
L. M. Montgomery

Anne otthonra talál
K ö n y v m o l y K é p z õ  K i a d ó

Lucy Maud Montgomery 

Anne otthonra talál 

az anne történetébõl készült filmsorozat olyan sikeres, hogy a tévécsatornák újra és 

újra a mûsorukra tûzik. az olvasók pedig újra és újra a kezükbe veszik a magával 

ragadó kötetet.

marilla és matthew, az idõs testvérpár elhatározzák, hogy örökbe fogadnak egy 

árvát, hogy segítsen nekik a ház körüli teendõk ellátásában. a vonattal azonban a 

kért jókötésû fiú helyett legnagyobb megrökönyödésükre egy vézna, répavörös hajú 

kislány érkezik, akinek ráadásul be nem áll a szája. Elsõ gondolatuk, hogy másnap 

visszakül dik a gyermeket az árvaházba, ám anne úgy határoz, hogy maradni akar, 

hiszen a szigeten „oly tág tere nyílik a képzeletnek”.

Kezdeti vonakodásuk dacára marilla és bátyja hamarosan már el sem tudják 

kép zel ni az életüket a bátor, életteli, fantáziadús és zavarba ejtõen õszinte kislány 

nélkül. anne érkezése olyan gyökeres változásokat hoz életükben, amilyenekrõl még 

csak nem is álmodtak.

a vörös hajú árva könnyes-vidám története világszerte rabul ejtette az 

olvasókat. lucy maud montgomery életmûsorozatának feledhetetlen darabja.
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Édes anyám és édes apám em lé ké re 

Hisz tisz ta volt s igaz a lel ked, 
Tûz, har mat s szel lem al ko tott,
A leg jobb csil la gok ke gyel tek     

Robert Brow ning 
           (Tót fa lu si Ist ván for dí tá sa)

 



Mrs. Rachel Lynde-et meg le pe tés éri

Mrs. Rachel Lynde há za ép pen ott állt, ahol az Avonlea-be 
me nõ út egy éger fák kal és fuk szi á val sze gé lye zett völgy be 
eresz ke dik le, ame lyet a ré gi Cuthbert-birtok mel let ti er dõ ben 
ere dõ pa tak szelt át; er rõl pe dig úgy hír lett, hogy jól le het a 
for rá sá nál még za bo lát la nul ka nyar gott, és fo lyá sát sö tét tit ko-
kat rej tõ ta vacs kák és zu ha ta gok tör ték meg, a Lynde-völgybe 
érve le csen de sült és jó ma ga vi se le tû vé sze lí dült, hi szen még 
egy patak sem cso bog ha tott úgy el Mrs. Rachel kü szö be elõtt, 
hogy il lõ tisz te let ben ne tart sa a jó mo dort és az il lem sza bá-
lyo kat. Nyil ván még a cser mely is tisz tá ban volt az zal, hogy az 
ab la ká ban ül dö gé lõ Mrs. Rachel éles te kin te tét a gye re kek tõl a 
pata ko kig egyet len ar ra el ha la dó sem ke rül he ti el, és ha a je les 
hölgy bár mi szo kat lant vagy fur csát ész lel, ad dig nem nyug-
szik, amíg min den ok ra és in dok ra fényt nem de rít.

Avonlea-ben és kör nyé kén akad nak olya nok, akik sa ját 
dol ga ik szé gyen tel jes el ha nya go lá sa árán min den per cü ket a 
mások ügyei kö rü li szi ma to lás nak szen tel he tik, de Mrs. Rachel 
Lynde az zal a bá mu la tos ké pes ség gel volt meg áld va, hogy 
egy szer re tu dott a ma ga dol ga mel lett még má so ké val is fog lal-
koz ni. Neves há zi as  szony hí ré ben állt, aki min den há zi mun kát 
idõ ben el vé gez, és amit csi nál, azt ki tû nõ en csi nál ja, rá adá sul 
egy sze mély ben ve ze ti a Var ró kört, ki se gít a va sár na pi is ko lá-
ban, és osz lo pos tag ja az Egy ház köz sé gi Se gély egy let nek meg 
a Kül mis  szi ós Szö vet ség nek. Te mér dek ten ni va ló ja mel lett 
még arra is ma radt bõ ven ide je, hogy órá kon át el ül dö gél jen a 
kony ha ab lak nál, és a so ron kö vet ke zõ „vat tá zott” ágy ta ka rón 
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mun kál kod jon – „a ti zen ha to di kon!”, ahogy az avonlea-i há zi-
as  szonyok áhí ta tos tisz te let tel szok ták mon do gat ni –, s köz ben 
fél sze mét szün te le nül raj ta tart sa a völ gyet ke resz tül sze lõ és a 
túl na ni mere dek, vö rös domb ra fel ka pasz ko dó fõ úton. Mi vel 
Avonlea a Szt. Lõrinc-öbölbe be szö gel lõ és így mind két ol dal-
ról víz zel kö rül vett, há rom szög le tû fél szi ge ten he lyez ke dett el, 
az oda érke zõk vagy on nan tá vo zók csak is ezt az utat vá laszt-
hat ták, és így – jól le het õk ész re sem vet ték – Mrs. Rachel ár gus 
tekin te té nek vil lá mai kö zött kel lett el ha lad ni uk.

Egy ko ra jú ni u si dél után is ép pen szo kott õr he lyén ült az 
abla kon be ára dó ra gyo gó és me le gen si mo ga tó nap sü tés ben; 
a ház alat ti lej tõn a gyü möl csös ró zsa szín pír ral fut ta tott fe hér 
meny as  szo nyi vi rág dísz be öl tö zött, és szám ta lan méh züm-
mö gé sé tõl volt han gos. Thomas Lynde, az a jám bor em ber ke, 
akit min den ki csak „Rachel Lynde fér jé nek” hí vott Avonlea-
ben, a kései fe hér ré pát ve tet te a csûr mö göt ti lej tõs me zõn, 
és Matthew Cuth  bertnek is ez lett vol na a dol ga a ma ga 
vö rös pa tak par ti me ze jén, hi szen épp elõt te nap es te hal lot ta 
Carmodyban, William J. Blair bolt já ban, hogy Matthew azt 
mond ta Peter Morrisonnak, hogy más nap dél után akar ja el vet ni 
a ré pa ma got. Mind ezt per sze Peter Morrison un szo lá sá ra bök-
te ki; olyat ugyan is nem hal lott még a vi lág, hogy Matthew 
Cuthbert vala ha is ön ként fel vi lá go sí tás sal szol gált vol na.

En nek el le né re Matthew Cuthbert bé ké sen haj tott át a völ-
gyön, fel a hegy re egy mun ka nap dél után já nak kel lõs kö ze pén, 
rá adá sul fe hér gal lért és a leg jobb öl tö nyét vi sel te, ami bõl a 
vak is lát hat ta, hogy ké szül va la ho va, a ho mok fu tó ba pe dig a 
sár ga kan cát fog ta be, ami meg ar ra val lott, hogy az úti cél ja 
mes  sze fek szik. Most már csak az volt a kér dés: ho vá megy 
Matthew Cuthbert, és mi cél ból?

Ha Avonlea-ben bár ki más ról lett vol na szó, Mrs. Rachel a 
lá tot tak ból jó ér zék kel ki kö vet kez tet te vol na mind két kér désre az 
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igaz ság hoz kö zel já ró vá laszt. De Matthew-t oly rit kán szólí tot ta 
el bár mi is ott hon ról, hogy csak is va la mi ha lasz tást nem tû rõ és 
szo kat lan ügy rõl le het szó; szé les e ha tár ban õ volt a leg fé lén-
kebb em ber, aki utált ide ge nek kö zé men ni vagy bármi olyan 
hely re, ahol meg kel lett szó lal nia. En nél fog va egy fe hér gal lért 
vi se lõ és a ho mok fu tót haj tó Matthew rend kí vü li látvány nak szá-
mí tott. És Mrs. Rachel hi á ba tör te a fe jét, kép te len volt rá jön ni 
az ok ra, kö vet ke zés kép pen el volt ront va az egész délután ja.

– Uzson na után át ug rom a Zöld man zár dos-ház ba, és meg tu-
dom Mar il lá tól, hogy Matthew ho va ment és mi ért – dön tötte 
el vé gül is az ér de mes as  szony ság. – Ilyen tájt so sem megy a 
város ba, lá to ga tó ba sem jár so ha, ha meg el fo gyott vol na a ré pa-
mag, nem vett vol na ün nep lõt és nem a ho mok fu tó val men ne 
vá sá rol ni. Ah hoz nem haj tott elég gyor san, hogy or vo sért si e-
tett volna. Teg nap es te óta azon ban még is csak tör tén nie kel lett 
va la mi nek, hogy út nak in dul jon. Ször nyen fúr ja az ol da la mat a 
kí ván csi ság, és sza vam ra, ad dig nem nyug szom, amíg a vé gé re 
nem já rok, mi ért is uta zott el ma Matthew Avonlea-bõl.

Így azu tán Mrs. Rachel út nak is eredt uzson na után, bár sze-
ren csé re nem kel lett mes  szi re men nie: a gyü möl csös ben ál ló, 
tá gas, zeg zu gos ház, a két Cuthbert test vér ott ho na alig egy 
negyed mér föld nyi re volt a Lynde-völgytõl. A ne he zebb meg-
kö ze lít he tõ ség ked vé ért azon ban még az oda ve ze tõ ös vény is 
a ke rü lõ utat vá lasz tot ta. Matthew Cuthbert ap ja – ez a fi á hoz 
fé lénk ség ben és hall ga tag ság ban oly an  nyi ra ha son ló em ber – a 
csa lá di ház épí té se kor igye ke zett em ber tár sa i tól mi nél tá vo labb 
hú zód ni, anél kül hogy az er dõ be me ne kül ne elõ lük, így azu tán 
a Zöld man zár dos-ház az ir tás leg szé lén épült, és ott állt az óta 
is; a fõ út ról, amely mel lett a töb bi, tár sasá got ked ve lõ avonlea-i 
há za állt, alig le he tett lát ni. Mrs. Rachel Lynde véle mé nye sze-
rint ilyen he lyen lak va egy ál ta lán nem élet az élet.

– Sza vam ra, ez leg fel jebb csak szál lás szám ba megy – düny-
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nyög te ma gá ban, mi köz ben a vad ró zsa bok rok kal sze gé lye zett, 
jól ki ta po sott fü ves ös vé nyen gya lo golt. – Nem cso da, hogy 
Ma tthew és Mar il la egy kis sé fu ra né pek, hisz' ott lak nak magá-
nyo san, távol min den ki tõl. Az er dõ nem em ber nek va ló tár sa ság, 
bár is ten a meg mond ha tó ja, hogy ha az vol na, ak kor nem vol na 
hi á nyuk szó ra ko zás ban. Én már in kább az em be re ket nézem. 
Igaz, ami igaz, úgy lát szik, õk be érik ez zel is, de hát, gon do lom, 
meg szok hat ták már en  nyi év alatt. Ahogy az egy sze ri ír mond ja, 
nincs, ami hez az em ber gye re ke hoz zá ne szokna, az akasz tást 
is be le ért ve.

E sza vak kal ért ki Mrs. Rachel Lynde a Zöldmanzárdos-ház 
ud va rá ra. A ra gyo gó an zöld, tisz ta és ren des ud vart egyik oldal-
ról ha tal mas, bog lyas fûz ma tu zsá le mek, más fe lõl csi no san 
növõ je ge nye nyár fák fog ták kör be. Még Mrs. Rachel sas sze me 
sem tu dott fel fe dez ni egyet len oda nem il lõ kö vet vagy fa ágat 
sem. Tit kon meg volt gyõ zõd ve ar ról, hogy Ma r il la az ud vart 
leg alább oly gyak ran söp ri fel, mint ahány szor a há zat oda bent. 
A föld rõl akár en ni le he tett vol na, és az étel még csak be sem 
pisz ko ló dott vol na.

Mrs. Rachel ha tá ro zot tan be ko po gott, majd a hí vó szót hall-
va, be nyi tott a kony há ba. A Zöld man zár dos-ház e he lyi sé ge 
barát sá gos be nyo mást kel tett vagy leg alább is kelt he tett vol na, 
ha az ott ural ko dó kí nos tisz ta ság nem tet te vol na egy so ha 
nem hasz nált tisz ta szo bá hoz ha son ló vá. Egyik ab la ka ke let re, 
a má sik nyu gat ra né zett – ez utób bi ból a hát só ud var ra nyílt 
ki lá tás, és e pil la nat ban a lágy jú ni u si nap sü tés áradt be raj ta –, 
míg a kele ti ab la kot, ahon nan a bal ra esõ gyü möl csös vi rág zó 
hó fe hér cse resz nye fá it és a pa tak par ton bó lo ga tó, kar csú nyír-
fá kat le hetett vol na lát ni, ku szán be nõt te a vad szõ lõ. Mar il la 
Cuthbert, aki min dig egy ki csit bi zal mat la nul szem lél te a nap-
fényt, ezt a túl sá go san kön  nye dén tán co ló, fe le lõt len va la mit 
egy olyan világ ban, amit ko mo lyan kell ven ni, itt szo kott ül dö-
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gél ni, már ha ju tott ilyes mi re ide je. Most is itt volt, kö tö ge tett, 
és a há ta mögöt ti asz tal va cso rá hoz volt meg te rít ve.

Mrs. Rachel jó sze ri vel még be sem tet te ma ga mö gött az 
ajtót, már le von ta az asz ta lon lá tot tak ból a meg fe le lõ kö vet kez-
te té se ket. A há rom te rí ték vi lá go san utal ar ra, hogy Matthew 
vacso ra ven dé get hoz ma gá val, a hét köz na pi tá nyé rok, az egy-
fé le sütemény meg az egy sze rû vad al ma be fõtt vi szont a lá to-
ga tó fon tos sá ga el len szól tak. Ak kor meg mi vel ma gya ráz ha tó 
Matthew ün nep lõ je és a sár ga kan ca? Mrs. Rachel fe je már 
szé dült a csen des, csep pet sem ti tok za tos Zöldmanzárdos-ház 
várat lan rej té lyé tõl.

– Jó es tét, Rachel! – szó lalt meg pat to gó han gon Mar il la. – 
Iga zán kel le mes idõnk van, nem? Fog lalj he lyet! Hogy vannak 
a töb bi ek oda ha za?

Mar il la Cuthbertet és Mrs. Rachelt – jobb szó hí ján – ba rát-
ság nak ne vez he tõ ér zés fûz te ös  sze, min den nyil ván va ló kü lön-
bö zõ sé gük el le né re, vagy ta lán ép pen emi att?

Mar il la ma gas volt, vé kony, szög le tes sé gét se hol sem eny hí-
tet te göm böly ded ség, sö tét, imitt-amott már õsz be ve gyü lõ haját 
két egy sze rû, drót haj tû vel el lent mon dást nem tû rõ en megtû zött 
szi go rú kis konty ba fog ta ös  sze. A lát szat – ami ez egy szer nem 
csalt – egy han gú éle tet élõ, haj lít ha tat lan gon dol ko dá sú asz -
szony nak mu tat ta, a szá ja vo na la azon ban ar ról árul ko dott, hogy 
ha a sors úgy hoz ta vol na, hu mor ér zék nek sem lett vol na hí ján.

– Nem pa nasz kod ha tunk – vá la szol ta Mrs. Rachel –, de azt 
hit tem, ta lán ve led tör tént va la mi, ami kor meg lát tam Matthew-t 
el haj ta ni. Meg ijed tem, hogy or vo sért megy.

Mar il la aj ka meg ér tõ en vo nag lott meg. Már vár ta, hogy 
szom széd as  szo nyát elõbb-utóbb át ker ge ti a kí ván csi ság, amint 
az is me ret len ok ból ki ruc ca nó Matthew-t meg lát ja. 

– Ó, de hogy, én egész jól va gyok, bár teg nap cu dar fej fá jás 
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gyö tört. Matthew Bright Riverbe ment. A No va Scotia-i ár va ház-
ból egy kis fi út fo ga dunk örök be, és õt vár juk a ma es ti vo nat tal.

Ha Mar il la ki je len ti, hogy Matthew egy Auszt rá li á ból ér kezõ 
ken gu ru elé ment a Bright River-i ál lo más ra, Mrs. Rachel 
akkor sem lett vol na job ban meg lep ve. A meg döb be nés tel jes 
öt másod per cig még a sza vát is el vet te. Mar il la ese té ben a 
tré fa le he tõ sé ge ugyan ki volt zár va, a pil la nat tö re dé ké ig Mrs. 
Rachel mégis haj la mos volt ezt fel té te lez ni.

– Ko mo lyan be szélsz, Mar il la? – kér dez te, ami kor vég re 
visz  sza nyer te a be széd ké pes sé gét.

– Hát per sze – bi zony gat ta Mar il la, mint ha csak egy avon-
lea-i ta nyán a szo ká sos ta va szi mun kák ré sze lett vol na a Nova 
Scotia-i ár va ház ból egy fiú örök be fo ga dá sa, nem pe dig so ha 
nem hal lott szen zá ció.

Mrs. Rachel úgy érez te, mint ha a fe jé re sza kadt vol na a 
tetõ. Csak fel ki ál tó je lek ben tu dott gon dol kod ni. Egy kis fiú! 
Hogy pont Mar il la és Matthew Cuthbertnek jus son ilyes mi az 
eszébe, hogy egy gye re ket fo gad ja nak örök be! Rá adá sul egy 
ár va ház ból! Hát tény leg ki for dult a vi lág a sar ká ból! Ez után 
már sem min sem le põ dik meg! Sem min!

– Hogy a csu dá ba ju tott ilyes mi az esze tek be? – tu da kol ta 
ros  szal ló an.

Mi e lõtt dön töt tek vol na, ki sem kér ték a ta ná csát, ezért eleve 
ros  szal lás járt.

De Mar il la sem ma radt adó sa:
– Nos, már egy ide je ter vez get jük, sõt ami azt il le ti, egész 

télen ezen gon dol koz tunk – mond ta. – Ka rá csony elõtt Mrs. 
Ale xander Spencer járt itt lá to ga tó ban és el me sél te, hogy 
tavasz  szal ki vesz egy kis lányt a hopetowni ár va ház ból. Mrs. 
Spencer a Hopetown ban la kó uno ka test vé ré nél volt lá to ga tó-
ban, és köz ben min denrõl tá jé ko zó dott. Szó val, Matthew-val 
az óta tör jük raj ta a fe jün ket. Ar ra gon dol tunk, hogy egy fi út 
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ven nénk ma gunk  hoz. Tu dod, Ma tthew sem lesz fi a ta labb – 
már a hat va na di kat ta pos sa –, és már nem olyan für ge, mint 
ré gen. A szíve is gyak ran ren det len ke dik. És te is tu dod, 
mi lyen ret te ne te sen ne héz nap szá most ta lál ni. Nem is akad 
más, mint azok az ostoba, éret len, cse ne vész fran cia fiúk; ha 
meg si ke rül egyet nagy ke ser ve sen be ta ní ta ni, fog ja ma gát és 
meg lép a ho már üzem be vagy az Ál la mok ba. Matthew elõ ször 
azzal jött, hogy ve gyünk ide egy an gol fi út. De én er rõl hal la ni 
sem akar tam. „Le het, hogy nincs ve lük sem mi baj”, mond tam 
ne ki, „de nekem nem kell egy lon do ni ut ca gye rek. Leg alább 
hely be li szü le té sû le gyen. Akár kit is ho zunk ki, min dig van 
koc ká zat. De ha egy szü le tett ka na da it ve szünk ma gunk hoz, 
még is kön  nyeb ben ér zem magam, és éj sza ka is nyu god tab-
ban al szom majd.” Vé gül is úgy dön töt tünk, meg kér jük Mrs. 
Spencert, hogy vá las  szon ki egyet, ami kor el megy a kis lány ért. 
Múlt hé ten hal lot tuk, hogy in dul, így az tán üzen tünk Richard 
Spencer Carmodyban lakó ro ko na i  val, hogy hoz zon ne künk 
egy eszes, be le va ló, tíz-tizenegy éves fi úcs kát. Ezt tart juk a 
leg jobb élet kor nak: elég idõs már ahhoz, hogy azon nal rá le hes-
sen bíz ni egy-két mun kát, de elég fi a tal, hogy a ren des ne ve lés 
fog jon még raj ta. Szép ott hont és tisz tes sé ges is ko lá zást aka-
runk ad ni ne ki. Ma kaptunk egy távira tot Mrs. Spencertõl – a 
pos tás hoz ta fel az ál lo más tól –, ami ben az állt, hogy a ma es ti 
öt har min cas vo nat tal érkez nek. Így az tán Matthew be ment 
Bright Riverbe elé jük. Mrs. Spencer ott te szi ki a kis fiút. Õ, 
per sze to vább megy a White Sands-i ál lo má sig.

Mrs. Rachel min dig is büsz ke volt ar ra, hogy ami a szí vén, 
az a szá ján, és most, hogy si ke rült meg emész te nie ezt a döb-
be ne tes hírt, e szel lem ben mond ta el a vé le mé nyét.

– Nos, Mar il la, ke re ken ki mon dom, hogy sze rin tem óri á-
si osto ba sá got kö vet tek el, sõt sza vam ra, fe let tébb koc ká za tos 
dolgot. Fo gal ma tok sincs, hogy mi lesz eb bõl. Be fo gad tok egy 
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ide gen gye re ket a há za tok ba és az ott ho no tok ba úgy, hogy sem-
mit sem tud tok ró la, sem azt, hogy mi lyen a jel le me, vagy hogy 
kik vol tak a szü lei, vagy hogy mi lyen em ber vá lik majd be lõ le. 
Hi szen épp a múlt hé ten ol vas tam az újság ban, hogy a Szi get tõl 
nyu gatra egy fér fi meg a fe le sé ge örök be fo gad tak egy fi út az 
ár va ház ból, és a gye rek éj sza ka rá juk gyúj tot ta a há zat – nem 
vé let le nül, hanem szánt szán dék kal, Mar il la! –, és õk majd nem 
ro po gós ra sül tek az ágyuk ban. De tu dok egy má sik eset rõl is, 
ahol az örök be fo ga dott fiú ked venc cse me gé je a nyers to jás volt, 
er rõl se hogy sem tud ták le szok tat ni. Ha ki kér ted vol na a ta ná cso-
mat, Ma r  il la – mint ahogy nem kér ted ki –, azt fe lel tem vol na, 
hogy az is ten sze rel mé re, esze tek be ne jus son ilyes mit csi nál ni, 
sza vam ra mon dom!

E vi gasz ürü gyén ag go dal mat kel tõ sza vak sem meg nem 
bán tot ták, sem meg nem ijesz tet ték Mar il lát, aki ren dü let le nül 
kö tött to vább.

– Nem mon dom, hogy nincs ab ban va la mi, amit mon dasz, 
Rachel – mond ta. – Ne kem is vol tak ag gá lya im. De Matthew 
bor zasz tó an ra gasz ko dott hoz zá. Ami kor ezt ész re vet tem, 
végül is be ad tam a de re kam. Matthew oly rit kán vesz bár mit 
is a fejébe, hogy ha egy szer nem le het va la mi rõl le be szél ni, 
ak kor min dig úgy ér zem, hogy kö te les sé gem en ged ni. Ami 
meg a kocká za tot il le ti, hát szin te min den az zal jár, amit az 
em ber itt a földön csinál. Ami azt il le ti, az is koc ká za tos, ha 
az em ber nek sa ját gye re ke van, azok ból sem vá lik min dig jó 
em ber. És No va Scotia pont a Szi get mel lett van. Ez nem olyan, 
mint ha Angli á ból vagy az Álla mok ból ho zat nánk ide. Nem 
le het nagyon más, mint ami lye nek mi va gyunk.

– Nos, én szív bõl re mé lem, hogy jól üt ki a do log – mondta 
Mrs. Rachel olyan han gon, amely egy ér tel mû en el árul ta ször nyû 
két sé ge it. – Csak az tán azt ne mondd, hogy nem fi gyelmez tet te-
lek, ha por rá ége ti a Zöld man zár dos-há zat vagy sztrich  nint önt 
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a kút ba; jut eszem be, hal lot tam egy eset rõl New Bruns wickben, 
ami kor egy ár va há zi gye rek épp ezt csi nál ta, és az egész csa lád 
iszo nyú kí nok kö ze pet te múlt ki. Csak hogy az egy kis lány volt.

– Nos, mi nem kis lányt fo ga dunk örök be – je gyez te meg 
Ma r il  la, mint ha a kút mér ge zés egy kis fi ú ról fel sem té te lez he tõ, 
pusz tán nõk re jel lem zõ te vé keny ség len ne. – Ál mom ban sem 
jut na eszem be, hogy egy kis lányt ne vel jek fel. Iga zán cso dá lom 
Mrs. Spencert, hogy van mer sze hoz zá. De õ at tól sem ri ad na 
vis  sza, hogy ha úgy dönt, akár egy egész ár va há zat ma gá hoz 
ve gyen.

Mrs. Rachel szí ve sen ma radt vol na, amíg Matthew ha za nem 
ér a be szer zett ár vá val, de ami kor be le gon dolt, hogy ad dig még 
jó két órát kel le ne vár jon, úgy ha tá ro zott, hogy be néz Robert 
Bellékhez, és köz li a nagy hírt. Biz tos volt ben ne, hogy mon-
dan dó ja bom ba ként rob ban majd, és Mrs. Rachel imád ta, ha 
szen zá ci ó val szol gál hat. Így te hát út nak in dult, Mar il la nem kis 
meg kön  nyeb bü lé sé re, aki úgy érez te, Mrs. Rachel pes  szi mista 
sza vai nyo mán új ra é led nek ké te lyei és fé lel mei.

– Hogy épp ilyes mi tör tén jen! – ki ál tott fel Mrs. Rachel, ami-
kor vég re ki ért az ös vény re. – Úgy ér zem, mint ha ál mod nék. 
És nem is vi tás, hogy ször nyen saj ná lom azt a sze gény ki csit. 
Matthew-nak és Mar il lá nak hal vány fo gal ma sincs a gye rek-
ne ve lés rõl, és majd el vár ják tõ le, hogy böl csebb és jó za nabb 
le gyen a sa ját nagy ap já nál, már ha volt ne ki nagy ap ja, amit erõ-
sen két lek. Va la hogy li ba bõ rös lesz a há tam, ha be le gon do lok, 
hogy a Zöld man zár dos-ház ba egy gye rek ke rül. So ha nem élt ott 
gye rek, mert Matthew és Mar il la már fel nõt tek vol tak, ami kor 
az új ház meg épült, már ha egy ál ta lán vol tak va la ha is gye re-
kek, amit ne héz el kép zel ni, ha rá juk néz az em ber. Nincs az a 
pénz, amiért cse rél nék az zal a sze gény ár vá val. Is te nem, iga zán 
saj ná lom, sza vam ra, na gyon saj ná lom – kö zöl te Mrs. Rachel 
szív bõl jö võen a vad ró zsa bok rok kal, de ha va ló ban lát ta vol na 
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a gye re ket, aki ebben a pil la nat ban a Bright River-i ál lo má son 
tü rel me sen vá ra ko zott, szá nal ma bi zo nyo san még mé lyebb és 
õszin tébb lett vol na.
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Matthew Cuthbertet meg le pe tés éri

Matthew Cuthbert és a sár ga kan ca ké nyel me sen ko cog va 
tet ték meg a Bright Riverbe ve ze tõ nyolc mér föl det. Az út 
bájo san ka nyar gott a ba rát sá gos ta nyák kö zött, egy han gú sá gát 
csak imitt-amott sza kí tot ták meg a bal zsa mos il la tú fe nyõ er dõk 
vagy ap ró völ gyek, ahol a vad szil va fák nyúj to gat ták az út fö lé 
lehe let fi nom vi rá ga i kat. A sok al más kert tõl édes volt a le ve gõ, 
a ré tek las san eresz ked tek le a gyöngy ház- és bí bor szín pá rás 
lát ha tár fe lé, míg

Úgy éne kel tek a kis ma da rak,
Mint ha nem len ne már fõbb nyá ri nap.

Matthew a ma ga mód ján él vez te az uta zást, el te kint ve azok-
tól a pil la na tok tól, ami kor nõk kel ta lál ko zott, és oda kel lett 
bólint son ne kik, mi vel az Edward her ceg rõl el ne ve zett szi ge ten 
el vár ták, hogy az em ber ki vé tel nél kül min den ki nek oda bó lint-
son, aki vel ta lál ko zik, akár is me ri, akár nem.

Matthew ret te gett a nõk tõl, és ez alól csak Mar il la meg Mrs. 
Rachel ké pe zett ki vé telt: az a ké nyel met len ér zés kí noz ta, hogy 
ezek a rej té lyes lé nyek tit kon ki ne ve tik. Eb ben nem is té ve dett 
na gyot, mi vel igen csak fur csa kül se jû em ber volt: alak ja eset len, 
hos  szú, acél szür ke ha ja gör nyedt vál lát ver des te, az össz ha tást 
pe dig pu ha és tö mött bar na sza káll egé szí tet te ki, amely húsz-
éves ko ra óta éke sí tet te. Az õsz szá lak tól el te kint ve Matthew 
csak nem ugyan úgy né zett ki hat van éve sen, mint húsz éve sen.

Ami kor be ért Bright Riverbe, a vo nat nak nyo ma sem volt, 
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így ar ra gon dolt, hogy ta lán túl ko rán ér ke zett. A lo vát be kö-
töt te a kis Bright River-i szál lo da ud va rá ba, és át ment a vasút-
ál lo más ra. A hos  szú pe ron ki halt nak lát szott; mes  sze s tá vol 
az egyet len élõ lény egy kis lány volt, aki a pe ron leg vé gén egy 
ha lom zsin de lyen ült. Matthew-nak alig ha tolt el a tu da tá ig, 
hogy lány az il le tõ; igye ke zett a le he tõ leg gyor sab ban el sur ran-
ni mel let te anél kül, hogy rá né zett vol na. Ha csak egy pil lan tást 
is ve tett vol na rá, alig ha ke rül te vol na el a fi gyel mét a kis lány 
test tar tá sán, arc ki fe je zés ében tük rö zõ dõ fe szült ki mért ség és 
vá ra ko zás. Szem mel lát ha tó lag va la ki re vagy va la mi re várt, és 
mi vel nem volt más te en dõ je e pil la nat ban, mint ül ni és vár ni, 
ezt tet te apa it-anya it be le ad va.

Matthew ép pen ak kor lé pett oda az ál lo más fõ nök höz, hogy 
meg kér dez ze, be fut-e nem so ká ra az öt har min cas vo nat, amikor 
az a jegy pénz tár aj ta ját zár ta be, hogy ha za men jen va cso rázni.

– Az öt har min cas vo nat már meg is ér ke zett, és fél órá val 
ez elõtt to vább is ment – je len tet te ki a sza po ra be szé dû vas-
utas. – De itt hagy tak ma gá nak egy utast, egy kis lányt. Oda kint 
ül, a zsin de lye ken. Kér tem, hogy ül jön be a höl gyek szá má ra 
fenn tar tott vá ró te rem be, de ko mo lyan kö zöl te ve lem, hogy 
szí veseb ben vár na kint. „Itt tá gabb te re nyí lik a kép ze let nek”, 
mondta. Sze rin tem nem min den na pi eset.

– De én nem kis lányt vá rok – mond ta Matthew za var tan. 
– Én egy kis fiú ért jöt tem. Itt kel le ne le gyen. Úgy volt, hogy 
Mrs. Spencer el hoz za ne kem No va Scotiából.

Az ál lo más fõ nök füt  tyen tett.
– Fel te he tõ en va la mi té ve dés tör tént, Mrs. Spencer ez zel a kis-

lán  nyal szállt le a vo nat ról, és rám bíz ta, hogy vi gyáz zak rá. Azt 
mond ta, hogy ma ga meg a hú ga egy ár va ház ból ve szik ma guk-
hoz, és hogy ma ga nem so ká ra ér te jön majd. Ez min den, amit 
tu dok a do log ról; nem rej te ge tek itt egyet len má sik ár vát sem.

– Nem ér tem – nyög te Matthew te he tet le nül, és köz ben azt 
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kí ván ta ma gá ban, bár csak Mar il la ott len ne kéz nél, hogy meg-
bir kóz zon a prob lé má val.

– Nos, oko sabb, ha meg kér de zi a kis lányt – ja va sol ta nem tö-
rõ döm han gon az ál lo más fõ nök. – Holt biz tos, hogy meg tudja 
ma gya ráz ni – az egy szer bi zo nyos, hogy jól fo rog a nyel ve. Talán 
ki fogy tak az olyas faj ta fi úk ból, mint ami lyet ma guk akar tak.

Az éhes ál lo más fõ nök gond ta lan lép tek kel el si e tett, egye dül 
hagy va sze gény, bol dog ta lan Matthew-t az ere jét meg ha la dó 
fel adat tal: az zal, hogy be men jen az orosz lán bar lang ba, az az 
oda men jen egy lány hoz, egy vad ide gen te rem tés hez, egy ár va 
lány hoz és meg kér dez ze tõ le, hogy mi ért nem kis fiú. Matthew 
né mán, be fe lé egy pa na szo sat só haj tott, és óva to san, kel let le nül 
cso szog va meg in dult fe lé a pe ro non.

A kis lány az óta fi gyel te, hogy el ha ladt mel let te, és most is 
kö vet te a te kin te té vel. Matthew nem né zett rá, de ha rá né zett 
vol na, ak kor sem lát ta vol na, mi lyen is va ló já ban. Egy át la gos 
meg fi gye lõ azon ban egy ti zen egy év kö rü li, na gyon rö vid, 
nagyon szo ros és na gyon csú nya sár gás fe hér gyap jú szö vet bõl 
ké szült ru há ba öl tö zött kis lányt lá tott vol na, aki nek ki fa kult, 
va la ha bar na zsirárdikalap ült a fe jén. A ka lap alól min den 
téve dést ki zár va két vas tag, hos  szú vö rös haj fo nat buk kant 
elõ. Apró ar ca fe hér volt és vé kony, te lis-te le szep lõk kel, szá ja, 
sze me nagy, ez utób bi bi zo nyos meg vi lá gí tás ban vagy han gu-
lat ban zöld nek, más kor szür ké nek tet szett.

En  nyit lá tott vol na egy át la gos meg fi gye lõ, de egy éles 
szemû még azt is ész re vet te vol na, hogy a kis lány ál la he gyes 
és hatá ro zott, hogy óri á si sze me ele ven sé get és élet erõt su gá-
roz, hogy aj ká nak lágy vo na la ked ves és ki fe je zõ, hom lo ka 
pe dig szé les és telt, egy szó val a mi jó íté lõ ké pes ség gel meg-
ál dott meg fi gye lõnk ar ra a kö vet kez te tés re ju tott vol na, hogy 
nem min den na pi lé lek szo rult eb be a gaz dát lan gyer mek lány ba, 
aki tõl a félénk Matthew Cuthbert oly ne vet sé ge sen ret te gett.
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A kis lány azon ban meg kí mél te Matthew-t a meg szó lí tás kín-
szen ve dé sé tõl: amint ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy Matthew 
fe lé tart, egyik vé kony bar na ke zé ben a ko pott, ré gi mó di útitás-
ka fü lét szo ron gat va fel állt, és má sik ke zét kéz fo gás ra nyúj tot ta.

– Ön bi zo nyá ra Matthew Cuthbert, a Zöld man zár dos-ház-
ból? – kér dez te va la mi egé szen kü lö nö sen tisz ta, édes han gon. 
– Õszin tén örü lök a sze ren csé nek. Már at tól tar tot tam, hogy 
nem jön ér tem, és el kép zel tem, mi min den jö he tett közbe. 
Elha tá roz tam, hogy ha ma es te nem jön ér tem, ak kor a ka nyar-
ban ál ló nagy vad cse resz nye fá ra má szom fel, és ott töl töm 
az éjsza kát. Egy csöp pet sem fél nék, és cso dá la tos len ne egy 
fe hér, virág ba bo rult vad cse resz nye fán, a hold fény ben alud-
ni, nem gon dol ja? Az em ber azt kép zel het né, hogy egy fe hér 
már vány pa lo tá ban idõ zik, nem? Ab ban egé szen biz tos vol tam, 
hogy ha ma nem is jön ér tem, hol nap reg gel fel tét len el visz.

Matthew fél sze gen meg fog ta a kis cson tos ke zet, és egyet-
len szem pil lan tás alatt el dön töt te, hogy mit te gyen. En nek a 
ra gyo gó sze mû gyer mek nek nem mond hat ja azt, hogy té ve dés 
tör tént; ha za vi szi, és majd Mar il la köz li ve le. Akár hogy esett a 
hi ba, nem hagy hat ja itt, Bright Riverben, ezért nyu god tan elo-
dáz hat min den ma gya rá za tot és kér dést ad dig ra, ami kor majd 
biz ton sá go san vis  sza ér ke zik a Zöldman zár dos-házba.

Bá tor ta la nul szó lalt meg:
– Saj ná lom, hogy el kés tem. Gye re! A ló oda át vár, az ud va-

ron. Add ide a tás kád!
– Ó, tu dom vin ni – csi cse reg te a kis lány vi dá man. – Nem 

ne héz. Min den e vi lá gi ja vam ben ne van, még sem ne héz. És a 
fü le ki ug rik, ha nem úgy vi szem, ahogy kell. Szó val jobb, ha 
ná lam ma rad, mert én ér tem a mód ját, ho gyan kell vin ni. Ez 
egy rend kí vül ré gi úti tás ka. Ó, bor zasz tó an örü lök, hogy el jött, 
még ha cso da szép lett vol na is egy vad cse resz nye fán alud ni. 
Hos  szú utat kell még meg ten nünk, ugye? Mrs. Spencer azt 
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mond ta, hogy nyolc mér föl det. Örü lök, mert sze re tek ko csi-
káz ni. Ó, de nagy sze rû, hogy önök kel fo gok él ni és önök höz 
tar to zom majd. Még so ha sen ki hez sem tar toz tam, leg alább is 
nem iga zán. De azért az ár va ház volt a leg ros  szabb. Csak négy 
hó na pig lak tam ott, de az is elég volt. Fel te he tõ en ön még soha 
nem volt ár va egy ár va ház ban, így nem is igen ért he ti, mi lyen 
is az. Ros  szabb bár mi nél, amit csak el kép zel het ma gá nak az 
em ber. Mrs. Spencer azt mond ta, hogy ko misz do log ilyet 
mon da ni, pe dig én nem is akar tam ko misz len ni. Olyan kön  nyû 
úgy ko mis  szá vál ni, hogy az em ber ész re sem ve szi, nem? Jók 
vol tak, már úgy ér tem, az ár va ház be li ek. De olyan ke vés te re 
nyí lik ott a kép ze let nek; nincs más, csak a töb bi ár va. Ró luk 
azért egész szép dol go kat kép zel tem el, pél dá ul ar ról a lány ról, 
aki mel let tem ült, azt kép zel tem, hogy iga zá ból egy nagy ha tal-
mú fõ úr lá nya, és még cse cse mõ ko rá ban el ra bol ta a szü le i tõl 
egy ke gyet len daj ka, aki meg halt, mi e lõtt be vall hat ta vol na a 
bûnét. Éj sza kán ként éb ren fe küd tem és ilyes mi ken áb rán doz-
tam, mert nap köz ben nem volt rá idõm. Gon do lom, ezért is 
va gyok olyan so vány, mert bor zasz tó an so vány va gyok, nem? 
Zö rög nek a csont ja im. Úgy sze re tem azt kép zel ni, hogy szép 
göm böly ded va gyok, és göd röcs kés a kö nyö köm.

E sza vak kal Matthew kis társ nõ je el hall ga tott, egy részt, mert 
ki fo gyott a szusz ból, más részt, mert oda ér tek a ho mok fu tó-
hoz. Ad dig nem is szólt egy szót sem, amíg el nem hagy ták a 
fa lut, és az út nak egy lej tõs sza ka szá hoz nem ér tek, ahol olyan 
mélyen süp pedt a ko csi a pu ha ta laj ba vájt ke rék nyom ba, hogy 
a fejük fe lett ös  sze bo ru ló vi rág zó vad cse resz nye fák és kar csú, 
fe hér nyír fák na gyon ma gas, élõ ala gu tat al kot tak.

A kis lány ki nyúj tot ta a ke zét, és le tört egy, a ko csi ol da lá nak 
ütõ dõ szil va fa ágat.

– Hát nem gyö nyö rû? Mi re em lé kez te ti az az út szé lé rõl 
ide haj ló csu pa fe hér és vi rág csip kés fa? – kér dez te. 
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Matthew ta nács ta la nul fe lel te:
– Nem t'om.
– Jaj, hát per sze hogy egy meny as  szony ra! Egy hó fe hér 

ruhás meny as  szony ra, aki le he let fi nom, kön  nyû fáty lat vi sel. Én 
ugyan még so ha nem lát tam ilyet, de el tu dom kép zel ni, mi lyen 
lehet. Én nem is szá mí tok ar ra, hogy meny asszony vál jék 
be lõ lem. Olyan csú nyács ka va gyok, hogy úgy sem ké ri majd 
meg senki sem a ke zem. Csak leg fel jebb egy kül föl di hit té rí tõ. 
Azok, azt hi szem, nem na gyon vá lo ga tó sak. De azért re mé lem, 
hogy egy szép na pon ne kem is lesz egy fe hér ru hám. A föl-
dön en nél töké le te sebb bol dog sá got el sem tud nék kép zel ni. 
Egy sze rû en oda va gyok a csi nos ru há kért. És amen  nyi re vis  sza 
tu dok em lé kezni, so ha nem volt egy szép ru hám sem – per sze 
an nál töb bet remél he tek a jö võ tõl, nem? És még el is kép zel-
he tem, hogy pom pás öl tö zé ke ket vi se lek. Ma reg gel, ami kor 
ott hagy tam az ár va há zat, úgy szé gyell tem ma gam, hogy ezt az 
utá la tos gyap jú ru hát kel lett fel ven nem. Tud ja, az ös  szes ár va 
ilyen ben jár. Múlt télen egy hopetowni ke res ke dõ há rom száz 
mé ter gyap jú szö ve tet ado má nyo zott az ár va ház nak. Volt, aki 
sze rint csak azért, mert nem tu dott túl ad ni raj ta, de én in kább 
hi szem, hogy a szí ve dik tálta ezt a jó cse le ke de tet, ugye? Ami-
kor fel száll tunk a vo nat ra, úgy érez tem, hogy min den ki csak 
en gem néz és saj nál. Én meg mun ká hoz lát tam és el kép zel tem, 
hogy egy me se szép hal vány kék se lyem ru ha van raj tam – mert 
ha az em ber áb rán do zik, ak kor már kép zel jen va la mi ér dem le-
ge set –, hoz zá egy csu pa vi rág és haj la do zó tol lal dí szí tett nagy 
ka lap, arany óra meg gla szé kesz tyû és sev ró ci põ. Et tõl az tán 
olyan jó ked vem ke re ke dett, hogy szív vel-lé lek kel él vez tem a 
Szi get re ve ze tõ utat. A ha jón egy fi karc nyit sem vol tam ten-
ge ri be teg. És Mrs. Spencer sem, pe dig ve le gyak ran elõ for dul. 
Azt mond ta, hogy azért nem maradt ide je a ten ge ri be teg ség re, 
mert ál lan dó an en gem kel lett fi gyel jen, nem esem-e a víz be. 
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