
1

L Á N YO K A  K A S T É LY B Ó L

Rupáner-Gallé Margó

LÁNYOK A KASTÉLYBÓL



2

R U P Á N E R -G A L L É  M A R G Ó



3

L Á N YO K A  K A S T É LY B Ó L

Aba Könyvkiadó
Budapest, 2012



4

R U P Á N E R -G A L L É  M A R G Ó

Lányok a kastélyból
© Rupáner-Gallé Margó, 2012

Szerkesztô
Tamási Izabella

Tipográfia, tördelés
Soltész Attila

Borítóterv
Sobota

Felelôs kiadó
Az Aba Könyvkiadó igazgatója

1114 Budapest, Bartók Béla út 55.
Telefon: 06-1/212-2443

E-mail: atlantic.new@chello.hu
www.atlanticpress.hu

Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bôvített
illetve rövidített kiadásának, televíziós változat elkészítésének,
megfilmesítésének, idegen nyelvekre való lefordításának, online
terjesztésének jogát. A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes
mû, sem annak részlete semmilyen formában, sem elektronikus, sem
nyomdai úton, sem fénymásolt formában vagy más adattárolási
módszerrel nem  sokszorosítható. 

© Aba Könyvkiadó, 2012
ISBN 978-615-5033-76-6



5

L Á N YO K A  K A S T É LY B Ó L

„Létezik valahol egy hely,

Hol gyermekkorod új életre kel,

Csillagok, a folyó és a nap,

A fûzfák felett szálló madarak.”
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Arlene Harris reményvesztetten állt irodájának ablaká-
nál. Sötét pillantása a fényárban úszó fôvárosra esett, de
Budapest egyik legelôkelôbb irodaházának hetedik eme-
letérôl csak kihalt, esô áztatta utcákat látott elterülni maga
alatt. A faliórára nézett, hajnali három óra volt. Hirtelen
szél remegtette meg a nyitott ablakot, és a lány karja liba-
bôrös lett. A csésze kávét, amit már jó ideje a kezében
szorongatott, letette a mahagóni asztalra, majd lassan vé-
gigsimított a Velencében készült nemes bútordarab tükör-
sima lapján. Az asztalon egy könnycsepp landolt. Egész
teste reszketni kezdett a hidegtôl és a hirtelen rátört féle-
lemtôl, aztán szaggatott zokogás tört fel belôle. Már nem
is emlékezett, mikor történt meg vele utoljára, hogy sírt.
Éveken át sikerült rendíthetetlenül magabiztosnak és si-
keresnek mutatkoznia mások és önmaga elôtt, most azon-
ban ismét az összeomlás szélén állt.

Pedig annak idején, amikor elôször történt vele ilyen,
megesküdött, hogy soha többé nem lesz kiszolgáltatva
senkinek! Azt meg végképp a sors fintorának tekintette,
hogy most ugyanahhoz az emberhez kell fordulnia segít-
ségért, aki miatt ezt a fogadalmat tette, és hogy ugyan-
olyan magányos, mint annak idején, mikor betöltötte a ti-
zenhetet.

Az volt édesanyja halálának az éve, és az az év, amikor
el kellett hagynia akkori otthonát, hogy Londonba költöz-
zön, anyai nagynénjéhez. Belsôépítészetet és lakberende-
zést tanult, majd elhelyezkedett gyakornokként egy jó
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nevû ingatlanügynökségnél. Miután ott kellô tapasztala-
tot szerzett, állást ajánlottak neki, amit ô boldogan elfoga-
dott. Munkában töltött elsô napjának estéjén büszkén in-
dult haza Fran nénihez, de amikor kezében egy üveg
toszkán vörösborral beviharzott a nappaliba, a nagynénit
a földön heverve találta, élettelenül.

Ismét egyedül maradt, és ettôl a naptól kezdve még üre-
sebb lett az élete, bár anyagi gondjai akkoriban még nem
voltak. Ismét Magyarországra költözött, és a nagynénje
által ráhagyott örökségbôl megnyitotta saját belvárosi in-
gatlanirodáját, melyre joggal lehetett büszke. Csak a mun-
kájának élt, évrôl évre sikeresebb lett, karrierje egy nyíl-
vesszô sebességével ívelt felfelé.

Az elmúlt év azonban egyáltalán nem úgy alakult, aho-
gyan remélte. A gazdasági világválság mindenekelôtt az
ingatlanpiacot sújtotta, így Arlene most bedobozolt hol-
mijai között sétált végig a márványpadlón szétterülô vi-
lágos perzsaszônyegen. Végérvényesen tönkrement. Ha
üzletfelei beperelik, minden értéktárgyának lefoglalása
után is még mindig tetemes összeggel fog tartozni a ban-
koknak.

A lift felé menet ezek a kevéssé derûs gondolatok fog-
lalkoztatták, s csak akkor zökkent ki komor töprengésé-
bôl, amikor a lift megállt. Megigazította fekete kosztüm-
jét, mely legalább tökéletesen illett gyászos hangulatához.
Miközben átvágott a parkolón, tompán hallotta elegáns
cipôjének kopogását. A bérelt kocsibeállóban munkán kí-
vüli egyetlen szerelme, egy fekete sportkocsi várta. Beült
az autóba, belélegezte a bôrülés jellegzetesen fanyar illa-
tát, és indított.

Az éjszaka közepén gyorsan kiért az autópályára, s
ahogy egyre távolodott a várostól, furcsa és egyben meg-
magyarázhatatlan megkönnyebbülést érzett. Már hónapok
óta küzdött a talponmaradásért, de legbelül régen tudta,



9

L Á N YO K A  K A S T É LY B Ó L

hogy ez a perc elkerülhetetlenül el fog jönni. Most, hogy
végérvényessé vált: nincs tovább, valamelyest vigasztalta,
hogy annyi keményen átdolgozott év után végre kivehet
egy pár szabadnapot. Már nincs miért aggódnia, legfel-
jebb azért, hogy tudja-e törleszteni az adósságait. Még el
is mosolyodott, amikor eszébe jutott, hogy ha ez még-
sem sikerülne, legalább a börtönben lesz ideje kipihenni
magát.

Felszabadultságában beletaposott a gázpedálba, és még
jobban belesüppedt a puha, krémszínû bôrülésbe. Két órá-
val késôbb rákanyarodott a Kristályhegyre vezetô isme-
rôs útra, és amikor rápillantott a mûszerfalon villogó órára,
megdöbbent. Hat óra volt, ami azt jelentette, hogy keve-
sebb idô alatt ideért, mint ahogyan tervezte.

Most kezdte érezni az ébren töltött éjszaka hatását. Úgy
gondolta, okosabb lesz egy kis szünetet tartani, mielôtt
még el találna aludni a volánnál. A következô kiállónál
letért az útról, és a jármûvet egy erdôszéli parkolóhoz kor-
mányozta. Kiszállt, és jólesôen kinyújtóztatta fáradt, ólom-
súlyúnak tûnô tagjait.

Pár percig sétált, és közben eszébe jutott, milyen régen
volt utoljára szerencséje ilyen friss erdei levegôt szívni,
mely élénkítôbben hatott a legfeketébb kávénál is. Kris-
tálytisztán emlékezett rá, hogy mikor érezte ezt az illatot
elôször életében. Akkor, amikor édesanyjával ideköltöz-
tek nevelôapjához.

Azon a napon anyja kocsijának hátsó ülésén gubbasz-
tott, és várakozásteljesen álmodozott leendô új otthoná-
ról. Nézte a mellettük elsuhanó tájat, és igyekezett mélyen
emlékezetébe vésni a kastélyhoz vezetô út minden apró
részletét. Még ma is érezte a rettentô izgatottságot, mely
átjárta, miközben várta, hogy végre megérkezzenek. Ak-
kor alig tudta fegyelmezni magát, hogy ne ugráljon örö-
mében, és ne kérdezze meg minden fél percben, mikor



10

R U P Á N E R -G A L L É  M A R G Ó

érnek már oda végre, milyen a kastély, milyen lesz az új
apukája, és milyenek az új testvérkék, akikrôl már régóta
álmodozott.

Édesanyja valahogy nem értette, miért olyan izgatott.
Már induláskor rámordult, hogy egy jól nevelt gyermek-
nek nem illik állandóan fecsegni, mert az ilyesmi a felnôt-
tek idegeire megy. Ellentmondást nem tûrô hangon figyel-
meztette, hogy nem szabad locsogással és haszontalan
kérdésekkel zavarnia ôt vezetés közben. Onnantól pedig,
hogy megérkeznek, próbáljon meg egyszer az életben il-
lemtudóan viselkedni. Vagyis csak akkor beszéljen, ha
kérdezik, és ne kíváncsiskodjon, mert azzal szégyent hoz
a mama fejére, aminek csúnya következményei lesznek.
És mivel a kislánynak már nem egyszer volt szerencséje
átélni, mit jelentenek azok a bizonyos „csúnya következ-
mények”, inkább beleharapott alsó ajkába, háta mögött
összekulcsolta apró kezecskéit, és megszeppenve beült a
kombi hátsó ülésére. Illedelmesen megigazította sötétkék
szoknyájának redôit, aztán egész úton elmélázva morzsol-
gatta azokat.

Azon törte a kis fejét, vajon milyen lesz az új családja,
hogy a nevelôapja, akinek még a nevét sem tudta, kedves
ember-e, és van-e bajusza, mert ô az apukáját mindig is
bajusszal képzelte el. Találgatta, hogy fiú, vagy lánytest-
vérei lesznek-e, mert „Anyuka” – ahogyan anyját hívta –
még ezt sem tartotta fontosnak elmondani.

Az erdô mélyérôl puskalövések dördültek bele a reg-
geli csendbe, és ez visszarántotta Arlene-t a jelenbe. Hely-
beli vadászok lehettek. A lövések legalább elterelték a fi-
gyelmét. Igyekezett szabadulni komor gondolataitól, és
úgy döntött, nem mereng tovább a múltbéli rossz emléke-
ken. Elhatározni ezt könnyebb volt, mint végrehajtani.
Nehéz szívvel ült vissza a volánhoz, és kelletlenül indult
tovább egykori otthona, a hegy tetejére épült kastély felé.
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A lustán kanyargó meredek utakon csak nehezen tu-
dott haladni. A sûrû erdô alig engedett át valamit a reggeli
napsütésbôl, és ha itt-ott mégis átsejlett a napnak egy-egy
sugara a fák között, az hirtelen úgy elvakította, hogy az
utat sem látta. Éppen úgy döntött, hogy megint megáll egy
pihenôre, amikor elôbukkant egy kôfal, melyhez patinás
kovácsoltvas kapu tartozott.

Hát újra itt vagyok! – sóhajtott, miközben kinyitotta a
kocsi ajtaját. Orrát megcsapta a nedves erdô illata, a ko-
rábbi esô éppen csak kezdett felszáradni. Vízcseppek csil-
logtak a téglákra kapaszkodó iszalagokon és rózsákon is,
az erdôbôl pedig madarak csicsergése hallatszott. Körül-
nézett, és rögtön elfogta a bizonytalanság. Bejutni nem
tudott, mert a kapun rozsdás lakat lógott, de maga a bejá-
rat is furcsán elhanyagoltnak tûnt. A fekete festék nagy
része márt lepattogzott, a kerítésen mindenfelé elvadult
indák tekergôztek.

Arlene belesett a kapurácsok között. Igen, a kert sokat
vesztett egykori szépségébôl, a derékig érô füvön és ga-
zon kívül mást nem is nagyon lehetett látni belôle. Az ör-
dögbe – gondolta. Nem azért utazott több órát, hogy zárt
ajtókat találjon! Ekkor eszébe jutott az a hely, amin át gyer-
mekként többször kiszökött. Elindult hát körbe a kôfal mel-
lett, ami tûsarkú cipôben nem bizonyult egyszerû vállalko-
zásnak. Nehézkesen, de azért sikerült elérnie a fûvel benôtt
nyíláshoz, mely annyi év után még ugyanott volt, ahol gyer-
mekkorából emlékezett rá, az öreg kôfal tövében.

Régen kijárat volt, de akkor most legyen bejárat! Így
bíztatta magát, miközben kilépett cipôjébôl, és nagy ne-
hezen átpréselte magát a fûvel, folyondárral benôtt gyer-
mektestre méretezett hasadékon.

Éppen az jutott eszébe, hogy mennyivel könnyebben át
tudott itt csusszanni kislányként, amikor váratlanul mind-
két lába kiszaladt alóla, és arccal elôre elhasalt. Egy kisebb
tónak is beillô hatalmas sártócsába esett. Pár végtelennek
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tûnô pillanatig levegôt sem kapott a döbbenettôl. Ahogy
felemelte a fejét, az iszap kesernyés ízét érezte a szájában.
A tisztábbik kezével kétségbeesetten igyekezett kitörölni
a szemébôl a sarat, hogy lásson is valamit. Idôbe telt, amíg
kikecmergett a pocsolyából, s közben nem is sejtette, hogy
valaki egy ablakból figyeli, és éppen a rendôrséget tár-
csázza, hogy bejelentse: ismeretlen személy gyanús kö-
rülmények között behatolt a kastély területére.

* * *

Fél órával késôbb Arlene a kastélyhoz legközelebb esô
rendôrkapitányság fogdájában csücsült, sárosan és meg-
alázottan, ráadásul mezítláb. Nem kellett volna odakerül-
nie, hiszen egyszerû magánlaksértésért nem sittelik le az
embert, de neki sikerült.

Amikor alig két perccel a kastélykertbe történt belépése,
vagy inkább beesése után a kertajtónál lefékezett a rend-
ôrautó – micsoda szerencsétlen véletlen már az is, hogy
pont ott voltak a környéken –, és az egyik rendôr elkezdte
szólongatni, hogy azonnal hagyja el a kastély területét,
Arlene, ahelyett, hogy odasétált volna, futásnak eredt, és
elbújt a gondnok házikója mögötti fészerben. Ebbôl az
lett, hogy a két zsarunak át kellett kutatnia az egész elha-
nyagolt állapotban lévô parkot, s amikor rátaláltak a régi
szerszámosláda mögött, ô, aki soha nem volt még hason-
ló helyzetben, dühében még kiabálni is kezdett. Amikor
az egyik rendôr megpróbálta karon fogni, hogy kikísérje
a kastélyból, teljes erejével ellökte magától. Ezek után
persze, hogy a kapitányságon kötött ki, és most már mond-
hatott akármit, minden szava gyanús volt.

– Biztos úr, kérem, hányszor mondjam még el, hogy
tizenhét éves koromig ez a kastély volt az otthonom, és
hogy az apámhoz jöttem – mondta majdnem nyöszörög-
ve kínjában, amikor a parancsnok elé vezették.
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– Aha, hát persze, az apjához, aki nem tudott róla, hogy
maga ide érkezik, viszont meg sem ismerte senki, hanem
feljelentették birtokháborításért. És az hány éve is volt,
hölgyem, hogy maga itt lakott? Igazán sajnálom, de amíg
nem találunk valakit, aki igazolja ezt a kis mesét, nem
engedhetem el! És ha megbocsát, most felhívom a birtok
gondnokát. Megkérdezzük tôle, ismer-e egy bizonyos
Arlene Harris kisasszonyt. – A rendôr leplezetlen iróniá-
val ejtette ki a nevét. – Továbbá szíves engedelmével át-
futtatjuk a rendszeren az autóját, hogy megbizonyosod-
junk róla, nem lopott-e véletlenül.

– Remélem, ez csak egy rossz vicc, biztos úr – kiáltott
Arlene a zsaru után. – Ha megnézné a forgalmi engedélyt,
ettôl a mûvelettôl nyugodtan megkímélhetné magát, és
engem is.

A kapitány nem fogadta meg a tanácsot. Talán kicsit
többet tudott a forgalmi engedélyek hamisíthatóságáról,
mint Arlene. A telefonkagylóhoz nyúlt, hogy tárcsázza a
kastélyt.

* * *

A kastély idôs gondnoka botjára támaszkodva bicegett
az ösvényen, takaros házikójának buja virágoskertjén ke-
resztül. Megállt, kezét ôszes hajához emelte, hogy meleg
barna szemei elôl eltakarja a napot, de így is hunyorogva
tudott csak felnézni a cseresznyefára, melyen kedvenc
gerlepárja ücsörgött. Annyira belefeledkezett a látványba,
hogy majdnem elfelejtette: valójában a feleségéhez igye-
kezett, hogy megoszthassa vele a mai kalandos reggel ese-
ményeit. Még mielôtt odaért volna a házhoz, a kastély elô-
csarnokának nyitott ablakán keresztül meghallotta a telefon
erôszakos csörgését. Fejcsóválva, nehézkes léptekkel in-
dult vissza a bejárati ajtó felé, melyhez négy, márványból
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kirakott lépcsôfok vezetett. A telefont haszontalan modern
találmánynak tartotta, ami szerinte csak arra való, hogy
pénzt csaljanak ki gyanútlan emberekbôl. Reszketô kezé-
vel felemelte a kagylót, és elfúló hangon szólt bele:

– Tessék, Márai-kastély!
– Jó napot kívánok, Ferger úr, Bolla kapitány vagyok a

rendôrségrôl – hallatszott a vonal túlsó végérôl.
– Á, Bolla úr, mit sikerült kiderítenie? – kérdezte az

öreg izgatottan.
– Nos, a betolakodójuk egy hölgy, bizonyos Arlene

Harris, azt állítja, hogy a kastély az otthona.
– Uramisten! Arlene Harrist mondott? – kérdezte za-

vartan az öreg, miközben egyre erôsebben szorította a te-
lefonkagylót, és arca egyre fehérebb lett.

– Ezek szerint ismeri? – hangzott az újabb, meglepett
kérdés.

– A nemjóját, hát persze, hogy ismerem! Ez egy ször-
nyû félreértés. Te jó ég! Én vagyok a hibás, én nem ismer-
tem meg annyi év után. Szegény kislány, hogy hozhattam
ilyen helyzetbe?! Nézze, azonnal el kell engednie, biztos,
hogy igazat mond! – hadarta kétségbeesetten a gondnok.

– Nos, azzal nincs is gond, de valakinek be kellene jönni
érte, mert az autója egyelôre itt marad ellenôrzésre. Ezen
kívül jó lenne, ha valamilyen magyarázatot is kapnék a
történtekre. Erre szükség lesz a jegyzôkönyvhöz – mondta
a magáét a kapitány.

– Szívesen elmennék érte én magam, hogy minél ha-
marabb tisztázni lehessen ezt a félreértést, de sajnos az
állapotom miatt most nem tehetem. Gondoskodni fogok
róla, hogy valaki haladéktalanul hazahozza ôt és kiszaba-
dítsa szegénykémet ebbôl a kellemetlen helyzetbôl. Ad-
dig is viszonthallásra, még jelentkezem! – Kattant a vo-
nal, és a rendôrnek már nem volt módja válaszolni.

* * *
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Két órával késôbb azonban Arlene még mindig a rend-
ôrségi fogda egyik zárkájában ült. Egy kényelmetlen
priccsen vacogott, mert a hideg egyre elviselhetetlenebb
volt. Kelletlenül nyúlt hát a szürke, cseppet sem bizalom-
gerjesztô kinézetû takaróért, amely a párnára volt hajto-
gatva. Miközben maga köré csavarta, megkönnyebbülten
állapította meg, hogy bár a textildarab a klór és öblítô sza-
gának kellemetlen elegyét árasztja, minden bizonnyal ki
lett mosva, és legalább attól nem kell tartania, hogy elkap
valamit. Egy pillanatra eszébe jutott, hogy miféle alakok
használhatták ô elôtte, de gyorsan elhessegette a gondola-
tot. Törökülésben, magába roskadva ült az ágyon az öreg
plédbe csavarodva, és azon lamentált, hogy rosszabb már
úgysem lehet. Pár perccel késôbb rá kellett jönnie, hogy
ebben hatalmasat tévedett.

Halálosan kimerültnek érezte magát. Már éppen lecsu-
kódtak volna a szemei, amikor a folyosó végén lévô ajtó
kinyílt, és lépések zaját hallotta. A hirtelen betolakodó erôs
fény miatt csak annyit tudott kivenni, hogy két alak köze-
ledik. Az egyik a hangja alapján az ismerôs rendôrkapi-
tány volt, a másik pedig nyilván egy lehetséges zárkatárs.
Igyekezett inkább nem odanézni, tekintetét a padlóra sze-
gezte. A lépések egyre közeledtek, a két férfi végül meg-
állt a zárka rácsos ajtaja elôtt.

Csak be ne dugjanak valakit ide mellém – jutott az eszébe,
s ahogy bosszankodva felemelte fejét, egy valószínûtle-
nül kék szempár gúnyos, majdhogynem megvetô pillan-
tásával találta szemben magát. Ezt a szempárt Arlene ezer
közül is felismerte volna. Leon állt ott elôtte, talán az utolsó
ember a Földön, akivel ilyen helyzetben találkozni szere-
tett volna. A férfi továbbra is kíváncsian méregette, s köz-
ben mosolygott, de Arlene ezt úgy érzékelte, hogy pimasz,
kárörvendô vigyor terült szét az arcán. Abból, ahogyan
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Leon megszólalt, az derült ki, hogy nem is tévedett na-
gyot.

– Nocsak, nocsak, úgy látszik, vannak dolgok, amik
soha nem változnak – szólalt meg a férfi mélyebb han-
gon, mint amilyenre a lány régebbrôl emlékezett. – Nem
úgy nézel ám ki, mint aki egy divatlapból lépett elô. És ezt
ne vedd sértésnek, lehet, hogy még túl finoman is fogal-
maztam. Szóval, mi a fene történt veled? – kérdezte Leon,
de mindjárt meg is gondolta magát. – Tudod mit, ne is
fáradj! Valójában nem nagyon érdekel!

Arlene tisztában volt vele, hogy elég rémesen festhet.
Kontyba tûzött haja az agyagos sárnak köszönhetôen
összeállt és ragacsos szénakazalként tornyosult a feje te-
tején. Arca maszatos volt, ruhája is merô kosz és bogáncs,
a harisnyája több helyen elszakadt. Azt viszont sehogy
sem értette, mivel érdemelte ki ezt a cseppet sem szívé-
lyes üdvözlést a fiútól, akit pár évvel ezelôtt a legjobb
barátjának vélt.

Zavarában az arcbôre elôször enyhe piros színezetet
kapott, de ahogy Leon gorombaságait hallgatta, ez a szín
égô vörösre váltott. De akár lila is lehetett volna, mert
Arlene-t elöntötte a düh. Kezeit ökölbe szorította, elszá-
molt magában tízig, és csak azután szólalt meg:

– Sajnos, tényleg vannak dolgok, amik nem változnak!
A te faragatlan modorodon, mint látom, semmit sem csi-
szoltak az évek – mondta kimérten. – Még mindig nem
tudod például, hogy ha ismerôssel találkozol, illik köszön-
ni... Egyébként megtudhatnám, hogy kerülsz ide?

– Edvárd bácsi kért meg, hogy vigyelek haza – vála-
szolta Leon, aki nem tudta, hogy bosszankodjon vagy
nevessen, de végül az utóbbi megoldást választotta. – Meg
kell mondjam, hogy nem lelkesedtem, de most már örü-
lök, hogy eljöttem érted, mert ez a látvány mindent megér,
kis bajkeverô.




