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Előszó
Írta: Holly Webb, a 

Visszatérés a titkos kertbe 
szerzôje

Kilencéves lehettem, amikor karácsonyra megkaptam 
 A titkos kert egy példányát. A családunk egyik ba-

rátjától kaptam a könyvet: keményfedeles volt és sötétkék 
bôrborítású, amitôl lenyûgözôen ódivatúnak tûnt. A bo-
rítóra egy sápadt kislány portréját rakták, akinek hosszú, 
szalmasárga haja volt. Emlékszem, hogy már az elsô pil-
lanattól imádtam a könyvet – olyan szokatlan volt. Elraga-
dóan rémisztônek találtam az elképzelést, hogy egy lányt 
egyes-egyedül találnak egy házban, ahol mindenki más el-
halálozott kolerában. Érthetôvé vált, hogy Mary miért lesz 
olyan zsémbes és boldogtalan, és én azonnal az ô pártján 
álltam. Mary karaktere átalakul és fejlôdik a könyvben, 
amint találkozik Marthával, Dickonnal, és mindenekelôtt 
Colinnal, de én a legeslegjobban a legelején kedvelem, ami-
kor ô a „Csak Azért Is Mary Kisasszony”.

Számomra ugyanakkor a ház legalább olyan sokat je-
lentett, mint a gyerekek. Lenyûgözô volt: olyan hatalmas 
és titkokkal teli. Én is végig akartam barangolni, hogy rá-



bukkanhassak az apró elefántokkal teli szekrényekre, meg 
a régi karosszékben rejtôzô egérfészekre. Amikor Frances 
Hodgson Burnett hozzáadott még egy kísértetiesen sírdo-
gáló gyermeket, akit a jelek szerint Maryn kívül senki más 
nem volt képes meghallani, Misselthwaite Manor még iz-
galmasabb hely lett. Ám a ház csak háttér volt a kerthez. 
Gyerekként egyáltalán nem voltam oda a kertészkedésért 
(a szüleim lemondtak arról, hogy megpróbáljanak rávenni 
arra, segítsek nekik – eléggé szerettem virágokat szedni, de 
ez volt minden). A Titkos Kert azonban egészen más volt: 
ugyanolyan kísérteties és elhagyatott, mint a ház vissz-
hangos szobái. Osztoztam Mary örömében, amikor rálelt 
az elsô „finom, apró, zöld pontocskákra”, és rájött, hogy a 
kert még mindig él a szürke, sivár rózsabokrok alatt. 

Hogy folytatást írtam A titkos kerthez, azt is jelentette, 
hogy újra meg újra elolvastam az eredetit, de ettôl csak még 
jobban szerettem a történetet. A könyvet Great Maytham 
Hall fallal elkerített rózsakertjei ihlették, azé a kenti házé, 
ahol Frances Hodgson Burnett 1898-tól kezdve élt. Több 
könyvét a kert sarkában található nyári lakban írta, me-
lyet rózsák és levendulák vettek körül. A kert gyógyerejérôl 
szóló leírása – melyet Mary és Colin Varázslatnak nevezett 
– olyan meggyôzô, hogy biztos vagyok abban, ô maga is 
érezte a kert varázsát. Ami egészen bámulatos, hogy a va-
rázslat, több mint száz évvel késôbb, még mindig hat ránk.
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Első fejezet
A KIHALT HÁZBAN

Amikor Mary Lennox a nagybátyjához került Misselth-
waite Manorba, mindenki azt mondta, ilyen csúnya 

kislányt még nem látott. És ez bizony így igaz. Keskeny 
arcú, vézna gyerek volt; gyér hajú, mogorva. Sárga haja 
alatt az arca is sárgának látszott, mert Indiában született, 
és hol ilyen, hol olyan betegség verte le a lábáról. Apja, 
a munkával túlterhelt angol kormányhivatalnok, szintén 
állandóan betegeskedett. Az anyja gyönyörû asszony volt, 
de csak a mulatságon járt az esze, és vidám emberekkel 
vette magát körül. Gyerekre soha nem vágyott, és amikor 
Mary mégis megszületett, rábízta egy hindu dadára, aki 
tudta, hogy ha kedvében akar járni az úrnônek, a gyere-
ket olyan távol kell tartania tôle, amennyire ez csak lehet-
séges. Nem is háborgatta hát a beteges, nyûgös, csúnya 
kis csecsemôvel a szülôket, ahogy késôbb sem zaklatta 
ôket, amikor a csecsemôbôl ugyanolyan beteges, nyûgös, 
totyogó kis jószág lett. Mary nem is igen emlékezett rá, 
hogy a sötétbôrû dadán és a bennszülött szolgákon kívül 
valaki mást is látott volna a házban. A dada és a benn-
szülött szolgák viszont szó nélkül engedelmeskedtek neki, 
igyekeztek a kedvében járni, mert az úrnô – Mem Sahib 
– haragudott volna, ha a gyerek sír. Így aztán nem csoda, 
hogy hatéves korára olyan zsarnok és önzô gyerek vált 
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belôle, amilyen talán még nem is született erre a világra. 
A fiatal, angol nevelônô, aki azért jött, hogy írni és olvasni 
tanítsa, annyira torkig lett vele, hogy a harmadik hónap-
ban felmondott. Új nevelônôk érkeztek, de ôk még három 
hónapot se bírtak ki. Mary talán soha nem tanult volna 
meg olvasni, ha föl nem ébred benne a vágy a mesék után.

Kilencéves lehetett, amikor egy rettenetesen forró reg-
gelen rosszkedvûen ébredt. Bosszúsága csak fokozódott, 
amikor látta, hogy a szolgáló, aki az ágya mellett áll, nem 
Dadus.

– Miért te jöttél? – kérdezte az idegen asszonyt. – Nem 
engedem, hogy itt maradj! Küldd ide Dadust!

Az asszony rémülten nézett rá, és egyre azt hajtogatta, 
hogy Dadus nem jöhet. Mary dühbe gurult: ütött, rúgott, 
a nô rémülten pislogott, és egyre csak azt ismételgette, 
hogy Dadus nem jöhet Miss Sahibhoz.

Volt valami titokzatos a levegôben ezen a reggelen. 
Semmi sem a megszokott mederben folyt. A bennszülött 
szolgák közül többen hiányoztak, akiket viszont látott, 
rémült, hamuszürke arccal suhantak el mellette. De senki 
sem mondott semmit, és Dadus nem jött. Ahogy múlt a 
reggel, Maryt teljesen magára hagyták, úgyhogy végül is 
lement a kertbe, és egyedül, árván játszani kezdett egy fa 
alatt, a veranda közelében. Úgy tett, mint aki virágágyat 
csinál: apró buckákba nagy, vörös hibiszkuszokat szúrt, 
de közben egyre dühösebb lett. Szidta magában Saidit, és 
szavakat keresett, amiket majd a fejéhez vág, ha elôkerül.

– Disznó! Disznó! Ronda disznó! – mondta, mert tudta, 
hogy ez az a szó, amellyel vérig sértheti a bennszülötte-



11

ket. Ezt ismételgette fogcsikorgatva, mikor hirtelen meg-
hallotta az anyja lépteit a verandán. Az asszony nem volt 
egyedül. Csinos fiatalember állt mellette, és halk, fojtott 
hangon beszélgettek. Mary ismerte ezt a szôke fiatalem-
bert, tudta róla, hogy tiszt, és hogy nem régen érkezett 
Angliából. Jól meg is bámulta, de fôleg az anyját nézte. 
Mindig így rácsodálkozott, valahányszor látta, mert Mem 
Sahib – többnyire így szólította az anyját – szép magas, 
karcsú teremtés volt, és gyönyörû ruhákat viselt. A haja 
olyan, mint a lágyan hullámzó selyem. Finom kis orrát 
kissé megvetôen magasra tartotta, és nagy, nevetô szeme 
volt. Könnyû, lenge ruhákat viselt – Mary szerint csupa 
csipke minden ruhája. Ezen a reggelen még csipkésebb 
volt, mint valaha. Csak a szeme nem nevetett. A ragyogó 
szempár tágra meredt a rémülettôl, és könyörögve kutatta 
a fiús képû tiszt arcát.

– Csakugyan olyan borzasztó? Igazán? – hallotta Mary.
– Rettenetes – válaszolta a fiatalember elfúló hangon. – 

Rettenetes, Mrs. Lennox! Már két héttel ezelôtt fel kellett 
volna mennie a hegyekbe.

Mem Sahib a kezét tördelte.
– Tudom! – kiáltotta. – Csak azért maradtam itt, hogy 

elmehessek arra a szerencsétlen fogadásra. Milyen osto-
ba voltam!

Ebben a pillanatban olyan hangos jajveszékelés hallat-
szott a cselédlakások felôl, hogy az asszony önkéntelenül 
megragadta a fiatalember karját. Mary egész testében re-
megett. A jajveszékelés egyre vadabb lett.

– Mi ez? Mi történt? – zihálta Mrs. Lennox.
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– Valaki meghalt – válaszolta a tiszt. – Maga egy szóval 
se mondta, hogy a szolgálói között is kitört…

– Nem tudtam – zokogta Mem Sahib. – Jöjjön velem! 
Jöjjön velem! – Ezzel sarkon fordult, és berohant a házba.

Ezek után iszonyú dolgok történtek, és a reggeli izga-
lom minden titka érthetôvé vált Mary elôtt. Végzetes erô-
vel kitört a kolera, és az emberek hullottak, mint a legyek. 
Ezen az éjszakán betegedett meg Dadus is, és éppen az 
imént hunyta le örökre a szemét. Ezért jajveszékeltek úgy a 
szolgák a kunyhókban. Ugyanezen a napon három másik 
szolgálót is elragadott a kór, és eszeveszett félelmükben 
többen elszöktek. A rémület hatalmába kerítette a vidéket, 
mert már minden kunyhóban haldoklott valaki.

A második napon, a rémségektôl és a zûrzavartól ijed-
ten, Mary elbújt a gyerekszobába. Itt azután el is felejt-
kezett róla mindenki. Senki sem törôdött vele, senki sem 
vágyott utána, így hát semmit sem tudott azokról a külö-
nös dolgokról, amelyek lejátszódtak körülötte. Múltak az 
órák, és Mary felváltva sírt és aludt. Csak annyit tudott, 
hogy az emberek betegek, és idônként titokzatos, ijesztô 
hangokat hall. Egyszer belopakodott az ebédlôbe. A szoba 
üres volt, az asztal megterítve, rajta a félig elköltött ebéd 
maradványai. A székek és a tányérok rendetlenül félre 
voltak tolva, mint amikor valaki, valamilyen okból, evés 
közben hirtelen felugrik az asztaltól.

Mary evett néhány szem gyümölcsöt, egy kis süte-
ményt, és mert szomjat is érzett, megivott egy pohár bort, 
amit csaknem érintetlenül az asztalon hagytak. A bor édes 
volt, és erôs is, de errôl Mary nem tudott. Csakhamar ká-
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bult lett tôle; visszament hát a gyerekszobába, és ismét 
magára zárta az ajtót, mert félt a kunyhókból kihallatszó 
jajveszékeléstôl és a rohanó léptek zajától. A bortól any-
nyira elálmosodott, hogy alig tudta nyitva tartani a sze-
mét. Ledôlt az ágyra, és ezután hosszú ideig semmirôl 
sem tudott.

Mary mélyen aludt. A házban közben sok minden tör-
tént, de sem a jajveszékelés, sem a szaladgálás, sem a ci-
pekedés zaja nem ébresztette föl.

Amikor végre mégis fölébredt, egy ideig még fekve 
maradt, és mereven bámulta a falat. A házban tökéletes 
csend honolt; olyan csendes volt, mint azelôtt soha. Se 
hangokat, se lépteket nem hallott, és szerette volna tud-
ni, vajon felgyógyultak-e az emberek a kolerából. Vajon 
elmúltak-e a bajok? Kíváncsi volt arra, hogy ha Dadus 
meghalt, ki fogja ezután gondját viselni?

Biztosan jön majd egy új dada, aki új meséket tud, 
mert a régieket már meglehetôsen unta. Dadus miatt, aki 
meghalt, egy könnyet sem ejtett: nem volt érzelmes ter-
mészet, és soha nem törôdött senkivel. Csak a zaj, a ro-
hanás, a jajveszékelés rémítette meg, mert senkinek nem 
jutott eszébe, hogy ô is a világon van. Az emberek túl-
ságosan is kétségbe voltak esve ahhoz, hogy törôdjenek 
egy olyan gyerekkel, akit senki sem szeretett. Amikor a 
kolera kitört, az emberek csak önmagukra gondoltak. De 
ha meggyógyultak, valakinek majd csak eszébe jut ô is, 
és bejön hozzá.

Egyelôre azonban senki sem nyitotta rá az ajtót, és 
Mary csak feküdt. Úgy érezte, mintha a ház egyre csön-
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desebbé válna. Hirtelen neszt hallott a lábtörlô felôl, és 
mikor odanézett, egy kis kígyót pillantott meg. Az ál-
lat, miközben két drágakô szemével ránézett, tovasiklott. 
Mary nem félt, mert a kígyó teljesen ártalmatlannak lát-
szott, úgyhogy nem bánthatta, és különben is szemmel 
láthatóan kifelé igyekezett a szobából. Amikor észrevette, 
hogy a kislány figyeli, besiklott az ajtó alá.

„Milyen furcsa és csöndes minden! – gondolta Mary. – 
Mintha senki se lenne a házban, csak a kígyó és én.”

Ebben a pillanatban lépéseket hallott az udvar, majd a 
veranda felôl. Férfiléptek voltak. Beléptek a házba, és hal-
kan beszélgettek. Senki sem ment eléjük, hogy üdvözölje 
ôket, vagy beszéljen velük; az idegenek mintha végignyi-
togatták volna az ajtókat, és benéztek volna a szobákba.

– Kong az ürességtôl – mondta egy hang. – Az a vonzó, 
szép asszony! És azt hiszem, a gyerek is! Azt mondják, 
gyerekük is volt, bár soha nem látta senki.

Mary a gyerekszoba közepén állt, amikor néhány perc-
cel késôbb benyitottak. A csúnya, haragos arcú kislány 
összeráncolt homlokkal állt, mert éhség gyötörte, és szé-
gyellte, hogy így elhanyagolták. Az elsô férfi, aki belépett, 
magas, jól megtermett tiszt volt. Mary látta is egyszer, 
amint az apjával beszélgetett. A tiszt fáradtnak és gond-
terheltnek látszott. Mikor megpillantotta a kislányt, va-
lósággal visszahôkölt a meglepetéstôl.

– Barney! – kiáltotta. – Egy gyerek van itt. Egyedül van. 
Ilyen helyen! Úristen, ki ez?

– Mary Lennox vagyok – mondta a kislány, és mereven 
kihúzta magát. Hogy meri ez az ember „ilyen hely”-nek 
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nevezni az apja házát? – gondolta sértôdötten. – Elalud-
tam, amikor mindenki megkapta a kolerát, és éppen most 
ébredtem fel. Miért nem jön senki?

– Ez az a gyerek, akit soha nem látott senki – magya-
rázta társaihoz fordulva a férfi. – Megfeledkeztek róla.

– Miért feledkeztek meg rólam? – kérdezte Mary, és 
dobbantott. – Miért nem jön senki?!

A fiatalember, akit Barneynak hívtak, szomorúan né-
zett rá. Kicsit pislogott, és Marynek az volt az érzése, hogy 
könnyes a szeme.

– Szegény kis gyerek – mormogta. – Senki sem maradt 
életben, aki bejöhetne hozzád.

Ilyen különös és váratlan módon tudta meg Mary, hogy 
nincs se apja, se anyja. Meghaltak, és el is vitték ôket az 
éjszaka. Az a néhány szolgáló, aki életben maradt, olyan 
gyorsan odébbállt, amilyen gyorsan csak tudott. Egyikük 
sem gondolt arra, hogy él egy Miss Sahib is a világon. 
Ezért volt hát a ház olyan csendes. Jól sejtette, hogy nincs 
a házban senki, csak ô és a kis, zörgô kígyó.



16

Második fejezet
ZÖLD FUSZULYK A, MÉRGES PULYK A

M ary szívesen elnézte az anyját messzirôl, és szépnek 
találta, de mivel alig ismerte, senki sem kívánhatta 

tôle, hogy szeresse, vagy túlságosan hiányozzon neki, ami-
kor elvesztette. Egyáltalán nem is hiányzott neki. Önzô 
gyerek volt, és most is, mint mindig, csak önmagával törô-
dött. Érettebb fejjel biztosan félelmetesnek találta volna 
a gondolatot, hogy egyedül maradt a világban, de gyerek 
volt még, és mivel eddig is mindig gondját viselték, úgy 
vélte, ezután sem lesz másképpen. Egyelôre csak az ér-
dekelte, hogy kellemes emberek közé kerül-e, udvariasak 
lesznek-e hozzá, és engedik-e, hogy a saját feje után men-
jen, ahogy Dadus és a többi bennszülött szolgáló engedte.

Azt mindenesetre tudta, hogy az angol lelkészéknél, 
ahová elôször került, nem marad sokáig. Nem is akart ott 
maradni. A lelkész szegény ember volt; a házban öt, csak-
nem egykorú gyerek nyüzsgött. A gyerekek toldott-foldott 
ruhákban jártak, mindig civakodtak, és kicsikarták egy-
más kezébôl a játékokat. Mary gyûlölte ezt a zajos házat, 
és olyan kiállhatatlan volt, hogy egy-két nap után már 
egyik gyerek sem akart vele játszani. A második napon 
gúnynevet is kapott, ami végképpen kihozta a sodrából.

A gúnynév Basilnek jutott eszébe. Basil szemtelen, kék 
szemû, pisze orrú fiú volt, és Mary gyûlölte. Ezen a na-
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pon is egyedül játszott a fa alatt, éppen úgy, mint azon a 
napon, amelyen a kolera kitört. A földbôl apró halmokat 
formált, és utakat csinált, amelyek a kis kertbe vezettek. 
Basil odalépett hozzá, megállt mellette, és figyelte. Elein-
te érdeklôdéssel nézte Mary játékát, majd hirtelen eszébe 
jutott valami.

– Miért nem csinálsz egy dombot kövekbôl? – kérdezte. 
– Akkor azt mondhatnád rá, hogy sziklakert. Ide: középre 
– és áthajolt Mary felett, hogy megmutassa.

– Eredj innen! – kiáltott Mary. – Nem szeretem a fiú-
kat. Eredj innen!

Basil egy pillanatig haragosan nézett rá, aztán csúfolni 
kezdte. A húgait is mindig csúfolta. Körültáncolta Maryt, 
fintorokat vágott, nevetett és énekelt:

Zöld fuszulyka, mérges pulyka,
hajt-e már a kerted?
Ezüstharang, kagyló, pitypang,
ejnye, de összekeverted!

Addig énekelt, amíg a többi gyerek is odafigyelt, és 
vele nevetett. És Mary minél jobban dühöngött, annál 
harsányabban szólt az ének: – Zöld fuszulyka, mérges 
pulyka! – Amíg köztük volt, nem is hívták másképpen, 
csak zöld fuszulyka-mérges pulykának, és a háta mögött 
is csak így emlegették.

– A hét végén hazaküldenek – közölte vele Basil. – És 
vedd tudomásul, hogy mindnyájan nagyon örülünk neki.

– Én is örülök – mondta Mary. – De hol van az a haza?
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– Nem tudja, hol van haza! – kiabált Basil, egy hétéves 
fiú komiszságával. – Természetesen Angliában. A mi nagy-
mamánk is ott lakik, és Mabelt a múlt évben elküldték 
hozzá. De te nem a nagymamádhoz mész. Neked nincs 
is nagymamád. Neked a nagybátyádhoz kell menned. Ar-
chibald Cravennek hívják.

– Semmit sem tudok róla – vetette oda foghegyrôl Mary.
– Tudom – felelte Basil. – Te semmit sem tudsz. A lá-

nyok soha nem tudnak semmit. Én hallottam, amikor apa 
és anya beszéltek róla. Vidéken lakik egy nagy-nagy, sivár 
házban, és senki sem mer a közelébe menni. Mindig ha-
ragszik, és senkit sem tûr meg maga mellett, de ha meg-
tûrne, akkor sem menne hozzá senki. Púpos és borzasztó.

– Nem hiszek neked – mondta Mary, és a kezét a fülé-
re tapasztva, hátat fordított Basilnek. Nem akarta tovább 
hallgatni.

Késôbb mégis sokat gondolkozott a dolgon, és este, 
amikor Crawfordné megmondta neki, hogy néhány napon 
belül Angliába indul a nagybátyjához, Archibald Craven 
úrhoz, aki a misselthwaite-i kastélyban él, Mary olyan ér-
zéketlenül és konok közönnyel fogadta a hírt, hogy a há-
zaspár nem tudta, mit gondoljon róla. Igyekeztek kedvesek 
lenni hozzá, de amikor Crawfordné meg akarta csókolni, 
Mary elfordította az arcát, és mereven eltartotta magát, 
amikor Crawford úr vállon veregette.

– Csúnya kis jószág – mondta késôbb sajnálkozva 
Crawfordné. – Pedig az anyja milyen bájos teremtés volt! 
Ugyanakkor kellemes volt és jó modorú. A gyereke viszont 
a legridegebb kislány, akit valaha láttam. Basilék zöld 
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fuszulyka-mérges pulykának csúfolják, és tudom, hogy ez 
komiszság tôlük, de nem tehetek róla, én megértem ôket.

– Talán ha az édesanyja a szép kis arcával és kellemes 
modorával gyakrabban mutatkozott volna a gyerekszobá-
ban, Mary-re is több kedvesség ragad. Most, amikor ez a 
szegény, gyönyörû asszony elment, szomorú elgondolni: 
sokan nem is tudták róla, hogy gyereke van.

– Azt hiszem, nem sokba vette a kislányt – sóhajtott 
Crawfordné. – Attól kezdve, hogy a dadája meghalt, senki 
sem törôdött ezzel a kis jószággal. A szolgálók elmenekül-
tek, és a gyerek egyedül maradt a kihalt házban. McGrew 
ezredes mondta, hogy majdnem elájult, amikor kinyitotta 
az ajtót, és ott találta Maryt egyedül, a szoba közepén.

Mary egy tiszt feleségének a gondjaira bízva tette meg 
a hosszú utat Angliába. A hölgy, aki a saját gyerekeit vit-
te intézetbe, el volt foglalva a kislányával meg a kisfiával, 
és fellélegzett, amikor Londonba érve átadta Maryt an-
nak az asszonynak, akit Archibald Craven úr küldött a 
kislányért. Az asszony egyébként a misselthwaite-i kas-
tély házvezetônôje volt, és Medlock-nénak hívták. Tes-
tes, pirospozsgás, szigorú tekintetû, fekete szemû nô volt. 
Elénk bíborszínû ruhát, rojtos, fekete selyemköpenyt vi-
selt. Karimátlan, fekete kalapját fölfelé meredô, bíborszínû 
bársonyvirágok ékesítették. Ha megmozdította a fejét, a 
virágok megremegtek. Marynek sehogy sem tetszett ez 
az asszony, de miután neki általában nem tetszettek az 
emberek, ebben nem volt semmi rendkívüli. Az is nyil-
vánvaló, hogy Medlockné se tartotta valami sokra Maryt.

– Szavamra, jelentéktelen kis perszóna – mondta. – Pe-
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dig azt mondják, az anyja gyönyörû volt. Nem sokat örö-
költ a szépségébôl. Ugye, igazam van, asszonyom?

– Talán elônyére változik, ha megnô – vélte jóindu-
latúan a tiszt felesége. – Ha nem lenne olyan sápadt és 
mogorva, a vonásai nem is lennének csúnyák. A gyerekek 
annyit változnak!

– Ôrá aztán igazán ráfér – jelentette ki Medlockné. – 
De ha már errôl van szó, Misselthwaite-ben igazán nincs 
sok lehetôség arra, hogy elônyére változzék.

A beszélgetés a szállóban folyt, ahol megszálltak.
Az asszonyok azt hitték, hogy Mary semmit sem hall, 

mert egy kicsit távolabb állt tôlük, az ablaknál. A rohanó 
omnibuszokat, bérkocsikat és az embereket figyelte, de 
azért minden szót hallott, és a beszélgetés felébresztette 
a kíváncsiságát. Kíváncsi volt a nagybátyjára és a helyre, 
ahol élni fog. Milyen lehet Misselthwaite, és milyen ember 
a nagybácsi? Milyen az, ha valaki púpos? Mary még soha-
sem látott púpos embert. Indiában talán nem is volt olyan.

Mióta Mary idegenek közé került, és Dadus nem volt 
mellette, nagyon magányosnak érezte magát, és furcsa 
gondolatai támadtak: olyanok, amelyektôl maga is meg-
lepôdött. Most kezdett gondolkozni azon, hogy ô tulaj-
donképpen miért nem tartozott soha senkihez, még akkor 
sem, amikor éltek a szülei. Ó valójában senkinek nem volt 
a kislánya, mint a többi gyerek, akiknek szülei vannak. 
Neki csak szolgálói voltak, meg ennivalója,, meg ruhája, 
de soha senki nem törôdött vele. Nem tudta, hogy ennek 
a saját, kellemetlen lénye az oka – hogy is tudhatta vol-
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na, hogy az ô lénye kellemetlen? Másoknál természetesen 
észrevette, hogy kiállhatatlanok, de saját magánál nem.

Mary úgy érezte, hogy közönséges, tulipiros arcával és 
ízléstelen, karima nélküli kalapjával Medlockné a legkelle-
metlenebb asszony, akit valaha is látott. Másnap, amikor 
továbbindultak Yorkshire-be, Mary magasra emelt fejjel 
lépegetett végig az állomáson, a vasúti kocsi felé, és olyan 
távol Medlockné-tôl, amennyire csak lehetett, nehogy azt 
higgyék, hogy együvé tartoznak. Nagyon bosszantotta a 
gondolat, hogy valaki esetleg azt hihetné, ô ennek az asz-
szonynak a kislánya.

Medlocknét viszont sem Mary, sem Mary véleménye 
nem zavarta. Az a fajta asszony volt, aki „nem bírja a 
gyerekek ostobaságait”. Legalábbis ezt mondta volna, ha 
megkérdezik. Egyébként a nôvérének a lánya éppen az 
utazás napján tartotta az esküvôjét Misselthwaite-ben, s 
így Medlockné szívesebben maradt volna otthon, de tud-
ta, hogy kényelmes, jól fizetett házvezetônôi állását csak 
úgy tarthatja meg, ha mindig és azonnal teljesíti Archi-
bald Craven úr kívánságait. Még kérdezni sem mert tôle 
soha semmit.

– Lennox százados és felesége meghaltak kolerában 
– mondta Craven úr a maga rideg, szófukar modorában. 
– Lennox százados a feleségem bátyja volt, és én vagyok 
a kislány gyámj a. A gyereket idehozzuk. Magának kell 
Londonba utaznia érte.

Mit volt mit tenni, Medlockné összecsomagolta a kis 
útitáskáját, és elutazott.
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Mary sápadtan és haragosan ült a vasúti kocsi sarká-
ban. Olvasnivalója nem akadt, két vékony, fekete kesztyûs 
kis keze az ölében pihent. Fekete ruhájában még színte-
lenebbnek rémlett, mint egyébként, és puha, fakó haja 
kicsúszott a fekete selyemkalap alól.

– A legrosszabbul nevelt kislány, akit életemben láttam 
– állapította meg magában Medlockné. A házvezetônô még 
sohasem látott olyan gyereket, aki ilyen tétlenül elüldögélt 
volna. Végül is ô fáradt bele a figyelésbe, és élénk, kemény 
hangon beszélni kezdett:

– Azt hiszem, jó lesz, ha elmondok magának egyet-
mást arról a helyrôl, ahová jön – mondta. – Mit tud a 
nagybátyj áról?

– Semmit – felelte Mary.
– A szülei soha nem beszéltek róla?
– Nem – mondta összeráncolt homlokkal Mary. Azért 

ráncolta össze a homlokát, mert eszébe jutott, hogy sem 
az apja, sem az anyja nem beszéltek vele soha semmirôl.

– Hm, hm – hümmögött Medlockné, és mereven néz-
te a kislány furcsa, tartózkodó kis arcát. Néhány percig 
hallgatott, azután ismét elkezdte:

– Azt hiszem, mégiscsak jó lesz, ha egyet-mást megtud 
róla, hogy felkészüljön rá. Különös helyre kerül.

Mary egy szót sem szólt, és ez a szemmel látható kö-
zöny zavarba hozta Medlocknét, de újabb lélegzetvétel 
után mégis folytatta:

– A kastély hatalmas, de komor épület. Craven úr büsz-
ke is rá a maga módján, és bizony Craven úr modora 
nem valami szeretetreméltó. A ház hatszáz éves, és a láp 
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szélén épült. Majdnem száz szobája van, de a legtöbbet 
zárva tartják, mert nem használják. Sok a kép és a szép, 
öreg bútor, meg mindenféle holmi, ami évszázadok óta 
összegyûlt. Hatalmas park van körülötte, meg kertek és 
évszázados fák. Némelyiknek az ága a földet söpri. – Szü-
netet tartott, és újabb lélegzetet vett. – De más azután 
semmi sincs – fejezte be hirtelen.

Mary akarata ellenére figyelni kezdett. Amit hallott, 
annyira más volt, mint amit Indiában látott, és az új dol-
gok mindig érdekelték. A kíváncsiságát viszont nem volt 
szándékában elárulni, így hát szótlanul ült. Ez a makacs 
hallgatás egyike volt Mary ellenszenves tulajdonságainak.

– Nos? – kérdezte Medlockné. – Mit szól hozzá?
– Semmit – mondta Mary. – Nem ismerem az ilyen 

helyeket.
Medlockné kurtán felnevetett.
– Ejnye – mondta –, maga olyan, mint egy vénasszony. 

Nem érdekli?
– Nem számít – felelte Mary. – Igazán nem számít, hogy 

érdekel-e vagy sem.
– Ebben igaza van – hagyta rá az asszony. – Nem szá-

mít. Hogy minek kell Misselthwaite Manorba jönnie, azt 
nem tudom. Hacsak nem azért, mert ez a legegyszerûbb 
megoldás. Craven úr nem fog magával törôdni, ez az egy 
biztos. Soha semmivel sem törôdik. – És mint akinek 
még idejében eszébe jut valami, hirtelen félbeszakította 
saját magát. – Púpos – mondta. – Azért olyan mogorva. 
Savanyú fiatalember volt, és míg meg nem nôsült, azt sem 
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tudta, mit kezdjen a rengeteg pénzével meg a hatalmas 
kastélyával.

Mary, bár semmiképpen nem akart érdeklôdést mutat-
ni, az asszonyra nézett. Meglepte, hogy a púpos embernek 
felesége van. Erre sose gondolt. Medlockné, aki beszédes 
teremtés volt, látva Mary meglepetését, nagyobb kedvvel 
folytatta (mással úgysem tudta volna agyonütni az idôt):

– Bájos, édes kis teremtés volt az úrnô, és Craven úr a 
föld alól is kikaparta volna neki, amit kívánt. Senki sem 
akarta elhinni, hogy feleségül megy hozzá, de hozzáment. 
Az emberek azt mondták, hogy a pénzéért lett a felesé-
ge, de ez nem igaz. Egészen biztos, hogy nem azért ment 
hozzá. Mikor az asszony meghalt…

Mary önkéntelenül összerezzent.
– Ó, meghalt?! – kiáltott fel akaratlanul. Hirtelen eszébe 

jutott egy francia tündérmese, amelyet valamikor olvasott. 
Egy szegény, púpos emberrôl és egy gyönyörû hercegkis-
asszonyról szólt, és ez hirtelen szánalommal töltötte el 
Archibald Craven úr iránt.

– Igen, meghalt – válaszolta Medlockné. – És ez még 
különcebbé tette Craven urat, mint amilyen volt. Senkivel 
sem törôdik. Nem akar embert látni. Az év legnagyobb 
részét távol tölti, és ha Misselthwaite-be jön, bezárkózik a 
nyugati szárnyba. Az egyetlen Pitchert kivéve senkit sem 
enged magához. Pitcher egy öreg fickó, de ô szolgálta ki 
gyerekkorában, és ismeri a természetét.

Mindez úgy hangzott, mintha könyvbôl olvasta vol-
na, és bizony nem derítette föl Maryt. Lakatlan, százszo-
bás kastély, amelyben a legtöbb szoba zárva van, kastély, 
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amely a láp szélén áll, akármi is az a láp – bizony ez elég 
siváran hangzott. És egy púpos ember, aki maga is be-
zárkózik. A kislány szorosan összezárt szájjal kinézett 
az ablakon. Szinte természetesnek látszott, hogy közben 
megeredt az esô, és szürke, ferde sávban zuhogva, sûrûn 
paskolta az ablaktáblákat. Ha az a szép kis asszony élne 
még, felvidítaná számára a házat azzal, hogy olyan lenne, 
mint az édesanyja volt. Ki-be sétál a szobákban, társaság-
ba jár a csupa csipke ruháiban. De hát meghalt.

– Ne is számítson arra, hogy látni fogja Craven urat, 
mert fogadok, hogy nem találkozik vele – mondta Med-
lockné. – És azt se képzelje, hogy lesznek, akikkel be-
szélgethet! Magában kell majd játszania, és magának kell 
gondoskodnia a szórakozásáról. Majd megtudja, melyik 
szobába szabad bemennie, és melyikbe nem. Kert van 
sok. De ha bent van a házban, ne kódorogjon, és ne ke-
resgéljen összevissza! Craven úr ezt nem tûri.

– Nem fogok keresgélni – ígérte a savanyú kis Mary, és 
a szánalma amilyen hirtelen felébredt az imént Archibald 
Craven úr iránt, most ugyanolyan hirtelen megszûnt, és 
arra gondolt, hogy a nagybácsi kiállhatatlan ember, aki 
megérdemli mindazt, ami vele történt.

Ismét kinézett az ablakon, amelyen patakokban folyt az 
esôvíz; nézte a szürke zivatart, amelyik olyan volt, mint-
ha soha többé nem akarna megszûnni. Ahogy sokáig és 
állhatatosan figyelte az esôt, a szürkeség egyre sûrûbb és 
nyomasztóbb lett. Mary elaludt.




