság minden bizonnyal
visszatéríti majd nekem. Egyszerű, mint
a pofon, nem igaz? Fölösleges volt az
egész hercehurca a telefonnal.
Kicsiny társaságunk kedve mintegy
varázsütésre felderült, és nagyban
lapogattuk egymás hátát, amikor



észrevettem, hogy a kapitány halad el az
ajtó előtt.
Utána rohantam, és előadtam neki
tervünket.
– Helyes – mondta komolyan. – Az
elképzelés jónak látszik. – Kis szünetet
tartott, és az órájára nézett. – A másik
lehetőség az lett volna, hogy az angol
konzulátushoz fordulnak, de hát már
kilenc is elmúlt, és nem hiszem, hogy
ilyen késő este bármit is el tudnának
intézni, mi pedig holnap reggel tízkor
szállunk fel. Igen, a maguk ötlete a
legjobb.
Ezzel elköszönt. Mi hárman szinte
mámorosak voltunk az örömtől.
– Több gondunk egy szál sincs, Jim



kölök – mondta Joe. – Most mán akár
gyühet a mulaccság! Én még mindég
gyilkóni tunnék egy pofa serér’! Nosza,
mennyünk bé a városba, oszt
hörpincsünk egyet!
Legközelebbi célunk tehát Joe pofa söre
volt, ami vitán felül arra vallott, hogy a
hathúszassal érkeztünk, hiszen egy
mohamedán városban kocsmát keresni
vajmi kilátástalan vállalkozás. Mi
azonban a magunk gyermeteg
optimizmusával begyömöszöltük
magunkat egy taxiba.
Isztambul éjszakai élete a jelek szerint
most kezdett csak istenigazából
pezsegni. Az utcákon hemzsegtek a
járókelők, és a gépkocsiforgalom, ha
lehet, még jobban felgyorsult, mióta



besötétedett. Taxink bekatapultálta magát
a száguldozó járművek közé, miközben a
sofőr és kollégái üvöltő szitkok
pergőtüzét zúdították egymásra. Erősen
megkönnyebbültem, amikor épségben
kirakott bennünket a belvárosnak remélt
célpontnál.
A fülledt sötétségben azonnal
érzékelhettem, hogy Keleten vagyunk.
Romantikus épületeket és romokat ugyan
nem láttam, csak kivilágított kirakatokat,
de a levegőben titokzatos illatok
terjengtek, és mindent betöltött a török
dohány nehéz aromája.
A másik elsöprő erejű benyomás a zaj
volt: a legváltozatosabb hangnemekben
szóló autódudák folyamatos,
dobhártyaszaggató kórusa, amelyet fékek



csikorgása és motorok dübörgése
színezett.
Kocsmakeresés közben számtalan
érdekes üzlet kirakatát bámultuk meg.
Sok helyen szőnyeget árusítottak, másutt
emléktárgyakat, engem azonban
leginkább a rengeteg eleven forgalmú
sütöde izgatott, ahol rendkívül édesnek
látszó tortákat és tésztaféléket kínáltak.
Csak az utca egyik oldalát fürkésztük
végig, mert kész öngyilkosságnak látszott
bevetni magunkat a járművek fortyogó
örvényébe. Nem mintha nem akadtak
volna kijelölt gyalogátkelőhelyek, de
mindössze egyetlen szerencsétlen
emberkét láttam csak, aki megkísérelt
átvergődni az egyiken. Már körülbelül a
zebra feléig jutott, amikor legnagyobb



rémületemre elütötte egy kocsi, és kezét-
lábát szétvetve a levegőbe repült.
Angliában a vezetőt súlyosan
megbüntették volna, esetleg bíróság elé
is viszik; itt azonban a sisakos rendőr a
sérült áldozatot dorongolta le, aki
reszketve állt előtte az elmaradhatatlan
ingben-gatyában, és a keresztcsontját
nyomogatta. A közeg hevesen rázta
gumibotját az emberke feje fölött, és
szidalmak egész özönét árasztotta rá,
amelyből persze egy mukkot sem
értettem, legfeljebb tán az „idiótá”-hoz
nagyon hasonló hangzású szót, amely
elevenen tükrözte az ügyről alkotott
nézeteit. A gépkocsi vezetőjére rá sem
bagózott.
– Hé, Jim, odasüss! – Bökött oldalba



Joe. – Amott egy csomó pasas jár ki-be.
Mi a véleményed?
Joe sörszomja már-már megszállottsággá
fajult, így hát beleegyeztem, és be is
mentünk az ajtón, amely egy hosszú
lépcsősorhoz vezetett. A lépcsőről egy
nyitott teraszra léptünk ki, vagyis
valójában a földszinti üzlet lapos
tetejére, ahol ingujjas dohányzó férfiak
üldögéltek az asztalkák körül, és kávét
szürcsölgettek parányi csészékből a
gazdák legnagyobb utálkozására.
Már meg is hátráltunk volna, hanem egy
pincér lecsapott ránk, így hát
letelepedtünk, és kénytelen-kelletlen
megrendeltük a kávét. Szörnyen sűrű
volt, és szörnyen édes, Joe meg Noel
csak fintorgott tőle, de nekem ízlett.



Ráadásul élveztem azt is, hogy
egyszerűen csak üldögélek itt a város
zaja-szaga fölött, és magamba szívom
atmoszféráját. Isztambuli röpvizitemről
ez az egyik legmaradandóbb emlékem,
és akár tévedek, akár nem, nagyon
jellegzetesnek érzem.
A kávé után folytattuk bolyongásunkat, és
Joe egyre jobban lelombozódott.
Egyszer csak felkiáltott.
– Oda kukkancsatok be, fiúk! Emmán
inkább hajazik kricsmire!
Az egyik tükörablakra mutatott, amely
mögött egy hatalmas, fényárban úszó
teremben rengeteg nő és férfi üldögélt,
akik magas poharakból iszogattak
valamit.



Joe minden tétovázás nélkül belökte a
lengőajtót, és bemasírozott, mi pedig
követtük. Leültünk egy üres asztalhoz, és
Joe magához intett egy pincért.
– Inni! Inni! – mondta, és mivel a pincér
arcára udvarias értetlenség ült ki,
félreismerhetetlen mozdulattal jelezte,
hogy poharat emelne a szájához.
A pincér azonnal elmosolyodott, és
hozott egy tálcán három öblös talpas
poharat, valami tulipiros folyadékkal.
Fizetni akartam neki, de csak a fejét
rázta, nevetett és odébb állt.
– Mi a kóóórság ez? – dörmögött Joe.
Belekortyolt az italba, de még
csúnyábban fintorgott, mint a kávétól. –
Limonádé, a rossz nyavalyában! –



köpködött.
Én is megkóstoltam. Nem limonádé volt,
hanem valami szirupos kotyvalék,
émelyítően édes, és nyilvánvalóan
szeszmentes. Én túl cukrosnak találtam,
de Noel, aki gyanúm szerint nemigen
tartozott a nagyivók közé, láthatólag
élvezte.
– Egész tűrhető – mondta, és elégedetten
felhajtotta.
Joe viszolyogva nézte. Lett légyen
akármi, neki éppoly kevéssé ízlett, mint
nekem, és a vereség fájdalmas
arckifejezésével dőlt hátra a széken.
Néhány perc múlva visszajött ugyanaz a
pincér, és egy nagy tál süteményt meg
tortát helyezett elénk. A felkínált pénzt



megint visszautasította és nevetve,
fejcsóválva otthagyott minket.
Beleharaptam az egyik ragadós
süteménybe, és kiderült, hogy jellegében
pontosan azonos a kávéval meg a színes
itallal. Megállapítottam, hogy az
édesszájúság, úgy látszik,
nélkülözhetetlen követelménye az
isztambuli életformának.
A színhely azonban rendkívül érdekes
volt. A hatalmas teremben csak úgy
nyüzsögtek az elegánsan öltözött
emberek – megfigyelésem szerint a nők
többsége fehér estélyi ruhát viselt
különféle csemegéket majszoltak, és a
miénkhez hasonló poharakból nem csak
tulipiros, hanem hupikék, fűzöld meg
nap-sárga italokat kortyolgattak.



Amikor észrevettem, hogy gyerekek is
vannak a helyiségben, valami mocorogni
kezdett a nyúltagyamban. A csemeték az
asztalok közt hancúroztak, néhány felnőtt
pedig ide-oda járkált a csoportok között,
és mintha mindenki ismert volna
mindenkit.
– Hé, álljon meg a menet! – mondtam. –
Mit gondoltok, hová vetődtünk?
– Hová? – sandított rám Joe.
– Szerintem ez egy magánrendezvény, mi
meg hívatlanul betolakodtunk közéjük.
A két gazda hirtelen összekapta magát.
– Nézzétek csak – folytattam –, mennyi
gyerek van itt, a felnőttek meg
szemlátomást mind ismerik egymást. És,



ugye, emlékeztek, hogy a pincér
furcsállta, amikor pénzt kínáltam neki?
Ebben a pillanatban egy mutatós, ifjú pár
jelent meg a terem túlsó végében – a
fiatalember sötét öltönyt, a lány
csillogó-villogó menyasszonyi ruhát
viselt.
– Mindenható Istenem! – hebegtem. –
Esküvői fogadás!
Bizony az volt. Az új házasok sorra
végigjárták vendégeiket, és amikor
hozzánk érkeztek, félig-meddig arra
számítottam, hogy menten
kiakolbólítanak minket; de épp
ellenkezőleg, jelenlétünket mintha
örvendetes udvariassági látogatásnak
tekintetették volna. Barátságosan kezet



ráztak velünk, és mosolygós
mozdulatokkal tudtunkra adták, hogy
szívesen látnak bennünket. Mielőtt
tovább mentek, az ifjú menyecske
mindhármunknak adott egy-egy hosszú
ezüst fonalat. Ezt valahogy
szertartásosan csinálta, amiből arra
következtettem, hogy a dolog
megtisztelő, helyi szokás lehet, és a
fonál alighanem a ruhájából származik.
Én mindenesetre így fogtam fel, és
hosszú évekig hordozgattam a fonalat a
levéltárcámban, míg végképp szét nem
foszlott.
Jóformán magunkhoz sem tértünk még a
meglepetésből, amikor a terem másik
végében álló színpadon két férfi jelent
meg, hagyományos török viseletben.



Nyilvánvalóan szerződtetett
mókamesterek voltak, mert a terem
hamarosan valósággal visszhangzott a
nevetéstől. Mi hármunknak elég különös
volt hallgatni a tökéletesen érthetetlen
párbeszédet, amelyet fel-felcsattanó
hahota és az élvezettől ugrándozó
gyerekek tapsikolása kísért.
Meg kell hagyni, a két művész igencsak
sokoldalú volt. A mókázás befejeztével
egyikük egy húros nyírettyű-félét szedett
elő, és játszani kezdett rajta; a másik
pedig énekelt, a közel-keleti népek
sajátosan jajongó módját.
Halvány sejtelmem sem volt, hogy vajon
szerelmes dalt, vidám dalt, netán
szomorú dalt énekel; de míg a hosszú,
különös jajveszékelést hallgattam,



nagyon-nagyon távol éreztem magam a
hazámtól.
Úgy ekkortájt kezdett le-lecsukódni a
szemem. Óhatatlanul eszembe jutott,
hogy a múlt éjjel csak két órát aludtam,
és hogy nagyon rövid idő alatt rengeteg
sok minden történt velem. Rájöttem,
hogy dögfáradt vagyok, és amikor
gazdabarátaim felé fordultam,
észrevettem, hogy Joe elbólintott, Noel
pedig mellére ejtett állal, békésen
szundikál.
Felálltam és javasoltam, hogy
kotródjunk haza. Nem kellett sokáig
unszolnom őket.
A szállodában lecaplattam alagsori
szobámba, és ágyat vetettem magamnak a



széken tornyosuló pokrócokból. Mihelyt
lehajtottam a fejem, elaludtam – volna,
ha nem árad be a szobámba valahonnan
egészen közelről az esküvői fogadáson
hallott nyivákolás. Először azt hittem,
álmodom, de aztán rájöttem, hogy a
szálló egyik szobájában folyik a dáridó.
Mégpedig igen hangos dáridó,
nevetéssel, kurjongatással, harsány
muzsikaszóval, táncdobogással. És ne
adj’ Isten, hogy abbahagyták volna; már
éjfél is jóval elmúlt, mikor a ricsaj
halkulni kezdett, és kimerült álomba
zuhanhattam.



Egy véres fejezet

Lehajtott fővel álltam, mellkasig érő,
hatalmas guillotine-omra támaszkodva.
Azon járt az eszem, hogy szakasztott
olyan pózban állok, mint a bárdjára
támaszkodó bakó a régi képeken,
amelyek Sir Walter Raleigh vagy más
szerencsétlenek kivégzését ábrázolják.
Én azonban nem viseltem csuklyát,
amellett nem is a vérpadon álltam,
hanem egy istálló vastag szalmájában, és
nem egy boldogtalan halálraítéltet
vártam, hogy a tőkére hajtsa fejét, hanem
egy ökröt, hogy megfosszam a szarvától.
Az ötvenes években hirtelen kiment a
divatból a marhák szarva. Az állatorvosi
kar meg a gazdák zöme nem könnyezte



meg elmúlását. A szarvak legjobb
esetben kényelmetlenséget, rossz esetben
roppant veszélyt jelentettek. Többnyire
sikeresen nyomakodtak be az állatorvos
köpenye alá, leszaggatták a gombokat
feltépték a zsebeket. Ügyes cselezéssel
jókora csapásokat mértek a nyakat
injekciózó doktor kezére, karjára, olykor
a kobakjára, és egy-egy igazán vad tehén
vagy bika esetében természetesen halált
is okozhattak.
A szarvak veszedelemmel fenyegették a
többi marhát is. Némelyik tehén és ökör
született kényúr, és az ilyen állat
könnyen terrorizálhatja félénkebb társait,
ádázul kiüldözi őket jászluk mellől az
udvarra, és gonosz sebeket ejt azokon,
amelyek megpróbálnak ellenállni. A



yorkshire-i gazdák ezeket a sérüléseket
„dobás”-nak hívják, és a bordákon
keletkezett, masszív vérömlenyektől
kezdve a tőgy felhasításáig terjedhetnek.
Különös jelenség volt, hogy a
vezértehenek mindig a tőgynek
igyekeztek nekirontani, nem egyszer
gyilkos eredményességgel. A szarvak
eltűnése óta a „dobás” szót jószerivel
nem is hallani.
Akadtak persze gazdák, kivált a pedigrés
állatok tenyésztői, akik nagy jelentőséget
tulajdonítottak a jó formájú szarvaknak,
és azt hangoztatták, hogy a takaros,
„hetyke” kis szarvak fölöttébb jól
mutatnak a kiállítási ringben, sőt nagy
gonddal nemesített jószágaik torzak
lennének nélkülük; de az ő hangjuk



elveszett a szarvirtást ünneplők
tumultusában…
– Abbul a nyavalyás szarvbul egy csöpp
tejet se fejhecc – mondta nekem
akkoriban egy józan, gyakorlatias
tehenész, és ezzel a közvéleményt fejezte
ki.
Ami engem illet, én csak egyetlen dolgot
hiányoltam a szarv eltűnésével: az
alkalmatos fogantyút a tehén féken
tartásához. Hosszú éveken át használtam,
olyasformán, hogy fél kezemmel az egyik
szarv tövét markoltam meg, másik kezem
ujjait az orrba mélyesztettem, de a
szarvcsonkolás forradalmát követően
már nem volt mibe csimpaszkodnom.
Pedig a legtöbb tehén óriási
szakértelemmel tudja a földhöz dugni az



orrát, vagy másfelé fordítani, ahol a
doktor nem érheti el. De hát ennél
nagyobb bajom sose legyen.
Így hát e veszedelmes és lényegében
haszontalan toldalékok eltűnése
nagyjában és egészében valóságos áldást
jelentett – de fájdalom, volt egy
rettenetes bökkenője. A szarvak ugyanis
nem tűntek el csak úgy, hipp-hopp,
maguktól! Az állatorvosok dolga volt
eltávolítani őket, és ez a művelet olyan
kétbalkezesen véres fejezete az
állatgyógyászat történelmének, hogy mint
egy sötét felhő, máig is beárnyékolja
emlékezetemet.
Azt hiszem, Siegfried meg én ugyanúgy
fogadtuk az újdonságot, mint a többi
szaktársunk. Szertenézvén tájékunkon,



amelyet láthatólag a szarvak rengő
erdeje uralt, azon törtük a fejünket,
miként kezdjünk hozzá. Vajon általános
anesztéziával dolgozzunk, vagy elég a
helyi érzéstelenítés? Fűrészelni, vagy
vagdosni jobb a szarvakat?
Kezdetben a „vagdosás” iskolája látszott
felülkerekedni, mert a Veterinary
Record, az állatorvosok lapja teli volt
ádáznál ádázabb küllemű nyak-,
bocsánat szarvtilók hirdetéseivel. Mi is
rendeltünk egyet, de szinte sokkot
kaptunk, amikor kicsomagoltuk. Mint
említettem, csaknem ember nagyságú
volt (no jó, egy alacsonyabb emberé),
súlya pedig egyenesen rémisztő.
Siegfried megragadta a hosszú
fafogantyúkat, és némi nyögdécselés



közepette szemmagasságig emelte a
hatalmas csúszópengéket, de aztán igen
gyorsan visszaeresztette a szerszámot a
földre, és a falnak dőlt. Nagyot
szusszantott.
– A fene egye meg, ezt a vacakot még
kézbe venni is csak egy súlyemelőbajnok
képes! – Elgondolkozott. – Nem vitás,
hogy a nagy bestiákhoz ilyesmire van
szükségünk, de kis tinókhoz meg
üszőkhöz bízvást találunk valami mást. –
Felemelte az ujját. – James, azt hiszem,
rájöttem, mi lesz az igazi!
– Rájöttél?
– Igen. Tegnap láttam Albert Kenning
kirakatában egy jópofa sövénymetsző
ollót. A fejemet rá, hogy az megfelel!



Tudod, mit?… Ugorjunk oda, és
próbáljuk ki!
Ha Siegfriednek valami ötlete támadt,
nem totojázott sokáig. Néhány
másodpercen belül már a piactéren
siettünk, sőt mondhatni, nyargaltunk a
vaskereskedés felé. Elsőnek Siegfried
rontott be a boltba, én engedelmesen a
sarkában.
– Albert! – bődült el Siegfried. – Hoci
azt a sövénymetszőt! Hadd nézzem meg!
A szerszám csakugyan megfelelőnek
látszott. A két hosszú, hengeres, fényesre
csiszolt fanyél kicsiny, ollószerűen
kereszteződő, ívelt pengékben végződött.
– Mmm, igen – mondtam. – Elég erős
vajon, hogy átmessen egy kisebb



szarvat?
– Csak egy módja van, hogy kiderítsük –
lóbálta meg Siegfried új fegyverét. –
Hozzon csak ide egy olyan karófélét,
Albert.
Az apró emberke a vastag bambuszrudak
kötege felé fordult, amelyeket virágok
meg bokrok karózásához árusítottak.
– Ilyet?
– Olyat hát! Prímának látszik.
Albert kiválasztott egy bambuszkarót, és
odahozta.
– Na, most tartsa ide nekem! – mondta
Siegfried. – Nem, nem, nem, nem, ne
úgy, függőlegesen! Így jó.
Pár centiméteres darabkákat kezdett



vagdosni a bambusz felső végéből,
villámsebesen. A darabkák csak úgy
röpködtek a szélrózsa minden irányába,
és Albert kénytelen volt többször is a
válla közé húzni a fejét, mikor a füle
mellett süvítettek el. De a fülénél
lényegesen jobban féltette a kezét, mert a
pengék heves iramban haladtak lefelé.
Aggodalmasan csúsztatta egyre lejjebb a
markát, míg Siegfried alig két centivel a
hüvelykujja fölött be nem fejezte a
nyisszantgatást. Kinyújtott karral
szorongatta a parányi csonkot, és
elkerekedett szemmel bámult
kollégámra. Ám Siegfried még nem
végzett.
Tovább nyisszantgatott, most már a
levegőben, és szemlátomást szörnyen



élvezte a dolgot.
– Hozzon még egyet, Albert!
Az apró emberke szótlanul előszedett
egy újabb karót, és félig lehunyt
szemmel, amennyire csak tudta, eltartotta
magától.
Kollégám olyan erőteljesen vetette bele
magát a nyiszitelésbe, hogy a kis
fahengerek úgy süvítettek ide-oda a
boltban, mint a géppuskagolyók. Egy
vevő, aki belépett az ajtón, ijedten
hátráltak, és az oszlopba rakott
fejőrocskák mögött keresett fedezéket.
Albert mész-fehérre sápadt, mire
Siegfried felaprította a második
bambuszt, ezúttal is alig valamicskével
az emberke hüvelykujja fölött végezve.



– Nagyszerű kis szerkentyű ez, James! –
Siegfried habozott egy kicsit, majd
néhány további próbanyisszantás után a
kereskedőhöz fordult. – Hoci még egyet,
Albert!
– De igazán, Mr. Farnon, nem
gondolja…
– Gyerünk, gyerünk, nekünk még más
dolgunk is van! Mit gatyázik itt!
A kis boltosnak ezúttal a szája is
lefittyedt, és a bambuszkaró
fékezhetetlenül billegett remegő
markában. Siegfried nyilvánvalóan
eltökélte, hogy ebből az utolsó próbából
annyit hoz ki, amennyit csak lehet, mert
apait-anyait beleadott, és a nyiszitelés
úgy felgyorsult, hogy alig lehetett



szemmel követni. Rövid ideig tartó
vagdosó pergőtűz következett, aztán
Albert csak állt, lélegzetét visszafojtva,
markában a maradékkal.
– Szédületes! – rikkantotta boldogan
Siegfried. – Megvesszük! Mibe jön?
– Tizenkét shilling, hat penny – zihálta a
vaskereskedő.
– Hát a karók?
– Ó… izé… egy shilling darabja.
Kollégám a zsebébe nyúlt, és kirántott
egy marék bankjegyet, némi aprópénzt
meg egy pár kisebb állatorvosi
segédeszközt.
– Van köztük egy zöldhasú is, Albert.
Szolgálja ki magát!



A kis boltos reszketegen elvette az
egyfontost Siegfried tenyeréről, és a
bambuszvagdalékok szőnyegén
toporogva kiszámlálta a visszajárót.
Siegfried meg sem nézte, csak
begyömöszölte a zsebébe, és sietősen
hóna alá csapta új szerzeményét.
– Viszlát, Albert, és köszönet! – mondta,
és már ott sem voltunk.
Amint Siegfried nyomában
elszaporáztam a kirakat előtt, még
láttam, hogy a kis vaskereskedő elhűlten
bámul utánunk.
A sövénymetsző valóban kiválóan
szolgáit bennünket a kisebb
szarvasmarháknál, csakhogy más
gondokkal is bajlódnunk kellett.



Hosszú ideig általános anesztéziát
alkalmaztunk, kloroformos
altatókosárral: az eszméletlenül
összeroskadó állatnak gyorsan
lecsonkoltuk a szarvát. Így azonban,
legnagyobb kétségbeesésünkre, ijesztően
erős volt a vérzés. Magas vörös
szökőkutak lövelltek a levegőbe,
permeteztek össze mindent és mindenkit,
jó pár négyzetméteres körzetben. Annak
idején már messziről látszott, hogy az
állatorvos mikor járt kinn szarvat
eltávolítani, mert az arca meg a gallérja
olyankor csupa vér volt.
Kitaláltak ugyan egy ügyes kötést is,
amely a szarvra tekert zsinegek
alkalmazásával elszorította az artériát,
és meggátolta a vérzést. Ámde a szarv



csonkolása közben a pengék gyakran a
zsineget is elvágták, és máris kész volt a
baj.
Idővel két újabb tapasztalat segítette elő
munkánkat.
Az első, hogy a szarv és körülötte egy-
két centiméternyi bőr lefűrészelése
esetében gyakorlatilag nincs vérzés. A
második, hogy a helyi érzéstelenítés
összehasonlíthatatlanul könnyebb és
hatásosabb. Csakugyan egyszerű dolog
néhány köbcenti érzéstelenítőt
beinjekciózni a szarvidegbe, az ötödik
kraniális ideg elágazásba, mégis
tökéletesen blokkol, és az állat nem érez
semmit.
Számtalan tehenet láttam békésen



kérődzni, miközben a szarvát
fűrészeltem, és ez az irgalmas újítás az
összes régi módszer végét jelezte.
Jóformán egyik napról a másikra eltűntek
a rémületes szarvtilók, metszőollók és
szorítókötések.
Manapság, persze, már a szarv is ritka
látvány, hiszen a borjakat egészen fiatal
korukban szarvatlanítják,
fájdalommentesen, az előbb említett
idegblokáddal. De, mint mondtam, a
kifejlett állatok csonkolása életem egyik
legszörnyűbb emléke, és éppen ebben a
szarvtilós korszakban történt, hogy
Andrew Bruce ellátogatott hozzám.
A háború után az emberek még évekig
igyekeztek felújítani régi kapcsolataikat.
A háború sokakat teljesen kibillentett



normális életéből, így hát, amikor véget
ért, mindenki próbált valamiféle leltárt
csinálni, körülnézni, és felderíteni, mi
történt egykori barátaival.
Andrew meg én diákkorunk óta nem
találkoztunk, és bevallom, alig ismertem
fel a küszöbömön álló, sötét öltönyös,
keménykalapos úriembert. Kiderült,
hogy nagyon szép állása van egy
glasgow-i bankban, és üzleti útra
küldték ide Délre. Menet közben látta
meg Darrowby jelzőtábláját, és
elhatározta, hogy benéz hozzám.
Tudomásom szerint egész csomó volt
osztálytársam helyezkedett el a
bankszakmában, és mivel én
világéletemben csak az ujjaim
segítségével tudtam számolni, nem



csekély áhítattal tiszteltem őket.
– Nem fér a fejembe, Andy, hogy győződ
ezt a munkát – jegyeztem meg ebéd után.
– Én két napig sem bírnám ki!
Andy megvonta a vállát, és mosolygott.
– Nekem meg kifejezetten gyönyörűség.
Már az iskolában is szerettem a
matematikát, ha emlékszel még.
– Emlékszem hát – borzongtam meg. –
Csakugyan. Mindenféle díjakat is nyertél
olyan förtelmes dolgokkal, mint a
trigonometria.
A kávé mellett még elbeszélgettünk egy
darabig, aztán felkászálódtam.
– Sajnos, muszáj elindulnom – mondtam.
– Negyed háromra várnak az egyik



gazdaságban.
– Oké, Jim… – Andy tétovázott egy
másodpercig. – Mondd, nem mehetnék
veled? Még soha nem láttam vidéki
állatorvost munka közben, és este is
ráérnék elkocsikázni Birminghambe.
Elvigyorodtam. Meglepő, milyen sok
ember kérte már, hogy elkísérhessen
körutaimon. Úgy látszik, az állatorvos
életében van valami igézetes.
– Persze, hogy velem jöhetsz, Andy! De
nem hiszem, hogy nagyon
szórakoztatónak találod majd. Semmi
egyebet nem csinálok egész délután, csak
szarvakat csonkolok.
– Igazán? Ez őrült érdekesen hangzik!
Boldogan veled tartanék, ha nincs ellene



kifogásod.
Előkerítettem neki egy pár használt
gumicsizmát, és beültünk a kocsiba.
Indulásnál észrevettem, hogy kíváncsian
szemléli a hátsó ülésen tornyosuló
gyógyszeres dobozokat, üvegeket és
szerszámokat, meg a szerelésemet, amely
élesen különbözött az ő elegáns
öltözékétől. Akkoriban már leselejteztem
a lovaglónadrágot meg a lábszárvédőt,
amely úgyszólván egyenruhája volt az
állatorvosoknak, amikor én végeztem az
egyetemen; ekkortájt barna kordnadrágot
viseltem egy vitorlavászon
zubbonyféleséggel, amelyet egy német
hadifogoly készített számomra, és
amelyet évekig nagy becsben tartottam.
A kordnadrág már erősen kirojtosodott,



és a sártól meg a trágyától merev lett,
akár a kályhacső, de szakmám – az
állandóan viselt védőköpeny ellenére –
a zubbonyra is jócskán rányomta már a
maga bélyegét.
Láttam, hogy Andy erősen ráncolja az
orrát, amelyet megcsapott a trágya, a
nedves kutyaszőr, meg a válogatott
vegyszerek dús bukéja, vagyis kocsim
normális légköre, de néhány perc múlva
mindenről megfeledkezett, amint
kibámult az ablakon.
Aranyló októberi délután volt, és a
hervadó haraszt-köpenyükbe burkolódzó
lankákon kanyargó kőfalak fölé
makulátlan, mélykék égbolt ívelt. Eleinte
az utat szegélyező fák tarkabarka
lombsátra alatt haladtunk, aztán egy



darabig a fehérlő köveken csobogó
folyócska mentén, végül ráfordultunk a
hegynek fel vezető, keskeny csapásra.
Andrew némán nézelődött, míg felfelé
kapaszkodtunk a kietlen, széljárt
magányba, a Völgység lelkébe, de amint
a csapás vízszintesre fordult a fennsíkon,
a karomra tette a kezét.
– Megtennéd, Jim, hogy megállsz egy
percre? – mondta.
Lefékeztem az út szélén, és letekertem az
ablakot. Andy egy kis ideig csak nézte-
nézte a hangás lápvidék elnyúló
mérföldjeit, a hegyek napfényben
szunnyadó, legömbölyödött ormait, aztán
halkan megszólalt, mintegy önmagának.
– Szóval ez a te munkahelyed?…



– Bizony ez, Andy.
Hosszú, mély lélegzetet vett, aztán még
egyet, mohón, szinte szomjasan.
– Tudod – mondta –, hallani már sokszor
hallottam borízű levegőről, de csak most
kezdem érteni, hogy ez mit jelent.
Bólintottam. Magam is mindig úgy
éreztem, hogy nem tudok betelni ezzel a
csípős, hűvös levegővel, amelyet csupán
a hegyvidékek hangaillata árnyal.
– Szerencsés fickó vagy te, Jim – mondta
Andrew kissé letörten. – Úgy töltheted
az életed, hogy ilyen tájakon csavarogsz,
én meg ott rostokolok abban a rohadt
irodában!
– Azt hittem, szereted a munkádat.



– No igen – gereblyézte végig Andy a
haját –, azt hiszem, a számokkal való
játszadozás, amihez a legjobban értek,
de a fene egye meg, hogy azt kénytelen
vagyok négy fal közt csinálni. Sőt –
hevült neki egy kicsit – a méreg emészt
el, ha arra gondolok, hogy az egész
életem egy ocsmány, központi fűtéses
skatulyában telik el, amelynek még
ablaka sincs, ahol egész álló nap ég a
lámpa, és ami kevéske levegő
odaszivárog, azt emberek egész
tömegével kell megosztanom! –
Valósággal beleroskadt az ülésbe. –
Bárcsak ne hoztál volna magaddal!
– Borzasztóan sajnálom, Andy.
Bűnbánóan felnevetett.



– Jaj, ezt nem gondoltam komolyan; de
mi tagadás, ez a látvány itt egyenesen
idillikus.
A láp végén buja völgybe mélyült a táj;
itt legelt és hízott a gazdasági épületeket
körülölelő, dús füvön Mr. Dunning
csordája. Dunningék a Völgység
szokásaival ellentétben nem
tejtermeléssel foglalkoztak, hanem
hízómarhát gondoztak. Mégpedig
meglehetősen nagy méretekben, mert
több mint kétszáz állatuk volt.
Az utóbbi pár nap délutánjait náluk
töltöttem, szarvak csonkolásával, és
határozottan örömömre szolgált, hogy ez
az utolsó vizitem, mert a műtétre szánt
ökrök jól megtermett, hároméves
Shorthornok voltak, és bizony, nehéz időt



éltem át velük. Manapság, mióta a
háziasszonyok a fiatalabb, soványabb
pecsenyének valót kedvelik inkább, a
hízómarhák általában tizennyolc hónapos
korukban kerülnek a vágóhídra, és ritkán
látni olyan behemót teremtményeket,
amilyenekkel Mr. Dunning gazdaságában
kellett megbirkóznom.
Amikor begördültünk a gazdaság
udvarára, körülbelül húsz efféle debella
nyüzsgött a kamrában.
– Egyesivel tereljük be üket az istállóba,
ahogy szoktuk – kiabálta Mr. Dunning,
miközben elém ügetett.
Alacsony, izgulékony kis ember volt,
majd szétvetette az energia; a hangereje
is ritkán csökkent a harsány ordibálás



alá. Öles termetű fiai, akik a
hagyományos völgységi Thomas,
William és James nevekre hallgattak,
jóval ráérősebben követték.
Bemutattam Andyt, aki kíváncsian
szemlélte az ormótlan bakancsokat, a
munkában elnyűtt gúnyákat meg a sapkák
alól kitüremkedő hajbozontokat. A
gazdák a maguk részéről hasonló
érdeklődéssel méregették barátom
hajszálcsíkos öltönyét, patyolatfehér
gallérját, ízléses nyakkendőjét.
Mihelyt nekiveselkedtünk a műveletnek,
Mr. Dunning teljes gőzre kapcsolt, és
vastag botjával az állatok farát bökdösve
fültépő üvöltéseket hallatott:
– Hé, hó, ne-tene!…



Végül az egyik ökör beporoszkált az
istállóba, és a fivérek bevezették az
egyik rekeszbe. Átadtam nekik az
altatókosarat, és roppant szarvtilómra
támaszkodva azon tűnődtem, mennyivel
könnyebb lett az életem az utóbbi
napokban.
Eleinte magamnak kellett feltennem
minden egyes szorítókötést, aztán
kínlódhattam az altatókosár
felcsatolásával, utána pedig a
kötőfékkel. Hanem a gazdák könnyen
alkalmazkodó népség, és a fivérek
hamarosan jobb megoldást agyaltak ki.
Thomas, a legidősebb már a második
napon előállt egy csendes javaslattal.
– A szorítókötést meg a kosarat magunk



is fel tuggyuk tenni, Mr. Herriot; maga
csak várjon a boksz előtt!
Szíves-örömest elfogadtam az ötletet. A
durva zsineget nagyon szorosan kellett
meghúzni, és az én puha tenyeremet
mindig véresre horzsolta; de a Dunning
fiúk kérges marka, gondoltam bízvást
boldogul ilyen aprósággal. Ráadásul az
ökör sem engem dobál ide-oda, míg
kötözgetem…
Amint így álldogáltam, bakó módjára
szarvtilómra dőlve, eszembe jutott
valami barátommal kapcsolatban.
– Andy – szóltam neki –, azt hiszem,
okosabb volna, ha felmásznál ide!
A hosszú, szögletes, fából készült
jászlak egyikére mutattam, amelyek a



vastag szalmával borított istálló közepe
táján sorakoztak. Mindegyik fölött egy-
egy láncra kötött szénabála himbálózott.
– Jól elleszek én itt is – mosolygott
elnézően Andy.
Vállával egy oszlopnak dőlt a boksszal
szemben, és rágyújtott egy cigarettára.
– Nem szeretnék elszalasztani semmi
látnivalót, és különben is rém izgalmas,
amit bentről hallani.
A boksz ajtaja mögül valóban roppant
izgalmas hangok hallatszottak. Mint
mindig. Bősz ordítások, például „Jaj, az
anyád!”, meg „Nyughass, te dög!”, vagy
„Ne a patámra!” váltogatták egymást a
rémítő dübbenésekkel, ahogy a hatalmas
jószág a deszkákhoz verdeste magát.



Végül felcsattant a várva várt
üvöltőkórus:
– Kész! Mingyár kimén!
Szépen kihúztam magam, az ajtó
kivágódott, és a behemót jószág, szarván
a zsineggel, pofáján – akár egy háborús
gázálarccal – az altatókosárral,
kikatapultálta magát a kötelén
megátalkodottan csüngő két fivérrel
egyetemben.
Amikor az ökör megérezte csüdje körül
a szalmát, egy pillanatra megroppant
fejvesztett iramodásában, és körülnézett.
Az altatókosár fölött parázsló szempár
megakadt barátom hanyagul hátradőlő,
elegáns alakján az oszlopnál. Az ökör
szügyébe vágta a fejét, és azonmód



támadásba lendült.
Andy a feléje rontó, legalább
nyolcmázsányi, szőrös marhafelsállal
szembesülve nem vesztegette az időt.
Egyetlen szökkenéssel fenn termett az
etetőn, elkapta a szénabála láncát, és
tovalendült a biztonságba, míg alatta a
szarvak óriási csattanással odébb
taszajtották a jászlat. Felvillant bennem,
hogy Andy az iskolában is mindig jól
szerepelt a tornaórákon, és a jelek
szerint mit sem vesztett ügyességéből.
Jól belefúrta magát az illatos lóherébe, s
miközben finoman ide-oda lengedezett a
láncon, engem nézett odalenn.
– Én a te helyedben ott maradnék –
mondtam neki.



Andy bólintott. Úgy láttam, nincs
szüksége hosszabb rábeszélésre. Arcáról
többé-kevésbé eltűnt a szín, a
szemöldöke valahol a homloka közepén
ívelt.
Az ökör lefogása mindhárom Dunning-
fivért igénybe vette. Ott álltak hangosan
szuszogva, húzták a kötelet, és az én
következő lépésemre vártak.
Most jött a neheze. A jászolnak
támasztottam a szarvtilót, és lassan az
ökörhöz sündörögtem. Felnyitottam az
altatókosár elejét, és a szivacsra
csöpögtettem a kloroformot. Ilyenkor
soha nem tudom, mi fog történni.
Némelyik állat szinte azonnal
elálmosodik, de akadnak, amelyek a
különös gőz beszívásakor mintha rossz



néven vennék a jelenlétemet, és hirtelen
nekem támadnak. A vastag alomban
pedig meglehetősen nehéz eliszkolni az
útjukból.
Megkönnyebbülten állapítottam meg,
hogy páciensem az első típushoz
tartozik. Andy megrohamozása és az azt
követő hercehurca során kissé kifogyott
belőle a szusz, így hát jó mélyen
belélegezte a kloroformot, amitől menten
megüvegesedett a szeme, és támolyogni
kezdett. Egy kicsit tántorgott még, aztán
az oldalára dőlt, és simán átsiklott az
eszméletlenségbe.
Most aztán gyorsan cselekednem kellett.
Átevickéltem a szalmán, felragadtam a
szarvtilót, és a késpofákat a szarvra
illesztettem. Jó erősen megmarkoltam a



fogantyúkat, és kezdtem összenyomni
őket. A kisebb, fiatalabb állatoknál
megtette egyetlen sebes nyisszantás is,
hanem ezeknek a hatalmas ökröknek a
szarva tőben rendkívül vastag volt, és az
erőfeszítéstől a nyelvem is kilógott, mire
sikerült összecsattintanom a késeket. A
másik szarvnál is megismételtem a
műveletet, és mondhatom, egy
jottányival sem ment könnyebben.
– Kész – ziháltam. – Vegyék le róla a
kosarat!
Folyt rólam a víz, pedig még csak eggyel
végeztem a húszból.
A fivérek máris ugrottak, lecsatolták az
altatókosarat, és rohanvást kitereltek egy
újabb ökröt a karámból, ahol apjuk nagy



rikoltozva hadonászott a fustélyával.
Valamicskével több veríték árán
végeztem a másodikkal, meg a
harmadikkal is, de a negyedik kifogott
rajtam. A szarva olyan vastag volt, hogy
addig kellett nyitogatnom a fogantyúkat,
míg végül már vízszintesben álltak.
Lihegtem, nyögtem, erőlködtem de
nyilvánvaló volt, hogy képtelen leszek
összenyomni őket A nehézsúlyú
birkózónál is izmosabb alkatú Thomas
mögém lépett.
– Húzza a markát egy kicsinyég lejjebb,
Mr. Herriot! – mondta.
Lecsúsztattam a két kezem a fogantyúk
közepe tájára, Thomas pedig a végüket
ragadta meg medvemancsaival. Néhány



másodpercig még egyesített
erőfeszítéseink dacára sem történt
semmi, aztán a szarv nagy reccsenéssel
lepattant. De balszerencsémre én álltam
középen, és az összekattanó fogantyúk
irgalmatlan erővel a bordáimnak
ütköztek. Ugyanez volt a helyzet a másik
szarvnál is. Thomasnak ismét
segédkeznie kellett, és a bordáim megint
kaptak egyet a gőzkalapácstól.
Amíg a fivérek kibaktattak a következő
állatért, lerogytam a szalmára, és halkan
nyögdécselve nyomogattam sajgó
oldalamat.
– Jól vagy, Jim? – hallatszott valahonnan
a magasból, és ahogy felnéztem, Andy
aggódó ábrázata ingázott fölöttem.



Jelenlétén nem lepődtem meg, mert
homályosan mindvégig érzékeltem, hogy
ide-oda hintázik fölöttünk a láncokon,
amint a szénabálában fészkelődve a
lehető legjobb kilátást keresi.
Szégyenlősen elvigyorodtam.
– Persze Andy, jól vagyok. Csak
eltörődtem egy kicsikét!…
– Nem csudálom. Én sem örülnék, ha ez
a böhöm pasas belepasszírozna abba a
szerkentyűbe!
Barátomnak csak a feje meredt ki a
szénából, de azt láttam, hogy a szemét
módfelett döbbenten mereszti rám.
Sőt, tekintete még döbbentebbé vált,
amikor a következő állat a kloroform



megszimmantására nekem rontott, és
hanyatt lökött. Igazság szerint az volt az
ábra, hogy Mr. Dunning csakugyan el is
csitult valamelyest, de csupán rövid
ideig tudta türtőztetni magát. Hamarosan
újra nekieresztette a hangját.
Nagyjából félidőben bekövetkezett a
rettegett baleset. Átvágtam az egyik
szarvon a szorítókötést.
– Zsineget! Gyorsan! – üvöltöttem, az
alvó ökörből magasra lövellő, vörös
szökőkútban tapogatózva.
Míg az újabb szorítókötéssel birkóztam,
arcomon csak úgy csorgott a meleg
folyadék. Nem volt menekvés. De végül
sikerült szorosra kötnöm az utolsó
csomót, és Mr. Dunninghoz fordultam:



– Nem kaphatnék egy vödör meleg vizet,
szappant, meg törölközőt?
A szemem csaknem beragadt a pilláimon
gyorsan alvadó vértől.
A kis ember beloholt a házba, és
hamarosan előhozott egy gőzölgő vödröt,
amelybe mohón bedugtam a kezem. Egy
szempillantással később körbebokáztam
az istállót, és a fájdalomtól sivalkodva
ráztam leforrázott ujjaimat.
– Ez a rohadék víz tűzforró! –
bömböltem.
A fivérek flegmán bámultak, de a kis Mr.
Dunning ragyogóan mulatott.
– Hi-hi, hi-hi, hi-hi!
Alig akarta abbahagyni a vihogást. Ilyen



vicceset már régóta nem látott.
Míg az öreg lecsillapodott, William
hozott némi hideg vizet, és felhígította az
eredetit annyira, hogy nagyjából
lelötykölhessem a kezemet meg az
arcomat.
Szinte gépiesen, és persze, egyre
fáradtabban folytattam a munkát. Egymás
után sorjáztak az ökrök a bokszba, az
ajtó mögött újra meg újra felhangzottak a
káromkodások, a dönbülések meg az
utolsó üvöltés: „Gyün mán”, azután
megint az erőlködés, a csonkolás
következett, és valahol a nyúltagyamban
közben szüntelenül ott motoszkált a
kérdés, amelyet abban az időben
alkalmasint minden állatorvos feltett
magának: – Csak azt tudnám, mi a



hétszentségnek kellett nekem öt évig
egyetemre járnom, hogy aztán
ilyesmivel kínlódjak?
Végül azonban megkönnyebbülten
láttam, hogy már csak egyetlen ökörrel
kell megküzdenem. Szó, ami szó, lassan
elegem lett a dologból. Thomas
kénytelen volt még néhányszor
megismételni diótörő-mutatványát a
bordáimon, és a testem minden porcikája
lázadozott már. Hálát adtam az egeknek,
amikor Mr. Dunning az utolsó állatot
kezdte behajkurászni az istállóba.
Csakhogy ez a jószág nem a szokott
módon reagált a kis ember ordibálására
és böködésére. Eszembe jutott, hogy ezt
az ökröt Dunningék mindig „bikás”-nak
jellemezték, és a pofájában, sőt az egész



alkatában csakugyan volt valami vibráló
férfiasság, ami arra engedett
következtetni, hogy az a vértelen herélő
talán mégsem végzett nála tökéletes
munkát…
A bozontos fej ahelyett, hogy elfordult
volna a hepciáskodó Mr. Dunningtól,
állandóan feléje nyomult. Az emberke
vitézül odébb taszigálta botjával az
orrát, de az ökör nem tágított mellőle.
Mr. Dunning végül úgy döntött, hogy
okosabb lesz, ha elkotródik az útjából.
Odébb gázolt hát a szalmában, az ökör
követte a példáját.
Az állat egy pillanatig sem adta támadó
szándék jelét, ám Mr. Dunningot ez még
korántsem nyugtatta meg. Csak szaladt,



szaladt, arcán növekvő riadalommal.
Haladását jelentősen gátolta a vastag
szalma; úgy érezhette magát, mint aki
térdig érő vízben fut, mindazonáltal a
hatvan évéhez képest egészen tűrhetően
iramot tartott…
Egyikünk sem lépett közbe. Talán mi is
idegesek lettünk egy kicsit a délutáni
ramazúritól, mindenesetre csak álltunk a
háttérben, és röhögtünk. Törődött
bordáim belesajdultak, úgy nevettem Mr.
Dunningot, amint az etetőjászlak sorát
kerülgette, hol az egyik, hol a másik
oldalon, tarkójától alig fél méterre a
hatalmas állattal. Mi pedig mintha egy
római aréna kaján közönsége lettünk
volna; kivált Andy, aki valahol fölöttünk
leste a hajszát veszedelmesen ingó-bingó



szénapáholyából.
De persze, egyszer minden
gyönyörűségnek vége szakad. A második
kör után Mr. Dunning sipkája tovaszállt,
ő maga pedig néhány tétova szökellés
után hasra vágódott a szalmán. Az ökör
is megelégelhette a mókát, mert már csak
végiggyalogolt rajta, aztán nyugodtan
tűrte, hogy lefogjuk, mintha az egész
csupán egy jó hecc lett volna.
A szerencsére csak méltóságában sérült
aprócska gazda feltápászkodott, és
megbántott tekintettel átvette tőlünk
elrepült sapkáját.
A fivérek segítségével a rendbontó ökör
szarvát is sikerült csonkolnom, és így
aznap délutánra befejeztem a munkát.



Andyt is lecincáltam a szénából, de
meglehetősen sok időbe telt, míg
lesöprögettük a magvakat elegáns
öltönyéről. Karba tett kézzel szemlélt,
míg letisztogattam, megszárítottam a
szarvtilót, és nagy keservesen
besuvasztottam a csomagtartóba. Aztán a
gumicsizmáról súroltam le kis
körömkefémmel a vastagon rátapadt
mocskot, végül cipőbe bújtam.
Ekkor végre beszállhattunk a kocsiba, és
nekivágtunk a sötétedő tájnak. Andy
újabb cigarettára nyújtott, és
észrevettem, hogy a szeme sarkából
izzadt, vérfoltos arcomra sandít, aztán a
kezemre, amint nyilalló bordáimat
tapogattam a zubbonyom alatt.
– Jim – bökte ki végül. – Hát nem fura,



hogy az ember milyen könnyen tesz
elhamarkodott kijelentéseket? Ha jól
meggondolom, az én munkám
voltaképpen talán mégsem annyira
pocsék.



A „konzerves” labrador

A rendelő folyosóján a félhomályban
először azt hittem, hogy a kutya
pofájának egyik oldalán valami ocsmány
daganat fityeg, de közelebbről már
láttam, hogy csak egy üres
konzervdoboz, amelyben valaha sűrített
tej volt. Erősen megkönnyebbültem, nem
annyira azért, mintha a tejkonzerv
gyakori kinövés volna a kutyák pofáján,
hanem mert tudtam, hogy megint
Brandyvel van dolgom. Felemeltem a
vizsgálóasztalra.
– Ejnye, Brandy, te már megint a
szemétvödröt kajtattad!
A jókora arany Labrador bocsánatkérően
vigyorgott, és tőle telhetően igyekezett



megnyalni a képem. Sok nemigen telt
tőle, mivel a nyelve beszorult a
dobozba, de kárpótlásul annál inkább
csóválta a farkát, sőt az egész hátsó
fertályát.
– Jaj, Mr. Herriot, ne haragudjon, hogy
már megint zavarjuk! – mentegetőzött
bűnbánóan Mrs. Westby, a kutya
rendkívül csinos, fiatal gazdija. –
Egyszerűen nincs az a hatalom, hogy
békén hagyná a szemétvödröt. A
gyerekek meg én néha le tudjuk sikeríteni
róla a konzervdobozokat, de hát ezzel
most sehogy sem boldogultunk. Egészen
becsípődött a nyelve a teteje alá.
– Igen… igen… – Ujjammal
végigtapogattam a fémdoboz cikcakkos
peremét. – Ezúttal kicsit bonyolult a



helyzet. Isten ments, hogy felsértsük a
száját!
Míg elővettem a csipeszt, azon járt az
eszem, hogy hányszor de hányszor kellett
ezt a műveletet elvégeznem már
Brandynél Régi páciensem volt a nagyra
nőtt, virgonc, kissé mafla kutya akinek
hovatovább valóságos rögeszméje lett a
szemétvödrök megdézsmálása.
Imádta kihalászni a konzervdobozokat,
hogy kinyalogassa belőlük az
ínycsiklandó maradékot, de ezt olyan
hebehurgya odaadással művelte, hogy
egyre mélyebbre hatoló nyelve
rendszerint ott ragadt. Lépten-nyomon a
családnak vagy nekem kellett
megszabadítanunk a gyümölcssalátás,
vagdalt húsos, babfőzelékes és



levesdobozoktól. A jelek szerint
egyetlen konzervféle sem akadt, amelyet
Brandy ne kedvelt volna.
A csipesszel megfogtam a doboz fedelét,
és addig hajlítottam míg le tudtam
csúsztatni a kutya nyelvéről. Egy
szempillantással később a nyelv már
végignyálazta az egész képemet, Brandy
túláradó örömének és hálájának jeléül.
– Maradhass már, te gügye! – toltam el
magamtól nevetve a vigyori ábrázatot.
– Igenis, Brandy, mars le onnan! – szólt
rá szigorúan Mrs. Westby, és lerakta az
asztalról. – Most bezzeg viháncolsz,
mert minden rendben van; de ha így
folytatod, csak púp leszel a hátunkon.
Elég volt a butaságaidból!



A dorgálás hatástalanul lepergett az
izgő-mozgó farokról, és persze, Mrs.
Westby is mosolygott. Brandyt
egyszerűen nem lehetett nem szeretni,
hiszen nem volt egyéb, mint egy hatalmas
türelem- és érzelemgombóc, akiből a
rosszindulatnak még az árnyéka is
hiányzott.
Számtalanszor láttam, hogy a Westby
gyerekek – három kislány meg egy kisfiú
– a négy lábánál fogva, háttal lefelé
cipelik ide-oda, vagy a gyerekkocsiban
tologatják, nem egyszer tetőtől talpig
csecsemőholmikba öltöztetve. A srácok
minden lehető játékukba befogták, de
Brandy jóságosan eltűrt tőlük bármit.
Sőt, meggyőződésem szerint imádta
mindezt.



A szemétvödrök iránti rajongásán kívül
egyébként akadtak Brandynek más
különcségei is.
Egyik délután, amikor Westbyéknél a
cicát vizsgáltam meg, észrevettem, hogy
a kutya furán viselkedik. Mrs. Westby az
egyik karosszékben kötögetett, a
legidősebb kislány a kandalló előtt, a
szőnyegen ült velem, és a cica fejét
fogta.
Miközben a hőmérő után kotorásztam a
zsebeimben, láttam, hogy Brandy
besündörög a szobába. Furán alamuszi
ábrázattal végigosont a szőnyegen, és
mesterkélt nemtörődömséggel
letelepedett háttal a gazdája elé. Néhány
másodperc múlva óvatosan, fokozatosan
emelni kezdte hátsó fertályát Mrs.



Westby térde irányába. Mrs. Westby
elengedte az egyik kötőtűt, és
szórakozottan eltolta magától a kutyát,
ám az legott újra rükvercelni kezdett
felfelé. Haladási módja egészen sajátos
volt; hátsó fertálya amolyan lassú
rumbaritmusban ringott, míg szinte
centiméterenként emelte feljebb és
feljebb, de aranyló pofáján mindeközben
ártatlan közöny honolt, mintha mi sem
történnék.
Megfeledkeztem a hőmérőről, elbűvölten
lestem Brandyt. Mrs. Westby fülig
belemerült egy bonyolult kötésmintába,
és láthatólag észre sem vette, hogy
Brandy feneke már biztonságosan
leparkolt farmernadrágba bújtatott,
formás térdén. A kutya ekkor némi



szünetet tartott, mintegy nyugtázván az
első fázis eredményességét, majd
ugyanolyan finoman tovább kezdte
építeni pozícióját, és most elülső lábain
hátrálva tolta mind feljebb a farát oly
módon, hogy végül már csaknem fejen
állt.
És éppen ebben a pillanatban, amikor a
jókora ebet már csak egy végső kis
moccanás választotta el attól, hogy ott
terpeszkedhessék gazdája ölében, Mrs.
Westby kilábalt a bonyolult
kötésmintából, és ránézett.
– Jaj, Brandy, igazán, te tisztára dilis
vagy! – És fél kézzel leszánkáztatta
magáról a kutyát, aki a szőnyegen
elterülve, nedves szemmel, vigasztalanul
bámult vissza rá.



– Mi volt ez tulajdonképpen? –
kérdeztem hüledezve.
Mrs. Westby elnevette magát.
– Jaj, hát ez az ócska farmer… Tudja,
Brandy pici kölyök korában került ide
hozzánk, én meg órákig dajkálgattam a
térdemen, és akkoriban még többnyire
farmert viseltem. Azóta pedig, hiába nőtt
fel, elég, ha meglátja rajtam ezt a
vacakot, máris megpróbál az ölembe
mászni.
– És nem szokott egyszerűen csak
felugrani?
– Nem, nem – mondta Mrs. Westby. –
Megkísérelte, de kikapott. Nagyon jól
tudja, hogy egy ekkora kutya mégsem az



ölembe való.
– Akkor hát nincs más megoldás, mint
suttyomban odalopni magát, ugye?
– Úgy bizony! – somolygott Mrs.
Westby. – Ha nagyon elmerülök
valamiben, kötök vagy olvasok, néha
sikerül csaknem teljesen
rámfészkelődnie, de ha előtte
történetesen a sárban játszott, össze-
vissza maszatol, és mehetek átöltözni!
Ilyenkor istenigazából le szoktam
hordani.
Páciensem, Brandy, üde színfoltot
jelentett napi körutaimon. Sokszor láttam
hancúrozni a folyócska menti réten is,
amikor saját kutyámat sétáltattam. A
különösen forró napokon rendszerint



egész csomó kutyát vittek ki gazdáik a
vízhez. Egyik-másik a behajigált botokat
hajkurászta, sokuk csak hűtőzni ment a
habokba, de valamennyien úgy, hogy a
partról simán beereszkedtek, aztán
higgadtan úszkáltak ide-oda. Brandy
viszont egészen egyedülálló módon
művelte ezt is.
Többször megfigyeltem, amint a parton a
vízhez rohant, de várakozásom ellenére
sosem állt meg a szélén, hanem hatalmas
lendülettel, mind a négy lábát szétvetve,
amolyan hasasfélét ugrott, és egy
másodpercig úgy lebegett a levegőben,
mint egy repülőróka, mielőtt
belecsobbant volna a habokba. Ez a
viselkedés számomra egy tökéletesen
boldog, extrovertált lény életörömét



fejezte ki.
Egy másik napon, ugyanezen a réten még
különösebb dolog szemtanúja lehettem.
A rét egyik sarkában kis játszótér van a
gyerekeknek – néhány hinta, egy
ringlispíl meg egy csúszda. Brandy a
csúszdánál szórakozott.
Ehhez a mulatsághoz rá egyáltalán nem
jellemző, ünnepélyes ábrázatot vágott, és
szép nyugodtan sorban állt a gyerekek
között. Amikor ő következett, lassan
felmasírozott a lépcsőn, és roppant
méltóságteljes, fontoskodó képpel
lecsúszott a fémlejtőn, majd megfontolt
léptekkel visszaállt a sorba.
Társai, a kisfiúk meg a kislányok,
mindezt egészen természetesnek vették,



én azonban alig voltam képes elszakadni
a látványtól. Legszívesebben egész álló
nap Brandyt néztem volna.
Mindig elmosolyodtam magamban,
valahányszor eszembe jutottak Brandy
hóbortjai. Bezzeg semmi
mosolyoghatnékom nem volt néhány
hónappal később, amikor Mrs. Westby
behozta őt a rendelőbe. Túláradó
életvidámságának nyoma sem maradt,
alig tudott bevánszorogni a folyosóról.
Amikor felemeltem a vizsgálóasztalra,
észleltem azt is, hogy nagyon sokat
veszített a súlyából.
– Mi történt vele, Mrs. Westby? –
kérdeztem.
Mrs. Westby aggódva nézett rám.



– Már néhány napja nincs egészen jól,
fásult, köhécsel és étvágytalan, de ma
reggel óta kifejezetten betegnek látszik;
és nézze csak, elkezdett lihegni is!…
– Igen… igen… – Míg Brandy lázát
mértem, sebesen emelkedő-süllyedő
bordáit, eltátott száját, szorongó
tekintetét figyeltem. – Szemlátomást ő is
szörnyen sajnálja magát.
A kutyának 40 fokos láza volt. Elővettem
a sztetoszkópot, és meghallgattam a
tüdejét. Egy öreg skót doktortól
hallottam egyszer, hogy a súlyosan beteg
páciens mellkasa úgy szól, mint egy
„rossz sípláda”, és ez a jellemzés
pontosan illett Brandyére. Fütyülés,
szörcsögés, bugyborékolás – mindez ott
volt a keservesen nehéz légzés



hátterében. Visszadugtam zsebembe a
sztetoszkópot.
– Tüdőgyulladása van.
– Jaj Istenkém! – simogatta meg Mrs.
Westby a ziháló mellkast. – Az nagyon
súlyos betegség, ugye?
– Sajnos, igen.
– De hát… ez – nézett rám szinte
könyörögve Mrs. Westby. – Ha jól
tudom, már nem olyan végzetes, mióta
feltalálták azokat az új gyógyszereket.
– Igen – tétováztam egy kicsit ez
nagyjából igaz.
A szulfa-készítmények, és újabban a
penicillin, gyökeres változást hoztak az
emberek, sőt a legtöbb állatfaj esetében



is, de a kutyáknál még ma is igen nehéz
kezelni a tüdőgyulladást.
Most, harminc esztendővel később sem
különb a helyzet. Hiába rendelkezünk a
penicillint követő antibiotikumok egész
fegyvertárával – a sztreptomicinnel,
tetracyclinekkel, szintetikus
készítményekkel, meg az új, nem-
antibiotikumos gyógyszerekkel és
szteroidokkal változatlanul elkeseredem,
ha tüdőgyulladásban szenvedő kutyát
látok.
– De mit gondol, ugye, nem
reménytelen? – faggatott Mrs. Westby.
– Nem, nem, nem, dehogyis! Csak arra
szeretném felhívni a figyelmét, hogy sok
kutya nem reagál megfelelően a



kezelésre. No, de Brandy fiatal és erős.
Minden esélye megvan a felépülésre.
Egyébként érdekelne, hogy mitől kapta a
betegséget.
– Azt hiszem, ezt meg tudom mondani,
Mr. Herriot. Ezelőtt egy héttel
megfürdött a folyóban. Megpróbáltam
megakadályozni, hiszen olyan hideg volt,
de hát ismeri, ha meglát egy úszó
fadarabkát, zutty, utána ugrik! Maga is
látta már nem egyszer… ez az egyik kis
bolondériája.
– Igen, tudom. És nem borzongott utána?
– De igen. Persze, nyílegyenesen
hazarohantam vele, de hát aznap
dermesztően hideg volt! Amikor szárazra
törölgettem, éreztem, hogy remeg.



– Bizony – bólintottam –, alighanem a
fürdés okozta a bajt. De akárhogy is van,
most nyomban elkezdjük a kezelést.
Adok neki egy penicillin-injekciót, és
holnap kimegyek magukhoz
megismételni. Brandy nincs elég jól
ahhoz, hogy idehozzák a rendelőbe.
– Rendben van, Mr. Herriot. Kell még
valami más is neki?
– Igen, kell. Arra kérném, hogy készítsen
számára egy úgynevezett „pneumónia-
zubbony”-t. Kerítsen elő valami ócska
pokrócot, vágjon bele két lyukat a kutya
elülső lábainak, és tűzze össze a hátán.
Nagyon jól megteszi egyébként egy
kimustrált pulóver is, csak az a fontos,
hogy jó melegen bebugyolálják a
mellkasát. A kertbe csupán a dolgát



végezni engedjék ki.
Másnap kimentem Westbyékhez, és
megismételtem a penicillin-injekciót.
Sok változás nem mutatkozott. További
négy napon át injekcióztam Brandyt, de
szomorúan be kellett látnom, hogy annyi
más kutyához hasonlóan, ő sem reagál a
gyógyszerre. Láza valamicskét csökkent
ugyan, de jóformán semmit sem evett, és
egyre soványabb lett. Szulfapyridin
tablettákra fogtam, de láthatólag azok
sem használtak neki.
Teltek-múltak a napok, de mivel Brandy
továbbra is köhögött, zihált, és egyre
mélyebben belesüppedt az apátiába,
lassacskán kénytelen voltam arra
gondolni –, ami pár héttel korábban még
képtelenségnek látszott –, hogy ez az



életvidám, boldog, bohókás állat el fog
pusztulni.
Brandy azonban nem pusztult el. Életben
maradt. De ennél többet nem sikerült
elérnem. A kutya láza megszűnt, étvágya
megjavult, és Brandy elvergődött
valamiféle kétes létezési szintre,
amellyel mintha be is érte volna.
– Mintha kicserélték volna, nem a régi
Brandy – panaszolta Mrs. Westby,
amikor néhány héttel később náluk
jártam. Könnyel telt meg a szeme.
– Nem, sajnos, nem a régi – csóváltam
meg a fejem. Kapja a csukamájolajat?
– Igen, minden áldott nap. De nem
használ neki semmi az égadta világon.
Miért változott meg ennyire, Mr.



Herriot?
– Nos, Brandy felépült ugyan egy
valóban virulens tüdőgyulladásból,
csakhogy annak maradványai vannak:
krónikus mellhártyagyulladás,
összenövések, és valószínűleg egyéb
tüdőkárosodások. Úgy látszik, Brandy
épp hogy csak megmaradt…
Mrs. Westby a szemét törölgette.
– Megszakad a szívem, hogy ilyennek
látom! Még csak ötéves, de úgy fest,
mint egy vénségesen vén kutya. Pedig
annyira teli volt élettel! – szipogott, és
kifújta az orrát. – Istenem, ha arra
gondolok, mennyit szidtam, amiért a
szemétben turkált, meg összemaszatolta a
farmernadrágomat… Mit nem adnék



érte, ha megint előhozakodna valamelyik
régi bolondériájával!
– Mostanság semmi effélét nem csinál?
– Nem, sajnos, nem; csak lézeng a
házban. Még sétálni sem akar!…
Brandy ekkor előkecmergett a vackáról,
és lassan a kandallóhoz cammogott. Egy
percig csak állt előtte, véznán, üres
szemmel, aztán mintha végre észrevett
volna engem is, mert a farka kurtán
megrándult, de ismét elfogta a köhögés,
majd nagyot nyögött, és elhevert a
szőnyegen.
Mrs. Westbynek igaza volt. Úgy
viselkedett, mint egy kutyaaggastyán.
– Mit gondol, doktor úr, most már



végképp ilyen marad? – kérdezte Mrs.
Westby.
– Reménykedjünk, hogy nem! – vontam
fel a vállam.
De amikor elmentem, őszintén bevallva,
vajmi kevéssé reménykedtem. Nem egy
borjút láttam már tüdőgyulladás okozta
károsodásokkal. A betegségből
felépülnek ugyan, de a gazdák csak
„nyamvadt”-nak hívják őket, mert életük
végéig göthösek, fásultak maradnak. A
humán orvosok szintén ismerik ezt a
jelenséget; a „mellbajos” jelző náluk
többé-kevésbé ugyanezt fejezi ki.
Múltak a hetek, a hónapok, de a
labradort csak olyankor láttam, amikor
Mrs. Westby pórázon sétáltatta. Mindig



azt a benyomást keltette bennem, hogy
nincs kedve mászkálni, kelletlenül
mozog. Gazdája kénytelen volt
csigalassan poroszkálni, hogy a kutya
lépést tartson vele egyáltalán.
Elszomorított a látvány, kivált, ha
eszembe jutott a régi, virgonc Brandy, de
azzal vigasztaltam magam, hogy legalább
az életét sikerült megmentenem.
Minthogy azonban ez volt minden, amit
megtehettem érte, eltökélten igyekeztem
minél ritkábban gondolni rá.
Sőt, megpróbáltam mindenestül
megfeledkezni róla, és ez tűrhetően
bevált, egészen egy februári délutánig.
Az előző éjszakám olyan volt, mintha
húsdarálón nyomtak volna át. Hajnali
négyig egy kólikás lovat kezeltem, és



alighogy bezuhantam az ágyba, a jóleső
tudattal, hogy az állat rendbe jött, és nem
szenved tovább, kihívtak egy
borjúelletéshez. Sikeresen világra
segítettem ugyan egy hatalmas, élő borjút
az aprócska, előhasi üszőből, de a
gyötrelmes munka az erő végső
maradékát is kiszívta belőlem, és mire
hazaérkeztem, már késő volt
visszafeküdni.
A délelőtti körülzötykölődés végén már
olyan fáradt voltam, hogy szinte a lélek
is kiszállt belőlem, és ebédnél Helen
aggódva figyelte, hogy el-elbólintok a
tányér fölött. Kettőkor a várószobában
csak néhány kutya volt; ezekkel
gépiesen, félig lecsukódott szemmel
végeztem. Az utolsó előtti páciensnél



már kis híján aludtam álltó helyemben.
Sőt, őszintén szólva, úgy éreztem, mintha
nem is volnék jelen.
– Kérem a következőt – motyogtam be a
várószoba kitárt ajtaján, és hátrahúzódva
vártam a folyosón a megszokott képet, a
pórázon vezetett kutyát.
Csakhogy ezúttal valami egészen más
látvány fogadott. Az ajtón csakugyan
kilépett egy ember, mint rendesen, és egy
kis uszkár is jött vele, ám amitől a
szemem kipattant, sőt kerekre tágult, az
volt, hogy a kutyus felegyenesedve, a
hátsó lábain sétált kifelé.
Tudtam ugyan, hogy félig-meddig
alszom, de látomásaim azért csak
nincsenek? Mereven a kutyára szegeztem



a szemem, de a kép mit sem változott – a
pirinyó kis jószág peckesen menetelt ki a
folyosóra, kidüllesztett mellel, felvetett
fejjel, akár egy katona a díszszemlén.
– Erre tessék! – hörögtem rekedten, és
elindultam a kőlapokon a rendelő felé.
Félúton egyszerűen kénytelen voltam
hátrafordulni, hogy ellenőrizzem a
szemem hitelességét, de hiába, megint
csak ugyanazt láttam – az uszkár
zavartalanul masírozott a gazdája
mellett, változatlanul a hátsó lábain.
A férfi alighanem észrevette arcomon a
megrökönyödést, mert hirtelen harsány
hahotára fakadt.
– Ne aggódjon, Mr. Herriot! – mondta
nevetve. – A kutyus cirkuszi idomítást



kapott, mielőtt hozzám került. Imádok
előrukkolni a kis mutatványaival. Ezzel
itt például pokolian meg tudom
hökkenteni az embereket.
– Hát erre mérget vehet – nyögtem ki
elfúló hangon. – Hajszál híján
szívrohamot kaptam tőle!
Az uszkár makkegészséges volt, csak a
körmeit kellett levágnom. Vigyorogva
emeltem fel az asztalra, és dologhoz
láttam a karomcsípővel.
– Gondolom, a hátsó lábain ő is
fölöslegesnek vélné – jegyeztem meg. –
Épp eléggé lekoptatja ott maga is.
Boldogan észleltem, hogy legalább egy
kis tréfálkozás erejéig magamhoz tértem.



De mire végeztem a munkával, ismét
hatalmába kerített a kimerültség, s
miközben a kutyát meg a gazdit
kikísértem, már csaknem összeestem.
A kapuból kis ideig figyeltem még a
távolodó kis állatot – ezúttal
hagyományosan közlekedett és hirtelen
eszembe jutott, hogy milyen régóta nem
láttam már valami szokatlan vagy
mulatságos dolgot művelő kutyát.
Amilyeneket például Brandy művelt
valaha…
Amint fáradtan a kapufélfának dőltem,
kedves emlékek egész özöne árasztott el,
és behunytam a szemem. Mire
kinyitottam, a sarkon éppen Brandy
fordult be Mrs. Westbyvel. Orra tövig
eltűnt egy hatalmas, piros



paradicsomleves-dobozban, és amikor
meglátott, nekifeszült a póráznak, és
eszeveszetten csóválta a farkát.
Ezúttal viszont holtbiztos, hogy
vizionálok, gondoltam. A múlt
emlékképeit idézem. Most már igazán
ideje lefeküdnöm! De mintha odanőttem
volna a kapufélfához; még akkor is ott
álltam, amikor a labrador felszökellt a
lépcsőn, és a konzervdoboz okán elvetélt
kísérleteket tett, hogy megnyalintsa a
képemet. Végül beérte némi
ugrándozással. Döbbenten meredtem
Mrs. Westby sugárzó ábrázatára.
– Mi… mi…?
Mrs. Westby örömtől csillogó szemével,
boldog mosolyával elbűvölőbb volt,



mint valaha.
– Nézze, Mr. Herriot, nézze csak!
Meggyógyult, teljesen meggyógyult!
Egy szempillantás alatt tökéletesen
felébredtem.
– Én meg már azt… én meg azt
gondolom, azért jöttek, hogy szabadítsam
meg a doboztól, ugye?
– Igen, igen, legyen szíves!
Minden erőmet össze kellett szednem,
hogy Brandyt fel tudjam emelni a
vizsgálóasztalra. Jóval súlyosabb lett,
mint betegsége előtt volt. Felkaptam a
megszokott csipeszt, és kezdtem
lehajlítgatni a doboz cikcakkos peremét
a kutya orráról-szájáról. A



paradicsomleves alkalmasint egyik
kedvenc eledele volt, mert az orra
igencsak mélyen beleragadt a dobozba,
és meglehetősen sok időbe telt, mire
sikerült kicincálnom belőle. Nagy
nehezen elhárítottam képemtől a
nyalintás-rohamot.
– Látom, megint rákapott a
szemétvödrökre…
– Igen, elég rendesen! Egész csomó
dobozt szedtem már le róla magam is. És
megint eljár csúszkálni is a gyerekekkel
– jelentette ujjongva Mrs. Westby.
Mindenesetre kivettem zsebemből a
sztetoszkópot, és meghallgattam Brandy
tüdejét. Csodák csodájára, csaknem
teljesen tiszta volt. Imitt-amott



hallatszott ugyan némi csekély zörej, de
az egykori kakofóniának nyoma sem
maradt.
Az asztalnak dőltem, és a hála meg a
hitetlenség vegyülékével bámultam a
jókora, nagyszerű kutyát. Csaknem
szétvetette a túláradó életöröm, mint
régen. Nyelve boldog vigyorban lifegett,
és a rendelő ablakán beáradó
napfényben valósággal aranylott a szőre.
– De mondja, Mr. Herriot – nézett rám
kérdőn Mrs. Westby –, mi az ördög
történhetett vele? Mi hozta rendbe?
– Vis medicatrix naturae – feleltem
áhítatos tisztelettel.
– Tessék?



– A természet gyógyító ereje. Amivel
egyetlen állatorvos sem képes versenyre
kelni, ha egyszer úgy dönt, hogy
működésbe lép.
– Értem. És ugye, azt sem lehet
megjósolni, hogy ez mikor következik
be?
– Nem bizony. – Néhány másodpercig
szótlanul simogattuk a kutya fejét, fülét,
oldalát. – Mellesleg erről jut eszembe –
törtem meg végül a csendet. – Vajon
kiújult-e Brandy érdeklődése a
farmernadrágok iránt is?
– Tyühaj, de még mennyire! Az egyik
most is éppen a mosógépben van. Merő
sár az egész. Hát nem isteni?



Kalandos volt, annyi szent!

1963. augusztus 10.
Abban a Boszporusz-menti kis

szállóban csak pár percig aludtam, vagy
legalábbis annyinak éreztem, amikor
felébresztett az egyik alkalmazott, és
rácsodálkoztam az utcaszintről lezuhogó
napfényre.
Megmosakodtam, megborotválkoztam,
és loholtam az étterembe. Noel és Joe
szintén megszenvedte a ricsajos dáridót,
és meglehetősen elnyűttnek látszottak; de
a kapitány meg a hajózó személyzet
többi tagja a szálló hátsó traktusában
kapott szobát, ahol úgyszólván semmit
nem hallottak az egészből. Kész
szerencse, hiszen rájuk igencsak nehéz



nap várt.
Reggeli után a minibusz végigszáguldott
velünk a csillámló Boszporusz partján
meg a városon, úgyhogy még egy futó
pillantást vethettem csodáira. Szörnyen
el voltam keseredve. Utóvégre abban a
reményben jöttem ide, hogy kényelmesen
megtekinthetem majd Isztambul kincseit
– a Kék Mecsetet, az Aja Sophiát meg a
többit! Talán majd legközelebb…
A repülőtéren a szokásos reggeli
nyüzsgés fogadott, egyre-másra szálltak
fel a gépek a napfényes égbe, de engem
valami baljós érzés fogott el a mi
magányos Globemasterünk láttán, amint
ott álldogált, hatalmasan, ütött-kopottan,
béna motorján a lángok nyomaival.
Dave, Ed és Karl azonban láthatólag egy



fikarcnyit sem izgult miatta: a kis dán
vígan fütyörészve, a két fiatal amerikai
szokása szerint henyén zsebre dugott
kézzel, laza nemtörődömséggel indult a
gép felé.
Jómagam egyenest a BEA képviseletéhez
siettem, és valósággal fellélegeztem,
amikor megláttam az üde képű,
jellegzetesen angol fiatalembert az
ismerős uniformisban.
– Miben lehetek a segítségére, uram? –
kérdezte mosolyogva.
Meglobogtattam a csekkfüzetemet.
– Kérek három jegyet az első lehetséges
londoni járatra.
– Csekkel óhajt fizetni?



– Igen.
– Sajnálom, de egyéni csekket nem áll
módunkban elfogadni.
– Micsoda?!
– Sajnos, ez a szabály, uram. – Még
mindig mosolygott.
– De hát… mi itt rekedtünk!
Röviden körvonalaztam neki szorult
helyzetünket.
Bánatosan ingatta a fejét.
– Bárcsak segíthetnék, uram, de köteles
vagyok betartani a szabályokat.
Egy darabig még rimánkodtam neki, de
nem mentem semmire. Amikor újabb
utassal kezdett foglalkozni,



megpróbálkoztam egy másik BEA
tisztviselőnél, de tőle is ugyanezt a
választ kaptam.
Hevesen dobogó szívvel tértem vissza
barátaimhoz, akik a repülőtér
előcsarnokában vártak. Éppen a
kapitánnyal beszélgettek. Kezdtem már a
sorscsapások állandó hírnökének érezni
magam, és fogalmam sem volt, hogyan
tudassam a legújabbat. Szó, ami szó,
meglepően jól fogadták a dolgot, és ha
netán reménytelenül pocsék szervezőnek
véltek is, ügyesen leplezték érzelmeiket.
Mindhárman a kapitányra meredtünk.
– A maguk helyében én a brit
konzulátushoz fordulnék – nyilatkozott a
kapitány.



– Volt már valaha dolgotok
konzulátussal? – fordultam a gazdákhoz.
Némán rázták a fejüket.
– Nekem sem. Gőzöm sincs, hogyan
oldanának meg egy ilyen helyzetet.
Biztos, hogy hazaröpítenek minket?
– Hát persze! – igyekezett biztatóan
mosolyogni a kapitány. – Majdnem
biztosra veszem, hogy nem lesz semmi
zűr.
– De csak majdnem biztosra, ugye?
A langaléta férfi a szakállát simogatta.
– Nos, Mr. Herriot, nem csak magának,
nekem sem kellett még soha
konzulátushoz fordulom.
– Maguk mikor szállnak fel?



– Fél óra múlva.
Felrémlett előttem, amint hármasban
csúfosan visszakotródunk a városba,
aztán a konzulátus rideg elutasításával,
jóformán üres zsebbel térünk vissza ide,
ahol már bottal üthetjük a Globemaster
nyomát.
– Nézze, kapitány úr! – mondtam. –
Ahogy én látom, a maga repülőgépe az
egyetlen kapocs, ami összeköt minket az
otthonunkkal. Ha elmennénk magukkal
Koppenhágába, onnan már fel tud
sikeríteni minket egy londoni járatra?
A kapitány egy hosszú, kutató tekintetet
vetett rám.
– Természetesen. Koppenhága a
telephelyünk. De módfölött nagy



szamárság volna, ha vállalná ezt a
kockázatot.
– Ami engem illet, én hajlandó vagyok
vállalni. Hát ti, fiúk?
A két gazda azonmód rábólintott.
– Én benne vagyok a játékban –
jelentette ki Joe. – Haza kívánkozok!
A kapitány lenézett rá magasságaiból.
– Tisztában van azzal, hogy a veszély
nagyon is valóságos?
– A fejemet rá, hogy maga eljuttat minket
odáig, kapitány. Nem féltem én magát!
Így gondoltam én is, szó szerint. Ha
valakiről, hát Birch kapitányról csak úgy
sugárzott a megbízhatóság.



– Nos, amennyiben csakugyan
megfontolták a dolgot, rendben van –
engedett a nagy férfiú. – De sajnos, alá
kell írniuk egy nyilatkozatot, amelyet
kénytelen vagyok itt hagyni
Isztambulban. Mindjárt megyek, és
megfogalmazom. Kis szünetet tartott. –
Mint tegnap elmagyaráztam, mivel a
repülőgép állapota nem biztonságos,
maguk voltaképpen illegálisan utaznak
velünk. A nyilatkozattal elismerik, hogy
ennek tudatában vannak, egyszersmind
lemondanak mindennemű kártérítésről,
amennyiben valami baj történik. – Ismét
végigjáratta rajtunk komor tekintetét. –
Kötelességem felhívni a figyelmüket,
hogy ha ma az életüket veszítenék,
hozzátartozóik semmit sem kapnak, sem



a biztosítótól, sem máshonnan…
Azt hiszem, ennek hallatán mindhárman
nyeltünk egyet, és hallgattunk egy sort.
Ezúttal Noel törte meg a csendet barátja
visszhangjaként:
– Maga eljuttat minket odáig, kapitány!
A nyilatkozatot megfogalmazták, mi
pedig aláírtuk, bár így utólag már tudom,
hogy ez kész elmebaj volt részünkről,
hiszen egyáltalán nem holmi képzelt
veszélyben forogtunk. Meg is halhattunk
volna aznap.
A kapitány, persze, jó tanácsot adott. Az
angol konzulátushoz kellett volna
folyamodnunk. Az azóta eltelt években
nem egyszer olvashattam, hogy a
konzulátusok hány meg hány



fociszurkolót szállíttatnak haza, ha azok
berúgnak, és lekésik a charter-gépüket,
ráadásul, ha meggondolom, hogy mi
hárman hivatalos úton jártunk ott, még
agyalágyultabbnak tűnik a döntésünk.
Kivált nekem lehetett volna több
sütnivalóm.
A magyarázat, azt hiszem, részben az,
hogy egyikünk sem gondolkozott már
normálisan. Hullafáradtak voltunk,
kialvatlanok, és az idegen környezetben
egész sorozat apró-cseprő, de kínos
kellemetlenség ért minket. Olyan
lelkiállapotba kerültünk, hogy
belekapaszkodtunk a szalmaszálba is.
Akár így, akár úgy, a dolog eldőlt, és
már ott kutyagoltunk a forró betonon a
Globemaster felé. Úgy látszott, hogy



Isztambul lakosságának tisztes hányada
valamilyen módon értesülést szerzett
repülőgépünkről, és kicsődült
megbámulni, mivelhogy jókora tömeg
figyelt bennünket. Az a gyötrelmes
érzésem támadt, nemigen hisznek abban,
hogy fel tudunk szállni.
Miután felmásztunk a gépbe, láttam, hogy
alaposan kitakarították, és a törzs
oldalán megnyitottak egy nagy ajtót, hogy
kiszellőztessék a marhák szagát.
Joe a pilótafülke mögött választott
magának helyet, Noel meg én egészen
hátul csatoltuk be magunkat két
hátrabillenthető ülésbe. Szörnyen
jelentéktelennek és kicsinynek éreztük
magunkat, amint előrebámultunk a
tátongó ürességbe.



Onnan hátulról nem láttuk, mi történik a
pilótafülkében, úgyhogy szinte sokkot
kaptunk, amikor nagy dörgéssel életre
kelt a hajtómű. A terebélyes nyílás
következtében elviselhetetlen volt a zaj;
mindketten ösztönösen bedugtuk a
fülünket. Noel görcsösen fintorgó arccal,
némán tátogó szájjal próbált mondani
nekem valamit. Tudtam, hogy ezt nem
bírjuk ki sokáig, és gyorsan a táskámért
nyúltam. Előkotortam némi vattát, és
betömtem a gazda fülét. Aztán a
magamét is, és bár ez kétségkívül
enyhített a zajproblémán, azt a fura
érzést keltette bennem, hogy valahol a
pokol tornácán vagyok.
A rázkódásból, zötyögésből arra
következtettem, hogy a kifutópályán



gurulunk, felszálláshoz készülődve.
Aztán megálltunk, amiből tudtam, hogy
pozícióba helyezkedtünk.
A motorzúgás mély, rekedt üvöltéssé
fokozódott, amely áthatolt a füldugón, és
az agyamat facsargatta. Noelra néztem,
aki némán artikulálta felém: – Most
felszállunk? – Biztatóan bólogattam.
Fogalmam sincs, hogy ő mit érzett; én a
magam részéről fatalista nyugalommal
vártam az eseményeket. Nem vagyok
különösebben bátor, de repülésnél
mindig ilyen lelkiállapotba kerülök, és
bár a mostani szerfölött rendkívüli útnak
ígérkezett, felfogásom mit sem változott.
Hosszú-hosszú ideig hallgattuk a
motorok mennydörgését, miközben a
hatalmas repülőgép csak úgy rázkódott



alattunk és körülöttünk. Olyan sokáig
tartott a dolog, hogy már tűnődni
kezdtem, nem szálltunk-e fel. Noel
zavarodott ábrázata és kérdőn széttárt
keze arra vallott, hogy ő is ezen
morfondírozik. Újabb öt perc elteltével
úgy döntöttem, hogy alighanem rég az
eget hasítjuk már, de saját szememmel is
meg akartam győződni róla. Kicsatoltam
magam, és négykézláb odamásztam a
nyíláshoz. Kidugtam a feje, lenéztem, és
legnagyobb csalódásomra csak a
kifutópálya szürke betonját láttam, egy-
két méterrel alattunk.
Visszakúsztam a helyemre, és némi
fejrázással tájékoztattam Noelt. Mi az
ördög folyik itt, töprengtem. Nem sikerül
a kellő erőt kifejteni, vagy a kapitány



egyszerűen Csak hosszú próbának veti
alá a maradék három motort, mielőtt
megkísérelné a felszállást?
Azt hiszem, az utóbbiról lehetett szó,
mert hirtelen nekieredtünk. Látni ugyan
nem láttunk semmit, de
félreismerhetetlenül gurultunk előre.
Néhány feszült pillanat következett, a
rázkódás a végletekig fokozódott – aztán
váratlanul megszűnt, ami jelezte, hogy
végre levegőben vagyunk. Hamarosan
érzékeltem a behúzott futómű
helyrezökkenését, és képzeletben szinte
láttam, amint Karl és barátai
beráncigálják az utolsó néhány
centiméteren. Hátradőltem az ülésen.
Sikeresen vettük az első akadályt.
A megkönnyebbülés alighanem azonnal



éreztette hatását, mert mire körülnéztem,
Noel már édesdeden aludt a biztonsági
öv hálójában. A velem született
kíváncsiság nem hagyott nyugton; megint
előremásztam a nyíláshoz, hogy lássam,
mi van odalent.
Egész nap a nyitott ajtónál rostokoltam,
megbabonázva, a fülemből kilógó
vattával. Nem úgy volt ez, mint a mai
lökhajtásos repülőgépeken, ahol a
felhőkön kívül jószerint semmit sem
látni. Csodálatos, szakadatlanul változó
körkép bontakozott ki alattam:
hegyláncok, tenger, szigetek, sárgálló
homokpartok, sivár pusztaságok, nagy
városok és parányi falvak szorosan
egymáshoz tapadó házkupacai. Időnként
készítettem egy-egy felvételt, óvatosan



az alsó korláthoz támaszkodva, az
egyetlen védősánchoz, ami elválasztott
az ezernyi méterrel alattam hullámzó,
káprázatosan kék víztől.
A délután közepe táján kinyitottam a
fehér dobozt, amelyet még Isztambulban
nyújtott át ünnepélyesen a kapitány
mindegyikünknek. Egy szeletke
meghatározhatatlan húsféleség volt
benne, az elkerülhetetlen, ragacsos
sütemény társaságában; de legnagyobb
örömömre mellékeltek hozzá
valamennyicskét a mese-finom török
kenyérből is, meg egy darabka sajtot.
A pilótafülkébe is belátogattam néhány
percre, hogy készítsek egy-két képet a
meghibásodott motor bénán csüngő négy
légcsavarjáról. Szomorú látvány volt, de



boldogan állapítottam meg, hogy a másik
három motor annál szívderítőbb
elevenséggel működik.
Mire visszatértem őrhelyemre a
nyíláshoz, már az Alpok hatalmas
erődítményre tornyosult előttünk.
Tudtam, hogy most következik a kritikus
szakasz. A Globemaster magasabbra
vergődött, de még így is mintha
túlságosan közel jártunk volna a
hegycsúcsok kusza láncolatához. Tisztán
láttam alant az ormokon a magányos
szirteket, a torlódó sziklákat, de
barátaimhoz hasonlóan én is szilárdan
hittem, hogy a szakállas kapitány képes
lesz átjuttatni minket fölöttük, és meg is
tette.
Már alkonyodott, amikor körözni



kezdtünk Koppenhága fölött, és egy
másodpercre megpillantottam a kis
hableányt az öbölben. Joe hamarosan
egy korsó valódi sörnek örvendezhetett a
légikikötő bárjában.
A továbbiakról nincs túl sok
mesélnivalóm. Éjfél után kettőkor indult
a gépünk Heathrow-ba, és reggel hétkor
már a King’s Cross vasútállomáson, egy
poggyászkupacon üldögélve a The
Sunday Times-t próbáltam olvasni. Nem
túl eredményesen, mert az újság
minduntalan kicsúszott a kezemből,
valahányszor becsukódott szemem.
Utolsó emlékem, hogy az északnak tartó
vonat fülkéjében egy nyájas, idős
úriember beszélgetésbe igyekszik
elegyedni velem, de legnagyobb



szégyenemre az orra előtt aludtam el, és
fel sem ébredtem Yorkig.
Miután visszazökkentem a praxis
taposómalmába, már érdekes élménynek
találtam isztambuli kirándulásomat. Egy
kissé talán túl sűrített volt, és korántsem
bizonyult annak a pihentető kéjutazásnak,
amilyennek John barátom ecsetelte, de a
maga módján mégiscsak lebilincselőnek
mondható. És persze, úgy éreztem, hogy
őrületesen eltúloztam a hazafelé vezető
út veszélyeit. Míg kényelmes kocsimban
a yorkshire-i Völgység ismerős utait
róttam, valahogy túl légből kapottnak
látszott a fenyegetés.
Hogy milyen kegyetlenül valódi volt,
hosszú hónapokkal később bizonyult be,
amikor értesültem, hogy röviddel az



isztambuli utat követően a Globemaster
belezuhant a Földközi-tengerbe, és egész
legénysége odaveszett. A hír csak
közvetve érkezett hozzám, és bár
mindent elkövettem, hogy kiderítsem,
igaz-e, nem sikerült, mert már túl sok
idő telt el közben.
Azóta is sokszor gondolok rájuk: a
kapitányra, a két fiatal amerikaira és
Karlra. Az együtt töltött pár napban
megtanultam csodálni őket, és még ma is
reménykedem, hogy a szörnyű hír valami
tévedés volt.



Bodros és Fodros

Micsoda undok kis dögök!
Ilyen indulat vajmi ritkán fogott el, mert
csaknem minden egyes
kutyapáciensemben fel tudtam fedezni
valami vonzó tulajdonságot.
Whithorn Fodros és Whithorn Bodros
esetében viszont kénytelen voltam
kivételt tenni. Minden igyekezetem
ellenére sem voltam képes szeretetre
méltó vonást találni bennük, kizárólag
csak kellemetleneket – teszem azt, soha
nem változó üdvözlési módszerüket,
valahányszor ki kellett mennem
hozzájuk.
– Feküdj! Feküdj! – üvöltöttem, mint



mindig.
Az aprócska kutyák – West Highland
White terrierek – hátsó lábukon állva
dühödten csépelték elülső mancsaikkal a
nadrágom szárát. Lehetséges, hogy az én
vádlim szokatlanul érzékeny, nem tudom;
de az eredmény gyötrelmes volt, annyi
szent!
Miközben, mint egy balett-táncos,
lábujjhegyen rükverceltem előlük, a
szoba csak úgy visszhangzott Mr. és
Mrs. Whithorn elragadtatott kacajától.
Ok mindig mérhetetlenül mulatságosnak
találták a jelenetet.
– Hát nem édesek?! – csukladozott Mr.
Whithorn két nevetőgörcs között. – Hát
nem tündéri, ahogy köszöntik magát ezek



a kis angyalkák?
Én nem voltam efelől különösebben
meggyőződve. A kutyuskák nem csupán a
húst marcangolták le körmükkel szürke
szövetnadrágom alól, hanem parázsló
szemmel méregettek közben, a
jellegzetes módon félig nyitott szájjal,
remegőn csattogó fogakkal. Ha nem
vicsorogtak is éppenséggel, szívélyesnek
azért nemigen nevezhettem őket.
– Gyertek ide, aranyoskáim! – Mr.
Whithorn karjába zárta a két kutyát, és
összevissza puszilgatta a pofájukat. Még
mindig kacarászott. – Mit szól hozzá,
Mr. Herriot, hát nem tüneményes, hogy
amilyen bűbájosan üdvözlik, amikor
megjön, olyan nehezen akarják majd
elengedni?



Nem szóltam egy mukkot sem, némán
gyúrogattam a lábamat. Az igazság az
volt, hogy ezek a kis nyavalyások
érkezéskor minden esetben véresre
karmolásztak, távozáskor pedig egész
ügyességüket latba vetették, hogy minél
jobban bokán haraphassanak. A két
időpont között meg azzal gyötörtek –
egyfolytában –, ami éppen eszükbe
jutott. A különös csak az, hogy a két
kutya meglehetősen öreg volt – Bodros
tizennégy, Fodros tizenkét éves és a
tapasztalatok szerint a korral szelídülni
kellett volna a természetüknek. De nem
szelídült, egy fikarcnyit sem!
– Nos – mondtam, miután
meggyőződtem, hogy sérüléseim csak
felületiek –, úgy értesültem, hogy Fodros



sántikál.
– Igen – kapta fel Mrs. Whithorn a
kutyát, és az asztalra tette, amelyet
előzőleg gondosan leborított
újságpapírral. – A bal első mancsikája
bibis. Ma reggel óta! Szegény picurkám,
annyira szenved!
Óvatosan megfogtam a kutya lábát, de
máris elkaptam a kezem azt ujjaimtól
alig egy-két centiméterre összecsattanó
fogak elől.
– Jaj, drágicám! – sikoltott fel Mrs.
Whithorn. – Fájt, ugye? Igazán
vigyázhatna jobban is, Mr. Herriot;
szegénykém rém ideges, és szerintem
maga nagyon durván fogta meg!
Vettem egy mély lélegzetet. Ennek a



kutyának a pofájára eleve tapaszt kellett
volna ragasztanom, de amikor először
álltam elő ezzel a javaslattal,
Whithornék oly mértékben megütköztek
és felháborodtak, hogy azóta kénytelen
voltam úgy boldogulni, ahogy tudtam.
Még szerencse, hogy addigra szereztem
már némi jártasságot e téren. Korán
kellett kelnie annak a kutyának, amelyik
meg akart harapni engem!
Mutatóujjam horgára szedtem Fodros
lábát, és a következő fogcsattintást
megelőző, röpke másodpercben sikerült
is felfedeznem, amire kíváncsi voltam. A
lábujjak közül vörhenyes kis daganat
türemkedett ki.
Ujjközi ciszta! Kész nevetség házhoz
hívni az állatorvost ilyen jelentéktelen



kis rendellenességnél! De hát
Whithornék soha nem voltak hajlandók
behozni kutyáikat a rendelőbe.
– Túlságosan megijednének tőle a kis
mutyulik! – mondogatták.
Hátraléptem az asztaltól.
– Csak egy ártalmatlan kis hólyag, bár
kétségkívül okozhat valamicske
fájdalmat. Azt javaslom, áztassák be
többször jó meleg vízbe, hogy
kifakadjon, és akkor nem fáj neki
tovább. A legtöbb kutya maga is el
szokta intézni: addig nyalogatja,
rágcsálja, míg ki nem fakad; de meg
lehet gyorsítani a folyamatot. – Némi
antibiotikumot szívtam fel egy
fecskendőbe. – Senki sem tudja



pontosan, mi okozza az ujjközi cisztákat.
Nem találtak semmiféle specifikus
kórokozót, de mindenesetre beadok
Fodrosnak egy injekciót fertőzés ellen.
Ez csak úgy sikerült, hogy jól
megragadtam Fodrost a grabancánál.
Mrs. Whithorn nyomban utána felrakta a
másik ebet is az asztalra.
– Ha már úgyis itt van, egy füst alatt
megvizsgálhatná őt is – mondta.
Mindig ez történt, így hát
végigtapogattam a vicsorgó fehér
szőrcsomót, meghallgattam a
sztetoszkóppal, és megmértem a
hőmérsékletét is. Minden baja megvolt,
ami az éltes kutyáknál csak jelentkezhet
– ízületi gyulladás, vesegyulladás és a



többi, beleértve valami szívzörejt is,
ami azonban alig hallatszott ki a bordák
közt visszhangzó, bősz morgásból.
A vizsgálat befejeztével feltöltöttem a
kutyák különféle gyógyszereinek
készletét, és szedelőzködni kezdtem.
Ilyenkor vette kezdetét a vizit fináléja, a
távozás, amely, ha lehet, még
fényesebben szórakoztatta a Whithorn
házaspárt, mint a belépőm.
A szertartás soha nem változott. Gazdáik
gyönyörteli vihorászása közepette a két
apró kutya hadállásba helyezkedett a
kapu küszöbén, és eredményesen
elbarikádozták előlem a kivezető utat.
Kivicsorított foguk csak úgy villogott.
Mintha maga az ádáz düh öltött volna
testet bennük! Hogy elcsalogassam őket



őrhelyükről, úgy tettem, mintha jobbra
indulnék el, aztán odaszökkentem a
kapuhoz; de mire megfogtam a kilincset,
kénytelen voltam vissza-vissza fordulni
és megküzdeni a bokáim után kapkodó,
mohó állkapcsokkal. A pörgéssel
párosuló csárdáslépések még a
bejövetelkor lejtett balett-szökelléseket
is felülmúlták érdekességben.
De azért sikerült kimenekülnöm. Két
sebes kisharang árán kiugrottam a
szabadba, és boldogan bevágtam magam
után a kaput.
Éppen kiszuszogtam magam, amikor
befutott kék teherautójával Doug Watson,
a tejesember. Doug a város szélén fekvő,
kicsiny birtokán néhány tehénnel
tejgazdaságot üzemeltetett, amelynek



jövedelmét azzal toldotta meg, hogy
kicsiben házhoz is szállított Darrowby
polgárainak.
– Aggyisten, Mr. Herriot! – A ház felé
intett. – Itt vót megnízni a kutyákat?
– Igen.
– Fertelmes kis dögök, mi?
– Hát nem éppen barátságos jószágok –
nevettem.
– De nem ám, a szencségüket! Nekem is
veszettül ügyelnem köll magamra, mikor
hozom a tejet. Ha véletlenül nyitva van a
kapu, mingyár nekem rontanak.
– Azt lefogadom.
– Oszt rögvest a lábomnak esnek! –
zsörtölt a tejes. – Néha már kész



pojácának érzem magam, ahogy
ugrándozok itt, mint az eszefogyott,
ország-világ szeme láttára…
– Pontosan tudom, mit érez! –
bólogattam.
– Merhogy muszáj ám szökdécselni,
különben menten elkapnak! – Kidugta
egyik lábát a kocsiból, és odamutatta a
szállításhoz viselt gumicsizmáját. A
boka tájékán mindkét oldalon egy-egy
takaros kis lyuk volt. – Itt mart belém az
egyik, éppen a minap. Még a bűröm is
bánta a fogát!
– Szentatyaúristen, melyikük volt?
– A fene se tuggya. Egyébként minek
híjják üket?



– Fodros és Bodros – világosítottam fel.
– A teremtésit! – ámuldozott Doug. Az ő
kutyáját Pötyinek hívták. Kicsit
eltűnődött, aztán felemelte az ujját. – De
mondok én magának valamit! Ha hiszi,
ha nem, ezek a kutyák valaha csuda fajin
kis jószágok vótak.
– Micsoda?!
– Nem viccelek ám, biz’isten! Amikó
idegyüttek, szakasztott olyan
baráccságosak vótak, mint bármelik
kutya. Emmég a maga ideje előtt vót, de
szent igaz.
– Nahát, ez igazán érdekes – mondtam. –
Kíváncsi vagyok, mi üthetett beléjük.
Doug vállat vont.



– Azt csak a Jóisten tuggya, de pár hónap
se köllött hozzá, oszt kezdtek komiszak
lenni, és azóta is egyre komiszabbak meg
komiszabbak.
Míg visszahajtottam a rendelőbe, Doug
szavai jártak az eszemben. Nem tudtam
megfejteni a rejtélyt. Tapasztalataim
szerint a Westie különlegesen
szeretetreméltó, barátságos fajta.
Siegfriedet a gyógyszerkamrában
találtam; valami kólikakeverék üvegére
írta fel az adagolási utasítást.
Elmeséltem neki a históriát.
– Igen – mondta –, erről már én is
hallottam. Magam is jártam kétszer-
háromszor Whithornéknál, és tudom,
miért ilyen utálatosak azok a kutyák.



– Tényleg tudod? Hát miért?
– A gazdáik tették ilyenné őket. Mert
még véletlenül sem szólnak rájuk soha,
és éjjel-nappal hízelegnek nekik,
kényeztetik őket.
– Lehet, hogy igazad van – gondolkoztam
el. – Én is mindig nagy hűhót csapok a
kutyáim körül, de az az örökös
puszilgatás, meg dédelgetés csakugyan
émelyítő.
– De még mennyire! Ez a túl sok a jóból
megárt a kutyának. A másik dolog, hogy
abban a házban voltaképpen a két kutya
dirigál. Márpedig a kutya
engedelmeskedni szeret. Az biztonságot
ad neki. Hidd el nekem, Fodros meg
Bodros vidám, boldog, jó természetű



kutyák lennének, ha kezdettől fogva
helyesen fegyelmezték és irányították
volna őket.
– Nem vitás, hogy most ők az urak a
háznál.
– Teljes mértékben – sóhajtott Siegfried.
– Ők pedig igazából utálják ezt. Bárcsak
levennék Whithornék a rózsaszín
szemüvegüket, és bánnának velük
normálisan! Ámbár attól tartok, már
elkéstek vele. – Zsebébe dugta az
orvosságos üveget, és ment a dolgára.
Múltak a hónapok; időnként kimentem
Whithornékhoz, és elroptam a szokásos
táncokat, aztán fura módon alig néhány
hét különbséggel mindkét kutya
elpusztult. Viharos életük szépen,



békésen ért véget. Fodrost egy reggel
holtan találták a kosarában; Bodros
kiment a kertbe egy almafa alá
szundikálni, és nem ébredt fel többé.
Én mindenesetre örültem, hogy irgalmas
volt hozzájuk a halál. Velem ugyan elég
kutyául viselkedtek, de nem bántam,
hogy a sors megkímélte őket mindattól,
ami engem a leginkább elszomorít a
kisállat-praxisban: a közúti balesettől, a
hosszadalmas betegségtől és az
eutanáziától. Már-már úgy éreztem, hogy
lezárult egy fejezet az életemben, ámde
röviddel később Mr. Whithorn felhívott
telefonon.
– Mr. Herriot –, mondta – vásároltunk
két újabb westie-t, és most szeretnénk,
ha kijönne, és beoltaná őket szopornyica



ellen.
Kész élvezet volt bántatlanul besétálni a
házba, ahol két farkcsóváló kis
kölyökkutya fogadott. Tizenkét hetesek
voltak, és a szemükből valósággal
sugárzott felém a jóindulat.
– Gyönyörűek – mondtam. – Mi a
nevük?
– Fodros és Bodros – felelte Mr.
Whithorn.
– Már megint?
– Igen, mivelhogy szeretnénk elevenen
megőrizni a mi édeskéink emlékét. –
Ezzel karjába ölelte a két kiskutyát, és
puszilta őket, ahol érte.
Az oltás után hosszú ideig nem láttam a



kutyusokat. A jelek szerint páratlanul jó
egészségnek örvendtek. Legalább egy
esztendő telt el, mire ismét kihívtak,
hogy vizsgáljam meg őket.
Amikor beléptem a nappaliba, II. Fodros
és II. Bodros egymás mellett üldögéltek
a kanapén. Valami furcsa egykedvű
mozdulatlanság jellemezte
mindkettőjüket. Hideg szemmel figyelték
közeledésemet, majd mintha jeladást
kaptak volna, egyszerre vicsorították ki a
fogukat, és halkan, de fenyegetően
morogni kezdtek.
A hideg futott végig a hátamon. Az nem
lehet, hogy megint elölről kezdődjék
minden! De mihelyt Mr. Whithorn az
asztalra tette II. Fodrost, és elővettem
dobozából az otoszkópot, menten



rádöbbentem, hogy a sors valóban
visszaforgatta az óramutatókat. A kis
kutya mérges, dacos bizalmatlansággal
méregetett máris.
– Legyen szíves, tartsa a fejét! – kértem.
– Először a fülét szeretném
megvizsgálni.
Mutató- és hüvelykujjam közé
csippentettem a fület, és óvatosan
odaillesztettem az otoszkópot. A
műszerre hajoltam, és a külső
hallójáratot kezdtem szemügyre venni,
amikor a kutya robbanásszerűen akcióba
lépett. Az ádáz hörrenésre hátrakaptam a
fejem, de az összecsattanó fogak szele
így is meglegyintette az arcomat.
Mr. Whithorn önfeledten felnyerített.



– Jaj, hát nem zabálni való? Hahaha! Az
én kis cuncimókusom nem hajlandó tűrni
semmilyen butáskodást! – Két tenyérrel
az asztalra támaszkodott, mert egész
testét rázta a röhögés, aztán
megtörölgette a szemét. – Jesszuskám,
micsoda kis jellem!
Elhűlten meredtem rá. Láthatólag
hangyányit sem izgatta, hogy kis híján
egy orrafosztott állatorvossal nézhetett
volna szembe. Mögötte álló hitvesére
pillantottam. Fülig érő szájjal vihogott ő
is. Mi haszna lenne, ha megpróbálnék
józanságot csepegtetni ezekbe az
emberekbe? Az ő kótyagosságuk már
túlmegy minden határon. Legokosabb, ha
folytatom a munkát, gondoltam.
– Mr. Whithorn – mondtam ridegen –,



legyen szíves, fogja meg a kutyát még
egyszer, de ezúttal markolja meg a
nyakát jó erősen, mindkét oldalról!
Aggodalmasan pislogott rám.
– De nem fogok azzal fájdalmat okozni
az én kis pucikámnak?
– Nem, nem, persze, hogy nem!
– Na jó… – arcát a kutya pofácskájához
szorította, és szerelmetesen a fülébe
sugdosta: – Apuci megígéri neked,
angyalkám, hogy finoman bánik veled.
Ne félj, szivikém!
Megragadta a kutya nyakán a laza bőrt,
ahogy utasítottam, én pedig óvatosan
újra belefogtam a műveletbe. Mialatt a
fül belsejét vizsgáltam, Mr. Whithorn



dünnyögő becézgetéseinek aláfestő
zenéjével, feszült készenlétben vártam az
újabb robbanást. Ámde amikor az bősz
csaholás közepette bekövetkezett, már
nem én forogtam veszélyben, ugyanis II.
Fodros figyelme másfelé fordult.
Míg az otoszkópot elejtve hátraugrottam,
észrevettem, hogy a kutya gazdája
hüvelykujjába harapott. És nem is csak
amúgy közönségesen! Megátalkodottan
lógott rajta; szinte csontig
belemélyesztette a fogát.
Mr. Whithorn fültépően visított
fájdalmában, míg sikerült végre leráznia
magáról.
– Te rohadt dög! – üvöltötte, és ide-oda
táncolt, sebesült kezét szorongatva.



Irtózva nézte a két mély lyukból bugyogó
vért, aztán bősz tekintettel II. Fodrosra
meredt. – Te ocsmány kis féreg!
Eszembe jutott, amit Siegfried mondott –
hogy bárcsak értelmesebben
viszonyulnának ezek az emberek a
kutyáikhoz. Nos, kezdetnek talán ez nem
is volt olyan rossz.



„Kedvem szottyant disznókra!”

– Nem történt baja, Mr. Herriot?
Lionel Brough féltő szemmel figyelt, míg
négykézláb átszuszakoltam magam a
drótháló nyílásán.
– Nem, nem! – lihegtem.
A cingár kis Lionel úgy átsiklott a
lyukon, akár egy kígyó, de nekem voltak
bizonyos nehézségeim.
A körzetünkben jó néhány szokatlan
gazdaságot meg kisbirtokot ismertem –
vasúti kocsikból átalakított
baromfiólakkal és egyéb műtárgyakkal
de mindig is az volt a véleményem, hogy
a nagydíjat ez nyerné el.
Lionel, az útkarbantartó munkás, egyike



volt a sokaknak, akik annak idején
mellékfoglalkozásként vagy passzióból
állatokat tartottak. Kinek három-négy
tehene volt, kinek egy pár disznaja, de
Lionelnak mindenféléből akadt.
Vegyes seregletét házikója mellett egy
terebélyes bódéba szállásolta el. A
bódét részlegekre osztotta, mégpedig
szemlátomást azzal, ami éppen a keze
ügyébe került. Valóságos labirintus volt
ez, a rögtönzések roppant emlékműve,
ahol az állatokat szétszedett ágykeretek,
ütött-kopott furnérlemezek, rozsdás
vasrácsok meg gyűrött dróthálók
rekesztették el egymástól. Ajtó vagy
átjáró-féle nem volt benne sehol. Enyhén
szuszogva talpra kecmeregtem.
– Hol az a borjú?



– Innen már nincs messze, Mr. Herriot.
Elhaladtunk egy magányos tehénke
mellett, aztán kismalacok rágcsálták a
csizmám szárát, míg Lionel nagy
keservesen kibogozott egy sorozat durva
kötélcsomót, hogy átjuthassunk a
következő rekeszbe.
Itt két nőstény kecske bámult minket
közönyösen.
– Ezek oszt a príma tejelők! – dörmögte
az útkaparó. – Az annyukom csuda fajin
sajtot csinyál a tejükből, de az még inni
is egészséges, ugyi?
– Igen, csakugyan.
Akkoriban, amikor a gümőkór fertőzése
még állandó fenyegetést jelentett, nagy



becsben tartották a viszonylag immúnis
kecskék tejét. A kecskeól hátsó falát
egyébként egy oldalára fektetett
mahagóni ebédlőasztal alkotta, melynek
lábai mélyen benyúltak a kecskék közé.
Óvatosan kikerültem őket, mielőtt
átmásztam az asztallap fölött. Az idők
során jó néhány rusnya rúgást
szenvedtem már el az asztallábak griff
karmaitól…
Végre elvergődtünk a három borjúhoz,
amelyek között könnyen felismertem
páciensemet: a fekete kis állat
orrcimpáira vastagon rákérgesedett a
gennyes váladék.
Amikor leguggoltam, hogy megmérjem a
lázát, két kodácsoló leghorn tyúkot
kellett elhessentenem; a kövér pekingi



kacsa magától is eltakarodott az
utamból. A bódébirodalmat láthatólag a
tollasnépség uralta, egyik rekeszből a
másikba totyogtak, szökdécseltek,
röpködtek, és szabadon jártak ki-be.
Ahogy a borjú mellett kuporogtam,
macskák egész hadát láttam az
ablakpárkányokon meg a válaszfalak
tetején üldögélni. A bódé túlsó vége
felől hirtelen hörrenések jelezték a
Lionel három kutyája közti barátságos
mérkőzés kezdetét. A bejárat előtt két
birka legelészett elégedetten a házikó
mellett elnyúló réten.
Megnéztem a hőmérőt – harminckilenc
fokot jelzett – aztán a sztetoszkópot
tettem a borjú mellkasára.
– Csak egy enyhe hörghurut, Lionel, de



örülök, hogy kihívott.
Tudja, a tüdőgyulladás mindig ugrásra
készen leselkedik. Így azonban
alighanem elég lesz két injekció, és
felépül.
Lionel csöndes elégedettséggel bólintott.
Kissé szófukar ember volt, de nagyon
rendes, és állatai egytől egyik
kényelmesen, jól tápláltan éldegéltek
excentrikus hajlékukban. Az alom tiszta
volt és bőséges, a jászlak, vályúk mindig
teltek.
Kotorászni kezdtem üvegekkel,
fecskendőkkel dugig tömött zsebeimben.
Mindent magammal hoztam ugyanis,
amire esetleg szükségem lehetett. Ebből
az építményből nem lehetett szíre-szóra



kiszaladgálni valamiért a kocsihoz.
– Holnap délelőtt megint benézek –
mondtam Lionelnek, miután beadtam az
injekciót. – Vasárnap lesz, úgyhogy nem
megy munkába, ugye?
– De nem ám! Köszönöm, Mr. Herriot.
Elindultunk, hogy visszafelé is lefussuk
az akadályversenyt.
Másnap a borjút már lényegesen jobb
állapotban találtam.
– Megszűnt a láza, Lionel – mondtam. –
És látja, már talpon van! Ez nagyon jó
jel.
Az útkaparó szórakozottan biccentett.
Lesírt róla, hogy egészen máson jár az
esze.



– Aha, aha… naccerű… csudára
örülök…
Szeme néhány másodpercig üresen
kószált a semmiben, aztán hirtelen
mintha visszatért volna a valóságba.
– Mr. Herriot! – szólalt meg tőle
szokatlan nyomatékkal. – Kérdeznék
magátul valamit.
– Kérdezzen csak!
– Na, szóval ide figyeljen! – nézett rám
szinte türelmetlenül. – Kedvem szottyant
disznókra, de nem ám kicsiben!
– Úgy érti…, hogy egy sereg disznót
akar tartani?
– Azt hát. Csak disznókat, és semmi
mást. Mégpeniglen úgy, ahogy köll,



annak a rengye-móggya szerint.
– De ez azt jelenti, hogy szabályos
sertéstelepet kell építenie!
Lionel öklével a tenyerébe csapott.
– Ahogy mongya! Erre szottyant kedvem.
Világéletemben kedveltem a disznókat,
és most szeretném tisztességgel csinyálni
a dógot. Odaki a réten megépíthetném az
ólakat.
Meglepetten bámultam rá.
– De Lionel, az ilyesmi nagyon sokba
kerül. Ez pénzkérdés…
– Píz kérdés? Hát pízem, az vóna rá.
Nem emlékszik az öreg bátyára, aki
nemrég meghótt? Velünk élt, hosszú évek
óta. Hagyott rám valamicskét. Nem



hummi vagyont, az igaz, de most
belevághatok valami újba.
– Hát ez csak magától függ, persze –
mondtam. – De biztos, hogy igazán ehhez
van kedve? Mindig úgy láttam, hogy
elégedett ezzel a kis állatállománnyal,
meg aztán maga sem a legfiatalabb
már… ötven múlt, ugye?
– Ja, ötvenhat vagyok, de azt szokták
mondani, hogy az ember sose túl vén
ahhoz, hogy valami újat ne próbájjon.
Elmosolyodtam.
– Látja, ebben én is erősen hiszek. Ami
engem illet, benne vagyok a dologban…
feltéve, ha maga szívesen csinálja.
Szörnyen gondterheltnek látszott,



többször is megvakargatta a füle tövét.
Azt hiszem, mint a legtöbb boldog
ember, ő sem volt tudatában a
boldogságának.
– Kotróggy innen, kacsa! – mordult fel
ingerülten, és odébb lökte a pekingit,
amely épp a lába közt igyekezett
átmasírozni. Mélyen gondolataiba
merülve lehajolt az egyik sarokba, kivett
egy tyúktojást a szalmából, és a zsebébe
dugta. – Tuggya, mostanság eleget
forgattam magamban a dógot, oszt
elszántam magam. Meg köll próbálnom!
– Helyes, Lionel – mondtam. – Próbálja
meg, és sok szerencsét hozzá!
A Völgységben szokatlan gyorsasággal
alakot öltött a réten a sertéstelep.



Betonkutricák hosszú sorai jelentek meg,
fedett közös óllal, és alig néhány hét
elteltével beköltöztek a kocák meg egy
kan, majd hamarosan hízók tekintélyes
kondája röfögött az ólban a szalma közt.
Az én szememben a modern épület kirítt
a tájból, sehogy sem illet a terméskőből
rakott ősrégi falakkal keretezett, zöld
rétre, sem a kietlen felföldi lápvidék felé
kaptató, sima domboldalhoz, de azt
reméltem, hogy Lionel megtalálja benne
az áhított kielégülést.
Lionel nem mondott fel a munkahelyén.
Így ugyan korábban kellett felkelnie,
hogy megetesse és kiganézza a disznóit,
de jó erőben volt, és láthatólag élvezte
is a dolgát.



Az állatorvosi számlája persze
megnövekedett, de komolyabb zűr
nemigen fordult elő nála, és a kezelésre
szoruló állatok mind hamar felépültek.
Mindössze egy-két koca kapott
emlőmirigy-gyulladást, és néhány malac
bajlódott az ízületeivel. Lionel nem is
panaszkodott emiatt, hiszen ő is ismerte
a régi közmondást: „Ahol jószág van, ott
baj is akad.”
Az egyetlen dolog, ami engem
elgondolkodtatott, hogy míg Lionel
azelőtt sok időt töltött puszta
szemlélődéssel, vagyis nekidőlt
valamelyik válaszfalnak, és pipázgatva
nézte az állatait, most nem jutott erre
ideje. Szakadatlanul gürcölt, hol
talicskázott, hol a vályúkat töltötte fel,



hol az ólakat trágyázta ki; én meg úgy
éreztem, hogy ez valahogyan idegen a
természetétől.
Kétségtelen, hogy nem volt olyan lazán
nyugalmas, mint annak előtte. Vidámnak
és elégedettnek látszott ugyan, szorgosan
gondozta remek új szerzeményeit, de az
arcában volt valami feszültség, valami
enyhe szorongás, amit korábban sosem
tapasztaltam nála.
Szorongás csengett ki a hangjából is,
amikor egy este telefonált. – Most
gyüttem haza a munkából, Mr. Herriot,
és van itt néhány süldő, amék egy
csöppet se teccik nekem.
– Mik a tünetek, Lionel?
– Hát… egy kis ideje nincsenek egész



rengyin. Nem hancúroznak úgy, mint a
többi. De eddig rendesen faltak, oszt
nem is vótak túl rosszul, azért nem
zavargattam magát.
– De most mi a helyzet velük?
Lionel egy darabig hallgatott.
– Most máshogy níznek ki. A háccsó
lábuk valahogy rogyadozik, meg fosnak
is… és az egyik meg is döglött! Egy
kicsit meg vagyok ijedve…
Én is megijedtem. Azonmód és
mélységesen. A mondottak alapján
nagyon úgy festett, hogy Lionelnél
sertésvész ütött ki. Ez a szó annak idején
lángbetűs fenyegetést jelentett számomra,
holott a mai fiatal állatorvosok talán
hallani sem hallottak róla.



Engem még több mint húsz esztendeig
riogatott a sertésvész rémületes
kísértete. Valahányszor kimúlt disznót
boncoltam, attól rettegtem, hogy
rábukkanok a félelmetes gombfekélyekre
és bevérzésekre. De még ennél is jobban
rettegtem attól, hogy esetleg nem
ismerem fel a kórt, és az én hibámból tör
ki a járvány.
Terjedése szempontjából nem volt ugyan
annyira szörnyű, mint a száj- és
körömfájás, de elvben nagyon hasonlított
rá. Ha nem ismerem fel a tüneteket, és a
gazdaság sertéseit elviszik valami
vásárra, sok mérföldre is eladhatják
őket, szétszórva, darabonként. Márpedig
minden példány magával hurcolja a neki
jutott fertőzést, és elterjeszti a ragályt az



új, egészséges környezetben. Aztán
értesítik a földművelésügyi
minisztériumot, az pedig aprólékos
nyomozásba fog, és visszajut Herriothoz,
az állatorvoshoz, aki az eredendő,
megbocsáthatatlan baklövést elkövette…
Minduntalan visszatérő rémálom volt ez,
annál is inkább, mert a száj- és
körömfájással ellentétben ez a betegség
gyakran előfordult, szinte állandóan a
küszöbön leselkedett. Annak idején
sokszor morfondíroztam azon, hogy
voltaképpen maradéktalanul boldog
ember volnék, ha nem léteznének olyan
dolgok, mint a sertésvész. Sőt, ha így
visszatekintek arra a tömérdek
aggodalomra, amit nekem meg a
kortársaimnak okozott, úgy vélem, hogy



a mai állatorvosoknak kutya
kötelességük volna minden reggel
boldogan kipattanni az ágyból és
körültáncolni a szobát, imigyen
ujjongva: „Éljen, éljen, éljen, manapság
nincs sertésvész!”
A telepen Lionel kivezetett a legtávolabb
eső ólhoz.
– Ott vannak, ni – dünnyögte letörten.
Behajoltam a falon, és máris elöntött a
boldogtalanság. Az ólban körülbelül egy
tucat süldő lézengett – úgy tizenhat
hetesek és csaknem valamennyin
ugyanazok a tünetek mutatkoztak.
Soványak voltak, csenevészek,
fejletlenek, a fülük háta sötétvörös;
enyhén támolyogva járkáltak, és



ernyedten csüngő farkuk alól híg ürülék
csordogált. Néhányuknak megmértem a
lázát. Meghaladta a negyven fokot.
Klasszikus eset volt, ahogy azt a
nagykönyv megírja – de nem mondtam
meg azonnal Lionelnek. Sőt nem is volt
szabad közölnöm, míg nem végeztem az
összes szertartással.
– Hol vette ezeket a süldőket? –
kérdeztem.
– A havertoni vásáron. Amikó’
idekerűtek, nagyon fájintos kis banda
vótak, de piszkosul leromlottak, a fene
ette vóna meg! – Gumicsizmájával
odébb lökte a kis tetemet. – Oszt emmeg
még meg is döglött nekem.
– Hát igen… az a helyzet, Lionel, hogy



köteles vagyok felboncolni és belenézni.
– A hangom nagyon csüggedt volt. Újra
kezdtem, gyötrelmesen erőltetett
könnyedséggel: – Kimegyek a kocsihoz a
bökőmért.
Visszajöttem a boncolókéssel, hátára
hengerítettem a kimúlt süldőt, és
felnyitottam a hasát. Hányszor, de
hányszor kellett ezt megtennem,
ugyanilyen feszült nyugtalansággal!…
A tankönyv szerint a góc a csípőbél és a
vakbél régiójában szokott lenni, tehát azt
céloztam meg. De amikor belevágtam a
bélbe, és késemmel lekotortam a nyálkát,
csak sötétpiros és sárgás foltokat, vagyis
bevérzéseket és kisebb, elhalt részeket
találtam.



Megesik, hogy a valódi gócot a
kolonban, vagyis a vastagbélnek a
vakbéltől a végbélig terjedő szakaszában
fedezzük fel; de hiába vagdostam tovább
az ollóval a tekervényeket, sehol nem
találkoztam egyértelmű jelekkel.
No tessék, már megint! Biztosra vettem,
hogy sertésvészről van szó, de
diagnózisomat nem közölhettem a
gazdával. A minisztérium ugyanis
ragaszkodott ahhoz, hogy a kór
megállapítása egyedül az ő dolguk, és
amíg ők nem erősítették meg, nem
mondhattam semmit.
A vesében és a húgyhólyagban
megtaláltam a jellegzetes, pontszerű
bevérzéseket, de egyetlen tipikus fekélyt
sem. Visszaültem a sarkamra.



– Lionel, iszonyúan sajnálom, de köteles
vagyok bejelenteni, hogy sertésvészre
gyanakszom.
– A kórságba is, az nagy baj, ugyi?
– Hát igen… elég nagy. De amíg a
minisztérium nem erősíti meg, nem
egészen biztos. Most mintákat veszek, és
beküldöm a surre-i laboratóriumba.
– És maga nem tunná kikúrálni űket?
– Sajnos, nem. Ez egy vírusbetegség,
érti, ugye. Nem lehet gyógyítani.
– Oszt mi lesz a többivel? Ragadós?
Fáztam válaszolni, de hát értelmetlen lett
volna kicsinyíteni a dolog jelentőségét.
– Igen, ragályosabb, mint bármi más.



Szigorúan be kell tartania minden
elővigyázatossági rendszabályt! Állítson
az ól elé egy lavór fertőtlenítőt, és
mártsa bele a gumicsizmáját,
valahányszor odabenn jár! Sőt a maga
helyében én a lehető legritkábban
mennék be ebbe az ólba. Etesse-itassa a
süldőket felülről, és ügyeljen rá, hogy
először mindig az egészséges állatokat
lássa el.
– És mi lesz, ha a többi disznóm is
elkapja tűlük? Hányan patkolnak el
közülük?
Rémületes kérdés volt ez is. A
szakkönyvek szerint az elhullási arány
80-100 százalékos. Az én tapasztalataim
szerint 100 százalékos. Mély lélegzetet
vettem.



– Lionel, megeshet, hogy az összes.
Az útkaparó lassan végignézett a
kocákkal és kismalacokkal tömött,
vadonatúj kutricák sorain, meg az ól
szalmaalmában elégedetten turkáló
hízókon. Úgy éreztem, mondanom kell
valamit, ha mégoly sántítót is.
– Egyébként az is kiderülhet, hogy
tévedek. Most sürgősen beküldöm a
mintákat a laborba, és majd értesítem
magát, hogy mi a véleményük. Addig is
adagolja nekik ezt a port, vagy tegye a
moslékba.
A béldarabokat gondosan elhelyeztem a
csomagtartóban, aztán végigjártam a
telepet, és jegyzeteket készítettem
minden egyes állat koráról, neméről,



fajtájáról és állapotáról. Mivelhogy egy
újabb kis purgatórium várt még rám – az
űrlapok kitöltése. Ami engem illet,
övsömört kapok mindennemű űrlaptól,
ráadásul a sertésvészt egy undorítóan
rózsaszín, legalább fél négyzetméteres
vacakon kellett bejelenteni, amelynek
mindkét oldalát sűrűn szedett kérdések
borították: hány koca, hány kan, hány
választási malac, hány hízó van az adott
helyen, és az Isten sem irgalmazott annak
az állatorvosnak, aki csak egyetlen
számot is eltévesztett.
Aznap este a Skeldale House-ban
hosszú-hosszú ideig birkóztam a
rózsaszín förtelemmel, de az igazi
rémség csak ezután következett – a
bélminta becsomagolása. A minisztérium



külön erre a célra egy speciális
felszerelést rendszeresített. Első látásra
valami gyűrött kartonlapnak festett, és
volt hozzá néhány ív zsírpapír, pár méter
szőrös madzag meg némi barna
csomagolópapír. Közelebbi
vizsgálódásnál azonban kiderült, hogy a
kartont lapos, négyszögletes kis dobozzá
lehet összehajtogatni. Továbbá rendkívül
határozott utasításokat is kaptunk hozzá.
A béldarabot tilos volt csak úgy
egyszerűen begyömöszölni a dobozba; az
egyméteres porciót hosszában ki kellett
teríteni a zsírpapíron, majd ügyesen
beletekergetni és átgöngyölni a
madzaggal.
Ez még csak hagyján – csakhogy a
sertésvész-készlethez hozzátartozott két



kártya, szembeszökően piros-fekete
betűs, „PATOLÓGIAI MINTA.
SÜRGŐS!” felirattal és pontozott
vonalakkal, ahol a fertőzött terület címét
meg hasonlókat kellett feltüntetni. A
kártyák két oldalán egy-egy lyuk volt,
azokon kellett átfűzni a bélmintára
göngyölt madzagot. Az egyik kártyát a
doboz belsejébe szánták, a másik a
külsejére került.
Kínkeservesen végrehajtottam a rituálét,
végül átgyömködtem a madzagot a
kívülre szánt kártya lyukain, és legjobb
tudásom szerint bepakoltam a dobozt a
barna csomagolópapírba. Kimerülten
hanyatlottam hátra a széken, mert az
ilyesfajta babramunka jobban elcsigáz,
mint a legbonyolultabb borjúelletés.



Üveges szemmel meredtem a kitöltött
űrlapokat tartalmazó, a Főhatóságnak és
a Megyei Hatóságnak címzett
borítékokra, meg a nagy nehezen
összebütykölt csomagra – ám ekkor
hirtelen észrevettem, hogy a másik kártya
az asztalon hever. Elfelejtettem csatolni
a bélhez.
– A nyavalya törje ki! – bődültem el. –
Ilyen se volt még! Vesszek meg, ha ez
egyszer is előfordult!
Helen alkalmasint azt hitte, hogy
bediliztem, vagy megütött a guta, mert
berohant hozzám a gyógyszerkamrába.
– Rosszul vagy, az Istenért? – kérdezte
rémülten.
– Jaj, dehogy, ne haragudj – motyogtam



erőtlenül. – Csak ez az átkozott
sertésvész.
– Jól van, Jim, megértelek – nézett rám
némi kétellyel Helen –, de azért próbálj
meg halkabban üvölteni. Felébreszted a
gyerekeket…
Szótlan dühvel kibontottam a dobozt,
helyére fűztem a kártyát, és újra
becsomagoltam az egész miskulanciát.
Annyiszor, de annyiszor voltam
kénytelen ezzel a rémséggel bajlódni,
pedig tiszta szívből utáltam!
Valahányszor eltölthetnék egy nyugodt
estét, biztos, hogy holmi
sertésvészjelentéssel kell vesződnöm,
morfondíroztam keserűen.
Miután feladtam a csomagot a postán,



lelkem megkönnyítése végett egyik
bibliámhoz, Udall Az Állatgyógyászat
Nagy Kézikönyve című alapművéhez
folyamodtam. Ámde nyűtt lapjai vajmi
csekély vigaszt nyújtottak. A nagy
szakember megnyilatkozásai csupán
megerősítették feltevésemet. Igaz, hogy ő
– amerikai lévén – a sertésvészt
sertéspestisnek nevezte, de lényegében
ugyanazt írta le, amit Lionel telepén
láttam. Beszélt ugyan egy szérumról,
amely az egészséges állatokat állítólag
megóvja a fertőzéstől, de én már
kipróbáltam azt is, és semmit sem
használt. Az oltás csak újabb kiadásokba
verné Lionelt, anélkül, hogy eredményt
hozna.
Néhány nappal később megkaptam a



véleményezést. „A minisztérium nem
tudja egyértelműen megállapítani a
sertésvész jelenlétét az adott helyen.”
Még aznap felhívott az útkaparó is.
– A süldők rosszabbul vannak. A maguk
pora annyit ér, mint a szentőtvíz, mán egy
másik is feldobta a talpát.
Megint kinyargaltam a telepre, és ezúttal
a boncolásnál, a bél hosszanti
felnyitásakor, csakugyan úgy véltem,
hogy megtaláltam a jellegzetes tüneteket.
A fekélyek kétségtelenül enyhén
domborúak és koncentrikusak voltak. A
minisztérium most már alighanem
dönteni fog, gondoltam, és akkor
legalább tudjuk, hányadán állunk.
Újabb estémet kellett űrlapok kitöltésére



meg doboztákolásra és csomagolásra
tékozolnom, de ezúttal erősen
reménykedtem, hogy eloszlatják
kételyeimet. Sírni tudtam volna, amikor
megérkezett a minisztérium válasza,
miszerint megint csak képtelenek
diagnosztizálni a betegséget.
– Mi a jó fenét szórakoznak ott ezek? –
fordultam Siegfriedhez. – Te tudod,
hogyan szokták a laborban megállapítani
a sertésvészt ezekből a mintákból?
– Tudom hát – nézett rám partnerem
komoly ábrázattal. – Kiszedik a belet a
zsírpapírból, és a plafonhoz vágják. Ha
odaragad, pozitív – ha lepotyog, negatív.
Kongó nevetésre fakadtam.
– Igen, ezt már régebben is hallottam, sőt



néha még el is hiszem.
– De azért ne dühöngj túlságosan a
srácokra ott a minisztériumban –
figyelmeztetett Siegfried. – Ne felejtsd
el, hogy a döntéshez holtbiztosan fel kell
ismerniük a dolgot, mert ha tévednek,
csúnya pácba kerülnének! Egész csomó
betegségnek vannak hasonló tünetei.
Például a féregfertőzés is okozhat
nekrotikus fekélyeket. Nem könnyű a
diagnózis.
– Tudom, tudom – morogtam.
Valójában nem is őket hibáztatom. Csak
az bánt, hogy az a szegény öreg Lionel
Brough ott ül a szakadék szélén, és én
semmit sem tehetek érte.
– Igen, James, csakugyan pokoli a



helyzet. Én is jártam kinn nála, és
pontosan tudom.
Két nappal később Lionel telefonált és
közölte, hogy újabb süldője hullott el.
Ezúttal sokkal jellegzetesebb fekélyeket
találtam, és bár fogalmam sem volt, mit
szól majd hozzájuk a minisztérium, annál
jobban tudtam, hogy a magam részéről
mit teszek. Az agyam alkalmasint
álmomban is dolgozott, mert reggelre
kristálytisztán kialakult bennem az
elhatározás.
– Lionel – mondtam – ölesse le azonnal
az összes egészséges állatot.
Az útkaparónak kerekre tágult a szeme.
– Dejszen jószerivel egy se érett még az
öléshez! Meg osztán van egy csomó



hasas kocám.
– Igen, tudom; de ha megállapították
volna a pestist, akkor is azt kéne
tanácsolnom, hogy szabaduljon meg az
egész állománytól. Mint maga is tudja,
egyelőre tilos vásárra vinnie és lábon
eladnia a disznókat – de az módomban
áll, hogy az egészséges állatokról
igazolást adjak a húsfeldolgozónak.
– Igen, de…
– Higgye el, Lionel, megértem az
érzéseit! A dolog csakugyan tragikus, de
ha a járvány megtámadja a többi disznót,
már nem adhatom ki az igazolást, maga
meg csak nézheti, hogy pusztul el egyik a
másik után. Így viszont megtakaríthatok
magának vagy kétezer fontot.



– De, hát a hízó disznóim… a választási
malacaim… két hónap múlva jócskán
többet adnának értük…
– Igen, csakhogy most kap értük valamit,
ha viszont kitör köztük a vész, nem kap
egy vasat sem! De a pénztől eltekintve,
nem gondolja, hogy sokkal tisztesebb
volna humánusan leölni a disznókat,
semmint hagyni, hogy betegen
sorvadozzanak, mint ezek a süldők?
– Hát, nem is tudom. Nem kis dolog
ez… – Tekintete ismét a vadonatúj
telepre fordult, és szinte végigcirógatta a
szeretettel gondozott állatokat. Aztán
egyenesen, higgadtan a szemembe nézett
– Oszt, ha ez mégse sertésvész, akkó mi
van?



Elevenembe talált. Kérdő tekintetére
csak becsületes választ adhattam.
– Ha nem az, Lionel, akkor súlyos
ezreket veszít, ahelyett, hogy egy-két
ezrest megtakarítana.
– Aha… aha… értem. De maga úgy
vélekszik, hogy az a bajuk?
– Ahogy már korábban is
elmagyaráztam, nekem nincs jogom
hivatalosan diagnosztizálni a betegséget,
de a magánvéleményem az, hogy efelől
semmi kétség.
– Rendben van, Mr. Herriot – bólintott
tétovázás nélkül Lionel.
– Állíccsa ki azokat az igazolásokat!
Öléggé megbízok magában.



Ez az „öléggé megbízok” káprázatos bók
volt egy tőrőlmetszett yorkshire-itól, és
szívből reméltem, hogy nem pazarolta
érdemtelenre. Előszedtem a kék
űrlapokat, és nekiláttam kitölteni őket.
A sertéstelep hamarosan elnéptelenedett,
és megülte a csend. Csak a beteg állatok
maradtak az ólban, és azok is gyorsan
elhullottak. Ijesztő mivolta ellenére
biztosra vettem, hogy a sertésvész nem
fájdalmas betegség, és a tragédiában
csak az vigasztalt, hogy a fertőzött
állatok békésen múltak ki, a többit pedig
humánusan ölték le, vagyis nem
szenvedett egyik sem.
Valamicskével később a minisztériumtól
megjött az értesítés, hogy
diagnosztizálták a kórt. Megmutattam a



levelet Lionelnek, aki orrára
biggyesztette pápaszemét, és gondosan
elolvasta.
– Akkó hát magának vót igassága –
mondta. – Szóval jól tettük, amit
csinyátunk velük.
Összehajtogatta a papírt, és visszaadta.
– Ölég szép kis summát kaptam a
feldógozótul, pedig ha tovább őrzöm itt
űket, nem kaptam vóna egy büdös
fityinget se! Nagyon hálás vagyok
magának.
Én pedig ezt kaptam az egyszerű
útkaparótól, akinek látnia kellett, mint
omlik össze, foszlik szét élete álma.
Nem szitkozódott, nem vádaskodott,
hanem köszönetet mondott.



A különböző emberek másként reagáltak
e szörnyű betegség pusztításaira, de hála
a Magasságosnak, mindez már a múlté.
A vakcinázás bevezetésével sikerült
megzabolázni a járványokat, és végül a
minisztérium, mint a száj- és körömfájás
esetében, elrendelte a kötelező irtást,
ami a sertésvész teljes megszűnését
eredményezte. Legalább harminc éve,
hogy utoljára találkoztam ezzel a
sorscsapással; azóta nem kell az
űrlapokkal, dobozokkal, zsírpapírral
küszködnöm, de emléküktől máig sem
szabadultam.
Az esemény idején azonban egy darabig
eltöprengtem, hogy vajon mit kezd
Lionel azzal az új építménnyel. Az
utolsó disznó eltűnése után kínos



gonddal, aprólékosan kitakarította és
fertőtlenítette az egész telepet, de egy
árva szót sem szólt a szándékairól.
Amikor az épület már negyedik hónapja
üresen állt, arra a következtetésre
jutottam, hogy alkalmasint elege lett a
nagybani disznótartásból. De nagyot
tévedtem.
Egyik este, amikor végeztem a néhány
kutya meg macska kezelésével, ott
találtam Lionelt a várószoba sarkában.
– Mr. Herriot – mondta minden
bevezetés nélkül –, újra bele akarok
vágni.
– Úgy érti, disznókat akar tartani?
– Ja, megin’ fel akarom tőteni a telepet.
Nem bírom nízni, hogy üres!



Gondterhelten méregettem.
– Holtbiztos, hogy ezt akarja? Az a
múltkori ügy igazi lórúgás volt! Azt
hittem, eléggé kiábrándította magát.
– Nem, dehogyis, még mindég ez a
raplim. Disznókat akarok tartani. Csak
egy bökkenő van, oszt azér’ gyüttem el
magához. Hogy vélekszik, maratt ott még
a telepen azokbul a kórokozókbul vagy
micsodákbul?
Az ilyesfajta kérdésnek soha nem
örültem különösebben. Elméletileg a
fertőzés lehetőségének régóta meg kellett
szűnnie a telepen; de hallottam már egy
csomó fura dolgot a sertésvész vírusának
hosszú ideig tartó élet-képességéről.
Ámbár négy hónap mégiscsak nagy



idő… a telep mostanra már alighanem
biztonságos.
De egyébként sem nagy segítség, ha az
állatorvos kijelenti, hogy gőze sincs
róla. Ez az ember választ vár!
– Biztosra veszem, hogy most már
nyugodtan tarthat a telepen disznókat…
mármint, ha alaposan megfontolta a
dolgot.
– Jól van, akkor újra belevágok.
Azzal sarkon fordult és úgy eliramodott,
mintha nem győzné várni, hogy
hozzákezdhessen.
És csakugyan, nem telt sok időbe, hogy a
sertéstelep egy újabb kolónia
röfögésétől, sivalkodásától



visszhangozzék. De nem telt sok időbe
az újabb katasztrófa bekövetkezése sem.
Lionel hangja olyan izgatottan csengett a
telefonban, amilyennek még sosem
hallottam.
– Most gyüttem haza a munkábul, oszt a
disznaim rémségesen pocsékul vannak.
Mind kinyútt, mint a szélütött.
A szívem majd kiugrott a bordáim közül.
– Hogy érti azt, hogy… kinyúltak?
– Hát úgy níznek ki, mintha rángógörcsöt
kaptak vóna.
– Rángógörcsöt?!
– Ja, csak hevernek az ódalukon, oszt
rugdosódnak meg rángatóznak, ha meg
föltápászkodnak, csak támolyognak, és



megin’ összerogynak.
– Mindjárt ott leszek!
A kagyló csak úgy csörömpölt, ahogy
lecsaptam. Hirtelen minden erőm
elhagyott. Ennek a szerencsétlen
embernek én tanácsoltam, hogy
szerezzen be nyugodtan új állományt –
márpedig nem kétséges, hogy a
sertésvész is okozhat idegrendszeri
tüneteket! Rohantam az Udall-könyvért,
és lázasan fellapoztam. Atyaúristen, itt
van: „A kór első szakaszában motorikus
irritációt is észlelhetünk, manézsjárás,
izomrángatózás, sőt görcsrohamok
formájában is.”
Se nem láttam, se nem hallottam, míg
teljes sebességgel végigrepesztettem a



keskeny dűlőúton. Észre sem vettem a
tovacikázó fákat és mögöttük a zöldellő
domboldalt. Lelki szemeim előtt csupán
az az iszonyú kép rémlett fel, ami az út
végén várakozhatott rám.
És a valóság minden elképzelésemnél
rosszabb volt. Sokkal, de sokkal
rosszabb! A telep zsúfolásig volt
különböző méretű és korú disznókkal, az
újszülött malacoktól a hatalmas, hasas
kocákig. Némelyik állat a szalmában
támolygott, bukdácsolt, de a legtöbb az
oldalán hevert, habzó szájjal, remegve,
rángatózva, eszelősen kapáló lábakkal.
Udall görcsöt is emlegetett, és Isten a
megmondhatója, hogy ennél borzasztóbb
görcsöket még sosem láttam.
Lionel sápadtan, szótlanul vezetett körbe



a telepen. Szoptató kocák vonaglottak az
almon, miközben kismalacaik a
csöcsökért verekedtek. A kan vakon
imbolygott ide-oda az óljában, többször
is a falnak ment, aztán kutyamódra leült,
félig eszméletlenül. Jószerint egyetlen
normális állat sem volt az egész telepen.
Az útkaparó felém fordult, és
megkísérelt mosolyogni.
– Na, most bizony egynek se adhatna
igazolást, hogy egésséges! Mind
dögrováson van…
Némán ingattam a fejem. Nem jutottam
szóhoz a megdöbbenéstől. Végül
megtaláltam a hangomat.
– Mikor kezdődött ez?
– Reggel még kutya bajuk se vót,



elevenek vótak, mint a csík. Csak úgy
tülekedtek a moslékér’, mint mindég.
Oszt mire hazagyüttem, így tanáltam
űket!
– De a rohadt életbe, Lionel, ez
képtelenség! – Kis híján üvöltöttem. –
Ilyen gyorsan ez nem megy! Ez nem lehet
igaz!
Lionel csak bólogatott.
– Ja, ezt mondta a vízszerelő is, mikó
meglátta űket. Maj’ összetojta magát
ijettiben.
– A vízvezeték-szerelő?
– Ja, az annyukom tennap az esti
etetésnél vette észre, hogy a disznóknál
nem folik a víz. Üzent Fred Bullernak, ű



meg máma ebéd után ki is gyütt. Aszonta,
valahun eldugút a cső. Mán megjavította.
– Eszerint nem jutottak vízhez majdnem
egy egész napig…?
– Hát maj’ nem. Úgy valahogy…
Hála az égnek, rájöttem végre!
Aggodalmaim nem enyhültek ugyan, de
legalább a bűntudat nem gyötört tovább.
A katasztrófa nem az én hibámból
történt.
– Szóval emiatt! – nyögtem ki.
Lionel értetlenül pislogott rám.
– Mit mond? A víz miatt? Hát attul
legföllebb egy kicsit szomjasok lettek.
– Nem szomjasak, sómérgezésük van.



– Sómérgezésük? De hát sót nem is
attunk nekik!
– Dehogyisnem. Valamennyi só csaknem
minden sertéseledelben van. – Az agyam
lázasan dolgozott. Mi az első teendőnk?
Megragadtam Lionel karját, és
bevonszoltam az ólba. – Nyomás,
állítsunk talpra egy-két disznót!
– De hát mindég ugyanazt az eledelt
aggyuk nekik! Mi bajuk lett tűle pont
máma?
Elképedt ábrázattal trappolt mellettem a
szalmán.
Kiválasztottam egy hatalmas kocát,
amelyik éppen nyugton hevert két
görcsroham között, és a hónaljánál fogva
kezdtem felráncigálni.



– Vízhiányuk van. Ez a bajuk! A só ettől
összesűrűsödik az agyban. Görcsöket
okoz. Húzza, Lionel, húzza! Oda kell
juttatnunk a vályúhoz! Most bőven van
benne víz.
Láttam, hogy azt hiszi, megtébolyodtam,
de segített talpra cibálni a kocát, aztán
kétfelől eltámogattuk az ól egyik fala
mentén végigfutó, hosszú fémvályúhoz.
A koca felszürcsölt néhány korty vizet,
aztán leroskadt.
– Na, ez nem ivott valami sokat – zihálta
Lionel.
– Nem, és ez a szerencse! A túl sok víz
még jobban megártana neki. Most
próbáljuk meg ezzel a hízóval. Nézze,
milyen mozdulatlan!



– Megárt nekik? – Lionel
nekiveselkedett a hízónak. – Hogy a
fenébe?
– Nem mindegy? – szuszogtam. –
Megárt, és kész!
Már csak azért sem tudtam
megmagyarázni, mert magam sem
tudtam: ugyanis soha életemben nem
találkoztam még sómérgezéssel, és
csupán a tankönyvből merítettem
bölcsességemet.
Nagyokat nyögve elhurcoltuk a második
disznót is a vályúhoz.
– Azt a jó szagú Úristenit, ez oszt a
faramuci kúrálás! Ilyet se pipáltam még,
mióta kétágú vagyok!



Én sem, gondoltam. És csak abban
reménykedtem, hogy mindaz, amit az
egyetemen bemagoltam, igaz is.
Egy-két óra hosszat elég hajszoltan
robotoltunk, egyik beteg állatot a másik
után cipeltük a vályúhoz, és amelyek
moccanni sem tudtak, azokat gondosan,
óvatosan megitattuk, olyasformán, hogy
egy kivágott orrú gumicsizmát dugtunk a
szájukba, és annak a szárába adagoltuk a
vizet. Egy üvegpalack nyakát alighanem
elharapták volna.
A legerősebb görcsöktől szenvedő
állatoknak nyugtató injekciót adtam,
hogy fékezzem a rohamokat.
A munka végeztével körülnéztem a
telepen. Minden egyes állat vízhez jutott,



és könnyen elérhető távolságban hevert a
vályútól. Miközben figyeltem őket,
némelyikük már fel is állt, ivott néhány
kortyot, és visszafeküdt. Ez volt az,
amire törekedtem.
– Nahát akkor – sóhajtottam fáradtan. –
Többet nem tehetünk értük.
Lionel vállat vont.
– No, gyüjjön be, hörpincsünk fel egy
bögre teát!
Amint utánaballagtam a ház felé,
leolvashattam a válla állásáról, hogy
elveszítette minden reményét.
Legyőzöttnek, megtörtnek látszott, és ezt
nem is vehettem tőle rossz néven.
Utóvégre mindaz, amit mondtam, meg
amit műveltem, az ő szemében nyilván



kész őrültségnek rémlett. Az én
szememben is.
Másnap reggel hétkor, amikor a
csörgésre félig hunyt szemmel felvettem
a kagylót, arra számítottam, hogy szokás
szerint elletéshez vagy tejlázhoz hívnak
ki, de Lionel jelentkezett.
– Mingyár megyek dógozni, Mr. Herriot,
de gondultam, maga biztos kíváncsi, mi
van a disznókkal.
Legott felébredtem.
– De még mennyire! Hogy vannak?
– Fajinul.
– Hogy érti ezt? Életben vannak?
– Ja, egytül egyig.



– Nincs rosszul egyik sem?
– De nem ám, szakasztott úgy
sivalkodtak a reggelijükért, mint tennap
hajnalban.!
Visszahanyatlottam a párnára, kezemben
a görcsösen szorongatott
telefonkagylóval, és megkönnyebbült
sóhajom alighanem a vonal másik végén
is hallatszott, mert Lionel felkuncogott.
– Aha, Mr. Herriot, én is így vélekszek.
A mindenit, ez oszt a csuda! Tennap,
amikó elűgyütt azzal a sómicsodasággal,
mán aszittem, nincs ki a négy kereke,
penig igaza vót! Jó néhány sonkát
megmentett nekem, ne is tagaggya!
– Magam is úgy vélem – nevettem. –
Többé-kevésbé.



Negyvenéves állatorvosi tevékenységem
során nem találkoztam, csupán fél tucat
sómérgezéssel, illetve vízmegvonással,
vagy nevezzék, aminek tetszik. Nem is
hiszem, hogy sűrűn előfordulna. De
Lionel disznóinak esete máig is egyik
legizgalmasabb és legörömtelibb
emlékem.
Azt képzeltem, hogy a váratlan győzelem
hatására Lionel végképp elkötelezi
magát a sertések mellett, de megint
tévedtem. Pár héttel később kinn jártam
nála, és éppen, amikor indulni
készültem, egy fiatalember futott be
hozzá kerékpáron. Lionel bemutatta.
– Ez itt Billy Fothergill, Mr. Herriot. –
Kezet ráztam a körülbelül huszonkét
éves legénnyel. – Ű veszi át tűlem a



telepet a gyüvő hónapban.
– Micsoda?!
– Úgy biza! A disznókat elattam neki, a
telepet meg bérelni fogja. Sőt, mán most
is ű végez minden munkát.
– Nahát, Lionel, micsoda meglepetés! –
mondtam. – Azt hittem, szereti, amit
csinál.
Huncutul rám hunyorított.
– Szerettem is, egy darabig. De tuggya,
az a sómicsoda tényleg a frászt hozta
rám. Mán azt hittem, tönkrementem, és
én mondom magának, rohatt egy érzés
vót. Billy három évig kondáskodott Sir
Thomas Rowe-nál, oszt a minap nősűt
meg. Aszongya, ű is valami újba akar



belevágni, meg miegymás.
Szemügyre vettem a legényt. Nem volt
magas, de bikafeje, széles, izmos válla,
karikalába roppant erőt sugárzott, Úgy
festett, mint aki a kőfalon is képes
áthatolni.
– Úgy vélekszek, így lesz a
legtanácsosabb – folytatta Lionel. – Nem
vót rossz ez a telep, de egy kicsit mindég
a fejemre nyőtt. Sok vót a gondbul, meg
ilyesmi. Asszem, Billy jobban megájja a
helyit, mint én.
Még egyszer szemügyre vettem Billy
zömök alakját, naptól barna bőrét,
felhőtlen szemét, magabiztos vigyorát.
– Színigaz – mondtam. – Billy remekül
megállja majd a helyét.



– De, Lionel – böktem meg az útkaparó
könyökét, mikor elkísért a kocsihoz –,
nem fognak hiányozni magának az
állatok? Úgy tudom, ez volt a hobbija,
vagy nem?
– Úgy is van, Mr. Herriot. Mindég is ez
vót a raplim, de most is az. Ki se
bírnám, ha nem kéne gondoskodnom
nehányrul. Föl is tőtöttem mán a bódét.
Gyüjjön, pislancson be!
Elporoszkáltunk a bódéhoz. Lionel
kinyitotta az ajtaját, és mintha
visszafordult volna az idő kereke. Egy
tehén, három borjú, két kecske, két
disznó, meg néhány válogatott baromfi
népesítette be a rekeszeket a különleges
válaszfalak közt. Ott voltak az
ágytámlák, a dróthálók, meg az



összevissza csomózott kötelek, minden
zugban változatlanul! Az egyetlen
különbség az volt, hogy az ebédlőasztalt
Lionel közvetlenül a bejárati ajtó elé
helyezte, valamint, hogy a tehén mellett
egy hangversenyzongora büszke fedele
pompázott.
Lionel végigmutogatta seregletét, és
röviden ismertette minden jószág
életrajzát is. És az arcáról közben
valósággal sugárzott az az elégedettség,
amelyet egy ideje hiányoltam.
– Csak két hízó, Lionel, mi? –
kérdeztem.
– Ja, annyi is ölég – bólintott lassan.
Itt, a bódénál búcsúztam el tőle.
Elsétáltam a kocsihoz, és amikor



kinyitottam az ajtaját, a rét fölött
visszanéztem a házra. Ebből a szögből
nem látszott a tájból kirívó sertéstelep,
csak a terméskőből rakott tanya a
védelmező fákkal, meg az öreg bódéval.
Az útkaparó az élére fordított
ebédlőasztalra támaszkodott, és míg
vegyes állatállományát szemlélte,
pipájából apró füstgomolyok
szálldogáltak a dombok körfüggönye
felé. Ez a kép maga a tökély,
mosolyodtam el magamban. Ez a fajta
gazdaság való istenigazából Lionelnek.



Az élet értelme

Június volt, vasárnap délelőtt, és már
éppen a kezemet mostam Matt Clarke
konyhájában. A szikrázó napsütésben
eleven szél söpörte tisztára a
domboldalakat, úgy, hogy a zöld
lankákon a tovafutó felhőcskék árnyai
alatt élesen kirajzolódott minden
hasadék, minden vízmosás.
A mosogatót elválasztó kőlapok felett
visszanéztem Clarke nagyanyó ősz
fejére, amint kötése fölé hajolt. A
kredencen álló rádió a délelőtti
istentiszteletet közvetítette, és láttam,
hogy az öregasszony felpillant
munkájáról, néhány percig figyelmesen
hallgatja a prédikációt, aztán ismét



megcsörrentek kezében a tűk.
Ebben a rövidke időben olyan
mélységesen megérintett a derűs
nyugalom, a rendíthetetlen hit
benyomása, hogy egész életemben
elkísért. Furcsa dolog, de azóta
valahányszor vallásról, különböző
hittételekről vagy egyesek
jámborságának őszinteségéről
vitatkoznak, érvelnek a jelenlétemben,
mindig Clarke nagyanyó ráncos arca,
békésen nyugodt szeme merül fel
előttem. A nagyanyó tudta, amit tudott, és
nem ismerte a kételyt. Szinte sugárzott
belőle a jóság.
Nyolcvanas éveinek végét taposta,
mindig feketében járt, nyakán fekete kis
bársonyszalaggal. Nehéz, ínséges időket



vészelt át gazdaságukban, keményen
dolgozott kinn a földeken és otthon is,
egész hosszú életében.
Már a törölközőért nyúltam, amikor a
gazda bekísérte Rosie-t a konyhába.
– Képzeld, apu, Mr. Clarke megmutatta a
tegnap kikelt kiscsibéket! – örvendezett
Rosie.
A nagyanyó ismét felemelte szemét a
kötésről.
– A kislánya, Mr. Herriot?
– Igen, Mrs. Clarke – mondtam. – Rosie
a neve.
– Persze, tudom. Tanálkoztam mán vele,
nem is eccer.
Az öregasszony letette a kötést, és kissé



nehézkesen felállt a karosszékből.
Odatipegett a konyhaszekrényhez,
előszedett egy tarka-mintás
bádogdobozt, és kivett belőle egy szelet
csokoládét.
– Milyen idős vagy most, Rosie? –
kérdezte, és átnyújtotta a kislánynak az
édességet.
– Köszönöm szépen, már hatéves vagyok
– felelte Rosie.
A nagyanyó csak nézte kislányom
mosolygós pofikáját, napbarnította,
izmos kis lábát a kék sortnadrágban.
– Nagyon takaros, derék kisjány vagy –
mondta.
Munkától eldurvult, öreg kezét egy



pillanatig Rosie fejecskéjén nyugtatta,
aztán visszaült a karosszékébe. Ezektől a
régi vágású yorkshire-i emberektől
idegenek a ceremóniák, a nagyanyó
mozdulata mégis olyan volt számomra,
mint egy áldás.
Az öregasszony tovább kötögetett.
– És hogy van a fia, Mr. Herriot? Hogy
van Jimmy?
– Köszönöm, nagyszerűen. Már
tízesztendős. Ma reggel elment
kirándulni a pajtásaival.
– Tízéves? Tíz és hat… tíz és hat… –
Néhány másodpercig mintha valahová
messzire szálltak volna a gondolatai,
aztán rám pillantott a csattogó kötőtűk
felett. – Maga talán nem is tuggya, Mr.



Herriot, de ez a legszebb idő az életiben.
– Úgy gondolja?
– Úgy bizony, és ez az igasság! Amikor a
gyerekek még kicsik, de ott cseperednek
körülöttünk… akkor a legszebb. Így van
ez mindenkinél, csupán hogy sok ember
nem is tuggya, oszt a legtöbbje akkor
gyün rá, mikó mán késő. Mer’ hogy nem
tart ám soká…!
– Azt hiszem, én valahogy mindig
tudatában voltam ennek, Mrs. Clarke, ha
gondolatban nem is foglalkoztam vele túl
sokat…
– Én is úgy vélekszek, hogy maga tuggya,
fiatalember. – Rám villantotta gyönyörű
mosolyát. – Látom én, hogy mindig
magával hordozza valamék csemetéjit,



ha kihíjják valahová.
Miközben hazafelé hajtottam, az
öregasszony szavain járt az eszem. És
nemegyszer gondolok rájuk ma is, pedig
hamarosan a negyvenedik házassági
évfordulónkat ünnepeljük Helennel. A
sors kegyes volt hozzánk, és még mindig
jól bánik velünk. Boldogok és
elégedettek vagyunk – sok szép napot
értünk meg –, de mindketten úgy véljük,
hogy Clarke nagyanyó nem tévedett –
csakugyan az volt a legszebb időszak
életünkben.
Amikor ezen a nyári napon hazaérkeztem
a Skeldale House-ba, Siegfried éppen a
csomagtartójában tárolt
gyógyszerkészletet egészítette ki.
Gyerekei, Alan és Janet is segítettek



neki. Akárcsak én, ő is rendszeresen
magával vitte a családját.
– Na végre – csapta le a csomagtartó
fedelét – ez most pár napig elég lesz. –
Mosolyogva rám hunyorított. – Egyelőre
nincs több hívásunk mára, James, gyere,
sétáljunk ki hátra.
Az előttünk száguldó gyerekek nyomán
végigballagtunk a folyosón, és kimentünk
a ház mögött elterülő, hosszú kertbe. A
napfény melegét itt foglyul ejtették a
magas, öreg kerítésfalak, s a felső
légrétegekbe száműzött szellő csak az
almafák tetején borzolgatta a leveleket.
Siegfried elheveredett a széles
gyepszőnyegen, és a könyökére
támaszkodott. Mellételepedtem. Társam



letépett egy fűszálat, és tűnődve
rágicsálta.
– Kár azért az akácért – mormolta maga
elé.
Meglepetten néztem rá. Hosszú évek
teltek el azóta, hogy egy orkán kicsavarta
a gyepszőnyeg közepén ékeskedő,
gyönyörű fát.
– Igen, kár érte – mondtam. – Csodaszép
volt. – Kis ideig hallgattam. – Emlékszel
még, hogy aznap, amikor munkára
jelentkeztem nálad, elaludtam alatta? Ott
találkoztunk először.
Siegfried nevetett.
– Nem felejtettem el.
Tekintete végigjárt a málladozó, öreg



téglafalakon, a sziklakerten, a
rózsaágyakon és a kert végében álló,
rozoga baromfiól körül hancúrozó
gyerekeken.
– Szavamra mondom, James, még
elgondolni is sok, hogy mi minden
történt velünk azóta! Ahogy mondani
szokták, rengeteg víz folyt le azóta a híd
alatt.
Hallgattunk egy sort. Gondolatban
felidéztem a hosszú évek tömérdek
küszködését, jóízű nevetéseit.
Emlékeimbe merülve én is elnyúltam a
füvön, és hunyt szemmel élveztem az
arcomba tűző nap melegét, hallgattam a
virágok közt szállongó méhek
zümmögését, meg a varjak károgását az
udvarra boruló, hatalmas szilfákon.



Kollégám hangja mintha valahonnan
egészen távolról szólt volna.
– Hé, csak nem akarod megint ugyanazt a
trükköt bemutatni? Képes vagy elaludni
itt a szemem láttára?
Gyorsan felültem.
– A fenébe is, ne haragudj, Siegfried,
tényleg majdnem elszundítottam.
Hajnalban ötkor mentem ki malacoztatni
egy kocát, és egyszerűen elnyomott a
buzgóság.
– Remek – vigyorgott Siegfried. –
Legalább ma este nem lesz szükség a
könyvedre.
– De nem ám! – nevettem. – Ma este
biztos nem.



Sem Siegfried, sem én nem szenvedtünk
álmatlanságban, de ha nagy ritkán
mégsem sikerült elaludnunk, mindketten
egy-egy bizonyos, külön e célra szolgáló
könyvhöz folyamodtunk. Én a magam
részéről a Karamazov testvérekhez, ami
kétségtelenül bámulatos mű, de a benne
szereplő nevektől egyszerűen álomkórt
kapok. Már az első mondata is felér
számomra egy altatódallal: „Alekszej
Fjodorovics Karamazov a harmadik fia
volt Fjodor Pavlovics
Karamazovnak…” Mire pedig Grigorij
Kutuzovval, Jefim Petrovics Polenovval,
Sztyepanida Bedrjaginával meg még
néhány névvel találkoztam volna, már
húztam is a lóbőrt.
Siegfried egy szakkönyvet tartott az ágya



mellett, a szem fiziológiájáról. Van
ennek egy bekezdése, amelytől
óhatatlanul elbólintott mindig. Meg is
mutatta egyszer. „Az első ciliáris izom a
ciliáris testhez tapad, amelyet
összehúzódással előre mozdít, miáltal
enyhíti a szuszpenzoriális
ligamentumokon a nyomást, míg a
második ciliáris izom, amely körkörös,
beágyazódik a ciliáris testbe, és
összehúzódása a szemlencse felé tolja
azt.” Ezen a bekezdésen Siegfriednek
soha nem sikerült túljutnia.
– Nem bizony – dörzsöltem meg a
szememet. – Ma este nem kell az
alváshoz biztatás. – Az oldalamra
hengeredtem. – Mellesleg ma délelőtt
Matt Clarke-nál jártam. – Elmeséltem



neki, mit mondott a nagyanyó.
Siegfried egy újabb fűszálat választott
magának, és folytatta a rágcsálást.
– Hát igen, a nagyanyó bölcs
öregasszony, sokat látott már életében.
És ha igaza van, nekünk nem lesz mit
megbánnunk a jövőben, hiszen mi
mindketten őszintén élvezzük a
srácainkat, és az első perctől kezdve
együtt vagyunk velük.
Már kezdtem megint elálmosodni,
amikor társam hirtelen felült.
– Mondok neked valamit, James – nézett
le rám. – Szilárd meggyőződésem, hogy
ugyanez a megállapítás érvényes a
hivatásunkra is. Abban is most éljük át a
legszebb időszakot.



– Úgy véled?
– Biztosra veszem. Gondold csak el,
mennyi újdonság született a háború óta!
Olyan gyógyszerek és eljárások,
amilyenekről álmodni sem mertünk
volna. A módszereink, ahogy most
kezelni tudjuk a gondjainkra bízott
állatokat, néhány évvel ezelőtt
elképzelhetetlenek voltak, és erre a
gazdák is rájöttek. Láthatod, hogy
piacnapokon tömegestől sereglenek a
rendelőbe tanácsért… valami újfajta
tisztelet ébredt bennük a hivatásunk
iránt, és ráeszméltek, hogy manapság
érdemes kihívni az állatorvost,
kifizetődik.
– Ez igaz – mondtam. – Nem vitás, hogy
több a dolgunk, mint valaha is; ráadásul



a minisztérium is teljes gőzzel gürcöltet
minket.
– Igen, minden mozgásban, fejlődésben
van. Sőt, James, lefogadnám akármibe,
hogy a mostani évek jelentik a vidéki
állatorvosi gyakorlat delelőjét.
Elmélkedtem ezen egy pillanatig.
– Lehet, hogy igazad van. De ha most a
csúcson vagyunk, nem jár azzal, hogy
később már csak lefelé halad az életünk?
– Nem, nem, dehogyis! Csak más lesz,
ennyi az egész. Újabban azon töröm a
fejem, hogy mi egyelőre még csak amúgy
mellékesen foglalkozunk fontos
dolgokkal, például kisállatkezeléssel. –
Siegfried hozzám vágta a félig lerágcsált
fűszálat, és szemében kigyúlt a



lelkesedés, amellyel mindig elragad
engem is. – Nekem aztán elhiheted,
James! Most jön csak a mi aranyidőnk!
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