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I.

Köd. Tejfehér, áthatolhatatlan, sûrû köd.
Semmi nem látszott New York híres kikötôjébôl. A látvány, amelyre 

annyira készültem – a szigetek, a folyók torkolata, az erôd a parton 
– rejtve maradt, sûrû köd fala mögé rejtôzött. 

Hajónk lassan haladt a révkalauz mögött befelé a nyílt tengerrôl a 
folyó vizére. A korlátnál állva meresztgettem a szemem, de semmit 
nem tudtam kivenni a partból. Az utasok csalódottan mormogtak, 
panaszkodtak. Tizenkilenc napon át csak a végtelen óceánt láttuk 
magunk körül, most pedig, amikor végre felbukkanhatna elôttünk 
a szárazföld, a várva várt Újvilág, csak a tejfehér, gomolygó párát lát juk 
belôle.

Összeszorult a szívem, és izgalmamba árnyalatnyi félelem vegyült, 
pedig az elmúlt napokban már alig vártam, hogy végre partot ér-
jünk. Tizenkilenc nap végtelenül hosszúnak tûnt az óceánon, az elsô 
négyet ráadásul rettenetes tengeribetegségtôl gyötörve töltöttem, 
egyetlen falat étel, egyetlen korty ital nem maradt meg bennem, 
csak feküdtem félig ájultan az ágyamon, s ahhoz is alig volt erôm, 
hogy a fürdôbe kivánszorogjak. Most pedig itt voltam, célhoz értem 
– és semmit nem láttam New York várva várt csodáiból. 

A reggeli köd nagyon lassan kezdett oszladozni. Már mélyen bent 
jártunk a kikötôben, amikor legalább a part körvonalait, a mólókat 
és a mellettük lehorgonyzott hatalmas hajókat ki tudtam venni végre. 
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Óriási volt a kikötô. A korlátnál állva lenyûgözve figyeltem, hány 
tucat kisebb-nagyobb hajó között manôverezünk át a révkalauz 
nyomában. Voltak ott vitorlás hajók, kisebb gôzösök, de olyan óriási 
tengerjárók is, amelyek mellett még „Az óceán napsugara” is eltör-
pült. 

A parton végre épületek körvonalai is kirajzolódtak. Az egyik fiatal 
steward megállt mellettem egy percre, és egy tömör, hosszú falra mu-
ta tott.

– Clinton Castle – magyarázta. – A Bevándorlási Hivatal kiren-
deltsége. Reménykedjünk, hogy nem sok hajó fut be egyszerre, kü-
lönben órákig kell majd várakozni a hivatalnokoknál.

MacLeod kapitány és Mr. Cole a hajóhoz illesztett lépcsô tetején 
búcsúztak el tôlem. Szívélyesen megszorították a kezemet, kifejezték 
reményüket, hogy az elsô néhány nap viszontagságaitól eltekintve 
kellemesen telt az utam a hajón, aztán minden jót kívántak és kér-
ték, hogy ha legközelebb írok Lidleswell kapitánynak, feltétlenül 
adjam át neki üdvözletüket. 

Táskáimat szorongatva óvatosan lépdeltem le a hajó oldalához tá-
masztott lépcsôn. Amikor az utolsó fokról lelépve elôször tettem 
amerikai földre a lábam, önkéntelenül is megborzongtam, a nagy 
pillanat áhítata azonban gyorsan szertefoszlott, amikor egyenruhás 
rendôrök léptek mellém, és udvariasan, de határozottan felkértek, hogy 
ne álljam el az utat, haladjak tovább.

A mólón azért megálltam egy percre. Hûvôs, csípôs volt a reggeli 
levegô, de a felhôk mögül már elôtörtek az elsô kellemesen meleg 
napsugarak. Újra szilárd talaj volt a lábam alatt. Egy másik konti-
nens, egy másik világ, egy ismeretlen, hatalmas ország földje.

1869. június 18. napján megérkeztem az Újvilágba.

n
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Az utazás az óceánon át hosszú volt és eseménytelen – utóbbihoz 
azt is hozzátenném: szerencsére. A tengeribetegség elmúltával sze-
rettem a kabinom elôtt, a szélárnyékban olvasgatni. Mr. Cole átho-
zatott nekem egy kényelmes nyugágyat az elsô osztályról, néha el is 
szunyókáltam benne – a végére már-már kezdtem megszeretni a 
tengert a maga végtelen hullámaival és soha el nem csituló szélára-
maival. Amikor ez utóbbit megemlítettem MacLeod kapitánynak, 
elôször értetlenül nézett rám, aztán nagyot nevetett, és elmesélte, 
lehet, hogy én „soha el nem csituló széláramokat” érzek, de a tenge-
részek ezt az állapotot nevezik szélcsendnek, és az igazi tengeri szél, 
az valami egészen más – bár, ha az elsô néhány napi állapotomra 
gondol, azt kívánja, inkább ne is tapasztaljam meg soha, milyen az, 
amikor valóban feltámad a szél a tengeren. Az idôjárással egyébként 
mindvégig szerencsénk volt: az egész út alatt tiszta volt az ég, nem 
keveredtünk viharba, nem esett az esô. 

Tanítótársaim, akikkel csak az utazás ötödik napján ismerkedtem 
meg, nagy csalódást keltettek bennem. A legkisebb lelkesedés nélkül 
készültek a küldetésükre, s nem csináltak titkot belôle, hogy csak a 
pénz miatt jelentkeztek a feladatra. Négyen írek voltak, ketten skótok, 
évek óta állandó munka nélkül mindannyian. Nem értették a lelke-
sedésemet, amivel a küldetésre készültem, s néhány nap után világossá 
is tették, hogy nem vagyok kívánatos a társaságukban. 

Az utasok között szerencsére így is sok érdekes és rokonszenves 
ember akadt, akivel beszélgetve könnyebben múltak a hosszú órák. 
Utazott velünk például egy térképész, akirôl kiderült, hogy már 
többször is megfordult a 49. szélességi foktól délre esô vidékeken. 
Érdeklôdésemet hallva azonnal a tapasztalt utazó szerepét öltötte 
magára, s nem gyôzött ijesztô történeteket mesélni az indiánokról, 
akik idôrôl idôre „megvesznek” és fellázadnak a fehér emberek ellen. 
Az aranyásókról is megvolt a véleménye, nagyon elítélôen nyilatko-
zott róluk, rosszféle népség az, magyarázta, szedett-vedett, erôszakos 
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társaság, sehol nem látják ôket szívesen. Az aranyásók és a vándor 
marhapásztorok, az a két legrosszabb fajta népség azon a vidéken, 
senki és semmi nincs biztonságban tôlük, és ha csapatostul megje-
lennek egyik vagy másik kisvárosban, a férfiak már zárják is be a házba 
az asszonyaikat és nyúlnak a puskáért. 

– És a seriffek? – kérdeztem riadtan. – Nekem azt mondták a 
Missziónál, arrafelé kemény emberek a seriffek.

A térképész úgy tett, mint aki fontolóra veszi a kérdést.
– Ilyen is, olyan is akad közöttük – felelte végül. – A többségük 

kétségtelenül rendes ember. Sok közöttük a leszerelt katona, aki 
nem talált magának más munkát a háború után. Persze bôven akad 
olyan seriff is, aki egy húron pendül a gazemberekkel. Úgyhogy én 
csak azt mondhatom, aki arra a vidékre készül, jól teszi, ha minél 
nagyobb társasághoz csatlakozik, lehetôleg fegyveres kísérôkkel. 

A Misszió által adott tájékoztatás, de még az elindulásom napján 
kapott teljesen friss kiadású útikönyv sem festett ilyen borús képet a 
vidékrôl, így némi fenntartással kezeltem a térképész kinyilatkozta-
tásait. Próbáltam más utasoktól is érdeklôdni, de azon a vidéken 
senki sem volt ismerôs. A legmegbízhatóbbnak tûnô tájékoztatást 
még egy kereskedôtôl kaptam, aki maga ugyan soha nem járt arrafelé, 
azonban ügynökök útján rendszeresen vásárolt állatbôröket és pré-
meket odavalósi vadászoktól. Ô azon a véleményen volt, hogy Ore-
gon és Montana semmivel sem veszélyesebb, mint bármely más 
gyéren lakott vidék. Ahol nagy távolságra vannak egymástól a tele-
pülések és nehézkes a közlekedés, ott mindig felbukkannak csavargók 
és más rossz szándékú emberek, de ahogyan ô hallotta, a helyi rend-
fenntartó erôk mind ezekkel a vándor csibészekkel, mind az indiá-
nokkal jól elboldogulnak. A seriffek keménykezûek – a mendemon-
dák szerint néha túlságosan is –, de a lakosság is hajlik rá, hogy ha 
például lótolvajláson kapnak valakit, ami arrafelé fôbenjáró bûnnek 
számít, rövid úton elbánjanak vele és felhúzzák az elsô fára. Kemény 
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arrafelé az élet, megkeményedtek hát az emberek is, bölcselkedett a 
prémkereskedô.

A személyzet néhány naponta visszaállította egy órával a fedélzeti 
órákat, hogy ne érezzük majd meg az Anglia és az Egyesült Államok 
keleti partvidéke közötti idôeltolódást. Ezeken a napokon még las-
sabban telt az idô, pedig én már az út felénél is türelmetlenül szá-
moltam az érkezésig hátralévô napokat. Ezerszer is végiggondoltam, 
vajon milyen élet vár rám az óceán túlpartján, érdemes volt-e odahagyni 
érte megszokott, jól ismert kis világomat, hátrahagyni rokonokat, 
barátokat, mindent és mindenkit, aki körülvett egész eddigi életem 
során. Az óceán végtelen kékjének nyugodt hullámzását figyelve sokat 
merengtem eddigi életemen és döntéseimen, végül azonban mindig 
ugyanarra az eredményre jutottam: hiba lett volna nem élni a lehe-
tôséggel, amelyet váratlanul felkínált nekem a sors. Megfutamodás 
lett volna otthon maradni, önként adva fel az álmaimat. Világot 
láthatok, új embereket ismerhetek meg, új helyen, ismeretlen világban 
próbálhatom ki magamat, biztattam magam, s erôsen reménykedtem, 
hogy nem fogok kudarcot vallani. 

n

Az Újvilág kapujában, a Bevándorlási Hivatalban kínzó lassúsággal 
haladtak a sorok, a hivatalnokok néha tizenöt-húsz percen át is fag-
gatták az érkezôket. Közel háromórás várakozás után végre odalép-
hettem egy unott arcú tisztviselô elé, aki meghallva, hogy határozott 
idôre szóló munkaszerzôdéssel érkeztem, nem is foglalkozott velem 
többet, gyorsan bejegyezte egy vastag könyvbe az adataimat, azután 
közönyös hangon közölte, hogy beléphetek az Egyesült Államok te-
rületére. 

A Hivatal kijáratánál hatalmas tömeg tolongott. Emberek lökdö-
sôdtek, kiabáltak mindenféle nyelveken, családtagok keresték egymást, 
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érkezôk nézelôdtek tétován, harsány munkástoborzók hirdették, 
hogy aki dolgozni akar, máris jöjjön, mások szállást kínáltak nagy 
hangon, és persze ételt és italt is nyújtogattak felém mindenféle árusok. 
A táskáimat szorongatva igyekeztem elôre furakodni. Mindenfelé 
nézelôdtem, riadtan kerestem, hol lehet, aki énrám vár, és hogyan 
találom majd meg ebben a kavargó áradatban. Az aggodalom, hogy 
esetleg elkerülhetjük egymást, még az érkezés izgalmánál is erôsebb volt. 

A tömeg legsûrûbb részébôl kivergôdve szerencsére máris megpil-
lantottam két lelkészi körgalléros férfiút, akik egy pad mellett állva 
„Az Anglikán Egyház Missziója” feliratú táblát emeltek a magasba. 

Odasiettem hozzájuk és bemutatkoztam.
– Isten hozta Amerikában, Miss Pickerington! – Az idôsebbik férfi 

erôsen megszorongatta a kezemet. – Gardner tiszteletes vagyok, az 
úr pedig itt a kollégám, Lane tiszteletes.

A bemutatott Lane tiszteletes egy papírt tartott a kezében a többi 
tanítótársam nevével, és érdeklôdött, ôk sokkal hátrébb voltak-e a 
sorban. Ôszintén bevallottam, hogy a nagy tolongásban nem is figyel-
tem, merre lehetnek. Az utolsó napokban már a hajón is alig láttam ôket. 

– Semmi baj, akkor várunk. – Gardner tiszteletes rám mosoly-
gott. – Üljön le egy kicsit, Miss Pickerington. A csomagjait az em-
bereink majd elhozzák a poggyászkiadóból, maga csak pihenjen 
nyugodtan.

A közel háromórás sorbanállástól elcsigázottan rogytam le a padra. 
Mr. Gardner bátorítón mosolygott rám, Mr. Lane pedig folyamatosan 
a Hivatal épülete felôl kiáramló tömeget pásztázta a tekintetével. 

Ahogyan egy kicsit megnyugodtam, én is a hatalmas embertömeget 
kezdtem figyelni. Lenyûgözô áradat volt: más és más típusú emberek, 
más és más nyelvek, más és más öltözékek... Mintha az egész világ 
erre az egyetlen térre sûrûsödött volna össze itt, New York kapujá-
ban, ezen a napfényes délelôttön. Tágra nyílt szemmel bámultam a 
kavargó embersereget, és hirtelen nagyon kicsinek éreztem magam.
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– A nagy olvasztótégely – mosolygott rám Mr. Gardner. – Aligha 
van olyan nemzet a világon, amely ne képviseltetné itt magát. Látná 
csak Brooklynt vagy Manhattant! Elég átmenni egy utca túloldalára 
és máris mintha egy másik országba, vagy akár egy másik kontinensre 
került volna az ember! Sokat persze most nem fog látni belôle, mert 
holnap reggel már indul is tovább.

– Ezek szerint már eldôlt, hová küldenek? – kérdeztem izgatottan.
– Eldôlt, kisasszony, de ezt majd Cameron tiszteletes mondja el 

Önnek a központban. Szerencséje van, hogy Cameron éppen New 
Yorkban van gyógykezelésen. Nála jobban senki nem ismeri azt a 
vidéket, már évek óta ô a Misszió helyi képviselôje. 

Ezzel elfordult és a kollégájával kezdett beszélgetni, egyértelmûen 
jelezve, hogy ennél többet nem árulhat el nekem. 

Fél egy is elmúlt már, amikor kollégáim végre felbukkantak a kijá-
ratnál – én pedig úgy éreztem, helyettük is a föld alá süllyedek szé-
gyenemben. Mind a hatan kialvatlanok, borostásak és láthatóan 
erôsen másnaposak voltak. Ahogy közelebb értek, már az áporodott 
izzadtságszagot is érezhettük, amelyet árasztottak. 

Két nyitott kocsiba osztottak szét minket, én Mr. Gardnerrel és a 
két skóttal kerültem össze. Mr. Gardner most már nem mosolygott, 
csak szûkszavúan megkérdezte a két kollégát, rendben volt-e minden 
a Bevándorlási Hivatalnál, aztán az ugyancsak szûkszavú igenlô vá-
laszok után hátradôlt az ülésen és összepréselt szájjal elfordult, mintha 
az utat figyelné.

n

Az Anglikán Misszió amerikai központja egy kétszintes házban 
mûködött, elôtte kis elôkert húzódott hamisítatlan angol rózsaágyá-
sokkal. Érkezésünkre idôsebb hölgy sietett elô, megállt elôttünk és 
csíptetôs szemüvege mögül alaposan végigmért mindannyiunkat.
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– Joanna Peabody vagyok, a Misszió irodájának vezetôje – mutat-
kozott be szárazon. Erôsen másnapos társaim láttán leplezetlenül 
elhúzta az orrát, aztán intett, hogy menjünk be.

A ház, ahová érkeztünk, mintha a Misszió liverpooli irodájának 
szerényebb másolata lett volna: ugyanolyan stílusú bútorok, a padlón 
ugyanolyan színû szônyegek, az ablakok elôtt ugyanolyan mintázatú 
függönyök. Mrs. Peabody egy tágas, kényelmesen berendezett iro-
dába vezetett minket a földszinti folyosó legvégén. 

– Örömmel látom, hogy többé-kevésbé épségben megérkeztek 
hozzánk – mondta egyenletes, száraz hangon, amelyben azonban 
nyoma sem volt semmiféle örömnek, mint ahogy az arcán sem látszott 
semmiféle érzelem. Megvárta, amíg mindannyian helyet foglalunk a 
kör alakba állított székeken, aztán kimérten folytatta: 

– A mai délutánt a hivatalos ügyeknek szenteljük, azután mindenkit 
vár a szállása. Eredetileg mindannyiukat a Misszió közeli vendéghá-
zában terveztem elszállásolni, de úgy látom, az uraknak szorosabb 
felügyeletre van szükségük, ezért ôk itt maradnak, és itt töltik az 
éjszakát az alagsori vendégszálláson. Miss Pickeringtont egy kollé-
gám átkíséri a vendégházunkba a Fisher térre. Vacsorát mindenki a 
szállásán kap majd, de hogy addig se maradjanak éhen, elôkészítet-
tünk egy kis frissítôt.

Felemelte az asztalán álló csengôt és jó erôsen megrázta, mire fehér 
fôkötôs szobalány lépett be.

– Hozhatja a teát és a szendvicseket, Muriel – közölte vele Mrs. 
Peabody. – A többieknek pedig szóljon, hogy készítsék elô a ven-
dégszállást az alagsorban hat fôre, valamint vacsorát ugyancsak hat fô 
részére itt a házban. 

A lány bólintott és kisietett. Mrs. Peabody újra végignézett rajtunk.
– Mindannyiuknak megvan a végleges beosztása, amelyet Came-

ron tiszteletes már le is egyeztetett a helyszínen a közigazgatás helyi 
képviselôivel. 
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Az asztalon heverô papírokra pillantott és pergô nyelvvel számomra 
teljesen ismeretlenül csengô helyiségneveket sorolt. A hat férfi közül 
hármat Kelet-Oregonba, hármat Dél-Oregonba küldenek, foglalta 
össze végül, aztán tartott egy perc szünetet, kollégáim azonban sem-
milyen reakciót nem mutattak. Láthatóan fogalmuk sem volt róla, 
hol vannak ezek a vidékek, de nem is érdekelte ôket. 

Mrs. Peabody felém fordult.
– Miss Pickerington szolgálati helye Montana állam északnyugati 

vidékén lesz – közölte. 
Montana északnyugati vidéke... Lázasan próbáltam felidézni ma-

gamban az ezerszer látott térképet. Magas hegyek rémlettek fel, folyók 
és aprócska települések. 

Montana lesz hát az otthonom a következô öt évben.
– Eredetileg úgy terveztük, mindannyian gôzhajóval mennek fel 

az Erie-tóhoz – folytatta Mrs. Peabody. – Cameron tiszteletes tapasz-
talatai szerint azonban a nemrégiben megnyílt új vasútvonalakon 
gyorsabban és kényelmesebben eljuthatnak a szolgálati helyükre. 
Miss Pickerington holnap reggel máris vonatra száll, a poggyászát 
még ma este kivitetjük az állomásra. Önök, uraim, csak késôbb in-
dulnak egy másik vonattal.

Kopogtak az ajtón, és az elôbbi szobalány lépett be kerekeken guruló 
zsúrkocsit tolva maga elôtt. Szendvicseket, süteményt, teát és vizet hozott. 

Miközben ettünk, a két tiszteletes nagy térképet terített ki az író-
asztalon, és halkan beszélgetve egymásnak mutogatták Oregon és 
Montana vidékeit. Mrs. Peabody megint csengetett és utasította a 
belépô szobalányt, szóljon Cameron tiszteletesnek, hogy várjuk. A lány 
már éppen távozni akart, amikor Mrs. Peabody utána szólt:

– Szóljon a konyhán, hogy melegítsenek fürdôvizet. Az urakat az 
uzsonna után elengedem, hogy felfrissíthessék és kipihenhessék ma-
gukat. Ôk csak holnap délután indulnak, lesz még idônk megbe-
szélni mindent.
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Az egyik skót két falat sütemény között érdeklôdött, kimehetné-
nek-e délután sétálni egy kicsit a városba. A két tiszteletes kérdôn 
nézett egymásra, mielôtt azonban bármelyikük is megszólalhatott 
volna, Mrs. Peabody éles hangja már meg is adta a választ.

– Sajnálom, uraim, de errôl szó sem lehet. Önök mindannyian 
egyházunk képviselôi itt Amerikában, és elvárjuk Önöktôl, hogy 
ehhez méltó módon viselkedjenek. Megfürdenek, megborotválkoz-
nak, kialusszák magukat, és holnapra, mire el kell indulniuk a szol-
gálati helyükre, talán ismét úgy fognak kinézni, ahogyan azt a kép-
viselôinktôl elvárjuk. Sajnos itt a környéken sok az alkoholt 
forgalmazó hely, és ahogy látom, Önöknek most nagyon nem tenne 
jót, ha még több alkoholt fogyasztanának, ezért ragaszkodnom kell 
hozzá, hogy egészen a holnapi indulásig ne hagyják el a központ 
épületét. – Látta a készülô tiltakozást, de megelôzte. – A Misszió 
központja természetesen nem börtön, az ajtót napközben nyitva 
tartjuk, Önök pedig szabad emberek. De szabadjon rámutatnom, 
hogy amennyiben a kérésem ellenére eltávoznának a házból, azt 
kénytelen leszek a Misszióval kötött szerzôdésük súlyos megsértése-
ként értékelni, és életbe léptetni az ehhez fûzôdô következményeket.

Úgy mondta el mindezt egy szuszra, hogy közben egy pillanatra 
sem változott a hangszíne, s az arca is rezzenéstelen maradt. A hat 
férfi csak bámult rá, mint akik képtelenek felfogni, amit hallottak, 
végül kényszeredetten bólintottak. Mrs. Peabody megvárta, amíg 
elfogynak a szendvicsek és a tea, aztán ismét becsengette a szoba-
lányt, érdeklôdött, hol marad már Cameron tiszteletes, de meg sem 
várta a választ, hanem utasította a lányt, hogy a tanító urakat vezesse 
le az alagsori szobákba. Miután a hat férfi megadóan kisorjázott, 
Mrs. Peabody hátradôlt karosszékében és fürkészô pillantást vetett rám.

– Nem akarok titkolózni, Miss Pickerington. A hely, ahová küld-
jük, nem tartozik Montana civilizáltabb vidékei közé. Én a magam 
részérôl azt javasoltam, inkább valami közelebbi, fejlettebb vidékre 
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küldjük, de Cameron tiszteletes ragaszkodott ehhez a kiküldetési 
helyhez, mivel pedig ô a Misszió helyi képviselôje, aki mindenkinél 
jobban ismeri a vidéket, elfogadtuk a véleményét. A pályázata nagyon 
megnyerte a tiszteletes tetszését.

Nem tudtam, mit kellene válaszolnom erre. Megköszönjem a bizal-
mat? Megtiszteltetésnek vegyem, hogy a legvadabb vidékre küldenek?

Az ajtó ebben a pillanatban kivágódott, és a legmagasabb férfi rob-
bant be rajta, akit valaha láttam. Igazi égimeszelô volt, egy fejjel ma-
gasodott még Lane tiszteletes fölé is, aki pedig ugyancsak nem volt 
alacsony ember.

– Jóságos ég, Joanna, ugye nem akarja azt mondani, hogy ezek a 
szánalmas alakok voltak a legjobb jelentkezôk egész Angliában? 

Mrs. Peabody felpillantott – szinte teljesen hátra kellett hajtania a 
fejét ültében, hogy az égimeszelô szemébe nézhessen.

– Szegény ember vízzel fôz, Alex – mondta nyugodtan. – Egyébként 
pedig hadd mutassam be Pickerington kisasszonyt.

A hórihorgas fickó felém fordult és keskeny arcán barátságos vigyor 
terült szét.

– Nagyon örvendek, kisasszony – biccentett felém. – Alexander 
Cameron tiszteletes, de szólítson csak Alexnek, ahogyan mindenki 
teszi ebben a házban. Amerikában sokkal kevésbé merevek a társa-
dalmi érintkezés szabályai, majd maga is beleszokik. 

– Nagyon örülök, uram – préseltem ki magamból egy udvarias 
üdvözlést, miközben döbbenetemet igyekeztem palástolni. 

A hórihorgas férfiban semmi nem volt, ami egy tiszteletesre, az 
egyház emberére emlékeztetett volna. Nemcsak körgallért nem viselt, 
de az öltözéke is inkább a tanyasi gazdákéra hasonlított: durva szövésû 
nadrág, egyszerû kék ing, széles nadrágtartó, a lábán vastag talpú 
bakancs. Az arcán sem az otthon megszokott, jellegzetesen emelke-
dett lelkészi kifejezés ült, sokkal inkább valami kisfiús vigyorgás és 
állandó, csillapíthatatlan kíváncsiság.


