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3. fejezet

A korcsolyapálya

Olivia elkísérte Harrietet a jégpályára, mivel a kislánynak 
minél többször jutott eszébe a plakáton szereplő lány, aki fél lá-
bon állt a korcsolyáján, s közben a feje fölé lendítette a másikat, 
annál nyilvánvalóbbá vált számára, hogy túl szégyenlős ahhoz, 
hogy egyedül jelenljen meg egy olyan helyen, ahol az emberek 
képesek ilyen csodára. Phillipson doktort nagyon kedvesnek 
találta, csakhogy a férfi állandóan elfoglalt volt. Folyton rohant 
és kapkodott, így számítani lehetett rá, hogy miután bemutatja 
az igazgatónak és odaveti neki, hogy „Ő itt Harriet!”, máris 
kereket old.

És pontosan ez is történt. Phillipson doktor nem sokkal 
ebéd után ment Harrietért és az édesanyjáért, majd elfuvarozta 
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őket a korcsolyapályához. Sietve beterelte őket egy apró irodá-
ba, ahol egy fáradt, szemmel láthatóan rendkívül elfoglalt férfi 
fogadta őket.

– Ő itt Harriet és az édesanyja, Mrs. Johnson. Harriet, be-
mutatom Mr. Matthewst, a korcsolyapálya igazgatóját. Ro-
hannom kell, mert vár egy betegem – tette még hozzá, majd 
elviharzott.

Olivia pillanatokon belül összebarátkozott Mr. Matthewszal. 
Végighallgatta, hogy milyen kínokat kell kiállnia a nyombélfe-
kélye miatt, amely megmagyarázta a Phillipson doktorral való 
ismeretségét, majd a történetet azzal folytatta, hogy az orvos 
miként vette ki a felesége vakbelét. Részletesen elmesélte, hogy 
milyen gondosan nevelte fel az ikerfiait, akik mára már fel-
nőttek és házasemberek. Amikor végül kifogyott a Matthews 
családban előforduló nyavalyák felsorolásából, Oliviának végre 
alkalma nyílt szót ejteni a korcsolyázásról.

– Phillipson doktor azt mondta, hogy rendkívül kedvesen 
hozzájárult ahhoz, hogy Harriet ide járjon korcsolyázni. Azt az 
orvosi tanácsot kaptuk tőle, hogy ez a fajta testmozgás jót tesz 
a lábizmoknak.

Mr. Matthews aggodalmas arccal nézett Harriet lábára.
– Nagyon vékonyka, ugyebár… Korcsolyáztál valaha? – for-

dult Harriethez, aki bevallotta, hogy még soha nem állt jégen. 
– Hamar megtanulod majd. Megmutatom, hogy hol veheted 
át a korcsolyacipődet. Alkalmanként két shillingbe kerül a köl-
csönzés – tette még hozzá, és ettől kezdve Oliviához intézte a 
szavait. – Beszélek azzal az emberemmel, aki kiadja a korcso-
lyákat, és megkérem, hogy keressen egyet, ami jó lesz a kis-
lánynak. Mindig félreteszi majd, hogy ugyanabban mehessen a 
jégre, mert így könnyebben belejön a korcsolyázásba.
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A korcsolyakölcsönzőhöz a pályán át vezetett az út. Harriet 
még soha életében nem látott jégpályát. A meglepetéstől tág-
ra nyílt szemmel nézett végig a csarnokon, amely olyan volt, 
mintha egy hatalmas szobában jéggel helyettesítették volna a 
padlót. A pálya közepén többen is álltak, s a legtöbbjük nem 
tűnt idősebbnek Harrietnél, azonban olyasmit műveltek a lá-
bukkal, ami rettenetesen bonyolultnak látszott. A pálya külső 
ívénél viszont megnyugtatóan sok olyan gyerek ácsorgott, aki, 
Harriethez hasonlóan, szemmel láthatóan keveset tudott a kor-
csolyázásról. Úgy kapaszkodtak a jégpályát körülölelő palánk-
ba, mint akiknek ez az egyetlen reménye az életben maradásra. 
A  lábuk közben önálló életre kelt és olyan különös dolgokat 
művelt, ami, úgy tűnt, még a tulajdonosukat is meglepte. 
A korcsolyázók között sok olyan gyermek is akadt, aki annak 
ellenére, hogy a palánkba kapaszkodott, mégis elesett. Harriet 
számára azonnal kiderült, hogy a jégen szörnyen bonyolult újra 
talpra állni.

Harriet az édesanyja kezébe csúsztatta a mancsát, és odahúz-
ta magához, hogy az arcuk egy vonalban legyen. Halkan, hogy 
Mr. Matthews ne hallja, a fülébe súgta:

– Anya, szerinted sem számít a jégen, hogy az ember tud-e 
korcsolyázni vagy sem?

Olivia pontosan tudta, hogyan érzi magát Harriet.
– Persze, hogy nem, kicsikém. Előfordulhat, hogy egy na-

pon majd ugyanolyan kiváló korcsolyázó leszel, mint a közé-
pen álló gyerekek.

Mr. Matthews meghallotta Olivia szavait.
– Nem sokat tudok arról, hogy mi kell a sikerhez, az azonban 

biztos, hogy rengeteg idő és pénz szükséges ahhoz, hogy vala-
kiből remek korcsolyázó váljon. Látod ott, azt az ifjú hölgyet?
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Harriet követte Mr. Matthews kinyújtott ujját, és meglátta 
a vele nagyjából egyidős kislányt, aki csodásan festett hófehér 
pulóverében, rövid, fehér rakott szoknyájában, fehér harisnyá-
jában, fehér cipőjében és szorosan a fejére simuló, apró, fehér 
kalapkájában. A napbarnított arcú gyermeknek hatalmas, sötét 
szeme és dús, szabadon libbenő, göndör fürtjei voltak.

– A fehérben lévő kislányt? – kérdezte Harriet.
– Pontosan. A drága Lalla Moore ígéretes tehetség. Három-

éves kora óta majdhogynem minden áldott nap ide jár edzeni.
Olivia sajnálkozva tekintett Lallára.
– Szegény kis teremtés! El sem tudom képzelni, hogy bárki 

is ide akarjon jönni hároméves korában.
Mr. Matthews nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy öregbíti a 

korcsolyapályája hírnevét, ha egy gyermek már háromévesen 
hozzá jár, mivel a hangja büszkén csengett, amikor megszólalt.

– A dadusa tolta el idáig a babakocsijában.
– Azon töprengek – kezdte Olivia –, hogy vajon miből gon-

dolták a szülei, hogy háromévesen szeretne korcsolyázni.
Mr. Matthews ismét elindult a korcsolyakölcsönző helyiség 

felé.
– Nem a szülein múlt… ők mindketten korcsolyázás közben 

vesztették életüket. Lallát a nagynénje nevelte fel. Az édesapja 
Cyril Moore volt.

Mr. Matthews olyan áhítattal ejtette ki a Moore nevet, ami-
ből Olivia arra következtetett, hogy az igazgató szerint min-
den bizonnyal ismernie kellene a szóban forgó urat. Olivia 
soha életében nem hallott még Cyril Moore-ról, az igazgató 
kedvéért azonban meglepetten, ugyanakkor önfeledten kiál-
tott fel:

– Cyril Moore! Hűha, ez igen!
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Mr. Matthews bemutatta Oliviát és Harrietet a korcsolya-
kölcsönző helyiségben dolgozó férfinak.

– Az úr itt Sam. Sam, azt akarom, hogy kitüntető figyelmet 
szentelj ennek az ifjú hölgynek. A  neve Harriet Johnson, és 
Phillipson doktor jó barátja. Amint azt a megjelenéséből már 
kitalálhattad, jó ideje betegeskedik. Keress egy olyan korcsolya-
cipőt, amely jó rá, és tedd félre, hogy mindennap, amikor ide 
látogat, ugyanabban mehessen a jégre.

Sam életvidám, pirospozsás arcú férfi volt. Amint Mr. Matt-
hews magukra hagyta őket, előhúzott egy széket, és Harriet 
felé tolta.

– Ülj csak le, bogárkám, hadd kukkantsam meg a lábacská-
dat! – mondta, majd a kezét fel-le végigfuttatta Harriet vádli-
ján, miközben helytelenítően csettintgetett a nyelvével. – Jósá-
gos ég, harmatgyenge ez a lábacska… semmi izom sincs rajta.

Harriet nem akarta, hogy Sam azt higgye, eleve ilyen csene-
vész kis lábakkal született.

– Nem mindig nézett így ki. Azért lett ilyen, mert sokáig 
kellett ágyban maradnom a betegségem miatt. A sok semmit-
tevéstől szörnyen reszketeggé vált, Phillipson doktor azonban 
úgy gondolja, hogy ha elkezdek korcsolyázni, ismét rendbe 
jön. Én magam is elég reményvesztett vagyok a helyzetet ille-
tően, mivel jó ideje nem tudok megerősödni.

Sam megfogta Harriet kezét, behajlította az ujjait, és odatar-
totta a jobb lábához, hogy a kislány megütögethesse.

– Na és, ehhez mit szólsz? Ez az egy lábam maradt, a mási-
kat a japcsiknál hagytam, Burmában. Gondolod, hogy zavar 
a helyzet? Egyáltalán nem. Csodálkoznál, hogy mi mindenre 
vagyok képes ezzel az egy, öreg lábbal. Lefogadom, hogy egy 
műlábbal és egy igazi lábbal sokkal több dolgot viszek véghez, 
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mint más két lábbal. Ne add fel a hitedet a saját lábadat ille-
tően! Amint elintézünk mindent és a jégre állhatsz, egy-két hé-
ten belül nem is fogsz emlékezni arra, hogy milyen volt remegő 
lábbal járni-kelni. Igazi kis korcsolyabajnok-lábad lesz!

– Olyan, mint Lalla Moore-é? – kérdezte Harriet.
Sam meglepettnek tűnt?
– Ismered talán?
– Nem, azonban Mr. Matthews megmutatta nekünk, és azt 

mondta, hogy hároméves kora óta korcsolyázik. Azt állította, 
hogy először a babakocsijában járt itt, a jégpályán.

Sam elfordult, és úgy tűnt, válasz nélkül visszatér a kölcsön-
zőjébe, azonban váratlanul megtorpant.

– Ez így igaz. Külön készíttettek neki egy apró korcsolyaci-
pellőt. Gyakran töprengek el azon, hogy mit szólna az édesapja, 
ha visszatérne és látná, hogy mit műveltek a kislányával. Cyril 
Moore volt az egyik legtehetségesebb műkorcsolyázó, ugyan-
akkor a legkedvesebb ember, akivel valaha is volt szerencsém 
találkozni. Nos, a pletykálkodással nem jutunk előrébb, itt az 
ideje, hogy felmenj a jégre!

– Milyen kedves bácsi, ugye, anya? – suttogta Harriet. – Úgy 
érzem, hogy mindent tud a lábakról, nem igaz? Bizonyára jól 
ismeri őket, hiszen meg kellett barátkoznia a gondolattal, hogy 
csak egyet használhat kettő helyett.

A  cipő, amelyet Sam elővett Harriet számára, új volt, de 
az alján már ott volt a korcsolyaél. Elmagyarázta nekik, hogy 
az új cipő mindig keményebb és merevebb, így jobban tartja 
majd Harriet vékony bokáját. Sam szemmel láthatóan rend-
kívül büszke volt arra, hogy sikerült új cipőt találnia a kislány 
számára, amely ráadásul pontosan ráillett a lábára, így Harriet 
igyekezett úgy tenni, mintha csodaszépnek találná a korcsolyát. 
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Valójában az volt a véleménye, hogy rettenetesen néz ki. Lalla 
Moore gyönyörű, fehér korcsolyáját látva abban reménykedett, 
hogy neki is világos cipő jut, a Sam által kiválasztott pár azon-
ban csúnya, barnás árnyalatú volt, s a talpa szélén zöld, festett 
csík futott körbe. Sam azonnal átlátott Harriet megjátszott 
örömén.

– A kikölcsönzött korcsolyák nem rosszak, azonban senki 
nem állítaná róluk, hogy csodásan néznek ki. Ha a divatos, 
fehérre fáj a fogad, magadnak kell megvenned. Úgy választjuk 
ki valamennyit, hogy a viselői ne nyűjjék el gyorsan. Megle-
pődnél, ha tudnád, hogy milyen sokáig kitartanak a korcso-
lyáink. Ráadásul az embernek eszébe sem jut elcsenni egy 
ilyen cipőt.

Olivia meglepetten fordult a férfi felé.
– Előfordult már ilyesmi?
– Meglepődne, hogy hányszor, csakhogy ebben a cipőben 

nehéz kereket oldani. Ha, mondjuk, Harriet úgy döntene, 
hogy meglóg, azonnal észrevenné valaki a cipőjén virító, zöld 
festéket, és már a nyomába is szegődne, mielőtt még annyit 
mondhatna, hogy bakfitty.

Olivia felnevetett.
– El sem tudom képzelni, hogy Harriet az ajtón túlra me-

részkedjen ebben a cipőben. Már az is jókora erőfeszítésembe 
kerül majd, hogy eljuttassam a jégpályáig.

Sam bekötötte Harriet korcsolyacipőjét, és szeretettel meg-
paskolta a jobb lábát.

– Nem lesz itt semmi gond! Nem akartam személyeskedni, 
csak elmagyaráztam, hogy miért olyanok a cipők, amilyenek 
– mondta, majd felállt. – Sok szerencsét, bogárkám, érezd jól 
magad!

korcsolyacipok_bel.indd   41 2017. 10. 19.   10:40



42

Ha Olivia nem lett volna mellette, hogy segítsen neki, Har-
riet soha az életben nem ér el a jégpályáig. A bokája először 
jobbra, majd balra bicsaklott. Erősen Oliviába kapaszkodott, 
aztán pedig előrelendült és a falhoz tapadt. Amikor elértek a 
rövid lépcsősorhoz, amely a jégpályára vezetett, Harriet úgy 
érezte, hogy talán bele is hal, ha megpróbál végigmenni rajta. 
A korcsolyacipő rendkívül csúnyán „viselkedett” a lapos pad-
lón, a lépcsőn lefelé azonban a kislánynak olyan érzése támadt, 
hogy életre kelt és elment az esze. A lépcső aljába úgy sikerült 
eljutnia, hogy mindkét kezével szorosan markolta a korlátot, 
miközben Olivia a derekát átölelve tartotta, és amikor tudta, 
felemelte, hogy a korcsolyája ne is érje a lépcsőfokokat. Olivia 
kifulladva, ám győzdelmesen nézett a lányára, amikor végre el-
érték a jégpálya szélét.

– Innen most már boldogulsz egyedül is! Leülök és kifújom 
magam egy kicsit.

Harriet halálra vált arccal meredt a jégre. A többi kúszó-má-
szó, korcsolyázó gyerek, akik Harriethez hasonlóan kezdők 
voltak, olyan kétségbeesetten kapaszkodott a palánkba, hogy 
szemmel látható, apró rés sem volt közöttük, ahová a kislány 
besorolhatott volna. Ha pedig talált is volna közöttük egy kis 
helyet, szinte biztosra vette, hogy a sorban valamelyik előtte 
vagy utána következő kúszó-mászó pont azt a pillanatot hasz-
nálja ki ahhoz, hogy elessen és ugyanazzal a mozdulattal Har-
rietet is magával rántsa. A másik rémisztő problémát az okozta, 
hogy a jégpálya közepén brillírozó korcsolyázók és a palánkhoz 
tapadt, kúszó-mászó társaság között veszélyes emberek cikáz-
tak. Olyan sebesen köröztek, akár egy expresszvonat, és ahogy 
az állukat felszegve, a kezüket hátratéve utat törtek maguknak, 
úgy tűnt, semmi más nem érdekli őket, mint hogy elérjék a 
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maximális sebességüket. Látszott rajtuk, hogy teljesen hidegen 
hagyja őket, kit tarolnak le menet közben.

Harriet végül mindkét kezével megragadta a palánkot, és 
az egyik lábát a jég irányába lendítette, majd gyorsan vissza 
is húzta. Ezt a mozdulatot ötször ismételte meg egymás után.

Olivia megértő, ugyanakkor határozott szülő volt.
– Sajnálom, kicsim, én is rettentően félnék a helyedben, 

csakhogy nincs sok értelme egész délután a palánkba kapasz-
kodva kínlódni anélkül, hogy egyetlen lépést is tennél a jégen. 
Légy bátor, és indulj el végre!

Harriet nemcsak kétségbeesettnek tűnt, valóban rémesen 
érezte magát.

– Gondolod, hogy merészebb lennék, ha lehunynám a sze-
mem?

– Nem, drágaságom, azt hiszem, hogy azzal csak magadnak 
ártanál. Valaki a végén még neked menne és fellökne.

Olivia abban a pillanatban érezte, hogy valaki finoman meg-
kocogtatja a vállát. Amikor megfordult, egy hatalmas termetű, 
szürke kosztümöt viselő hölggyel találta szemben magát. A nő 
fején csinos kis fekete szalmakalap csücsült, és egy félig megkö-
tött fehér gyapjúpulóvert tartott a kezében.

– Ha vár egy pillanatot, asszonyom, akkor intek az én kicsi-
kémnek, aki majd a jégre kíséri a lányát maga helyett.

– Ez igazán nagyon kedves – mondta Olivia. – Melyik a kis-
lánya?

A hölgy felállt, és így még terebélyesebbnek tűnt, mint ülve.
– Valójában nem az én kislányom – intett a kötésével a kezé-

ben –, csak a dadusa vagyok.
 A jégpálya közepén lévő gyermek azonnal válaszolt a hölgy 

hívására. Harriet oldalba bökte az édesanyját.
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– Lalla Moore!
Lallát teljesen hidegen hagyták a kúszó-mászó próbálkozók 

és azok az emberek, akik magukat expresszvonatnak képzelve 
köröztek. Úgy szárnyalt át a jégpályán, mintha csak egy üres 
mezőn kellett volna átfutnia.

– Mi a helyzet, Nana? – kérdezte.
– Erről a kislányról van szó, bogaram – mondta Nana, mi-

közben Harriet felé fordult. – Még sohasem voltál a jégen, 
ugye, drágaságom?

Harriet le sem tudta venni a tekintetét Lalláról.
– Nem, és őszintén szólva, most sincs hozzá túl sok kedvem, 

de a doktor úr azt mondja, hogy muszáj, mivel így megakadá-
lyozhatom, hogy a lábam olyan legyen, mint a vatta.

Amikor Nana Harriet lábára nézett, az arckifejezése elárulta, 
hogy erre már magától is rájött.

– Óvatosan kísérd a jégre, Lalla, és ne hagyd, hogy elessen!
Lalla megfogta Harriet kezét, és elindult hátrafelé, a kislány 

pedig hirtelen a jégen találta magát.
– Próbáld meg kissé egyenesebben tartani a lábadat, mert 

akkor tudlak húzni – kérte Lalla.
A betegsége óta gyenge térde és bokája miatt Harriet még a 

sima talajon is bizonytalanul állt a lábán, a korcsolyacipőben 
pedig ez a mutatvány még nehezebb volt. Lalla azonban olyan 
régóta korcsolyázott már, hogy nem értette, mi lehet olyan nehéz 
abban, ha az embernek korcsolyaélen kell a jégre állnia. Emi-
att Harriet is kezdte úgy érezni, hogy amire vállalkozott, nem is 
olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Lalla mindeközben 
hátrafelé korcsolyázva magával vonta Harrietet a pálya közepére.

– Így, ni! Most pedig megmutatom, hogy miként láss hozzá. 
Állj terpeszbe! – kérte Lalla, és Harriet hatalmas nehézségek 
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árán felvette a kislány által kért testhelyzetet. – Most emeld fel 
a lábadat. Először a jobbat… jó, most tedd vissza a jégre. Jöhet 
a bal lábad… és most tedd le.

Nana engedélyt kért Oliviától, hogy átülhessen a mellette 
lévő székre. Először megvitatták Harriet betegségét és a lábiz-
mai helyzetét.

– Mr. Matthews elismerően beszélt Lalláról, és mesélte, hogy 
már kisgyermek kora óta korcsolyázik. Ön tolta ki a babakocsi-
jában ide, a korcsolyapályára, ugye? – kérdezte Olivia.

Nana az ölébe helyezte a kötését. A fiatal nő hanglejtéséből 
érezte, hogy különösnek találja, hogy egy kisgyermeket megta-
nítottak korcsolyázni.

– Ez így igaz, bár nem értettem egyet az ötlettel. Mindig is 
az volt a véleményem, hogy egy gyereknek nem tesz jót, ha 
túlontúl tökéletes körülmények között nevelkedik, és ez a meg-
győződésem az elmúlt évek során sem változott.

– Az édesapja híres korcsolyázó volt, ha jól tudom.
– Igen, Cyril Moore. Tegyük fel, hogy az ön édesapja, asz-

szonyom, kiváló prédikátor volt, ez azonban még korántsem 
jelenti azt, hogy az egész életét a templomban akarja tölteni, a 
szószéken.

Olivia felkacagott.
– Az édesapámnak citrusültetvényei vannak Dél-Afrikában, 

azonban őszintén mondhatom, hogy soha nem szerepelt az 
életcéljaim között, hogy narancsot és citromot termesszek.

– Nos, Cyril Moore sem akarta volna, hogy Lalla már egé-
szen kicsi korában korcsolyacipőt húzzon. Az isten áldja meg, 
rendkívül kedves úriember volt, a feleségét pedig elbűvölő asz-
szonynak tartottam.

– Mi történt velük? – kérdezte Olivia.
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