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1.

Ebben az évadban Párizs üzleti világa az Hotel Majesticben gyűlt össze 
villásreggelire. A világ valamennyi nemzete képviselve volt, a franciákról nem 
is  szólva.  Itt,  a  fehér  asztalnál  folytak  az  üzleti  tárgyalások,  s  a  zenekar 



hangjainál, pezsgősüvegek durranása és női csevegés közepette, kötötték meg 
az üzleteket.

A  szálloda  drága  szőnyegekkel  borított,  pompás  halljában,  a  forgó 
üvegajtó közelében, méltóságteljesen járkált fel-alá egy jól megtermett férfi, 
aki ősz hajával és erélyes, borotvált arcával Franciaország hősi múltját idézte 
fel az ember emlékezetében.  Fekete, széles frakk,  selyemharisnya és csatos 
lakkcipő volt rajta. Mellén ezüstlánc fityegett. Ő volt a főportás, a Majestic-
szállót kezelő részvénytársaság megszemélyesítője.

Köszvényes  kezét  hátratéve  megállt  az  üvegfal  előtt,  ahol  a  zöld 
ládákban  virágzó  fák  és  pálmalombok  közt  ebédeltek  a  vendégek.  E 
pillanatban valami professzorhoz hasonlított, aki a növények és rovarok életét 
tanulmányozza az akvárium üvegfalán keresztül.

A nők szépek voltak, ez tagadhatatlan. A fiatalok ifjúságuk varázsával 
és  szemük  csillogásával  bűvölték  el  a  férfiakat:  kéken  csillogott  az 
angolszászok  szeme,  sötéten,  mint  az  éjszaka,  a  dél-amerikaiaké, 
ibolyaszínben a franciáké.  Az idősebb nők feltűnő toalettjükkel  fűszerezték 
hervadó szépségüket, mint valami pikáns mártással.

Nos, igen, ami a nőket illeti, minden rendben lett volna. A vendéglőben 
ülő férfiakról azonban már nem mondhatta el ugyanezt a főportás.

Honnan a pokolból bukkantak elő a háború után ezek az elhájasodott 
ficsúrok tömzsi  termetükkel,  szőrös ujjaikkal,  amelyeken gyűrűk csillogtak, 
gyulladásos arcukkal, amelyet alig fogott a borotva?

Minden áldott reggel itt ültek, és mohón habzsolták a legkülönbözőbb 
italokat.  Szőrös  ujjaik  pénzt  szőttek  a  levegőből,  pénzt,  pénzt  és  megint 
pénzt… Legtöbbjük Amerikából jött ide, abból az elátkozott országból, ahol 
az  emberek  térdig  aranyban gázolnak,  s  arra  készülnek,  hogy potom áron, 
szőröstül-bőröstül felvásárolják a derék Óvilágot.

2.

Egy  Rolls-Royce  gördült  zajtalanul  a  szálloda  bejárata  elé  -  hosszú 
gépkocsi, mahagóni karosszériával. A főportás láncát csörgetve a forgóajtóhoz 
sietett.

Elsőnek egy középtermetű, sápadt, csaknem pergamen sárga arcú férfi 
lépett be; rövidre nyírt, fekete szakálla volt és húsos, duzzadt orra. Hosszú, bő 
öltönyt viselt, keménykalapját a homlokába húzta.

Megállt,  és  bosszúsan  várta  útitársnőjét,  aki  egy  fiatalemberrel 
beszélgetett.  Ez a fiatalember a bejárat oszlopa mögül  ugrott  elő, amikor a 
gépkocsi megérkezett. A nő végre biccentett fejével, és a forgóajtón át belépett 
a  szálloda  halijába.  Ez  volt  a  híres  Zoja  Monrose,  Párizs  egyik 
legválasztékosabban  öltözködő  hölgye.  Fehér  szövetkosztüm  volt  rajta, 



amelyet  csuklótól  könyökig  hosszú,  fekete  majom-  prém  díszített.  Kis 
nemezsapkáját  a  világhírű  Collot  tervezte.  Hanyag,  fesztelen  mozdulatai 
biztonságról  tanúskodtak.  Szép volt,  karcsú  és  magas,  nyaka hosszú,  szája 
kissé nagy, orra kissé pisze. Kékesszürke szeméből hűvösség és szenvedély 
áradt.

- Megebédelünk, Rolling? - fordult a keménykalapos férfihoz.
- Nem. Még ebéd előtt beszélni akarok vele.
Zoja Monrose elnéző mosollyal adta tudtul, hogy megbocsátja a férfi 

válaszának  érdes  hangját.  Ebben  a  pillanatban  berontott  az  ajtón  az  a 
fiatalember,  aki  az  imént  Zoja  Monrose-zal  beszélgetett  a  gépkocsinál. 
Kigombolt, kopottas felöltő volt rajta, kezében sétabot és puhakalap. Izgatott 
arcát  szeplők  borították.  Gyér,  sörtés  bajusza  mintha  csak  oda  lett  volna 
ragasztva  az  orra  alá.  Szemlátomást  kezet  akart  nyújtani  Rollingnak,  ez 
azonban ki sem vette kezét felöltője zsebéből, hanem még érdesebb hangon 
így szólt:

- Negyedórát késett, Szemjonov.
-  Feltartóztattak… Éppen a mi ügyünkben… Ezer bocsánat… Minden 

rendben van… Beleegyeztek… Holnap elutazhatnak Varsóba…
- Ha  továbbra  is  úgy  ordít,  hogy  az  egész  szálloda  meghallja, 

mindjárt kivezetik - mondta Rolling, rámeresztve a fiatalemberre kissé zavaros 
szemét, s olyan pillantást vetett rá, amely nem sok jót ígért.

- Bocsánat… hiszen csak suttogok… Varsóban már minden elő van 
készítve:  az útlevél,  a  ruházat,  a  fegyver és  minden, ami  kell.  Április  első 
napjaiban átlépik a határt…

- Mi ketten Mademoiselle  Monrose-zal most  megebédelünk - szólt 
Rolling. - Közben menjen el ezekhez az urakhoz, és mondja meg nekik, hogy 
ma délután öt óra körül beszélni akarok velük. De figyelmeztesse őket, hogy 
ha  netán  megpróbálnának  az  orromnál  fogva  vezetni,  átadom  őket  a 
rendőrségnek…

Ez a jelenet 192… május elején játszódott le.

3.

Pirkadatkor egy kétevezős csónak kötött ki Leningrádban a Kresztovka-
folyón, az evezősklub kikötőtutajának közelében.

Két ember szállt ki a csónakból, s a víz partján pár szót váltottak. Csak 
egyikük beszélt, éles és parancsoló hangon, a másik a bővizű csendes, sötét 
folyóba bámult. A Kresztovszkij-sziget sűrű bozótjain túl a tavaszi hajnal pírja 
már szétömlött az éjszaka kéklő sötétjében.

A két  ember  most  a  csónak  fölé  hajolt,  egy gyufa  fellobbanó  fénye 
megvilágította arcukat. Csomagokat húztak elő a csónak fenekéről. Az, aki a 



beszélgetés  során  hallgatott,  magához  vette  a  csomagokat,  és  eltűnt  az 
erdőben, a másik pedig beugrott  a csónakba,  ellökte magát a parttól,  és az 
evezősvillák csikorogtak, ahogy gyors tempóban evezni kezdett.  Az evezős 
körvonalai  átsuhantak  a  víz  hajnalpírban  égő  csíkján,  majd  beleolvadtak  a 
túlsó  part  árnyékába.  Könnyű  hullámok  verődtek  csobbanva  a  kikötőtutaj 
oldalához.

Ezen  az  éjszakán  Taraskin,  a  Szpartak  ismert  versenyzője,  az  egyik 
könnyű versenycsónak „vezérevezőse",  tartott  ügyeletet  a  klubban.  Talán a 
fiatalsága volt az oka, vagy talán a tavasz, hogy Taraskinnak nem volt kedve 
könnyelműen  alvásra  pazarolni  az  élet  gyorsan  tovaröppenő  óráit,  hanem 
inkább ott ült a térdét átkulcsolva a kikötőtutajon, a folyó andalítóan csobogó 
hullámai felett.

Volt min gondolkoznia ebben az éjszakai csendben. Azok az átkozott 
moszkvaiak,  akik  nem  is  szagoltak  igazi  vizet,  egymás  után  két  nyáron 
megverték  az  evezősklubot  az  egyesben,  a  négyesben és  a  nyolcasban.  Ez 
bosszantotta Taraskint.

Az igazi sportember azonban tudja, hogy vereségeken keresztül vezet az 
út a győzelemhez. Ez a tudat, s talán még a friss fűtől és nedves fáktól illatozó 
tavaszi  hajnal  varázsos  szépsége  öntötte  most  Taraskinba  azt  a  lelki 
nyugalmat, amelyre elengedhetetlenül szüksége volt ahhoz, hogy kellőképpen 
felkészülhessen a nagy júniusi versenyekre.

A kikötőtutajon üldögélő Taraskin látta, amint a kétevezős csónak kiköt, 
majd  ismét  eltávolodik  a  parttól.  Taraskin  általában  nyugodt  közönnyel 
szemlélte  az  élet  jelenségeit.  Ezúttal  azonban  valami  különös  dologra  lett 
figyelmes: az a két ember, aki partra szállt, úgy hasonlított egymáshoz, mint 
egyik evező a másikhoz. Egyforma volt a termetük, egyforma bő köpeny volt 
rajtuk, mindkettőnek a fejét homlokba húzott puhakalap fedte, és hegyes kis 
szakálluk is egyforma volt.

De hát utóvégre a köztársaság törvényei senkinek sem tiltják meg, hogy 
éjnek  idején  hasonmásával  kószáljon,  szárazon  és  vízen.  Taraskin 
valószínűleg nyomban meg is feledkezett volna a hegyes szakállú idegenekről, 
ha ugyanaznap reggel nem történik valami különös esemény az evezősklub 
melletti kis nyírfaerdőben, egy bedeszkázott ablakú, omladozó villában.

4.

Amikor  a  szigetek  cserjéi  fölött  a  rózsaszínű hajnalból  előbukkant  a 
nap, Taraskin izmait ropogtatva nagyot nyújtózott, és bement a klub udvarára, 
hogy  összeszedje  a  forgácsokat.  Hat  óra  múlt  néhány  perccel.  Most 
megcsörrent  a  kertajtó,  és  kerékpárját  vezetve  Vaszilij  Vitaljevics  Selga 
közeledett a nedves ösvényen.



Selga edzett  sportoló volt,  izmos  és  könnyű mozgású,  középtermetű, 
kemény  nyakú,  gyors,  nyugodt  és  óvatos.  A bűnügyi  nyomozó  hatóságnál 
dolgozott, és inkább csak testedzés céljából sportolt.

- No, mi újság, Taraskin elvtárs? Minden rendben? - kérdezte, miközben 
kerékpárját  a  tornáchoz támasztotta.  -  Eljöttem egy kis  testmozgásra… no, 
nézd csak, mennyi szemét, ejnye, ejnye.

Levetette  zubbonyát,  sovány,  izmos  karjain  feltűrte  ingujját,  és 
hozzálátott,  hogy kitakarítsa a klub udvarát, ahol még szanaszét hevertek a 
kikötőtutaj javításából ottmaradt anyagok.

- Ma kijönnek a fiúk a gyárból. Akkor aztán egyetlen éjszaka alatt 
rendet  teremtünk  -  mondta  Taraskin.  -  Nos,  hogy  határozott,  Vaszilij 
Vitaljevics? Részt vesz a hatosban?

- Még nem tudom, hogy lesz - felelte Selga, miközben elgurított egy 
kátrányos- hordót. - Egyrészt, persze, meg kell verni a moszkvaiakat, másrészt 
azonban félek, hogy nem lehetek pontos… Közbejött valami ostoba ügy.

- Már megint azokkal a banditákkal van baj?
- Nem, többről van szó: nemzetközi méretű bűntényről.
- Kár - mondta Taraskin. - Evezhettünk volna egy kicsit.
Kimentek  a  kikötőtutajra.  Selga  egy darabig  nézte,  mint  táncolnak a 

fényfoltok  a  folyón,  azután  koppantott  a  seprűnyéllel,  és  halkan  így  szólt 
Taraskinhoz:

- Nem ismeri véletlenül a közeli villák lakóit?
- Egyikbe-másikba a télen beköltöztek hajléktalanok.
- És  nem  tud  arról,  hogy  valamelyikbe  március  közepe  körül 

költöztek be?
Taraskin  tűnődve  bámult  a  napsütötte  folyóra,  és  egyik  lábával 

vakargatni kezdte a másikat.
- Amott, a kiserdőben van egy elhagyott villa - mondta végül. - Négy 

héttel ezelőtt, erre biztosan emlékszem, láttam, hogy füstölög a kéménye. Még 
beszéltünk  is  róla:  vajon hajléktalanok költöztek-e  be,  vagy talán  banditák 
ütöttek benne tanyát?

- Látott valakit abból a villából?
- Várjon csak, Vaszilij Vitaljevics. Alighanem éppen ma láttam őket.
És  Taraskin  elbeszélte,  miféle  két  embert  látott  kikötni  hajnaltájt  a 

mocsaras parton.
- Úgy, úgy - bólogatott Selga, összehúzva szúrós szemét. - Gyerünk, 

mutassa meg azt a villát - mondta aztán, és megtapogatta revolvertáskáját.

5.



A kis  erdő  csenevész  nyírfái  között  meghúzódó  nyaraló  lakatlannak 
látszott; erről tanúskodtak a korhadt falépcsők és a zsaluk felett bedeszkázott 
ablakok. A félemeleten betört ablaktáblák, a ház sarkait a lefolyócső roncsai 
alatt benőtte a moha, az ablakpárkány alatt pedig laboda nőtt.

-  Igaza  van,  itt  lakik  valaki  -  mondta  Selga,  miután  a  fák  mögül 
szemügyre vette a házat, majd óvatosan megkerülte. - Ma is jártak itt… De mi 
az ördögnek kellett nekik az ablakon át bemászni? Jöjjön csak ide, Taraskin, 
itt valami nincs rendjén.

Gyors  léptekkel  odamentek  a  feljárathoz.  A  lépcsőkön  lábnyomokat 
láttak.  A  fel  járattól  balra  félig  leszakadva  csüngött  a  zsalu  az  ablakon  - 
látszott rajta, hogy nemrég tépték le. A befelé nyíló ablak tárva-nyitva volt. Az 
ablak  alatt  a  nedves  homokban  megint  lábnyomokra  bukkantak.  Nagy 
lábnyomok  voltak,  szemlátomást  egy  testes  ember  lábának  nyomai;  majd 
ismét más lábnyomokat fedeztek fel, valamivel kisebbeket és keskenyebbeket, 
amelyek lábheggyel befelé fordultak.

- Ezek itt a feljáratnál egy másik cipő nyomai - jegyezte meg Selga.
Bepillantva az ablakon, halkan füttyentett, majd bekiáltott:
- Hé,  öregem,  nyitva  van  az  ablaka,  nehogy  aztán  elvigyenek 

valamit!
Semmi válasz. A félhomályban derengő szobából kellemetlen, édeskés 

szag áradt.
Selga  még  egyszer  bekiáltott,  most  már  hangosabban,  majd 

felkapaszkodott  az  ablakpárkányra,  előhúzta  revolverét,  és  nesztelenül 
beugrott a szobába. Utána Taraskin is bemászott.

Az első szoba üres volt; a padlón széttört téglák, lehullott  vakolat és 
újságpapírfoszlányok. A félig nyitott ajtó a konyhába vezetett. A konyhában 
egy  rozsdás  bura  alatt  petróleumfőző  állt  egy  kőlapon;  petróleumfőzők, 
porcelán tégelyek, üveg- és fémretorták, palackok és cinkdobozok sorakoztak 
különböző  asztalokon  és  zsámolyokon  is.  Az  egyik  petróleumfőző  még 
sistergett, csak most égett le.

-   Hé, öregem! - kiáltott ismét Selga. Majd fejét csóválva, óvatosan 
benyitott  a  másik  szobába,  amelynek félhomályát  a  zsaluk résein  keresztül 
beszűrődő ferde napsugarak törték meg.

- Ott van, ni! - mondta Selga.
A szoba hátterében egy felöltözött ember feküdt hanyatt egy vaságyon. 

Hátravetett  keze  a  feje  fölött  oda  volt  kötözve  az  ágyrudakhoz,  két  lába 
zsineggel  körülcsavarva.  Kabátja  nyitva,  inge  a  mellén  feltépve. 
Természetellenesen hátraszegett fején hegyes kis szakáll meredezett.

- No,  ezzel  alaposan  elbántak  -  mondta  Selga,  az  áldozat  mellébe 
markolatig bedöfött finn kést vizsgálgatva. - Megkínozták… Nézze csak…

- Vaszilij  Vitaljevics!  Hiszen  ez  az  az  ember,  aki  csónakon  ide 
evezett! Legfeljebb másfél órája lehet, hogy meggyilkolták.



- Maradjon itt, őrizze a szobát, ne nyúljon semmihez, és ne engedjen 
be senkit. Megértette, Taraskin?

Néhány perccel később Selga már telefonált is a klubból:
- Razziát  a  pályaudvarokon…  Minden  utast  igazoltatni…  Razziát 

minden szállodában. Mindenkit igazoltatni, aki reggel hat és nyolc között jött 
haza. Ide pedig küldjenek egy detektívet, rendőrkutyával.

6.

Selga nem várta  meg,  míg  megérkezik  a  detektív a kutyával,  hanem 
nyomban munkához látott, és kezdve a padláson, gondosan megszemlélte a 
nyaralót.

A ház tele volt  szeméttel,  mindenütt  üveg- és tapétadarabok, rozsdás 
konzervdobozok hevertek. Az ablakokat pókháló lepte be, a zugokban penész 
és gomba. Minden jel arra mutatott, hogy ezt a villát 1918 óta nem lakták. A 
konyhán kívül csak az a szoba volt lakott, ahol a vaságy állt. Sehol semmi 
nyoma az életnek. Ételmaradékok sem voltak a házban; csak a meggyilkolt 
zsebében talált Selga egy péksüteményt meg egy darab kolbászt.

Nem,  itt  nem  laktak;  ide  csak  azért  jöttek,  hogy  valami  olyasmit 
műveljenek, amit titkolni kellett. Ez volt az első következtetés, amelyre Selga 
a házkutatás eredményeképpen jutott. A konyha átkutatása arról győzte meg, 
hogy itt  vegyi anyagokkal dolgoztak.  Megvizsgálta  a  kőlapon, a  bura alatt 
felgyülemlett  hamut,  amely  nyilvánvalóan  kémiai  kísérletekből  származott, 
átlapozott  néhány  elnyűtt,  szamárfüles  füzetet,  s  mindezek  alapján  azt  is 
megállapította, hogy a meggyilkolt közönséges pirotechnikával foglalkozott és 
semmi egyébbel.

Ez a következtetés zsákutcába vezetett. Selga még egyszer átkutatta a 
meggyilkolt  ruházatát,  de nem fedezett  fel  semmi újat.  Ekkor más oldalról 
próbálta megközelíteni a kérdést.

Az ablaknál talált lábnyomok arra vallottak, hogy a gyilkosságot ketten 
követték el,  s hogy az ablakon keresztül hatoltak be a szobába, noha ezzel 
elkerülhetetlenül  azt  a  kockázatot  kellett  vállalniuk,  hogy  ellenállásba 
ütköznek: hiszen számíthattak rá, hogy a nyaralóban tartózkodó férfi minden 
bizonnyal meghallja a recsegést-ropogást, mikor letépik a zsalut.

Ebből  pedig  az  következett,  hogy  a  gyilkosoknak  mindenáron  meg 
kellett kaparintaniuk valami rendkívül fontos dolgot, még gyilkosság árán is.

Továbbá ha feltételezzük, hogy csupán el akarták tenni láb alól a villa 
lakóját, ezt egyrészt egyszerűbben is megtehették volna - például megleshették 
volna valahol az úton, amikor a villa felé tartott -, másrészt pedig az a helyzet,  
amelyben  a  meggyilkoltat  az  ágyban  találták,  arra  mutatott,  hogy  nem 



végeztek vele mindjárt, hanem előbb megkínozták. A gyilkosok meg akartak 
tudni valamit ettől az embertől, amit az nem volt hajlandó elárulni.

Vajon  mit  akarhattak  kicsikarni  tőle?  Pénzt?  Aligha  tételezhető  fel, 
hogy  aki  éjnek  idején  egy  elhagyott  villában  pirotechnikával  foglalkozik, 
nagyobb  pénzösszeget  hordozna  magával.  Valószínűbb,  hogy  a  gyilkosok 
valami  titkot  akartak megtudni,  amely  éppen az áldozat  éjszakánként  űzött 
mesterségével függött össze.

Ez a gondolatmenet arra késztette Selgát, hogy még egyszer átvizsgálja 
a konyhát. Eltolta a faltól a ládákat, és egy négyzet alakú nyílást fedezett fel, 
amely a pincébe vezetett; olyan akna volt ez, amilyen gyakran található efféle 
nyaralókban  közvetlenül  a  konyha  padlója  alatt.  Taraskin  meggyújtott  egy 
gyertyavéget  és  hasra  fekve  bevilágított  a  nyirkos  pincébe,  ahova  Selga 
óvatosan leereszkedett a penész lepte, csúszós lépcsőn.

-   Világítson csak ide azzal a gyertyával - kiáltott a sötétből Selga. - Itt 
volt az igazi laboratórium.

A  pince  a  ház  egész  földalatti  térségét  elfoglalta;  a  téglafalaknál 
kecskelábakon álló deszkaasztalok, gázzal megtöltött ballonok, egy kismotor 
dinamóval,  üvegkádak,  amelyekben  elektrolízist  szoktak  végezni, 
lakatosszerszámok - az asztalokon pedig mindenütt kis kupacokba gyűlt ha-
mu…

- Mi a csodát művelhetett ez itt? - mormogta kissé értetlenül Selga, 
miközben szemügyre vette  a pince falához támasztott  vastag gerendákat  és 
vaslemezeket.  A vaslemezek is,  a  gerendák is több helyen át  voltak fúrva, 
egyesek  pedig  kettévágva.  A  vágás  és  a  fúrás  helyén  égetés  és  olvasztás 
nyomai látszottak.

Egy felállítva odatámasztott  tölgyfa deszkán ezeknek a furatoknak az 
átmérője alig egytized milliméter volt, mintha csak egy tűt szúrtak volna belé. 
A deszka közepére nagybetűkkel ez a név volt beleégetve: „P. P. Garin." Selga 
megfordította a deszkát. A deszka másik oldalán ugyanez a név volt olvasható, 
visszájáról: valamilyen érthetetlen módon úgy égették bele- a három hüvelyk 
nagyságú deszkába ezt a feliratot, hogy a másik oldalán is látszott.

- Hű, a kutyafáját! - álmélkodott Selga. - Hát ez a P. P. Garin nem 
pirotechnikával foglalkozott.

- Nézze  csak  Vaszilij  Vitaljevics,  ez  meg  micsoda?  -  kérdezte 
Taraskin,  és  egy  szürke  anyagból  préselt  kis  gúlára  mutatott;  magassága 
mintegy másfél hüvelyk volt, alapjának szélessége körülbelül egy hüvelyk.

- Hol találta?
- Egy egész ládára való van ott.
Selga ide-oda forgatta a kis gúlát, majd megszagolta és az asztal szélére 

állította. Egy égő gyufát szúrt az oldalába, azután visszahúzódott a pince egyik 
távoli sarkába. A gyufa leégett, a kis gúla kékesfehér, vakító fénnyel lángra 
lobbant.  Vagy  öt  percig  égett,  úgyszólván  teljesen  szagtalanul,  és  anélkül, 
hogy kormozott volna.



- Azt ajánlom, hogy a jövőben mellőzzük az ilyen kísérleteket - mondta 
Selga. - Kiderülhetett volna, hogy ez a kis gúla gázgyertya. Akkor egyikünk 
sem jutott  volna  ki  élve  ebből  a  pincéből.  Most  szerencsésen  végződött  a 
dolog - de hát mit is tudtunk meg voltaképpen? Próbáljuk csak összefoglalni: 
először is, a gyilkosság nem bosszúból történt és nem is rablási szándékkal. 
Másodszor, megállapítottuk a meggyilkolt nevét: P. P. Garin. Egyelőre ennyi 
az egész. Maga persze erre azt akarja mondani, Taraskin, hogy ez a P. P. Garin 
talán azzal az emberrel azonos,  aki eltávozott a csónakon. Nem hinném. A 
deszkára maga Garin írta fel a nevét. Lélektanilag ez kétségbevonhatatlan. Ha 
például  én  feltalálnék  valami  nagyszerű  dolgot,  nyilvánvaló,  hogy  első 
lelkesedésemben  a  saját  nevem írnám rá,  nem pedig,  mondjuk,  a  magáét. 
Tudjuk, hogy a meggyilkolt ebben a laboratóriumban dolgozott; világos tehát, 
hogy ő a feltaláló, vagyis Garin.

Selga és Taraskin kimásztak a pincéből, leültek a ház előtt a lépcsőre, 
rágyújtottak, és a napon sütkérezve várták a detektívet meg a kutyát.

7.

A főposta egyik ablakán, ott, ahol a külföldre szóló táviratokat veszik át, 
kövér, vöröses, remegő kéz nyúlt be egy távirati űrlapot lobogtatva.

A távírász pillanatokig bámulta ezt a kezet, míg végre világosság gyúlt 
agyában: Ahá, csak négy ujja van, hiányzik a kisujja! Azzal olvasni kezdte a 
táviratot:

„Szemjonov,  Varsó,  Marsalkovszka.  Megbízás  félig  végrehajtva. 
Mérnök  elutazott.  Okmányokat  nem  sikerült  megkapni,  utasítást  kérek. 
Sztasz."

A távírász  aláhúzta  vörös ceruzával  azt  a  szót,  hogy „Varsó".  Aztán 
felállt, és testével eltakarva az ablakot, a rácson keresztül szemügyre vette a 
távirat feladóját. Jól megtermett, középkorú férfi volt, betegesen fakó, puffadt 
arccal, és lelógó, sárgás bajusszal, amely eltakarta száját. Két szeme duzzadt 
szemhéja mögé volt rejtve. Borotvált fején ellenzős barna bársonysapka volt.

- No, mi az? - kérdezte nyersen. - Vegye át a táviratot.
- Ez rejtjeles távirat - mondta a távírász.
-   Hogyhogy  rejtjeles?  Micsoda  szamárságokat  fecseg  itt?  Ez 

közönséges üzleti távirat, köteles átvenni. Megmutathatom az igazolványomat 
is, a lengyel konzulátus alkalmazottja vagyok. A legcsekélyebb késedelemért 
magát tesszük felelőssé.

A négyujjú polgár dúlt-fúlt  mérgében,  arca remegett,  nem is beszélt, 
hanem ugatott - de az ablak előtti pulton nyugvó keze továbbra is izgatottan 
reszketett.



-   Nézze csak, polgártárs - szólt a távírász -, nekem hiába mondja, hogy 
ez üzleti távirat. Én határozottan állítom, hogy ez rejtjeles távirat és politikai 
természetű.

A távírász most elmosolyodott. Miközben a fakó arcú úriember emelt 
hangon  méltatlankodott,  táviratát  észrevétlenül  elvette  az  egyik 
postáskisasszony, s odavitte ahhoz az asztalhoz, ahol Vaszilij Vitaljevics Selga 
éppen átnézte az aznapi táviratokat.

Selga  átfutotta  a  „Varsó,  Marsalkovszka"  címzésű  táviratot,  aztán 
kilépett a válaszfal mögül a terembe, megállt a távirat méltatlankodó feladója 
mögött, és intett a távírásznak. A távírász orrát fintorgatva néhány gúnyos szót 
ejtett a lengyel pánok politikájáról, s leült, hogy megírja a feladóvevényt. A 
lengyel dühösen fújt és szipákolt, s lakkcipőjével nyikorogva egyik lábáról a 
másikra állt. Selga figyelmesen nézte ezeket a nagy lábakat. Aztán a kijárathoz 
ballagott, és fejével a lengyel felé intve odaszólt az ügyeletes detektívnek: - 
Kövesse!

A  rendőrkutya  segítségével  végzett  előző  napi  kutatások  során  a 
nyomok  a  nyíresben  levő  villától  a  Kresztovka-folyóhoz  vezettek,  és  ott 
megszakadtak: a gyilkosok itt nyilván csónakba szálltak. Új eredményeket a 
tegnapi nyomozás nem hozott. A bűnösök minden jel szerint jól elrejtőztek 
Leningrádban. A táviratok átvizsgálása sem vezetett semmi eredményre. Talán 
csak ez az utolsó távirat tarthatott  számot némi érdeklődésre - az a távirat, 
amelyet Varsóba küldtek ennek a Szemjonovnak.

A távírász átadta a lengyelnek a feladóvevényt, s a lengyel a zsebébe 
nyúlt aprópénzért. Ebben a pillanatban gyors léptekkel az ablakhoz sietett egy 
hegyes szakállú, sötét szemű, vonzó külsejű férfi,  kezében távirati űrlappal. 
Miközben várta, hogy rákerüljön a sor az ablaknál, nyugodt, de cseppet sem 
jóindulatú tekintettel méregette végig a haragos lengyel tekintélyes pocakját.

Selga az után arra lett figyelmes, hogy a hegyes szakállú férfi hirtelen 
odalép a lengyelhez: észrevette a négyujjú kezet, s rögtön fürkészve nézett a 
lengyel arcába.

A két  ember  tekintete  találkozott.  A lengyelnek majd  leesett  az  álla 
meglepetésében.  Duzzadt  szemhéja  alatt  tágra  nyílt  a  szeme.  Zavaros 
tekintetében  iszonyat  lobbant  fel.  Arca,  akárcsak  egy  óriási  kaméleoné, 
egyszerre ólmos színt öltött.

Selga  csak  most  ocsúdott  fel,  ráismert  a  lengyel  előtt  álló  szakállas 
emberre. Annak az embernek a hasonmása volt,  akit  a Kresztovszkij-sziget 
nyíresében, az elhagyott nyaralóban meggyilkoltak…

A lengyelből rekedt kiáltás tört ki, és a következő pillanatban hihetetlen 
gyorsasággal  a  kijárat  felé  rohant.  Az  ügyeletes  detektív,  akinek  a  kapott 
utasítás szerint csak követnie kellett a lengyelt, szó nélkül kiengedte az utcára, 
és nyomába szegődött.

A meggyilkolt hasonmása továbbra is ott állt az ablaknál. Hideg szeme, 
amely  körül  sötét  karika  húzódott,  nem  árult  el  semmit,  legfeljebb 



csodálkozást. Vállat vont, s amikor a lengyel eltűnt, átadta a  távírásznak az 
űrlapot, amelyen ez a szöveg volt olvasható:

„Párizs, boulevard Batignolles, Poste Restante 555. Analízishez azonnal 
hozzáfogni. Minőséget ötven százalékkal emelni. Május közepén várok első 
küldeményt. P. P."

- A  távirat  tudományos  munkákra  vonatkozik.  Jelenleg  ezekkel  a 
kutatásokkal  egy  társam  foglalkozik,  akit  kiküldtek  Párizsba,  az  ottani 
Szervetlen Kémiai Intézetbe - mondta a távírásznak. Azután minden sietség 
nélkül  előhúzta  zsebéből  cigarettatárcáját,  megkopogtatta  cigarettáját,  és 
kényelmesen rágyújtott. Selga udvariasan megszólította:

- Szabad egy szóra?
A  szakállas  férfi  ránézett,  majd  leeresztette  szempilláit,  és  roppant 

szívélyesen így felelt:
- Parancsoljon.
- A  bűnügyi  nyomozó  hatóság  detektívje  vagyok  -  szólt  Selga,  s 

felmutatta  félig  kinyitott  igazolványát.  -  Talán  keressünk  valami 
kényelmesebb helyet a beszélgetéshez.

- Le akar tartóztatni?
- Eszem  ágában  sincs.  Csak  figyelmeztetni  kívánom,  hogy  az  a 

lengyel, aki az imént kirohant innen, meg akarja önt gyilkolni,  mint  ahogy 
tegnap a Kresztovszkij-szigeten Garin mérnököt is meggyilkolta.

A szakállas  férfi  egy pillanatig  elgondolkodott.  Nyugalma  most  sem 
hagyta cserben, változatlan udvariassággal felelt:

- Rendben van, gyerünk. Van egy negyedóra szabad időm.
Az  utcán,  még  a  postahivatal  közelében,  odarohant  Selgához  az 

ügyeletes detektív. Arcán vörös foltok égtek az izgalomtól.
- Selga elvtárs, az az ember kereket oldott.
- Miért engedte, hogy kereket oldjon?
- Gépkocsi várta, Selga elvtárs.
- És hol van a maga motorkerékpárja?
- Ott  hever  az  úton  -  felelte  a  detektív,  és  egy  motorkerékpárra 

mutatott, amely ott állt vagy százlépésnyire a postahivatal bejáratától. - Az az 
ember  odaugrott,  és  késsel  belevágott  a  gumiabroncsokba.  Sípoltam,  de  ő 
beugrott az autóba és rákapcsolt.

- Feljegyezte a gépkocsi rendszámát?
- Nem.
- Jelentést fogok tenni.
- Hát  tehetek  én  róla,  ha  szántszándékkal  bemaszatolták  a 

rendszámot?
- Jól van, menjen be a központba, húsz perc múlva én is ott leszek.
Ezzel  Selga a szakállas  férfi  után sietett.  Egy ideig szótlanul mentek 

egymás mellett. Befordultak a Szakszervezet bulvárra.
- Ön meglepően hasonlít a meggyilkoltra - szólalt meg végre Selga.



-     Ezt  már  nemegyszer  volt  alkalmam hallani.  Pjankov-Pitkevics a 
nevem - felelte készségesen a szakállas férfi. - A tegnapi esti lapban olvastam 
Garin  meggyilkolásáról.  Szörnyűség.  Nagyon  jól  ismertem  azt  az  embert, 
derék,  dolgos  ember  volt,  kitűnő  vegyész.  Gyakran  felkerestem  a 
laboratóriumában  a  Kresztovszkij-szigeten.  Olyan  találmányon  dolgozott, 
amelynek  nagy jelentősége lett  volna a vegyi hadviselés terén.  Hallott  már 
valamit az úgynevezett füstgyertyákról?

Selga rásandított, és felelet helyett megkérdezte:
- Mit  gondol,  nincs  valami  összefüggés  Garin  meggyilkolása  és 

bizonyos lengyel érdekek között?
- Nem hinném. Ennek a gyilkosságnak sokkal mélyebben rejlő oka 

van. Garin kutatásaival az amerikai sajtó is foglalkozott. Lengyelországnak itt 
csak közvetítő szerepe lehetett.

Selga indítványára leültek a sétányon. Alig jártak arrafelé. Selga elővett 
a tárcájából néhány orosz és külföldi újságkivágást, és kiteregette a térdén.

-    Ön  azt  mondja,  hogy  Garin  kémiai  kutatásokkal  foglalkozott  és 
kutatásairól hírek szivárogtak ki a külföldi sajtóba. Itt van egy és más, ami 
megerősíti  az  ön  szavait,  de  egyes  dolgokat  nem  egészen  értek.  Olvassa 
például ezt:

,,… Amerikában nagy érdeklődést  keltett  az a leningrádi  közlemény, 
amely egy orosz feltaláló munkájára vonatkozik. A feltevések szerint olyan 
találmányról  van  szó,  amely  rombolóerő  tekintetében minden  eddig  ismert 
találmányt felülmúl."

Pitkevics elolvasta a közleményt és elmosolyodott:
- Érdekes… Erről nem tudok… Ilyesmiről nem hallottam. Nem, ez 

nem Garinról szól.
Selga átnyújtotta a második újságkivágást:
„…  A  csendes-óceáni  amerikai  flotta  küszöbön  álló  nagy 

hadgyakorlataival  kapcsolatban  azt  a  kérdést  intézték  a  hadügy-
minisztériumhoz: van-e tudomása azokról a példátlan rombolóerőt képviselő 
találmányokról, amelyeken Szovjet-Oroszországban dolgoznak?"

Pitkevics vállat vont:
- Badarság - mondta, és elvette Selgától a harmadik újságkivágást:
,,… Rolling amerikai milliárdos, a vegyipar királya, Európába utazott. 

Utazása  a  kőszénkátrány  és  konyhasó  melléktermékeit  feldolgozó  gyárak 
trösztjének  szervezésével  függ  össze.  Rolling  Párizsban  adott 
sajtónyilatkozatában azt a meggyőződését fejezte ki, hogy hatalmas vegyipari 
konszernje  jelentősen  hozzá  fog  járulni  a  forradalmi  erők  által  felzaklatott 
óvilág nyugalmának helyreállításához. Rendkívül élesen nyilatkozott Rolling 
Szovjet-Oroszországról,  ahol  a  hírek  szerint  titokzatos  kísérletek  folynak a 
hőenergia nagy távolságra való átvitele terén."

Pitkevics  figyelmesen  elolvasta  ezt  a  közleményt  is.  Egy  darabig 
eltűnődött, majd homlokát ráncolva így szólt:



- Hát  igen.  Ez  könnyen  lehetséges.  Garin  meggyilkolása  ezzel  az 
újsághírrel függhet össze.

- Ön sportol? - kérdezte váratlanul Selga. Megfogta Pitkevics kezét, 
és tenyerével felfelé fordította. - Én szenvedélyes sportoló vagyok.

- Ön azt vizsgálja, nincsenek-e bütykök a tenyeremen az evezéstől, 
Selga elvtárs… Nézze csak, itt láthat két hólyagocskát: ez azt bizonyítja, hogy 
rosszul evezek, és hogy két nappal ezelőtt valóban eveztem egyfolytában vagy 
másfél órát. Garint vittem át csónakon a Kresztovszkij-szigetre… Kielégíti önt 
ez a felvilágosítás?

Selga elengedte Pitkevics kezét, és elnevette magát:
- Ön csakugyan  legény  a  talpán,  Pitkevics  elvtárs.  Érdemes  volna 

önnel komolyabban foglalkozni.
- A komoly harctól sohasem riadok vissza.
- Mondja csak, Pitkevics, ismerte azelőtt is ezt a négyujjú lengyelt?
- Azt akarja tudni, miért voltam úgy meglepve, amikor megláttam a 

négyujjú kezét? Önnek nagyon jó a megfigyelő képessége, Selga elvtárs. Nos, 
igen, nagyon meglepődtem… sőt mi több: megijedtem.

- Miért?
- Ezt már nem mondom meg.
Selga az ajkát harapdálta. Végigpillantott a néptelen sétányon.
- Nemcsak a keze csonka annak az embernek - folytatta Pitkevics. - 

A  mellén  is  óriási  forradás  húzódik  keresztben.  Garin  csonkította  meg 
ezerkilencszáztizenkilencben. Egyébként Sztasz Tiklinszkijnek hívják ezt az 
embert…

- Hogyan?  -  kérdezte  Selga.  -  A  megboldogult  Garin  talán 
ugyanolyan  módon  csonkította  meg  őt,  ahogyan  azokat  a  háromhüvelykes 
deszkákat vágta el?

Pitkevics  hirtelen  felkapta  fejét  és  a  detektívre  nézett.  A  két  ember 
néhány  másodpercig  farkasszemet  nézett  egymással:  egyikük  nyugodt  és 
kifürkészhetetlen arckifejezéssel, a másik vidáman és nyíltan.

- Úgy látom, mégiscsak le akar tartóztatni, Selga elvtárs!
- Nem… Erre még ráérünk.
- Igaza van. Én sok mindenről tudok. De talán mondanom sem kell, 

semmiféle kényszerítő eszközzel  nem fogja kiszedni belőlem azt, amit nem 
akarok elárulni. A bűntényben nem vettem részt, ezt ön is tudja. Akarja, hogy 
nyílt kártyákkal játsszunk? Állapodjunk meg a harc feltételeiben: egy-egy jól 
sikerült támadás után találkozunk és nyíltan elbeszélgetünk. Olyan legyen ez a 
küzdelem, mint a sakkjáték. Tilos minden olyan fogás, amely a másik életébe 
kerülhet.  Erről jut eszembe: miközben mi itt beszélgetünk, ön nem is sejti, 
hogy halálos veszedelem fenyegeti. Biztosíthatom önt, hogy nem tréfálok. Ha 
például az ön helyén most Sztasz Tiklinszkij ülne, én óvatosan körülnéznék, 
hogy  nincs-e  senki  a  közelben,  azután  kényelmesen  elsétálnék  a  Szenátus 
térre, őt pedig reménytelenül holtan találnák ezen a padon, undorító foltokkal 



a testén. De ismétlem, nem szándékszom ilyen fogásokhoz folyamodni önnel 
szemben. Nos, belemegy a játékba?

- Rendben  van.  Belemegyek  -  felelte  Selga  csillogó  szemmel.  - 
Akkor hát én támadok először. Helyes?

- Persze,  ha nem csíp el ott  a  postahivatalban,  sohasem ajánlottam 
volna  fel  önnek  ezt  a  játszmát.  Ami  pedig  a  négyujjú  lengyelt  illeti, 
megígérem, hogy segítségére leszek a felkutatásában. Bárhol találkozom vele, 
haladéktalanul értesítem telefonon vagy táviratilag.

- Rendben van. Most pedig, Pitkevics, mutassa meg, miféle ördöngös 
dologgal fenyegetett…

Pitkevics a fejét csóválta, majd elmosolyodott:
- Ám legyen, nyílt kártyákkal játszunk - mondta, s óvatosan előhúzott 

oldalzsebéből egy lapos dobozt. Ujjnyi vastagságú fémcső volt benne. - Ennyi 
az egész. Csak meg kell nyomni az egyik végén, s ott belül összeroppan egy 
kis üvegdarab.
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Selga  már  a  bűnügyi  nyomozó  hatóság  épületének  közelében  járt, 
amikor hirtelen megtorpant, mintha nekiment volna valami távíróoszlopnak.

- Hah! - tört ki belőle. - Hah! - fújt mérgében, és dühösen dobbantott 
a lábával. - Ó, micsoda agyafúrt, ravasz fickó!

Selga  valóban  nevetséges  helyzetbe  került.  Ott  állt  két  lépésre  a 
gyilkostól (ehhez most már nem fért semmi kétség), és nem fogta el. Beszélt 
egy emberrel,  aki  szemlátomást  ismeri  a gyilkosság minden szálát,  s  ez az 
ember valósággal  az ujja köré csavarta;  végül is  nem mondott  neki  semmi 
lényegeset. Ennek a Pjankov-Pitkevicsnek valami titka van… Selga agyában 
hirtelen világosság gyúlt: igen, valami titka van, mégpedig politikai jelentő-
ségű,  nemzetközi  jelentőségű  titka!  Már  a  keze  között  volt  ez  a  Pjankov-
Pitkevics - és lám…

- Kisiklott a karmaim közül az átkozott, túljárt az eszemen!
Felrohant  a  második  emeletre,  hivatali  szobájába.  Az  asztalon  egy 

újságpapírba  burkolt  csomag  hevert.  Az  ablakmélyedésben  jámbor  képű 
kövérkés ember ült, lábán zsírozott csizma. Ellenzős sapkáját hasa elé tartva 
meghajlással üdvözölte Selgát.

- Babicsev házgondnok vagyok a Tüzér utca huszonnégy szám alatti 
lakásközösségből - mutatkozott  be, és csakúgy dőlt belőle a kisüsti  pálinka 
bűze.



- Maga hozta ezt a csomagot?
- Én hoztam. A tizenhármas lakásból… Ez nem a főépületben van, 

hanem  a  kis  épületszárnyban.  A  lakó  két  napja  eltűnt.  Ma  kihívtuk  a 
rendőrséget, feltörtük az ajtót, és annak rendje és módja szerint jegyzőkönyvet 
vettünk fel.  -  A házgondnok most  szája  elé  tette  kezét,  arca  kivörösödött, 
szeme kissé kidülledt és vizenyős lett,  s a kisüsti  szaga betöltötte az egész 
szobát. - Egyszóval, ezt a csomagot utólag találtam a kályhában.

- Hogy hívják azt az eltűnt lakót?
- Szaveljev, Ivan Alekszejevics.
Selga kibontotta a csomagot. Pjankov-Pitkevics fényképét találta benne, 

továbbá egy fésűt,  egy ollót és egy sötét folyadékkal megtöltött  üvegcsét  - 
valami hajfestéket.

- Mivel foglalkozott ez a Szaveljev?
- Tudományos  pályán  dolgozott.  Amikor  megrepedt  a  házban  a 

lefolyócső, a lakóbizottság őhozzá fordult… Azt felelte: „Szívesen segítenék, 
de hát én vegyész vagyok."

- Gyakran kimaradt éjszaka?
- Éjszaka? Nem. Ilyesmit nem észleltem - felelte a házgondnok, és 

megint eltakarta a száját. - Az igaz, hogy már pirkadatkor elment hazulról. De 
hogy éjszaka kimaradt volna, azt nem észleltem, senki sem látta részegen.

-    Jártak hozzá ismerősök?
-    Nem észleltem.
Selga  felhívta  telefonon  a  petrográdi  kerület  rendőrkapitányságát. 

Megtudta, hogy a Tüzér utca 24. számú ház melléképületében valóban egy 
Szaveljev  Ivan  Alekszejevics  nevű  harminchat  éves  vegyészmérnök lakott. 
Februárban költözött  be ebbe a lakásba a tambovi  rendőrség által  kiállított 
személyazonossági igazolvánnyal.

Selga  táviratilag  felvilágosítást  kért  a  tambovi  rendőrségtől,  majd  a 
házgondnokkal  együtt  gépkocsin  kiutazott  Fontankába,  ahol  a  bűnügyi 
nyomozó hatóság hullaházában feküdt a Kresztovszkij-szigeten meggyilkolt 
ember  holtteste.  A  házgondnok  nyomban  felismerte  benne  a  tizenhármas 
számú lakás lakóját.

10.

Körülbelül ugyanebben az órában a magát Pjankov-Pitkevicsnek nevező 
férfi  egy  felhúzott  tetejű  bérkocsin  a  petrográdi  kerület  egyik  telkéhez 
hajtatott. Odaérve kifizette a bérkocsit, és megindult a járdán a telek mellett. 
Kinyitotta a deszkakerítés ajtaját,  megkerülte az udvart,  és a keskeny hátsó 
lépcsőn felment a negyedik emeletre. Két kulccsal kinyitotta az ajtót, az üres 



előszoba falából meredező egyetlen szegre felakasztotta felöltőjét és kalapját, 
majd  belépett  a  szobába,  amelynek négy ablaka középig be volt  meszelve, 
leült az elnyűtt pamlagra, és két kezébe temette arcát.

Itt,  könyvespolcokkal  és  fizikai  műszerekkel  telerakott  szobájának 
magányában,  végre  átadhatta  magát  annak  a  rettenetes  izgalomnak,  sőt 
kétségbeesésnek, amely tegnap óta gyötörte.

Arcához szorított két keze remegett. Tisztában volt vele, hogy még nem 
múlt el feje felől a halálos veszedelem. Érezte, hogy egyre szorosabbra zárul 
körülötte a gyűrű. Csak igen kis esélye van annak, hogy megmenekül, száz 
eshetőség  közül  kilencvenkilenc  ellene  szól.  „Milyen  könnyelmű  voltam, 
milyen könnyelmű!" - suttogta.

Minden  akaraterejét  latba  vetve,  végül  erőt  vett  izgalmán,  öklével 
rácsapott a piszkos párnára, hanyatt fekve elnyúlt a pamlagon, és behunyta 
szemét.

Agya,  amelyet  majd  szétrepeszteti  a  szörnyű  feszültség,  lassan 
megnyugodott.  Néhány  percig  mozdulatlanul  feküdt,  s  ez  elég  volt  ahhoz, 
hogy  felfrissüljön.  Felkelt,  egy  pohár  madeirabort  töltött  magának,  és  egy 
hajtásra  kiitta.  Amikor  az  alkohol  melege  átjárta  testét,  fel  és  alá  kezdett 
járkálni a szobában, kimért léptekkel, s megpróbálta átgondolni azt a néhány 
eshetőséget, amely megmentheti.

Óvatosan félrehajtotta az ócska, leváló tapéta szélét, rajzokat húzott ki a 
tapéta mögül és összegöngyölte a rajzlapokat.  A polcokról néhány könyvet 
vett le, azután mindezt a rajzokkal és a fizikai műszerek egyes alkatrészeivel 
együtt berakta egy bőröndbe. A bőröndöt levitte az egyik sötét fáspincébe - 
útközben minduntalan megállt és fülelt: nem hall-e valami gyanús neszt -, s a 
szeméthalom  alá  rejtette.  Majd  visszatért  szobájába,  íróasztalából  egy 
revolvert vett elő, megvizsgálta és hátsó zsebébe dugta.

Háromnegyed öt  volt.  Pjankov-Pitkevics  visszafeküdt  a  pamlagra,  és 
egyik cigarettát a másik után szívta el; a cigarettavégeket a sarokba hajította. 
„Nem találták meg, persze, hogy nem találták meg!" - kiáltott fel. Felpattant a 
pamlagról és újra fel-alá kezdett száguldani a szoba egyik sarkától a másikig.

Amikor alkonyodott, csizmát húzott, magára kapta vászon felöltőjét és 
elhagyta a házat.
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Éjfélkor  a  tizenhatos  rendőrkapitányságon  megszólalt  a  telefon:  az 
ügyeletest kérték. Egy ismeretlen hang ezt hadarta a fülébe:

- Azonnal küldjenek ki rendőröket a Kresztovszkij-szigetre, abba a 
villába, ahol tegnapelőtt a gyilkosság történt…



A  hang  itt  egyszerre  elnémult.  Az  ügyeletes  szitkozódva  ordított  a 
kagylóba. Aztán felhívta a központi ügyeletet, ahol megtudta, hogy a hívó fél 
az evezősklubból telefonált. Felhívta az evezősklubot. Ott sokáig berregett a 
telefon, míg végre megszólalt egy álmos hang.

- Mi tetszik?
- Maguktól telefonáltak az imént?
- Telefonálni telefonáltak - felelte ásítva a hang.
- Ki telefonált? Maga látta az illetőt?
- Nem láttam,  elromlott  a  villanyunk.  Azt  mondták,  Selga  elvtárs 

megbízásából telefonálnak.
Félórával  később  négy  rendőr  ugrott  le  egy  kis  teherautóról  a 

Kresztovszkij-sziget  bedeszkázott  ablakú  villája  előtt.  A  nyírfákon  túl  már 
derengtek  a  pirkadat  vörös  fényei.  Az  éjszaka  csendjében  halk  nyögés 
hallatszott.  Egy  irhabundás  ember  feküdt  arccal  a  földre  borulva,  a  hátsó 
tornác  közelében.  A  rendőrök  hátára  fordították:  az  éjjeliőr  volt.  Mellette 
kloroformmal átitatott vatta hevert.

A tornác ajtaja tárva-nyitva volt, a zár leszakítva. Amikor a rendőrök 
behatoltak a villába, fojtott kiáltást hallottak a pincéből:

- Az  aknanyílást,  elvtársak,  tegyék  szabaddá  az  aknanyílást  a 
konyhában…

A konyha falánál  asztalok,  ládák,  nehéz zsákok tornyosultak egymás 
hegyén-hátán.  Mindent  elhordták  a  fal  mellől,  s  felemelték  az  aknanyílás 
tetejét.

Selga ugrott  elő a  pincéből;  csupa pókháló és por volt,  szeme vadul 
villogott.

- Ide gyorsan! - kiáltotta, és eltűnt egy ajtó mögött.  - Világítsanak 
ide, hamar!

A szobában  -  abban  a  szobában,  amelyben  a  vaságy  állt  -  két  üres 
revolvert  meg  egy  barna,  ellenzős  bársonysapkát  pillantottak  meg  a  tolvaj 
lámpák  fényénél  a  padlón,  s  émelyítő  szagot  árasztó,  undorító  nyomokat: 
hányás nyomait.

- Óvatosabban!  -  kiáltotta  Selga.  -  Ne  lélegezzenek,  menjenek 
távolabb, a halált lélegzik be!

Maga  is  hátrált,  és  az  ajtó  felé  szorította  a  rendőröket.  Onnan nézte 
iszonyodva és utálkozva azt az ujjnyi vastagságú fémcsövet, amely ott hevert 
a padlón.
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Mint minden nagyobb stílű üzletember, Rolling, a vegyipar királya is 
külön e célra kibérelt helyiségben, az office-ban végezte munkáját, ahol titkára 
megrostálta  a  látogatókat,  megállapította  a  fontossági  sorrendet,  leolvasta 
arcukról  gondolataikat,  és  rendkívül  udvariasan  felelt  minden  kérdésre.  A 
gyorsírónő szavakká kristályosította Rolling ötleteit, amelyek roppant nagy ér-
téket képviseltek: ha egy évre kiszámított számtani középarányosukat vesszük, 
és  megszorozzuk  pénzben  kifejezett  ellenértékükkel,  arra  az  eredményre 
jutunk,  hogy a  szervetlen  kémia  királyának fejében  megfogant  ötletek  egy 
másodpercre  eső  hányada  megközelítőleg  ötvenezer  dollárt  ért.  A  négy 
gépírónő mandulakörmei szünet nélkül röpködtek ide-oda a négy Underwood-
gép billentyűin.  Valahányszor  megszólalt  a  hívócsengő,  a  fiatal  altiszt  egy 
szempillantás  alatt  ott  termett  Rolling  szeme  előtt,  mint  a  hatalmas  király 
akaratának testet öltött kisugárzása.

Rolling irodája a boulevard Malesherbes-en komor és komoly helyiség 
volt. Sötét kárpit a falon, sötét gyapjúszőnyeg a padlón, sötét bőrgarnitúra. Az 
üveggel  borított  sötét  színű  asztalokon  reklámgyűjtemények,  barna 
bagariabőrbe kötött kézikönyvek, vegyipari üzemek prospektusai hevertek. A 
kandallót  néhány  rozsdás  gázlövedék  és  bombavető  készülék  díszítette  - 
ezeket a harcterekről hozták ide.

Magas,  sötét  diófa ajtó vezetett  a dolgozószobájába,  ahol diagramok, 
statisztikai  térképek és fényképek között  ült  Rolling,  a  vegyipar királya.  A 
megrostált látogatók nesztelenül lépdeltek a gyapjúszőnyegen, a várószobában 
leültek a bőrszékekre, és izgatottan szegezték tekintetüket a diófaajtóra. Ott, az 
ajtón túl, a trösztkirály dolgozószobájában még a levegő is hihetetlenül értékes 
volt, hiszen olyan gondolatok itatták át, amelyek másodpercenként ötvenezer 
dollárt értek.

Van-e olyan ember,  akinek ne dobbant volna meg a szíve,  amikor  a 
várószoba ünnepélyes csendjében egyszerre megmozdult a diófa ajtó súlyos 
bronzkilincse, amely egy gömböt tartó állati mancs formájára volt kiképezve - 
és  az ajtóban megjelent  egy kis  emberke,  sötétszürke  zakóban.  Világszerte 
ismert pofaszakállával,  egy vérfagyasztóan rideg, csaknem emberfeletti  em-
ber, akinek betegesen sárgás arca a világszerte ismert gyári védjegyre emlé-
keztetett:  a  sárga  korongra,  amelyet  négy fekete  csík  szel  át… a hatalmas 
király félig kinyitotta az ajtót, s tekintetét valósággal belefúrva a látogatóba, 
erős amerikai akcentussal megszólalt: „Tessék."
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- Szabad  a  nevét?  -  kérdezte  a  titkár  (roppant  udvariasan),  arany 
ceruzáját két ujja között tartva.

- Szubbotyin tábornok, orosz… emigráns.



A tábornok e felelet után haragosan megrándította vállát, és összegyűrt 
zsebkendőjével végigsimította deres bajuszát.

A  titkár  -  kedvesen  mosolyogva,  mintha  valami  rendkívül  kellemes, 
baráti  beszélgetést  folytatna - végigszántott  a ceruzájával  jegyzettömbjén,  s 
most már fölöttébb óvatosan folytatta a kérdezősködést:

- Szabad  kérdeznem,  Monsieur  Szubbotyin,  milyen  ügyben  óhajt 
beszélni Mr. Rollinggal?

- Rendkívül fontos ügyben, halaszthatatlan ügyben.
- Talán  módot  nyújthatna  rá,  hogy  megpróbáljam  röviden 

összefoglalni és Mr. Rollingnak jelenteni a látogatás célját?
- Hát  tudja,  kérem… a látogatás  célja… hogy úgy mondjam,  igen 

egyszerű… Egy tervről van szó… Mindkét félre előnyös tervről…
- Ha  jól  értem,  ez  a  terv  a  bolsevikok  elleni  vegyi  háborúra 

vonatkozik? - kérdezte a titkár.
- Nagyon helyesen mondja… Egy javaslatot szeretnék előterjeszteni 

Mr. Rollingnak.
- Attól tartok - szakította félbe elbűvölő udvariassággal  a titkár, és 

nyájas arcán még szenvedés is tükröződött -  attól tartok, hogy Mr. Rolling 
kissé túl  van halmozva ilyen tervekkel.  Az elmúlt  héten csupán oroszoktól 
százhuszonnégy javaslat futott be hozzánk a bolsevikok elleni vegyi háborúra 
vonatkozólag. Irattárunkban nagyszerűen kidolgozott haditervet őrzünk, amely 
a  vegyi  hadviselés  eszközeivel  egyidejű  légitámadást  irányoz  elő  Harkov, 
Moszkva és Petrográd ellen. A terv szerzője kitűnő érzékkel vonultatja fel az 
erőket  az  ütköző  államok  támaszpontjain…  szerfölött  érdekes  terv.  Még 
pontos  költségvetéssel  is  szolgál  a  szerző:  hatezer-nyolcszázötven  tonna 
mustárgázra van szüksége e városok lakosságának teljes kiirtásához.

Szubbotyin tábornok arca bíborvörös lett, mintha gutaütés környékezné.
- De hát akkor mire várnak, uram? - vagy, hogy is szólítsam! - tört ki 

hevesen.  -  Az  én  tervem  sem  rosszabb  ennél,  de  ez  a  terv  is  elsőrangú. 
Cselekedni kell! Elég volt a szavakból… Mire jó ez a tétovázás?

- Kedves tábornok, a tétovázásnak csupán az a magyarázata,  hogy 
Mr. Rolling egyelőre még nem látja költségeinek az ellenértékét.

- Hogyhogy az ellenértékét?
- Mr. Rollingnak nem okoz különösebb nehézségeket  az a feladat, 

hogy repülőgépekről ledobasson hatezer-nyolcszázötven tonnányi mustárgáz 
bombát, de ez némi költséggel jár. A háború, ugyebár, pénzbe kerül. Az eddig 
benyújtott  tervekben  Mr.  Rolling  egyelőre  csak  kiadásokat  lát.  De  az 
ellenértéket, vagyis azt, hogy milyen bevételre számíthat a bolsevikok ellen 
végrehajtandó romboló cselekményekből, sajnos egyik sem tünteti fel.

- De  hiszen  világos,  mint  a  nap…  Hát  hogyne  számíthatna 
bevételekre…  óriási  bevételekre  számíthat  mindenki,  aki  visszaadja 
Oroszországnak  törvényes  vezetőit,  törvényes,  normális  rendjét… aranyhe-
gyek  várnak  az  ilyen  emberre!  -  A  tábornok  olyan  szemeket  meresztett 



szemöldöke alól a titkárra, mint valami sas. - Aha! Tehát az ellenértéket is fel 
kell tüntetni?

- Úgy  van,  pontos  számadatokkal:  bal  oldalon  a  kiadások,  jobb 
oldalon  a  bevételek,  aztán  aláhúzni,  és  plusz  jellel  ellátva  odaírni  a 
különbséget, vagyis azt, ami az egész dologból érdekelheti Mr. Rollingot.

- Aha! - szuszogta a tábornok, aztán fejére csapta poros kalapját, és 
határozott léptekkel megindult az ajtó felé.
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A tábornok még ki sem lépett az ajtón, amikor a bejárat felől az altiszt, 
tiltakozó hangja hallatszott, majd egy másik hang, amely azt az óhajt fejezte 
ki,  hogy az altisztet vigye el az ördög, és a következő percben Szemjonov 
jelent  meg  a  titkár  előtt  kigombolt  felöltővel,  kezében  kalapjával  és 
sétabotjával, szája szögletében szétrágott szivarral.

- Jó reggelt, kedves barátom - üdvözölte sietve a titkárt, s az asztalra 
dobta kalapját és botját. - Legyen szíves, engedjen be soron kívül a vezérhez.

A titkár aranyceruzája megakadt a levegőben.
- De Mr. Rolling ma nagyon el van foglalva.
- Eh, badarság,  öregem… Lenn a  gépkocsiban vár  egy ember,  aki 

most  jött  Varsóból…  Mondja  csak  meg  Rollingnak,  hogy  Garin  ügyében 
jöttünk.

A titkár hirtelen felvonta szemöldökét, és eltűnt a diófaajtó mögött. A 
következő pillanatban ismét felbukkant:

- Monsieur Szemjonov, fáradjon be - fuvolázta nyájasan suttogva. És 
maga nyomta le a gömböt tartó állati mancs formájára kiképzett kilincset.

Szemjonov  ott  állt  a  vegyipar  királya  előtt.  Arca  nem  árult  el 
különösebb izgalmat,  először is azért,  mert  Szemjonov természeténél  fogva 
erőszakos, modortalan fickó volt, másodszor pedig azért, mert e pillanatban a 
királynak nagyobb szüksége volt rá, mint neki a királyra.

Rolling valósággal keresztülfúrta zöld szemével. Szemjonovot azonban 
cseppet sem hozta zavarba ez a szúrós tekintet; leült Rollinggal szemben, az 
asztal túlsó oldalán.

- Nos? - szólalt meg Rolling.
- Minden rendben.
- A rajzok?
- Tudja, Mr. Rolling, itt valami félreértés történt…
- Azt  kérdezem,  hol  vannak  a  rajzok?  Nem  látom  a  rajzokat  - 

szakította félbe dühösen Rolling, és tenyerével az asztalt csapkodta.



- Ide  hallgasson,  Rolling.  Mi  abban  állapodtunk  meg,  hogy  én 
nemcsak a rajzokat szállítom magának, hanem a készüléket  is… Rendkívül 
sokat végeztem… Felhajtottam a megfelelő embereket… Petrográdba küldtem 
őket.  Behatoltak  Garin  laboratóriumába.  Saját  szemükkel  látták  a  készülék 
működését… De itt  aztán  történt  valami,  az  ördög  tudja,  mi…  Először  is 
kiderült, hogy két Garin van.

- Ezt mindjárt gondoltam - mondta megvetően Rolling.
- Az egyiket sikerült ártalmatlanná tennünk.
- Megölték?
- Ha  úgy  tetszik… valami  ilyesféléről  van  szó.  Annyi  tény,  hogy 

meghalt.  De  magának  semmi  oka  a  nyugtalanságra:  annak  az  embernek  a 
likvidálása  Petrográdon  történt,  az  illető  szovjet  állampolgár…  szót  sem 
érdemel az egész… Csakhogy aztán felbukkant a hasonmása is… Ekkor óriási 
erőfeszítéseket tettünk…

-    Egyszóval - szakította félbe Rolling - a hasonmás, vagy maga Garin 
él,  és maga nem szállította nekem sem a rajzokat,  sem a készüléket,  hiába 
fordítottam rá annyi pénzt.

- Ha  kívánja,  ide  hívhatom a  társamat:  lenn  a  kocsiban  ül  Sztasz 
Tiklinszkij,  aki  részt  vett  az  egész  dologban.  Ő  majd  mindent  részletesen 
elmond.

- Engem nem érdekel semmiféle Tiklinszkij, nekem a rajzok kellenek 
meg a készülék… Csodálom a vakmerőségét: üres kézzel jelenik itt meg…

Rolling hangjából metsző hidegség áradt, s szavai végeztével a király 
megsemmisítő  pillantást  lövellt  Szemjonov  felé.  Meg  volt  róla  győződve, 
hogy  ez  a  koszos  orosz  emigráns  e  pillantásra  nyomban  porrá  omlik, 
elenyészik. Szemjonov azonban fesztelenül szájába dugta szétrágott szivarját, 
és könnyedén így szólt:

- Nos,  ha  nem akar  beszélni  Tiklinszkijjel,  az  sem baj:  nem nagy 
élvezet beszélgetni vele. Hanem most másról van szó: pénzre van szükségem, 
Rolling, vagy húszezer frankra. Csekket ad vagy készpénzt?

Rolling  sok  mindent  tapasztalt  már  az  életben  és  jól  ismerte  az 
embereket,  de  ilyen  arcátlansággal  még  nem találkozott.  Még  a  veríték  is 
kiütött húsos orra körül, olyan erőfeszítésébe került, hogy hozzá ne vágja a 
tintatartót Szemjonov szeplős pofájához… (És hány értékes másodpercet ra-
bolt el tőle ez a felesleges beszélgetés!) Végül erőt vett magán, és a csengő 
felé nyúlt.

Szemjonov, akinek figyelmét nem kerülte el ez a kézmozdulat, most így 
szólt:

- A dolog úgy áll, kedves Mr. Rolling, hogy Garin mérnök ez idő szerint 
Párizsban tartózkodik.
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Rolling felugrott, orrlyukai kitágultak, két szemöldöke között kidagadt 
egy  ér.  Az  ajtóhoz  rohant,  ráfordította  a  kulcsot,  aztán  egész  közel  lépett 
Szemjonovhoz, egyik kezével megmarkolta a karosszék támláját, a másikkal 
az asztal szélébe kapaszkodott, és Szemjonov arcához hajolt:

- Hazudik.
- Még  mit  nem,  ugyan  miért  hazudnék?  …  A  dolog  így  történt: 

Sztasz  Tiklinszkij  Petrográdban  a  postán  találkozott  Garinnak  ezzel  a 
hasonmásával,  amikor  az  az  ember  éppen  egy  táviratot  adott  fel. 
Tiklinszkijnek  sikerült  elolvasnia  a  távirat  címzését:  Párizs,  boulevard 
Batignolles…  Tegnap  érkezett  meg  Tiklinszkij  Varsóból.  Nyomban 
elrohantunk  a  boulevard  Batignolles-ra,  ahol  egy  kávéházban  egyenesen 
belebotlottunk  Garinba,  vagy  a  hasonmásába…  Az  ördög  se  tudja 
megkülönböztetni őket.

Rolling  végigjártatta  tekintetét  Szemjonov  szeplős  ábrázatán.  Aztán 
kiegyenesedett, s forró lélegzet szakadt ki tüdejéből:

- Remélem,  tisztában  van  vele,  hogy  mi  itt  nem  Szovjet-
Oroszországban  vagyunk,  hanem Párizsban:  ha  bűntettet  követ  el,  én  nem 
fogom megmenteni  a  guillotine-tól.  De ha megpróbál  becsapni,  eltaposom, 
mint egy férget.

Visszaült a helyére és utálkozó arccal kinyitotta csekk-könyvét:
- Húszezret nem adok, elég lesz magának ötezer is…
Kiállította  a  csekket,  ujja  hegyével  odalökte  az  asztalon  keresztül 

Szemjonov elé, s azután - csak egy másodpercig, egy pillanattal sem tovább - 
az asztalra könyökölt és két tenyere közé szorította arcát.

16.

A szépséges Zoja Monrose természetesen nem a véletlen szeszélyének 
köszönhette, hogy a vegyipar nagyhatalmú királyának szeretője lett. Csak az 
ostoba tökfilkók látnak mindenben véletlent, meg azok, akik nem tudják, mi is 
voltaképpen a harc és a győzelem. „Micsoda szerencsés ember" - mondják az 
ilyenek  irigykedve,  és  úgy  néznek  a  „szerencse  kegyeltjére",  mint  valami 
csodára.  De  ha  elbukik  -  ezer  meg  ezer  ilyen  tökfilkó  a  gyönyörtől 
megrészegülten  tiporja  porba  azt,  aki  kiesett  a  szerencse  istennőjének 
kegyeiből.

Nem,  a  szerencsének  itt  semmi  szerepe  nem  volt:  Zoja  Monrose-t 
csupán  esze  és  akaratereje  vezette  el  Rolling  ágyához.  Akaratát  az 



ezerkilencszáztizenkilences  események  edzették  acélkeménnyé.  De  az  éles 
elméjű Zoja tudatosan táplálta környezetében azt a hiedelmet, hogy Fortuna 
istenasszony, a szerencse istennője különös jóindulattal viseltetik irányában…

Abban a negyedben, ahol lakott (a Szajna bal partján, a rue de la Seine 
nevű  utcában),  a  szatócsüzletekben,  a  gyarmatáru  kereskedésekben,  a 
bormérésekben,  a  szenespincékben  és  a  csemegeboltokban  Zoja  Monrose-t 
csaknem szentként tisztelték.

Külön nappali kocsija volt: egy huszonnégy lóerős, fekete Limousine, 
külön  luxuskocsija:  egy  nyolcvan  lóerős  isteni  Rolls-Royce,  és  külön  esti 
kocsija: egy elektromobil, belül tűzdelt selyembéléssel, kis virágvázákkal és 
ezüstfogantyúkkal.  Ez  a  három  pompás  gépkocsi,  különösen  pedig  az  a 
körülmény, hogy Zoja Monrose másfél millió frankot nyert a dauville-i játék-
kaszinóban, valóságos vallási eksztázisba ejtette a városnegyed lakóit.

A nyereség felét  Zoja Monrose kellő óvatossággal  és rendkívül nagy 
szakértelemmel a sajtóba „fektette be".

Októberben (amikor Párizsban megkezdődik a szezon) a sajtó egyszerre 
„felkapta a szép Monrose-t". Először egy gúnyos cikk jelent meg valamelyik 
kispolgári lapban Zoja Monrose tönkretett szeretőiről. „Ez a szép nő nagyon 
sokba kerül nekünk!" - fakadt ki a cikkíró. Ez a förmedvény elég volt ahhoz, 
hogy  egy  tekintélyes  radikális  lap  -  nem  sokat  törődve  azzal,  milyen 
mondvacsinált az alkalom - dörgedelmes cikkben ostorozza a kispolgárokat, 
akik  szatócsokat  és  borkereskedőket  küldenek  a  parlamentbe  -  olyan 
embereket, akiknek látóköre nem terjed túl lakónegyedük határán. „Mit bánjuk 
mi, ha Zoja Monrose akár egy tucat itt élő idegent is a tönk szélére juttat! - 
fejezte be patetikusan a cikkíró. - Ezeknek a tönkretett idegeneknek a pénze 
továbbra is Párizsban forog, és gyarapítja a mi életünk energiáit. Számunkra 
Zoja Monrose csupán az élet egészséges pezsgésének jelképe, az örök mozgás 
jelképe, ahol egyesek elhullanak, mások felemelkednek."

Minden újság közölte Zoja Monrose fényképét és életrajzát:
„Zoja Monrose elhunyt apja a szentpétervári cári  opera szolgálatában 

állt. Nyolcéves korában Zoját, aki elbűvölő szép kislány volt, a balettiskolába 
adták. Közvetlenül a háború előtt végezte el a balettiskolát, s első fellépését 
olyan  siker  koronázta,  amelyhez  hasonlóra  még  nem volt  példa  az  északi 
fővárosban. Ekkor azonban kitört a háború, s Zoja Monrose, akinek ifjú szíve 
tele van a szenvedők iránti részvéttel, magára ölti a vöröskeresztes nővérek 
szürke ruháját, és a frontra siet. Ott látják a legveszélyesebb helyeken, amint 
az ellenséges lövedékek zápora közepette nyugodtan egy-egy sebesült katona 
fölé  hajol.  Megsebesül  (de  a  sebesülés  nem hagyott  nyomot  ennek az  ifjú 
Gráciának testi szépségén), Pétervárra viszik, s ott megismerkedik a francia 
hadsereg  egyik  kapitányával.  Forradalom.  Oroszország  cserbenhagyja  a 
szövetségeseket. Zoja Monrose-t lelke mélyéig megrázza a breszti béke híre. 
Barátjával, a francia kapitánnyal együtt délre menekül, s ott lóháton, kezében 
puskával, mint valami haragra gyúlt Grácia, harcol a bolsevikok ellen. Barátja 



kiütéses  tífuszban  meghal.  Francia  tengerészek  egy  torpedónaszádon 
Marseille-be viszik Zoja Monrose-t. Így kerül Párizsba. A köztársasági elnök 
lába  elé  borul,  így  kéri:  tegye  számára  lehetővé,  hogy  francia  állampolgár 
lehessen.  Fellép  a  feldúlt  Champagne  szerencsétlen  lakói  javára  rendezett 
táncesteken.  Ott  láthatjuk minden jótékony célú előadáson.  Olyan ez a nő, 
mint valami vakító csillag, amely az égből hullott alá Párizs kövezetére."

Nagy vonásaiban ez az életrajz megfelelt a valóságnak. Zoja nemsokára 
otthon  érezte  magát  Párizsban,  és  céltudatosan  megindult  a  maga  útján: 
nyílegyenesen  haladt  előre,  sohasem  tért  ki  a  harcok  elől,  mindig  a 
legnehezebb és számára legbecsesebb célt választotta. Valóban a tönk szélére 
juttatott  jó  néhány  hirtelen  felkapaszkodott  újgazdagot,  azok  közül  a 
gyulladásos  arcú,  tömzsi  ficsúrok  közül,  akiknek  szőrös  ujjain  gyűrűk 
csillogtak. Zoja drága nő volt, s a ficsúrok egymás után tönkrementek.

Hamarosan  felismerte,  hogy  nem  nagy  sikk Párizsban  ezekkel  az 
uborkafára  felkapaszkodott  ficsúrokkal  járni.  Ekkor  egy  divatos  újságírót 
választott szeretőjéül, majd ezt is faképnél hagyta egy nagyiparos kedvéért, 
aki egyben parlamenti  képviselő is volt,  s végül rájött,  hogy a XX. század 
húszas éveiben a legsikkesebb dolog: a kémia.

Felfogadott  egy  titkárt,  aki  naponként  beszámolt  neki  a  vegyipar 
legújabb  eredményeiről,  és  mindenről  tájékoztatta  Zoját.  Így  értesült  Zoja 
arról, hogy Rolling, a vegyipar királya Európába készül.

Zoja  erre  a  hírre  azonnal  New  Yorkba  utazott.  Ott,  a  helyszínen, 
testestől-lelkestől megvásárolta magának egy nagy lap riporterét. Az amerikai 
sajtóban  csakhamar  közlemények  jelentek  meg  arról,  hogy  New  Yorkba 
érkezett Európa legokosabb és legszebb nője, aki hivatására nézve balerina, de 
ugyanakkor szenvedélyesen érdekli a legdivatosabb tudomány, a kémia is - 
annyira,  hogy  az  immár  túlságosan  közönségessé  vált  briliáns  helyett 
világítógázzal  töltött  kristálygolyókból  fűzött  nyakéket  visel.  Ezek  a 
kristálygolyók megtették a hatásukat az amerikaiakra.

Amikor Rolling felszállt a Franciaország felé induló gőzhajóra, a felső 
fedélzeten, a teniszpályán, egy széles levelű, susogó pálmafa és egy virágzó 
mandulafa között ott ült egy fonott karosszékben Zoja Monrose.

Rolling  tudta,  hogy ő  Európa legdivatosabb nője,  s  emellett  valóban 
tetszett is neki Zoja. Ajánlatot tett neki: legyen a szeretője. Zoja Monrose azt a 
feltételt  szabta,  hogy Rolling írjon alá  egy szerződést,  amelyben a  viszony 
megszakítása esetén egymillió dollár bánatpénz fizetésére kötelezi magát.

A  nyílt  óceánról  rádión  világgá  kürtölték  Rolling  új  szerelmi 
viszonyának és a szokatlan szerződésnek hírét. Az Eiffel-torony rádióállomása 
felfogta a szenzációs hírt, és másnap Párizsban már mindenki Zoja Monrose 
-ról és a vegyipar királyáról beszélt.
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Rolling jól választotta meg új szeretőjét; nem csalódott benne. Még a 
hajón voltak, amikor Zoja így szólt hozzá:

- Kedves barátom, ostobaság volna tőlem, ha beleártanám magam az 
ügyeibe.  De  hamarosan  rá  fog  jönni,  hogy  titkárnőnek  még  alkalmasabb 
vagyok,  mint  szeretőnek.  Azok a  csacskaságok,  amelyek a  nőket  általában 
lekötik,  engem kevéssé  érdekelnek.  Becsvágyó vagyok. Maga nagy ember: 
bízom magában. Magának győznie kell. Ne felejtse el, hogy személyesen átél-
tem a  forradalmat,  kiütéses  tífuszom  volt,  mint  katona  harcoltam,  és  ezer 
kilométert tettem meg lóháton. Az ilyen emlékek nem mosódnak el. Az én 
lelkemet kiégette a gyűlölet.

Rolling érdekesnek találta azt a jeges szenvedélyességet, amely ebből a 
nőből áradt. Megérintette ujjával Zoja orra hegyét, és így felelt:

- Kicsikém,  ahhoz,  hogy egy üzletember titkárnője  legyen,  túl  sok 
magában  a  temperamentum.  Maga  megszállott;  a  politikában  és  az  üzleti 
életben ezért mindig dilettáns marad.

Párizsban  Rolling  tárgyalásokat  kezdett  a  vegyipari  üzemek 
trösztösítéséről.  Amerika  óriási  tőkéket  fektetett  az  óvilág  iparába.  Rolling 
ügynökei óvatosan felvásárolták a részvényeket. Párizsban csak így nevezték 
Rollingot: „az amerikai bivaly". S valóban, az európai nagyiparosok között ez 
az ember óriásnak tetszett. Minden akadályon keresztülgázolt. Látótere szűk 
volt. Csak egyetlen célt látott maga előtt: egy kézben (vagyis a saját kezében) 
összpontosítani a világ vegyészeti iparát.

Zoja Monrose hamarosan kiismerte jellemét és harci módszereit. Látta, 
miben rejlik az ereje és mi a gyenge oldala. Rolling nem tudott eligazodni a 
politikában,  s  olykor  nagy  ostobaságokat  mondott  a  forradalomról  és  a 
bolsevikokról. Zoja észrevétlenül körülvette olyan emberekkel, akik hasznára 
lehettek  Összehozta  újságírókkal,  s  ilyenkor  ő  irányította  a  társalgást. 
Megvásárolt számára kis riportereket, akikre Rolling ügyet sem vetett, pedig 
hasznosabb szolgálatot tettek neki, mint a tekintélyes újságírók, mert az élet 
minden kis hasadékába behatoltak, akár a moszkitók.

Amikor aztán Zoja „elrendezte", hogy egy jobboldali  képviselő rövid 
beszédet mondjon a parlamentben arról, hogy „elengedhetetlenül szükséges az 
amerikai  iparral  való  szoros  kapcsolat,  mert  csak  így  biztosítható 
Franciaország védelme egy vegyi hadviselés esetén", Rolling első ízben szorí-
totta meg Zoja kezét férfiasan, barátilag, megindultan:

-  Rendben  van,  felfogadom  titkárnőmnek  heti  huszonhét  dollár 
fizetéssel.

Rolling egyre inkább meggyőződött arról, hogy Zoja Monrose valóban 
hasznos segítőtársa, és most már őszintén beszélt vele üzleti ügyeiről - vagyis 
mindenről, ami őt érdekelte.
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Zoja  Monrose  kapcsolatot  tartott  fenn  néhány  orosz  emigránssal. 
Egyikük,  Szemjonov,  állandó  fizetéses  alkalmazottja  volt.  Szemjonov  a 
háborús  években  szerezte  meg  vegyészmérnöki  diplomáját,  azután,  mint 
zászlós szolgált a hadseregben, majd fehérgárdista tiszt lett. Az emigrációban 
abból élt, hogy különféle apró-cseprő megbízásokat vállalt, így a többi között 
használt ruhákat adott el utcalányoknak.

Ő  volt  Zoja  Monrose  hírszerző  szolgálatának  a  főnöke.  Szovjet 
folyóiratokat  és  újságokat  hozott  Zojának,  közölte  vele  értesüléseit, 
tájékoztatta a pletykákról és hírekről. Megbízható és ügyes volt, eszközeiben 
pedig cseppet sem válogatós.

Egy nap Zoja Monrose megmutatta  Rollingnak az egyik reveli  újság 
cikkét,  amely  arról  számolt  be,  hogy  Petrográdban  olyan  találmányon 
dolgoznak, amely romboló erő tekintetében minden eddigit felülmúl. Rolling 
elnevette magát:

-     Szamárság, ettől senki sem ijed meg… Magának nagyon élénk a 
fantáziája. A bolsevikok nem tudnak semmi komoly dolgot létrehozni.

Ekkor Zoja meghívta villásreggelire Szemjonovot, és Szemjonov igen 
különös történetet beszélt el:

„… Tizenkilencben, röviddel Oroszországból való menekülésem előtt, 
találkoztam  Pétervárott  az  utcán  egy  Sztasz  Tiklinszkij  nevű  lengyel 
barátommal,  akivel  együtt  végeztem a  technológiai  főiskolát.  Hátán  zsákot 
cipelt, lába szőnyegdarabokkal körülcsavarva, felöltőjén krétával írt számok - 
a sorban állások nyomai. Egyszóval olyan volt, mint akkoriban mindenki. De 
arcán különös élénkség ült. Rám kacsintott. Ugyan mi lehet vele?

-   Hej,  barátom, micsoda aranybányára bukkantam! Az ám! Milliók 
vannak ott - mit, milliók? Százmilliók (persze aranyban)!

Én faggatni kezdtem, de hiába ostromoltam, csak nevetett. Ezzel aztán 
el is váltunk. Vagy két hétre rá a Vasziljevszkij- szigeten sétálgattam, azon a 
környéken, ahol Tiklinszkij  lakott.  Eszembe jutott  a  barátom aranybányája. 
No, gondolom magamban, bemegyek ehhez a milliomoshoz, és kérek tőle egy 
fél font cukrot. Benyitok az ajtón. Tiklinszkij  ott fekszik félholtan, keze és 
felsőteste bepólyálva.

- Ki látta így el a bajodat?
- Várj  csak,  várj  -  feleli  -,  csak  segítsen  meg  a  szent  szűz,  ha 

felgyógyulok, megölöm.
- Kicsodát?
- Garint.



S ekkor  elbeszélte  -  igaz,  hogy zavarosan és  homályosan,  mert  nem 
akarta  elárulni  a  részleteket  -,  hogy  egy  régi  ismerőse,  Garin  mérnök, 
felszólította,  készítsen  neki  széngyertyákat  valami  találmányához,  amely 
példátlan  rombolóerőt  tud  kifejteni.  Hogy  érdekeltté  tegye  a  dologban 
Tiklinszkij t, felajánlotta neki a várható haszon bizonyos hányadát. Az volt a 
szándéka,  hogy  a  kísérletek  befejezése  után  Svédországba  szökik  a  kész 
találmánnyal,  ott  szabadalmaztatja,  és  maga  foglalkozik  a  találmány 
kiaknázásával.

Tiklinszkij  nagy  lelkesedéssel  látott  munkához.  Kis  gúlákat  kellett 
készítenie,  s  a feladat  az  volt,  hogy a  gúlácskák lehető legkisebb térfogata 
mellett  a  lehető  legnagyobb  hőmennyiség  szabaduljon  fel.  A  készülék 
szerkezetét Garin titokban tartotta: azt mondta, hogy rendkívül egyszerű elven 
alapul, s ezért a legkisebb célzással is elárulná a találmány titkát. Tiklinszkij 
egymás után szállította a kis gúlákat, de egyetlenegyszer sem sikerült rávennie 
Garint, hogy megmutassa a készüléket.

Tiklinszkijt felbőszítette ez a bizalmatlanság. Sokat veszekedtek emiatt. 
Egyszer  Tiklinszkij  titokban  követte  Garint  arra  a  helyre,  ahol  a  mérnök 
kísérleteit végezte. Garin egy néptelen utca félig romokban heverő házába tért 
be.  Tiklinszkij,  Garin  nyomába  szegődve,  belopódzott  a  házba.  Sokáig 
bolyongott különféle lépcsők és betört ablakú, üres szobák útvesztőjében, míg 
végül a pincéből a kieresztett gőz erős sistergésére emlékeztető hangot hallott, 
és megütötte orrát az égő gúlák jól ismert szaga.

Óvatosan  leereszkedett  a  pincébe,  de  megbotlott  a  szanaszét  heverő 
tégladarabokban,  elesett  és  zajt  csapott.  A  boltív  mögött,  vagy 
harminclépésnyire Tiklinszkijtől,  egy pislákoló mécses megvilágította Garin 
rémülettől eltorzított arcát.

»Ki van itt?«- kiáltotta vadul Garin, s ebben a pillanatban egy vakító 
fénysugár - nem vastagabb egy kötőtűnél - lövellt Tiklinszkij felé a fal mellől, 
és rézsútosan végighasította Tiklinszkij mellét és kezét.

Már  pirkadt,  amikor  Tiklinszkij  magához  tért  eszméletlenségéből. 
Hosszas  segélykiáltásaira  senki  sem  felelt,  végül  négykézláb,  vérben  ázva 
kimászott a pincéből. A járókelők szedték fel, és kézikocsin hazaszállították. 
Amikor felépült, kitört a lengyel háború, és Tiklinszkijnek el kellett hordania 
az irháját Petrográdból."

Szemjonov  elbeszélése  rendkívül  nagy  hatást  tett  Zoja  Monrose-ra. 
Rolling  hitetlenkedve  mosolygott:  ő  csak  a  fojtógázok  erejében  hitt.  A 
páncélos  hajók,  az  erődök,  az  ágyúk  és  a  hatalmas  hadseregek  Rolling 
véleménye  szerint  mind  csak  a  barbárság  maradványai  voltak.  Csak  a 
repülőgépeket, és a kémiát ismerte el félelmetes harci eszközöknek. Még hogy 
Petrográdban feltaláljanak valami figyelemre méltó dolgot? Badarság!

De  Zoja  Monrose  nem  nyugodott  bele.  Finnországba  küldte 
Szemjonovot, hogy pontos értesüléseket szerezzen Garinról. Egy fehérgárdista 
tiszt,  aki Szemjonov zsoldjába szegődött,  sítalpakon átlépte az orosz határt, 



megkereste Petrográdban Garint, beszélt vele, sőt azt is felajánlotta neki, hogy 
együtt dolgozzanak. Garin nagyon tartózkodó volt. Szemlátomást tudta, hogy 
külföldről  figyelik.  Készülékéről  csak  annyit  mondott,  hogy  mesébe  illő 
hatalomra  tesz  szert,  aki  az  ő  találmánya  birtokában  lesz.  A  készülék 
modelljével  végzett  kísérletek fényes eredménnyel jártak. Garin már csak a 
széngyertyákat akarta tökéletesíteni.

19.

Kora tavaszi, esős vasárnap este volt. Fény szűrődött ki az ablakokból, 
fényt  ontott  az  ívlámpák  végtelen  sora,  s  a  párizsi  utcák  aszfaltja 
visszatükrözte a fényeket.

Mintha  fekete  csatornákon,  feneketlenül  mély  fénytenger  felett 
száguldottak  volna  a  nedves  gépkocsik,  repültek  volna  sebesen,  egymásba 
akadva, kavarogva, az ázott ernyők. A párás, ködös levegőt át- meg átitatta a 
boulevard-ok nyirkos fülledtsége, a zöldséges boltok bűze, a benzinszag és a 
parfümillat.

Az  eső  végigömlött  a  fekete  háztetőkön,  az  erkélyek  rácsain,  a 
kávéházak terasza felett kifeszített óriási, csíkos ponyvákon. Ködfátyol mögött 
gyúltak  ki,  kavarogtak  és  hunyorogtak  a  különféle  szórakozóhelyek 
fényreklámjai.

A kisemberek - a kereskedősegédek és elárusítónők, a hivatalnokok és 
alkalmazottak  -  igyekeztek  kihasználni  ezt  a  napot:  ki-ki  úgy  szórakozott, 
ahogy tudott. Az előkelőbbek azonban, a komoly üzletemberek és tekintélyes 
személyiségek  otthon  üldögéltek  kandallójuk  mellett.  Az  ő  szemükben  a 
vasárnap a csőcselék napja volt.

Zoja Monrose keresztbe rakott lábakkal ült a széles pamlagon, rengeteg 
párna  között.  Cigarettázott  és  a  kandalló  tüzébe  bámult.  Rolling,  frakkba 
öltözve, a nagy karosszékben helyezkedett el, lábát egy zsámolyra téve. ö is a 
füstöt eregette, és a parazsat bámulta.

A kandalló tüze megvilágította arcát, s ez az arc most izzó vörös volt: 
vörösen izzott a világ urának húsos orra, szakállas arca, félig lehunyt szemhéja 
és  kissé  gyulladt  szeme.  Átadta magát  annak a  jóleső  unalomnak,  amelyre 
szükség van egyszer egy héten, hogy az ember agya és idegei kissé kipihenjék 
magukat.

Zoja Monrose kinyújtotta szép, meztelen karját és megszólalt:
- Rolling, már két óra telt el az ebéd óta.
- Igen  -  felelte  Rolling  -  én  is  azt  hiszem,  hogy  az  emésztés 

befejeződött.



A  nő  áttetsző,  szinte  álmodozó  szeme  végigsiklott  a  férfi  arcán. 
Csendesen, komoly hangon, nevén szólította. Rolling mozdulatlanul ült tovább 
az átmelegedett karosszékben, úgy felelt:

- Igen, hallgatom, kicsikém.
Zoja  tehát  megkapta  az  engedélyt,  hogy  beszéljen.  Átült  a  pamlag 

szélére, s kezével átkulcsolta térdét.
- Mondja  csak,  Rolling,  a  vegyipari  üzemekben  nagy  a  robbanási 

veszély?
- Ó, igen. A kőszén negyedik származéka, a trotil, vagy trinitro-toluol 

rendkívüli  erejű  robbanóanyag.  A  nyolcadik  származék  a  pikrinsav,  ezzel 
töltik  a  hadihajók  ágyúinak  páncéltörő  lövedékeit.  De  van  még  egy 
veszedelmesebb anyag is: a tetril.

- Az meg micsoda, Rolling?
- Az is csak kőszén. Ha a benzolt (C6H6) nyolcvanfokos hő mellett 

salétromsavval  (HN03)  vegyítjük,  nitro-benzolt  kapunk.  A  nitro-benzol 
képlete: C6H5NO2. Ha ebben két rész oxigént, az 02-t két rész hidrogénnel (H2) 
helyettesítjük,  vagyis  ha  a  nitro-benzolt  nyolcvan fokon szép  lassan  vasre-
szelékkel  és  egy  kevés  sósavval  hozzuk  össze,  megkapjuk  az  anilint 
(C6H5NH2).  Az  anilin,  ötven  atmoszféra  nyomás  mellett  metilalkohollal 
vegyítve,  dimetil-anilint  ad.  Akkor  aztán  egy  óriási  gödröt  ásunk,  kö-
rülvesszük földsánccal, egy színt építünk benne, és ott reagáltatjuk a dimetil-
anilint  salétromsavval.  Reakció  közben  távolról,  távcsövön  figyeljük  a 
hőmérőket.  Ennek  a  reakciónak  az  eredménye  tetril.  Ez  a  tetril  valóságos 
ördög: olykor előfordul, hogy reakció közben ismeretlen okokból felrobban, és 
ilyenkor hatalmas gyárakat dönt romba, úgyhogy kő kövön nem marad. Saj-
nos, nem mondhatunk le róla, mert foszgénnel vegyítve a kristályibolya néven 
ismert  kék  festéket  adja.  Ezen  a  dolgon szép  összegeket  kerestem.  Furcsa 
kérdést tett fel nekem… hm… Azt hittem, tájékozottabb a kémiában. Hm… 
Hosszú út vezet el odáig, míg a kőszénkátrányból pl. piramidont készítenek, 
azt a piramidont, amely elmulasztja a fejfájását… a kőszéntől a piramidonig, 
vagy a maga üvegcséjében levő illatszerig, vagy a közönséges fényképészeti 
vegyszerig vezető úton olyan ördögi dolgokkal találkozunk, mint  a trinitro-
toluol és a pikrinsav. Olyan pompás dolgokkal, mint a bróm-benzil-cianid, a 
klór-pikrin,  a  difenil-klór-arzén  satöbbi  satöbbi:  vagyis  a  harci  gázokkal, 
amelyektől  tüsszentenek,  könnyeznek  az  emberek,  letépik  magukról  a 
gázálarcot,  fuldokolnak,  vért  hánynak,  tele  lesznek  daganatokkal,  elevenen 
elrothadnak…

Mivel Rolling unatkozott ezen az esős vasárnap estén, szívesen adta át 
magát  ezeknek  az  elmélkedéseknek,  és  élénk  színekkel  ecsetelte  a  kémia 
fényes jövőjét.

- Azt hiszem - mondta, miközben orra körül félig leégett szivarjával 
gesztikulált - azt hiszem, hogy Sabaoth, a mindenség ura, kőszénkátrányból és 
konyhasóból teremtette az eget és a Földet és minden élőlényt. A Bibliában 



erre nincs közvetlen utalás, de sejteni lehet, hogy így volt. Aki a szén és a só 
birtokában  van,  hatalmában  tartja  az  egész  világot.  A  németek  csak  azért 
kezdték  meg  tizennégyben  a  háborút,  mert  Németországé  volt  a  világ 
vegyigyárainak kilenctized része. A németek ismerték a szén és a só titkát: ők 
voltak akkoriban a  világ egyetlen kultúrnemzete.  Csakhogy nem számoltak 
azzal, hogy mi, amerikaiak kilenc hónap alatt fel tudjuk építeni az edgewoodi 
arzenált. A németek felnyitották a szemünket, rájöttünk, mibe kell befektetni a 
pénzünket,  s  most  mi  leszünk  a  világ  urai,  nem pedig  a  németek,  mert  a 
háború  óta  miénk  a  pénz,  és  miénk  a  kémia.  Egyetlen  hatalmas  gyárrá 
alakítjuk  át  először  Németországot,  utána  pedig  más  országokat  is, 
mindazokat,  amelyek  tudnak  dolgozni;  azok,  amelyek  nem  tudnak,  úgyis 
kimúlnak természetes halállal, s majd mi is segítünk nekik ebben… Amerikai 
lobogó övezi majd körül a földgolyót, akár a szalag a bonbonos dobozt, végig 
az egyenlítő mentén és az Északi-sarktól a Déli-sarkig…

- Rolling  -  vágott  közbe  Zoja  -  ezzel  éppen  maguk  idézik  fel  a 
katasztrófát… hiszen  akkor azok kommunisták  lesznek… Egy  szép  napon 
majd  kijelentik,  hogy már  nincs szükségük magukra,  hogy saját  maguknak 
akarnak  dolgozni…  Ó,  én  már  átéltem  ezt  a  szörnyűséget…  Meg  fogják 
tagadni a maguk milliárdjainak visszafizetését…

- Akkor, kicsikém, egyszerűen elárasztom Európát mustárgázzal.
- Rolling, akkor már késő lesz! - Zoja két keze közé szorította térdét 

és  előrehajolt.  -  Rolling,  én  még  sohasem adtam magának  rossz  tanácsot, 
higgyen nekem… Azt kérdeztem az előbb: fenyegeti-e robbanási  veszély a 
vegyipari  üzemeket?  …  A  munkások,  a  forradalmárok,  a  kommunisták 
kezében, ellenségeink kezében félelmetes erejű fegyver van… Ezt bizonyosan 
tudom…  a  távolból  fel  tudják  robbantani  a  vegyipari  üzemeket,  a 
lőporraktárakat,  fel  tudják  gyújtani  a  repülőkötelékeket,  meg  tudják 
semmisíteni a gázkészleteket - mindent el tudnak pusztítani, ami robbanékony 
és gyúlékony.

Rolling levette lábát a zsámolyról, vöröses szemhéja meg-megrebbent, s 
egy darabig figyelmesen nézte a fiatal nőt.

- Ha jól értem, megint arra céloz… arra a…
- Igen,  Rolling,  igen,  Garin  mérnök  készülékére  célzok…  Maga 

elengedte  a  füle  mellett,  amit  erről  a  találmányról  hallott… De én tudom, 
milyen komoly ez a dolog… Szemjonov valami különös dolgot hozott nekem. 
Oroszországból kapta…

Zoja megnyomta a csengőt. Belépett a lakáj. Zoja parancsára behozott 
egy  kis  fenyőfa  ládát.  A ládában egy  darabka laposacél  volt,  vagy  másfél 
hüvelyk  vastag.  Zoja  kivette  a  ládából  az  acéldarabkát,  és  közel  vitte  a 
kandalló fényéhez. Az acéllapba valamilyen finom szerszámmal csíkokat és 
csigavonalakat véstek, amelyek teljes vastagságában átütötték az acéllapot, s 
átlósan - mintha csak tollal, folyóírással  írták volna - ezek a szavak voltak 



olvashatók:  „Erőpróba…  próba…  Garin."  Némelyik  betű  belsejéből 
fémforgácsok hullottak ki. Rolling hosszasan vizsgálgatta az acéllapot.

- Olyan ez, mint a „tollpróba" - mormogta. - Mintha tűvel írták volna 
ezeket a betűket valami puha anyagba.

- Harminc lépés távolságból véste az acélba Garin mérnök, amikor 
kipróbálta készülékének modelljét - jegyezte meg Zoja. - Szemjonov állítása 
szerint  Garin  azt  reméli,  hogy  olyan  készüléket  tud  szerkeszteni,  amely 
kétszáz  kábelhossz  távolságból  keresztülvág  egy  nagy,  páncélos  hadihajót, 
könnyedén, akár a  vajat… Bocsásson meg, Rolling, de én kitartok amellett, 
hogy magának mindenképpen meg kell szereznie ezt a félelmetes készüléket.

Nemhiába,  járta  ki  Rolling  Amerikában  az  élet  iskoláját.  Minden 
porcikája harcedzett volt.

Mint tudjuk, az edzés pontosan elosztja az erőt az egyes izmok között, s 
az  izmokat  a  lehető  legnagyobb  erőfeszítésre  serkenti.  Ez  megmutatkozott 
Rolling esetében is. Amikor harcba szállt, először fantáziája kezdett dolgozni: 
képzelőereje bevetette magát a vállalatok őserdejébe, s ott felfedezett valamit, 
ami figyelmet érdemel. Stop. A fantázia munkája ezzel véget ért. Most a józan 
ész  következett;  latolgatott,  mérlegelt,  összehasonlított,  s  végül  levonta  a 
következtetést:  hasznos.  Stop.  Ezután  a  gyakorlati  rész  lépett  sorompóba; 
számolgatott, összeadott,  kivont, s megvonta a mérleget:  aktív. Stop. Végül 
pedig  az  akaratát  mozgósította  Rolling,  az  ő  félelmetes  akaratát,  amely 
kemény volt, mint a molibdénacél - s a trösztkirály egyenesen célja felé tört, 
vérben forgó szemekkel, mint a bivaly, és el is érte ezt a célt, bármilyen ál-
dozatába került neki és másoknak is.

Nagyjából  ez a folyamat  játszódott  le  most  is.  Rolling egy pillantást 
vetett arra az új, ismeretlen területre, amely most feltárult előtte, s a józan ész 
kimondta  az  ítéletet:  Zojának  igaza  van.  A  gyakorlati  ész  megvonta  a 
mérleget:  a  legelőnyösebb az lesz,  ha elrabolja  a  rajzokat  és  a  készüléket, 
Garint pedig elteszi láb alól. Stop. Garin sorsa megpecsételődött, a gyakorlati 
ész  engedélyezte  a  hitelt,  most  az  akaraton  volt  a  sor.  Rolling  felállt  a 
karosszékből, nekitámaszkodott a kandallónak, s állkapcsát előreszegezve így 
szólt:

-     Holnap várom Szemjonovot a boulevard Malesherbes-en.

20.

Hét hét telt el e vasárnap esti beszélgetés óta. Garin hasonmását közben 
meggyilkolták  a  Kresztovszkij-szigeten.  Szemjonov  a  rajzok  és  a  készülék 
nélkül jelent meg a boulevard Malesherbes-en. Rolling kis híja, hogy fejéhez 
nem vágta a tintatartót. S tegnap meglátták Párizsban Garint vagy hasonmását.



Másnap a szokott időben, déli egy órakor, Zoja bekanyarodott kocsiján 
a boulevard Malesherbes-re. Rolling ott ült mellette a csukott autóban, állát 
botjára támasztotta, s foga között ezt morogta:

- Garin Párizsban van.
Zoja hátrahanyatlott a kocsi párnájára. Rolling rosszkedvűen pillantott 

rá.
- Szemjonov már régen megérett a guillotine-ra. Közönséges, hitvány 

gyilkos ez a fésületlen fickó, és nemcsak pimasz, hanem ostoba is - mondta 
Rolling. - Megbíztam benne, és most kínos helyzetbe kerültem. Attól tartok, 
hogy valami csúnya históriába fog belekeverni…

Rolling  előadta  Zojának  Szemjonovval  folytatott  beszélgetését.  A 
rajzokat és a készüléket nem sikerült elrabolni, mert azok a naplopók, akiket 
Szemjonov felfogadott, nem Garint gyilkolták meg, hanem a hasonmását. A 
hasonmás  felbukkanása  különösen  aggasztotta  Rollingot.  Világosan  látta,, 
hogy  ügyes  ellenféllel  van  dolga.  Garin  vagy  tudott  az  ellene  készülő 
merényletről, vagy eleve feltételezte, hogy ilyen merényletre előbb vagy utóbb 
sor kerül, ezért összekuszálta a nyomokat: társult egy olyan emberrel, aki a 
megtévesztésig  hasonlít  rá.  Mindez  roppant  homályos  volt.  De  a  leg-
érthetetlenebb az volt, hogy ez az ember egyszerre megjelent Párizsban. Mi az 
ördögöt kereshet itt?

Gépkocsik  megszámlálhatatlan  sokasága  között  hajtott  a  Limousine 
végig a Champs-Élysées-n. Meleg, párás nap volt, a könnyű, áttetsző, kékes 
ködben kirajzolódtak a Sálon Grand szárnyas lovai és üvegkupolája, a magas 
házak  félkör  alakú  háztetői,  az  ablakok  vászonrolói,  a  gesztenyefák  dús 
lombsátra.

Az  autókban  főleg  ama  bizonyos  hirtelen  meggazdagodott,  tömzsi 
ficsúrok ültek, ki hanyagul hátradőlve és elterpeszkedve, ki keresztbe rakott 
lábbal, ki meg állát séta- botjának gombjára támasztva; valamennyin tavaszi 
kalap  és  rikító  színű  nyakkendő  díszelgett.  Reggelizni  vitték  a  Bois  de 
Boulogne-ba azokat a csinos és igen kedves lányokat, akiket a vendégszerető 
Párizs készséggel bocsátott a szórakozni vágyó külföldiek rendelkezésére.

A  place  d'Étoile-on  Zoja  Monrose  Limousine-ja  utolért  egy  taxit;  a 
taxiban  Szemjonov  ült  egy  emberrel,  akinek  fakó,  püffedt  arca  és  deres 
bajusza volt. Mindketten előrehajoltak és lázas izgalommal figyeltek egy kis 
zöld gépkocsit, amely a téren bekanyarodva, a metró állomása felé tartott.

Szemjonov a sofőr felé fordulva a zöld gépkocsira mutatott, de a taxi 
nehezen tudott átvergődni az autók áradatán. Végre mégis keresztüljutottak, és 
a taxi teljes sebességgel száguldott a földalatti felé, hogy elvágja a kis autó 
útját.  Ez azonban már  meg is állt  a földalatti  állomása előtt.  Középtermetű 
férfi ugrott ki belőle, bő covercoat-felöltőben, s eltűnt a föld alatt.

Mindez két-három perc alatt játszódott le, Rolling és Zoja szeme előtt. 
Zoja  odakiáltott  a  sofőrnek,  hogy  forduljon  be  a  metró  felé.  Csaknem 
ugyanakkor  álltak  meg  a  metró  előtt,  amikor  Szemjonov  taxija  is  odaért. 



Szemjonov,  botjával  hadonászva,  odarohant  a  Limousine-hoz,  kinyitotta 
kristály üveges ajtaját és az izgalomtól remegve így szólt:

- Ez Garin volt. Meglépett. De nem baj. Még ma felkeresem a boulevard 
Batignolles-on és békés egyezséget  ajánlok fel  neki.  Ide figyeljen,  Rolling, 
meg  kell  állapodnunk: mennyit  szán  a  találmány  megszerzésére?  Nyugodt 
lehet,  nem csinálok semmit,  ami törvénybe ütközik.  Igaz is,  engedje;  meg, 
hogy bemutassam magának Sztasz Tiklinszkijt. Nagyon tisztességes ember.

Meg  sem  várva  az  engedélyt,  odakiáltott  Tiklinszkijnek.  Tiklinszkij 
odaugrott a pazar Limousine-hoz, lekapta kalapját, meghajolt és megcsókolta 
Zoja Monrose kacsóját.

Rolling egyiküknek sem nyújtott kezet; villogó szemmel meredt rájuk a 
kocsi belsejéből, mint a puma, ketrecének rácsai mögül. Nem volt okos dolog 
ott  ácsorogni a téren, mindenki  szeme láttára.  Zoja azt indítványozta,  hogy 
kocsizzanak ki reggelizni a Szajna bal partjára, az ebben az évszakban kevéssé 
látogatott La Pérouse vendéglőbe.

21.

Tiklinszkij  szüntelenül  hajlongott,  lecsüngő  bajuszát  pödörgette, 
fátyolos szemmel pillantgatott Zoja Monrose-ra, s az evésnél azon volt, hogy 
fékezze mohóságát. Rolling komor arccal ült, háttal az ablaknak. Szemjonov 
fesztelenül fecsegett. Zoja nyugodtnak látszott, elbűvölően mosolygott, és sze-
mével  intett  a  főpincérnek,  hogy minél  gyakrabban töltse  meg a  vendégek 
poharait. Amikor felszolgálták a pezsgőt, megkérte Tiklinszkijt, hogy beszélje 
el a fejleményeket.

Tiklinszkij letépte nyakáról a szalvétát:
- Az életünket kockáztattuk Rolling úrért. Szesztroreck mellett átléptük 

a szovjet határt.
- Mit jelent az, hogy „átléptük"? Kik lépték át? - kérdezte Rolling.
- Én,  és  ha  szabad  így  mondanom,  a  segédem,  egy  varsói  orosz, 

Balahovics hadseregének tisztje… Roppant kegyetlen ember… Hogy nyelné 
el a pokol a többi orosszal együtt ezt a vérebet, többet ártott, mint használt. Az 
volt a feladatom, hogy nyomozzam ki, hol végzi Garin a kísérleteit. Elmentem 
abba a romba dőlt házba is, ahol az az átkozott csirkefogó egyszer kis híja, 
hogy ketté nem hasított a készülékével… hiszen erről már tetszettek hallani. 
Ott, a pincében találtam egy acélszalagot; Zoja nagysága megkapta tőlem ezt 
az  acélszalagot  és  meggyőződhetett  a  buzgalmamról.  Garin  időközben 
máshová helyezte át kísérleteinek színhelyét. Éjt nappá téve dolgoztam, hogy 
kiérdemeljem Zoja nagysága és Rolling úr bizalmát. Majdnem tüdőgyulladást 
kaptam  a  Kresztovszkij-sziget  mocsaraiban,  de  végül  elértem  célomat. 



Nyomon  követtem  Garin  minden  lépését.  Április  27-én  éjszaka 
segítőtársammal együtt behatoltunk a villájába. Garint a vaságyhoz kötöztük 
és  a  legalaposabban  átkutattuk  a  házat…  Sehol  semmi…  Azt  hittem, 
megőrülök: nyomát sem találtuk a készüléknek… Pedig tudtam, hogy ott rej-
tegeti a villában… Ekkor történt, hogy a segédem kissé kíméletlenül bánt el 
Garinnal… hiszen tetszik érteni, nagyon izgatottak voltunk… Nem mondom, 
hogy  Rolling  úr  utasítása  szerint  jártunk el… Igaz,  hogy  a  segédem kissé 
hevesebb volt a kelleténél…

Rolling a tányérjára meredt.  Zoja Monrose, hosszú kezét az abroszon 
nyugtatva, idegesen dobolt ujjaival; lakkozott körmű ujjain briliáns-, smaragd- 
és zafírköves gyűrűi  vakítóan csillogtak.  Tiklinszkij  valósággal  fellelkesült, 
ahogy ezt a felbecsülhetetlen értékű kezet nézte.

-  Arról  már  tetszenek  tudni,  hogy  alig  huszonnégy  órával  később 
találkoztam Garinnal a postán. Szűzanyám, hogy megrémültem! De hát ki ne 
rémülne meg, amikor szemtől szemben találkozik egy feltámadt halottal? És 
ráadásul  még  az  az  átkozott  rendőrség  is  üldözőbe  vett.  Megtévesztés 
áldozatai  lettünk:  az az átkozott  Garin valaki  mást  gyilkoltatott  meg maga 
helyett. Elhatároztam, hogy még egyszer átkutatom a villát: bizonyos voltam 
benne, hogy valami rejtett pincehelyiségnek is kell ott lennie. Még azon az 
éjszakán odamentem, és elaltattam az őrt. Bemásztam az ablakon… nehogy 
félreértsen, Rolling úr… Ha egyszer Tiklinszkij feláldozza az életét, csak egy 
eszmének áldozza fel… Mi sem lett volna könnyebb, mint hogy újra kiugorjak 
az ablakon,  amikor  olyan kopogást  és  recsegést  hallottam a villában,  hogy 
mindenki másnak égnek állt volna a haja rémületében. Igen, Rolling úr, ebben 
a pillanatban világosan láttam, hogy az Úristen vezérelte önt, amikor engem 
küldött oda, hogy kiragadjam az oroszok kezéből azt a félelmetes fegyvert, 
amelyet az egész civilizált világ ellen fordíthatnak. Történelmi pillanat volt ez, 
Zoja nagysága, úri becsületemre esküszöm. Mint valami bősz fenevad, úgy 
rohantam a  konyhába,  ahonnan  a  zaj  hallatszott.  És  ott  megláttam Garint: 
éppen azzal volt elfoglalva, hogy asztalokat, zsákokat és ládákat tornyozott fel 
a falnál. Amikor megpillantott, felkapta azt a bőröndöt, amelyet még a régi 
időkből jól ismertem: ebben szokta tartani készülékének modelljét.  Aztán a 
bőrönddel  a  szomszéd szobába ugrott.  Előrántottam revolveremet,  és  utána 
vetettem magam. Már kinyitotta az ablakot, azzal a szándékkal, hogy kiugrik 
az utcára. Elsütöttem a revolvert, Garin pedig egyik kezében a bőrönddel, a 
másikban revolverrel a szoba sarkába futott, eltorlaszolta magát az ággyal, és 
lövöldözni kezdett. Valóságos párbaj volt ez, Zoja nagysága. Egy golyó át-
ütötte  a  sapkámat.  Egyszerre  csak  Garin  eltakarta  száját  és  orrát  valami 
ronggyal,  egy  fémcsövet  szegezett  felém,  azután  lövés  hallatszott,  de  nem 
hangosabb,  mint  egy  pezsgősüveg  dugójának  durranása,  és  a  következő 
pillanatban úgy éreztem, mintha ezer kis karmocska marcangolná az orromat, 
a  torkomat,  a  mellemet.  A  könnyem  is  kicsordult  az  elviselhetetlen 
fájdalomtól,  tüsszenteni,  köhögni,  émelyegni  kezdtem,  és  -  bocsásson  meg 



Zoja nagysága  -  olyan hányinger  fogott  el,  hogy a  földön fetrengtem,  úgy 
okádtam.

- Difenil-fluor-arzén és  foszgén  keveréke,  50  százalékos  arányban. 
Nem nagy dolog, most a rendőrséget is ilyen kis gránátokkal fegyverezzük fel 
- jegyezte meg Rolling.

-    Igen… Pontosan úgy van, ahogy az úr mondja: gázgránát volt… 
Szerencsére a léghuzat hamar elvitte a gázt. Visszanyertem az eszméletemet és 
félholtan  hazavánszorogtam.  Meg  voltam  mérgezve,  össze  voltam  törve, 
detektívek hajszoltak városszerte, nem volt más hátra, mint hogy elmeneküljek 
Leningrádból. Nagy veszélyek és nehézségek árán sikerült is megszöknöm.

Tiklinszkij  széttárta  karját,  és  magába roskadva elhallgatott,  mint  aki 
kegyelemre megadja magát.

- Bizonyos  benne,  hogy  Garin  is  megszökött  Oroszországból?  - 
kérdezte Zoja.

- Mindenképpen  el  kellett  tűnnie  onnan.  A  történtek  után  nem 
kerülhette volna el, hogy a bűnügyi nyomozó hatóság kérdőre ne vonja.

- De miért jött éppen Párizsba?
- Széngúlákra  van  szüksége.  Enélkül  semmit  sem  ér  a  készüléke, 

olyan,  mint  a  töltetlen  puska.  Garin  fizikus.  A  kémiához  nem  is  konyít. 
Azelőtt  én  kísérleteztem  az  ő  megbízásából  ezeknek  a  gúlácskáknak  az 
előállításával,  később  pedig  az  az  ember,  aki  életével  fizetett  ezért  a 
Kresztovszkij-szigeten. De Garinnak van még egy társa, itt, Párizsban. Neki 
küldte azt  a táviratot  a boulevard Batignolles-ra.  Garin azért jött  ide,  hogy 
figyelemmel kísérje a gúlácskákkal végzett kísérleteket.

- És  mit  sikerült  megtudnia  Garin  mérnök  társáról?  -  kérdezte 
Rolling.

- Egy olcsó szállodában lakik a boulevard Batignolles-on. Tegnap ott 
voltunk, és megtudtunk róla egyet-mást a portástól - felelte Szemjonov. - Ez 
az  ember  csak  aludni  jár  haza.  Nincs  semmiféle  holmija.  Hosszú,  bő 
vászonköpenyben  megy  el  hazulról,  olyanban,  amilyent  Párizsban  a  me-
dikusok,  laboránsok  és  vegyészhallgatók  viselnek.  Úgy  látszik,  valahol  a 
közelben dolgozik.

- A személyleírására  vagyok  kíváncsi!  -  förmedt  rá  Rolling.  -  Az 
ördögbe  is,  mit  érdekel  engem  az  ő  vászonköpenye?  Megadta  a  portás  a 
személyleírását?

Szemjonov  és  Tiklinszkij  egymásra  néztek.  A  lengyel  szívére  tette 
kezét.

- Ha  parancsolja,  még  ma  megszerezzük  ennek  az  úrnak  a 
személyleírását.

Rolling sokáig hallgatott. Komoran összevonta szemöldökét.
- Milyen alapon állítják, hogy az az ember, akit tegnap a boulevard 

Batignolles-on, a kávéházban láttak, és az, aki leszökött a földalatti-állomásra 



a  place  d'Étoile-on,  egy  és  ugyanaz  a  személy,  mégpedig  Garin  mérnök? 
Egyszer már összetévesztették egy másik emberrel Leningrádban. Nos?

Szemjonov  és  a  lengyel  megint  összenéztek.  Tiklinszkij  roppant 
finoman elmosolyodott:

- Csak nem akarja azt mondani, Mr. Rolling, hogy Garinnak minden 
városban van egy hasonmása?

Rolling  makacsul  rázta  a  fejét.  Zoja  Monrose  mozdulatlanul  ült  a 
helyén, kezét hermelinprémjébe rejtette, és közönyösen nézett ki az ablakon.

Most Szemjonov szólalt meg:
-     Itt nem lehet tévedés, Tiklinszkij nagyon jól ismeri Garint. Most egy 

másik fontos kérdést kell  tisztáznunk, Rolling. Ránk bízza-e, hogy magunk 
intézzük ezt a dolgot és egy szép napon elhozzuk a boulevard Malesherbes-re 
a  készüléket  meg  a  rajzokat,  vagy  pedig  maga  is  részt  akar  venni  velünk 
együtt az ügy további lebonyolításában?

- Semmi esetre sem! - szólalt meg hirtelen Zoja, szemét továbbra is 
az ablakra szegezve. - Mr. Rollingot nagyon érdeklik Garin mérnök kísérletei, 
Mr.  Rolling  nagyon  szeretné  megszerezni  ennek  a  találmánynak  a 
tulajdonjogát,  de  Mr.  Rolling  mindig  szigorúan  törvényes  keretek  között 
dolgozik.  Ha  Mr.  Rolling  csak  egyetlen  szót  is  elhitt  volna  abból,  amit 
Tiklinszkij  itt  elbeszélt,  úgy  természetesen  azonnal  felhívta  volna  a 
rendőrséget,  hogy  a  hatóságok  kezére  juttassa  azt  a  csirkefogót,  aki  ilyen 
bűntettet követett el. Mivel azonban Mr. Rolling tisztában van vele, hogy Tik-
linszkij ezt az egész történetet csak kiagyalta, mert ily módon akar minél több 
pénzt kicsalni tőle, ezért Mr. Rolling nagylelkűen megengedi, hogy a jövőben 
is rendelkezésére álljanak apróbb szolgálatokkal.

Most először mosolyodott el Rolling, amióta leültek a reggelihez. Arany 
fogpiszkálót  húzott  elő  mellényzsebéből,  és  fogai  közé  szúrta.  Tiklinszkij 
kivörösödött homlokának széles barázdáin kiütött  a veríték, arca petyhüdtté 
vált.

- Magukra egy feladat vár - zárta le Rolling a megbeszélést -, pontos 
és kimerítő felvilágosítással kell szolgálniuk azokra a pontokra vonatkozólag, 
amelyeket  ma  délután  három  órakor  hozok  tudomásukra  a  boulevard 
Malesherbes-en. Tisztességes magánnyomozói munkát kívánok maguktól és 
semmi mást. Egyetlen lépést sem tehetnek, egyetlen szót sem ejthetnek az én 
utasításom nélkül.

22.

A  földalatti  vasút  észak-déli  vonalának  fehér,  kristályosan  csillogó, 
fényárban úszó vonatja halk dübörgéssel száguldott Párizs sötét alagútjaiban. 



A  kígyózó  alagutakban  elsuhant  mellette  a  villamosvezetékek  óriási 
pókhálója,  a  cementfal  mélyedései,  amelyekben  cikázó  fények  világították 
meg a falhoz lapuló munkások alakját, s a fekete alapra festett sárga betűk: 
„Dubonnet", „Dubonnet", „Dubonnet" - azok a reklámfeliratok, amelyek egy 
undorító ital nevét igyekeztek a párizsiak emlékezetébe vésni.

A  vonat  hirtelen  megállt.  Földalatti  fénnyel  elárasztott  állomás. 
Reklámok színes négyszögei: „Csodaszappan", „Elszakíthatatlan nadrágtartó", 
„Oroszlánfej cipőkrém", „Autógumi", „Vörös ördög" gumisarok, olcsó vásár 
az áruházakban, a Louvre-ban, a Szép Virágáruslányban, a La Fayette-ben.

Zsibongó, nevetgélő embertömeg özönlik tolongva a vonat felé: csinos 
nők,  midinettek,  kifutófiúk,  külföldiek,  fiatalemberek  szorosan  testükhöz 
simuló  zakóban,  munkások  kalikóövbe  dugott,  átizzadt  ingben.  Most 
szétnyílnak  az  üvegajtók… „O-o-o-o-"  -  tölti  meg  az  állomást  a  moraj,  s 
kalapok,  kidülledt  szemek,  tátott  szájak,  vörös,  derűs  és  ingerült  arcok 
örvénylő  áradata  tódul  be  a  kocsiba.  A  téglavörös  zubbonyba  öltözött 
kalauzok  a  fogantyúkba  kapaszkodva,  hasukkal  nyomják  befelé  az 
utazóközönséget a vasúti kocsikba. Egy csattanás és becsapódik az ajtó; rövid 
fütty hallatszik. A vonat, mint valami tüzes szalag, eltűnik a föld alatti alagút 
fekete boltozata alatt.

Szemjonov és Tiklinszkij ott ültek az észak-déli vonal egyik kocsijának 
oldalpadján, háttal az ajtónak. A lengyel dúlt- fúlt mérgében:

- Jegyezze meg magának az úr: csak az illendőség tartott vissza attól, 
hogy botrányt  ne  csapjak… Százszor  is  azon a  ponton voltam,  hogy most 
mindjárt kirobbanok… Nem szoktam én milliárdosokkal reggelizni! Fütyülök 
a reggelijükre… Ha kedvem van, magam is bemehetek, a La Pérouse-ba, azt 
rendelem magamnak,  ami  jólesik,  és  legalább nem kell  egy ilyen utcalány 
sértéseit  végighallgatnom…  Ilyet  ajánlani  Tiklinszkijnek,  hogy  magánnyo-
mozó legyen, kopó! Ebadta ringyója!

- Ugyan, hagyja el, Sztasz úr! Nem ismeri Zoját; nagyszerű nő az, 
kitűnő cimbora. Azért, mert egy kicsit heveskedett…

- Úgy  látszik,  Zoja  nagysága  megszokta,  hogy  mindig  azzal  a 
söpredékkel van dolga, a maguk emigránsaival… De én lengyel vagyok, ezt 
jegyezze meg magának az úr! - dohogott Tiklinszkij, és bajusza vészjóslóan 
meredezett. - Nem tűröm, hogy ilyen hangon beszéljenek velem…

- Jól van már, no - szólt Szemjonov, rövid hallgatás után. - Eleget 
ráztad a bajuszod, remélem megkönnyebbültél.  Most jól figyelj ide, Sztasz: 
szép pénzt fizetnek nekünk, és ha jól meggondoljuk, voltaképpen semmit sem 
kívánnak tőlünk. A munkánk veszélytelen, sőt kellemes is: nincs más dolgunk, 
mint hogy csapszékekben és kávéházakban lézengjünk… Én például nagyon 
elégedett vagyok a mai beszélgetéssel… Te úgy mondod: azt kívánják tőlünk, 
hogy kopók legyünk… Badarság! Én másképpen mondom: arra szólítottak fel 
minket, hogy felderítésre vállalkozzunk, ez pedig igen előkelő munkakör.



Az ajtó mellett, a mögött a pad mögött, ahol Tiklinszkij és Szemjonov 
beszélgettek, könyökével a rézrúdnak támaszkodva ott állt az a férfi, aki annak 
idején,  a  Szakszervezet  bulváron  Pjankov-Pitkevics  néven  mutatkozott  be 
Selgának. Rövid tavaszi  kabátjának feltűrt  gallérja eltakarta arca alsó felét, 
kalapját  mélyen a  szemébe húzta.  Hanyagul és  lustán állt  ott,  sétabotjának 
csontgombját  szája  elé  tartva,  s  kihallgatta Szemjonov és Tiklinszkij  egész 
párbeszédét. Amikor ezek felpattantak helyükről, udvariasan kitért útjukból, s 
két  állomással  később,  a  Montmartre-on  maga  is  kiszállt.  A  legközelebbi 
postahivatalban a következő táviratot adta fel:

„Selga.  Leningrád.  Nyomozó  hatóság.  Négyujjú  itt.  Fenyegető 
fejlemények."

23.

A  postahivatalból  a  boulevard  Clichy  felé  tartott,  s  ott  az  árnyékos 
oldalon folytatta útját.

Éjszakai csapszékek savanykás szaga terjengett itt mindenfelé; ez a szag 
áradt  minden  ajtóból,  a  pinceablakokból,  a  széles  járdákon  sorakozó 
márványasztalok  és  szalmaszékek  fölött  kifeszített  csíkos  napellenzők  alól. 
Puffadt  arcú,  brillantinos  hajú  pincérek  lézengtek  a  kocsmák  körül;  rövid 
szmoking  és  fehér  kötény  volt  rajtuk.  Nedves  fűrészporral  hintették  be  a 
csempézett  padlókat  és  az  asztalok  között  a  járdát,  friss  virágcsokrokat 
helyeztek  el  az  asztalokon,  és  a  bronzfogantyúkat  forgatva,  felcsavarták  a 
napellenzőket.

Nappal a boulevard Clichy kopott volt, mint  karnevál után a kifakult 
díszletek. A magas, csúnya, régi épületeket egytől egyig vendéglők, kocsmák, 
kávéházak, utcalányoknak szánt olcsó kacatokat árusító boltok és garniszállók 
foglalták  el.  A  járdákon  moziplakátok,  állványok,  bádogból  összetákolt 
reklámépítmények, a Moulin Rouge híres malmának letöredezett szárnyai, a 
boulevard  közepén  két  sor  csenevész  fa,  trágár  feliratokkal  telefirkált 
pissoirok, kövezett úttest, amelyen viharos évszázadok dübörögtek keresztül, 
ponyvával takart mutatványosbódék és körhinták. Mindez az éjszakát várta, 
amikor  lentről,  Párizs  burzsoá  negyedeiből  megindul  ide  a  naplopók  és 
korhelyek áradata.

Akkor  aztán  kigyúlnak  a  fények,  sürögnek-forognak  a  pincérek, 
megszólalnak  a  gépsípok,  forogni  kezdenek  a  körhinták;  aranydisznókon, 
aranyszarvú  bikákon,  csónakokban,  serpenyőkre  és  fazekakra  emlékeztető 
kocsikban  forogva  száguldanak  körbe-körbe  a  mulatozók,  s  tükrök  ezrei 
sokszorozzák  meg  alakjukat.  Fiatal  lányokat  láthatunk  itt  térdig  érő 
szoknyában,  álmélkodó  polgárokat,  nagy  bajuszú  tolvajokat,  maszkszerűen 



mosolygó japánokat,  diákokat,  kis  kölyköket,  homoszexuálisokat  és  komor 
képű orosz emigránsokat, akik a bolsevizmus bukását várják.

Forogni kezdenek a Moulin Rouge tüzes szárnyai is. Szaggatott, izzó 
nyilak cikáznak a házak homlokzatán. Kigyúlnak a világhírű mulatók feliratai, 
nyitott ablakaiból a jazz-band vad recsegése, dobok és szaxofonok hangja árad 
ki a forró levegőjű boulevard-ra…

A tömegben felsivítanak a papírtrombiták, recsegnek a kereplők. Újabb 
tömegek bújnak elő a föld alól: a metró és az északdéli földalatti vasút ontja az 
embereket.  Ez  a  Montmartre.  Ez  a  Martre-hegy,  a  földkerekség 
leggondtalanabb helye, amely egész éjjel vidám fényben ragyog Párizs felett. 
Itt aztán könnyen nyakára hághat az ember a pénzének, és ha kedve szottyan, 
egy kellemes éjszakát tölthet kacarászó lányok társaságában.

A vidám Montmartre voltaképpen maga a boulevard Clichy, két kerek 
és fölöttébb vidám tér - a place Pigalle és a place Blanche - között. A place 
Pigalle-tól  balra  a  széles  és  csendes  boulevard des  Batignolles  húzódik.  A 
place Blanche-tól jobbra már a Saint-Antoine nevű külváros kezdődik. Ezen a 
környéken munkások és Párizs szegény néprétegei laknak. A Batignolles-ról, a 
Montmartre  dombjairól  és  Saint-Antoine-ból  nemegyszer  zúdultak  alá  az 
alsóvárosba felfegyverzett munkások, hogy hatalmukba kerítsék Párizst. Négy 
ízben kergették őket vissza ágyúkkal a dombokra. S az alsóváros, a Szajna két 
partján  terpeszkedő  bankjaival,  hivatalaival,  dús  áruházaival,  milliomosok 
számára  épült  szállodáival  és  harmincezer  rendőr  befogadására  épült 
kaszárnyáival négy ízben ment át támadásba, s ott a dombokon, a világhírű le-
bújok  lángoló  fénybetűivel  beleégette  a  munkásnegyed  szívébe  a  maga 
szexuális bélyegét: place Pigalle - boulevard Clichy - place Blanche…

24.

A  boulevard  közepe  táján  a  felöltős  férfi  befordult  egy  szűk 
mellékutcába, ahol elkoptatott lépcsőfokok vezettek a Montmartre tetejére. Itt 
óvatosan  körülnézett,  majd  betért  egy  sötét  csapszékbe,  amelynek 
törzsvendégei  prostituáltak,  sofőrök,  éhenkórász  kuplészerzők  és  különféle 
szerencsétlen flótások voltak, akik még a régi divat szerint öltözködtek, bő 
nadrágot és széles karimájú kalapot viseltek.

A  felöltős  férfi  újságot  és  egy  pohár  portóit  kért,  s  belemerült  az 
olvasásba. A bádogpult mögött ott állt a kocsmáros, egy bajuszos, bíborvörös 
arcú,  kövér  francia  -  lehetett  vagy  száztíz  kiló;  könyökig  feltűrte  ingujját, 
úgyhogy látni lehetett szőrös karját, s a csap alatt edényt mosogatott. Közben 
pedig szüntelenül beszélt, mit sem törődve azzal, hallgatja-e valaki vagy sem.



-   Akármit is mond, Oroszország már éppen elég bajt okozott nekünk 
(tudta, hogy az újonnan érkezett vendég orosz és Monsieur Pierre-nek hívják). 
Az orosz emigránsok már nem hoznak semmi hasznot.  Kifogyott belőlük a 
szusz,  o-la-la…  no  de  mi  még  elég  gazdagok  vagyunk,  megengedhetjük 
magunknak azt a fényűzést,  hogy menedéket  adjunk pár ezer szerencsétlen 
embernek.  (A  kocsmáros  meg  volt  róla  győződve,  hogy  ez  a  vendég  a 
Montmartre-on  ügynökösködő  kétes  egzisztenciák  közé  tartozik.)  De  hát 
természetesen mindennek van határa. Az emigránsok a legjobban teszik, ha 
szépen  hazamennek.  Bizony.  Majd  kibékítjük  magukat  hazájukkal,  nagy 
Oroszországgal,  elismerjük  a  szovjetjeiket,  és  akkor  Párizs  megint 
visszaváltozik  a  régi  jó  Párizzsá.  Megmondom  őszintén,  torkig  vagyok  a 
háborúval. Tíz éve tart ez az emésztési zavar. A szovjet kormány kijelentette, 
hogy hajlandó kártalanítani a kis részvényeseket.  Nagyon, nagyon bölcs el-
határozás.  Éljenek  a  szovjetek!  Meg  kell  adni,  értenek  a  politikához. 
Bolsevizálják  Németországot.  Pompás!  Ehhez  csak  tapsolni  tudok. 
Németország szovjetizálódik, és lefegyverzi önmagát. Nem fog fájni a hasunk 
a német vegyipar miatt. Van egypár tökfilkó a mi városnegyedünkben, akik 
bolseviknak tartanak. O-la-la! Van nekem magamhoz való eszem. Nem kell 
félnünk  nekünk  a  bolsevizálódástól.  Számítsa  csak  ki,  hány  derék  burzsoá 
lakik Párizsban és hány munkás. Hohó! Mi, burzsoák meg tudjuk védeni az 
összekuporgatott  pénzecskénket…  a  szempillám  se  rebben,  amikor  a 
munkásaink vörös zászlókat lengetve azt ordítozzák: „Éljen Lenin!" A munkás 
olyan, mint az erjedő borral teli hordó: nem szabad bedugaszolva tartani. Csak 
hadd ordítozzák, hogy éljenek a szovjetek - magam is velük ordítoztam a múlt 
héten.  Nyolcezer  frank  értékű  orosz  kamatozó  papírom  van.  Úgy  bizony, 
maguknak ki kell békülniük a kormányukkal. Elég volt az ostobaságokból. A 
frank  árfolyama  egyre  zuhan.  Azok  az  átkozott  spekulánsok,  akik  mint  a 
tetvek lepnek el minden országot, ahol zuhanni kezd a valuta, ez az infláción 
megtollasodó élősdi banda megint átvándorolt Németországból Párizsba.

Most egy sovány férfi rontott be gyors léptekkel a kocsmába; hosszú, bő 
vászonköpeny volt rajta, fedetlen fejét szőke haj borította.

- Adj'  isten,  Garin  -  üdvözölte  az  újságjába  mélyedt  vendéget.  – 
Gratulálhatsz… Sikerült…

Garin felpattant helyéről és a vászonköpenyes kezét szorongatta:
- Victor…
- Igen,  igen.  Nagyon  boldog  vagyok…  Most  addig  nem  hagylak 

békén, míg nem szabadalmaztatjuk a találmányt.
- Szó sem lehet róla… Gyerünk.
Kiléptek a kocsmából, megindultak felfelé a lépcsőzetes kis utcán, majd 

jobbra fordultak és sokáig rótták az utat, amely most piszkos külvárosi házak, 
kezdetleges kis üzemek és műhelyek s szöges drótkerítéssel körülvett telkek 
mellett  vezetett,  ahol kötelekre aggatott  szegényes fehérneműket lengetett  a 
szél.



A nap  már  nyugovóra  hajolt.  Fáradt  munkások  kis  csoportjai  jöttek 
velük szembe. Itt, a dombokon mintha másfajta emberek éltek volna, az arcuk 
is  más volt:  ezeknek a  sovány arcoknak a vonásai  keménységről  és  erőről 
tanúskodtak. Mintha az elhájasodás, a vérbaj és a degenerálódás veszélyétől 
fenyegetett francia nemzet a Párizs feletti dombokra menekült volna, hogy itt 
várja nyugodtan és zord éberséggel az órát, amikor az alsóvárost meg lehet 
tisztítani  azoktól  a  förtelmektől,  melyeknek  fertőjében  fetreng,  s  Lutetia 
hajóját ismét ki lehet vezetni a napfényes óceánra.

- Itt volnánk - szólt Victor, s egy biztonságizár-kulccsal kinyitotta egy 
kőből épült, alacsony fészer ajtaját.

25.

Garin és Victor Lenoir egy burával lefedett kis téglatűzhelyhez léptek. 
A tűzhely mellett egy asztalon kis gúlácskák voltak felállítva több sorban. A 
tűzhelyen  egy  élére  állított  vastag  bronzkarika  volt,  kerületén  tizenkét 
porcelán serpenyőcskével. Lenoir gyertyát gyújtott és különös mosollyal né-
zett Garinra.

- Pjotr Petrovics,  idestova, ugyebár, tizenöt éve ismerjük egymást? 
Sok kenyeret és sót megettünk együtt. Meggyőződhetett róla, hogy becsületes 
ember  vagyok.  Amikor  kiszöktem  Szovjet-Oroszországból,  maga 
segítségemre  volt…  Ebből  arra  következtetek,  hogy  baráti  érzelmekkel 
viseltetik  irántam.  Mondja  meg  hát:  mi  az  ördögnek  rejtegeti  előlem  a 
készülékét? Hiszen tudom jól, hogy nélkülem, az én gúlácskáim nélkül, meg 
sem tud mozdulni… nos, mondja meg nyíltan, baráti őszinteséggel…

- Tehát  azt  akarja,  hogy  tárjam  fel  a  titkom?  -  kérdezte  Garin, 
miközben figyelmesen vizsgálgatta a bronzkarikát meg a rajta levő porcelán 
serpenyőcskéket.

- Azt akarom.
- Akarja, hogy bevonjam a terveimbe?
- Akarom.
- Figyelmeztetem,  hogyha  szükség  lesz  rá  (márpedig  azt  hiszem, 

hogy a későbbiek folyamán szükség lesz rá), minden kockázatot vállalnia kell 
az ügy sikere érdekében…

Lenoir,  egy  pillanatra  sem  véve  le  szemét  Garinról,  leült  a  tűzhely 
szélére. Ajka megvonaglott.

- Rendben van -  mondta  határozottan.  -  Hajlandó vagyok mindent 
vállalni.

Köpenyének  zsebéből  valami  rongyot  húzott  elő,  és  megtörölte 
homlokát.



- Nem akarom kényszeríteni, Pjotr Petrovics. Azért pendítettem meg 
ezt a dolgot, mert bármilyen különösen hangzik is, maga az az ember, aki a 
legközelebb  áll  hozzám…  Amikor  én  elsőéves  hallgató  voltam,  maga 
másodéves volt. Már akkor is… hogy is mondjam csak… bámulója voltam… 
Maga félelmetesen tehetséges… ragyogó tehetség… és félelmetesen bátor is. 
Az  esze  is  félelmetes:  merész  szárnyalású,  boncoló  elme.  Egyszóval, 
félelmetes ember maga, Pjotr Petrovics. De kissé könyörtelen, és mint minden 
nagy  tehetség,  rossz  emberismerő.  Azt  kérdezte,  kész  vagyok-e  minden 
kockázatot  vállalni  azért,  hogy  magával  dolgozhassam…  De  hisz  ez 
természetes…  Kell-e  erről  egyáltalában  beszélni?  Nekem  nincs  veszíteni 
valóm.  Maga  nélkül  csak  egyhangú robot  vár  rám,  szürke  hétköznapokból 
állna az egész életem. Ha magával vagyok, az ünnepet tartogatja számomra a 
sors, vagy a pusztulást… hogy hajlandó vagyok-e mindenre? Nevetséges… 
Mi az a „minden"? Lopni, gyilkolni?

Egy  pillanatra  elhallgatott.  Garin  tekintetéből  ezt  a  választ  lehetett 
kiolvasni: „igen". Lenoir elmosolyodott.

- Ismerem a  francia  büntetőtörvényeket… hogy hajlandó vagyok-e 
vállalni azt a veszélyt, hogy ezeket a paragrafusokat rám is alkalmazzák? Igen, 
hajlandó  vagyok…  Mellesleg  megjegyezve,  annak  idején,  1915.  április 
huszonkettedikén szemtanúja voltam a németek híres gáztámadásának. Sűrű 
felhő  szállt  fel  a  föld  alól,  és  sárgászöld  hullámokban  egyenesen  felénk 
közeledett… Ilyet álmában sem lát az ember: olyan volt, mint valami fantasz-
tikus  természeti  tünemény.  Elviselhetetlen  iszonyat  kerítette  hatalmába  az 
embereket, ezrével menekültek a mezőkön át, a fegyverüket is eldobták. De a 
felhő  utolérte  őket.  Azoknak,  akiknek  sikerült  kiugraniuk  a  lövészárokból, 
sötét, bíborvörös volt az arcuk, kilógott a nyelvük, kiégett a szemük… hogy 
lehet  ezek  után  „erkölcsi  alapelvekről"  beszélni?  Micsoda  üres  fecsegés! 
Hohó, barátom, mi, akik átéltük a háborút, nem vagyunk gyerekek!

- Egyszóval  -  mondta  gúnyosan  Garin  -  végre  felismerte,  hogy  a 
polgári  erkölcs  a  legagyafúrtabb  szemfényvesztés,  és  tökfilkók  azok,  akik 
ennek a kedvéért lenyelik a zöld gázt. Őszintén szólva, nem sokat törtem a 
fejem ezeken a problémákon… nos tehát… Szíves-örömest társamul fogadom. 
Vonakodás nélkül végre kell hajtania minden utasításomat. De van egy feltéte-
lem…

- Rendben van, minden feltételt elfogadok.
- Mint tudja, Victor, én hamis útlevéllel jöttem Párizsba, és minden 

éjjel  más-más  szállodában  alszom.  Néha  egy  utcalányt  kell  magamhoz 
vennem,  hogy  gyanút  ne  keltsek.  Tegnap  megtudtam,  hogy  nyomoznak 
utánam.  Egy  oroszt  bíztak  meg  azzal,  hogy  szemmel  tartson.  Ügy  látszik, 
bolsevik ügynöknek tartanak. Tévútra kell vezetnem ezeket a kopókat.

- Mi a teendőm?
- Garin mérnökké kell maszkíroznia magát. Ha lefülelik, egyszerűen 

felmutatja  saját  igazoló  iratait.  Meg  akarom  kettőzni  a  személyemet.  A 



termetünk  egyforma.  Befesti  a  haját,  álszakállt  ragaszt  fel,  s  egyforma 
öltönyöket szerzünk be. Azután még ma este elköltözik a szállodájából a város 
egy másik részébe, ahol nem ismerik, mondjuk a Quartier Latinbe. Rendben 
van? Kezet rá!

Lenoir  leugrott  a  tűzhelyről  és  keményen megszorította  Garin  kezét. 
Azután részletesen elmagyarázta, hogyan sikerült előállítania a kis gúlácskákat 
alumínium és vas-oxid (termit) keverékének keményolajjal és sárga foszforral 
való elegyítése útján.

A karika  porcelán  serpenyőcskéjére  tizenkét  gúlácskát  állított,  s  egy 
zsinór segítségével meggyújtotta a gúlácskákat. Vakító lángoszlop csapott fel 
a tűzhely felett. A fény és a hőség oly elviselhetetlen volt, hogy a két férfinak 
sietve vissza kellett vonulnia a fészer másik felébe.

- Pompás - mondta Garin. - Remélem, nem kormoz.
- Tökéletes  égés,  ilyen  roppant  magas  hőfok  mellett.  Vegytiszta 

anyagokkal dolgoztam.
- Nagyon jól van. A most következő napokban csodát fog látni - szólt 

Garin. - Egyelőre menjünk ebédelni. Majd hordárral elhozatjuk a holmiját a 
szállodából. Az éjszakát a bal parton töltjük. Holnap pedig két Garin bukkan 
fel Párizsban… Van még egy kulcsa ehhez a fészerhez?

26.

Errefelé  nem  száguldoztak  ragyogó  autók,  nem  ácsorogtak  tétlen 
emberek,  hogy  nyakukat  nyújtogatva  a  kirakatokat  bámulják,  s  kápráztató 
szépségű nők és iparmágnások sem jártak errefelé.

Ehelyett friss deszkarakásokat és egymásra halmozott burkolatköveket 
lehetett itt látni, az utca közepén kéklő agyaghulladékot, a járda szélén pedig, 
mint valami óriási, szétszabdalt féreg, szennyvízlevezető csövek egymás mellé 
rakott darabjai hevertek.

Taraskin,  a Szpartak versenyzője,  kényelmes léptekkel  sétált  a  sziget 
felé.  A  klubba  tartott.  Igen  jó  hangulatban  volt.  Aki  nem  ismerte,  első 
pillantásra még komornak is vélhette, de ennek a magyarázata csupán abban 
rejlett, hogy Taraskin komoly, kiegyensúlyozott ember volt, s így semmiféle 
külső jel nem árulta el vidám hangulatát, hacsak nem számítjuk ilyen jelnek 
azt, hogy miközben nyugodt léptekkel rótta az utat, könnyedén fütyörészett.

Alig  volt  százlépésnyire  a  villamostól,  amikor  a  farakások  mögül 
gyanús  zaj  és  vinnyogás  ütötte  meg  a  fülét.  Mondanunk  sem  kell,  hogy 
Taraskint közvetlenül érintette minden, ami a városban történt.

Most a farakások mögé kukkantott. Három kisfiút látott, bő nadrágban 
és vastag, rövid kabátban. Dühösen szipákolva püföltek egy negyedik kisfiút. 



Mezítlábas kis kölyök volt,  alacsonyabb termetű,  mint  a többiek,  nem volt 
sapkája, s vattázott kabátkája elképesztően rongyos volt. Némán védekezett. 
Sovány  arcocskája  összevissza  volt  karmolva,  keskeny  ajkát  szorosan 
összezárta, barna szeme úgy villogott, mint egy farkaskölyöké.

Taraskin  habozás  nélkül  megragadott  két  kis  kölyköt  és  gallérjuknál 
fogva felemelte  őket  a  magasba,  a  harmadikat  pedig  fenéken billentette;  a 
kisfiú felüvöltött és eltűnt a farakások mögött.

A másik kettő kétségbeesetten rúgkapált a levegőben, és félelmetesen 
szitkozódva  fenyegetőzni  kezdtek.  De  amikor  Taraskin  kissé  erélyesebben 
megrázta őket, mindjárt lecsillapodtak.

- Ez már nem az első eset,  hogy ilyesmit  látok az utcán - mondta 
Taraskin,  miközben  a  két  szipogó  gyerek  arcába  nézett.  -  Haszontalan 
kölykök,  nem  szégyellitek  magatokat,  kisebbeket  bántani?  Nehogy  még 
egyszer meglássam! Megértettétek?

Ilyen  kényszerhelyzetben  csak  igenlő  választ  lehetett  adni  erre  a 
kérdésre. A két kis imposztor komoran felelte:

- Megértettük.
Taraskin  erre  elengedte  őket,  s  a  két  kölyök  zsebre  dugott  kézzel 

elsompolygott.„Most aztán megkaptuk" - morogták távozóban.
Az elagyabugyált kisfiú is olyan mozdulatot tett, mint aki kereket akar 

oldani, de aztán meggondolta magát. Csak ott forgolódott egy helyben, halkan 
felnyögött, majd behúzva fejét rongyos kabátjába, leült.

Taraskin a gyerek fölé hajolt. A kisfiú sírt.
- Hé, te - szólította meg Taraskin. - Hát te hol lakol?
- Sehol - felelte kabátja alól a kisfiú.
- Mi az, hogy sehol? Anyád van?
- Nincs.
- És  apád  sincs?  No  persze.  Elhagyott  gyermek.  Szép  kis  dolog, 

mondhatom.
Taraskin egy darabig tanácstalanul állt ott, homlokát ráncolta. A kisfiú 

csak zümmögött a kabátja alatt, mint valami légy.
- Éhes vagy? - kérdezte Taraskin dühösen.
- Éhes.
- No, jól van, gyere velem a klubba.
A kisfiú megpróbált felállni, de lába rogyadozott. Taraskin karjára vette 

- a fiúcska könnyű volt, mint  a pehely -, és úgy vitte a villamosig.  Sokáig 
utaztak. Amikor átszálltak, Taraskin vásárolt egy kis cipót, s a kisfiú mohón 
mélyesztette  bele fogait.  Az út  utolsó szakaszát  gyalog kellett  megtenniük, 
hogy eljussanak az evezősklubig. Taraskin kinyitotta a kertajtót, és beengedte 
a fiút.

- Csak aztán vigyázz magadra, nehogy lopni próbálj.
- Ne féljen, én csak kenyeret lopok.



A kisfiú álmosan nézte a vizet, a fényezett  csónakok oldalát csapkodó 
villanó hullámokat,  az ezüstöszöld  fűzfát,  amely a folyó tükre fölé  hajolva 
gyönyörködött  önnön  szépségében,  a  kétevezős  és  négyevezős  könnyű 
csónakokat  és  a  bennük  ülő  izmos,  napbarnította  evezősöket.  Sovány 
arcocskáján fásult közöny és fáradtság ült. Amikor Taraskin elfordult, a fiú a 
klub  széles  kapuját  a  kikötőtutajjal  összekötő  hajócsúszda  alá  bújt, 
összekuporodott, s azon nyomban el is aludt.

Este Taraskin kiráncigálta a gyereket a csúszda alól, ráparancsolt, hogy 
mossa meg arcát és kezét a folyó vizében, majd magával vitte vacsorázni. A 
kisfiút leültették az evezősök asztalához. Taraskin így szólt társaihoz:

- Ezt a gyereket itt is lehetne tartani a klubban. Nem sok kenyeret 
pusztít, s majd hozzászokik a vízhez. Úgyis szükségünk van egy ügyes fiúra.

A klubtársak  beleegyeztek:  hadd éljen itt  köztük ez  a  gyerek.  A fiú 
nyugodtan végighallgatta a beszélgetést, s közben lassan, megfontoltan evett. 
Vacsora után szó nélkül leszállt a lócáról. Semmin sem csodálkozott; látott ő 
már különb dolgokat is.

Taraskin elvezette a kikötőtutajra, leültette, és beszélgetésbe elegyedett 
vele.

- Hogy hívnak?
- Ivan.
- Honnan jöttél?
- Szibériából. Az Amur felső vidékéről.
- Már régen eljöttél onnét?
- Tegnap érkeztem.
- Hogy tetted meg ezt a hosszú utat?
- Hol gyalog, hol meg vonaton, a vagonok alatt, a ládákban.
- Mi keresnivalód van Leningrádban?
- No, ez már az én dolgom - felelte a fiú és elfordult. - Biztos van 

valami keresnivalóm, ha ide jöttem.
- Nyugodtan elmondhatod, nem lesz semmi bántódásod.
A fiú nem felelt és megint fejére húzta kabátját. Ezen az estén Taraskin 

egy szót sem tudott többé kiszedni belőle.

27.

A kétpárevezős  mahagóni  csónak alig  észrevehetően ringott  a  vízen. 
Karcsú volt, mint a hegedű - keskeny csík a folyó sima tükrén. A két pár evező 
könnyedén súrolta lapjával a vizet. Selga és Taraskin mozdulatlanul, felhúzott 
térddel,  derékig meztelenül  ültek a  csónakban.  Csak fehér  úszónadrág volt 
rajtuk, naptól cserzett hátuk és válluk szabadon maradt.



A  kormányos  -  komor  arcú  legény,  tengerészsapkában,  nyaka  köré 
csavart sállal - a stopperórára nézett.

- Vihar lesz - jegyezte meg Selga.
A folyón forró volt a levegő, egy levél sem rezdült a dúslombú erdőktől 

koszorúzott  parton.  A fák  mintha  feszesen  kihúzták  volna  magukat:  szinte 
óriásoknak  látszottak.  A  levegő  annyira  telítve  volt  napfénnyel,  hogy  az 
azúrkék fény szinte kristályokban hullott  alá az égboltról. Az ember szeme 
belefájdult, halántéka lüktetett ettől az izzó fénytől.

- Lapátot vízre! - vezényelt a kormányos.
Az evezősök egyszerre hajoltak szétfeszített térdük fölé, majd egyetlen 

lendülettel vízbe merítve lapátjaikat, hátradőltek, csaknem hanyatt feküdtek, s 
kinyújtott lábbal visszasiklottak a guruló üléseken.

- Egy-kettő!
A lapátok ívet írtak le, s a kétpárevezős, mint a penge hasította a vizet.
- Egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő! - vezényelt a kormányos.
Ütemesen és gyorsan, a szívverés, a belélegzés és kilélegzés ritmusára 

hajoltak előre és hátra az evezősök; amikor előredőltek, testük összehúzódott 
térdük fölött, hogy azután egyszerre kiegyenesedjék, mint a rugó. Ütemesen, a 
vérkeringés ritmusára dolgoztak a végsőkig megfeszített izmok.

Egymás után hagyta el  a kétpárevezős a túracsónakokat,  amelyekben 
nadrágtartós  emberek  hadonásztak  gyámoltalanul  evezőikkel.  Selga  és 
Taraskin evezés közben egyenesen maguk elé néztek, a kormányos orrára, így 
ügyelve  arra,  hogy  a  csónak  megőrizze  egyensúlyi  helyzetét.  A  túra-
csónakokról elismerő kiáltások röpködtek utánuk:

- Az ördögbe is! Ezek aztán serényen dolgoznak!
Kiértek a part mellé. Néhány másodpercig megint mozdulatlanul pihent 

a csónak a vízen. Az evezősök letörölték arcukról a verejtéket. - Egy-kettő! - 
Most  visszafordultak  és  elhaladtak  a  Jacht  Klub  mellett,  ahol,  mint 
mozdulatlanul  feszülő  zászlók  fehérlettek  a  kristálytiszta,  izzó  légben  a 
leningrádi szakszervezetek verseny jachtjainak hatalmas vitorlái. A Jacht Klub 
teraszán zene szólt.  Olyan szélcsend volt,  hogy meg sem rebbentek a  part 
mentén tarkálló jelzőzászlócskák és lobogók. A folyó közepén barnára sült 
emberek ugráltak a csónakokból a vízbe, vízpermetet fröcskölve szerteszét.

A kétpárevezős elsuhant a fürdőzők között, s most a Nyevkán folytatta 
útját; elsuhant a híd alatt, néhány másodpercig szorosan a Sztrela Klub négyes 
outriggeré-nek nyomdokában haladt,  s  csakhamar el  is hagyta (miközben a 
kormányos  odaszólt  a  vállán  keresztül:  „Ne  vegyük  talán  vontatókötélre 
magukat?").  Aztán  bekanyarodott  a  dúslombú  partoktól  övezett  keskeny 
Kresztovkára,  ahol  az  ezüstös  fűzfák  zöld  árnyékában  vörös  kendők  és 
meztelen térdek villantak elő - a női tanulócsapat tartott edzést - és megállt az 
evezősiskola kikötőtutajai mellett.

Selga és Taraskin kiugrottak a kikötőtutajra, óvatosan letették a lejtős 
csúszdára  a  hosszú  lapátokat,  majd  a  csónak  fölé  hajoltak,  s  miután  a 



kormányos  vezényszavára  kihúzták  a  vízből,  karjukra  emelték  és  a  széles 
kapun  át  bevitték  a  csónakházba.  Azután  a  zuhany  alá  álltak.  Vörösre 
dörzsölték a bőrüket, s mint ahogy ez ilyenkor illik, fejenként egy-egy pohár 
citromos, teát ittak. Úgy érezték utána magukat, mint akik most születtek erre 
a gyönyörű világra, amely valóban megérdemli, hogy az ember végre méltó 
módon rendezze be.

28.

Az  emeletnyi  magasságú  nyitott  verandán,  ahol  megitták  a  teát, 
Taraskin a tegnap ide fogadott kisfiúról beszélt.

- Ügyes,  értelmes,  egyszóval:  öröm  dolgozni  vele.  -  Áthajolt  a 
korláton és lekiáltott: - Ivan, gyere csak ide.

A  lépcsőn  mindjárt  felhangzott  a  meztelen  lábak  dobogása.  Ivan 
megjelent a verandán. Rongyos kabátját már levetette. (Egészségügyi okokból 
elégették  a  konyhában.)  Most  rövid  evezősnadrág  volt  rajta,  csupasz 
felsőtestén azonban hihetetlenül elnyűtt posztómellény éktelenkedett, amelyet 
zsinegek tartottak össze.

- No,  tessék  -  mondta  Taraskin  a  fiúra  mutatva  -  hiába  próbálom 
rábeszélni,  hogy  vesse  le  ezt  a  mellényt,  hallani  sem  akar  róla.  Kíváncsi 
vagyok rá, hogy akarsz így fürdeni? Még ha jó mellény volna, de hogy ezt a 
szemetet mért sajnálod?

- Én nem fürödhetek - felelte Ivan.
- Tetőtől talpig meg kell fürdetni téged, egész fekete vagy a kosztól.
- Tetőtől  talpig  nem fürödhetek.  Csak  idáig,  ni  -  mutatott  Ivan  a 

köldökére, s közelebb oldalgott az ajtóhoz.
Taraskin lábikráját vakargatta - lebarnult bőrén fehér foltok maradtak e 

művelet következtében -, és bosszúsan kifakadt:
- Bánom is én, csinálj vele, amit akarsz!
- Mi az, talán félsz a víztől? - kérdezte most Selga.
A kisfiú komor arccal nézett rá:
- Dehogyis félek.
- Hát akkor miért nem akarsz fürdeni?
A fiú lehorgasztotta fejét, és makacsul összeszorította ajkát.
- Nem mered levetni azt a mellényt? Talán attól félsz, hogy ellopják? 

- faggatta tovább Selga.
A fiú vállat vont és elmosolyodott.
- No,  jól  van,  Ivan.  Ha nem akarsz  fürdeni,  hát  nem akarsz.  A te 

dolgod. De a mellényt nem hagyhatjuk rajtad. Vedd el helyette az enyémet. 
Egy-kettő, vesd le azt a rongyot.



Selga  lassan  kigombolta  mellényét.  Ivan  ijedten  hátrált.  Tekintete 
riadtan  röpködött  ide-oda.  Könyörgő  pillantást  vetett  Taraskinra,  s  közben 
egyre közelebb somfordált a sötét belső lépcsőre nyíló üvegajtóhoz.

- Hohó, barátocskám, így nem játszunk! - szólt Selga. Felállt, bezárta 
az ajtót, kihúzta a kulcsot és az ajtóval szemközt foglalt helyet. - Na, rajta, 
vesd le azt a mellényt.

A fiú úgy nézett körül, mint egy ketrecbe zárt vad. Most közvetlenül az 
ajtónál  állt,  háttal  az  ajtó  üvegtábláinak.  Szemöldöke  megrándult.  Végre 
elszánta magát, hirtelen mozdulattal ledobta magáról rongyait és odanyújtotta 
Selgának:

- Tessék, adja ide gyorsan a magáét.
De Selga már nem a fiút nézte, hanem a fiú vállán keresztül tágra nyílt 

szemmel az ajtó üvegtábláira bámult.
- Adja már ide! - ismételte meg haragosan Ivan. - Mit nevetnek, mint 

az éretlen kölykök?
- No, ilyen csodabogarat sem láttam még! - tört ki hangos nevetésben 

Selga. - Fordulj csak meg. (A fiú, mintha odalökték volna, nekiesett tarkójával 
az üvegajtónak.) Fordulj csak meg, úgyis látom, mi van a hátadra írva.

Taraskin  felpattant.  A  fiú,  mint  valami  gumilabda,  villámgyorsan 
átröppent  a  veranda  túlsó  szélére  és  átvetette  magát  a  korláton.  Taraskin 
röptében kapta el, az utolsó pillanatban. Ivan éles fogai belefúródtak Taraskin 
kezébe.

- A kutyafáját, haszontalan kölyök! Ne harapj, hé!
Taraskin magához szorította a fiút.
- Micsoda  vadóc  ez  a  gyerek  -  mondta,  miközben  végigsimította 

borotvált fejét. - Úgy reszket, mint egy kis egérke. Hagyd már abba, te, nem 
bánt itt senki.

A kisfiú lassan lecsillapodott Taraskin karjai közt, csak a szíve lüktetett 
hevesen. Egyszerre csak Taraskin fülébe súgta:

- Ne engedje, hogy elolvassa, ami a hátamra van írva. Nem szabad 
elolvasni senkinek. Megölnek, ha megtudják.

- Dehogyis olvassuk el, kit érdekel az? - nyugtatta meg Taraskin, s a 
könnyei potyogtak a kacagástól.

Selga egész idő alatt  a  terasz másik sarkában állt;  a  körmeit  rágta, s 
összehúzta  szemét,  mint  aki  egy  rejtvényt  akar  megfejteni.  Aztán  hirtelen 
odaugrott,  s  hiába  ellenkezett  Taraskin,  háttal  maga  felé  fordította  a  fiút. 
Arcán most álmélkodás, sőt némi iszonyat is tükröződött. A fiú sovány hátán, 
a  lapocka  alatt,  a  következő  szöveg  volt  olvasható  -  igaz,  hogy  csak 
foszlányokban, mert a tintaceruzával írt betűk szétfolytak az izzadtságtól és 
félig már elmosódtak:

„…Pjotr Gar… nak… Igen biztató eredm… ek… feltevésem szerint az 
olivin mélysége öt kilómé… kutatásokat folyt… sürgős szüks… segítsé… az 
éhség… siettesd az expedíc…".



- Garin! Ez Garin! - kiáltott fel Selga.
Ebben  a  pillanatban  a  bűnügyi  nyomozó  hatóság  motorkerékpárja 

robogott be berregve és pufogva a klub udvarára, s odalentről egy detektív, 
ismerős hangját hallotta Selga.

- Selga elvtárs, sürgős távirat…
Az a távirat volt, amelyet Garin küldött Párizsból.

29.

Az arany ceruza halkan koppant a jegyzettömbön:
- Szabad a nevét, uram?
- Pjankov-Pitkevics.
- Látogatásának célja?
- Mondja  meg  Mr.  Rollingnak,  hogy  Garin  mérnök  találmányáról 

kívánok  tárgyalni  vele  -  szólt  Garin.  -  Mr.  Rolling  már  tudja,  milyen 
találmányról van szó.

A  titkár  egy  szempillantás  alatt  eltűnt.  A  következő  percben  Garin 
belépett a diófa ajtón a király szobájába. Rolling éppen írt valamit. Fel sem 
emelve  tekintetét,  hellyel  kínálta  meg  látogatóját.  Azután  -  továbbra  sem 
méltatta vendégét egy pillantásra sem - így szólt:

-  A kisebb pénzügyi műveleteket titkárom intézi. - Hanyag mozdulattal 
megragadta  a  levélnyomót,  rányomkodta  az  írásra,  majd  így  folytatta.  - 
Mindazonáltal  hajlandó  vagyok  meghallgatni  önt.  Két  percem  van  az  ön 
számára. Mi újság Garin mérnök körül?

Garin keresztbe vetette lábát, hosszú kezét térdére tette, és így szólt:
- Garin mérnök tudni szeretné, tisztában van-e ön az ő találmányának 

rendeltetésével?
- Hogyne -  felelte  Rolling.  -  Amennyire tudom, ipari  szempontból 

Garin  mérnök  találmánya  némi  érdeklődésre  tarthat  számot.  Beszéltem  a 
dologról  konszernünk  egyik-másik  igazgatósági  tagjával.  Hajlandók 
hozzájárulni ahhoz, hogy megvásároljuk a szabadalmat.

- A készülék nem ipari célokat szolgál - felelte élesen Garin. - Ez 
romboló készülék. Igaz ugyan, hogy a kohászati iparban és a bányászatban is 
eredményesen felhasználható. Garin mérnöknek azonban ez idő szerint más 
szándékai vannak vele.

- Politikai természetű tervei vannak?
- Eh,  dehogy…  a  politika  kevéssé  érdekli  Garin  mérnököt,  ő  azt 

reméli, hogy megteremtheti azt a társadalmi rendet, amely legjobban megfelel 
az ízlésének. A politika jelentéktelen dolog, csak függvény.

- Hol akarja Garin mérnök megteremteni az ő társadalmi rendjét?



- Természetesen mindenütt, mind az öt kontinensen.
- Ohó! - kiáltott fel Rolling.
- Nyugodjék  meg,  Garin  mérnök  nem  kommunista.  De  nem  is 

egészen az önök embere. Ismétlem: nagyszabású tervei vannak. Találmánya 
lehetővé tette számára, hogy valóra váltson lázálmoknak is beillő ábrándokat. 
A készüléket már megszerkesztette, akár ma is bemutathatja.

- Hm! - mondta Rolling.
- Garin figyelemmel kísérte az ön tevékenységét, Mr. Rolling, és úgy 

találja, hogy van önben lendület, de hiányzik a nagy eszme. Vegyipari trösztöt 
létrehozni? Légi háborút indítani gázbombákkal? Amerikai piaccá változtatni 
Európát? Kicsinyes dolgok ezek, nincs bennük vezérlő eszme. Garin mérnök 
felajánlja önnek az együttműködést.

- Melyik  az  őrült  kettőjük  közül:  maga  vagy  Garin  mérnök?  - 
kérdezte Rolling.

Garin elnevette magát, ujjával hevesen dörzsölgette orrát.
- Látja, már az is valami, hogy noha csak két percet szánt rám, máris 

kilenc és fél perce beszélgetünk.
- Hajlandó  vagyok  Garin  mérnöknek  ötvenezer  frankot  felajánlani 

találmányának szabadalmáért - szólt Rolling, s megint írni kezdett.
- Ha nem tévedek,  ezt  az  ajánlatot  így  kell  érteni:  ön elhatározta, 

hogy akár erőszakkal, akár furfanggal, de megkaparintja a készüléket, Garin 
mérnököt pedig elteszi láb alól, mint ahogy eltette láb alól segítőtársát is, ott a 
Kresztovszkij-szigeten.

Rolling  gyorsan  letette  a  tollat.  Egyébként  azonban  csak  az  arcán 
kigyúló  két  vörös  folt  árulta  el  izgalmát.  Felvette  a  hamutartóról  füstölgő 
szivarját, hátradőlt karosszékében, és kifejezéstelen, tompa tekintettel nézett 
Garinra.

- Feltéve, hogy valóban ilyen szándékaim vannak Garin mérnökkel: 
mi következik ebből?

- Csupán annyi, hogy Garin mérnök, úgy látszik, tévedett.
- Miben tévedett?
- Téves volt az a feltevése, hogy ön nagyobb stílű gazember - felelte 

Garin  lassan,  tagoltan,  s  vidáman  és  merészen  nézett  Rolling  arcába.  A 
vegyipar  királya  tovább  eregette  a  kék  füstöt,  s  szivarjával  óvatosan 
hadonászva orra körül, így szólt:

- Ostobaság  volna,  ha  megosztanám  Garin  mérnökkel  a  hasznot, 
amikor megtarthatom magamnak az egészet. Nos tehát, hogy befejezzük ezt a 
témát, felajánlok százezer frankot, de egy centime-mal sem többet.

- Mondhatom, Mr. Rolling, ön roppant következetlen. Hiszen semmit 
sem kockáztat. Két ügynöke, Szemjonov és Tiklinszkij kinyomozták, hol lakik 
Garin. Jelentse fel a rendőrségen, rögtön letartóztatják, mint bolsevik kémet. A 
készüléket meg a tervrajzokat egyszerűen ellopják az említett urak, Tiklinszkij 
és Szemjonov. Mindez nem kerül ötezernél többe. Ami pedig Garint illeti, mi 



sem  egyszerűbb,  mint  megakadályozni,  hogy  valaha  is  megkísérelhesse  a 
tervrajzok  rekonstruálását:  bármikor  hazatoloncoltathatja  Oroszországba, 
természetesen  Lengyelországon  át,  ahol  aztán  a  határon  minden  teketória 
nélkül agyonverik. Ez igazán egyszerű és olcsó megoldás. Minek hát kidobni 
az ablakon azt a százezer frankot?

Rolling  felállt,  szeme  sarkából  Garinra  sandított,  s  fel-alá  kezdett 
járkálni  a  szobában;  lakkcipői  meg-megcsillantak  a  süppedő  ezüstös 
szőnyegen. Egyszerre kihúzta zsebéből kezét és pattintott ujjaival.

- Átlátszó  fogás  -  mondta.  -  Badarságokat  fecseg,  öt  lépésre  előre 
átgondoltam  minden  lehetséges  kombinációt.  Veszélyről  szó  sincs.  Maga 
közönséges kontár. Garin elvesztette a játszmát. Ezt nagyon jól tudja, és ezért 
küldte magát ide alkudozni. Csakhogy én két Lajos-aranyat sem adok most 
már a szabadalomért. Kinyomoztam Garin tartózkodási helyét, a kezem között 
van. (Egy gyors pillantást  vetett órájára, majd gyorsan visszadugta mellény 
zsebébe.) Takarodjon innen, menjen a fenébe!

Most Garin is felállt és lehorgasztott fővel állt az asztal mellett. Amikor 
Rolling  a  fenébe  küldte,  végigsimította  haját,  és  csüggedten,  mint  aki 
váratlanul csapdába került, ezt rebegte:

- Jól van, Mr. Rolling, elfogadom minden feltételét. Százezer frankot 
mondott…

- Egy centime-ot sem adok! - ordította Rolling. - Hordja el magát, 
vagy kidobatom!

Garin gallérja mögé dugta ujjait, szeme kidülledt, megtántorodott.
- Ne komédiázzon! - rivallt rá Rolling. - Ki innen!
Garinból rekedt hörgés tört  elő,  és oldalával az asztalra bukott.  Jobb 

keze az asztalon heverő iratokra zuhant, és görcsösen megmarkolta a teleírt 
papírlapokat. Rolling a csengőhöz ugrott. Egy szempillantás alatt megjelent a 
titkár…

- Dobja ki ezt az egyént…
A titkár  meggörnyedt,  ugrásra  készen,  mint  a  párduc;  csinos  bajusza 

felborzolódott, vékony kabátja alatt kidagadtak az acélos izmok. De Garin már 
eltávozott  az  asztaltól,  és  Rolling előtt  hajlongva,  kisomfordált  a  szobából. 
Lerohant  a  márványlépcsőn  a  boulevard  Malesherbes-re,  ott  beugrott  egy 
felhúzott  tetejű  taxiba,  odakiáltotta  a  sofőrnek  a  címet,  felhúzta  mindkét 
ablakot, leengedte a zöld függönyt és kurtán, nyersen felnevetett.

Kabátzsebéből összegyűrt papírlapot vett elő és óvatosan kisimította a 
térdén.  A  jegyzettömbből  kitépett,  perforált  szélű  papírlapon  sebtében 
odavetett  üzleti  feljegyzések voltak  Rolling  nagy betűivel:  az  aznapi  folyó 
ügyekre vonatkoztak. Úgy látszik, abban a pillanatban, amikor Garin belépett 
a szobába, a feszülten figyelő Rolling keze gépiesen írni kezdett, elárulva a 
trösztkirály  titkos  gondolatait.  Egymás  alatt  háromszor  ez  a  cím  volt 
olvasható: „rue de Gobelins 63, Garin mérnök." (Victor Lenoir új címe volt 



ez,  amelyet  éppen akkor közölt  telefonon Szemjonov.)  Utána ez a  szöveg: 
„ötezer frank Szemjonovnak"…

-   Diadal! Teringettét! Ez aztán a siker! -  suttogta Garin,  miközben 
óvatosan végigsimította térdén a papírlapot.

30.

Tíz  perccel  később  Garin  kiszállt  a  gépkocsiból  a  boulevard  Saint-
Michelen. A Pantheon kávéház tükörablakai fel voltak húzva. Victor Lenoir 
bent ült a kávéházban egy kis asztalkánál. Amikor meglátta Garint, felemelte 
kezét és pattintott ujjaival.

Garin gyorsan leült barátja asztalához, mégpedig háttal a fénynek. Az 
ember  azt  hihette  volna,  hogy  tükör  előtt  ül:  Victor  Lenoir  hosszúkás 
szakállával, puha kalapjával, csokornyakkendőjével és csíkos zakójával olyan 
volt, mint Garin tükörképe.

- Gratulálhatsz: teljes siker! Példátlan siker! - kezdte Garin, vidáman 
csillogó  szemmel.  -  Rolling  mindenbe  belement.  Az  előzetes  költségeket 
utolsó  fillérig  ő  viseli.  Ha  megkezdődik  a  találmány  kiaknázása,  a  teljes 
jövedelem ötven százaléka az övé, ötven százaléka a mienk.

- Aláírtad a szerződést?
- Két-három napon  belül  aláírjuk.  A  készülék  bemutatását  el  kell 

halasztani. Rolling azt a feltételt szabta, hogy csak akkor írja alá a szerződést, 
ha saját szemével látta a készülék működését.

- Rendelsz ennek örömére egy üveg pezsgőt?
- Kettőt is, hármat is, akár egy tucatot is.
- Azért mégiscsak kár, hogy ez a cápa elnyeli a jövedelmünk felét - 

jegyezte  meg Lenoir,  miközben odaintette a  pincért.  -  Egy üveg Irrois-t,  a 
legszárazabbat…

- Tőke nélkül  úgysem boldogulunk.  Tudod,  Victor,  ha sikerülne a 
kamcsatkai vállalkozásom, tíz Rollingot is zsebre vágnék.

- Miféle kamcsatkai vállalkozásod?
A  pincér  behozta  a  pezsgőt  és  a  poharakat.  Garin  rágyújtott  egy 

szivarra,  kényelmesen  hátradőlt,  s  fonott  székében  hintázva,  szemét  félig 
behunyva beszélni kezdett:

- Emlékszel még Mancev Nyikolaj Hrisztoforovicsra, a geológusra? 
Ezerkilencszáztizenötben felkeresett Petrográdban. Akkor tért vissza a Távol-
Keletről.  Nagyon félt,  hogy behívják  katonának,  s  arra  kért,  segítsek  neki, 
mert nem akar kikerülni a frontra.

- Nemde, ez a Mancev az angol aranytermelő társaságnál szolgált?



- Földtani kutatómunkát végzett a Léna és az Aldan mentén, később 
pedig  a  Kolima  vidékén.  Csodákat  beszélt.  Vagy  tizenöt  kiló  termésfémet 
talált,  úgyszólván  a  föld  felszínén…  Ekkor  fogant  meg  bennem  az  én 
gondolatom, életem vezérlő gondolata… Merész, sőt esztelen gondolat, de én 
hiszek benne. Ha pedig hiszek valamiben, maga a sátán sem tud megállítani 
utamon. Tudod, kedves barátom, az egyetlen dolog a világon, amelyre szívvel-
lélekkel áhítozom: a hatalom… De nem afféle királyi vagy császári hatalom… 
ez sekélyes, lapos, unalmas dolog. Nem, barátom, nekem az abszolút hatalom 
kell… Egyszer majd részletesen beszélek neked a terveimről. De ahhoz, hogy 
hatalomra tehessünk szert, aranyra van szükség. Az olyan hatalomhoz pedig, 
amilyenre én áhítozom, több aranyra van szükség, mint  amennyivel a világ 
valamennyi  iparmágnása,  tőzsdekirálya  és  uralkodója  együttesen 
rendelkezik…

- Csakugyan  merész  terveid  vannak  -  mondta  vidáman  nevetve 
Lenoir.

- De jó úton vagyok ahhoz, hogy meg is valósítsam őket. Az egész 
világ a markomban lesz! - Garin ökölbe szorította kezét. - A világhatalomhoz 
vezető  utamon  az  első  mérföldkő  ez  a  zseniális  Mancev  Nyikolaj 
Hrisztoforovics volt, a második Rolling, vagy helyesebben az ő milliárdjai, a 
harmadik pedig az én hiperboloidom…

- Miféle szerepe van itt Mancevnek?
- Amikor tizenötben felkeresett, mozgósítottam kis pénzecskémet, s 

inkább  merész,  arcátlan  fellépéssel,  mint  megvesztegetéssel  sikerült 
mentesíttetnem  Mancevet  a  katonai  szolgálat  alól.  Ezután  egy  kisebb 
expedícióval  Kamcsatkába  küldtem,  valahova  az  isten  háta  mögé… 
Tizenhétben  írt  nekem  utoljára:  megírta,  hogy  munkája  roppant  nehéz  és 
fárasztó, és kutyának való életet él… Tizennyolc óta, érthető okokból, nyoma 
veszett… Az ő kutatásaitól függ minden…

- Voltaképpen mit keres ott?
- Nem  keres  semmit… Mancevnak  csupán  az  a  feladata,  hogy 

igazolja az én elméleti feltevéseimet. A Csendes-óceán partvidéke, az ázsiai és 
az amerikai partvidék egyaránt, egy elsüllyedt ősi kontinens szegélye. Ez az 
ősi kontinens ma az óceán fenekén nyugszik. Egy ilyen hatalmas gravitációs 
tömeg hatásának szükségképpen meg kell mutatkoznia a mélyenfekvő, olvadt 
állapotban  levő  kőzetek  eloszlásában… a  dél-amerikai  működő  vulkánok 
láncolatai az Andesekben és a Cordillerákban, Japán és Kamcsatka tűzhányói 
bizonyítják, hogy az olivinövezet olvadt ércei - az arany, a higany, az olivin és 
mások -  a  Csendes-óceán partjai  mentén sokkal  közelebb fekszenek a  föld 
felszínéhez, mint a földgolyó más helyein… Érted már?

- Nem értem. Mire kell neked ez az olivinövezet?
- Hogy meghódítsam a világot, barátom… no, igyunk. A sikerre.



31.

Fekete  selyemkabátkában,  amilyent  a  midinettek  viselnek,  rövid 
szoknyában, kipúderezve, festett szempillákkal szállt le Zoja Monrose a Saint-
Denis bazilika kapuja előtt. Átszaladt a zajos utcán és betért a Café Glóbusba, 
ebbe  a  két  utcára  nyíló,  hatalmas  kávéházba.  Itt  találtak  menedéket  a 
Montmartre  különböző  rendű  és  rangú  énekesei  és  énekesnői,  középszerű 
színészek  és  színésznők,  tolvajok  és  prostituáltak,  és  azok  a  zavaros  fejű 
fiatalemberek,  akik tíz  souval  a  zsebükben szaladgálnak a  boulevard-okon, 
láztól  kicserepesedett  ajkukat  nyalogatva,  és  sóvárogva  nézik  a  nőket,  a 
cipőket és selyem fehérneműket, és általában mindent a világon…

Zoja Monrose kikeresett egy szabad asztalt. Rágyújtott egy cigarettára, 
és  keresztbe  rakta  a  lábát.  Nyomban  elsurrant  mellette  egy  férfi,  arcán 
szifilitikus kiütésekkel, és rekedt hangon ezt dörmögte: „Miért ilyen haragos, 
kicsikém?" Zoja elfordult. Egy másik férfi Zoja felé kacsintott asztala mellől, 
és  kiöltötte  a  nyelvét.  Egy  harmadik  egyenesen  hozzárohant,  mintha 
összetévesztette  volna  valakivel:  „Hi-hi,  végre  összetalálkoztunk"…  Zoja 
röviden és velősen a pokolba küldte.

Itt  szemlátomást  buktak  rá,  noha Zoja  mindent  elkövetett,  hogy  úgy 
fessen, mint egy közönséges utcalány. De a Glóbus kávéház törzsvendégeinek 
jó  szimatjuk  volt,  értettek  a  nőkhöz.  Zoja  egy  liter  vörös  bort  rendelt  a 
pincértől és arcát tenyerébe támasztva ült a borospohár előtt.

- Nem jó dolog ez, kicsike, úgy látom ivásnak adtad a fejed! - mondta 
egy öreg színész, aki elhaladt mellette, és megveregette Zoja hátát.

Zoja már a harmadik cigarettát szívta el. Végre lassú léptekkel feléje 
indult az az ember, akit várt: komor arcú, alacsony homlokú, hideg tekintetű, 
kipödört bajszú zömök férfi, izmos nyakán színes gallér. Kitűnően öltözött - 
minden felesleges elegancia nélkül. A férfi leült. Zoját mint régi jó ismerősét 
üdvözölte. A férfi most körülnézett, mire a kávéházban ülő vendégek közül itt 
is, ott is valaki lesütötte a szemét. Ez a férfi  Horgasorrú Gaston volt; mint 
zsebmetsző kezdte pályafutását, majd a hírhedt Bonot bandájának lett tagja. A 
háború  alatt  altiszti  rangig  vitte,  leszerelése  után  pedig  nyugalmasabb 
foglalkozást választott: mint nagystílű selyemfiú kereste meg kenyerét.

Jelenleg Susanne Bourge híres kokott  szolgálatában állt.  De Susanne 
napja  leáldozóban  volt.  Arra  a  fokra  süllyedt,  amelyet  Zoja  Monrose  már 
régen elhagyott.

-    Susanne nem rossz anyag - magyarázta Horgasorrú Gaston -, de nem 
tudja kihasználni képességeit. Nincs érzéke a modern kor követelményei iránt. 
Ki hallott már ilyet: csipke bugyit hord, reggel pedig tejfürdőt vesz. Ódivatú 
nő, vidéki tűzoltónak való. így van, ahogy mondom, esküszöm a mustárgázra, 
amely az yseri révész háza előtt kiégette a hátamat. A modern kokott, ha lépést 
akar  tartani  a  korral,  rádiót  állít  be hálószobájába,  bokszolni  tanul,  szúrós, 



mint a tüskésdrót, kisportolt, mint egy tizennyolc éves fiú, meg tanul a kezén 
járni és húsz méterről fejest ugrani  a vízbe. Fasiszta gyűléseket látogat, mér-
gesgázokról társalog és hetenként váltja a szeretőit, nehogy elkanászodjanak. 
De  az  én  nőm  e  helyett  tejfürdőben  hempereg,  mint  a  norvég  lazac  és 
négyhektáros  farmról  álmodozik.  Buta  liba:  messziről  lerí  róla,  hogy 
nyilvánosházba való.

Zoja  Monrose-t  roppant  mód  tisztelte  Gaston.  Ha  találkozott  vele 
valamelyik lokálban, tiszteletteljesen táncra kérte fel és kezet csókolt neki - ő 
volt az egyetlen nő Párizsban, akinek kezet csókolt. Zoja alig köszönt a híres 
Susanne Bourge-nak, de Gastonnal fenntartotta a barátságot, s Gaston olykor 
kényes megbízásokat teljesített számára.

Ma is sürgősen a Glóbus kávéházba hívta Gastont, s kacér midinettnek 
öltözve jelent meg a találkán. Gastonra nagy hatással volt ez a csábos külső, 
de összeszorította a fogát és úgy viselkedett, ahogy illik.

Miközben a savanyú bort szürcsölgette és hunyorgott a sűrű pipafüsttől, 
komor arccal hallgatta Zoja szavait. Zoja elmondta jövetele célját, és pattintott 
az ujjával.

- Hm - mondta Gaston. - Ez veszedelmes dolog.
- Gaston, ha ez sikerül, magának nincs többé gondja a jövőjére.
- Nincs  a  világon  olyan  pénz,  asszonyom,  amiért  mostanában 

vállalkoznék  ilyesmire,  akár  „száraz",  akár  „nedves"  ügyről  van  szó.  Nem 
olyan  időket  élünk.  Manapság  az  apacsok  inkább  elmennek  rendőrnek,  a 
hivatásos  tolvajok  pedig  újságot  adnak  ki  és  politikával  foglalkoznak. 
Gyilkosságra és rablásra csak a zöldfülű újoncok vállalkoznak, vidékiek, meg 
olyan  suhancok,  akik  vérbajt  kaptak.  És  a  tett  elkövetése  után  ezek  is 
haladéktalanul jelentkeznek a rendőrségen. Hiába, mit tehet az ember? Érett 
embereknek előbb vagy utóbb nyugodt révbe kell hajózni. Ha pénzért akarja 
igény bevenni a szolgálataimat, habozás nélkül elutasítom. De persze megint 
más  dolog,  ha  magáért  kell  megtennem  valamit.  Ezért  hajlandó  vagyok 
kockáztatni, hogy kitöröm a nyakam.

Zoja  sűrűn  eregette  a  füstöt  bíborvörös  ajkán  keresztül.  Gyengéden 
elmosolyodott és Horgasorrú Gaston karjára tette szép kezét.

- Azt hiszem, meg tudunk állapodni.
Gaston orrcimpái megremegtek, bajusza is reszketett. Kékes szemhéját 

lehunyta, hogy elrejtse szemének vad csillogását.
- Azt akarja mondani, hogy máris kiadhatom Susanne útját?
- Igen, Gaston.
Gaston az asztal fölé hajolt, és görcsösen megmarkolta a borospoharat.
- És a bajuszom megérintheti a bőrét?
- Azt hiszem, ez elkerülhetetlen lesz, Gaston.
- Rendben van. - Gaston hátradőlt székén. - Rendben van. Minden 

úgy lesz, ahogy kívánja.



32.

Az ebéd véget ért. Megitták a konyakos feketekávét is. A kétdolláros 
szivar,  a Coronas félig már leégett,  és a hamu még nem potyogott le róla. 
Bekövetkezett a kínos pillanat, amikor el kellett dönteni: hova menjenek most, 
hogy felajzzák a fáradt idegeket.

Rolling bekérette a párizsi szórakozóhelyek műsorát.
- Van kedve táncolni?
- Nincs - felelte Zoja, szőrmegallérjába dugva arcát.
- Színház,  színház, színház - olvasta Rolling. Ezt már unta: három 

felvonásos társadalmi vígjáték, ahol a színészek uralmukban és undorukban 
még csak ki sem készítik magukat, a színésznők pedig híres divatszalonokban 
készült toalettjeikben fásultan bámulnak a nézőtérre.

- Revü.  Megint  revü.  Talán  ez:  Olympia.  Százötven  meztelen  nő, 
csak cipő van rajtuk. A technika csodája: függöny helyett óriási sakktábla és 
valahányszor  felhúzzák  vagy  leengedik  ezt  a  sakktábla-függönyt,  teljesen 
meztelen nők jelennek meg a sakktábla kockáiban. Van kedve megnézni?

- Kedves barátom, csupa csámpás lábú nőt lát ott, a boulevard-okról 
összeszedett utcalányokat.

- Apollo.  Itt  még  nem voltunk.  Kétszáz  meztelen  nő,  nincs  rajtuk 
más, csak… Ez, ez nem kell. Scala. Itt is nők. Iigen, iigen. Ezen kívül: Pim és 
Jack, a világhírű zenebohócok.

- Ezekről sokat beszélnek - mondta Zoja. - Menjünk ide.
Fenntartott  páholyjegyet  vettek,  közvetlenül  a  színpad közelében.  Az 

előadás már folyt.
Egy szüntelenül izgő-mozgó fiatalember, kifogástalan frakkban és egy 

éltesebb  nő,  széles  karimájú,  piros  kalapban,  kezében  bottal,  szelíden 
gúnyolták a  kormányt  meg  a  rendőrfőnököt,  és  bájosan élcelődtek a  drága 
valutájú  külföldiek  felett,  de  ügyelve  arra,  nehogy  a  revü  után  fel  kelljen 
szedniük a sátorfájukat és elutazni Párizsból, vagy eltanácsolják barátaikat és 
rokonaikat attól, hogy felkeressék a vidám Párizst.

Az izgő-mozgó fiatalember  meg a botos hölgy végre megelégelték  a 
politizálást és nagyot rikkantottak:

- Hopp, lala!
A  következő  pillanatban  anyaszült  meztelenül  igen  fehér  bőrű, 

bepúderezett  lányok  rohantak  ki  a  színpadra.  Úgy  sorakoztak  fel,  hogy 
élőképet  alkossanak,  amely  egy  előnyomuló  hadsereget  ábrázolt.  A 
zenekarban férfiasan harsogtak a trombiták és rohamkürtök.

- Fiatalemberekre alighanem hat ez - jegyezte meg Rolling.
- Ennyi nő együtt nem tehet semmiféle hatást - felelte Zoja.



A függöny  legördült,  majd  ismét  felemelkedett.  A  színpad  felét  egy 
hatalmas  kellékzongora  foglalta  el.  Megszólaltak  a  jazz-band  dobjai,  és 
megjelent  Pim és Jack.  Pim,  ahogy az már  illik,  valószínűtlen frakkban és 
térdig  érő  mellényben;  nadrágja  minduntalan  le  akart  esni  róla,  ormótlan 
bakancsa  minduntalan  lemaradt  a  lábáról,  amit  a  közönség  viharos  tapssal 
fogadott; arca is olyan volt, amilyent egy derék idiótától elvárhat az ember. A 
lisztesképű Jack cilindert viselt, ülepén pedig egy denevér ékeskedett.

Miután minden lehetőt elkövettek, hogy nevetőgörcsöt kapjanak, Jack 
pofon ütötte Pimet, mire ez porfelhőt bocsátott  ki hátul;  azután Jack kupán 
vágta Pimet, mire nyomban guttapercha-daganat képződött a feje búbján.

- Ide hallgass,  te  -  bömbölte  Jack.  -  Akarod, hogy játsszam neked 
ezen a zongorán?

Pim röhögni kezdett, majd így felelt:
- No, jó, játsszál ezen a zongorán! - s ezzel leült, tisztes távolságban a 

zongorától.  Jack  rácsapott  a  billentyűkre,  mire  levált  a  zongora  háta.  Pim 
ismét  nevetett.  Jack  pedig  másodszor  is  rácsapott  a  billentyűkre,  és  ekkor 
levált a zongora oldala is.

- Ez  semmi!  -  mondta  Jack,  és  pofon  ütötte  Pimet.  Pim 
végigpenderült  a  színpadon,  majd  orra  bukott  (dobszó!  bum-bum-bum!). 
Aztán feltápászkodott.

- Ez semmi  -  ismételte  meg.  Kiköpött  egy marokra  való  fogat.  A 
zsebéből  seprűt  és  szemétlapátot  vett  elő,  olyant,  amilyent  az  utcaseprők 
használnak,  és  összesöpörte  kiköpött  fogait.  Ekkor  Jack  harmadszor  is  a 
billentyűkre  csapott:  a  zongora  most  teljesen  szétesett,  s  egy  közönséges 
hangversenyzongora jelent  meg a helyén.  Jack orrára húzta a cilinderét,  és 
utolérhetetlen  művészettel,  valóban  ihletetten  játszani  kezdte  Liszt 
Campanettáját.

Zoja Monrose-nak jéghideg lett a keze. Rollinghoz fordult.
- Valóban nagy művész - suttogta.
- Ez  semmi!  -  szólt  Pim,  amikor  Jack  befejezte  a  játékát.  -  Most 

hallgasd meg, hogy játszom én!
Zsebeiből  különféle  holmikat  kotorászott  elő:  egy női  bugyogót,  egy 

ócska cipőt, egy beöntőcsövet és egy élő kis cicát (taps); majd végre előhúzott 
egy hegedűt is, a nézőtér felé fordult, olyan bánatos arccal, amilyen csak derék 
idiótának lehet, rázendített Paganini halhatatlan etűdjére.

Zoja  felállt,  nyakára  vetette  cobolyprémjét,  s  megvillantotta  briliáns 
ékszereit.

- Gyerünk, ez undorító. Sajnos, valamikor magam is artistanő voltam.
- De kicsikém, hova mennénk ilyenkor? Fél tizenegy.
- Menjünk inni valamit.



33.

Néhány perccel később Limousine-juk megállt a Montmartre egy szűk 
kis utcájában, amelyet A Király Vacsorája nevű mulató tíz ablakából kiáradó 
fény  világított  meg.  Az  alacsony  boltozatú,  fülledt  és  agyonfüstölt  terem, 
amelynek falait és mennyezetét vérvörös selyem és tükrök borították, zsúfolva 
volt  emberekkel.  Szerpentin,  konfetti  és  celluloid gömböcskék röpködtek a 
levegőben,  papírszalagokba  belegabalyodott,  derékig  meztelen,  ringó  testű 
nők táncoltak, s kifestett arcukhoz részeg, kiélt, felhevült férfiarcok tapadtak, 
bíborvörös és halvány, sápadt arcok. Recsegett a zongora. Vonítottak, bőgtek 
a  hegedűk,  és  három verejtékező  néger  üstdobokat  vert,  tülkölt,  deszkákat 
ütögetett egymáshoz, csengetett, tányérokkal csörömpölt. Valakinek a nedves 
arca Zoja arcát súrolta… Két női kar Rolling nyaka köré fonódott.

- Utat, gyerekek, utat a vegyipar királyának! - ordította torkaszakadtából 
a főpincér, majd nagy nehezen sikerült helyet találnia a bíborvörös fal mellett 
húzódó  keskeny  asztalnál,  és  leültette  Zoját  és  Rollingot.  Gömböcskék, 
konfettik és szerpentinszalagok röpültek feléjük.

-    Kitüntetnek a figyelmükkel - mondta Rolling.
Zoja,  félig  lehunyva  szempilláit,  a  pezsgőt  szürcsölte.  Noha  csak 

könnyű selyemruha volt rajta, amely alig takarta el keblét, fullasztónak érezte 
a hőséget és izzadtság lepte el. Egy celluloid gömböcske egyenesen az arcára 
repült.

Lassan  arra  fordította  fejét:  egy  sötét  férfiszempár  -  a  szemöldökét 
mintha szénnel rajzolták volna oda - komoran izzó elragadtatással szegeződött 
Zojára. Zoja előrehajolt, az asztalra fektette meztelen karját, és úgy itta ezt a 
rámeredő tekintetet, mint a bort: nem mindegy-e, mitől mámorosodik meg?

A férfinak,  aki  Zoját  bámulta,  mintha  lesoványodott  volna  az arca e 
néhány  másodperc  alatt.  Zoja  tenyerére  támasztotta  állát  és  farkasszemet 
nézett a férfival. „Hol is láttam ezt az embert? Ki lehet ez? Nem francia és 
nem angol." Fekete szakállába beleakadt a konfetti. Szép szája volt. „Kíváncsi 
vagyok rá, féltékeny-e Rolling?" - villant át Zoja agyán.

A pincér most utat tört magának a táncolók közt, és egy cédulát adott át 
Zojának.  Zoja  csodálkozva  dőlt  hátra  a  pamlagon.  Fél  szemmel  Rollingra 
sandított, aki nyugodtan szívta szivarját, s olvasni kezdte a cédulát:

Zoja, az a férfi, akire oly gyengéden néz: Garin…
Kezeit csókolja Szemjonov.

Zoja  elfehéredett.  Nagyon  sápadt  lehetett,  mert  a  lármán  keresztül 
megszólalt egy hang:

- Nézzétek, az a hölgy rosszul lett.
Kinyújtotta az üres pezsgőspoharat, s a pincér pezsgőt töltött belé.



- Mit írt magának Szemjonov? - kérdezte Rolling.
- Majd később elmondom.
- Nem arról az úrról írt valamit, aki olyan arcátlanul fixírozza? Ez az 

az ember, aki tegnap felkeresett. Kikergettem az irodából.
- Hogyan, Rolling? Hát nem tudja ki az? Emlékezzen csak vissza, ott 

a place d'Étoile-on… Ez az ember Garin.
Rolling csak hápogott. Elővett egy szivart; „ahá!" Arca hirtelen olyan 

kifejezést  öltött,  mint  amikor  fel-alá  rohant  dolgozószobájának  ezüstös 
szőnyegén, hogy öt lépésre előre átgondoljon minden lehetséges kombinációt. 
Aztán pattintott ujjával. Eltorzult arccal fordult Zojához:

- Menjünk, komoly beszélnivalónk van.
Az ajtóban Zoja megfordult. A füstön és a szerpentinszalagok kavargó 

kuszaságán keresztül ismét megpillantotta Garin égő szemét. Azután valami 
érthetetlen dolog történt, s Zoja úgy érezte, hogy forog vele a világ: Garin arca 
megkettőződött. Valaki, aki előtte ült, háttal a táncolóknak, odahajolt hozzá, s 
most mindketten Zoját nézték. Vagy talán csak a tükör űzött csalóka játékot 
Zojával?

Zoja egy  pillanatra  lehunyta szemét,  és  a  kopottas,  durva szőnyegen 
lerohant  a  gépkocsihoz.  Rolling  már  várta.  Becsapta  a  kocsi  ajtaját,  és 
megérintette Zoja kezét.

- Nem  mondtam  még  el  mindent,  ami  történt,  amikor  ezzel  az 
állítólagos Pjankov-Pitkeviccsel  találkoztam… Volt valami a dologban, ami 
mindvégig érthetetlen maradt számomra: mi szüksége volt annak az embernek 
arra,  hogy  a  hisztérikust  játssza  előttem?  Azt  nem tételezhette  fel,  hogy a 
legkisebb szánalmat is felébreszti bennem ezzel a viselkedésével… Igen, az 
egész viselkedése gyanús volt. De voltaképpen miért jött el hozzám? És miért 
bukott az asztalra?

- Rolling, és ezt nem mesélte el nekem…
- Igen,  igen…  Az  órát  is  feldöntötte…  Összegyűrte  az  asztalon 

heverő iratokat…
- El akarta rabolni az iratokat?
- Tessék? Elrabolni? -  Rolling egy darabig hallgatott. - Nem, erről 

szó  sincs.  Elvesztette  az  egyensúlyát,  és  kezével  az  írómappára  zuhant… 
Néhány papírlap hevert ott…

- Bizonyos benne, hogy semmi sem tűnt el?
- Csak jelentéktelen feljegyzések voltak. Összegyűrve találtam őket 

az asztalon, aztán bedobtam a szemétkosárba.
- Könyörgöm, gondoljon jól vissza a beszélgetés minden részletére…
A  Limousine  megállt  a  rue  de  la  Seine-en.  Rolling  és  Zoja 

visszavonultak  a  hálószobába.  Zoja  gyorsan  ledobta  magáról  ruháját  és 
lefeküdt a sas lábakon nyugvó széles, faragott ágyba. A brokátbaldachinos ágy 
első  Napóleon  császár  egyik  eredeti  bútordarabja  volt.  Rolling  lassan  le-
vetkőzött,  közben  fel-alá  járva  a  szőnyegen,  s  ruhadarabjait  az  aranyozott 



székekre,  az  asztalkára,  a  kandalló  párkányára  dobta.  Vetkőzés  közben  a 
legapróbb részletekig beszámolt Garin tegnapi látogatásáról.

Zoja felkönyökölve hallgatta. Rolling lassan lehúzta nadrágját és most 
fél lábon ugrált. E pillanatban cseppet sem volt királyi jelenség. Azután ő is 
lefeküdt.

-   Ennyi  volt  az  egész  -  mondta,  s  orra  hegyéig  magára  húzta  az 
atlaszpaplant.  Az  éjjeli  mécses  kékes  fénye  megvilágította  a  fényűzően 
berendezett  hálószobát,  a szanaszét  heverő ruhadarabokat,  az ágy oszlopain 
ékeskedő aranyozott  Ámorokat  és  Rolling húsos  orrát,  amely  a takaró alól 
kandikált ki. A vegyipar királya a párnába fúrta fejét, és félig nyitott szájjal 
elaludt.

Zoja  nem tudott  gondolkodni:  nagyon  zavarta  a  szuszogás.  Elterelte 
gondolatait, s olyan emlékeket keltett fel benne, amelyek e pillanatban cseppet 
sem voltak  helyénvalók.  Zoja  megrázta  fejét,  hogy  elhessegesse  ezeket  az 
emlékeket,  hiába  volt  minden:  úgy rémlett  neki,  mintha  nem Rolling  fejét 
látná maga mellett a párnán, hanem egy másik férfiét. Végül feladta a harcot, 
behunyta szemét és elmosolyodott. Behunyt szeme előtt most Garin izgalom-
tól sápadt arca jelent meg… Talán fel kellene hívni Gastont, hogy várjon még 
azzal a dologgal? Egyszerre, mint a tűszúrás járta át egy felvillanó gondolat: 
„a  hasonmása  ült  mellette…  éppen  úgy,  mint  Leningrádban"…  Kibújt  a 
paplan alól, sietve felhúzta harisnyáját.  Rolling felhorkant álmában, de aztán 
másik oldalára fordult és továbbaludt.

Zoja  a  garderobe-ba  osont.  Szoknyát  és  esőköpenyt  vett  magára, 
szorosan meghúzta az övet. Visszament a hálószobába táskájáért, amelyben a 
pénze volt…

-     Rolling - keltegette halkan a férfit. – Rolling… végünk van…
De  Rolling  megint  csak  horkantott.  Zoja  lefutott  a  lépcsőn  az 

előcsarnokba, nagy nehezen kinyitotta a magas, nehéz kaput. A rue de la Seine 
néptelen volt. A háztető felett részvétlenül árasztotta tompa, sárgás fényét a 
hold. Zoját félelem és szomorúság fogta el. Nézte az alvó város felett sárgálló 
hold korongját. „Istenem, istenein, milyen szörnyű, milyen komor minden"… 
Mindkét  kezével  megragadta  és  mélyen  fejére  húzta  kis  sapkáját,  majd 
futólépésben elindult a folyópart felé.

34.

A rue de Gobelins 63. számú, régi, kétemeletes ház egyik fala egy üres 
telekre nézett. Ezen az oldalon csak a második emeleten, a manzárdon voltak 
ablakok. A másik fal - egy tűzfal - a partra nézett. Az utcára néző homlokzati 
oldalon,  a  földszinten  egy  kávéház  volt,  amelyet  bérkocsisok  és  sofőrök 



látogattak. Az első emeletet éjszakai találkahelyül szolgáló garniszálló szobái 
foglalták el. A második emeleten, a manzárdon, állandó bérlők laktak. Ide a 
kapun és egy hosszú alagúton át lehetett eljutni.

Éjjel  kettőre  járt  az  idő.  A rue  de  Gobelins  egyetlen  ablakából  sem 
szűrődött ki fény. A kávéház már zárva volt, a székek az asztalokra rakva. 
Zoja megállt a kapu előtt, néhány pillanatig tétovázva nézte a 63-as számot. 
Hideg  futott  végig  a  hátán.  Végre  összeszedte  magát  és  becsengetett. 
Megzörrent  a  lánc,  a  kapu  félig  kinyílt.  Zoja  besurrant  a  sötét  kapualjba. 
Távolból a házmesterné zsörtölődő hangja hallatszott.

-     Éjjel aludni kell, tessék idejében hazajönni.
De nem kérdezte meg, ki az, aki bejött.
Itt  a  lebujok  és  alvilági  tanyák  rendje  uralkodott.  Zoját  irtózatos 

szorongás  fogta  el.  Alacsony,  sötét  alagút  húzódott  előtte.  A bikavérszínű, 
rücskös  falon  homályosan  villogott  egy  gázlámpa.  Szemjonov  útmutatása 
szerint az alagút végén balra kellett fordulni, majd felmenni a csigalépcsőn; a 
második emeleten balra van a 11-es szoba.

Az alagút közepén Zoja hirtelen megállt. Úgy rémlett neki, hogy valahol 
messze,  bal  felől,  valaki  kikukucskált,  majd  ismét  eltűnt.  Nem volna  jobb 
visszafordulni? Zoja hallgatózott: semmi nesz. Elrohant a lépcsőfordulóig, a 
bűzlő lépcsőházig. Keskeny csigalépcső kígyózott innen felfelé; gyér fényét 
valahonnan felülről kapta. Zoja lábujjhegyen surrant fel a lépcsőn, a ragadós 
korlátot sem merte megfogni.

Az  egész  ház  aludt.  Az  első  emeleti  lépcsőházból  egy  boltív  alatt, 
amelyről  hullott  a  vakolat,  sötét  folyosó nyílt.  Zoja  továbbment  a  második 
emelet  felé;  amikor  megfordult,  megint  úgy  rémlett  neki,  mintha  a  boltív 
mögül valaki kikémlelt, majd gyorsan eltűnt volna… Csak nem a Horgasorrú 
Gaston? Nem, nem, Gaston még nem volt itt, még nem lehetett itt, még nem 
érhetett ide…

A második emeleti lépcsőházban gázlámpa égett, megvilágítva a barna 
falat,  amelyen  különböző  feliratok  és  rajzok  kielégítetlen  vágyakról 
tanúskodtak. Ha Garin nincs itthon, itt várja akár reggelig is, határozta el Zoja. 
Ha pedig itthon van és alszik, addig nem távozik tőle, míg meg nem kapta azt, 
amit a mérnök elvitt az íróasztalról a boulevard Malesherben-en.

Zoja lehúzta  kesztyűjét,  sebtében megigazította  sapkája  alatt  haját  és 
balra tartott az éles ívben kanyarodó folyosón. Az ötödik ajtóra fehér festékkel 
egy  nagy  11-es  szám  volt  mázolva.  Zoja  megnyomta  a  kilincset.  Az  ajtó 
mindjárt kinyílt.

Kis  szobát  világított  meg  a  nyitott  ablakon  beszűrődő  holdfény.  A 
padlón nyitott bőrönd. Szétszórt papírlapok fehérlettek a padlón. A fal mellett, 
a mosdó és a fiókos szekrény közt, egy férfi kuporgott a padlón; egy szál ing 
volt  rajta,  meztelen  térdét  felhúzta,  csupasz  lábfeje  óriásinak  látszott…  a 
holdfény  félig  megvilágította  arcát,  tágra  nyílt  szeme  villogott,  fehér  foga 



kilátszott:  a  férfi  mosolygott.  Zoja  félig  nyitott  szájjal,  lélegzetvisszafojtva 
nézte a mozdulatlanul mosolygó arcot. Igen, ez Garin.

Ma reggel  a  Café  Glóbusban  Zoja  azt  mondta  Gastonnak:  „Lopd  el 
Garintól a rajzokat és a készüléket, őt magát pedig, ha lehet, öld meg." Ma 
este a pezsgőspohár felett megpillantotta a füstfelhőben

Garin arcát, és nyomban úgy érezte: ennek a férfinak csak egy intésébe 
kerülne,  hogy  ő,  Zoja,  mindent  otthagyjon,  mindenről  megfeledkezzék  és 
kövesse őt. Éjszaka, amikor ráeszmélt a fenyegető veszélyre és elrohant, hogy 
megkeresse Gastont és megelőzze, még maga sem volt tudatában annak, mi 
volt  az  a  szorongó  érzés,  amely  arra  késztette,  hogy  nekivágjon  a  párizsi 
éjszakának  és  benyisson  minden  kocsmába,  minden  játékbarlangba, 
mindenhova,  ahol  Gaston  megfordulhatott,  s  végül  itt  kössön  ki  a  rue  de 
Gobelins-en.  Miféle  érzelmek indíthatták ezt  az okos,  hideg,  kegyetlen nőt 
arra, hogy benyisson annak a férfinak a szobájába, akit ő maga ítélt halálra?

Nézte Garin villogó fogait és kidülledt szemét. Rekedt, halk sikoly tört 
elő belőle, odalépett a férfihoz és föléje hajolt. A férfi már halott volt. Arca 
elkékült. Nyakán sebek és karcolások. Igen, ez ugyanaz az arc volt - ugyanaz a 
lesoványodott arc, ugyanazok az égő szemek, amelyekkel mintha megbűvölte 
volna Zoját, még a konfetti is ott volt a selymes szakállban… Zoja a jéghideg 
márványmosdóba  kapaszkodott  és  nagy  nehezen  feltápászkodott. 
Megfeledkezett  jövetele tulajdonképpeni céljáról.  Száját keserű nyál öntötte 
el.  „Még csak az hiányzik,  hogy itt  elájuljak!" -  futott  át  az agyán. Végső 
erejét megfeszítve feltépte gallérját, amely - úgy érezte - mindjárt megfojtja. 
Az ajtóhoz lépett. Az ajtóban ott állt Garin.

Éppúgy, mint annak a másik férfinak ott a padlón, neki is villogtak a 
fogai, ajka körül dermesztő mosoly játszadozott. Fenyegetően felemelte ujját. 
Zoja  egyszerre  mindent  megértett;  szája  elé  tartotta  kezét,  hogy  fel  ne 
sikoltson. Szíve hevesen lüktetett, mintha most bukkant volna fel a víz alól… 
„Él, él"…

- Nem  engem  gyilkoltak  meg  -  suttogta  Garin,  még  mindig 
fenyegetően rázva ujját.  -  Victor  Lenoirt  gyilkolta meg,  a segítőtársamat… 
Rolling a guillotine alá kerül…

- Él, él! - ismételte Zoja rekedten.
A férfi megfogta Zoja karját. Zoja hátravetette fejét, nem ellenkezett. A 

férfi magához vonta, és érezve, hogy a nő alig áll a lábán, átkarolta vállát.
- Mit keres itt?
- Gastont kerestem…
- Kit?
- Azt az embert, akinek utasítást adtam, hogy ölje meg magát.
- Mindjárt gondoltam - mondta a férfi és Zoja szemébe nézett.
- Ha Gaston megölte volna, most öngyilkos lennék… - felelte a nő 

félig aléltan.
- Nem értem…



Gyengéden,  elhaló  hangon,  szinte  önfeledten  ismételte  a  nő  a  férfi 
szavait:

- Én sem értem…
Ez  a  különös  párbeszéd  az  ajtóban  zajlott  le.  A  hold  lebukott  a 

koromfekete  háztető mögött.  A fal  mellett  Lenoir  vicsorította  fogait.  Garin 
halkan megszólalt:

- Rolling kézírásáért jött?
- Igen. Legyen könyörületes.
- Könyörületes? Ki iránt? Rollingon könyörüljek?
- Nem. Rajtam. Könyörüljön rajtam - ismételte a nő.
- Feláldoztam  egy  barátomat,  hogy  elpusztíthassam  a  maga 

Rollingját…  Ugyanolyan  gyilkos  vagyok,  mint  maga…  S  ezek  után 
könyörületes legyek? Nem, nem…

Kiegyenesedett  és  fülelni  kezdett.  Hirtelen mozdulattal  az  ajtó  mögé 
rántotta Zoját. Még mindig szorosan fogva a nő karját, kipillantott és a lépcsőt 
kémlelte.

- Gyerünk. Kivezetem innen a parkon keresztül. Ide hallgasson: maga 
csodálatos nő. -  Szeme vadul csillogott.  -  A mi útjaink találkoztak… Nem 
érzi?

Zojával együtt lerohant a csigalépcsőn. Zoja nem ellenkezett.  Valami 
különös érzés kábította el: úgy forrt benne ez az érzés, mint az erjedő, zavaros 
bor.

A földszinti lépcsőházban Garin bekanyarodott valahova a sötétbe, majd 
megállt,  meggyújtott  egy viaszgyertyát,  és nagy erőlködés után kinyitotta a 
rozsdás zárat az ajtón, amelyet szemlátomást már évek óta nem használtak.

- Amint látja, mindenre gondoltam.
Kiértek a park sötét, nyirkos fái alá.
Ebben  a  pillanatban  rendőrkülönítmény  lépett  be  az  utcai  kapun. 

Negyedórával ezelőtt hívta ide Garin a rendőröket.

35.

Selga  jól  emlékezett  még  arra,  hogyan  ütötte  le  ellenfele  a 
Kresztovszkij-szigeten  játszott  sakkpartiban  „egyik  bábuját".  Akkor,  a 
Szakszervezet bulváron egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy Pjankov-
Pitkevics  még  egyszer  felkeresi  a  villát,  mert  el  akarja  vinni  azt,  amit  a 
pincében  rejteget.  Selga  még  aznap,  szürkületkor  belopózott  a  villába  - 
anélkül,  hogy  az  őrt  felkeltette  volna  -,  s  kezében  egy  tolvaj  -  lámpával 
lemászott  a  pincébe.  A játszmát  mindjárt  elvesztette:  két  lépésre  az  akna-
nyílástól ott  állt a konyhában Garin. Egy másodperccel  azelőtt,  hogy Selga 



felbukkant,  felkapta  a bőröndöt, kiugrott  a pincéből,  s  most  ott  állt  az ajtó 
mögött, a falhoz lapulva. Az akna ajtaja nagy robajjal becsapódott Selga orra 
előtt,  s  Pjankov-Pitkevics  nyomban  hozzálátott,  hogy  szeneszsákokkal 
eltorlaszolja  az  ajtót.  Selga,  magasra  emelve  lámpását,  gúnyos  mosollyal 
nézte, mint hull le a szemét a hasadékon keresztül. Az volt a szándéka, hogy 
béketárgyalást kezd. De odafenn egyszerre néma csönd támadt. Azután futó 
léptek távolodó zaja hallatszott, s lövések dördültek el, amelyeket vad ordítás 
követett. Közelharcra került sor a négyujjúval. Egy óra múlva megérkezett a 
rendőrség.

De Selga nem adta fel  a játszmát:  leütötték ezt a bábuját,  de most  ő 
lépett.  A  villából  a  rendőrségi  autón  egyenesen  a  Jacht  Klubba  robogott, 
felkeltette az ügyeletest - egy borzas hajú, rekedt hangú matrózt -, és minden 
teketória nélkül mellének szegezte a kérdést:

- Milyen a szél?
A matróz, gondolkodás nélkül rávágta:
- Délnyugati.
- Szélerősség?
- Ötös.
- Kezeskedik róla, hogy minden jacht a helyén van?
- Kezeskedem.
- Ki őrzi a jachtokat?
- Petyka, a portás,
- Ha megengedi, megszemlélem a kikötőtutajokat.
- A kikötőtutajokat? Parancsoljon - felelte a tengerész, aki oly álmos 

volt, hogy alig talált bele zubbonyának ujjába.
- Petyka!  -  rikoltotta  borgőzös  hangon,  amikor  Selgával  kilépett  a 

klub  tornácára.  (Semmi  válasz.)  -  Úgy  látszik,  alszik  valahol,  akár  ágyút 
süthetnének el a füle mellett - mormogta a matróz, felhajtva gallérját, mivel 
fújt a szél.

Nem messze, a bokrok közt megtalálták az őrt: subájával feje búbjáig 
betakarózott, s az igazak álmát aludta. A matróz cifra káromkodásban tört ki. 
Az őr krákogva feltápászkodott. Kimentek a kikötőtutajra, ahol a víz acélkék 
tükrén árbocerdő ringott. Hullámzott a folyó; erős, sőt időnként viharos szél 
fújt.

- Bizonyos  benne,  hogy  minden  jacht  a  helyén  van?  -  kérdezte 
megint Selga.

- Csak az Orion hiányzik;  Peterhofban van… Meg aztán két  hajót 
Sztrelnába vittek.

Selga végighaladt a vizes deszkákon, egészen a kikötőtutaj széléig. Itt 
egy  hajókötéldarabot  emelt  fel  a  földről;  egyik  vége  oda  volt  erősítve  a 
gyűrűhöz,  de  a  másik  végét  szemlátomást  elvágta  valaki.  Az  ügyeletes 
gondosan szemügyre vette az elvágott hajókötelet. Vízhatlan tengerészkalapját 
orrára húzta. De nem szólt egy szót sem. Végighaladt a kikötőtutajok mellett, 



ujjain számlálva a jachtokat. Majd hirtelen nagyot csapott a levegőbe, s mivel 
pedig  a  klub  fegyelmi  szabályai  tiltották  a  durvább  militarista  kifejezések 
használatát, a derék matróz, kerülő úton fejezte ki érzelmeit:

-    Azt  a  hétszázát!  -  üvöltötte  hihetetlen  eréllyel.  -  Vitorlakötelet  a 
nyakába!  Megszöktették  a Bibigondát,  a  legjobb  versenycsónakot,  hogy 
fulladjon meg az a  csirkefogó a  nevenapján!  Hát te,  Petyka,  hova tetted a 
szemed,  te  koszos  falusi  himpellér,  te  élősdi,  hogy  mártanának  meg 
harmincszor poshadt vízben… Megszöktették a Bibigondát, azt a hétszázát…

Petyka,  az  őr  csak  sápítozott,  a  szemét  meresztgette,  báránybőr 
bundájának ujjaival a combját csapkodta. A matróz csak úgy ontotta magából 
a cifrábbnál cifrább szitkokat. Itt már nem volt mit tenni. Selga átkocsizott a 
kikötőbe.

Legalább  három  órába  telt,  míg  végre  egy  gyorsjáratú  őrnaszádon 
kijutott  a  nyílt  tengerre.  A  tenger  erősen  hullámzott.  A  naszád  teljes 
sebességgel  siklott  a  vízen.  A  fel-felcsapódó  vízpermet  elhomályosította  a 
távcső üvegét. Amikor felkelt a nap - a finn vizeken, messze túl a világító-
tornyon - végre megpillantottak egy vitorlát a part közelében: a szerencsétlen 
Bibigonda hányódott a víz alatti szirtek között. A fedélzeten egy lélek sem 
volt.  A  rend  kedvéért  néhány  lövést  adtak  le  a  naszádról,  azután  Selga 
dolgavégezetlenül visszatért.

Így szökött át a határon Garin, aki ezen az éjszakán ismét leütött egy 
bábut Selgával  folytatott  sakkjátszmájában.  Arról,  hogy ebben a játékban a 
négyujjú  is  részt  vett,  csupán Garinnak és  Selgának  volt  tudomása.  Selga, 
miközben hazafelé igyekezett a kikötőbe, így okoskodott:

„Külföldön  Garin  vagy  eladja  titokzatos  találmányát,  vagy  maga 
aknázza ki.  A Szovjetunió számára  ez a találmány egyelőre elveszett,  s  ki 
tudja, nem játszik-e majd a jövőben végzetes szerepet. Csakhogy a határon túl 
egy  veszedelem  is  leselkedik  Garinra:  a  négyujjú.  Amíg  a  vele  folytatott 
harcban nem győzött, Garin nem mer a nyilvánosság elé lépni találmányával. 
S ha én ebben a harcban Garin oldalára állok, végső fokon még meg is nyerhe-
tem  a  játszmát.  Annyi  kétségtelen,  hogy  a  legostobább  dolog  (és  Garin 
szempontjából  a  legelőnyösebb)  az  volna,  ha  nyomban  letartóztatnánk 
Leningrádban a négyujjút." A következtetés, amelyet Selga mindebből levont, 
igen  egyszerű  volt.  A  kikötőből  egyenesen  lakására  hajtatott,  fehérneműt 
váltott, felhívta telefonon a bűnügyi nyomozó hatóságot és jelentette, hogy „az 
ügy  magától  elintéződött",  majd  kikapcsolta  a  telefont  és  lefeküdt  aludni. 
Gúnyosan  elmosolyodott,  amikor  arra  gondolt,  hogy  a  négyujjú  - 
gázmérgezéssel  és  talán  sebesülten  -  most  lóhalálában  kereket  old  Le-
ningrádból. Így vett „revanche"-ot Selga „a leütött bábuért".

És most megérkezett ez a távirat Párizsból. „Négyujjú itt van. Fenyegető 
fejlemények." Ez segélykiáltás volt.

Minél  tovább  gondolkozott  Selga,  annál  világosabban  látta:  azonnal 
Párizsba  kell  repülnie.  Telefonon  megérdeklődte  a  személyszállító 



repülőgépek menetrendjét, majd visszatért a tornácra, ahol Taraskin és Ivan 
ültek a félhomályban. Az elhagyott gyermek, akinek hátán Selga annak idején 
elolvasta a tintaceruzával írt  üzenetet,  azóta már megnyugodott és Taraskin 
mellett maradt.

A  lombokon  keresztül  női  nevetés,  vízcsobogás  és  vidám  hangok 
szűrődtek át a narancssárga víz felől. A szigeten, az erdő sötét lombsátrai alatt, 
ahol  álmatlanul  virrasztó  madárfiókák  csipogtak  riadtan  és  fülemülék 
csattogtak, úgy folyt az élet, mint ősidők óta szakadatlanul. Minden élő mohón 
habzsolta az életet a hosszú tél, esős és hóförgeteges időszaka után, s vidáman 
szürcsölte  ennek  az  éjszakának  mámorító  gyönyörét.  Taraskin  fél  kézzel 
átkarolta  Ivan  vállát,  a  másikkal  a  korlátra  támaszkodott,  s  a  lombokon 
keresztül mozdulatlanul nézte a vizet, amelynek tükrén nesztelenül siklottak a 
csónakok.

- No,  Ivan  -  szólalt  meg  Selga,  közelebb  húzva  székét  és  a  fiú 
arcához hajolva - hol jobb: itt, vagy amott? A Távol-Keleten bizonyára rossz 
sorod volt, sokat koplaltál, mi?

Ivan Selgára pillantott; a szeme sem rebbent. Tekintete a félhomályban 
szomorúnak  látszott;  mint  egy  aggastyáné.  Selga  kandiscukrot  vett  elő 
mellényzsebéből  és  addig  kopogtatta  vele  Ivan  fogait,  míg  a  fiú  ki  nem 
nyitotta száját, és be nem kapta a cukrot.

- Láthatod,  Ivan,  mi  jól  bánunk  a  gyerekekkel.  Nem dolgoztatjuk 
őket,  nem  firkálunk  leveleket  a  hátukra,  nem  küldözgetjük  őket  hétezer 
versztányira a vagonok alatt. Ugye, milyen jó itt nálunk a szigeten? És tudod-
e, kié mindaz, amit itt látsz? Ezt mind a gyerekeknek adtuk, örök időkre. Tied 
itt minden: a folyó, a szigetek, a csónakok, a kenyér meg a kolbász is, úgy 
bizony, az is a tied, ehetsz belőle, amennyi csak jólesik…

- Egész megzavarja ezt a gyereket - szólt közbe Taraskin.
- Dehogyis zavarom meg. Okos fiú ez. Hova való vagy, Ivan?
- Az Amur mellé  -  felelte  Ivan.  -  Anyám meghalt,  apám elesett  a 

háborúban.
- Hát akkor, hogy éltél meg ott?
- Házról házra jártam dolgozni.
- Ilyen fiatalon?
- Miért ne? Lovakat legeltettem…
- No és aztán?
- Aztán magukhoz vettek…
- Kik vettek magukhoz?
- Idegen emberek. Inasra volt szükségük: fára mászni, gombát, diót 

szedni, mókust fogni, meg kifutó szolgálatra…
- Szóval  expedícióra  vittek  magukkal,  mi?  (Ivan  hunyorgott  és 

hallgatott.) Messzire? Felelj csak bátran, ne félj semmit. Nem szolgáltatunk ki 
nekik. Most már egészen közénk tartozol…



- Nyolc napig hajóztunk… Már azt hittük, odaveszünk. Aztán még 
nyolc napig gyalogoltunk. Akkor egy tűzhányóhoz értünk…

- Aha! - mondta Selga. - Tehát Kamcsatkában volt az az expedíció.
- Hát igen, Kamcsatkában… Egy kalibában laktunk… Sokáig nem is 

tudtunk a forradalomról. Amikor megtudtuk, hogy kitört a forradalom, hárman 
elmentek tőlünk, aztán még ketten; nem volt mit enni. A végén csak ketten 
maradtunk vele.

- Úgy. És ki az a „vele"? Hogy hívják?
Ivan  megint  a  homlokát  ráncolta.  Selga  megsimogatta  a  megrémült 

fiúcska lehorgasztott, kopasz fejét, és igyekezett megnyugtatni.
- De ha mondom, hogy megölnek, ha elárulom a nevét. Szavát adta, 

hogy akkor megöl…
- Ki?
- Hát Mancev Nyikolaj Hrisztoforovics… azt mondta: „Idehallgass, 

te. Egy levelet írtam a hátadra. Ne mosakodj, az inged, és mellényed le ne 
vesd, ha kell akár egy évig vagy kettőig is, amíg el nem jutsz Petrográdba és 
fel nem keresed ott Pjotr Petrovics Garint, hogy megmutasd neki az üzenetet. 
Busás jutalmat kapsz tőle…"

- Hát  mért  nem  utazott  az  a  Mancev  maga  Petrográdba,  ha 
beszélnivalója volt Garinnal?

- Félt  a  bolsevikoktól…  Azt  mondta:  „Rosszabbak  azok  az 
ördögöknél is.  Megölnének. Tönkretették az egész országot,  a vasutak nem 
közlekednek, posta nincs, ennivaló nincs, a városból mindenki elmenekült"… 
De hát honnan tudhatja ő ezt? Hiszen már hatodik éve ott van a hegyen…

- Na és mit csinál ott, mi keresnivalója van arra?
- Azt  hiszi,  az  orromra  kötötte?  No de azért  tudom,  amit  tudok…

(Ivan szeme pajkosan, ravaszul megvillant.) Aranyat keres a föld alatt…
- És talált is?
- Hogy talált-e? Hát persze, hogy talált…
- Meg tudnád mutatni szükség esetén, milyen út vezet arra a hegyre, 

ahol Mancev lakik?
- Már hogyne tudnám… De aztán vigyázzon, nehogy eláruljon, mert 

tudja, nagyon haragos természetű ember…
Selga és Taraskin feszült  figyelemmel  hallgatták a  fiú  szavait.  Selga 

még egyszer alaposan szemügyre vette a fiú hátára írt szöveget. Azután le is 
fényképezte.

- Most menj le szépen, Taraskin majd megmosdat szappannal, utána 
pedig feküdj le aludni - mondta Selga. - Lám, nem volt senkid és semmid: se 
apád,  se  anyád,  csak  a  korgó hasad.  Most  pedig  mindened  van,  bőségben 
dúskálsz. Becsüld meg magad, tanulj szorgalmasan. No, hát, érezd jól magad, 
nagyra nőj, legényke, Taraskin majd gondoskodik róla, hogy okos, értelmes 
ember  legyen  belőled.  Fogadj  szót  neki.  Két-három  nap  múlva  beszélek 
Garinnal és átadom az üzenetedet.



Selga felnevetett, s kerékpárjának imbolygó lámpása csakhamar eltűnt a 
sötétlő cserjék mögött.

36.

Csillogtak az alumíniumszárnyak, magasan a zöld repülőtér felett, s a 
hatszemélyes utasszállító repülőgép beleveszett a havas felhőkbe. A kísérők 
kis csoportja egy darabig még ott álldogált, az emberek az azúrkék ég felé 
fordították fejüket, ahol lustán keringett egy keselyű és fecskék hasították a 
levegőt, de az alumíniummadár már isten tudja merre járt.

A hat utas, kissé nyikorgó fonott székekben ülve, nézte, mint süllyed 
lassan a távoli mélységbe az ibolyászöld Föld, kígyózó útjaival. A ferde házak 
és tornyok, mint parányi játékszerek sorakoztak egymás mellett. Jobb felől, a 
távolban, a tenger kéklett.

Árnyék  kúszott  elő  az  egyik  felhő  mögül,  s  mindinkább  eltakarta  a 
földet. Azután maga a felhő is közvetlen alattuk bukkant fel.

A  repülőgép  hat  utasa  az  ablakhoz  tapadva  ült  a  helyén.  Kissé 
kényszeredetten  mosolyogtak,  mint  akik  éppen,  hogy  uralkodni  tudnak 
magukon. A légi közlekedés akkoriban még újdonság volt.  Noha az utasok 
kényelmes kabinban ültek s az összehajtható asztalokon heverő folyóiratok és 
a lakályos kabin egész berendezése a biztonság illúzióját keltette, az utasok 
mégis  szükségesnek  érezték,  hogy  unos-untalan  megnyugtassák  önmagukat 
azzal, hogy repülőgépen utazni veszélytelenebb, mint például gyalog átmenni 
az úttesten. Hiszen itt mégiscsak a levegőben vagyunk. Ha felhőbe ütközünk, 
egyszerűen belegázolunk, legfeljebb az ablakok lesznek kissé homályosak; ha 
jégeső kopog a dúralumíniumon, vagy nagyot zökken a gép, mintha gödörbe 
zuhant volna, az ember megragadja a fonott karosszék karfáját, szeme kidülled 
-  de  szomszédja  már  nevetve  kacsint  felé:  jó  kis  gödör  volt,  ugye!  Ha 
szélroham jön -  olyan szélroham,  amely  egy  szempillantás  alatt  feldönti  a 
tengeri vitorlás hajón az árbocokat, kettétöri a kormányt, s a háborgó hullámok 
közé  sodorja  a  csónakokat  és  az  embereket  -  az  acélmadár,  a  fürge  és 
magabiztos  acélmadár  csak megbillenti  szárnyát,  motorjai  felzúgnak, s  egy 
szökkenéssel fenn terem a magasban, hogy ezer méterrel az orkán fészke felett 
folytassa útját.

Egyszóval:  egy  órába  sem telt,  s  a  kabin  utasai  már  megszokták  az 
alattuk tátongó mélységet meg a repülőgép himbálózását is. A motor búgása 
akadályozta a beszélgetést. Egyik-másik utas fejére illesztette a fejhallgatót a 
mikrofonnal,  és  így  mégis  megindult  a  társalgás.  Selgával  szemben  egy 
harmincöt  év  körüli,  szikár  férfi  ült.  Kissé  kopottas  felöltő  és  kockás 



sportsapka volt rajta, ez utóbbit nyilván ennek a külföldi útnak a tiszteletére 
szerezte be.

A férfi sápadt arca finom, okos, vonzó és kissé borongós volt: állát kis 
szőke  szakáll  díszítette,  szája  nyugodt  és  határozott  jellemre  vallott. 
Görnyedten ült, két kezét térdén nyugtatva. Selga mosolyogva intett neki. A 
férfi feltette fejhallgatóját.

- Nemde,  maga  Jaroszlavlban  tanult,  a  reáliskolában?  (A  férfi 
biccentett.)  Földiek  vagyunk,  jól  emlékszem  magára.  Ugye  Alekszej 
Szemjonovics Hlinovnak hívják? (Biccentés.) Hol dolgozik most?

- A műegyetem fizikai  laboratóriumában -  szólt  bele  a  hallócsőbe 
Hlinov.  Alig  lehetett  érteni  mit  mond,  mert  a  motor  búgása  túlharsogta 
hangját.

- Kiküldték valahova?
- Berlinbe, Reicherhez.
- Bizalmas ügy?
- Nem.  Ez  év  márciusában  tudomásunkra  jutott,  hogy  Reicher 

laboratóriumában higanyatomok felbontásával kísérleteznek.
Hlinov  felemelte  fejét,  Selga  felé  fordult,  és  rászegezte  szigorú, 

nyugtalan tekintetét.
- Nem értem - felelte Selga. - Nem vagyok szakember ezen a téren.
- Egyelőre  csak  laboratóriumi  kísérletek  folynak.  Az  ipari 

alkalmazástól még messze vagyunk… ámbár - folytatta Hlinov a hófehéren 
örvénylő  felhőket  és  a  mélyen  alattuk  elterülő  földet  bámulva  -  a  fizikus 
dolgozószobájától az üzemig nem is olyan hosszú az út. A mesterséges atom-
bontás elve alighanem egyszerű dolog, roppant egyszerű. Bizonyára tudja, mi 
az az atom?

- Valami  igen  apró  dolog  -  felelte  Selga,  és  az  ujjaival  mutatta, 
milyen apró.

-    Az atom úgy aránylik egy homokszemhez,  mint  a homokszem a 
földgömbhöz.  És  mi  mégis  mérni  tudjuk  az  atomot,  ki  tudjuk  számítani 
elektronjainak  forgási  sebességét,  súlyát,  tömegét,  elektromos  töltésének 
nagyságát. El tudunk hatolni az atom szívéig, az atommagig. Ebben rejlik az 
anyag  feletti  hatalom  egész  titka.  Az  emberiség  jövője  azon  múlik,  meg 
tudjuk-e  hódítani  az  atommagot,  ezt  a  százbilliomod  centiméter  nagyságú 
energiarészecskét.

Kétezer  méter  magasságban  a  föld  felett  Selga  csodálatos  dolgokat 
hallott, csodálatosabbakat Seherezádé meséinél is, s emellett, amit hallott nem 
is volt mese. Ugyanakkor, amikor a történelem dialektikája pusztító háborúba 
sodorta az egyik osztályt  és felkelésbe a másikat.  Amikor lángokban égtek 
városok,  s  por-,  hamu-  és  gázfelhők  örvénylettek  a  szántóföldek  és  kertek 
felett. Mikor a föld is megvonaglott az elfojtott forradalmak vészkiáltásaitól, s 
mint  valamikor  a  középkorban,  ismét  kínzókamrák  működtek  a  börtönök 
pincéiben;  amikor  éjszakánként  ijesztő,  torz  gyümölcsökként  csüngtek  a 



partok  fáin  a  lógó  nyelvű  emberek;  amikor  az  emberről  lemállott  a  nagy 
gonddal kidolgozott idealista máz - ebben a szörnyű és titáni évtizedben, mint 
magányos mécses világított itt is, ott is a tudósok csodálatos szelleme.

37.

A repülőgép leszállt  Kovnóban.  Az esőáztatta  zöld mező  rohamosan 
közeledett. A gép dübörögve megállt. A pilóta kiugrott a gyepre. Kiszálltak az 
utasok  is,  hogy  kissé  megmozgassák  elzsibbadt  tagjaikat.  Cigarettára 
gyújtottak.  Selga,  kissé  távolabb a többiektől  lehevert  a fűbe,  feje  alá tette 
kezét, s a kékes szegélyű, távoli felhőket bámulta. Furcsa volt most innen ez a 
látvány: hiszen az imént még maga is ott repült a havas, karcsú hegyek között, 
az azúrkék mélységek felett.

Hlinov,  akivel  fenn  a  magasban  szóba  elegyedett,  kissé  görnyedten, 
kopottas felöltőjében állt a szürke acélmadár szárnya mellett. Nem volt rajta 
semmi különös, még a sportsapkájáról is meg lehetett volna mondani, melyik 
leningrádi ruházati boltban vásárolta.

-   Mégiscsak szép az élet! - mondta nevetve Selga. - Ilyenkor érzi csak 
igazán az ember, milyen szép.

Amikor  ismét  a  magasba  emelkedtek  a  kovnói  repülőtérről,  Selga 
Hlinov mellé ült, és nevek említése nélkül elmondta neki, amit Garin mérnök 
különös kísérleteiről tudott, és azt, hogy szemmel láthatóan külföldön nagy az 
érdeklődés e kísérletek iránt.

Hlinov megkérdezte, látta-e Selga Garin mérnök készülékét.
- Nem, a készüléket még senki sem látta.
- Eszerint  csak  találgatásokra  és  feltevésekre  alapítja,  amit  mond, 

méghozzá  olyan  feltevésekre,  amelyeket  erősen  kiszínezett  az  emberek 
fantáziája?

Selga  ekkor  elbeszélte,  miféle  kettévágott  acéldarabokat  és 
szénpiramisokkal  telt  ládákat  talált  az  omladozó  villa  pincéjében.  Hlinov 
bólintott.

- Igen,  igen.  Szénpiramisok.  No persze.  Most  már  értem.  Ha nem 
vagyok indiszkrét: nem Garin mérnökről beszél?

Selga egy pillanatig hallgatott és fürkészve nézett Hlinov szemébe.
- De igen - felelte aztán. - Garinról beszélek. Talán ismeri?
- Nagyon, nagyon tehetséges ember  - mondta Hlinov és félrehúzta 

száját,  mintha valami savanyúba harapott  volna. -  Rendkívüli  ember.  De… 
nem tekintem igazi tudósnak. Nagyravágyó. Olyan egyéniség, aki tökéletesen 
elszigeteli  magát  mindenkitől.  Kalandor  természet.  Cinikus.  Tagadhatatlan, 
hogy van zsenialitás ebben a féktelen temperamentumú, roppant nagy fantá-



ziájú emberben. De ezt a csodálatos elmét mindig alantas vágyak fűtik. Sok 
mindent elérhet, de a végén reménytelen iszákosságba fúl a tehetsége, vagy 
abban merül ki, hogy megpróbálja „rémületbe ejteni az emberiséget”… Pedig 
a zseniális embernek a legszigorúbb fegyelemre van szüksége, még inkább, 
mint bárki másnak. Mert a zsenialitás nagy felelősséggel jár.

Hlinov arcán ismét kigyúltak a vörös foltok.
- A felvilágosodott, fegyelmezett értelem a legszentebb dolog a világon, 

minden csodák legnagyobbika. A földön, amely egy kis porszem a hatalmas 
világegyetemben, él  egy parányi teremtmény:  az ember.  Oly parányi,  hogy 
nagysága csak a legkisebb egység billiomod részeiben fejezhető ki… és ebben 
a parányi lényben, akinek átlagos élettartama nem több mint amennyi idő alatt 
a  föld  hatvanszor  megfordul  a  nap  körül,  az  egész  világegyetemet  átfogó 
értelem lakozik. S hogy ezt megérthessük, a felsőbb matematika nyelvét kell 
igénybe vennünk… nos,  mit  szólna  ön ahhoz,  ha  egy  laboratóriumban  azt 
látná, hogy valaki fog egy roppant értékes mikroszkópot és szöget ver be vele 
a falba? … Márpedig Garin így tékozolja el a maga géniuszát… Tudom, hogy 
jelentős felfedezést tett az infravörös sugarak távközlése terén. Valószínűleg 
hallott már Rindell-Matthews halálsugarairól? A halálsugárról kiderült, hogy 
sületlenség.  De  az  elv,  amelyen  alapszik,  helyes.  Párhuzamosan  irányított 
ezerfokos hősugarak szörnyű romboló eszközt és hatékony védelmi fegyvert 
jelentenek.  Az  egésznek  az  a  titka,  hogy  szét  nem  szóródó  sugarakat 
lövelljünk ki.  Mindeddig ezt nem sikerült  elérni.  Az ön elbeszéléséből  úgy 
látszik, hogy Garinnak sikerült ilyen készüléket szerkesztenie. Ha ez így van, 
nagy jelentőségű felfedezésről van szó.

- Már  régóta  gyanítom  -  jegyezte  meg  Selga  hogy  ennek  a 
találmánynak sok köze van a magasabb politikához.

Hlinov egy ideig hallgatott, azután a füle tövéig lángvörös lett.
- Kutassa  fel  Garint,  ragadja  galléron  és  hozza  haza  készülékével 

együtt.  Nem  szabad,  hogy  ez  a  találmány  ellenségeink  kezére  kerüljön. 
Kérdezze csak meg Garint,  ismeri-e  még ezt  a  szót:  kötelesség?  Ha pedig 
valóban közönséges senkiházi… Akkor az ördög vigye el, adjon neki pénzt, 
amennyit csak akar… Hadd, tartson drága nőket, jachtot, versenyautót… Vagy 
pedig ölje meg azt az embert…

Selga  összeráncolta  szemöldökét.  Hlinov  letette  a  fejhallgatót  az 
asztalkára, hátradőlt székén, és behunyta szemét. A repülőgép ott lebegett a 
sík mezők négyszögletes, zöld táblái és az utak nyílegyenesen futó, parányi 
vonalkái felett. A tavak kéklő foltocskái között madártávlatból már láthatók 
voltak Berlin házainak barna körvonalai.

38.



Mint minden nap, most is reggel fél nyolckor ébredt fel Rolling a rue de 
la  Seine-en  levő  lakosztályában,  Napóleon  császár  ágyában.  Még  behunyt 
szemmel  zsebkendőt  kotorászott  elő párnája  alól  és  erélyesen kifújta  orrát, 
hogy  az  álom  maradványaival  együtt  az  elmúlt  éjszakai  dorbézolás 
lerakódásait is kihajtsa szervezetéből.

Ha nem is ébredt valami frissen, rendezni tudta gondolatait, és akarati 
képességeinek is birtokában volt. Ledobta a zsebkendőt a szőnyegre, felült a 
selyempárnák közt és körülnézett. Az ágy üres volt, a szobában egy lélek se. 
Zoja párnája hideg.

Rolling megnyomta a csengőt. Belépett Zoja komornája.
- A  Madame?  -  kérdezte  Rolling,  elnézve  a  komorna  mellett.  A 

komorna  vállat  vont,  majd  ide-oda  forgatta  fejét,  mint  valami  bagoly. 
Lábujjhegyen a budoárba osont, onnan - most már gyorsabb léptekkel - átment 
az öltözőbe, becsapta a fürdő- szobaajtót, és ismét megjelent a hálószobában. 
Remegő ujjakkal babrálta csipkekötényének szélét, miközben jelentette:

- A Madame nincs sehol.
-   Kávét - mondta Rolling. Maga eresztette meg a fürdővizet, egyedül 

öltözködött,  maga  töltötte  ki  a  kávét.  Dermedt  rémület  honolt  a  házban  - 
mindenki lábujjhegyen járt-kelt, mindenki suttogva beszélt. Rolling kilépett a 
szálloda kapuján, könyökével félrelökve a portást, aki rémülten rohant kaput 
nyitni. A király húsz perc késéssel érkezett meg irodájába.

Ezen a reggelen puskaporos volt a levegő a boulevard Malesherbes-en. 
A titkár arcán néma megadás tükröződött, mint aki szilárdan eltökélte, hogy 
nem fog ellenállni a Gonosznak. A látogatók eltorzult arccal léptek ki a diófa 
ajtón.  „Mr.  Rolling  bal  lábbal  kelt  fel"  -  suttogták  odakünn.  Pontban  egy 
órakor Mr. Rolling a faliórára pillantott, és lecsapta a ceruzát. Most már bi-
zonyos,  hogy  Zoja  Monrose  nem  jön  el  érte,  hogy  együtt  menjenek 
villásreggelizni.  Mr.  Rolling  egészen  negyed  kettőig  várt.  E  szörnyű 
negyedóra alatt két ősz szál jelent meg a titkár gondosan elválasztott, csillogó 
hajában. Rolling egyedül ült be autójába, hogy villásreggelizni menjen a Griff 
ónba, ahol törzsvendég volt.

Monsieur Griffon, a vendéglős, azelőtt szakács volt és egy kis söröző 
tulajdonosa,  de az óta  az ízlelés  és  Emésztés  Szent  Művészetének legfőbb 
szakértőjévé  lépett  elő,  és  mint  tanácsadó  működött  ezen  a  téren.  A 
tagbaszakadt,  kövér  férfi  széles  mozdulattal  üdvözölte  Rollingot.  Monsieur 
Griffon  sötétszürke  zakóban  állt  vendéglője  kis  termének  közepén, 
ünnepélyes, fennkölt arccal, amelyet gondosan ápolt asszír szakáll ékesített. 
Fél  kezével  egy  áldozati  oltárra  emlékeztető  különös  alkotmány  ezüst 
talapzatára támaszkodott: itt párolódott egy domború fedő alatt Monsieur Grif-
fon híres sültje, a babbal körített ürücomb.

A  terem  négy  fala  mentén  szorosan  egymáshoz  tolt,  keskeny 
asztaloknál, vörös bőrpamlagokon ültek a törzsvendégek. Legtöbbjük a nagy 



boulevard-ok üzleti világához tartozott; csak kevés nő akadt köztük. A terem 
közepe  üres  volt:  ez  volt  az  áldozati  oltár  számára  fenntartott  hely.  A 
vendéglősnek  csak  fejét  kellett  forgatnia,  hogy  szemmel  tarthassa  minden 
egyes kliensét és figyelemmel kísérhesse az ízlelés folyamatát.  A legkisebb 
fintor, az elégedetlenség leghalványabb jele sem kerülte el éber tekintetét. Sőt 
sok egyebet is előre látott; a nyálkiválasztás titokzatos folyamatai, a gyomor 
csavarszerű működése, és a táplálkozás egész pszichológiája, amely régi ízek 
emlékén,  várakozásokon és a test,  különböző részeibe toluló vér áramlásán 
alapszik - mindez nyitott könyv volt Monsieur Griffon számára.

Szigorú arccal, amelyen azonban ugyanakkor atyai jóindulat sugárzott, 
odalépett például valamelyik vendégéhez és elbűvölően nyers kedvességével 
így szólt hozzá: „Az ön vérmérséklete, monsieur, ma egy pohárka madeirát és 
igen száraz Pouist kíván. Vörös bort nem adok önnek, nem én, egy gyűszűnyit 
sem, inkább lenyakaztatom magam. Osztrigát kap, egy kis főtt rombuszhalat, 
egy  csirkeszárnyacskát  és  néhány  szál  spárgát.  Ettől  a  diétától  majd  erőre 
kap." Ilyenkor legfeljebb valami patagóniai ellenkezhetett, aki világéletében 
csak vízipatkányt evett.

Az olvasó talán azt hiszi, hogy Monsieur Griffon alázatosan hajbókolva 
odarohant  a  nagyhatalmú  vegyipar  királyához,  amint  az  helyet  foglalt 
asztalánál. Szó sincs róla! Itt, az Emésztési Akadémián minden ember egyenlő 
volt: a milliárdos és a kis könyvelőcske, az, aki csepegő esernyőt nyomott a 
portás kezébe és az, aki illatozó havannával a szájában Rolls-Royce autójából 
szállt ki szuszogva, ugyanazt az árat fizette.  Monsieur Griffon republikánus 
volt és filozófus. Nagylelkű mosollyal nyújtotta át Rollingnak az étlapot, s azt 
ajánlotta neki,  hogy első fogásnak sárgadinnyét egyen, másodiknak homárt 
pirított szarvasgombával, és ürücombot. Szeszes italt Mr. Rolling nappal nem 
fogyaszt, ezt mindenki tudja.

-  Egy pohár whiskyt szódával és egy üveg pezsgőt behűteni - mormogta 
a fogai közt Rolling.

Monsieur  Griffon  visszahőkölt,  és  egy  pillanatra  csodálkozás, 
megdöbbenés és utálkozás villant fel szemében. A vendég pálinkával kezdi, 
amely  tompítja  a  szájüreg  ízlelőbimbóit,  és  pezsgővel  akarja  folytatni, 
amelytől felfúvódik az ember  hasa!  De szemében kialudt  a felháborodás,  s 
udvariasan  fejet  hajtott:  nos,  mindegy,  a  mai  napra  ez  a  vendég  már 
reménytelenül elveszett.

A  harmadik  pohár  whisky  után  Rolling  gyűrögetni  kezdte  az 
asztalkendőt. Más ember, akit a sors, hasonló vérmérséklettel ruházott fel, de a 
társadalmi  ranglétra  ellenkező  végére  állított  -  tehát  például  Horgasorrú 
Gaston - még ma, napnyugta előtt felkutatta volna Zoja Monrose-t, ezt az el-
vetemült  teremtést,  ezt  az  undok férget,  akit  ő  a  mocsárból  szedett  fel,  és 
minden teketória nélkül oldalába döfte volna bicskáját.  Rollinghoz azonban 
nem illett  az  ilyen eljárás.  Miközben tányérjába bámult,  ahol  már  kihűlt  a 
szarvasgombával körített homár, nem azon törte a fejét, hogyan verhetné be 



ennek a züllött némbernek az orrát, aki éjnek idején megszökött  ágyából… 
Rolling  agyában,  a  whisky  sárga  gőzén  keresztül  sokkal  rafináltabb  és 
perverzebb  bosszútervek  forrtak  és  kavarogtak.  Csak  most  látta,  mit  jelent 
számára a szépséges Zoja. Kínjában az asztalkendőt marcangolta körmeivel.

Az inas elvette az érintetlen tányért. Pezsgőt töltött. Rolling megragadta 
a poharat és mohón kiürítette - aranyfogai megkoccantak az üvegen. Ebben a 
pillanatban Szemjonov rontott be az utcáról a vendéglőbe. Mindjárt meglátta 
Rollingot. Lekapta kalapját, áthajolt az asztalon és ezt suttogta:

- Olvasta a lapokat? … Épp most voltam kint a hullaházban… Ő az… 
Nekünk semmi közünk a dologhoz… Esküszöm, ártatlanok vagyunk benne… 
Alibit  tudunk  igazolni…  Az  egész  éjszakát  a  Montmartre-on  töltöttük  a 
lányoknál… Megállapították, hogy a gyilkosság hajnali három és négy között 
történt… Benne van az újságban… az újságban…

Rolling csak egy fakó, eltorzult arcot látott, amely nyugtalanul izgett-
mozgott  az  orra  előtt.  A szomszédok már  felfigyeltek.  Odajött  a  pincér  és 
széket tolt oda Szemjonovnak.

- Menjen  a  pokolba  -  mormogta  Rolling  a  whisky  ködfüggönyén 
keresztül. - Szeretném nyugodtan befejezni a villásreggelimet…

- Ah, bocsánat… Akkor majd megvárom a sarkon, a gépkocsiban.

39.

A párizsi sajtó ezekben a napokban csendes volt, mint egy erdei tó. A 
polgárok  ásítozva  olvasták  az  irodalomról  szóló  vezércikkeket,  a  színházi 
bemutatókról szóló tárcákat, a színészek magánéletével foglalkozó pletykákat.

De  ez  a  csend  vihar  előtti  csend  volt,  amelynek  leple  alatt  a  sajtó 
nagyszabású  támadást  készített  elő  a  középpolgári  rétegek  erszénye  ellen. 
Rolling vegyipari konszernje, miután befejezte a szervezési előkészületeket és 
kiirtotta  kisebb  versenytársait,  nagy  áremelési  kampányra  készült.  A sajtót 
megvásárolták,  az  újságírók  megkapták  a  szükséges  információkat,  hogy 
kellőképpen  felvértezve  képviselhessék  a  vegyipar  érdekeit.  A  politikai 
rovatvezetőknek  szenzációs  dokumentumokat  bocsátottak  rendelkezésükre. 
Néhány pofon és néhány párbaj segítségével eltávolították a porondról azokat 
az  okvetetlenkedő  tökfilkókat,  akik  fecsegésükkel  keresztezni  próbálták  a 
vegyipari konszern terveit.

Párizsban idillikus béke és nyugalom honolt. Az újságok példányszáma 
némileg csökkent. Ezért valóságos főnyereményszámba ment az a gyilkosság, 
amely a rue de Gobelins 63. számú házban történt.

A  gyilkosságot  követő  reggelen  mind  a  hetvenöt  újság  vastag  betűs 
címekkel  számolt  be  a  „rejtélyes,  szörnyű  bűntényről".  Az  áldozat 



személyazonosságát  még  nem  sikerült  megállapítani;  személyi  okmányait 
elrabolták, s a szállodában - ez mindjárt kiderült - álnéven jelentette be magát. 
A  jelek  szerint  nem  rablógyilkosság  történt:  az  áldozat  pénzét  és  arany 
értéktárgyait  hiánytalanul megtalálták.  De azt sem igen lehetett  feltételezni, 
hogy  a  gyilkosság  bosszú  műve:  a  nyomok  arra  vallottak,  hogy  a  gyilkos 
alaposan átkutatta a tizenegyes szobát. Csupa rejtély.

A  két  órakor  megjelenő  lapok  újabb  szenzációs  adatot  közöltek.  A 
gyilkosság színhelyén női ékszert találtak: teknőc haj- tűt öt nagy briliánssal. 
Ezen kívül a poros padlón női félcipő nyomait fedezték fel. Ettől a hajtűtől 
lázba jött Párizs. Úgy látszik tehát,  a gyilkos valami előkelő dáma lehetett. 
Talán  az  arisztokráciához  tartozik?  Talán  a  burzsoáziához?  Avagy  talán 
nagyvilági kokott? A dolog egyre rejtélyesebb…

A  négy  órai  lapok  hasábjait  Párizs  legismertebb  hölgyeinek 
nyilatkozatai  töltötték  meg.  Valamennyien  felháborodottan  tiltakoztak  a 
feltevés ellen, hogy a gyilkos francia nő volt:  nem, nem, ezerszer  nem, ez 
képtelenség - ilyesmi csak egy német nőtől, egy boche-tól telik ki! Néhányan 
Moszkvára is céloztak - de ennek nem volt sikere. A híres Mimi, az Olympia-
színház  művésznője  ezzel  a  kijelentéssel  tette  halhatatlanná  nevét:  „Kész 
vagyok odaadni magam annak a férfinak,  aki feltárja előttem ezt  a titkot!" 
Ennek már volt sikere.

Egyszóval, egész Párizsban egyetlen ember akadt, akinek sejtelme sem 
volt arról, mi történt a rue de Gobelins-en: a Griffonban lunchölő Rolling, aki 
szörnyen rosszkedvű volt, és szándékosan megváratta Szemjonovot a taxiban. 
Végre megjelent a sarkon, szótlanul beszállt a gépkocsiba, és kivitette magát a 
hullaházba. Szemjonov izgatott taglejtések kíséretében beszélte el útközben, 
mit írnak a lapok.

Amikor a beszámoló során Szemjonov az öt briliánssal ékesített hajtűt is 
megemlítette, Rolling ujjai megremegtek sétabotjának gombján. Közvetlenül a 
hullaház előtt hirtelen olyan mozdulattal fordult a sofőr felé, mintha parancsot 
akarna adni,  hogy forduljon vissza  -  de aztán meggondolta magát,  és  csak 
dühösen szipákolt.

A hullaház bejárata előtt nagy volt a tolongás. Drága prémbundás nők, 
pisze  orrú  midinettek,  a  külvárosokból  jött  gyanús  alakok,  kíváncsi 
házmesternék vállukra vetett kötött köpennyel, izzadt orrú és gyűrött gallérú 
riporterek,  kövér  színészekbe  csimpaszkodó  színésznők  -  mind,  mind 
odacsődültek,  hogy  megnézzék  a  gyilkosság  áldozatát,  aki  tépett  ingben, 
mezítláb feküdt a lejtős márványlapon, fejjel a pinceablak felé.

Különösen meztelen lába volt ijesztő látvány - ez a nagy, elkékült láb, 
óriásira nőtt körmeivel. Az élettelen, sárga arcot eltorzította a görcsös rémület. 
Kis szakálla felfelé meredt. A nők izgatottan tolongtak, hogy láthassák ezt a 
vicsorgó  maszkot,  kitágult  pupillákkal  meredtek  rá,  halkan  sikongtak, 
sugdolóztak. Hát itt van ő, a briliánshaj tűs hölgy szeretője!



Szemjonov,  mint  valami  kígyó  siklott  Rolling  előtt,  utat  törve  a 
tömegen  keresztül  a  holttest  felé.  Rolling  merev  tekintettel  bámult  a 
meggyilkolt arcába. Vagy egy másodpercig állt így. Aztán összehúzta szemét, 
húsos orrán ráncok jelentek meg, aranyfogai megcsillantak.

- No, mit szól? Ugye ő az? - suttogta Szemjonov.
Rolling végre válaszolt:
- Megint egy hasonmás.
Alighogy kimondta ezeket a szavakat, háta mögött felbukkant egy szőke 

fej, Rolling arcára szegezte tekintetét, mintha csak lefényképezte volna, majd 
eltűnt a tömegben.

Selga volt.

40.

Rolling otthagyta Szemjonovot a hullaházban, és visszahajtatott a Rue 
de la Seine-re. Otthon semmi változás - továbbra is dermedt rémület ülte meg 
a házat. Zoja nem került elő, nem is telefonált.

Rolling  bezárkózott  a  hálószobába,  és  cipője  orrát  bámulva  fel-alá 
járkált a szőnyegen. Megállt az ágynak azon az oldalán, ahol aludni szokott. 
Megvakarta állát. Behunyta a szemét. S ekkor eszébe jutott az, ami egész nap 
gyötörte…

„… Rolling, Rolling… végünk van!"
Zoja  mondta  ezeket  a  szavakat,  halk,  reménytelen  hangon.  Ez  ma 

éjszaka történt; és őt beszélgetés közben elnyomta az álom. Zoja hangjára nem 
ébredt fel, nem hatolt el tudatáig. De most világosan csengtek a fülében ezek a 
kétségbeesett szavak.

Rolling hirtelen felpattant,  mint  egy rugó… hogy is volt csak? Garin 
különös rohama a boulevard Malesherbes-en… Zoja izgatott  viselkedése  A 
Király Vacsorájában… Mindenáron azt akarta tudni: miféle iratokat lophatott 
el Garin az irodából? Azután a rejtélyes éjszakai szavak: „Rolling, Rolling, 
végünk van"… Zoja eltűnése… a hasonmás holtteste a hullaházban… a hajtű 
a  briliánsokkal… Rolling  jól  emlékezett  rá,  hogy éppen tegnap öt  briliáns 
csillogott Zoja hajában.

Az események láncolatában egy dolog mindenesetre világos volt: Garin 
a jól bevált módszerhez, a hasonmáshoz folyamodott, hogy elhárítsa magától a 
csapást.  És  ellopta  Rolling  kézírását,  hogy  becsempéssze  a  gyilkosság 
színhelyére, s ráuszítsa a rendőrséget a boulevard Malesherbes-re.

Bármilyen higgadt ember  volt  is  Rolling,  érezte,  hogy most  végigfut 
hátán a hideg. „Rolling, Rolling, végünk van"… Eszerint Zoja számított erre a 
gyilkosságra, tudott róla. A gyilkosság hajnali három és négy között történt. 



(A rendőrség fél ötkor jelent meg.) Tegnap, félálomban, Rolling még hallotta, 
amint a kandallón álló óra elütötte a háromnegyed kettőt. Ez volt az utolsó 
hang, amely a külvilágból tudatába szűrődött. Ezután tűnt el Zoja. Nyilván a 
rue  de  Gobelines-re  rohant,  hogy  eltüntesse  az  áruló  nyomot,  Rolling 
kézírását.

De  hogyan  tudhatott  Zoja  ilyen  pontosan  a  készülő  gyilkosságról? 
Csakis úgy, hogy maga készítette elő ezt a gyilkosságot. Rolling a kandallóhoz 
lépett,  rákönyökölt  a  márványlapra,  és  kezébe  temette  arcát.  De  hát  miért 
suttogta  akkor  a  fülébe  olyan  iszonyattal:  „Rolling,  Rolling  végünk  van"? 
Valaminek történnie kellett, történnie kellett tegnap, ami felborította a terveit. 
De mi volt az? És mikor történt? A színházban? A mulatóban? Otthon?

Tegyük  fel,  hogy  Zojának  helyre  kellett  hoznia  valamilyen  hibát. 
Sikerült ez neki vagy nem? Garin él, a kézírást egyelőre nem fedezték fel, a 
hasonmást megölték. Vajon megmenti ez őt, Rollingot, vagy vesztére lesz? És 
ki a gyilkos: Zoja valamelyik cinkosa vagy maga Garin?

És  miért  tűnt  el  Zoja,  miért,  miért?  Rolling  lázasan  kutatta 
emlékezetében  azt  a  pillanatot,  amikor  bekövetkezett  a  fordulat  Zoja 
hangulatában; végsőkig megfeszítette képzelőerejét,  amely egészen másfajta 
munkához  volt  szokva.  Majd  szétpattant  az  agya.  Felidézte  magában  Zoja 
minden  mozdulatát,  minden  szavát,  tegnapi  viselkedésének  minden 
mozzanatát.

Úgy  érezte,  hogyha  most  mindjárt,  itt  a  kandallónál,  nem  tudja  a 
legapróbb részletekig tisztázni mindazt, ami történt, elvesztette a játszmát, és 
ez a kudarc a biztos pusztulást jelenti. Három nap választja el a nagy tőzsdei 
támadástól, és ha most a leghalványabb célzás formájában kapcsolatba kerül 
neve a gyilkossággal,  elkerülhetetlen a példátlan botrány, a tőzsdei krach… 
Ha Rollingra most csapást mérnek, ez a csapás azokat a milliárdokat éri, akik 
Amerikában,  Kínában,  Indiában,  Európában és az afrikai  gyarmatokon vál-
lalatok ezreit mozgatják. Egyszerre elakad ennek a hajszálpontos gépezetnek a 
működése…  Meginog  az  egész  hatalmas  építmény,  vasúttársaságaival, 
hajóstársaságaival,  bányáival,  gyáraival,  bankjaival,  az  alkalmazottak 
százezreivel, a munkások millióival és a részvényesek tízmillióival;  minden 
recsegni-ropogni kezd, mindent elsöpör a pánik vad orkánja…

Rolling az olyan ember helyzetébe került, aki nem tudja, melyik oldalról 
döfik  bele  a  kést  a  következő  pillanatban.  Halálos  veszély  fenyegette. 
Képzelete úgy dolgozott, mintha legalább egymillió dollárt fizettek volna neki 
a fejében megfogant ötletek egy másodpercre eső hányadáért. Ki ne hallott 
volna még arról, milyen csodálatos lélekjelenlétnek adta tanújelét Napóleon az 
arcole-i hídon? Nos, azt a negyedórát, amelyet Rolling itt a kandalló mellett 
töltött, a történetírók egy napon emlegethetnék ezzel a híres jelenettel.

Csakhogy Rolling,  aki  oly szenvedélyesen gyűjtötte  a  milliárdokat,  s 
akinek  neve  már  úgyszólván  jelképpé  vált,  a  legdöntőbb  pillanatban  (és 
életében először)  hiú  álmodozásnak adta  át  magát.  Csak  állt  a  tükör  előtt, 



kitágult orrlyukakkal, s még saját képmását sem látta meg benne. Ahelyett, 
hogy Zoja viselkedését elemezte volna,  maga Zoja jelent meg képzeletében: 
finom,  sápadt  arca,  sötét,  jeges  tekintete,  szenvedélyes  szája.  Érezte  a  nő 
gesztenyebarna hajának meleg illatát,  érezte  keze  érintését.  Most  egyszerre 
úgy  tetszett  neki,  mintha  ő,  Rolling,  egész  lényével,  vágyaival,  ízlésének 
szeszélyeivel, nagyravágyásával, mohó hatalomvágyával, rossz hangulataival 
(renyhe bélműködés!), a halált kigúnyoló cinikus elmefuttatásaival új otthonba 
költözött volna: igen, ez az okos, fiatal, elbűvölő nő lett az ő új otthona. De ez 
a nő nincs többé -, és Rolling úgy érezte magát, mint akit kitaszítottak a sötét, 
latyakos  éjszakába.  Egész  léte  elvesztette  értelmét.  Zoja  nincs  többé,  s  ő 
hajléktalanná vált. Nem a hatalmas világkonszernek ura állt ott a tükör előtt, 
hanem  egy  szánalmas,  csupasz  kis  emberke,  egyedül  az  ő  mérhetetlen 
szomorúságával.

Ennek a valóban csodálatraméltó hangulatnak gyanús nesz vetett véget: 
két  talp  koppant  a  szőnyegen.  (A földszinti  hálószoba  parkra  néző  ablaka 
tárva-nyitva  volt.)  Rolling  összerezzent.  A  kandalló  tükrében  egy  nagy 
bajuszú,  ráncos  homlokú,  tömzsi  férfi  képmása  jelent  meg.  Biccentett  a 
fejével, és mereven Rollingra nézett.

41.

- Mit akar? - üvöltött fel Rolling és ügyetlen mozdulattal nadrágja hátsó 
zsebe  felé  nyúlt,  ahol  revolverét  tartotta.  A  tömzsi  férfi  szemlátomást 
számított erre, mert nyomban a függöny mögé ugrott. Onnan dugta ki újra a 
fejét.

- Nyugalom. Ne ordítson. Nem vagyok én gyilkos, se rabló - emelte 
fel két tenyerét a férfi. - Üzleti ügyben jöttem.

- Miféle  üzleti  ügyben?  Ha  akar  valamit,  menjen  az  irodába, 
boulevard  Malesherbes  48,  délelőtt  tizenegy  és  egy  között…  Az  ablakon 
mászott be, mint valami tolvaj, mint valami csirkefogó…

- Bocsánat  -  felelte  udvariasan  a  férfi.  -  Gaston  Leclair  a  nevem. 
Háborús  kitüntetésem  van  és  őrmesteri  rangom.  Nem  foglalkozom 
apróságokkal, és sohasem voltam tolvaj. Ajánlom, Mr. Rolling, hogy rögtön 
kérjen bocsánatot, máskülönben nem tárgyalok tovább…

- Menjen a pokolba! - dörmögte Rolling most már nyugodtabban.
- Ha  az  ön  által  megadott  címre  elmegyek,  akkor  Mademoiselle 

Monrose,  akinek  a  neve  talán  nem  ismeretlen  ön  előtt,  menthetetlenül 
elpusztul.



Rollingnak megvonaglott az arca. Közelebb lépett Gastonhoz. Gaston a 
milliárdosnak kijáró tisztelettel, de hangjában ugyanakkor azzal a kissé nyers 
bizalmaskodással, ahogy az ember szeretőjének a férjével beszél, így szólt:

- Nos, uram, bocsánatot kér?
- Maga tudja, hova tűnt Mademoiselle Monrose?
- Először  is  azt  kell  tudnom,  uram,  hajlandó-e  bocsánatot  kérni? 

Amíg ez meg nem történik, nem folytathatom a társalgást.
-      Bocsánatot kérek - bődült el Rolling.
-   Rendben  van  -  Gaston  beljebb  lépett  az  ablaktól,  beidegzett 

mozdulattal megpödörte bajszát, krákogott, majd így folytatta: - Zoja Monrose 
annak a gyilkosnak a kezében van, akiről most egész Párizs beszél.

- Hol van? - kérdezte Rolling, és megremegett az ajka.
- Ville  d'Avray-ban,  a  Saint-Cloud  park  közelében,  egy 

garniszállóban,  kétlépésnyire  a  Gambetta  Múzeumtól.  Tegnap  éjjel  autón 
követtem őket  Ville  d'Avray-ig,  ma  pedig  pontosan  megállapítottam  a  cí-
müket.

- Saját jószántából szökött meg vele?
- Ezt szeretném én is tudni - felelte Gaston oly fenyegető hangon, 

hogy Rolling csodálkozva nézett rá.
- Bocsásson  meg,  Monsieur  Gaston,  de  nem egészen  értem,  mi  a 

maga szerepe ebben az egész históriában.  Mi köze magának Mademoiselle 
Monrose-hoz?  Hogy  jutott  eszébe  éjszaka  követni  őt  és  kinyomozni  a 
tartózkodási helyét?

- Elég! - kiáltott fel Gaston, s előkelő gesztussal kinyújtotta kezét. - 
Értem  önt.  ön  kénytelen  volt  feltenni  ezt  a  kérdést.  Nos,  hát,  felelek  rá: 
szerelmes vagyok Mademoiselle Monrose-ba, és féltékeny vagyok…

- Aha! - mondta Rolling.
- Kíváncsi  a  részletekre  is?  Tessék!  Ma  éjjel,  mikor  kiléptem  a 

kávéházból, ahova betértem egy pohár grogot inni, megláttam Mademoiselle 
Monrose-t. Éppen arra robogott el egy taxiban. Arca feldúlt volt. Beugrani egy 
másik taxiba és nyomába szegődni egy pillanat műve volt. A rue de Gobelins-
en Mademoiselle Monrose megállította a taxit és eltűnt a hatvanhármas számú 
ház főbejárata mögött. (Rolling idegesen hunyorított, mintha megcsípték vol-
na.) Balsejtelmeim voltak, s a féltékenységtől őrjöngve jártam fel-alá a járdán 
a  hatvanhármas  számú  ház  előtt.  Pontban  negyed  ötkor  Mademoiselle 
Monrose elhagyta az épületet, de nem a főbejáraton, ahogy én vártam, hanem 
a szomszédos parkra nyíló kapun. Egy feketeszakállas, szürkekalapos, cover-
coatos férfi kísérte, átkarolva a vállát. A többit már tudja.

Rolling leroskadt  a  karosszékbe (a  keresztes  hadjáratok korából  való 
szék volt), és sokáig szótlanul ült, ujjaival görcsösen a szék faragott karfájába 
kapaszkodva… tehát megvannak a hiányzó adatok… a gyilkos: Garin. Zoja 
pedig  a  cinkosa…  Most  már  nyilvánvaló,  miféle  gálád  fondorlat  készült 
ellene.  Meggyilkolták  Garin  hasonmását  a  rue  de  Gobelins-en,  hogy  őt, 



Rollingot belekeverjék ebbe a piszkos ügybe és pénzt zsaroljanak ki tőle a 
készülék megépítéséhez.  A véletlen folytán Gaston,  ez a derék őrmester  és 
bohózatba  illő  tökfilkó  leleplezte  a  bűntényt.  Mindez  világos,  mint  a  nap. 
Most cselekedni kell, mégpedig határozottan és kíméletlenül.

Rolling szemében gonosz tűz gyúlt ki. Felpattant és hátrarúgta a széket.
- Telefonálok a rendőrségre. Maga velem jön Ville d'Avray-ba.
Gaston elmosolyodott, óriási bajusza kajlán meredezett.
- Azt hiszem, Mr. Rolling, okosabb lesz, ha kihagyjuk a játékból a 

rendőrséget. Megbirkózunk mi ezzel a dologgal magunk is.
Rolling kiegyenesedett, s hangja úgy csengett, mint az acél:
-    Azt akarom, hogy a gyilkost és cinkosnőjét letartóztassák és átadják 

az igazságszolgáltatásnak.
Gaston tétova mozdulatot tett.
- Igen, igen… Csakhogy nekem van hat megbízható legényem, igazi 

fenegyerekek… Egy órán belül  két  gépkocsin Ville d'Avrayba szállíthatom 
őket… a rendőrséggel, higgye el nekem, nem érdemes kezdeni…

Rolling  csak  dühösen  legyintett,  és  levette  a  márványpolcról  a 
telefonkagylót. Gaston villámgyorsan közbelépett és megragadta a kezét.

- Ne telefonáljon a rendőrségre!
- Miért ne?
- Azért,  mert  ennél  nagyobb  ostobaságot  el  sem lehet  képzelni… 

(Rolling  megint  a  kagyló  után  nyúlt.)  Maga  ritka  okos  ember,  Monsieur 
Rolling, hát  ezt ne értené meg? Vannak dolgok, amikről  nem lehet nyíltan 
beszélni… Könyörgöm, ne telefonáljon… ej,  az ördögbe is!  Hát,  ha éppen 
tudni akarja, azért, mert ez után a telefonbeszélgetés után én is, meg maga is a 
guillotine alá kerülünk… - Rolling vadul mellbe lökte Gastont, és kiragadta 
kezéből  a  kagylót.  Gaston  gyorsan  körülnézett  és  Rolling  fülébe  súgta  - 
Mademoiselle Zoja az ön utasítása alapján azt a megbízást adta nekem, hogy 
expressz sebességgel küldjek a másvilágra egy orosz mérnököt, aki a rue de 
Gobelins 63. szám alatt lakik. Ma éjszaka ez megtörtént. Most tízezer frankra 
van szükségem… a legénykéim egy kis előleget kérnek. Van önnél pénz?

Negyedóra múlva nyitott tetejű gépkocsi állt elő a rue de la Seine-en. 
Rolling gyorsan beszállt a kocsiba. Miközben a gépkocsi azzal bajlódott, hogy 
megforduljon a szűk utcán, a ház sarka mögül előbújt Selga és felkapaszkodott 
a kocsi hátsó részére.

Az autó a Szajna partján hajtott végig. A Mars-mezőn, azon a helyen, 
ahol valaha Robespierre, kalásszal a kezében megesküdött a Legfelsőbb Lény 
oltára előtt, hogy addig nem nyugszik, míg az emberiség alá nem írja azt a 
nagy kollektív szerződést,  amely örök időkre biztosítja a földön a békét és 
igazságot, most az Eiffel-torony ágaskodik az ég felé. Acélpárkányain két és 
fél millió elektromos gyertya hunyorgott és pislogott, s a szertefutó fénynyilak 
ábrákat írtak le, és fénybetűkkel hirdették Párizsnak egész éjszaka: „Vegyen 
olcsó, tartós és kényelmes Citroen autót"…



42.

Nyirkos és meleg éjszaka volt.  A sarkig kitárt  ablak előtt  láthatatlan 
lombok  elhalkuló,  majd  újra  erősödő  zúgása  töltötte  be  a  teret.  A  Fekete 
Rigóhoz  címzett  vendégfogadó  első  emeleti  szobájában  sötétség  és  csend 
honolt. A park párás aromája parfümillattal keveredett. Ez az illat itatta át az 
ócska tapétát a falakon, a kopott szőnyegeket és a hatalmas faágyat, amelyben 
évek  hosszú  során  át  egyik  szerelmespár  a  másik  után  bújt  meg.  Régi, 
kellemes találkahely volt ez. Fák lombjai susogtak az ablak alatt, enyhe szellő 
hozta be a parkból a föld és a bánat illatát, s a meleg ágyban édes álom borult 
a  szerelmesek  röpke  boldogságára.  Azt  beszélik,  hogy  ebben  a  szobában 
költötte Béranger is dalait. De az óta persze sok minden megváltozott; más 
idők jártak. Az Eiffel-torony, vakító és rikító fényreklámjaihoz szokott szerel-
meseknek, akik egy-egy rövid órácskára kiruccannak ide Párizs forgatagából, 
sietős a dolguk; még a szerelemre sincs idejük, nemhogy a lombok susogását 
hallgatni. Valóban, hogyan is képzelhető el, hogy valaki manapság álmodozva 
végigsétáljon  a  boulevard-on,  zsebében  egy  kis  kötet  Musset-vel?  Most  a 
sebesség korát, a benzin korát éljük. „Halló, kicsikém, összesen egy óra és 
húsz perc áll rendelkezésünkre! Gyorsan moziba, aztán megebédelünk, és egy 
kicsit lefekszünk. Hogy kevés az idő? Hja, Mimikém, ez a civilizáció!"

De az éjszaka a Fekete Rigóhoz címzett vendégfogadó ablaka előtt, a 
hársfák  sötét  lombsátrai  és  a  halkan  kuruttyoló  levelibékák  nem  vettek 
tudomást az európai civilizációról. Körös-körül csend és nyugalom honolt. S 
most a szobában egy ajtó nyikorgott, és léptek nesze hallatszott a szőnyegen. 
Egy  férfi  homályos  körvonalai  bontakoztak  ki  a  szoba  közepén.  A  férfi 
megállt és halkan (oroszul) megszólalt:

- Itt az ideje, hogy döntsön. Harmincnegyven perc múlva előáll az 
autó. Nos: igen vagy nem?

Az ágyon valaki megmozdult, de nem felelt. A férfi közelebb lépett:
- Zoja, legyen okos.
Keserű nevetés volt a válasz.
Garin a nő arca fölé hajolt, egy darabig nézte, majd lekuporodott az ágy 

szélére.
- A tegnapi kalandot kitöröljük emlékezetünkből. Kissé szokatlanul 

kezdődött,  és  itt  végződött,  ebben  az  ágyban.  Úgy  találja,  hogy  nagyon 
banálisan?  Elismerem.  Felejtsük el.  Ide hallgasson:  csak maga kell  nekem. 
Ezen már nem lehet változtatni.

- Elcsépelt, unalmas közhely - mondta Zoja.



- Tökéletesen  igaza  van.  Nincs  bennem  semmi  eredetiség, 
közönséges,  primitív ember vagyok. Ma azt gondoltam magamban: eh,  mit 
nekem pénz, hatalom, dicsőség! Én csak egyet akarok: hogy maga az enyém 
legyen.  Aztán  amikor  felébredt,  közöltem elhatározásomat:  nem akarok el-
válni magától, és nem is engedem el.

- Hohó! - mondta Zoja.
- Azzal,  hogy  „hohó!",  még  nem  mondott  semmit.  Hiszen  én 

megértem magát: mint okos és önérzetes nőt felháborítja, hogy kényszerítik. 
De hiába minden!  Most  már  egymáshoz köt  minket  a  vér.  Ha visszamegy 
Rollinghoz, felveszem a harcot. Mivel pedig amolyan közönséges fickó va-
gyok,  attól  sem riadok  vissza,  hogy  a  guillotine  alá  küldjem Rollingot  is, 
magát is, önmagamat is.

- Ezt már mondta. Felesleges ismétlésekbe bocsátkozik.
- Nos és ez nem elég meggyőző érv magának?
- Mit tud felajánlani cserébe Rollingért? Én drága nő vagyok.
- Az olivinövezetet.
- Micsodát?
-   Az olivinövezetet. Hm. Bonyolult volna ezt most elmagyarázni. Egy 

szabad estére volna szükség hozzá, meg könyveket kellene elővenni. De most 
húsz  percen  belül  indulnunk  kell.  Elég  az  hozzá,  hogy  az-  olivinövezet  a 
világhatalmat jelenti. Felfogadom portásnak a maga Rollingját: ezt jelenti az 
olivinövezet. Két éven belül a kezem közt lesz Rolling. Maga pedig nemcsak 
egyszerűen  gazdag  nő  lesz…  vagy  helyesebben  szólva:  nemcsak  a  leg-
gazdagabb nő lesz  a  világon.  Ez magában véve még unalmas dolog.  De a 
hatalom, a hatalom! Olyan hatalom mámorát fogja élvezni, amilyen még nem 
volt  a  földön.  Ahhoz,  hogy  ezt  a  hatalmat  valóban  élvezhessük,  sokkal 
tökéletesebb eszközök állnak rendelkezésünkre, mint amilyenekre Dzsingisz 
kán támaszkodhatott. Akarja, hogy istenként imádják? Parancsot adunk, hogy 
templomokat építsenek a maga tiszteletére mind az öt kontinensen és szőlővel 
koszorúzzák szobrát.

- Micsoda nyárspolgári ötlet!
- Nem tréfálok. Csak egy szavába kerül, hogy isten vagy az ördög 

földi helytartója legyen: válasszon, melyik kedvesebb szívének. Ha embereket 
akar  elpusztítani  (hiszen néha ennek is  szükségét  érezzük),  semmi  sem áll 
útjában: az egész emberiség lába előtt hever. Az olyan nő, mint maga, Zoja, 
tud mit  kezdeni az olivinövezet mesés kincseivel.  Mint látja,  előnyös partit 
ajánlok. Még kétévi harc, s behatolok az olivinövezetbe. Nem hisz nekem?

Zoja egy darabig hallgatott, majd halkan így szólt:
- Miért csak én kockáztassak? Legyen magában is egy kis merészség.
Garin  mintha  erőlködött  volna  a  sötétben,  hogy  Zoja  szeméből 

kiolvassa,  mi  rejtőzik  benne.  Aztán  -  félig  szomorúan,  félig  gyengéden  - 
megszólalt:

- Ha nem, akkor menjen. Nem fogom üldözni. Szabadon határozhat.



Zoja felsóhajtott.  Felült  az  ágyon és felemelte  a  karját,  hogy rendbe 
hozza haját (ez jó jel volt).

- Tehát  a  jövőben:  az  olivinövezet.  És  most  mit  tud  nyújtani?  - 
kérdezte, fogai közt a hajtűvel.

- A  készülékemet  a  széngúlácskákkal.  Keljen  fel.  Menjünk  be  a 
szobámba, megmutatom a készüléket.

- No, ez nem sok. De nem bánom, megnézem. Gyerünk.

43.

Garin szobájának erkélyre nyíló, rácsos ablaka csukva volt, és be volt 
függönyözve.  A fal mellett  két bőrönd állt.  (Garin már több mint  egy hete 
lakott a Fekete Rigóban.) Garin gondosan becsukta az ajtót, és ráfordította a 
kulcsot.  Zoja  leült,  könyökére  támaszkodott,  s  tenyerét  szeme  fölé  emelte, 
hogy ne bántsa a függőlámpa fénye. Fűszínű selyem esőköpenye gyűrött volt, 
haja kissé zilált, arca fáradt - így még csábosabb volt. Garin kinyitotta a bő-
röndöt, s közben egyre a nőt nézte, karikás, de mégis csillogó szemével.

- Íme, a készülékem - mondta, és két fémdobozt tett az asztalra. Az 
egyik keskeny és cső alakú volt, a másik lapos dodekaéder, kétszer akkora 
átmérővel, mint a cső alakú doboz.

Összeállította és horganycsavarokkal egymáshoz erősítette a két dobozt. 
A csövet nyílásával egy kőrostély felé fordította, s lehajtotta a tizenkét oldalú, 
lapos tok gömbfedelét.  A tok belsejében egy élére állított bronzkarika volt, 
tizenkét porcelán serpenyőcskével.

- Ez  a  modell  -  magyarázta  Garin,  miközben  a  másik  bőröndből 
elővette azt a dobozt, amelyben a gúlácskák voltak. - Persze gyenge, egy órán 
át sem lehet üzemben tartani. A készüléket rendkívül ellenállóképes anyagból 
kell megépíteni, tízszer tartósabb anyagból, mint ezt. De akkor nagyon nehéz 
volna a modell,  márpedig nekem folyton vándorolnom kell  egyik helyről a 
másikra. (Tizenkét gúlácskát helyezett a karika serpenyőjébe.) Így, egyszerű 
ránézésre persze semmit  sem lát és semmit sem ért az egészből.  Itt a terv-
rajzon látható  a  készülék  hosszmetszete.  -  Zoja  széke  fölé  hajolt  (beszívta 
hajának  illatát),  és  kigöngyölte  a  tervrajzot.  Kis  méretű  tervrajz  volt,  alig 
nagyobb egy fél ív írópapírnál. - Azt akarta, Zoja, hogy én is kockáztassak 
mindent ebben a játékban… nos, ide nézzen… Ez itt az alaprajz…

- Egyszerű, mint az egyszeregy. Merő véletlen, hogy eddig még senki 
sem jött  rá.  Az  egésznek  a  titka  a  hiperbolatükörben (A)  rejlik,  amelynek 
formája  a  közönséges  fényszóróban  használt  tükörre  emlékeztet,  meg  egy 
darabka samonitban (B), amely ugyancsak hiperbolikus gömb formájára van 
kiképezve.  A hiperbolatükör  törvénye a  következő:  A hiperbolatükör  belső 



felületére  eső  fénysugarak  valamennyien  egy  pontban  metszik  egymást,  a 
hiperbola gyújtópontjában. Ezt mindenki tudja. De most jön az, amit nem tud 
mindenki.

A  hiperbolatükör  gyújtópontjába  én  még  egy  másik  hiperbolát  is 
helyezek  (itt,  hogy  úgy  mondjam,  visszájáról  láthatja):  egy  forgási 
hiperboloidot, amelyet samonitból (B), ebből a magas olvadáspontú és töké-
letesen  csiszolható  ásványból  esztergályoztam  ki;  Észak-Oroszországban 
kimeríthetetlen samonitrétegek találhatók.

Mármost  mi  történik  a  sugarakkal?  A  tükör  (A)  gyújtópontjában 
egybegyűlő  fénysugarak  a  hiperboloid  (B)  felületére  esnek  és  onnan 
matematikailag párhuzamosan visszaverődnek - más szóval, a hiperboloid (B) 
valamennyi  fénysugarat  egyetlen  sugárrá,  vagy  tetszés  szerinti  vastagságú 
„fényzsinórrá"  koncentrálja.  A  hiperboloidnak  (B)  mikrométercsavar  segít-
ségével történő beállítása útján tetszés szerint növelhetem vagy csökkenthetem 
a „fényzsinór" vastagságát.  Az energiaveszteség,  amelyet a levegő közegén 
való áthatolása közben szenved, elenyészően csekély. A „zsinór" vastagságát 
gyakorlatilag annyira csökkenthetem, hogy nem lesz vastagabb, mint egy tű.

E szavak hallatára Zoja felugrott. Pattintott ujjával, majd ismét leült, és 
térdét átkarolva figyelt tovább.

-  Első  kísérleteim  alkalmával  néhány  közönséges  sztearingyertyát 
használtam  fényforrásul.  A  hiperboloid  (B)  beállítása  útján  kötőtű 
vastagságnyira csökkentettem a fényzsinór átmérőjét, és játszi könnyedséggel 
elvágtam  vele  egy  egyhüvelykes  deszkát.  Már  akkor  felismertem,  hogy  a 
találmány sikere egyetlen probléma megoldásán múlik: kompakt és rendkívül 
nagy  erejű  sugárzási  energiaforrást  kell  találnom.  Három év  munkájával  - 
amely  két  segítőtársam  életébe  került  -  sikerült  is  előállítani  ezt  a 
széngúlácskát.  Ezeknek  a  gúlácskáknak  az  energiája  már  akkora,  hogy  ha 



belehelyezem őket a készülékbe - így, ahogy itt látja - és meggyújtom (kö-
rülbelül öt percig égnek), olyan „fényzsinórt" kapok, amely másodpercek alatt 
kettévág egy vasúti hidat… Sejti már, milyen lehetőségek nyílnak meg ezzel? 
Nincs a természetben semmi, ami ellenállhatna a „fényzsinórom" erejének… 
Legyen az épület vagy erőd, csatahajó vagy léghajó, szikla vagy hegy, vagy 
akár  maga  a  föld  kérge  is  -  mindenen  áthatol,  mindent  lerombol,  mindent 
keresztülvág a sugaram…

Garin most  hirtelen elhallgatott;  felkapta  fejét,  és  fülelni  kezdett.  Az 
ablak alatt megcsikordult a kavics, s elakadó motorok berregése hallatszott. 
Garin  az  ablakhoz  ugrott,  és  eltűnt  a  függöny  mögött.  Zoja  csak  a  férfi 
sziluettjét látta a poros függöny málnavörös bársonyán.

Garin  egy  darabig  mozdulatlanul  állt  az  ablaknál,  majd  egyszerre 
összerezzent és előbújt.

- Három autó és nyolc ember - szólt suttogva. - Ezek értünk jöttek. 
Azt hiszem, az egyik autó Rollingé. A szállodában rajtunk és a portáson kívül 
egy  lélek  sincs.  (Gyors  mozdulattal  kivette  az  éjjeliszekrény  fiókjából  a 
revolvert, és kabátja zsebébe dugta.) Annyi bizonyos, hogy engem ezek nem 
engednek ki élve a karmaik közül…

Jókedvűen megvakarta az orrát.
- Nos, Zoja, döntsön: igen vagy nem? Ennél alkalmasabb pillanatot 

nem is választhatna.
- Elment az esze! - felelte Zoja. Arca kigyúlt, szinte megfiatalodott. - 

Meneküljön!
De Garin csak felszegte állát.
- Nyolc ember! Hát az is valami? - Kissé felemelte a készüléket, és a 

cső torkolatát  az ajtó felé  fordította.  Aztán zsebére csapott.  Arca egyszerre 
megnyúlt.

- Gyufát - suttogta. - Nincs gyufám…
Lehet, hogy ezt csak azért mondta, hogy próbára tegye Zoját.
De az is lehet, hogy csakugyan nem volt gyufa a zsebében -, márpedig 

most ettől függött az élete. Úgy nézett Zojára, mint az áldozatra szánt állat. 
Zoja pedig, mint egy alvajáró, felvette a karosszékről táskáját, és egy doboz 
gyufát  szedett  elő belőle.  Lassan nyújtotta  oda a férfinak,  mintha irtózatos 
erőfeszítésébe kerülne ez a mozdulat.

Garin  átvette  a  gyufát,  s  közben megérintette  ujjával  a  nő  jéghideg, 
keskeny kezét.



Lent a csigalépcsőn meg-megcsikorduló, halk és óvatos léptek közeledő 
zaja hallatszott.

44.

Az ajtó előtt több ember állt meg. Hallani lehetett a lélegzetüket. Garin 
hangosan kiszólt:

- Ki van ott? - kérdezte franciául.
- Távirat - felelte egy durva hang. - Nyissa ki az ajtót.
Zoja némán megragadta Garin vállát, és a fejét rázta.
Garin  a  szoba  sarkába  vonszolta  a  nőt,  és  erőszakkal  leültette  a 

szőnyegre. Aztán gyorsan visszatért a készülékhez és kikiáltott.
- Dugják csak be a táviratot az ajtó alatt.
- Azt  mondtam,  nyissa  ki  az  ajtót  -  bömbölte  ugyanaz  a  hang.  - 

Azonnal kinyitni!
- Utána egy másik, óvatosabb hang azt kérdezte:
- A hölgy itt van?
- Igen, itt van nálam.
- Adja ki őt, akkor magát békén hagyjuk.
- Figyelmeztetem magukat  -  szólt  tajtékzó dühvel  Garin -,  hogyha 

nyomban  el  nem  takarodnak  innen,  egy  percen  belül  egyikük  sem  marad 
életben…

- O-la-la! O-ho-hó! Ha-ha-ha! - hallatszottak válaszképpen az üvöltő, 
nyerítő hangok.

A  támadók  nekidőltek  az  ajtónak;  forgott  a  porcelán  kilincs,  nagy 
darabokban  hullott  a  vakolat  a  szárfáról.  Zoja  egy  pillanatra  sem vette  le 
tekintetét Garin arcáról.

Garin  sápadt  volt,  de  mozdulatai  gyorsak  és  biztosak.  Leguggolt  és 
lerögzítette a készülékben a mikrométercsavart. Néhány szál gyufát vett ki, és 
letette  az  asztalra  a  doboz  mellé.  Majd  megmarkolta  revolverét  és 
kiegyenesedett.  Így  állt  mozdulatlanul  és  várt.  Az  ajtó  megreccsent.  Most 
valaki beverte az ablaktáblát; csörömpölve hullottak szét az üvegdarabok, a 
függöny hullámzott.

Garin  habozás  nélkül  az  ablak  felé  lőtt.  Aztán  megint  leguggolt, 
meggyújtott egy gyufát, bedugta a készülékbe, és rácsapta a gömbtetőt.

A lövést alig egy másodpercig tartó csend követte. Rögtön utána ismét 
megindult  a  támadás;  most  egyszerre  ostromolták  az  ajtót  és  az  ablakot. 
Valami súlyos tárggyal döngették az ajtót, csak úgy röpködtek a forgácsok az 
ajtó  táblájáról.  Az ablakfüggöny ide-oda lengett,  majd  a  tartórúddal  együtt 
lezuhant.



-     Gaston! - sikoltott fel Zoja.
Az ablak vasrácsán keresztül Horgasorrú Gaston mászott be, fogai közt 

egy tőrkést  tartva.  Az ajtó  még  ellenállt  az  ostromnak.  Garin  holtsápadtan 
beállította  a  mikrométercsavart,  bal  kezében  remegett  a  revolver.  A 
készülékben  lobogott  és  zúgott  a  láng.  A  falon  (a  készülék  csövének 
torkolatával szemben) kis fénykorong jelent meg, s egyre kisebb lett; a tapéta 
füstölni kezdett. Gaston a revolverre sandítva, a fal mentén kúszott előre, már 
egészen  közel  lopózott,  s  ugrásra  készen  állt.  A  kést  most  már  kezében 
tartotta, spanyol módra, élével maga felé.

A kis fénykorong vakító ponttá zsugorodott. Az ajtó bezúzott fatábláin 
támadt réseken keresztül zord képű, bajuszos alakok bújtak be… Garin két 
kézre fogta a készüléket és a cső torkolatát Horgasorrú Gaston felé irányította.

Zoja  csak  annyit  látott,  hogy  Gaston  kitátja  száját,  mintha  ordítani 
akarna, vagy levegő után kapkodna… Füstcsík suhant keresztül a mellén, két 
karja  egy  pillanatra  felemelkedett,  majd  ismét  aláhanyatlott.  Aztán 
végigvágódott  a  szőnyegen.  Feje,  két  vállával  együtt,  levált  törzséről,  mint 
amikor egy kenyeret szelnek ketté.

Garin most az ajtó felé fordította a készüléket. A „fényzsinór" elvágta 
az útjába eső villanyvezetéket - a függőlámpa kialudt. A készülék most vakító 
fénysugarat lövellt az ajtó felé - vékony, egyenes sugár volt, olyan, mint egy 
tű. Az ajtóról forgácsok pattantak szerteszét.  A sugár most lejjebb csúszott. 
Rövid üvöltés hangzott fel, mint amikor elgázolnak egy macskát. A sötétben 
tompa puffanás hallatszott: valami lágy test zuhanása. A sugár most mintegy 
két  láb magasságban  cikázott  ide-oda.  Égett  hús  bűze töltötte  be a  szobát. 
Aztán egyszerre csend lett, csak a láng zúgása hallatszott a készülékben.

Garin köhintett, aztán az izgalomtól remegő, rekedt hangon így szólt:
-      Végeztem mindnyájukkal.

A  betört  ablak  alatt  enyhe  szellő  cirógatta  a  láthatatlan  hársfákat. 
Éjszaka  volt,  a  lombok is  álmosan  susogtak.  S most  a  sötét  parkból,  ahol 
mozdulatlanul álltak a gépkocsik, valaki oroszul felkiáltott az emeletre:

-    Pjotr Petrovics, él még? - Garin kinézett az ablakon. - Vigyázat, én 
vagyok,  Selga.  Emlékszik  még  a  megállapodásunkra?  Itt  vagyok  Rolling 
autójával. Menekülnie kell. Mentse meg a készüléket. Várom…

45.

Mint minden vasárnap, ezen az estén is a sakktábla mellett ült Reicher 
professzor harmadik emeleti lakásában, a kis erkélyen. Kedvenc tanítványával, 
Heinrich Wolffal sakkozott. Mindketten a sakktáblára szegezték tekintetüket, s 



közben sűrűn eregették a füstöt.  Az alkonypír már régen kihunyt valahol a 
hosszú utca végén. A koromfekete levegő fülledt volt. Az erkély kiszögelléseit 
befutó repkény sem mozdult.  Lent, a csillagos ég alatt kihaltan ásítozott  az 
aszfaltozott tér.

A professzor sóhajtozva és hümmögve mérlegelte a következő lépést. 
Felemelte  sárgás  körmű,  húsos  kezét,  de  nem  nyúlt  a  bábuhoz.  Kivette 
szájából a szivarvéget.

- Hát igen. Ezt meg kell gondolni.
- Kérem  -  felelte  Heinrich.  Szabályos  arca,  széles  homloka,  éles 

körvonalú  álla,  rövid,  egyenes  orra  volt,  s  egész  fiziognómiája  valami 
hatalmas gép nyugalmát  sugározta.  A professzor  temperamentumosabb volt 
(még  a  régi  nemzedékhez  tartozott);  acélszürke  szakálla  összeborzolódott, 
ráncos homlokát vörös foltok pettyezték.

Színes ernyővel ellátott magas lámpa világította meg a két férfi arcát. 
Csenevész,  zöld  fénybogarak keringtek a  villanykörte  körül,  letelepedtek  a 
frissen vasalt asztalterítőre, előremeresztették tapogatójukat, és pontszemükkel 
közönyösen  bámultak  a  sakktáblára.  Úgy  látszik,  sejtelmük  sem volt  róla, 
milyen nagy megtiszteltetésben van részük: jelen lehetnek, amint két isten az 
olümposzi lények játékával szórakozik. A szobában tízet ütött az óra.

Reicherné, a professzor anyja, ez a tisztes matróna, mozdulatlanul ült a 
helyén. Olvasni és kötni már nem tudott villanyfénynél. Távol, ott, ahol a sötét 
éjszakába  fények  szűrődtek  ki  egy  magas  ház  ablakaiból,  Berlin  hatalmas 
kőrengetege derengett sejtelmesen. Reicherné hálás volt a sorsnak, amiért fia 
itt ül a sakktábla előtt, hálás volt a lámpaernyőn megszűrt, tompa fénynek, és 
hálás volt az asztalterítőn bámészkodó zöld fénybogaraknak is: ha ezek nem 
volnának,  megint  elfogná  a  lelkében  szunnyadozó  rémület  -  az  a  rémület, 
amely oly gyakran vett erőt rajta az utóbbi években, és amely oly aszottá tette 
Reicherné;  vértelen  arcát.  Attól  a  millió  meg  millió  embertől  félt,  akik 
szakadatlan  áradatban  közelednek  mindenfelől,  s  egy  nap  majd 
megostromolják ezt a várost, sőt ezt az erkélyt is. Nem Fritz vagy Johann, nem 
Heinrich  vagy  Ottó  volt  a  nevük,  hanem  egyszerűen:  tömeg.  Egyformák 
voltak valamennyien:  arcuk borostás,  pamutinget  hordtak,  vas-  és  ólompor 
lepte  őket  -  és  időnként  elárasztották  az  utcákat.  Súlyos  állkapcsukat 
előreszegezve vonultak végig a városon, és annyi mindent akartak!

Reicherné még emlékezett azokra a boldog időkre, amikor vőlegénye, 
Ottó  Reicher  visszatért Sedan  alól,  ahol  legyőzte  a  francia  császárt. 
Katonaszíjak  bőrszaga  áradt  belőle,  szakállas  volt  és  nagyhangú.  A  város 
környékén találkoztak. Reicherné akkor pántlikás és virágos kék ruhát viselt. 
Németország újabb győzelmek felé száguldott, és a boldogság felé, amelyhez 
Ottó  is  hozzátartozott  a  maga  mókás  szakállával.  Büszkeség  dagasztotta  a 
kebleket,  és  csupa  remény  volt  az  élet.  Nemsokára  meghódítjuk  az  egész 
világot…



Az évek elszálltak Reicherné felett. Kitört a második háború, aztán az is 
elmúlt. Nagy nehezen kikecmeregtek a mocsárból, amelyben emberi holttestek 
milliói rothadtak. És most - megjelentek a tömegek. Csak a szemébe kell nézni 
bármelyiknek  ezek  közül  az  emberek  közül,  akik  sapkájukat  homlokukba 
húzva  vonulnak  az  utcákon.  Ezek  nem  német  szemek.  Tekintetük  dacos, 
kedélytelen,  titokzatos.  Megközelíthetetlen  szemek.  És  Reichernét  iszonyat 
fogta el.

Az  erkélyen  most  megjelent  Alekszej  Szemjonovics  Hlinov. 
Kifogástalan, szürke vasárnapi öltöny volt rajta.

Hlinov meghajtotta  magát  Reicherné  előtt,  jó  estét  kívánt,  és  leült  a 
professzor mellé,  aki  ajkát  tréfásan elbiggyesztve,  kedélyesen a sakktáblára 
kacsintott.  Az asztalon folyóiratok és külföldi lapok hevertek. A professzor 
szegény ember volt, mint minden német értelmiségi. Vendégeinek nem tudott 
mást  nyújtani,  mint  ezt  a tompa lámpafényt a frissen vasalt  asztalterítőn, a 
húszpfenniges szivart, amellyel megkínálta őket, és okos, szellemes szavakat - 
de ezek talán többet értek, mint egy pazar, pezsgős vacsora.

Hétköznapokon  a  professzor  reggel  héttől  este  hétig  munkájába 
mélyedt,  s  ilyenkor  hallgatag,  zárkózott  volt.  De vasárnaponként  „szívesen 
elkalandozott barátaival a képzelet birodalmába", s szeretett szivarfüst mellett 
elbeszélgetni velük.

- Hát igen, ezt jól meg kell fontolni - szólalt meg ismét a professzor a 
füstfelhő mögül.

- Kérem, csak tessék - felelte hűvös udvariassággal Wolf.
Hlinov kiteregette a párizsi L'Intransigeant-t, s mindjárt az első oldalon 

ezt  a  címet  olvasta:  „Titokzatos  bűntény  Ville  D'Avray-ban".  Alatta  hét 
feldarabolt  emberi  holttest  fényképe  volt  látható.  „Hát  igen,  ezeket 
felszabdalták" - gondolta Hlinov közönyösen. Ám az, amit a kép alatt olvasott, 
gondolkodóba ejtette:

„… Arra a feltevésre kényszerülünk, hogy a bűntényt valamilyen eddig 
ismeretlen  gyilkoló  eszközzel  követték  el,  talán  izzó  drótvezetékkel  vagy 
roppant  nagyfeszültségű  hősugárral.  Sikerült  megállapítanunk  a  bűntény 
elkövetőjének nemzetiségét,  s pontos személyleírással szolgálhatunk róla. A 
gyilkos  -  amint  ez  eleve  feltételezhető  volt  -  orosz  nemzetiségű  (ezután  a 
szálloda  tulajdonosnője  által  megadott  személyleírás  következett).  A  gyil-
kosság éjszakáján egy nő tartózkodott nála. De a bűntény maga továbbra is 
rejtély maradt.  Talán némi fényt derít  a  rejtélyre a fontainebleau-i  erdőben 
talált véres lelet. Az erdőben, harminc méterre az úttól, eszméletlen állapotban 
egy ismeretlen férfit találtuk. Testén négy lőtt seb volt. Személyazonosságát 
nem lehetett megállapítani, mert támadói elrabolták minden okmányát. A jelek 
szerint egy gépkocsiról dobták le a gyilkos merénylet áldozatát. Eddig még 
nem sikerült eszméletre téríteni"…



46.

-  Sakk! - kiáltott fel a professzor, diadalmasan felmutatva ellenfelének 
levett  lovat.  -  Sakk-matt!  Wolf,  vegye  tudomásul,  hogy  legyőztem,  térdre 
kényszerítettem, megszálltam és most hatvanhat évig fizetheti a jóvátételt. Ezt 
már így követeli az imperialisták magas politikájának törvénye.

- Játszunk egy revanche-ot? - kérdezte Wolf.
- Ó,  szó  sem  lehet  róla.  Élni  fogunk  a  győztesek  minden 

kiváltságával.
A professzor megveregette Hlinov térdét.
- No,  mi  érdekeset  olvasott  az  újságban,  maga  ifjú  és 

engesztelhetetlen bolsevik? Hét franciát feldaraboltak? Hja, ez már így van: a 
győztesek mindig hajlamosak a kilengésekre.  A történelem egyensúlyra tö-
rekszik.  A  győztesek  az  összeharácsolt  kincsekkel  együtt  a  pesszimizmus 
nyavalyáját  is  behurcolják  házukba.  Nagyon  zsíros  koszton  kezdenek  élni. 
Gyomruk  nem  tud  megbirkózni  azzal  a  sok  zsírral,  és  undorító  mérgeket 
fecskendez a vérükbe. Embereket darabolnak fel, vagy felakasztják magukat a 
nadrágtartójukra,  vagy  levetik  magukat  a  hídról.  Kivész  belőlük  az  élet 
szeretete. Ezzel szemben a legyőzöttek az optimizmust kapják kárpótlásul az 
elrablott javakért. Az emberi akaraterő nagyszerű tulajdonsága az a hit, hogy 
ez  minden  világok  legjobbika,  ahol  minden  csak  jóra  fordulhat.  A 
pesszimizmust gyökerestől ki kell irtani. Ha megnézzük Kelet komor és véres 
miszticizmusát,  a  hellén civilizáció reménytelen bánatát,  Róma fékevesztett 
szenvedélyeit  a  városok  füstölgő  romjai  között,  a  középkor  fanatizmusát, 
amely évről évre várta a világ végét és az ítéletnapot. S végül itt van a mi 
korunk,  amely  a  jólét  papírházikóit  építi  és  mohón  habzsolja  a  mozik 
elviselhetetlen  sületlenségeit… Kérdem magától:  mi  az  oka  annak,  hogy a 
természet  urának  ilyen  beteges  lehet  a  lelki  alkata?  Nos,  ez  az  ok:  a 
pesszimizmus… Az átkozott pesszimizmus… Olvastam a maga Leninjét, ked-
ves barátom… Ez az ember nagy optimista. Igazán tisztelem őt…

- Ön  ma  kitűnő  hangulatban  van,  professzor  úr  -  jegyezte  meg 
komoran Wolf.

- És tudja miért? - A professzor hátradőlt fonott karosszékében, álla 
ráncokba húzódott, szeme vidáman, fiatalosan csillogott szemöldöke alatt. - 
Roppant  érdekes  felfedezést  tettem…  Néhány  táblázatot  kaptam, 
összehasonlítottam egyes adatokat  és meglepő eredményre jutottam… Ha a 
német  kormány  nem kalandorok  bandája  volna,  ha  biztos  lehetnék  benne, 
hogy  felfedezésem  nem csirkefogók  és  rablók  kezébe  kerül… akkor  talán 
nyilvánosságra is hoznám… De így nem… Jobb, ha hallgatok róla…



- De  remélem,  velünk  közölheti,  miféle  felfedezésről  van  szó?  - 
faggatta Wolf. A professzor huncutul rákacsintott:

-   Mit szólna hozzá például, kedves barátom, ha egy becsületes német 
kormánynak  (értse  meg  jól:  egy becsületes német  kormánynak,  ezt  nem 
győzöm hangsúlyozni, mert ennek a szónak különleges tartalma van nálam!)
… tehát,  ha  egy  becsületes  német  kormánynak  felajánlanám,  hogy  annyi 
aranyat szerzek neki, amennyit csak kíván?

- Honnan szerezné? - kérdezte Wolf.
- Természetesen a föld méhéből…
- És hol van ez a föld?
- Bárhol. A földgolyó bármely pontján… Akár Berlin kellős közepén 

is… Csakhogy ezt az ajánlatot én nem teszem meg. Nem bízom benne, hogy 
ez az arany magát, engem, a Fritzeket és Micheleket tenné gazdaggá… sőt, 
meglehet,  hogy  még  szegényebbek  lennénk  tőle…  Csak  egyetlen  embert 
ismerek -  s  Hlinov felé  fordította ősz oroszlánfejét  -  az  ön honfitársát,  aki 
tudta, mire kell felhasználni az aranyat… Megért engem?

Hlinov mosolyogva bólintott.
- Professzor  úr,  én  komoly  szavakat  szoktam öntől  hallani  -  szólt 

közbe Wolf.
- Igyekszem  komoly  lenni.  Látja,  náluk  Moszkvában  olyan 

kemények  a  téli  fagyok,  hogy  a  hőmérő  olykor  nulla  alatt  harminc  fokot 
mutat,  és a második emeletről  kiloccsantott  víz jéggolyócskák alakjában ér 
földet a járdán. Tíz-tizenötmilliárd éve kering a föld a világtérben. Az ördögbe 
is, nem kellett volna kihűlnie ennyi idő alatt? Nos, én azt állítom, hogy a Föld 
már réges-régen kihűlt, minden hőjét kisugározta a világtérbe. Hát a vulkánok, 
a folyékony láva, a forró gejzírek? - kérdezik önök. A naptól csak gyengén 
melegített, szilárd földkéreg és a föld tömege közt az olvadt fémek övezetét, 
az  úgynevezett  olivinövezetet  találjuk.  Ez  az  övezet  a  Föld  tömegének 
zömében szakadatlanul végbemenő atombomlásnak köszönheti létét. A Föld 
tömegének ez a zöme olyan gömb, amelynek hőmérséklete a világűr hőmér-
sékletével  egyenlő,  vagyis  mínusz  kétszázhetvenhárom  fok.  A 
bomlástermékek - amelyeket olivinövezet néven foglalunk össze - cseppfolyós 
halmazállapotban levő fémek: olivin, higany és arany. És számos adat  arra 
vall, hogy ezek a cseppfolyós fémek nem is olyan nagyon mélyen rejlenek: 
tizenöt  és  háromezer  méter  mélység  között.  Ha  Berlin  középpontjában 
megfelelő mélységű aknát fúrnánk, úgy buggyanna elő az olivin övezetből az 
olvadt arany, mint a kőolaj az olajforrásokból…

-      Mindez igen logikus és csábító, de cseppet sem valószínű - szólalt 
meg rövid hallgatás után Wolf. - A jelenleg rendelkezésünkre álló eszközökkel 
ilyen mély aknát fúrni lehetetlen…
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Hlinov rátette kezét a L'Intransigeant kiterített címlapjára.
- Professzor  úr,  ez  a  fénykép  felidézett  emlékezetemben  egy 

beszélgetést, amelyet Berlinbe jövet a repülőgépen folytattam valakivel. Ma 
már  nem is  olyan megoldhatatlan  feladat  lehatolni  a  föld  középpontjába  a 
bomlásban levő elemekig.

-     Hogy függ össze ez a kérdés a feldarabolt franciákkal? - kérdezte a 
professzor, miközben megint rágyújtott egy szivarra.

- A Ville d'Avray-i gyilkosságot hősugárral követték el.
E szavakra Wolf közelebb húzódott az asztalhoz; hűvös arcán egyszerre 

feszült figyelem tükröződött.
- Ah, már megint ezek a sugarak - húzta félre a professzor a száját, 

mintha valami savanyúba harapott volna. - Már megint ez a badarság, ez a 
blöff, ez a rémhír, amelyet az angol hadügyminisztérium terjeszt.

- A készülék egy orosz találmánya - felelte Hlinov. - Ismerem ezt az 
embert: tehetséges feltaláló és nagystílű bűnöző.

Hlinov  ezután  elmondott  mindent,  amit  Garin  mérnökről  tudott: 
beszámolt  a  műegyetemen  végzett  kísérleteiről,  a  Kresztovszkij-szigeten 
felfedezett bűntényről, arról, hogy milyen különös leletekre bukkantak a villa 
pincéjében, s végül azt is megemlítette, hogy Selgát sürgősen Párizsba hívták, 
s hogy a jelek szerint most vad hajsza indult meg Garin készüléke után.

- Íme, itt  a bizonyíték - mondta Hlinov a fényképre mutatva.  - Ez 
Garin műve.

Wolf komoran szemlélte a fényképet.  A professzor szórakozottan így 
szólt:

- Ön tehát azt hiszi, hogy hősugarak segítségével keresztül lehet fúrni 
a föld kérgét? Ámbár… háromezer fok hőmérséklet mellett az agyag is meg a 
gránit  is  megolvad…  Érdekes,  nagyon  érdekes…  Nem lehetne  táviratozni 
ennek a Garinnak? Hm… Ha a fúrást mesterséges hűtéssel lehetne kombinálni 
és a kőzetek kimérésére elektromos felvonógépeket alkalmaznánk, igen nagy 
mélységekig  tudnánk  lehatolni…  Tudja-e,  kedves  barátom,  hogy  roppant 
izgalmas, amit mondott?

A professzor  ezen az éjszakán szokatlanul későn feküdt  le.  Éjjel  két 
óráig fel-alá sétált az erkélyen, sűrűn eregette a szivarfüstöt, és csodálatosnál 
csodálatosabb terveket szőtt.
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Wolf máskor mindjárt a téren elbúcsúzott Hlinovtól, amikor eltávoztak 
a  professzortól.  Ezúttal  azonban  elkísérte;  sétabotjával  az  utca  kövezetén 
kopogva, komoran, le- horgasztott fővel baktatott mellette.

- Maga  szerint  tehát  Garin mérnök a  Ville  d'Avray-i  história  után 
készülékével együtt megszökött? - kérdezte.

- Minden bizonnyal.
- És  azt  nem tartja  lehetségesnek,  hogy  Garin  volt  az,  akit  vérbe 

fagyva találtak a fbntainebleau-i erdőben?
- Azt  akarja  ezzel  mondani,  hogy  Selga  megkaparintotta  a 

készüléket?
- Igen, erre gondolok.
- Ez eszembe sem jutott… Hát igen, ez nagyon szép volna…
- Azt meghiszem - kapta fel gúnyosan a fejét Wolf.
Hlinov gyors pillantást vetett kollégájára.
Megálltak.  Egy  távoli  lámpa  fénye  megvilágította  Wolf  arcát  - 

rosszindulatú gúnyos mosolyát, hideg tekintetét, makacs állát.
- De hiszen mindez csak találgatás - szólt végül Hlinov. - Egyelőre 

semmi okunk arra, hogy hajba kapjunk.
- Értem, értem.
-    Wolf,  én  minden  ravaszkodás  nélkül,  nyíltan  és  határozottan 

megmondom  magának,  amit  gondolok:  Garin  készülékének  okvetlenül  a 
Szovjetunióba  kell  kerülnie.  És  már  pusztán  azzal,  hogy  ezt  óhajtom, 
ellenségemmé teszem magát. Szavamra mondom, kedves Wolf, magának igen 
zavaros fogalmai vannak arról, mi az, ami hazája üdvét szolgálja, és mi az, 
ami káros rá nézve.

- Sértegetni akar?
- Ej, az ördögbe is! Ámbár… igaz, ami igaz. - Hlinov tarkójára tolta 

kalapját és megvakarta a füle tövét; jellegzetes orosz mozdulat volt ez, amint 
Wolf  is  nyomban  megállapította  magában.  -  De hát  lehet-e  még  szavakon 
megsértődni egy olyan háború után, amelyben vagy hétmillió embert irtottunk 
ki egymás honfitársai közül? Maga tetőtől talpig német, a páncélos gyalogság 
és a gépipar megszemélyesítője, azt hiszem, még az idegei is más anyagból 
vannak, mint a mieink. Képzelje csak el, Wolf, mi történnék, ha Garin mérnök 
készüléke olyan emberek kezébe kerülne, amilyen maga…

- Németország sohasem nyugszik bele a megaláztatásba…
Elérkeztek ahhoz a házhoz, amelynek egyik földszinti szobájában lakott 

Hlinov. Szótlanul elbúcsúztak. Hlinov belépett a kapun. Wolf még ott állt a 
ház előtt, lassan forgatva fogai között kialudt szivarját. Egyszerre csak kinyílt 
a földszinti ablak, s Hlinov hajolt ki rajta izgatottan:

- Halló… itt van még? Hála istennek. Mit szól hozzá Wolf, távirat 
érkezett  Párizsból,  Selgától…  Hallgassa  csak  meg:  „Bűnös  megszökött. 
Megsebesültem, nem gyógyulok fel egyhamar. Mérhetetlen veszély fenyegeti 
a világot. Okvetlen ide kell jönnie."



-     Én is magával megyek - mondta Wolf.
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Lombok árnyékai táncoltak a fehér, lengő vászonrolón.
Odakünn, az ablak alatt, szüntelen mormolás, csörgedezés hallatszott: a 

kórház kertjének pázsitján szivárványos szikrákat szórva permetezett a víz az 
öntözőcsövekből, s cseppenként hullott alá a platánlevelekről.

Selga  ott  szendergett  a  magas  boltozatú,  fehér  szobában,  amelyet  a 
vászonrolón átszűrődő napfény világított meg.

A távolból ide hallatszott  Párizs  zsivaja.  De a közeli  hangok - a fák 
zúgása,  a  madarak  füttye  és  a  víz  egyhangú  csobogása  -  sokkal 
megnyugtatóbbak voltak.

Nem  messze  egy  gépkocsi  rekedten  dudált,  és  mintha  léptek  zaja 
hallatszott volna a folyosón.

Selga gyorsan kinyitotta szemét és feszült figyelemmel, riadtan nézett 
az ajtó felé. Megmozdulni nem tudott. Mindkét keze gipszben volt, melle és 
feje bepólyálva.

A szeme volt az egyetlen fegyver, amellyel védekezhetett. És a kertből 
beszűrődő édes hangok ismét álomba ringatták.

A karmelita nővér ébresztette fel. A tetőtől talpig fehérbe öltözött nővér 
kövér  kezével  Selga  ajkához  emelte  a  porcelán  csészét  a  teával.  Majd 
eltávozott, levendulaillatot hagyva maga után.

Így múlt el a nap, alvás és rettegés között.
Már  egy  hét  telt  el  azóta,  hogy  Selgát  eszméletlenül,  vérbe  fagyva 

megtalálták a fontainebleau-i erdőben.
A vizsgálóbíró már kétszer is kihallgatta. Selga így vallott:
- Éjjel  tizenkettőkor  két  ember  megtámadott.  Bottal  és  ököllel 

védekeztem. Négy golyót kaptam, többre nem emlékszem.
- Jól megnézte a támadók arcát?
- Arcuk egészen a szemükig el volt fedve kendővel.
- Bottal is védekezett?
- Csak egy faág volt, amelyet az erdőben szedtem fel.
-      Hogy került ilyen késő éjszaka a fontainebleau-i erdőbe?
- Sétáltam, megnéztem a palotát, visszafelé pedig az erdőn keresztül 

jöttem és eltévedtem.
- Mivel magyarázza, hogy a merénylet színhelyének közelében friss 

autónyomokat fedeztek fel?
- Úgy látszik, autón jöttek a merénylők.
- Hogy kirabolják magát? Vagy, hogy megöljék?



- Azt hiszem, sem az egyik, sem a másik. Engem senki sem ismer 
Párizsban. Nem állok a követség szolgálatában és nem politikai küldetésben 
vagyok itt. Pénzem is kevés van.

- Eszerint a merénylők nem magát várták, mikor megálltak a kettős 
tölgyfánál, a tisztáson, ahol egyikük dohányzott, a másik pedig elvesztett egy 
drágagyöngyökkel díszített kézelőgombot?

- A merénylők minden valószínűség szerint párizsi arany ifjak voltak, 
akik elvesztették pénzüket a lóversenyen vagy a játékkaszinóban. Alkalmat 
kerestek, hogy behozzák a veszteséget. Abban reménykedtek, hogy majd csak 
találkoznak  a  fontainebleau-i  erdőben  valakivel,  akinek  a  pénztárcája 
ezerfrankos bankjegyekkel van kitömve.

A második kihallgatáson a vizsgálóbíró felmutatta annak a táviratnak a 
másolatát, amelyet Selga Hlinovnak küldött Berlinbe.

(A másolatot a karmelita nővér adta át a vizsgálóbírónak.)
- Ez  rejtjeles  távirat  -  mondta  Selga.  -  Egy  Oroszországból 

megszökött veszedelmes bűnöző kézre kerítéséről van benne szó.
- Nem beszélhetne nyíltabban?
- Nem. Ez nem az én titkom.
Selga  minden  kérdésre  szabatos  és  világos  választ  adott,  s  közben 

becsületesen, sőt kissé bambán nézett a vizsgálóbíró szemébe.
A vizsgálóbíró végül arra a meggyőződésre jutott,  hogy ez az ember 

valóban őszinte.
De a veszedelem még nem múlt el. Fenyegető veszélyről tanúskodtak a 

napilapok  hasábjai,  amelyeket  még  mindig  „a  Ville  d'Avray-i  borzalmas 
bűntény"  részletei  töltöttek  meg,  veszedelem leselkedett  az  ajtó  mögött,  a 
szélben lengedező fehér vászonroló mögött, sőt még a porcelán csészében is, 
amelyet a karmelita nővér kövér kezével a beteg ajkához emelt.

E veszélyektől csak egyetlen dolog  menthette meg Selgát: ha mielőbb 
leveszik  róla  a  gipszkötést  és  pólyát.  És  Selga  mozdulatlanná  dermedve, 
félálomba merülve feküdt a kórházi ágyon.
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… Félálmában felidézte emlékezetébe a történteket:
A fényszórók kialudtak. A gépkocsi lassított…
Az autó kis ablakán kidugta fejét Garin, és hangos suttogással így szólt:
- Selga, forduljon be. Mindjárt a tisztáshoz érünk. Ott…
Nehézkesen,  zötyögve haladt az autó az útszéli árok mentén és a fák 

között, majd bekanyarodott és megállt.



Egy kis erdei tisztás kacskaringós körvonalai bontakoztak ki a csillagos 
égbolt alatt.

A fák árnyékában sötét sziklák tornyosultak.
Leállították a motort. Növények fűszeres illata terjengett a levegőben. 

Andalítóan csobogott a kis patak, s a víz színéről felszálló köd, mint valami 
bizonytalan színű fátyol, terült szét a tisztás felett.

Garin kiugrott a nedves fűre. Kinyújtotta kezét.
A  kocsiból  kiszállt  Zoja  Monrose,  mélyen  homlokába  húzott  kis 

sapkában, s fejét a csillagos égbolt felé emelte. Válla fázósan megrándult.
- No, szálljon már ki - szólt érdes hangon Garin.
Ekkor  fejét  előreszegezve,  Rolling  is  kiszállt  az  autóból.  Kemény 

kalapja árnyékot vetett arcára, s a Sötétben megvillantak aranyfogai.
Csobogott, morajlott a víz a kövek között.
Rolling kihúzta zsebéből már  régóta ökölbe szorított  kezét,  és  tompa 

hangon megszólalt:
- Ha  netán  vésztörvényszéket  akarnának  itt  tartani,  tiltakozom. 

Tiltakozom a jog nevében. Tiltakozom az emberiesség nevében… Tiltakozom, 
mint  amerikai… mint keresztény… Hajlandó vagyok bármilyen váltságdíjat 
fizetni az életemért.

Zoja háttal állt Rollingnak. Garin megvetően mondta:
- Ha meg akartam volna ölni, ott is megtehettem volna…
- Váltságdíjat akarnak?
- Nem.
- Azt  kívánják,  hogy  részt  vegyek  a  maguk…  -  Rolling  arcizmai 

megrándultak - a maguk különös vállalkozásaiban?
- Igen.  Emlékezzen  csak  vissza…  a  boulevard  Malesherbes-en… 

Akkor elmondtam önnek mindent…
- Rendben van - felelte Rolling. - Holnap fogadom… Újra meg kell 

fontolnom a javaslatait.
Zoja halkan közbeszólt:
- Rolling, ne beszéljen szamárságokat.
- Mademoiselle! - heveskedett Rolling, s keménykalapja lecsúszott az 

orrára.  –  Mademoiselle…  a  maga  viselkedése  példátlan…  árulás… 
züllöttség…

-      Eh! - felelte Zoja ugyanolyan halkan,  mint az előbb. - Hagyjon 
engem békén. Beszéljen csak Garinnal.

Ekkor Rolling és Garin félrevonultak a kettős tölgyfához; A tölgyfánál 
kigyúlt egy kis villanylámpa. Rolling és Garin összedugták fejüket. Néhány 
másodpercig csak a kövek között csörgedező patak csobogása hallatszott.

-… Csakhogy itt nem hárman vagyunk, hanem négyen… egy szemtanú 
is van itt - ütötte meg Selga fülét Rolling recsegő hangja.

-    Ki van itt? Ki van itt? - mormogta szendergéséből felriadva, de még 
mindig félálomban Selga. összerázkódott, pupillája kitágult.



Az ágy előtt, a fehér kis széken, kalapját térdén tartva, ott ült - Hlinov.
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- Nem láttam előre a dolgok menetét… Nem volt időm átgondolni - 
beszélte Selga.

- Valósággal az ujjuk köré csavartak.
- Ott követte el a hibát, hogy felvette az autóba Rollingot.
- Vette  a  fene…  Amikor  a  vendégfogadóban  elkezdődött  a 

lövöldözés  és  mészárlás,  Rolling  ott  gubbasztott  az  autóban,  mint  valami 
patkány,  mindkét  kezében  egy-egy  revolver…  Nálam  nem  volt  fegyver. 
Felmásztam  az  erkélyre  és  láttam,  mint  végez  Garin  a  banditákkal…  El-
mondtam  Rollingnak,  amit  láttam…  Rolling  iszonyúan  megijedt,  a  fogát 
csikorgatta,  és  kereken  kijelentette,  hogy  nem mozdul  az  autóból… Aztán 
megpróbált rálőni Zoja Monrose-ra. De Garin meg én kicsavartuk a kezét… 
Veszteni  való  időnk  azonban  nem  volt;  így  hát  beugrottam  a  kocsiba, 
megragadtam a kormányt és rákapcsoltam…

- És amikor  már  a  tisztásra  értek  és  ők  ketten  ott  tanácskoztak  a 
tölgyfa alatt, még mindig néni ismerte fel a helyzetet?

- Kezdettől fogva felismertem, hogy az én feladatom: megkaparintani 
azt a ládát. És mit tehettem volna? Elfutni onnan? De hát ne felejtse el, hogy 
én  mégiscsak  sportember  vagyok…  Emellett  teljesen  kidolgozott  tervem 
volt…  Zsebemben  a  Garin  nevére  kiállított  hamis  útlevél,  vagy  tíz 
vízummal… Garin készüléke pedig ott volt az autóban, szinte csak a kezemet 
kellett kinyújtani érte… Képzelheti, hogy ilyen körülmények között nem az 
volt a legfőbb gondom, hogyan mentsem a bőrömet…

- No, jól van… tehát ők ketten végül is megállapodtak…
- Rolling aláírt valamit ott a fa alatt; ezt jól láttam. Az után hallom, 

hogy  azt  mondja:  van  itt  még  egy  negyedik  személy  is,  aki  tanúja  volt 
mindennek. Ez rám vonatkozott. Halkan odaszólok Zojának: „Hallja csak, az 
imént elhaladtunk egy rendőr mellett és az felírta a kocsi rendszámát. Ha most 
eltesznek engem láb alól, reggelre mindhármukat megbilincselve viszik el." És 
tudja,  mit  felelt?  Ilyen  nőt  még  nem látott!  Rám se  nézett,  csak  a  vállán 
keresztül vetette oda: „Rendben van, tudomásul vettem." És milyen szép az a 
bestia! Nos tehát, Garin és Rolling visszatértek az autóhoz. Én úgy tettem, 
mintha mi sem történt volna… Elsőnek Zoja ült be a kocsiba. Azután kidugta 
a  fejét,  és  valamit  mondott  angolul.  Erre  Garin  így  szól  hozzám:  „Selga 
elvtárs,  most  aztán  rajta:  teljes  sebességgel  az  országúton  nyugatnak." 
Lekuporodtam a hűtő elé… itt követtem el a hibát. Nekik ugyanis csak az az 
egyetlen pillanatuk volt… Menet közben semmit sem csináltak volna velem, 



féltek volna… nos, jól van, beindítom a motort. Egyszerre csak ütést érzek a 
fejem búbján, valami belehasít az agyamba, olyan volt, mintha egy ház dőlt 
volna a fejemre… Recsegtek-ropogtak a csontjaim, vakító fény lobbant fel és 
én  hanyatt  estem…  Csak  annyit  láttam még,  hogy  egy  pillanatra  felvillan 
Rolling eltorzult arca. Négy golyót eresztett belém az aljas csirkefogó! Aztán, 
mikor kinyitottam a szemem, ebben a szobában találtam magam.

Selga belefáradt a beszédbe. Sokáig hallgatott.
- Hol lehet most Rolling? - törte meg a csendet Hlinov.
- Hogy  hol  lehet?  Természetesen  Párizsban.  Dirigálja  a  sajtót. 

Nagyszabású támadást indított a vegyipari fronton. Csak úgy dől a zsebébe a 
pénz.  De  a  legnagyobb  baj  az,  hogy  nem  tudhatom,  melyik  pillanatban 
repítenek be egy golyót az ablakon, vagy kevernek mérget  a teámba.  Mert 
annyi bizonyos, hogy Rolling előbb vagy utóbb kikészít…

- De hát miért hallgat akkor? Azonnal értesíteni kell a rendőrséget.
- Kedves elvtársam, magának elment az esze! Hiszen azt, hogy eddig 

életben maradtam, csupán annak köszönhetem, hogy hallgatok.
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- Maga tehát, Selga, saját szemével látta a készülék működését?
- Igen,  láttam  és  most  már  tudom:  az  ágyú,  a  mérgesgáz  és  a 

bombázó repülőgép csak gyerekjáték ehhez képest.  Ne felejtse  el,  hogy itt 
nemcsak Garinnal állunk szemben, hanem Garinnal és Rollinggal, Garin halált 
hozó  gépével  és  Rolling  milliárdjaival.  Így  el  lehetünk  készülve  a 
legrosszabbra.

Hlinov félrebillentette a vászonrolót és sokáig állt az ablaknál. Nézte a 
smaragdzöld  füvet  meg  az  öreg  kertészt,  aki  erőlködve  cipelte  át  a 
fémcsöveket a kert árnyékos oldalára; majd a feketerigókra tévedt tekintete, 
amelyek  buzgón  és  elmélyedten  szökdécseltek  a  verbénabokrok  alján, 
gilisztákat  csipkedve  fel  a  fekete,  földről.  A  ragyogó  kék  égbolt  örök 
nyugalmát árasztva borult a kert fölé.

- Különben - szólalt meg végre Hlinov - legjobb volna hagyni, hogy 
Rolling és Garin folytassák kisded játékaikat. Hadd bontakozzanak ki teljes 
pompájukban,  legalább  hamarabb  vége  lesz  az  egésznek.  Ez  a  világ  úgyis 
menthetetlenül  elpusztul… Itt  csak a rigók élnek ésszerűen.  -  Hlinov hátat 
fordított az ablaknak és úgy folytatta: - A kőkorszak embere jelentősebb lény 
volt,  ez  kétségtelen…  Minden  haszon  haszon  nélkül,  csupán  belső 
szükségletből  festményekkel  díszítette  barlangját,  a  tűz  mellett  üldögélve 
elgondolkozott a mamutról, a viharról, az élet és halál különös körforgásáról 
és önmagáról. Szinte fel sem tudjuk fogni ésszel, milyen csodálatos dolog volt 



ez!  Az  agya  még  kicsi  volt  ennek  az  embernek,  koponyája  vastag,  de  a 
szellemi energia, vakító, villámló fénye sugárzott ebből a főből… De ezek a 
maiak? Kell is ezeknek repülőgép! Mi az ördögnek? Képzeljük csak el, hogy 
valamelyik piperkőc innen a  boulevard-ról  egy ilyen barlangba kerülne,  és 
szemtől szembe ülne a paleolitkorbeli emberrel. Szőrös őse megkérdezné tőle: 
„Most  pedig  beszéld  el  nekem,  te  elfajzott  ivadék,  mire  vitted  a  gon-
dolkodásoddal  ez  alatt  a  százezer  év  alatt?"  „Izé,  no  -  feszengene  a  mi 
piperkőcünk. - Tetszik tudni, tisztelt ős- uram, én nem annyira gondolkozom, 
mint  inkább  élvezem  a  civilizáció  gyümölcseit…  Ha  nem  fenyegetne 
szüntelenül az a veszély, hogy a csőcselék forradalmat csinál, igazán pompás 
világ volna a miénk. Nők, vendéglők, egy kis izgalom a játékkaszinóban, egy 
kis sport… Csak hát, mondom, ez az egy baj van, ezek az állandó válságok és 
forradalmak… már kezd az ember idegeire menni a dolog”… „Ó, te! - felelné 
erre az ős, égő szemét a mi piperkőcünkre szegezve. - Látod, én meg éppen 
ebben lelem kedvemet,  a  gondolkodásban;  itt  ülök,  és  nem győzök betelni 
agyam  zsenialitásának  csodálatával…  Szeretnék  áthatolni  vele  a 
mindenségen"…

Hlinov elhallgatott. Mosolygott, s mintha egy paleolit-barlang borongó 
félhomályába meredt volna. Aztán megrázta a fejét:

- Mire törekszenek Garin és Rolling? Kicsinyes hiúságukat akarják 
kielégíteni. Lehet, hogy ők világhatalomnak nevezik. Az egész mégsem több 
kicsinyes hiúságnál. Az elmúlt háborúban harmincmillió ember pusztult el. Ők 
háromszázmillió embert szeretnének meggyilkolni. A szellemi energiák teljes 
bénultsága ez. Reicher professzor csak vasárnap ebédel. Hétköznapokon reg-
gelire  egy-egy  szelet  lekváros  és  margarinos  kenyeret  eszik,  ebédre  pedig 
vízben  főtt  sós  krumplit.  Így  fizetik  a  szellemi  munkát…  és  ez  így  lesz 
mindaddig, míg fel nem robbantjuk ezeknek az uraknak a „civilizációját", és 
Garint  elmegyógyintézetbe  nem  csukjuk,  Rollingot  pedig  el  nem  küldjük 
valahova a Vrangel-szigetekre, hogy ott hasznosítsa gazdasági képességeit… 
Igaza van, harcolnunk kell… nos, én kész vagyok rá. Garin készülékének a 
Szovjetunió birtokába kell kerülnie…

- A készülék a mienk lesz - mondta Selga, behunyva szemét.
-      Hogy fogunk hozzá?
- Természetesen a felderítés az első dolgunk.
- Milyen irányban?
- Garin jelenleg, minden valószínűség szerint, vad iramban dolgozik 

a készülék előállításán. Ville d'Avray-ban még csak a készülék modellje volt 
meg.  Ha  időt  hagyunk  neki,  hogy  hadászatilag  is  használható  készüléket 
szerkesszen,  nagyon nehéz dolgunk lesz.  Először  is  meg kell  tudnunk,  hol 
állítja elő a készülékeket.

- Ehhez pénzre van szükség.
- Menjen  el  még  ma  a  boulevard  de  Grenelle-re  és  keresse  fel  a 

követünket. Egyről-másról már tájékoztattam. Pénz lesz. Aztán következik a 



második feladat: felkutatni Zoja Monrose-t. Ez nagyon fontos. Zoja Monrose 
okos  és  kegyetlen  nő,  akinek  van fantáziája.  Ő volt  az,  aki  életre,  halálra 
egymáshoz  láncolta  Garint  és  Rollingot.  ő  irányítja  ennek  a  két  embernek 
minden machinációját.

- Már megbocsásson, de nőkkel nem harcolok.
- Alekszej Szemjonovics, ez a nő erősebb mindkettőnknél… Még sok 

ember vérét fogja kiontani.

53.

Zoja kilépett a kerek, süllyesztett fürdőkádból, s odatartotta hátát, hogy 
a  komorna  rávethesse  a  bolyhos  fürdőköpenyt.  Majd,  még  tengervíztől 
gyöngyöző testtel, leült a márványpadra.

A  hajóablakokon  beszűrődött  a  nap,  vibráló  visszfénye,  zöldes  fény 
játszott  a  márványfalakon,  s  a  fürdőszoba  könnyedén  ringott.  A  komorna 
óvatosan,  mintha  valami  drága  ékszert  tisztítana,  megtörölte  Zoja  lábát, 
ráhúzta a harisnyát és a fehér félcipőt.

-      Tessék a fehérnemű, Madame.
Zoja  lustán  felállt,  a  komorna  ráadta  a  leheletkönnyű  fehérneműt. 

Tekintete  végigsiklott  a  tükrön  s  közben  alig  észrevehetően  felhúzta 
szemöldökét.  A  komorna  most  ráadta  a  fehér  szoknyát  és  a  fehér 
matrózkabátkát is, amelyen arany gombok csillogtak - ennyit igazán elvárhat 
az ember olyan nőtől, aki egy háromszáz tonnás jacht tulajdonosaként hajózik 
a Földközi-tengeren.

- Rúzst, Madame?
- Megőrült?  -  mérte  végig Zoja  megvetően a  komornát,  felment  a 

fedélzetre, amelynek árnyékos oldalán reggelihez terített, alacsony nádasztalka 
várta.

Zoja leült az asztalhoz, s miközben egy darab kenyeret morzsolgatott, 
körülhordozta tekintetét. A motoros jacht fehér, karcsú teste könnyedén siklott 
a víz sima tükrén; a tenger világoskék volt, alig sötétebb a felhőtlen égboltnál. 
A ragyogó tisztára mosott fedélzet friss szaga terjengett a levegőben. Enyhe 
szellő fújdogált, és lágyan cirógatta Zoja lábát a szoknya alatt.

A keskeny deszkákból  álló,  enyhén ívelt  fedélzet  párkányainál  fonott 
karosszékek sorakoztak, közepén ezüstös anatóliai szőnyeg volt kiterítve, rajta 
szétszórt brokát- párnák. A parancsnoki hídtól a hajófarig kék selyemponyva 
volt kifeszítve, amelyről rojtok csüngtek alá.

Zoja felsóhajtott és hozzálátott a reggelihez.



Most  nesztelen  léptekkel,  mosolyogva  odajött  Jansen  kapitány,  ez  a 
pirospozsgás arcú, simára borotvált norvég, aki olyan volt, mint valami óriási 
csecsemő. Két ujját hanyagul fülére csapott sapkájához emelte.

- Jó reggelt, Madame Lamolle. (Zoja ezen a néven és francia lobogó 
alatt hajózott.)

A kapitány hófehér, kifogástalanul vasalt - s kissé esetlenül, tengerész 
módra  elegáns  -  öltözékben volt.  Zoja  tetőtől  talpig  végigmérte,  a  sapkája 
ellenzőjén  csillogó  arany  tölgyfalevelektől  a  fehér,  zsinóros  cipőig.  Aztán 
elégedetten viszonozta a köszöntést:

- Jó reggelt, Jansen.
- Tisztelettel  jelentem:  irány  északnyugat-nyugat  -  kezdte  Jansen, 

majd pontosan megadta a hosszúsági és szélességi fokot, s végül hozzátette: - 
A láthatáron a Vezúv füstölög. Egy órába sem telik, s látható lesz Nápoly.

- Foglaljon helyet, Jansen.
Egy  kézmozdulattal  reggelihez  tessékelte  a  kapitányt.  Jansen  leült  - 

súlyos  teste  alatt  megreccsent  a  nádszék.  A meghívást  elhárította  -  ő  már 
kilenckor reggelizett. Udvariasságból mégis elfogadott egy csésze kávét.

Zoja  a  kapitány  napbarnított  arcát  és  világos  szempilláit  nézte.  A 
kapitány arcát enyhe pír öntötte el. Anélkül, hogy kiitta volna a kávét, letette a 
csészét az abroszra.

- Friss édesvizet kell felvennünk és benzint a motorokhoz - szólalt 
meg lesütött szemmel.

- Micsoda? Be kell futnunk Nápolyba? De unalmas lesz. Nos, ha már 
olyan nagy szüksége van arra a vízre és benzinre, legalább a külső révben 
horgonyozzunk le.

- Parancsára,  a  külső  révben  horgonyzunk  le  -  ismételte  halkan  a 
kapitány.

- Igaz-e, Jansen, hogy a maga ősei kalózok voltak?
- Igaz, Madame.
- Milyen érdekes lehetett! Kalandok, veszélyek, vad tivornyák, szép 

nők elrablása… Nem sajnálja néha, hogy maga nem kalóz?
Jansen  hallgatott.  Rőt  szempillái  megrebbentek.  Homlokán  ráncok 

szaladtak végig.
- Nos?
- Én jó nevelésben részesültem, Madame.
- Elhiszem.
- Remélem,  nem  talál  bennem  semmi  olyasmit,  aminek  alapján 

feltételezhetné  rólam,  hogy  képes  vagyok  törvénybe  ütköző  vagy  illojális 
cselekedetre?

- Förtelmes! - mondta Zoja. - Ilyen erős, bátor és kiváló férfi, kalózok 
ivadéka  arra  pazarolja  képességeit,  hogy  egy  buta  nőszemélyt 
meghajókáztasson ezen a langyos, unalmas tócsán! Förtelmes!

- De Madame…



- Kövessen már el valami ostobaságot, Jansen. Unatkozom…
- Parancsára, majd elkövetek valami ostobaságot.
- Majd ha tomboló vihar tör ki, vezesse neki a hajót egy szirtnek…
- Parancsára, nekivezetem a jachtot egy szirtnek.
- Komoly szándéka, hogy ezt megteszi?
- Ha parancsolja, Madame…
Ránézett  Zojára.  Szemében  sértődöttség  és  visszafojtott  lelkesedés 

tükröződött. Zoja kiegyenesedett, s kezét a kapitány fehér kabátujjára tette.
-     Nem tréfálok,  Jansen.  Alig három hete  ismerem magát,  de úgy 

látom,  azok  közé  tartozik,  akik  odaadó  hűséggel  tudnak  szeretni.  (Jansen 
összeszorította fogait.) Azt hiszem, maga olyan cselekedetre is képes, amely 
túllépi a lojalitás határait, ha… ha…

E pillanatban a parancsnoki híd bronztól csillogó, fényezett  lépcsőjén 
két, lefelé igyekvő láb vált láthatóvá. Jansen gyorsan félbeszakította Zoját:

- Ideje, hogy induljak, Madame…
Már le is ért a kapitány helyettese. Tisztelgett:
- Madame  Lamolle,  három  perc  múlva  tizenkettő,  mindjárt  hívni 

fogják rádión…

54.

Fehér  szoknyáját  vitorlaként  dagasztotta  a  szél.  Zoja  felment  a  felső 
fedélzetre,  a  rádiótávírász  fülkéjébe.  Szemét  összehúzva  szívta  be  a  sós 
levegőt.  Innen  fentről,  a  parancsnoki  hídról  úgy  tetszett,  mintha  az  egész 
mindenséget betöltené a tenger bordázott üvegfelületére alázuhanó sugárözön.

Zoja a korlátba fogódzva gyönyörködött az eléje táruló látványban. A 
karcsú testű jacht, kissé felemelt orrárbocával, mintha a szelek szárnyán repült 
volna ebben a halvány fényözönben.

Zoja szívét boldogság töltötte be. Úgy érezte, hogy ha most elengedné a 
korlátot, ő is repülne. Csodálatos teremtmény az ember. Egyik pillanatról a 
másikra  olyan  meglepő  változásokra  képes,  amelyekre  semmiféle 
valószínűségszámítás nem alkalmazható.  S egyszerre,  mintha a mérhetetlen 
távolságba veszett volna Zoja egész gyötrő, sötét múltja, s akaratának vesze-
delmes kisugárzásai, vágyainak mindent elöntő mérge, és szilánkokra hasadt 
lelke is mintha feloldódott volna ebben a fénytengerben…

„Fiatal  vagyok,  fiatal  -  ezt  érezte  ott  a  hajó  fedélzetén,  miközben 
tekintete  végigsiklott  a  nap  felé  ágaskodó  előárbocon  -  szép  vagyok,  jó 
vagyok."

Enyhe szellő  cirógatta  a  nyakát,  az  arcát.  Soha ilyen szenvedélyesen 
nem vágyott a boldogságra, mint most. Alig tudta kiszakítani magát e ragyogó 



fény  bűvköréből,  s  levenni  szemét  az  égboltról  és  a  tengerről.  Végre 
megfordította  a  kis  ajtó  hideg  kilincsét,  és  belépett  a  kristályfalú  fülkébe, 
amelynek összehúzott  függönyei nem engedték be a napfényt.  Zoja kezébe 
vette a fejhallgatót. Az asztalra könyökölt, és szemét eltakarta ujjaival; szíve 
még mindig hevesen lüktetett. Odaszólt a kapitány helyettesének:

-      Eltávozhat.
A  kapitány  helyettese  kilépett  a  fülkéből,  s  távozóban  Madame 

Lamolle-ra sandított. Úgy találta, hogy Madame Lamolle nemcsak észbontóan 
szép, karcsú, finom és „sikkes", hanem valami megmagyarázhatatlan izgalom 
is árad belőle.

55.

A kronométer kettős ütései tizenkét órát jeleztek. Zoja elmosolyodott: 
mindössze három perc telt el azóta, hogy felállt a ponyva alatti karosszékből.

„Meg  kell  tanulni  minden  percet  átérezni,  minden  percet 
örökkévalósággá  nyújtani  -  jutott  eszébe.  -  Egymillió  perc  vár  még  rám, 
egymillió örökkévalóság!"

Ujjait a beállító karra helyezte, s azt balra tolva, százharminchét és fél 
méteres hullámhosszra állította be a készüléket.  Ekkor a cső sötét üregében 
megszólalt Rolling lassú, recsegő hangja:

-… Madame  Lamolle,  Madame  Lamolle,  Madame  Lamolle… Halló, 
halló, halló…

- Hallom, hallom, nyugodjon már meg - suttogta Zoja.
-… Minden  rendben  van?  Nem  szenved  hiányt  semmiben?  Nincs 

szüksége  valamire?  Boldog leszek,  ha  ma a  szokásos  órában ismét  hallani 
fogom  a  hangját…  Üzenetét  a  szokásos  hullámhosszon  küldje… Madame 
Lamolle,  ne  kalandozzon  el  túlságosan  messzire  a  keleti  hosszúság  ti-
zenegyedik és az északi szélesség negyvenedik fokától. Nem lehetetlen, hogy 
hamarosan  találkozunk.  Nálunk  minden  rendben van.  A dolgok ragyogóan 
haladnak. Akinek hallgatnia kell, hallgat. Legyen nyugodt, boldog, kellemes 
utat…

Zoja  levette  a  fejhallgatót.  Homlokán  egy  ránc  jelent  meg.  A 
kronométer  mutatójára  nézett,  és  fogain  keresztül  ezt  mormogta:  „Istenem, 
milyen unalmas!" Ezek a rádión közvetített mindennapos szerelmi vallomások 
szörnyen  bosszantották.  Rolling  nem tudja,  nem akarja  őt  békén  hagyni… 
Mindenre kapható, még a gyilkosságtól sem riadna vissza, csak megengedje 
neki Zoja, hogy mindennap belerecsegje a mikrofonba ezeket a szavakat: „… 
legyen nyugodt; boldog, kellemes utat".



A Ville d'Avray-i és fontainebleau-i gyilkosság óta Zoja nem találkozott 
Rollinggal.  Utoljára  akkor  látta,  amikor  Garinnal  együtt  veszett  iramban 
száguldottak a Le Havre-ba vezető holdfényes, néptelen országúton. Rolling 
akkor éjszaka rálőtt Zojára, sértegette, aztán elcsendesedett. Mintha még sírt is 
volna, amikor némán meggörnyedve ült ott az autóban.

Le  Havre-ban  Zoja  felszállt  Rolling  jachtjára,  az  Arizonára,  és 
pirkadatkor a jacht kifutott vele a Biscayne-öbölbe. Lisszabonban megkapta a 
Madame  Lamolle  névre  kiállított  iratokat  -  és  a  nyugati  világ  egyik 
legpompásabb  jachtjának  tulajdonosa  lett.  Lisszabonból  az  Arizona  a 
Földközi-tenger felé vette útját, s ott cirkált az olasz partok mentén, a keleti 
hosszúság tízedik és az északi szélesség negyvenedik foka körül.

Rolling a Párizs mellett fekvő Meudonban levő magán-rádióállomásán 
keresztül  nyomban  összeköttetést  létesített  a  jachttal.  Jansen  kapitány, 
jelentést tett neki az út minden részletéről. Rolling mindennap rádióüzenetet 
küldött Zojának, Zoja pedig minden este beszámolt neki „hangulatairól". Ilyen 
egyhangúságban telt el vagy tíz nap, amikor az Arizona felvevőkészülékei az 
étert  kutatva,  rövidhullámú  üzenetet  fogtak  fel,  egy  számukra  érthetetlen 
nyelven.  Értesítették Zoját,  s  Zojának a szívverése is  elállt  attól  a hangtól, 
amelyet most meghallott.

-… Zoja, Zoja, Zoja, Zoja, Zoja…
Mint valami óriási dongó döngicsélése az ablaküvegen, úgy zsongott a 

fejhallgatóban Garin hangja. Néhányszor megismételte Zoja nevét, majd rövid 
szünet után így folytatta:

-… Felelj éjjel egy és három között…
Aztán megint:
- Zoja, Zoja, Zoja… Légy óvatos, légy óvatos…
És még azon az éjjelen egy női hang hullámai szálltak át a sötét tenger 

felett,  az  alvó  Európa  és  Kis-Ázsia  ősi  városainak  üszkös  romjai  felett,  a 
tűlevelekkel és elszáradt növények porával borított afrikai síkságok felett:

-… Annak, aki egy és három között várja a választ.
Zoja sokszor megismételte ezeket a hívószavakat. Aztán így szólt:
-… Látni akarlak. Akkor is, ha ez őrültség. Nevezz meg bármilyen olasz 

kikötőt… a nevemen ne hívj, megismerlek a hangodról…
És  ugyanezen  az  éjjelen,  miközben  Zoja  újra  meg  újra  makacsul 

megismételte hívását, abban a reményben, hogy valahol, Európában, Ázsiában 
vagy  Afrikában  Garin  felfogja  az  Arizona  elektromágneses  hullámait  - 
ugyanakkor  kétezer  kilométernyire  onnét,  Párizsban,  a  kétszemélyes  ágy 
mellett, amelyben a paplant feje búbjára húzva, magánosan aludt Rolling, az 
éjjeliszekrényen megszólalt a telefon.

Rolling felpattant, és megragadta a kagylót. Szemjonov hadaró hangját 
hallotta.

- Rolling! Őnagysága beszél.
- Kivel?



- Nevet nem mondott, különben is rosszul hallani.
- Rendben van, hallgassa tovább. Holnap jelentést kérek.
Rolling letette a kagylót és visszafeküdt, de már nem jött szemére álom.
Nem volt könnyű feladat a foxtrottok Európa felett tomboló orkánjai, a 

hangos  reklámok  üvöltözése,  az  egyházi  korálok,  a  nemzetközi  politikáról 
szóló beszámolók,  az  operák és szimfóniák,  a tőzsdei  jelentések és a híres 
humoristák kabarészámai között meghallani Zoja gyenge hangját.

Szemjonov éjjel-nappal ott ült Meudonban, hogy elvégezze ezt a nehéz 
feladatot.  Csak  néhány  mondatot  sikerült  lehallgatnia  abból  az  üzenetből, 
amelyet - a hang után ítélve - Zoja küldött az éteren át. De ez is elég volt 
ahhoz, hogy felgyújtsa Rolling féltékeny képzeletét.

Rolling  cudarul  érezte  magát  a  fontainebleau-i  éjszaka  után.  Selga 
életben maradt - és ez félelmetes veszélyt rejtett magában. Garinnal Rolling 
szerződést  kötött,  noha  legszívesebben  felkötötte  volna  az  első  fára,  mint 
valami négert. Rolling talán meg is makacsolta volna magát akkor, s inkább a 
halált, a vesztőhelyet választotta volna, mint ezt a szövetséget, de Zoja teljesen 
megtörte akaratát. Így hát egyezségre lépett Garinnal, időt nyert, s ki tudja, 
hátha mégis  észre tér  az a megháborodott  nő,  hátha megbánja,  amit  ellene 
vétett és visszatér hozzá? Rolling valóban sírt az autóban, hangtalanul, sűrűn 
pislogva… Az ördög tudja, mi volt az… Egy pénzért kapható, feslett nő miatt! 
De  a  könnyek  sósak  voltak  és  gyötrelmesek…  a  szerződésben  Rolling 
kikötötte,  hogy  Zoja  hosszabb  tengeri  útra  indul  jachtján.  (Erre  feltétlenül 
szükség volt, hogy eltüntessék a nyomokat.) Rolling azt remélte, hogy min-
dennapos  rádióüzeneteivel  jobb  belátásra  téríti,  s  ismét  magához  láncolja 
Zoját. Ez a reménye talán még ostobább volt, mint a sírás ott az autóban.

Garinnal kötött megállapodása értelmében Rolling azonnal megindította 
„az  általános  támadást  a  vegyipari  fronton".  Ugyanaznap,  amikor  Zoja  Le 
Havre-ban  felszállt  az  Arizonára,  Rolling  vonaton  visszautazott  Párizsba. 
Értesítette a rendőrséget, hogy Le Havre-ban volt, és amikor éjszaka hazafelé 
tartott, banditák támadták meg az úton (hárman voltak, arcukat kendő takarta). 
A banditák  elrabolták pénzét  és  gépkocsiját.  (Garin közben megbeszélésük 
értelmében  nyugat-keleti  irányban  átvágott  Franciaországon,  átrobogott  a 
luxemburgi határon és ott az első csatornában elsüllyesztette Rolling autóját.)

Megindult  tehát a nagy támadás a vegyipari fronton. A párizsi lapok 
verték  hozzá  a  riadót.  „Rejtélyes  dráma  Ville  d'Avrayban",  „Titokzatos 
merénylet egy orosz állampolgár ellen a fontainebleau-i parkban", „Vakmerő 
rablótámadás a vegyipar királya ellen", „Amerikai milliárdok Európában", „a 
német  nemzeti  ipar  csődje",  „Rolling  vagy  Moszkva"  -  harsogták  az  új-
ságcímek,  e  különféle  szenzációkat  ügyesen és ravaszul  összegabalyítva és 
egyetlen galacsinná gyúrva. Ennek a galacsinnak persze az volt a rendeltetése, 
hogy  megakadjon  a  kispolgári  részvényesek  torkán.  Alapjáig  megingott  a 
tőzsde.  Szürke oszlopai  közt,  a  fekete táblák előtt,  amelyekre hisztérikusan 
remegő kezek írták krétával a számokat, hogy aztán letöröljék, és új számokat 



írjanak helyükbe: a részvények egyre zuhanó árfolyamai - a fekete táblák előtt 
tébolyultan ordítozva, eszelős, kidülledt szemekkel, habzó szájjal hullámzott 
fel-alá a kétségbeesett emberek tömege.

De ezek csak a kis halak voltak - mindez még csak gyerekjáték volt. A 
nagyiparosok  és  bankvezérek  összeszorított  fogakkal,  makacsul  őrizték 
részvénypakettjeiket,  nem  adtak  el  belőlük  egy  darabot  sem.  Ezeket  még 
Rolling szarvai sem tudták egykönnyen felöklelni. E komolyabb hadművelet 
céljait szolgálta az a döntő támadás, amelyet Garin készített elő.

Selga  feltevése  helyes  volt:  Garin  csakugyan  „vad  iramban"  építette 
Németországban a modell alapján készülékét. Városról városra utazott, hogy 
az üzemekben  különböző alkatrészeket  rendeljen.  Párizzsal  úgy érintkezett, 
hogy  egy  kölni  napilapban  apróhirdetéseket  adott  fel,  Rolling  pedig  egy 
párizsi  bulvárlapban tett  közzé  Garin  számára  két-három soros  üzeneteket: 
„összpontosítsa minden figyelmét az anilinra”… „Minden nap drága, ne saj-
nálja a pénzt"… - és más ehhez hasonlókat.

Garin ezekre az üzenetekre ilyen válaszokat adott: „Hamarabb készülök 
el, mint gondoltam volna"..„Megtaláltam a megfelelő helyet"… „Hozzálátok a 
munkához"… „Váratlan akadály késleltet"…

Mire Rolling: „Aggódom, jelöljön meg pontos dátumot."
Garin  válasza  így  hangzott:  „Számítson  hozzá  harmincöt  napot  a 

szerződés aláírásának keltéhez"…
Körülbelül  ezzel  a  közleménnyel  egyidejűleg  kapta  Rolling  a  már 

említett telefonértesítést Szemjonovtól. Rolling dühbe gurult: úgy látszik, az 
orránál fogva vezették. Az ilyen titkos üzenetváltás az Arizonával - minden 
egyébtől eltekintve - veszélyes is volt. De Rolling egyetlen szóval sem árulta 
el magát, amikor másnap ismét beszélt Madame Lamolle-lal.

Most  Rolling  álmatlan  óráiban  újra  átgondolta  halálos  ellenségével 
folytatott  „játszmáját".  Hibákat  fedezett  fel  a  játszma  eddigi  menetében. 
Kiderült,  hogy  Garin  már  távolról  sincs  olyan  védett  helyzetben,  mint 
eredetileg volt.  Hibát követett  el, amikor beleegyezett  Zoja tengeri útjába - 
ezzel  eleve  eldőlt  a  játszma.  Most  már  csak  az  van  hátra,  hogy  Rolling 
bemondja  a  „mattot";  s  erre  is  hamarosan sor  kerül,  mégpedig  az Arizona 
fedélzetén.

57.

Ám az Arizona fedélzetén nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogyan 
Rolling  elképzelte.  Rolling  okos,  nyugodt,  számító,  hűvös  és  józan  nőnek 
ismerte  Zoját,  akinek  hűségében  megbízhat.  Tudta,  milyen  mélységesen 
megveti  a  női  gyengeségeket.  Nos,  ő,  Rolling  nem tűri,  hogy  Garin,  ez  a 



senkiházi  csavargó,  ez  a  bandita  sokáig  bűvkörében  tartsa  Zoját.  Egy  kis 
sétahajózás a Földközi-tengeren majd kijózanítja.

Zoja valóban szinte lázban égett, amikor Le Havre-ban hajóra szállt. De 
a  magány  az  óceánon néhány nap alatt  lecsillapította.  Amerre  csak nézett, 
kéklő fény és a tenger tükrének csillogása vette körül, s a hullámok mormolása 
végtelen nyugalmat árasztott; ez ringatta álomba és erre ébredt, összerázkódott 
az undortól, amikor eszébe jutott Lenoir piszkos szobája és az üveges szemű, 
vicsorgó hulla, a sistergő, füstölgő csík Horgasorrú mellén, a fontainebleau-i 
nyirkos tisztás, majd az a jelenet, amikor Rolling váratlanul rálőtt, mint valami 
veszett kutyára…

De mégsem józanodott  ki,  mint  ahogy Rolling remélte.  Álmaiban és 
nappali  álmodozásaiban  csodálatos  szigetek  jelentek  meg  előtte, 
márványpalotákkal,  amelyeknek  lépcsője  egyenesen  a  tengerbe  vezet… 
Szebbnél szebb emberek tömege, zene, lengő zászlók… és ő, Zoja, ennek a 
csodálatos világnak az uralkodónője…

Ezekben az álmokban és látomásokban azt a beszélgetést szőtte tovább 
itt a karosszékben, a kék ponyva alatt, amelyet Garinnal folytatott egy órával a 
gyilkosság előtt Ville d'Avray-ban. Csak egyetlen ember volt a világon, aki 
most megértette volna őt: Garin. De Garin személyétől elválaszthatatlan volt 
Lenoir üveges szeme és Horgasorrú Gaston félelmetes, tátott szája.

Ezért  állt  el  Zojának  még  a  szívverése  is,  amikor  a  rádió 
fejhallgatójában egyszerre felzúgott  Garin hangja… Attól fogva mindennap 
hívta  Garint,  könyörgött  és  fenyegetőzött.  Látni  akarta,  de  félt  is  ettől  a 
találkozástól. Mint valami sötét folt zavarta meg Garin jelentkezése a tenger és 
az ég azúrkék tisztaságát… Találkoznia kell vele, hogy beszélhessen neki ál-
mairól.  Meg kell  kérdeznie tőle,  hol  is  van hát az az olivinövezet? Mint a 
holdkóros,  járt-kelt  Zoja  a  hajón,"  teljesen  felborítva  Jansennak  és 
helyettesének lelki nyugalmát.

Garin ezt válaszolta Zoja sürgetéseire:
„Türelem.  Minden meglesz,  amit  kívánsz.  Csak  tudnod kell  kívánni. 

Vágyakozzál, eszeveszetten vágyakozzál - ez jó. így kellesz nekem. Nélküled 
céltalan az életem."

Ez volt az utolsó rádióüzenete, amelyet Rolling is felfogott. Ma leste 
Zoja a választ, hogy melyik nap várhatja Garint a jachton. Kiment a fedélzetre, 
s a korlátra könyökölt. A jacht mintha mozdulatlanul állt volna a tengeren. A 
szél elcsendesedett. Keleten pára szállt fel a még láthatatlan földről, s a Vezúv 
felett hamuszürke füstoszlop gomolygott.

A  parancsnoki  hídon  Jansen  kapitány  állt,  kezében  látcsővel.  Most 
leeresztette kezét, s Zoja érezte, hogy őt nézi, szinte megigézve. De hogyisne 
nézte volna? Hiszen az égbolt és a tenger minden csodáját csak azért alkotta 
meg a Teremtő, hogy gyönyörködhessék bennük Madame Lamolle, aki ott áll 
a korlátnál és a tenger opálos és azúrkék mélységébe bámul.



Hihetetlennek,  sőt  nevetségesnek  tetszett  most  Zoja  előtt  az  az  idő, 
amikor egy tucat selyemharisnyáért, egy előkelő szalonban csináltatott ruháért 
vagy  egyszerűen  ezer  frankért  megengedte,  hogy  beszennyezzék  azok  a 
rövidujjú,  galambszürke arcú aranyifjak… pfuj!  Párizs,  csapszékek,  ostoba, 
züllött  lányok,  aljas  férfiak,  utcai  bűz,  pénz,  pénz,  pénz  -  micsoda 
nyomorúság! Hancúrozás a pöcegödörben!

Azon az éjszakán Garin azt  mondta:  „Csak egy szavába kerül,  hogy 
isten  vagy  az  ördög földi  helytartója  legyen;  válasszon,  melyik  kedvesebb 
szívének.  Ha  embereket  akar  elpusztítani  (hiszen  néha  ennek  is  szükségét 
érezzük), semmi sem áll útjában: hatalma kiterjed az egész emberiségre… Az 
ilyen nő, mint maga, tud mit kezdeni az olivinövezet kincseivel"…

Zoja most eltöprengett.
„A  római  császárok  -  gondolta  -  istenként  imádatták  magukat. 

Bizonyára  örömet  szerzett  nekik.  Ez  a  mi  korunkban  sem  lehet  rossz 
szórakozás.  Valamire  csak  kell,  hogy  alkalmasak  legyenek  ezek  a  hitvány 
emberkék. Az istenség megtestesülése, egy élő istennő, fantasztikus pompától 
körülvéve… Miért  ne?  A  sajtó  könnyen  és  gyorsan  előkészíthetné  istenné 
válásomat.  Egy  mesésen  szép  nő  kormányozza  a  világot…  Ennek 
kétségtelenül  sikere  volna.  Valamelyik  szigeten  kápráztatóan  szép  várost 
építünk az istennő szeretőiül kijelölt, válogatott ifjak számára. Kellemes érzés 
lehet, mint istennő megjelenni e mohó fiúcskák között."

Zoja vállat vont és megint a kapitányra nézett:
-      Jöjjön ide, Jansen.
Jansen  odajött  hozzá,  puha  és  öles  léptekkel  haladva  végig  a  forró 

fedélzeten.
- Mondja csak, Jansen, nem gondolja, hogy én őrült vagyok?
- Nem  gondolom,  Madame  Lamolle,  és  nem  is  fogom  gondolni, 

bármilyen parancsot ad is nekem.
- Köszönöm. Ezennel kinevezem az Isteni Zoja-rend nagymesterévé.
Jansen zavartan pislogott szőke szempilláival. Aztán sapkájához emelte 

kezét  és  tisztelgett.  Amikor  leengedte  a  kezét,  megint  pislogott.  Zoja 
felnevetett, s Jansen ajka is mosolyra derült.

- Tudja, Jansen, a legérthetetlenebbnek látszó vágyat is valóra lehet 
váltani…  Mindent,  amit  csak  kieszelhet  egy  nő  ilyen  rekkenő  déli 
forróságban… De harcolni kell majd…

- Parancsára, harcolni fogunk - felelte röviden Jansen.
- Hány csomót tud megtenni az Arizona?
- Közel negyvenet.
- Milyen hajók érhetik utol a nyílt tengeren?
- Nagyon kevés ilyen hajó van…
- Lehetséges, hogy hosszabb ideig tartó hajszában lesz részünk.
- Parancsolja,  hogy  a  maximálisra  egészítsem  ki  a  folyékony 

üzemanyagkészletet?



- Igen.  Vegyen  fel  konzerveket,  édesvizet,  pezsgőt…  Jansen 
kapitány, nagyon veszélyes vállalkozásra indulunk.

- Parancsára, veszélyes vállalkozásra indulunk.
- Hanem hallja-e, én biztos vagyok a győzelemben…
Fél  egyet  ütött  az  óra…  Zoja  bement  a  rádiósfülkébe.  Leült  a 

készülékhez.  Megérintette  a  beállítókart.  Egy  foxtrott  néhány  ütemét  fogta 
valamelyik állomásról.

Felvonta  szemöldökét  és  a  kronométerre  pillantott.  Garin  hallgatott. 
Megint mozgatni kezdte a beállítókart - alig bírt uralkodni remegő ujjain.

…  Egy  ismeretlen,  vontatott  hang  szólalt  meg  oroszul,  mintha 
közvetlenül az ő fülébe mondaná:

„…  Ha  kedves  az  élete…  pénteken  szálljon  partra  Nápolyban…  a 
Splendid- szállóban várja a további értesítéseket szombat délig."

Valamilyen üzenet vége volt ez, amelyet a négyszázhuszonegy méteres 
hullámhosszon sugároztak, vagyis azon a hullámhosszon, amelyet mindeddig 
Garin használt.

58.

Abban  a  szobában,  ahol  Selga  feküdt,  három  éjjel  egymás  után 
elfelejtették  bezárni  a  spalettát.  Mindhárom  alkalommal  figyelmeztetnie 
kellett rá a karmelita nővért. Selga nagyon ügyelt rá, hogy a szárnyas spaletta 
jól be legyen reteszelve.

Három hét  alatt  Selga  állapota  annyira  javult,  hogy  már  fel  is  kelt 
betegágyából,  és átült  az ablakhoz,  közelebb a dús levelű platánágakhoz,  a 
feketerigókhoz és a pázsitot öntöző, szivárványosan permetező vízhez.

Innen látható volt  a kórház egész kertje,  amelyet  kőfal  vett  körül.  A 
XVIII.  században  kolostor  volt  ezen  a  helyen,  míg  a  forradalom  el  nem 
pusztította.  A  szerzetesek  nem  szeretik  a  kíváncsi  szemeket.  A  kőkerítés 
magas volt, tetején mindenütt üvegszilánkok csillámlottak.

A kerítésen csak úgy lehetett átmászni, ha kívülről odatámasztottak egy 
létrát. A kórház mellett húzódó mellékutcák csendesek és néptelenek voltak 
ugyan,  de  az  utcai  lámpák  erősen  megvilágították,  és  a  csendben  gyakran 
hangzottak fel rendőrök léptei; így nemigen próbálkozott senki sem a létrával.

Persze ha a kerítés teteje nincs teleszórva üvegszilánkokkal, egy ügyes 
ember  létra  nélkül  is  átvethette  volna magát  rajta.  Selga a  függöny mögül 
minden  reggel  alaposan  szemügyre  vette  az  egész  kőkerítést,  az  utolsó 
kövecskéig. Veszély csak ebből az irányból fenyegette. Rolling bérence aligha 
kockáztatja meg, hogy az épület kapuján át férkőzzön be hozzá. Abban azon-
ban  Selga  egy  pillanatig  sem kételkedett,  hogy  valamilyen  módon  be  fog 
hatolni.



Most már csak a főorvosi vizitet várta, hogy kiírassa magát a kórházból. 
Erről mindenki tudott.  A főorvos rendszerint hetenként ötször jelent meg a 
kórházban.  Ezúttal  azonban  nem  így  történt:  a  főorvos  beteget  jelentett. 
Közölték Selgával, hogy főorvosi vizit nélkül nem írhatják ki. Selga nem is 
próbált  tiltakozni.  Értesítette  a  szovjet  követséget,  s  onnan  hozatott  be 
magának ételt. A kórházi levest kiöntötte a vízvezetékbe, a kenyeret odadobta 
a rigóknak.

Tudta,  hogy  Rolling  mindenáron  meg  akar  szabadulni  az  egyetlen 
szemtanútól.  Selga  izgalmában  most  már  alig  aludt.  A  karmelita  nővér 
újságokat hozott neki. Selga egész nap az újságok fölött görnyedt, ollóval a 
kezében;  kivágta  és  tanulmányozta  az  őt  érdeklő  cikkeket.  Hlinovnak 
megtiltotta,  hogy eljárjon hozzá a kórházba.  (Wolf Németországban volt,  a 
Rajna  mellett,  ahol  adatokat  gyűjtött  Rolling  és  a  német  anilintársaság 
harcáról.)

Ismét  reggel  lett.  Selga  szokása  szerint  az  ablakhoz  lépett,  és 
körülhordozta tekintetét a kerten - de menten visszahúzódott a függöny mögé. 
Szinte jókedvű lett attól, amit látott. Végre! A kertben, az északi oldalon, félig 
egy hársfa mögé rejtve, ott állt a kertész létrája. Oda volt támasztva a falhoz, s 
felső vége vagy harminc-negyven centire az üvegszilánkok fölé nyúlt.

-      Ezt jól kieszeltétek, gazfickók! - mormogta Selga.
Nem maradt más hátra, várnia kellett. Már mindent alaposan átgondolt. 

Jobb karjáról levették ugyan már a kötést,  de még gyenge volt.  Bal  karját, 
amely sínben és gipszben volt, a nővér erősen odakötözte a melléhez. Gipszbe 
tett keze legalább hat-hét kilót nyomott. Ez volt az egyetlen fegyver, amellyel 
védekezhetett.

A negyedik éjszaka a nővér megint elfelejtette bereteszelni a spalettát. 
Selga ezúttal  nem tiltakozott  és  már  kilenc  órakor  alvást  színlelt.  Hallotta, 
amint  mindkét  emeleten becsapódnak a spaletták.  Az ő ablaka ismét tárva-
nyitva maradt. Amikor eloltották a villanyt, kiugrott ágyából, s gyenge jobb 
kezével és fogaival lazítani kezdte a bal karján levő kötést.

Időnként  félbeszakította  ezt  a  munkát  és  lélegzet  visszafojtva 
hallgatózott. Végre aztán bal karja is szabadon csüngött alá. Félig be is tudta 
hajlítani. Kipillantott a kertbe, amelyet megvilágított az utcai lámpa fénye: a 
létra  most  is  ott  állt  az  előbbi  helyen,  a  hársfa  mögött.  Összegöngyölte 
takaróját  és  a  lepedő alá dugta:  a  sötétben úgy látszott,  mintha  egy ember 
feküdne az ágyban.

Az ablak alatt csend volt, csak a vízcseppek halk koppanása hallatszott. 
A felhők közt ibolyás pír remegett Párizs felett. Ide nem ért el a boulevard-ok 
zaja. A platán fekete ága mozdulatlanul csüngött a levegőben.

Valahol egy autó zúgása hallatszott. Selga úgy fülelt, hogy szinte még a 
platánfa ágán alvó madár szívének dobogását is hallotta. Úgy rémlett, hogy 
hosszú idő múlt így el. Most a kertben csikorgás és sercegés hallatszott, mint 
amikor meszet dörzsölnek le fával.



Selga a falhoz lapult, a függöny mögé. Leeresztette gipszbe tett karját. 
„Vajon ki lehet? Csakugyan, ki lehet az? Talán csak nem maga Rolling?"

Megzörrent  a  lomb  -  a  rigó  felriadt.  Selga  a  padlót  nézte,  amelyet 
tompán megvilágított az ablakon át beszűrődő fény: itt fog megjelenni annak 
az embernek az árnyéka.

„Lőni nem fog - gondolta Selga. - Valami undorító dologra, foszgénre 
vagy ehhez hasonlóra kell számítanom"… a padlón lassan kibontakozott egy 
fej árnyéka; mélyen homlokába húzott kalap volt rajta. Selga hátrahúzta karját, 
hogy erősebb legyen az ütés. Most már vállig látható volt az árnyék, aztán egy 
tenyér is megjelent, szétnyílt ujjakkal…

- Selga, Selga elvtárs - suttogta az árnyék oroszul. - Én vagyok az, ne 
féljen…

Selga mindenre számított, csak éppen ezekre a szavakra, erre a hangra 
nem. Önkéntelenül felkiáltott.  Ezzel elárulta magát,  s  az éjszakai  vendég a 
következő  pillanatban  egyetlen  ugrással  átvetette  magát  az  ablakdeszkán. 
Védekezően nyújtotta ki két karját. Garin volt.

- Azt várta, hogy megtámadják, mindjárt gondoltam - hadarta. - Ma 
éjszaka meg kell gyilkolniuk. Csakhogy ez nekem semmiképpen sem előnyös. 
Meg kell mentenem, bármilyen kockázattal jár is. Menjünk, lent vár az autóm.

Selga eltávolodott a faltól.
Garin  vidáman megvillantotta  fogait,  amikor  meglátta  a  még  mindig 

ütésre készen tartott gipszkart.
- Ide hallgasson, Selga, én bizony isten ártatlan vagyok. Emlékszik 

még  leningrádi  megállapodásunkra?  Én  tisztességesen  játszom.  A 
fontainebleau-i  kellemetlenséget  egyes-egyedül  annak  a  gaz  Rollingnak 
köszönheti. Megbízhat bennem. Gyerünk, minden perc drága…

Selga végre megszólalt:
- Rendben van, tegyük fel, hogy elvisz innen. És aztán?
-    El fogom rejteni… Ne féljen, nem hosszú időre. Csak addig, míg 

meg  nem  kapom  Rollingtól  a  kialkudott  feles  részesedést…  Olvasott 
újságokat?  Rollingnak minden  sikerül,  disznó szerencséje  van,  de nem tud 
becsületesen  játszani.  Mennyire  van  szüksége,  Selga?  Mondjon  bármilyen 
összeget. Tíz-, húsz-, ötvenmillió? Írást adok róla…

Garin halkan, hadarva, lázasan beszélt, arca remegett.
- Ne  bolondozzon  már,  Selga.  Vagy  talán  elvi  aggályai  vannak? 

Hajlandó vagyok együttműködni magával Rolling ellen… nos… Gyerünk…
Selga makacsul rázta a fejét.
- Nem megyek. Nem akarok menni.
- Mi veszíteni valója van? Hiszen itt meggyilkolják.
- Majd elválik.
- Rolling  mindenkit  megvesztegetett:  az  ápolónőket,  a  portást,  a 

tisztviselőket… Megfojtják magát. Én tudom… Nem engedik, hogy túlélje ezt 
az  éjszakát…  hogy  értesítette  a  követséget?  Hát  aztán?  A  követ  majd 



magyarázatot  követel.  A francia  kormány végső esetben még bocsánatot  is 
kér… De magán ez már nem segít. Rollingnak el kell tennie láb alól a szemta-
nút… Nem fogja hagyni, hogy maga átlépje a szovjet követség küszöbét…

- Megmondtam már: nem megyek… Nem akarok menni.
Garin most egy kis szünetet tartott, hogy kifújja magát. Hátrapillantott 

az ablakra.
- No,  jól  van.  Akkor  hát  akarata  ellenére  viszem el.  -  Egy  lépést 

hátrált, s kezét zsebébe dugta.
- Hogyhogy akaratom ellenére?
- Így, ni…
Garin most  kirántott  zsebéből  egy rövid hengerrel ellátott  gázálarcot, 

gyorsan szájához illesztette, s még mielőtt Selgának ideje lett volna kiáltani, 
valami olajos folyadékot fecskendezett  az arcába. Selga egy pillanatig még 
látta Garin kezét, amint egy gumifecskendőt nyom meg… Aztán fuldokolva, 
levegő után kapkodva szippantotta be az illatos, édeskés kábítószert…

59.

- Van valami újság?
- Van. Jó napot, Wolf.
- Egyenesen az állomásról jövök, éhes vagyok, mint egy tizennyolc 

éves siheder.
- Jókedvűnek látszik, Wolf. Sok érdekes dolgot tudott meg?
- Megtudtam egyet-mást… Itt beszéljünk?
- Lehet itt is, csak gyorsan.
Wolf  leült  Hlinov  mellé  a  gránitpadra,  IV.  Henrik  lovas  szobrának 

talapzatánál,  háttal  a  Conciergerie-börtön  fekete  tornyainak.  Lent,  a  Cité-
sziget  kiugró  szirtfokánál  egy  szomorúfűz  hajolt  a  víz  fölé.  Hajdanában 
templárius lovagok gubbasztottak itt tábortüzük mellett.  Messze, a folyóban 
tükröződő hidak során túl,  a  lenyugvó nap árasztotta  lángoló  narancssárga 
fényét. A rakparton, a homokkal megrakott uszályok vasgerendáin horgászó 
franciák üldögéltek, derék polgárok, akiket tönkretett az infláció, Rolling és a 
világháború.  A  bal  parton,  végig  a  kőfal  mentén,  egészen  a 
külügyminisztérium  épületéig,  antikváriusok  ásítoztak  az  esti  napsütésben 
könyveik előtt, amelyekre ebben a városban már senkinek sincs szüksége.

A  régi  Párizs  élte  itt  utolsó  napjait.  A  Szajna-parti  könyvárusok,  a 
kalitkában csipogó madarak és a fásult arcú horgászok közt még sétált néhány 
öregúr, érelmeszesedésre valló szemekkel,  szájukat elfedő bajusszal,  kopott, 
foszladozó ruhában, ócska szalmakalapban… Valaha az ő városuk volt ez… 
hiszen,  az  ördögbe  is,  ott  van  még  a  Conciergerie-börtön,  ahol  Danton 



bömbölt, mint a vágóhídra hurcolt bika. És amott jobbra, a Louvre szénfekete 
háztetőin túl délibábosan csillog még a Tuileriák kertje – micsoda, forró napok 
voltak  azok,  amikor  a  rue  de  Rivolin  végigsüvítettek  Galliffet  tábornok 
kartácsai! Ó, mennyi aranya volt még akkor Franciaországnak! Minden egyes 
kő a dicső múltról regél itt - akinek van füle hozzá, csodás dolgokat hallhat 
ezektől  a  kövektől.  Most  pedig  -  az  ördög  érti  ezt  -  ez  a  tengerentúli 
szörnyeteg, ez a Rolling lett a város korlátlan ura, s a derék polgár - mit is te-
hetne? - kiveti horgát a vízbe, és lehorgasztott fővel ül a parton… hja, ilyen az 
élet… o-la-la!

Wolf  sűrűn eregette  a  füstöt  erős  dohánnyal  megtömött  pipájából  és 
beszélt:

- A dolog így áll.  A német  anilintársaság az egyetlen,  amely  nem 
hajlandó  egyezségre  lépni  az  amerikaiakkal.  A  társaság  huszonnyolcmillió 
márka  állami  szubvenciót  kapott.  Most  Rolling  minden  erejét  arra 
összpontosítja, hogy tönkretegye a német anilintársaságot.

- Besszre spekulál? - kérdezte Hlinov.
- E  hó  huszonnyolcadikán  óriási  értékben  dob  piacra 

anilinrészvényeket.
- De hiszen ez roppant fontos értesülés, Wolf.
- Igen,  nyomra  jutottunk.  Rolling,  úgy  látszik,  biztos  benne,  hogy 

megnyeri  a  játszmát,  noha  eddig  még  egyetlen  pfenniggel  sem  esett  a 
részvények árfolyama. Pedig ma már huszadika van… így hát csak egyetlen 
dologra építheti számításait. Sejti már mi az?

- Úgy gondolja, hogy már befejezték az előkészületeket?
- Úgy gondolom, hogy már fel is állították a készüléket.
- Hol vannak az anilintársaság gyárai?
- A Rajnánál,  N.  mellett.  Ha Rolling  legázolja  az anilintársaságot, 

korlátlan  úr  lesz  az  európai  piacon.  El  kell  hárítanunk  a  katasztrófát. 
Kötelességünk,  hogy  megvédjük  a  német  anilint.  (Hlinov  vállat  vont,  de 
hallgatott.)  Értem,  mit  gondol:  lesz,  ahogy  lesz.  Mi  ketten  nem  tudjuk 
megállítani  Amerika  előretörését.  De  az  ördög  tudja,  a  történelem  néha 
meglepetésekkel is szolgál.

- Például forradalmakkal?
- Akár forradalmakkal is.
Hlinov kissé csodálkozva nézett Wolfra. Wolf kerek, sárga szemében 

vad tűz villant fel.
- Wolf, a burzsoák sohasem fogják megmenteni Európát.
- Tudom.
- Hogy értsem ezt?
- Ezen az utazáson sok mindent láttam… a burzsoázia, a franciák és a 

németek,  az  angolok  és  az  olaszok  egyaránt,  bűnös  vaksággal,  cinikusan 
kiárusítják  az Óvilágot.  Így  ér  véget  az  európai  kultúra:  végkiárusítással… 
Árveréssel.



Wolf bíborvörös lett:
- A  hatóságokhoz  fordultam,  figyelmeztettem  őket  a  veszélyre,  és 

támogatásukat  kértem,  hogy  felkutathassam  Garint…  Szörnyű  dolgokat 
mondtam nekik… Egyszerűen a szemembe nevettek… De ördög és pokol… 
Nem olyan ember vagyok én, aki egykönnyen meghátrál.

- Mit tudott meg a Rajnánál?
- Először  is  megtudtam,  hogy  az  anilin-  társaság  nagy  katonai 

megrendeléseket  kapott  a  kormánytól.  A  társaság  gyáraiban  most  lépett 
legveszedelmesebb fázisába a termelési folyamat. Közel ötszáz tonna tetrillel 
dolgoznak.

Hlinov gyorsan felállt. Sétapálcája, amelyre rátámaszkodott, meghajolt. 
Aztán újra leült.

- Valamelyik lapban egy kis cikk jelent meg arról, hogy a munkások 
lakótelepeit  távolabbra  kellene  helyezni  ezektől  az  átkozott  gyáraktól.  Az 
anilintársaság  több  mint  ötvenezer  embert  foglalkoztat…  Azt  az  újságot, 
amelyikben a cikk megjelent, pénzbüntetéssel sújtották… Rolling keze…

- Wolf, egyetlen napot sem késlekedhetünk.
- Már megrendeltem a jegyeket a tizenegy órás vonatra.
- N.-be, utazunk?
- Azt hiszem, csak ott bukkanhatunk Garin nyomára.
- Most  ide  nézzen,  mit  szereztem  én  -  mondta  Hlinov,  és 

újságkivágásokat  húzott  ki  a  zsebéből.  -  Tegnapelőtt  Selgánál  voltam… 
Előadta  nekem,  hogyan  vélekedik  a  dologról:  szerinte  Rolling  és  Garin 
érintkeznek egymással.

- Természetesen. Mindennap.
- Hogyan? Postán? Táviratilag? Hogy képzeli ezt, Wolf?
- Semmi esetre sem így. Ügyelnek arra, hogy ne legyen írott nyoma a 

tervüknek.
- Akkor talán rádión?
- Hogy telekürtöljék vele Európát? Szó sincs róla…
- Harmadik személyen keresztül?
- Nem, nem… Úgy látom, a maga Selgája csakugyan legény a talpán. 

Adja csak ide azokat az újságkivágásokat…
Kiterítette térdén az újságkivágásokat, és figyelmesen olvasni kezdte a 

vörös ceruzával aláhúzott szavakat:
„Összpontosítsa  minden  figyelmét  az  anilinre."  „Hozzálátok  a 

munkához." „Megtaláltam a megfelelő helyet."
- „Megtaláltam a megfelelő helyet" - suttogta Wolf. - Ez az újság E.-

ben  jelenik  meg,  egy  N.  melletti  kisvárosban… „Aggódom,  jelölje  meg  a 
pontos dátumot." „Számítson hozzá harmincöt napot a szerződés aláírásának 
keltéhez"… Ez csak az ő üzenetváltásuk lehet.  A szerződést  a múlt  hónap 
huszonharmadikán  éjszaka  írták  alá  a  fontainebleau-i  erdőben.  Ha  ehhez 



hozzászámítunk harmincöt napot, huszonnyolcadikát kapjuk, vagyis éppen azt 
a napot, amelyen piacra akarják dobni az anilinrészvényeket…

-     Tovább, Wolf, tovább… „Milyen intézkedéseket foganatosított?" - 
kérdezi Garin egy k.-i újságban. Másnap egy párizsi lapban így felel Rolling: 
„a jacht készen áll. Harmadnapra megérkezik. Rádióértesítést kapok róla." Itt 
pedig,  négy  nappal  ezelőtt,  Rolling  azt  kérdezi:  „Nem szűrődik  ki  fény?" 
Garin azt feleli: „Körös-körül egy lélek se. A távolság öt kilométer."

- Más szóval, a készüléket a hegyek között állították fel: öt kilométer 
távolságra csak valamilyen magaslati pontról lehet a sugárral célozni. Hallja-e, 
Hlinov, nagyon kevés idő áll  rendelkezésünkre;  Ha öt kilométer  a rádiusza 
annak a körnek, amelynek középpontját a gyárak alkotják, úgy a kör kerülete 
harmincöt  kilométer,  vagyis  ilyen óriási  terepet  kell  átkutatnunk.  Tud még 
valamilyen útbaigazítást adni?

- Nem tudok mást.  Most akartam felhívni telefonon Selgát.  Ő már 
nyilván feldolgozta a tegnapi és a mai lapokat is.

Wolf felállt. Látni lehetett kabátja alatt kidagadó izmait.
Hlinov  azt  indítványozta,  hogy  a  legközelebbi  kávéházból 

telefonáljanak,  amely  a  Szajna  bal  partján  volt.  Wolf  úgy  törtetett  előre  a 
hídon,  hogy egy kappannyakú öreg,  akin elképzelhetetlenül  maszatos  zakó 
volt  (ki  tudja,  talán a  gyötrő magányban hullatott  könnyei  maszatolták  be. 
amelyekkel  a  háborúban  elvesztett  hozzátartozóit  siratta)  a  fejét  csóválva, 
hosszasan bámult poros kalapja alól a száguldó idegenek után:

- Ó,  ezek  a  külföldiek…  Ha  pénz  van  a  zsebükben,  rohannak, 
lökdösődnek, mintha otthon volnának… Ó, ó, ó, a barbárok!

A kávéházban Wolf megállt  a bádogpult előtt,  és szódavizet  ivott.  A 
telefonfülke  üvegtábláján  át  látta  a  fülkében  telefonáló  Hlinov  hátát:  most 
felhúzta a vállát, és szinte ráfeküdt a telefonkagylóra, aztán kiegyenesedett, és 
kilépett a fülkéből. Arca nyugodt volt, de holtsápadt.

-  A kórházban  azt  a  választ  kaptam,  hogy  Selga  ma  éjszaka  eltűnt. 
Minden lépést megtettek a felkutatására… Attól tartok, hogy megölték.

60.

Ropogott a rőzse a kályhában, amely két évszázad kormától volt fekete; 
jobbról és balról egy-egy hatalmas kampó meredezett  a kolbász és a sódar 
számára, s mellettük két kőszent állt: az egyiken Garin világos kalapja lógott, 
a másikon egy zsírpecsétes tiszti sapka. Négyen ültek az asztal körül, amelyet 
csak a tűz fénye világított meg. Előttük egy demizson és teli borospoharak.

Az  asztalnál  ülők  közül  kettőn  városi  öltözék;  egyikük  izmos  férfi, 
kiugró pofacsontja, rövid kefehaja volt, a másik hosszúkás ábrázatú, rosszarcú 



fickó. A harmadik feltűrt ujjú piszkos vászoningre vetkőzve ült az asztalnál: 
ez Szubbotyin tábornok volt, annak a majornak a gazdája, ahol a tanácskozás 
folyt.  Simára  borotvált  feje  meg-megrándult,  bozontos  bajszú,  kövér  arca 
kivörösödött a bortól.

A negyedik  férfi,  Garin,  turistaöltözékben  volt;  egyik  ujját  hanyagul 
végigjártatta a pohár szélén, miközben beszélt:

-  Mindez  nagyon  szép…  Én  azonban  ragaszkodom  hozzá,  hogy  a 
foglyomnak  a  haja  szála  se  görbüljön,  annak  ellenére,  hogy  bolsevik. 
Napjában háromszor kapjon enni, adjanak neki bort, főzeléket, gyümölcsöt… 
Egy hét múlva érte jövök és elviszem… Messze van innen a belga határ?

- Autón  háromnegyed  óra  -  felelte  gyorsan  előrehajolva  a  hosszú 
képű.

- A  legteljesebb  diszkréciót  kérem…  Tisztában  vagyok  vele, 
tábornok úr és tiszt urak - folytatta Garin elmosolyodva -, hogy önöket, mint a 
halálra kínzott cár emlékéhez hű nemeseket, e cselekedetükben egyes-egyedül 
magasabb, eszmei szempontok vezérlik… Másképp nem is fordultam volna 
önökhöz segítségért…

- Itt csupa úriember ül együtt, minek erre ennyi szót vesztegetni? - 
recsegte a tábornok, és koponyáján megrándult a bőr.

- A  rend  kedvéért  megismétlem  a  feltételeket:  a  fogoly  teljes 
ellátásáért napi ezer frankot fizetek. Egyetértünk?

A  tábornok  társai  felé  sandított  vérben  forgó  szemével.  A  kiugró 
pofacsontú megvillantotta fehér fogait, a hosszú képű lesütötte szemét.

- Ah,  vagy  úgy  -  mondta  Garin.  -  Bocsánat,  uraim,  az  előlegről 
megfeledkeztem…

Hátsó  zsebéből  egy  csomó  ezerfrankos  bankjegyet  húzott  elő,  és  az 
asztalra dobta, egyenesen bele egy bortócsába.

- Parancsoljanak…
A tábornok krákogott, magához seperte a bankjegyeket, s miután egy 

darabig  nézegette,  megtörölte  pocakján.  Azután,  szőrös  orrlyukaival 
szipákolva,  megszámolta  a  pénzt.  Társai  lassan  közelebb  húzódtak  hozzá, 
szemük csillogott.

Garin felkelt.
- Vezessék be a foglyot - mondta.

61.

Selga szeme be volt kötve egy kendővel. Vállára bőrkabát volt rávetve, 
olyan, amilyent az autósok viselnek. Érezte a tűzhelyből áradó meleget, lába 



mégis reszketett. Garin odatett egy zsámolyt. Selga mindjárt leült, s térdére 
ejtette gipszbe tett kezét.

A tábornok és a két tiszt olyan szemeket meresztett rá, mint akik csak 
egy intésre várnak, hogy nekiugorjanak és ízekre tépjék. De erre az intésre 
hiába vártak. Garin megveregette Selga térdét, és vidáman így szólt:

- Itt  semmiben  sem  fog  hiányt  szenvedni.  Tisztességes  emberek 
kezére  bíztam,  akiket  jól  meg  is  fizettem.  Néhány  nap  múlva  szabadon 
engedem.  Selga  elvtárs,  adja  becsületszavát,  hogy  nem  próbál  megszökni, 
botrányt csapni, vagy bármi módon felhívni magára a rendőrség figyelmét.

Selga tagadóan rázta lehorgasztott fejét. Garin odahajolt hozzá:
- Máskülönben aligha tudok kezeskedni érte, hogy ezt a néhány napot 

kellemesen tölti itt el… nos, adja becsületszavát?
Selga most lassan, halkan megszólalt:
-   Kommunista szavamat adom… (A tábornok kopasz fejbőre egészen a 

füléig ráncos lett, a tisztek egy gyors pillantást vetettek egymásra, s mosolyuk 
nem sok jót ígért.) Kommunista szavamat adom, hogy mihelyt alkalmam lesz 
rá,  megölöm magát,  Garin… Szavamat  adom,  hogy a  készüléket  elveszem 
magától  és  Moszkvába  szállítom…  Szavamat  adom,  hogy  hu-
szonnyolcadikán…

Garin nem hagyta tovább beszélni. Torkon ragadta…
- Hallgasson! Hülye… örült!
Megfordult és parancsoló hangon így szólt:
- Tiszt urak, figyelmeztetem önöket, hogy ez az ember közveszélyes 

őrült, akinek rögeszméi vannak…
- Én is azt mondom, legjobb lesz a borospincében tartani - hagyta rá 

dörmögve a tábornok. - Vezessék el a foglyot…
Garin intett kis szakállával. A tisztek megragadták Selgát, kituszkolták 

egy  mellékajtón,  és  elvonszolták  a  pincébe.  Garin  lassan  felhúzta 
autóskesztyűjét.

- Huszonkilencedikére virradó éjszaka újra itt vagyok. Harmincadikán 
abbahagyhatja  nyúl  tenyésztési  kísérleteit,  kegyelmes uram,  vehet  egy első 
osztályú kabint valamelyik óceánjáró gőzösön és attól fogva úgy élhet, mint 
egy kiskirály, akár a Fifth Avenue-n is, New Yorkban.

- Itt  kellene hagyni valami személyazonossági igazolványt ennek a 
büdös disznónak - mondta a tábornok.

- Parancsoljon, válassza ki azt az útlevelet, amelyik legjobban tetszik.
Garin egy madzaggal átkötött kis csomagot húzott elő a zsebéből. Azok 

az  okmányok  voltak,  amelyeket  Selgától  rabolt  el  Fontainebleau-ban.  Még 
nem volt ideje átvizsgálni a csomag tartalmát.

- Úgy látom, az én számomra előkészített útlevelek. Micsoda gondos 
előrelátás… tessék, kegyelmes uram, ez talán megfelel…



Az asztalra dobott egy útlevelet,  majd tovább turkált  a levéltárcában. 
Valami  felkeltette  az  érdeklődését;  közelebb  húzódott  a  lámpához, 
összeráncolta szemöldökét.

-  Mi az ördög! - És az oldalsó ajtó felé rontott, amelyen át elhurcolták 
Selgát.

62.

Selga a  kőpadlón levő matracon  feküdt.  Egy petróleummécses  fénye 
világította meg a boltozatos pincét, az üres hordókat és a pókhálókat. Néhány 
másodperc múlva Garin felfedezte Selgát. Ajkát harapdálva megállt előtte.

- Ne  haragudjon,  Selga,  kissé  elragadott  az  indulat.  Azt  hiszem, 
valahogy  mégiscsak  megértjük  egymást  és  megegyezünk.  Akarja,  hogy 
megpróbáljuk?

- Próbálja meg.
Garin most behízelgő hangon beszélt, egészen másképp, mint tíz perccel 

azelőtt.  Selga  feszülten  figyelt.  De  az  éjszakai  izgalmak,  az  altatógáz, 
amelynek zsibbasztó hatását még most is érezte egész testében, s a karjába 
belenyilalló  fájdalom  annyira  megviselték,  hogy  nem  tudta  úgy  összpon-
tosítani a figyelmét, mint máskor. Garin leült a matracra. Rágyújtott. Tűnődve 
nézett maga elé, s csak úgy sugárzott belőle a jóindulat és az előzékenység…

„Vajon hova akar kilyukadni ez a gazember?" - gondolta Selga, és a 
homlokát ráncolta, mert pokolian fájt a feje.

Garin átkulcsolta a térdét, s miközben mélyet szippantott cigarettájából, 
a boltíves mennyezetet bámulta.

- Hát ide figyeljen, Selga. Először is tudomásul kell vennie, hogy én 
sohasem  hazudok…  Talán  azért,  mert  megvetem  az  embereket,  de  ez 
végeredményben mindegy. Nos tehát: Rollingra és a milliárdjaira nekem csak 
átmenetileg  van szükségem… Éppúgy, ahogy neki  is  csak átmenetileg  van 
szüksége rám… Úgy látszik, ezt ő már fel is ismerte, bármilyen korlátolt is 
egyébként… Rolling azért jött ide, hogy gyarmatosítsa Európát. Ha ezt nem 
teszi meg, odahaza Amerikában a milliárdjaival együtt tönkremegy. Rolling 
közönséges,  esztelen  állat,  csak  ahhoz  ért,  hogy  vakon  törtessen  előre, 
felöklelve  és  letiporva,  ami  útjába  kerül.  De  egy  fikarcnyi  fantázia  sincs 
benne… Az egyetlen fal, amelyen, ha nekimegy, betörheti a kobakját: Szovjet-
Oroszország.  Ezt ő is tudja, s ezért minden dühe a maga édes hazája ellen 
irányul… Én ugyan nem tartom magam orosznak - tette hozzá Garin gyorsan 
én internacionalista vagyok…

- No persze - szólt közbe Selga megvető mosollyal.



- A  mi  kapcsolatunk  csupán  ennyiből  áll:  egy  ideig 
együttműködünk…

- Huszonnyolcadikáig…
Garin csillogó szeméből gyors, kedélyes pillantást vetett Selgára.
- Ezt már kiszámította? Az újságokból?
- Meglehet…
- No,  jól  van…  Mondjuk,  hogy  huszonnyolcadikáig.  De  utána 

elkerülhetetlenül  összemarakodunk…  Ha  ebben  a  küzdelemben  Rolling 
kerekedik felül, kétszeresen, jaj, Szovjet-Oroszországnak: az én készülékem is 
Rolling  kezében  lesz,  akkor  pedig  rendkívül  nehéz  lesz  felvenni  ellene  a 
harcot... Mármost, Selga elvtárs, maga pusztán azzal a ténnyel, hogy itt tölt 
egy rövid hetet a pókok társaságában, mérhetetlenül megnöveli az én győzelmi 
esélyeimet.

Selga  behunyta  a  szemét.  Garin  ott  ült  Selga  lábánál,  és  rövid 
szippantásokkal szívta cigarettáját. Selga végre megszólalt:

- De mi az ördögnek van szüksége az én beleegyezésemre, amikor 
hozzájárulásom nélkül is itt tarthat, ameddig csak akar. Mondja meg nyíltan, 
mit akar…

- No  lám,  miért  nem  beszélt  már  előbb  is  így,  ahelyett,  hogy 
kommunista becsületét emlegette volna… Szavamra mondom, az imént igazán 
felbosszantott…  Úgy  látom,  most  már  pedzi,  miről  van  szó.  Mi  ketten 
ellenségek vagyunk, ez igaz… De mégis együtt kell működnünk… a maga 
szempontjából  én  dekadens,  elrugaszkodott  individualista  vagyok.  Nos,  én, 
Pjotr Petrovics Garin, az engem megalkotó erők kegyelméből, agyam, még-
hozzá - ne mosolyogjon,  Selga,  ez így van - zseniális  agyam segítségével, 
olthatatlan  szenvedélyeimmel,  amelyektől  magam  is  gyötrődöm  és  félek, 
mohóságommal  és  elvtelenségemmel  együtt  az  a  lény  vagyok,  aki 
szembehelyezkedem,  igen,  a  szó szoros  értelmében szembehelyezkedem az 
egész emberiséggel.

- Tyű, a kutyafáját! - mondta Selga. - Micsoda aljasság…
-  Pontosan úgy, ahogy mondta, aljasság, nagyon jól megértett. Kéjenc 

vagyok, életem minden pillanatát a gyönyörnek akarom szentelni. Veszettül 
sürgős nekem, hogy végezzek Rollinggal, mert sajnálom rá vesztegetni életem 
drága pillanatait.  Maguk ott,  Oroszországban,  a megtestesült  harcos eszmét 
képviselik. Nekem nincs semmiféle eszmém: tudatosan, vallásosan gyűlölök 
minden eszmét. Egyetlen célt tűztem magam elé: olyan körülményeket akarok 
teremteni a magam számára (a részleteket nem mondom el, csak fárasztanám 
vele), annyi kéjt és gyönyört akarok kicsiholni az életből, hogy Szemirámisz 
kertje és a többi keleti badarság csak egy vérszegény képzelet szüleménye az 
én  paradicsomomhoz  képest.  Szolgálatomba  kényszerítem  az  egész 
tudományt, az egész ipart, az egész művészetet. Ezek után megértheti, Selga, 
hogy én a maga számára csak távoli és egészen fantasztikus veszélyt jelentek. 
Ezzel szemben Rolling a konkrét, közeli, félelmetes veszély. Ezért mi ketten 



egy  bizonyos  pontig  együtt  haladhatunk,  egészen  addig,  amíg  Rollingot  el 
nem tiportuk. Többet nem kérek magától.

- És mit kíván, miben nyilvánuljon meg az én segítségem? - kérdezte 
a fogai közt Selga.

- Egy kis sétahajózást kell tennie a tengeren.
- Más szóval, továbbra is fogságban akar tartani.
- Igen.
- Mit ad azért, hogy ne hívjam segítségül az első rendőrt, aki utamba 

esik, mikor a tengerre kísér?
- Bármilyen összeget.
- Nem kell nekem pénz.
- Van esze!  -  mondta  Garin,  és  megfordult  a matracon.  -  No és a 

készülékem  modelljéért  hajlandó  engedni?  (Selga  füttyentett.)  Nem  hisz 
nekem? Fél, hogy becsapom, hogy nem adom oda a modellt? Gondolkozzék 
csak egy kicsit: becsapom-e, vagy sem? (Selga vállat vont.) No lám… a dolog 
úgy áll, hogy az ötlet, amelyen a készülék alapszik, elképzelhetetlenül egy-
szerű… Semmiképpen sem tudnám sokáig megőrizni a titkát. Hiába, ez már a 
zseniális  találmányok  sorsa.  Huszonnyolcadika  után  valamennyi  újság 
ismerteti az infravörös sugarak hatását, s a németek, igen, éppen a németek, 
fél éven belül ugyanilyen készüléket szerkesztenek. Nem kockáztatok semmit. 
Legyen magáé a modell, vigye haza Oroszországba. A propos, az útlevele és 
az iratai nálam vannak… tessék, visszaadom, már nincs szükségem rájuk… 
Bocsásson  meg,  hogy  turkáltam bennük.  Roppant  kíváncsi  természetű  va-
gyok… Mondja csak, ki az a tetovált fiú, akinek a fényképét magánál hordja?

- Egy  elhagyott  gyermek  -  felelte  nyomban  Selga,  aki  fejfájása 
ellenére is megértette, hogy Garin most akarja ráterelni a szót a lényegre, arra, 
ami miatt felkereste a pincében.

- A  fénykép  hátlapján  a  múlt  hó  tizenkettediki  dátum  olvasható, 
vagyis ezt a felvételt közvetlenül elutazása előtt készítette a fiúról, igaz-e? És 
a  fényképet  azért  hozta  magával,  hogy  nekem megmutassa?  Leningrádban 
nem mutatta senkinek?

-      Senkinek - felelte foghegyről Selga.
- És a fiú hova lett? No lám, ezt észre sem vettem, még a neve is itt 

van: Ivan Guszev. Nemde, az evezősklubban készült a felvétel,  a teraszon? 
Megismerem a helyet… Mit beszélt magával az a fiú? Mancev él?

- Él.
- Megtalálta, amit ott kerestek?
- Úgy látszik, megtalálta.
- Látja, én mindig bíztam Mancevban.
Garin számítása bevált. Selga agya olyan alkatú volt, hogy egyszerűen 

nem tudott hazudni - részben undorból, részben mert a hazugságot túlságosan 
olcsó  fegyvernek  tekintette.  Néhány  perc  múlva  Garin  már  tudta,  hogyan 
került Ivan az evezősklubba, és miket mondott Mancev munkájáról.



- Egyszóval  -  állt  fel  Garin,  jókedvűen  dörzsölgetve  kezét  - 
huszonkilencedikén éjszaka, amikor autóba szállunk, a készülék modelljét is 
magunkkal visszük, s maga kijelöl egy tetszés szerinti helyet, ahol egyelőre 
elrejthetjük. .. Elég biztosíték ez? Elfogadja az egyezséget?

- Elfogadom.
- Nem fog az életemre törni?
- A legközelebbi jövőben nem.
- Intézkedem,  hogy  fent  helyezzék  el  magát,  ez  a  pince  nagyon 

nyirkos. Szedje össze magát, egyen-igyon kedvére.
Garin kacsintott és eltávozott.

63.

- Szabad a nevét?
- Alekszandr Ivanovics Volsin, a kulnyevszki huszárezred kapitánya 

- felelte a kiugró pofacsontú tiszt, kihúzva magát Garin előtt.
- Miből él?
- Napszámban  dolgozom  Szubbotyin  tábornok  nyúlfarmján,  napi 

húsz  souért  és  ellátásért.  Azelőtt  sofőr  voltam,  és  elég  szépen  kerestem, 
amikor  tiszttársaim  rábeszéltek,  hogy  menjek  el  küldöttnek  a  monarchista 
kongresszusra.  De  mindjárt  az  első  ülésen  összeszólalkoztam  a  cirillista 
Sersztobitovval,  és  felindulásomban  pofon  vágtam.  Erre  megfosztottak 
mandátumomtól, és az állásomat is elvesztettem.

- Veszélyes  munkát  akarok  magára  bízni.  Természetesen  fényes 
honorárium ellenében. Vállalkozik rá?

- Már hogyne vállalkoznék.
- Elutazik Párizsba. Ajánlólevelet kap és állományba veszik. Akkor 

megfelelő iratokkal felszerelve Leningrádba utazik… Ott ennek a fényképnek 
az alapján fel kell kutatnia egy kisfiút…

64.

Elmúlt öt nap. K. a kis Rajna menti  városka, amely az anilintársaság 
híres gyárai közelében, egy zöldellő, nyirkos völgyben terült el, zavartalanul 
élte a maga életét.

A  kacskaringós  utcák  keskeny  gyalogjáróin  kora  reggel  vidáman 
kopogtak az iskolás gyerekek fatalpú cipői, döngtek a munkások súlyos léptei, 
az asszonyok gyerekkocsikat toltak a folyó partjára, a hársfák árnyékába… a 



fodrászműhelyből kilépett vászonköpenyében a mester, és egy létrát állított fel 
a járdán. A segéd felmászott a létrán, hogy kitisztítsa az amúgy is ragyogóan 
tiszta  cégért:  a  rúdon függő réztányért  a  fehér  lófarokkal.  A kávéházban a 
tükörfényes ablakokat törölgették. Dübörögve haladt óriási kerekein egy üres 
hordókkal megrakott szekér.

Ódon,  tiszta,  kedves  kis  város  volt  ez;  csendes  a  nappali  órákban, 
amikor  tűző  napsugarak  perzselték  a  macskaköves,  hepehupás  úttestet,  de 
alkonyatkor,  amikor  hazatértek  a  gyárakból  a  munkások  és  a  munkásnők, 
egyszerre feléledt.  Ilyenkor terefere hallatszott,  a kávéházakban kigyúltak a 
fények,  s  az  öreg  lámpagyújtogató,  vállára  vetve  isten  tudja,  melyik  ük- 
apjától örökölt köpenyét, végigcsoszogott fatalpú cipőjében az utcákon, hogy 
meggyújtsa a gázlámpákat.

Munkás-  és  polgárasszonyok  lépnek  ki  a  vásárcsarnok  kapuján, 
kezükben szatyorral. Azelőtt szárnyas, zöldség és gyümölcs volt a szatyrokban 
- Snyders flamand festő sem találhatott volna méltóbbat csendéleteihez. Most 
csak egy kevés burgonya, egy köteg hagyma, répa és egy kis fekete kenyér.

Furcsa dolog. Négy évszázadon át egyre gazdagodott Németország. Fiai 
a  dicsőség  fényében  fürödtek.  Mennyi  remény  csillogott  a  kék  német 
szemekben!  Mennyi  sör  csurgott  le  a  hátraszegett  állakon,  a  szőke 
szakállakon! Hány billió kilowatt emberi energia szabadult fel!

És  mégis,  minden  hiába…  a  konyhaasztal  kőlapján  csak  egy  köteg 
hagyma búslakodik árván, s az asszonyok éhes szemében valami ősi bánat ül.

Wolf és Hlinov poros cipőben, kabátjukat karjukra vetve haladtak át a 
kis íves hídon, és a hársfák árnyékában megindultak felfelé a K.-ba vezető 
országúton. Homlokukról csurgott a veríték.

A  nap  elbújt  a  dombok  mögött.  Az  aranyos  esti  fényben  még 
füstölögtek  az  anilintársaság  gyárkéményei.  Egészen  a  városig  húzódtak  a 
domb  lejtőin  sorakozó  gyárak  kéményeikkel,  iparvágányaikkal,  cseréptetős 
fészereikkel.

- Ott van, arrafelé, biztos vagyok benne - mondta Wolf,  és nyugat 
felé mutatott, ahol a lenyugvó nap vörösre festette a sziklákat. - Ha ki kellene 
választanom a legalkalmasabb pontot, ahonnan célba vehetem a gyárakat, csak 
ezt választanám.

- Jó, jó, de ne felejtse el, Wolf, hogy már csak három napunk van…
- Hát aztán? Dél felől nem fenyeget veszély, túl nagy a távolság. Az 

északi és keleti szakaszokat már az utolsó kődarabig átkutattuk. Három nap 
elég nekünk.

Hlinov az északon kéklő erdős dombok felé  fordult,  amelyeket  sötét 
árnyak barázdáltak. Wolf és Hlinov immár öt napja úgyszólván éjjel-nappal 
talpon  voltak,  hogy  átfésüljék  ezt  a  vidéket,  leereszkedtek  minden 
mélyedésbe, ahol valami rejtett épületet lehetett sejteni, valami nyaralót vagy 
barakkot, amelynek ablakai a gyárakra nyílnak.



Öt napja nem vetkőztek le, s csak a késő éjszakai órákban aludtak egy 
keveset, ott, ahol éppen voltak. Már azt sem érezték, hogy fáj a lábuk. Rótták a 
köves utakat és ösvényeket, szakadékokon és sövényeken vágtak át; így járták 
be a várost övező hegyeket. Már csaknem száz kilométert tettek meg, de sehol 
nem találtak Garin nyomára. Érdeklődtek a parasztoknál, a tanyák lakóinál, a 
nyaralók cselédségénél,  erdőkerülőknél és őröknél - de akit kérdeztek, csak 
széttárta kezét:

-     Az egész környéken egyetlen idegen sincs, az ittenieket pedig jól 
ismerjük.

65.

Most  már  csak  a  nyugati  szakaszt  kellett  átfésülni,  de  ez  volt  a 
legnehezebb. A térkép szerint gyalogút vezetett egy sziklás platóhoz, ahol a 
Megláncolt  Csontváz nevű várárok romjai  voltak, a várrom mellett  pedig - 
ahogy ez már illik - a Megláncolt Csontvázhoz címzett vendéglő.

A  várromok  közt  valóban  láthatók  voltak  egy  föld  alatti  börtön 
maradványai, s a börtön vasrácsa mögött egy rozsdás láncokkal megbilincselt 
óriási csontváz, ülő helyzetben. A környéken mindenfelé árusították azokat a 
levelezőlapokat,  papírvágó  késeket  és  söröskorsókat,  amelyeken  ennek  a 
csontváznak  a  képmása  díszelgett.  Akinek  kedve  szottyant  hozzá,  húsz 
pfennigért  le  is  fényképeztethette  magát  a  csontváz  társaságában,  és  a  ké-
peslapot  elküldhette  ismerőseinek,  vagy  mondjuk,  egy  lánynak. 
Vasárnaponként  a  várrom csakúgy  tarkállott  a  kiránduló  filiszterektől,  s  a 
vendéglő  nagy  forgalmat  bonyolított  le.  A  kirándulók  közt  külföldiek  is 
voltak.

De  a  háború  után  csökkent  az  érdeklődés  a  híres  csontváz  iránt.  A 
filiszterek elpuhultak, lusták voltak ahhoz, hogy ünnepnapokon megmásszák a 
meredek  hegyet;  inkább  lemondtak  a  történelmi  nevezetességek 
megtekintéséről,  s  vajas  kenyérrel,  meg  egy  fél  üveg,  sörrel  felszerelve,  a 
folyó  partján,  a  hársfák  alatt  heverészve  pihenték  ki  a  hétköznapok  fára-
dalmait. A Megláncolt Csontvázhoz címzett vendéglő tulajdonosa sem tudta 
már a régi gonddal rendben tartani a romok környékét. Így aztán nemegyszer 
előfordult,  hogy  a  középkori  csontváz  heteken  át  senkitől  sem zavartatva, 
egymagában meresztette ásító koponyaüregeit a zöldellő völgyre, ahol valaha, 
ama végzetes napon kiütötte  a nyeregből a várúr.  Egymagában bámulta  az 
érckakasokkal  ékesített,  csúcsos  tetejű  evangélikus  templomot  meg  a 
gyárkéményeket:  ezekben  a  gyárakban  állították  elő  azt  a  rengeteg 
hólyaghúzógázt,  tetrilt  és  egyéb  ördögi  találmányokat,  amelyek  elvették  a 



lakosság  kedvét  a  történelmi  emlékektől,  a  csontvázat  ábrázoló  képes 
levelezőlapoktól, sőt talán még az élettől is.

Errefelé  vette  most  útját  Wolf  és  Hlinov. A város főterén betértek a 
kávéházba, hogy friss erőt gyűjtsenek, s a kávéházban üldögélve, hosszasan 
tanulmányozták  a  környék  térképét,  és  alaposan  kikérdezték  a  pincért.  A 
romokon és a vendéglőn kívül még egy nevezetesség volt  a völgy nyugati 
részén: egy néhány évvel ezelőtt tönkrement írógépgyáros villája. A villa a 
domb nyugati lejtőjén húzódott meg, a város felől nem volt látható. A gyáros 
egyedül lakott benne, télen-nyáron.

66.

Pirkadat előtt feljött a telihold. Ott, ahol az előbb még csak kövek és 
sziklák  sötét  tömegét  lehetett  látni,  a  holdfényben  élesen  kirajzolódtak  a 
várrom  körvonalai.  Kirajzolódtak  az  épségben  maradt  boltívek  bársonyos 
árnyai,  meg  a  hajdani  várfalnak  a  szakadék  felé  lejtő  maradványai  is, 
amelyeket bütykös fácskák és egymásba gabalyodó szederbokrok nőttek be. 
Láthatóvá  lett  a  négyszögletes  torony  is,  a  várkastély  legrégibb  része  is, 
amelyet  még a  normannok építettek,  a Gyötrelmek Tornya,  ahogy a  képes 
levelezőlapok nevezték.

Kelet  felől  téglából  épült  bolthajtások  csatlakoztak  a  toronyhoz;  úgy 
látszik,  valaha  folyosó  volt  itt,  amely  összekötötte  a  tornyot  a  kastéllyal. 
Mindebből már csak az alapzat volt meg, s a rengeteg kavicson kívül csak 
homokkőből való, széthányt oszlopfők őrizték az egykori építmény emlékét. A 
torony  lábánál,  egy  üreget  alkotó  keresztboltozat  alatt  ült  a  Megláncolt 
Csontváz.

Wolf,  könyökével a rácsnak támaszkodva,  sokáig nézte a csontvázat, 
majd Hlinovhoz fordult:

-      Most ide nézzen!
Mélyen  alattuk  a  könnyű  ködfátyollal  takart  völgy  terült  el  a 

holdfényben.  Itt-  ott,  ahol  a  bozót  sűrűjén  át  megcsillant  a  víz,  mintha 
ezüstpikkelyek  borították  volna  a  folyót.  Látni  lehetett  a  kis  városkát  is: 
mintha játékházikók sorakoztak volna egymás mellett. Sehol egy kivilágított 
ablak. Túl a városon, balra, az anilintársaság száz meg száz fénye égett. Fehér 
füstgomolyok szálltak az ég felé, rózsás fény tört elő a kéményekből. Mozdo-
nyok sípoltak, s a távolból dübörgés hallatszott.

- Igazam volt - mondta Wolf. - Csak erről a platóról lehet a sugárral 
célba venni a gyárat. Nézze csak, azok ott a nyersanyagraktárak, amott pedig, 
a földsánc:  mögött  a félkész áruk raktárai vannak, teljesen nyitott  raktárak. 
Azokban  a  hosszú  épülettömbökben  kénsavat  gyártanak  orosz  módszerrel, 



piritből.  Kissé  odább,  azokban  a  kerek  tetejű  gyárépületekben  az  anilint 
állítják elő, és mindazokat az ördögi anyagokat, amelyek néha minden látható 
külső ok nélkül, maguktól is felrobbannak.

- Rendben  van,  Wolf,  de  ha  fel  is  tételezzük,  hogy  Garin  csak 
huszonnyolcadikára virradó éjjel állítja fel a készülékét, valamilyen előkészítő 
munka nyomával mégiscsak kellene találkoznunk.

- Alaposabban  szemügyre  kell  vennünk  a  romokat.  Én  majd 
körüljárom  a  tornyot,  maga  pedig  a  falakat  és  bolthajtásokat… 
Tulajdonképpen  el  sem lehet  képzelni  alkalmasabb  helyet,  mint  ahol  ez  a 
csontváz ül.

- Hét órakor a vendéglőben találkozunk.
- Helyes.

67.

Reggel  nyolckor  Wolf  és  Hlinov  tejet  szürcsölgettek  a  Megláncolt 
Csontvázhoz címzett vendéglő verandáján. Az éjszakai kutatások nem jártak 
eredménnyel.  Most  szótlanul  ültek  az  asztalra  könyökölve.  Ezekben  a 
napokban oly alaposan megismerték egymást, hogy még egymás gondolatait 
is kitalálták. Hlinov, aki érzékenyebb volt és kevésbé bízott önmagában, újra 
meg újra átgondolta mindazokat a szempontokat, amelyek őt és Wolfot arra 
indították, hogy Párizsból idejöjjenek, erre a teljesen veszélytelennek látszó 
vidékre. Ugyan mire is alapozták azt a meggyőződésüket, hogy itt fenyeget a 
veszély? Néhány sor újsághirdetésre, semmi egyébre.

- Mondja csak, Wolf, nem tévedünk mi?
- Az emberi ész véges - felelte Wolf. - De gyakorlatilag még mindig 

okosabb rábízni  magunkat,  mint  kételkedni  benne.  Meg aztán,  ha  a  végén 
semmit  sem találunk,  és  kiderül,  hogy  Garinnak nincsenek  is  ilyen pokoli 
tervei,  s  az  egész  csak  a  mi  rögeszménk,  annál  jobb.  A  kötelességünket 
mindenesetre teljesítettük.

A pincér rántottát hozott és két korsó sört. Megjelent a vendéglős is, egy 
vérmes arcú, pocakos ember.

- Jó  reggelt,  uraim!  -  köszöntötte  őket.  Sípolva  lélegzett,  mint  az 
asztmások. Aggódó arccal várt, míg vendégei csillapítják étvágyukat, azután 
kinyújtotta kezét a völgy felé, amely még kékes fényben úszott és csillogott a 
harmattól: - Húsz éve nézem ezt a völgyet… a dolog vége felé közeledik, ezt 
én mondom önöknek, kedves uraim… Láttam a mozgósítást. Ott, azon az úton 
vonultak  el  a  csapatok.  Micsoda  nagyszerű  német  katonák  voltak!  (Mint 
valami rugó pattant a feje fölé kövér mutatóujja.) Csupa Siegfried, ugyanazok, 
akikről  Tacitus  írt:  hatalmas,  félelmetes  harcosok,  szárnyas sisakban.  Főúr, 



még két korsó sört az uraknak… Tizennégyben ezek a Siegfriedek elindultak, 
hogy meghódítsák  a  világot.  Csak  épp hogy pajzsuk nem volt  -  bizonyára 
ismerik a régi germánok szokását: vad csatakiáltással rohantak harcba, és hogy 
a hangjuk félelmetesebb legyen, szájukhoz emelték pajzsukat… Hát kérem, én 
láttam a mi  huszárainkat,  úgy megülték a  lovat,  mintha  hozzá lettek volna 
nőve… no és  mi  történt,  kérem? Talán  elfelejtettük,  hogy kell  meghalni  a 
véres ütközetben?  Láttam,  amikor  visszajöttek  a  csapatok.  Azok a  lovasok 
ugyanúgy  ültek  a  nyeregben,  mint  amikor  harcba  indultak…  Az  ám,  a 
kutyafáját! A németeket nem a csatatéren verték meg. Orvul döfték le őket 
tőrrel, odahaza, a tűzhely mellett, az ágyban…

A vendéglős kidülledt szemmel mérte végig vendégeit, aztán a romok 
felé  fordult.  Arca  bíborvörös  lett.  Lassan  kihúzott  zsebéből  egy  köteg 
levelezőlapot, s tenyeréhez csapkodta:

-     Hiszen önök jártak a városban. Kérdem önöktől: láttak-e akár csak 
egyetlen  németet  is,  aki  öt  és  fél  lábnál  magasabb  termetű  lett  volna?  És 
bizonyára találkoztak ezekkel a proletárokkal, amikor hazatértek a gyárakból. 
Hallották-e, hogy akár csak egyetlenegynek is lett volna bátorsága hangosan 
kimondani  ezt  a  szót:  „Deutschland"?  Ehelyett  ezek  a  proletárok  a 
szocializmusról pusmognak a söröskorsó mellett.

A vendéglős most  ügyes mozdulattal  az asztalra dobta a levelezőlap-
csomagot,  úgy,  hogy  az  legyezőszerűen  nyílt  szét…  a  levelezőlapokon  a 
csontváz  fényképe  volt  látható  -  semmi  más,  csak  a  csontváz  meg  egy 
szárnyas sisakban díszelgő germán; a csontváz és mellette egy tizennégyes ka-
tona, teljes felszereléssel.

- Huszonöt  pfennig  darabja,  két  márka  ötven  tucatja  -  közölte  a 
vendéglős gőgös büszkeséggel. - Olcsóbban sehol nem kapják meg, ez még jó 
békebeli munka, színes fénykép, a szemekben fóliabetét van, ez felejthetetlen 
hatást  tesz… és  azt  hiszik  talán,  hogy  ezek  az  öt  és  fél  láb  magas  prolik 
vásárolják  a  levelezőlapjaimat?  Nyavalyát…  Azt  mondják,  ha  még  Kari 
Liebknechtet fényképeztem volna le a csontvázzal…

Megint elöntötte a vér, aztán egyszerre felnevetett:
- Várjanak csak!  Főúr,  tegyen a  mi  eredeti  borítékjainkba egy-egy 

tucat  levelezőlapot  az  uraknak… hja,  leleményesnek  kell  lenni… Mindjárt 
megmutatom  önöknek  a  szabadalmamat…  Százával  fogja  ezt  eladni  a 
Megláncolt  Csontvázhoz  címzett  vendéglőm…  Lépést  tartok  a  korral,  és 
mégsem engedek az elveimből…

A vendéglős eltávozott,  és csakhamar  egy szivardobozra emlékeztető 
kis ládikával tért vissza. A ládika tetején ugyancsak a csontváz fába égetett 
képmása ékeskedett.

- Nem  óhajtják  kipróbálni?  Ugyanolyan  jól  működik,  mint 
katódcsővel.  -  Gyorsan  beillesztette  a  vezetéket  és  a  fejhallgatókat,  s 
bekapcsolta  a  rádiót  az  asztal  alatt  felszerelt  konnektorba.  -  Három márka 
hetvenötbe  kerül,  persze,  fejhallgató  nélkül.  -  Átnyújtotta  a  fejhallgatót 



Hlinovnak. - Hallgathatja rajta Berlint, Hamburgot, sőt Párizst is, ha öröme 
telik benne. Mindjárt összekötöm a kölni székesegyházzal, éppen mise van, 
hallgathatja az orgonát, ez valami óriási… Fordítsa balra azt a forgatókart… 
Mi az, valami baj van? Úgy látszik, az az átkozott Stufer megint zavarja az 
adást. Mi?

- Ki zavarja az adást? - kérdezte Wolf a készülék fölé hajolva.
- Stufer,  egy tönkrement  írógépgyáros.  Részeges  fickó,  és  amellett 

őrült is… Két évvel ezelőtt rádióállomást állított fel a villájában. Aztán csődbe 
jutott. De nemrégiben megint működni kezdett a rádióadója…

Hlinov letette a fejhallgatót. A szeme furcsán csillogott.
- Wolf, fizessen és menjünk.
Néhány  perc  múlva,  amikor  végre  megszabadultak  a  bőbeszédű 

vendéglőstől és kiléptek a vendéglő kertjének kapuján, Hlinov teljes erőből 
megszorította Wolf kezét:

- Garint hallottam… Megismertem a hangját…

68.

Ugyanezen a reggelen, egy órával előbb, a domb nyugati lejtőjén épült 
Stufer-villa  félhomályban  derengő  ebédlőjének  asztalánál  ott  ült  Stufer,  és 
láthatatlan  partnerével  társalgott.  A  történeti  hűség  kedvéért  meg  kell 
jegyeznünk,  hogy  ez  az  egyoldalú  társalgás  csak  összefüggéstelen 
mondatfoszlányokból  és  szitkozódó  szavakból  állott.  A  hamuval  teleszórt 
asztalon üres borosüvegek és szivarvégek között ott hevert Stufer gallérja és 
nyakkendője  is.  Stufer  ingre  és  gatyára  vetkőzve  ült  az  asztalnál,  löttyedt 
mellét vakarta, tekintetét a hatalmas vascsillár egyetlen égő villanykörtéjére 
meresztette, s igyekezve visszatartani a csuklást és böfögést, dünnyögve és a 
legválogatottabb szavakkal szidta a részeg emlékezetében felmerülő emberi 
alakokat.

Hetet  ütött  az  ebédlő  faliórája,  ünnepélyesen,  mintha  toronyórának 
képzelné  magát.  Csaknem  ugyanekkor  egy  berobogó  gépkocsi  zúgása 
hallatszott a kapu előtt. Garin lépett be az ebédlőbe. Egész lényét átjárta a friss 
reggeli  szél,  arca  csúfondáros  volt,  fogai  villogtak,  bőrsapkája  a  tarkójára 
csapva:

-      Már megint korhelykedett egész éjjel?
Stufer  rásandított  vérben  forgó  szemével.  Tetszett  neki  ez  a  Garin. 

Bőkezűen  fizetett  mindenért.  Nem  alkudozott,  amikor  a  nyári  hónapokra 
kibérelte a villát, a borospincével együtt - s emellett megengedte Stufernak, 
hogy nyakára hágjon a rajnai óboroknak, a francia pezsgőknek és likőröknek. 
Stufernak sejtelme sem volt  róla,  mivel  foglalkozik ez az ember,  az ördög 



tudja, úgy látszik, spekuláns. De szidta, mint a bokrot, az amerikaiakat, akik 
két évvel ezelőtt tönkretették Stufert, megvetően beszélt a kormányról, az em-
bereket  pedig  általában  csőcseléknek  nevezte  -  és  Stufernak  ez  is  nagyon 
tetszett.  Aztán  meg  az  új  bérlő olyan finom falatokat  hozott  haza  autóján, 
amelyektől  Stufernak  még  a  legjobb  időkben  is  csurgott  a  nyála:  drága 
strassburgi pástétomokat, orosz kaviárt és ínyenceknek való camembert-sajtot, 
amelyen csak úgy nyüzsögtek a fehér kukacok. Az embernek egyébként még 
az a gyanúja is támadhatott, hogy az új bérlőnek beillett a számításaiba a villa-
tulajdonos állandó részegsége.

- Mintha bizony maga egész éjjel imádkozott volna - vágott vissza 
rekedten Stufer.

- Igen kellemesen töltöttem el az időt a lányokkal Kölnben, és mint 
látja,  friss  vagyok,  és  nem  alsónadrágban  üldögélek.  Maga  züllik,  Stufer, 
züllik. Hogy el ne felejtsem, olyan dologra hívták fel a figyelmemet, aminek 
nem nagyon örülök… Azt mondják,  a maga villája túlságosan közel  van a 
vegyészeti gyárakhoz… mintha egy lőporkamrában lakna itt az ember…

- Badarság! - ordította Stufer. - Valamelyik aljas disznó már megint 
áskálódik ellenem… Az én villámban a legnagyobb biztonságban van…

- Akkor jó. Adja ide a fészer kulcsát.
A  kis  láncocskán  lógó  kulcsot  forgatva  ujjai  közt,  Garin  kiment  a 

kertbe, ahol egy beüvegezett kis fészer állt; tetején árbocantennák meredeztek. 
Az  elhanyagolt  virágágyakon  itt-ott  színes  agyagtörpéket  lehetett  látni; 
valamennyit belepte a madárpiszok. Garin kinyitotta az üvegajtót, belépett a 
fészerbe, és kitárta az ablakokat. Egy darabig az ablakpárkányra könyökölve 
szívta a friss reggeli levegőt. Csaknem húsz órát utazgatott ide-oda autójában, 
hogy mindent elintézzen a bankokban és a különböző gyárakban. Most már 
minden rendben volt, és Garin nyugodtan várhatta huszonnyolcadikát.

Észre  sem  vette,  mennyi  időt  töltött  el  így,  az  ablaknál  álldogálva. 
Kinyújtózott, rágyújtott egy szivarra, bekapcsolta a dinamót, megvizsgálta és 
beállította  a  készüléket.  Aztán  a  mikrofon  elé  állt  és  hangosan,  tagoltan 
beszélni kezdett:

- Zoja,  Zoja,  Zoja,  Zoja… Halló,  halló,  halló… Minden úgy lesz, 
ahogy kívánod. Csak tudnod kell kívánni. Kellesz nekem. Nélküled céltalan az 
életem.  A  napokban,  Nápolyban  leszek.  Az  időpontot  holnap  közlöm. 
Aggodalomra nincs okod. Minden kedvezően halad…

Elhallgatott, mélyet szippantott szivarjából, aztán újra kezdte:
- Zoja, Zoja, Zoja…
Behunyta szemét. Halkan búgott a dinamó, s egymás után pattantak ki a 

láthatatlan villámok az antennából.
Ha  most  történetesen  egy  tüzéroszlop  vonul  el  az  ablak  előtt,  Garin 

valószínűleg annak a dübörgését sem hallotta volna meg. S azt sem hallotta 
természetesen, hogy a ház előtti kis rét végén megzördülnek a lejtőn leguruló 



kavicsok.  Azután  ötlépésnyire  a  pavilontól  szétnyíltak  a  bokrok,  és 
szemmagasságban egy revolver acélkék csöve villant meg.

69.

Rolling felvette a telefonkagylót:
- Igen.
- Itt  Szemjonov  beszél.  Éppen  most  sikerült  fognom  Garin 

rádióüzenetét. Megengedi, hogy felolvassam?
- Tessék.
- „Minden  úgy  lesz,  ahogy  kívánod.  Csak  tudnod  kell  kívánni"  - 

kezdte  olvasni  Szemjonov,  nagy  üggyel-bajjal  fordítva  az  orosz  szöveget 
franciára. Rolling szótlanul végighallgatta.

- Ennyi az egész?
- Ennyi.
- Írja  -  diktált  Rolling:  -  Azonnal  beállítani  a  rádióadót 

négyszázhuszonegy  méter  hullámhosszra.  Holnap,  tíz  perccel  az  előtt  az 
időpont előtt, amikor a mai rádióüzenetet fogta, kezdje el leadni a következő 
üzenetet:  „Zoja,  Zoja,  Zoja… Váratlan baleset  történt.  Sürgősen cselekedni 
kell. Ha kedves magának barátja élete, pénteken szálljon partra Nápolyban, és 
ott a Splendid-szállóban várja a további értesítéseket szombat délig." Ezt újra 
meg újra megismétli, hangosan és nyomatékosan. Megértette? Végeztem.

Rolling megnyomta a csengőt.
-     Azonnal  keressék  meg  és  hozzák  ide  Tiklinszkijt  -  adta  ki  a 

parancsot a besiető titkárának. - Maga pedig rögtön robogjon ki a repülőtérre. 
Béreljen vagy vásároljon - nekem mindegy - egy zárt utasszállító repülőgépet. 
Fogadjon fel  egy  pilótát  és  egy  fedélzeti  repülőgép-szerelőt.  Készítsen  elő 
mindent, hogy huszonnyolcadikán repülhessek…

70.

A nap hátralevő részét Wolf és Hlinov K.-ban töltötték. Csatangoltak az 
utcákon,  s  turistáknak  adva  ki  magukat,  elbeszélgettek  a  helybeliekkel  a 
legkülönbözőbb közömbös dolgokról. Amikor a kis városka nyugovóra tért, 
Wolf  és  Hlinov  elindultak  a  hegyekbe.  Éjfélkor  már  felkapaszkodtak  a 
domboldalon Stufer kertjébe. Úgy határoztak, hogy ha a rendőrség felfigyel 
rájuk, eltévedt turistáknak mondják magukat. Abból sem származhatik baj, ha 
őrizetbe veszik őket: hisz az egész város igazolni tudja alibijukat. Amikor a 



bokrok mögül eldördült a lövés, és nyilvánvaló volt, hogy Garinnak vége van - 
hiszen látni lehetett, mint repültek szerteszét koponyájának szilánkjai - Wolf 
és  Hlinov visszasiettek  a  városba,  és  nem egészen negyven perc alatt  már 
ismét ott voltak.

Átmásztak  az  alacsony  kerítésen,  óvatosan  a  bokrok  mögé  húzódva 
megkerülték a kis rétet  és  Stufer  háza elé értek.  Itt  megálltak és értetlenül 
körülnéztek. A kertben és a házban csend és nyugalom volt. Néhány ablakból 
világosság szűrődött ki. A nagy ajtó, amely egyenesen a kertre nyílt, tárva-
nyitva volt. Szelíd fény világította meg a kőlépcsőket, s az agyagtörpéket is, a 
dús fűben. A tornác felső lépcsőjén egy kövér férfi ült és halkan furulyázott. 
Mellette  egy  demizson.  Ugyanaz  a  férfi  volt  ez,  aki  reggel  váratlanul 
megjelent  az  ösvényen,  a  rádiópavilon  közelében,  s  a  lövés  hallatára 
megfordult  és  bizonytalan  léptekkel  visszasietett  a  házba.  Most  olyan 
kedélyesen üldögélt a lépcsőn, mintha semmi sem történt volna.

- Gyerünk - suttogta Hlinov. - Ennek végére kell járni.
- Az lehetetlenség, hogy elhibáztam volna a célt - mormogta Wolf.
Megindultak a tornác felé. Hlinov tisztes távolból megszólalt:
- Bocsánat, hogy alkalmatlankodunk… Kutya nincs itt?
Stufer  abbahagyta  a  furulyázást,  leeresztette  kezét,  megfordult  a 

lépcsőn, s nyakát előrenyújtva, figyelmesen szemügyre vette a két homályos 
alakot.

- Hát hogyne - mondta vontatottan. - Harapós kutya.
- Mi ugyanis eltévedtünk - magyarázta Hlinov. - A várromot akartuk 

megnézni, a megláncolt csontvázat… Megengedi, hogy itt megpihenjünk?
Feleletképpen  Stufer  valami  bizonytalan  hangot  hallatott.  Wolf  és 

Hlinov  meghajtották  magukat,  és  leültek  az  alsó  lépcsőfokra.  Mindketten 
izgatottak voltak, arcukon feszült figyelem ült. Stufer a magasból sandított le 
rájuk.

- Egyébként  -  mondta  -,  amikor  még  gazdag  voltam,  értékes 
vérebeket tartottam a kertben. Nem szerettem az arcátlan tolakodókat és az 
éjszakai  látogatókat.  (Hlinov  gyorsan  megszorította  Wolf  kezét,  mintha 
figyelmeztetni  akarná, hogy csak hallgasson.) De hát az amerikaiak tönkre-
tettek és most minden jött-ment naplopó országútnak tekinti a kertemet, pedig 
mindenütt  figyelmeztető táblák vannak kiszögezve,  hogy tilos az átjárás és 
ezer márka bírságot fizet, aki megszegi a tilalmat. Csakhogy Németország már 
nem az az ország, ahol tiszteletben tartják a törvényt és a tulajdont. Mondtam 
is  annak  az  embernek,  aki  kibérelte  a  villámat:  kerítse  körül  a  kertet 
szögesdróttal és fogadjon fel egy őrt. De nem hallgatott rám, úgy kell neki…

Wolf felvett egy kavicsot és elhajította a sötétben.
- Talán valami baj történt az ilyen látogatók miatt? - kérdezte.
- Túlzás  volna  azt  mondani,  hogy  „baj",  de  mindenesetre  történt 

valami kellemetlenség. Éppen ma reggel. De hát az a fő, hogy engem nem ért 
anyagi károsodás, és így nyugodtan szórakozhatom tovább.



Szájához emelte a furulyát, és néhány fülsértő hangot hallatott.
- Utóvégre  mi  közöm  hozzá,  hogy  itt  lakik-e  az  az  ember,  vagy 

Kölnben  dorbézol,  és  iszik  a  lányokkal?  Kifizetett  mindent  az  utolsó 
pfennigig… Senki sem tehet neki szemrehányást. De hát tudják, kicsit ideges 
volt az az úr. Hisz az ördögbe is,  a háború alatt igazán hozzászokhatott  az 
ember  a  revolverlövésekhez.  De  ő  erre  fogta  magát,  csomagolt  és 
alászolgája… Bánom is én… Fel is út, le is út.

- Végleg elutazott? - kérdezte váratlanul hangosan Hlinov.
Stufer  félig  felemelkedett  ültéből,  de  aztán  újra  lecsücsült.  Látni 

lehetett, amint zsíros arcára, amelyet megvilágított a szobából kiszűrődő fény, 
széles vigyor ült ki. Aztán fölényesen nevetni kezdett, csakúgy rengett belé a 
pocakja.

- Hát  persze,  hiszen  figyelmeztetett,  mielőtt  elment:  egész  biztos, 
hogy két úr érdeklődni fog nálam, elutazott-e vagy sem. Elutazott, elutazott, 
kedves uraim. Ha nem hiszik, jöjjenek, megmutatom a szobáit. Miért ne, ha 
olyan jó barátai? Parancsoljanak, győződjenek meg róla személyesen… Joguk 
van hozzá; kifizette a szobákat…

Stufer megint fel akart állni, de lába felmondta a szolgálatot. Most már 
egyetlen értelmes szót sem lehetett kihúzni belőle. Wolf és Hlinov visszatért a 
városba. Egész úton egy szót sem szóltak egymáshoz. Csak a hídon, a sötét 
folyó felett,  amelynek vizében egy lámpa, imbolygó fénye tükröződött,  állt 
meg Wolf hirtelen, s ökölbe szorította kezét:

- Hát ez meg miféle ördöngösség? Hiszen saját szememmel láttam, 
mint repedt szét a koponyája…

71.

A  cserépkályha  mellett  zömök,  köpcös  férfi  állt.  Simára  fésült, 
elválasztott hajában már ősz szálak csillogtak, érzékeny szemét kék szemüveg 
takarta. Lehorgasztott fővel hallgatta Hlinovot.

Hlinov eleinte a pamlagon ült, majd áttelepedett az ablakpárkányra, de 
onnan  is  felpattant  és  idegesen  járkált  fel  s  alá  a  szovjet  követség  kis 
fogadószobájában.

Garinról és Rollingról beszélt. Beszámolója pontos és logikus volt, de 
Hlinov  maga  is  érezte,  milyen  valószínűtlenek  azok  a  kusza  események, 
amelyeket most elmond.

- Tegyük fel,  hogy  mi  ketten  Wolffal  tévedünk… Annál  jobb,  mi 
lennénk a legboldogabbak, ha kiderülne, hogy következtetésünk téves volt. De 
mégiscsak  van  ötven  százalék  eshetősége  annak,  hogy  bekövetkezik  a 
katasztrófa.  Minket  csak  ez  az  ötven  százalék  érdekelhet,  ön,  mint  követ 



meggyőzheti az illetékeseket, hathat rájuk, felnyithatja a szemüket… Mindaz, 
amit  elmondtam, félelmetesen komoly. A készülék létezik. Selgának csak a 
kezét  kellett  volna  kinyújtania,  hogy  elérje.  Azonnal  cselekedni  kell,  még 
ebben a percben. Csak huszonnégy óra áll rendelkezésre, semmivel sem több. 
Holnap  éjjel  kell  kirobbannia  a  dolognak.  Wolf  K.-ban  maradt.  Megtesz 
mindent,  ami  emberileg  lehetséges,  hogy  óva  intse  a  munkásokat,  a 
szakszervezeteket, a város lakosságát, az üzemek igazgatóságát. De hát persze 
senki sem fog hinni neki… hiszen még ön is…

A követ továbbra is lehorgasztott fővel hallgatott.
- A  helyi  újság  szerkesztőségében  úgy  nevettek  rajtunk,  hogy  a 

könnyeik potyogtak… a legjobb esetben őrülteknek tartanak minket.
Hlinov két tenyere közé temette fejét - piszkos ujjai közül borzas haj 

csomók  meredeztek.  Lesoványodott  arcát  por  lepte.  Szinte  csak  a  szeme 
fehérje látszott, mint akinek valami borzalmas látomása van. A követ óvatos 
pillantást vetett rá szemüvege mögül:

- Miért nem fordultak már előbb hozzám?
- Nem  hivatkozhattunk  kézzelfogható  tényekre…  Csupa  feltevés, 

következtetés…  és  mindaz,  amit  mondunk,  olyan  fantasztikusnak  hangzik, 
hogy az őrület határát súrolja… Egy-egy pillanatra most is úgy tetszik nekem, 
hogy  mindjárt  felébredek,  és  megkönnyebbülten  lélegzem  fel…  De 
biztosíthatom önt, hogy észnél vagyok. Wolf meg én nyolc napja nem vet-
kőztünk le, nem aludtunk.

A követ rövid hallgatás után komoly hangon így felelt:
- Bizonyos vagyok benne, hogy ön nem csaló, Hlinov elvtárs. Sokkal 

valószínűbb, hogy egy rögeszme áldozata - a követ itt gyorsan felemelte kezét, 
hogy megállítsa Hlinovot, aki kétségbeesett mozdulatot tett -, de amit az ötven 
százalék  eshetőségről  mondott,  meggyőzően  hangzott.  Most  mindjárt 
elindulok, és megteszek minden tőlem telhetőt…

72.

Huszonnyolcadikán  kora  reggel  K.  városka  főterén  csoportokba 
verődött emberek álldogáltak. Egyesek arcán zavart meglepetés tükröződött, 
másokén  némi  riadalom.  Azt  a  bizonyos  kiáltványt  tárgyalták  meg,  amely 
csirizzel volt kiragasztva az útkereszteződéseken a házak falára.

„Senki  sem  volt  hajlandó  meghallgatni  kétségbeesett  
figyelmeztetésünket:  sem  a  hatóság,  sem  a  gyárigazgatóság,  sem  a  
szakszervezetek.  Felelősségünk  tudatában  állítjuk,  hogy  még  ma  pusztulás  
fenyegeti a gyárakat, a várost és az egész lakosságot. Megpróbáltuk elhárítani  



a  veszélyt,  de  nem  sikerült  elcsípnünk  az  amerikai  bankárok  gonosztevő 
bérenceit.  Meneküljetek,  hagyjátok  el  a  várost  és  a  síkságon  keressetek 
menedéket.  Az  istenre  kérünk,  higgyetek  nekünk,  ha  kedves  az  életetek  és  
gyermekeitek élete."

A rendőrség gyanította,  ki  írta ezeket  a  kiáltványokat,  s  megpróbálta 
kézre  keríteni  Wolfot.  Ő  azonban  eltűnt.  Déltájban  a  városi  hatóságok 
falragaszokat  bocsátottak  ki.  A falragaszokon  figyelmeztették  a  lakosságot, 
hogy semmi esetre se hagyják el a várost, s ne engedjék, hogy pánik törjön ki, 
mert  a  jelek  szerint  egy  fosztogató  banda  mesterkedéséről  van  szó:  az  a 
szándékuk, hogy az éjjel kirabolják az elhagyott házakat.

„Polgárok, fel akarnak ültetni titeket, őrizzétek meg józanságotokat. Ezt  
a bandát még ma leleplezzük, letartóztatjuk, és törvény elé állítjuk."

A  hatóságok  fején  találták  a  szöget:  az  ijesztő  titok  egyszerre 
szertefoszlott, mint a buborék. A város lakói megnyugodtak, és már nevettek 
is az egész dolgon: „Ügyesen kieszelték ezek az agyafúrt kópék! Kifosztották 
volna  az  üzleteket  és  lakásokat  -  ha-ha-ha!  És  mi,  ostobák,  egész  éjjel 
reszkettünk volna a félelemtől, ott, a síkságon."

Leszállt az est. Ugyanolyan volt, mint a többi ezer meg ezer este; most 
is alkonypír ragyogta be a kisváros házainak ablakait. A fákon elcsendesedtek 
a  madarak.  A  folyó  nyirkos  partjain  békák  kuruttyoltak.  A  téglából  épült 
templom  órája  eljátszotta  a  Wacht  am  Rheint -  hadd  pukkadjanak  azok  a 
koszos  franciák  -,  és  elütötte  a  nyolcat.  A kocsmák ablakaiból  szelíd  fény 
szűrődött ki,  a törzsvendégek lassan iddogáltak, bajuszukat áztatva a habzó 
sörben. A Megláncolt Csontvázhoz címzett város környéki vendéglő tulajdo-
nosa is megnyugodott már; fel-alá járkált az üres teraszon, szidta a kormányt, 
a szocialistákat és a zsidókat, meghagyta, hogy tegyék be a spalettákat, felült 
kerékpárjára, és elindult szeretőjéhez a városba.

Ugyanebben az órában a domb nyugati oldalán, a néptelen országúton, 
csaknem  nesztelenül,  kioltott  fényszórókkal  száguldott  egy  gépkocsi.  Az 
alkonypír  már  kialudt,  de  a  csillagok  még  nem ragyogtak;  a  hegyeken túl 
hideg fény ömlött szét: felkelt a hold. A rónaságon itt-ott fények sárgállottak. 
Csak a gyárak környékén pezsgett az élet.

A szakadék szélén, ott, ahol a várkastély romjai véget értek, két férfi 
üldögélt: Wolf és Hlinov. Még egyszer bejártak minden zugot, felmásztak a 
négyszögletes toronyra: sehol semmi nyoma Garin készülődéseinek. Egyszer 
úgy rémlett nekik, mintha egy autó száguldott volna a távolban. Füleltek és 
figyelmesen néztek abba az irányba. Csendes este volt, a földből ősi nyugalom 
áradt. Olykor a szellő virágok nyirkos illatát hozta el a völgyből.



- Megnéztem  a  térképet  -  mondta  Hlinov.  -  Ha  nyugat  felé 
ereszkedünk le, annál a kis állomásnál érünk le a vasúthoz, ahol a postavonat 
öt óra harminckor megáll. Nem hinném, hogy ott is volna rendőri ügyelet.

- Nevetségesen, ostobán végződött az egész - felelte Wolf. - Nagyon 
rövid idő telt el még azóta, hogy az ember megszűnt négylábú lény lenni és 
sikerült hátsó végtagjaira állnia. Túl nagy súllyal nehezedik még rá szellemi 
sötétségben eltöltött állati múltjának millió meg millió évszázada. Félelmetes 
dolog  az  emberi  tömeg,  ha  nem vezérli  egy  nagy  eszme.  Nem szabad  az 
embereket  vezetők  nélkül  hagyni,  mert  akkor  megint  négykézláb  akarnak 
mászni.

- Mi ütött magába, Wolf?
- Elfáradtam. - Wolf leült egy kőhalomra,  s könyökére támasztotta 

erős  állát.  -  Hát  gondolt  volna  rá  akárcsak  álmában  is,  hogy 
huszonnyolcadikán, mint szélhámosokat és fosztogatókat fülelnek le minket? 
Ha látta volna, milyen pillantásokat váltottak ezek a hatósági emberek, amikor 
ott álltam előttük és majd kiadtam a lelkemet, hogy meggyőzzem őket… Ó, 
micsoda tökfilkó vagyok! És nekik van igazuk, úgy bizony! Sohasem fogják 
megtudni, milyen veszély fenyegette őket…

- Ha maga, akkor nem lő rá, Wolf…
- Ördögöt… Ha nem hibázom el  a  célt… Szívesen  ülnék tíz  évet 

fegyházban, csak hogy bebizonyítsam ezeknek az idiótáknak…
Wolf  hangja  most  erősen  visszhangzott  a  romok  között. 

Harminclépésnyire a két beszélgető férfitól, egy omladozó fal árnyékában ott 
settenkedett Garin mint a vadász, amikor dürgés idején siketfajdra leselkedik. 
Világosan látta a szakadék szélén ülő két férfi körvonalait, világosan hallott 
minden  szót.  Végigkúszott  a  fal  vége  és  a  torony közötti  szabad  térségen. 
Azon  a  helyen,  ahol  a  torony  lábához  a  Megláncolt  Csontváz  boltozatos 
barlangja csatlakozott, egy homokkőoszlop töredéke hevert. E mögött tűnt el 
Garin.  Kőropogás  és  rozsdás  vas  csikorgása  verte  fel  a  csendet.  Wolf 
felpattant:

- Hallotta?
Hlinov a kőhalom felé pillantott, ahol éppen akkor tűnt el Garin a föld 

alatt. Mindketten odarohantak. Körüljárták a tornyot.
- Itt rókák tanyáznak - mondta Wolf.
- Nem, inkább valami éjszakai madár kiáltása lehetett.
- Jó lesz menni innen. Már mindketten hallucinálni kezdünk…
Amikor  a  meredek  ösvényhez  értek,  amely  a  romoktól  a  hegyi  útra 

vezetett,  ismét  zajt  hallottak:  mintha  valami  lezuhant  vagy  elgurult  volna. 
Wolf összerázkódott. Sokáig lélegzetvisszafojtva hallgatóztak. Mintha maga a 
csönd csengett volna fülükben. „Szpli-szpli-szpli-szpli" - csicseregte lágyan és 
szaggatottan  egy  láthatatlan  esti  fecske,  hol  itt,  hol  ott  röpködve,  egészen 
alacsonyan.

- Menjünk.



-      Igen, menjünk. Ostoba dolog. 
Most már határozott léptekkel, hátra sem fordulva, megindultak lefelé. S 

ez megmentette egyikük életét.

73.

Wolf  nem  minden  alap  nélkül  állította,  hogy  látta,  amint  szilánkok 
röppennek szét Garin koponyájából. Amikor Garin egy pillanatra elhallgatott a 
mikrofon  előtt  és  az  asztal  szélén  füstölgő  szivarja  után  nyúlt,  az  ebonit 
hallgató,  amelyet  füléhez  szorított,  hogy  üzenetének  leadása  közben 
ellenőrizze hangját, egyszerre pozdorjává tört és szilánkjai szerteröppentek a 
szélrózsa minden irányába. Ugyanakkor dörrenést hallott, és nyilalló fájdalmat 
érzett  koponyája  bal  oldalán.  Abban  a  szempillantásban  oldalára  vágódott, 
majd így a földön fekve átfordult a hasára és mozdulatlanná dermedt. Hallotta, 
mint ordít fel Stufer, s mint csikordul meg a kavics, futó emberek léptei alatt.

„Kinek a műve ez: Rollingé vagy Selgáé?" - Ezen a talányon törte a 
fejét,  mikor  két  órával  később  Köln  felé  robogott  autóján.  De  csak  most 
sikerült megfejtenie, amikor kihallgatta a szakadék szélén beszélgető két férfi 
szavait. Micsoda fenegyerek ez a Selga! Hanem azért ez mégsem volt szép 
tőle, ilyen meg nem engedett eszközökhöz folyamodni.

Félretolta  az  oszloptöredéket,  amely  elfedte  az  aknanyílás  rozsdás 
tetejét,  átsurrant  a  föld  alatti  folyosón,  s  kezében  egy  villanylámpával, 
felkapaszkodott  az  omladozó  lépcsőkön  a  normann  torony  falába  vágott 
középkori börtöncellába. Két és fél lépés hosszú és ugyanilyen széles, sötét, 
zárka  volt  ez.  Falában  még  láthatók  voltak  a  bronzkarikák  és  láncok.  A 
szemközti fal mellett, egy durván összetákolt állványon volt elhelyezve Garin 
készüléke;  alatta  négy  bádogdoboz,  dinamittal  megtöltve.  A  készülék 
csövének  torkolatával  szemben  át  volt  fúrva  a  fal;  külső  oldaláról  a 
Megláncolt Csontváz fedte el ezt a nyílást.

Garin eloltotta a lámpát, félretolta a csövet, majd kinyúlt a nyíláson és 
ledöntötte  a  csontvázat.  A  koponya  leesett  a  csontvázról  és  elgurult.  A 
nyíláson keresztül látni lehetett a kivilágított gyárakat. Garinnak éles szeme 
volt. Még az épületek között mozgó parányi emberi alakokat is ki tudta venni. 
Egész  testében megremegett.  Fogait  összeszorította.  Nem hitte  volna,  hogy 
ilyen nehéz lesz eljutni eddig a pillanatig. A készülék csövét ismét a nyílás 
felé  fordította  és  beállította.  Lehajtotta  a  hátsó  fedelet,  s  megvizsgálta  a 
gúlácskákat. Mindezt már egy héttel ezelőtt előkészítette. A másik készülék és 
a régi modell lent volt a kiserdőben, a gépkocsiban.

Rácsapta a készülékre a fedelet, s kezét a gyújtómágnesre tette, amely 
automatikusan gyújtotta meg a gúlácskákat.  Minden ízében reszketett.  Nem 



lelkiismeretfurdalás volt az, amitől most kiverte a hideg verejték (ugyan, kinek 
van  már  lelkiismerete  a  világháború  után!),  nem  is  a  félelem  (sokkal 
könnyelműbb volt, semhogy félni tudott volna), s nem is a pusztulásra ítéltek 
iránti  szánalom (túlságosan messze  voltak).  De Garin ijesztő  világossággal 
ismerte  most  fel,  hogy  abban  a  pillanatban,  amint  megforgatja  a  készülék 
forgattyúját, ezzel az egyetlen mozdulattal az emberiség ellensége lesz. Érezte 
a pillanat  fontosságát,  s  ez  a merőben esztétikai  élmény volt  az,  ami  most 
megborzongatta.

Egy  pillanatra  még  le  is  vette  kezét  a  forgattyúról,  hogy  a  zsebébe 
nyúljon  cigarettáért.  De  hevesen  lüktető  agya  megállította  kezének  ezt  a 
mozdulatát:  „Halogatod  a  dolgot,  gyönyörködni  akarsz…  De  hiszen  ez 
őrültség"…

Megcsavarta  a  gyújtómágnest.  Sisteregve  lobbant  fel  a  láng  a 
készülékben. Garin lassan forgatni kezdte a mikrométercsavart.

74.

Hlinov vette észre először a furcsa fénygomolyagot, magasan, fenn az 
égen.

- Nézze csak, ott is van egy - mondta halkan. Megálltak a szakadék 
szélén,  és  fejüket  az  égnek emelve,  bámulták  a  különös tüneményt.  A fák 
körvonalai felett, valamivel alacsonyabban, mint az első fénygomolyag, most 
még egy tüzes gomolyag bontakozott ki, és szikrákat hányva, mint a leégett 
rakéta, lefelé zuhant…

- Madarak égnek - suttogta Wolf. - Odanézzen! - Az erdő felett, a 
levegőég  fénylő  sávján,  sebesen,  egyenetlen  szárnycsapásokkal  repült  egy 
éjjeli  fecske - talán éppen az,  amelyiknek imént  a hangját hallották.  Aztán 
lángra lobbant, s bukdácsolva alázuhant.

- Nekimennek a vezetéknek.
- Miféle vezetéknek?
- Hát nem látja, Wolf?
Hlinov most egy fénylő fonálra mutatott, amely nyílegyenesen húzódott 

a levegőben, mint valami izzó tű. Az izzó fonál fentről, a romok közül indult 
ki,  és  az  anilintársaság  gyárai  felé  lövellt.  Lángra  lobbant  levelek  és  égő 
gomolyagként alázuhanó madarak jelezték útját. Most fénye szinte vakítóvá 
vált - az izzó fonál egy széles szakaszon átvágta az útjába eső erdei fenyők 
fekete falát.

- Leereszkedik! - kiáltotta Wolf. Csak ennyit tudott mondani. Most 
már  mindketten  megértették,  miféle  fonál  ez.  Kővé  dermedve  álltak  ott,  s 
szinte megbabonázva követték tekintetükkel  az  izzó sugár irányát.  A sugár 



most az egyik gyárkéményt érte; a kémény megingott, majd összeroppanva, 
kellős  közepén  kettétört  és  lezuhant.  De  mindez  oly  távol  történt,  hogy  a 
zuhanás robaját nem lehetett hallani.

Szinte  ugyanabban  a  pillanatban  az  összeroppant  kéménytől  balra 
húzódó hosszú épület teteje felett gőzoszlop tört a magasba; lassan rózsás színt 
öltött, majd elkeveredett a fekete füsttel. Ugyancsak a kéménytől balra, kissé 
odább,  egy  négyemeletes  épülettömb  állt.  Most  egyszerre  valamennyi 
ablakában  kialudt  a  fény.  S  felülről  lefelé,  cikcakkosan,  újra  meg  újra 
végigszántott az épülettömb egész homlokzatán egy tüzes vonal…

Hlinovból  ijedt  kiáltás  tört  ki…  Az  épület  süppedni  kezdett,  majd 
összedőlt, s meztelen vázát füstfelhők borították el.

Wolf  és  Hlinov csak most  tértek magukhoz kábulatukból,  s  hanyatt-
homlok rohantak fel a hegynek, a várromok felé. Átvágva a kanyargós úton, 
felkapaszkodtak a meredélyen, a mogyoróbokrok és bozótok közt. Újra meg 
újra  orra  buktak,  és  lecsúsztak  a  meredek  lejtőn.  Mindketten  ordítoztak és 
szitkozódtak - egyikük oroszul,  másikuk németül.  S most  egyszerre valami 
tompa morajra lettek figyelmesek - mintha maga a föld sóhajtozott volna.

Megfordultak.  Most  egész  kiterjedésében  látható  volt  a  sok-sok 
kilométerre  húzódó  gyár.  Az  épületek  fele  lángban  égett,  mint  megannyi 
papírházikó.  Alulról,  a  város  felől,  sárgásszürke  füst  emelkedett  sebesen  a 
magasba.  A  hiperboloid  sugara  vadul  táncolt  az  épületek  romjai  között; 
nyilván  a-  legfontosabb  célpontot:  a  robbanó  félkészgyártmányok  raktárát 
kereste.  Vöröses  fény  öntötte  el  az  égboltot.  Füstfelhők,  sárga,  barna  és 
ezüstfehér  szikrákat  szóró  fénykévék  kígyóztak  felfelé,  még  a  hegyek 
csúcsánál is magasabbra.

- Ah, késő! - kiáltott fel Wolf.
Látni  lehetett,  amint  az  utak fehér szalagjain valami  alaktalan tömeg 

kúszik  a  város  felől.  A  folyó ezüstcsíkját,  amelyben  ott  tükröződött  ez  az 
egész iszonyatos tűzvész, fekete pontok pettyezték. Menekült a lakosság - az 
emberek a síkság felé futottak.

- Késő, késő! - kiáltozta Wolf. Szája habzott, állán vér csurgott végig.
Csakugyan  elkéstek.  A  város  és  a  gyár  között  elterülő  füves  mező, 

amelyet  téglatetők hosszú  sorai  borítottak,  egyszerre  felemelkedett.  A föld 
felpuffadt. Ez volt az első, amit a szem meglátott. Ugyanebben a pillanatban 
vadul lobogó lángnyelvek törtek elő a föld alól, a hasadékokon. S a lángok 
közül izzó gázzal kevert tűzoszlop kígyózott felfelé,  soha nem látott vakító 
fénnyel. Mintha az égbolt is felemelkedett volna az egész síkság fölött. Zöld 
és rózsaszínű fény töltötte  be az egész  teret.  Mint  napfogyatkozáskor,  úgy 
rajzolódott ki ebben a fényben minden egyes ágacska, minden egyes fűcsomó, 
minden egyes kőszikla - és két-két kővé meredt, fehér emberi arc.

Dörgés. Fülsiketítő robaj.  Elbődült a meghasadt föld. Megremegtek a 
hegyek.  Orkán cibálta  és  hajlította  a  fákat.  Kövek és  pernyék röpködtek a 
levegőben. Füstfelhők borították el a síkságot is.



Minden elsötétedett, s a sötétségben még egy robbanás hallatszott - az 
előbbinél is félelmetesebb. Sötét, rozsdaszínű, émelyítő fény itatta át a füstös 
levegőt.

A viharos szél, s a kövek és faágak lavinája feldöntötte és a szakadékba 
sodorta Hlinovot és Wolfot.

75.

- Jansen kapitány, partra akarok szállni.
- Parancsára.
- Azt akarom, hogy maga is velem jöjjön.
Jansen  fülig  pirult  örömében.  Egy  perc  múlva  már  az  áttetsző  vízre 

eresztették az  Arizona fedélzetéről  a  hatevezős,  fényezett  csónakot.  Három 
napbarnított  matróz  kúszott  le  a  kötélen  az  evezőspadra.  Megragadták  a 
lapátokat, és mozdulatlanná dermedve ültek helyükön.

Jansen  a  hajólépcsőnél  várt.  Zoja  még  nem jött  -  tétova  tekintettel, 
tűnődve  nézte  Nápoly  lépcsőzetesen  emelkedő  körvonalait,  amelyek 
elmosódottan vibráltak a rekkenő hőségben, a város fölött  emelkedő ősrégi 
erőd terrakotta-falait  és tornyait, s a Vezúv lustán füstölgő csúcsát.  A szél-
csendben a tenger tükörsima volt.

Csónakok serege ringott lomhán az öbölben. Az egyik csónakban egy 
magas  termetű  öregember  evezett  állva  farevezőjével  -  olyan  volt,  mintha 
Michelangelo valamelyik rajzából lépett volna elő. Ősz szakálla dúsan omlott 
alá  toldott-foldott,  rongyos,  sötét  színű  köpenyére,  fejét  borzas  fehér  haj 
koronázta, vállán vászontarisznya.

Ez az ember Peppo volt, a koldus, akit errefelé mindenki ismert.
Saját csónakján evezett ki a hajók elé alamizsnát kérni. Előző nap Zoja 

egy százdolláros bankjegyet dobott le neki a fedélzetről, s a koldus most ismét 
az Arizona felé evezett csónakján. Peppo a régi Olaszország utolsó rajongója 
volt, az istenek és a múzsák kegyence. Mindez ma már visszavonhatatlanul a 
múlté.  Senki  sem  sírt  már  boldogságában,  amikor  megpillantotta  az  ódon 
köveket. Azoknak a festőknek a csontjai, akik valaha csengő arannyal fizettek, 
hogy lefesthessék Peppót Cecilius Iucundus pompeji házának romjai közt, ott 
porladtak a csatamezőkön. Sivár lett a világ.

Lassan forgatva az evezőt, Peppo végigsiklott csónakjával az Arizona 
zöldes visszfényben úszó fedélzete mentén, felemelte bozontos szemöldökű, 
ráncos arcát - régi érmeken láthatunk ilyen fenséges arcokat -, és kinyújtotta 
kezét. A neki járó áldozatot követelte. Zoja kihajolt a korláton, és azt kérdezte 
Peppótól olaszul:

- Találd ki, Peppo: páros-e vagy páratlan?



- Páros, Signora.
Zoja egy köteg, ropogós bankjegyet dobott le neki a csónakba.
- Köszönöm, szépséges Signora - mondta méltóságteljesen Peppo.
Most  már  semmi  ok  sem volt  rá,  hogy  Zoja  tovább  is  késlekedjék. 

Megkapta Peppótól a kívánt jóslatot: feltette magában, hogy ha odaevez az 
öreg koldus és kérdésére azt feleli, hogy „páros", úgy minden jó lesz.

De  azért  még  mindig  balsejtelmek  gyötörték:  hátha  tőrbe  csalják  és 
rendőrök  várják  a  Splendid-szállóban?  De  fülében  még  ott  csengett  a 
parancsoló hang: „… Ha kedves a barátja élete"… Nem volt más választása, 
mennie kellett.

Lebocsátkozott a csónakba. Jansen a kormánynál ült, meglendültek az 
evezők,  s  a  csónak  könnyedén  siklott  Santa  Lucia  partjai  felé.  Már  látni 
lehetett  a  házakat  külső  lépcsőikkel,  a  kifeszített  kötelekre  aggatott 
fehérneműket  és  rongyokat,  a  hegyoldalba  vágott,  lépcsőzetesen  emelkedő 
szűk  utcácskákat,  a  félmeztelen  gyerekeket,  a  kapuk  előtt  álldogáló 
asszonyokat,  a  legelésző  rőt  színű  kecskéket,  az  osztrigaárusok  bódéit 
közvetlenül a víz mellett, s a parti sziklákra kiterített halászhálókat.

Alig ért el a csónak a part zöld cölöpéihez, toprongyos alakok, korallt és 
melltűket kínáló árusok és szállodai ügynökök egész hada rohant le feléjük a 
lépcsőkön. Ostorokkal hadonászva ordítottak a bérkocsisok kétfogatú hintójuk 
mellett, s félmeztelen fiúcskák bukfenceztek lábaik előtt, üvöltözve követelve 
a nekik járó sarcot a szépséges látogatótól.

-     Splendid - mondta Zoja, Jansennel együtt helyet foglalva az egyik 
hintóban.

76.

A  szállodában  Zoja  megkérdezte  a  portástól,  nem  érkezett-e  levél 
Madame  Lamolle  nevére.  Egy  rádiótelegramot  nyújtottak  át  neki.  „Várjon 
szombat estig" - így hangzott a szöveg; aláírás nem volt rajta. Zoja vállat vont, 
megrendelte  a  szobákat,  aztán  elhajtatott  Jansennal,  hogy  megtekintse  a 
várost. Jansen azt indítványozta, hogy menjenek múzeumba.

Zoja tekintete unottan siklott végig a reneszánsz hideg szépségein. Ezek 
a  nők merev  brokátot  viseltek,  nem vágatták  le  a  hajukat,  nyilván nem is 
fürödtek minden nap, és olyan hatalmas vállakkal és csípőkkel büszkélkedtek, 
amelyekért minden kofaasszony szégyellné magát Párizsban. Még unalmasabb 
volt  végignézni  a  római  császárok  márványfejeit  vagy  a  megzöldült 
bronzszobrokat - kár volt ezeket kiásni a földből! Nem volt érdekesebb a pom-
peji freskók naiv pornográfiája sem. Mondhatnak, amit akarnak, a régi Rómá-
nak és a reneszánsznak durva ízlése volt. Ezeknek az embereknek nem volt 



érzékük  a  cinizmus  finomságai  iránt.  Megelégedtek  a  felhígított  borral, 
lomhán csókolóztak dús keblű és erényes nőkkel, s izmaikkal és vitézségükkel 
kérkedtek,  önmagukat  túlélt  századok  holt  terhét  cipelték  magukkal,  merő 
kegyeletből. Nem tudták, milyen érzés kétszáz kilométeres óránkénti sebes-
séggel robogni versenyautón. Vagy gépkocsi, repülőgép, villamosság, telefon, 
rádió, lift, divatos szabók és csekk-könyvek segítségével (hiszen tizenöt perc 
alatt annyi aranyat kaphat az ember csekkre, amennyit az egész ókori Róma 
nem  ért  meg),  az  utolsó  cseppig  kisajtolni  az  élet  minden  pillanatából  a 
gyönyört.

- Jansen - szólt Zoja. (A kapitány fél lépéssel mögötte haladt, peckesen, 
rézvörös arccal, talpig fehérben, frissen vasalt öltözékben, s látszott rajta, hogy 
bármilyen ostobaságra kapható.) - Jansen, kár az időért, unatkozom.

Egy  vendéglőbe  hajtattak.  Vacsora  közben,  két  fogás  között,  Zoja 
felkelt, átvetette Jansen vállán szép, meztelen karját, és kifejezéstelen arccal, 
félig csukott szemmel táncra perdült. Persze a vendégek majd felfalták bámész 
tekintetükkel.  A  tánc  felkeltette  mindkettőjük  étvágyát,  szomjúságát.  A 
kapitánynak  remegett  az  orrcimpája,  tányérjára  meredt,  mert  félt,  hogy 
szemének  csillogása  elárulja  izgalmát.  Most  már  tudta,  milyenek  a 
milliárdosok szeretői. Sokat táncolt már életében, de még sohasem tapintottak 
kezei  ilyen  finom,  hosszú,  idegesen  vibráló  hátat,  s  orra  még  sohasem 
szippantott be ilyen bódító illatot, amilyent ennek a nőnek a bőre és parfümje 
árasztott. És a hangja, ez a dallamos és fölényesen gúnyos hang… és emellett 
milyen okos ez a nő… S milyen sikkes…

Amikor kiléptek a vendéglőből, Jansen megkérdezte:
- Mit  parancsol,  hol  töltsem  az  éjszakát:  a  jachton  vagy  a 

szállodában?
Zoja gyors, különös pillantást vetett rá, aztán nyomban elfordította fejét. 

Nem felelt.

77.

Zoja megmámorosodott a bortól és a tánctól. „O-la-la, mintha bizony 
bárkinek is számadással tartoznék!" Jansen izmos karjára támaszkodva lépett 
be a szálloda kapuján. A portás barnásfekete, jellegzetesen nápolyi ábrázatán 
kaján vigyorgás jelent meg, amikor átadta a kulcsot. Zoja gyanút fogott:

- Van valami újság?
- Ó, semmi, Signora.
Zoja most Jansenhoz fordult:
- Menjen a dohányzóba, szívjon el egy cigarettát, és ha nem untatja a 

társaságom, utána elbeszélgethetünk egy kicsit. Majd letelefonálok magáért…



Könnyed léptekkel megindult felfelé a lépcső vörös szőnyegén. Jansen 
még  mindig  ott  állt.  A  lépcsőkanyarnál  Zoja  hátrafordult  és  rámosolygott 
Jansenra. Jansen mámorosan támolygott be a dohányzóba, és leült a telefon 
mellé.  Rágyújtott  egy  cigarettára  -  hiszen  így  parancsolta  Zoja.  Aztán 
hátradőlt a karosszékben és elképzelte magának, ami odafenn történik:

…  Most  lépett  be  Zoja  a  szobába…  Levetette  kalapját  és  fehér 
szövetköpenyét…  Lassú,  lusta  és  kissé  ügyetlen  mozdulatokkal,  mint  egy 
süldőlány,  vetkőzni  kezd…  Ruhája  lehullott  róla,  keresztüllép  rajta.  Most 
megáll a tükör előtt… Csábosán, tágra nyílt szemmel nézi magát a tükörben… 
Persze,  persze,  cseppet  sem siet  -  ilyenek a nők… Ó, Jansen kapitány tud 
várni… Zoja  telefonja  az  éjjeliszekrényen van… Eszerint  Zoját  az  ágyban 
találja… Most felkönyököl, kinyújtja kezét a telefon után…

De a telefon nem szólalt meg. Jansen behunyta szemét, hogy ne lássa 
azt  az  átkozott  készüléket…  huh,  a  kutyafáját,  mégsem  való,  hogy  fülig 
szerelmes  legyen,  mint  valami  kamasz…  és  hátha  meggondolta  a  dolgot? 
Jansen felpattant. Előtte állt - Rolling. A kapitánynak arcába szökött a vér.

- Jansen kapitány - szólalt meg Rolling csikorgó hangon. - Köszönöm 
Madame Lamolle iránt tanúsított gondos figyelmét, de ma már nincs szüksége 
önre. Felkérem, térjen vissza a jachtra, és vegye át a szolgálatot…

- Parancsára - motyogta Jansen.
Rolling nagyon megváltozott ez alatt az egy hónap alatt. Arckifejezése 

sötétebb lett,  szeme beesett,  pofaszakálla vörösesfehér sortéként borította el 
két orcáját. Meleg zakó volt rajta, pénzzel és csekk könyvekkel kitömött belső 
zsebei  kiduzzadtak  a  mellén…  „Bal  kézzel  behúzni  egyet  a  halántékába, 
jobbal  egy  rézsútosat  a  pofájába  -  és  mindjárt  kiadná  a  páráját  ez  a  rút 
varangy" - feszítette a düh Jansen kapitány vasökleit. Ha e pillanatban itt van 
Zoja, s csak egy szemrebbenéssel bátorítja a kapitányt, Rollingot lepedőben 
viszik haza.

- Egy  óra  múlva  ott  vagyok  az  Arizonán  -  mondta  szemöldökét 
ráncolva, parancsoló hangon Rolling.

Jansen  felkapta  az  asztalról  sapkáját,  mélyen  a  homlokába  húzta  és 
eltávozott.  Felpattant  egy  bérkocsira:  „a  partra!"  Úgy érezte,  hogy  minden 
járókelő gúnyosan mosolyogva néz rá: „no, ezt jól képen törölték!" Egy csomó 
aprópénzt  nyomott  a  kocsis  markába  és  beugrott  a  csónakba:  „Szaporán 
azokkal  az  evezőkkel,  lusta  népség!"  Felfutott  a  hajólépcsőn  a  jachtra,  és 
rárivallt helyettesére: „Micsoda disznóól van ezen a fedélzeten!" Bezárkózott 
fülkéjébe, még a kulcsot is ráfordította, s úgy, ahogy volt, sapkában, végigdőlt 
az ágyon. Fogait csikorgatta és halkan morgott.

Pontosan egy óra múlva felhangzott az őr kiáltása; halk hang válaszolt 
rá a víz felől. Megcsikordult a hajólépcső. A kapitány helyettese vidám, érces 
hangon elkiáltotta magát:

- Mindenki a fedélzetre!



Megérkezett  a  jacht  tulajdonosa.  Jansen,  ha  meg  akarta  menteni 
önérzetének maradványait, úgy kellett fogadnia, mintha mi sem történt volna a 
parton.  Méltóságteljes  nyugalommal  lépett  ki  a  parancsnoki  hídra.  Rolling 
felment hozzá, meghallgatta jelentését, amelyből tudomásul vette, hogy a hajó 
kitűnő állapotban van,  majd kezet  fogott  vele.  A találkozás hivatalos része 
ezzel lezajlott. Rolling rágyújtott egy szivarra - s most itt állt ez a szánalmas 
kis szárazföldi lény, sötét, meleg öltözékében, hogy tönkretegye az Arizona 
választékos eleganciáját és elcsúfítsa a Nápoly fölé boruló égboltot.

Már éjfél volt. Az árbocok és vitorlarudak között szikráztak a csillagok. 
Az öböl vizének bazaltfekete tükre visszaverte a város és a hajók fényeit. Egy 
kis  vontatógőzös  szirénája  hasított  bele  a  csendbe,  aztán  elhallgatott.  A 
távolban olajosan fénylő, izzó oszlopok imbolyogtak.

Rollingot mintha teljesen lefoglalta volna szivarja; sűrűn szippantgatott 
belőle,  s  füstgomolyagokat  eregetett  a  kapitány  felé.  Jansen  feszesen  állt 
előtte.

- Madame Lamolle a parton óhajtott maradni - mondta Rolling. - Ez 
persze merő szeszély, de mi, amerikaiak, mindig tiszteletben tartjuk a hölgyek 
akaratát, még ha nyilvánvaló is, hogy csak különcködésről van szó.

A kapitány kénytelen volt főhajtással kifejezésre juttatni, hogy egyetért 
főnökével. Rolling ajkához emelte bal kezét, és szopogatni kezdte keze fején a 
bőrt.

-    Reggelig itt maradok a jachton, sőt az is lehet, hogy az egész holnapi 
napot  itt  töltöm…  Nem  szeretném,  ha  itt-tartózkodásomat  valahogy 
félremagyaráznák…  (Miután  megelégelte  a  szopogatást,  kezét  a  hajófülke 
nyitott ajtaján kiszűrődő fény felé tartotta.) Na, jól van… tehát nem szeretném, 
ha  félremagyaráznák…  (Jansen  most  Rolling  kezére  nézett,  s  karmolás 
nyomait  fedezte  fel  rajta.)  Kielégítem a  kíváncsiságát:  várok  valakit  ide  a 
jachtra.  De  az  illető  nem  számít  rá,  hogy  itt  talál.  Bármely  órában 
megérkezhetik. Intézkedjék, hogy azonnal jelentsék nekem, mihelyt felszállt a 
hajóra. Jó éjszakát.

Jansen nem tudott magához térni. Erőlködött, hogy valamit megértsen 
abból, ami történt. Madame Lamolle a parton maradt. Miért? Szeszélyből… 
Vagy talán őt várja? De mit jelentenek ezek a friss karmolások a főnök kezén? 
Valami  történt… és hátha átmetszett  torokkal  fekszik az ágyon? Vagy egy 
zsákban az öböl lenekén? A milliárdosok nem válogatósak az eszközökben.

A  vacsoránál  Jansen  egy  pohár  whiskyt  kért  szóda  nélkül  a  tiszti 
étkezdében, hogy kissé kitisztuljon az agya. A kapitány helyettes beszámolt 
neki  a  mai  újságok  szenzációjáról:  szörnyű  robbanás  történt  a  német 
anilintársaság gyáraiban, a gyárak tőszomszédságában fekvő kis városka el-
pusztult, s a robbanásnak több mint kétezer áldozata volt.

-  Disznó  szerencséje  van  a  mi  főnökünknek  -  mondta  a  kapitány 
helyettes.  -  Az  anilingyárak  pusztulásán  annyit  keres,  hogy  felvásárolhatja 



egész  Németországot,  szőröstül-bőröstül,  Hohenzollernjaival  és 
szociáldemokratáival együtt. Ürítem poharam a főnök egészségére.

Jansen magával vitte az újságokat fülkéjébe. Figyelmesen végigolvasta 
a  robbanásról  szóló  jelentéseket  és  a  különböző  feltevéseket  a  robbanás 
okairól - egyik ostobább volt, mint a másik. A lapok hasábjai Rolling nevétől 
tarkálltak. A divatrovatban máris jelezték, hogy az elkövetkező szezonban a 
pofaszakáll lesz divatos, puhakalap helyett pedig a kürtőkalap. Az Excelsior 
első  oldalán  az  Arizona  fényképe  volt  látható,  s  ovális  keretben  Madame 
Lamolle  gyönyörű feje.  Amikor  Jansen megpillantotta  ezt  a  képet,  teljesen 
elvesztette önuralmát. Aggodalma egyre fokozódott.

Éjjel két órakor kilépett fülkéjéből.  Látta, hogy Rolling ott ül a felső 
fedélzeten  egy  karosszékben.  Erre  visszatért  fülkéjébe.  Ledobta  magáról 
ruháját, meztelen testére rendkívül finom, könnyű gyapjúruhát öltött, sapkáját, 
cipőjét és pénztárcáját egy gumizacskóba kötözte. Hármat ütött az óra. Rolling 
még mindig ott  ült  a  karosszékben.  Négykor is ott  ült,  de lekókadt feje és 
élettelennek  látszó  sziluettje  elárulta,  hogy  alszik.  Egy  perc  múlva  Jansen 
nesztelenül leereszkedett a horgonyláncon a vízbe, és a part felé úszott.

78.

-     Madame Zoja, kár nyugtalankodni: a telefont és csengőt elvágtuk.
Zoja  visszaült  az  ágy  szélére.  Ajka  dühös  mosolyra  rándult.  Sztasz 

Tiklinszkij  elterpeszkedett  karosszékében  a  szoba  közepén,  bajuszát 
pödörgette,  s  lakkcipőjét  nézegette.  Dohányozni  mégsem  mert  -  Zoja 
határozottan megtiltotta, márpedig Rolling szigorú utasítást adott neki, hogy 
udvariasságot tanúsítson a hölgy iránt.

Megpróbálta Zoját varsói és párizsi szerelmi kalandjaival szórakoztatni, 
de Zoja olyan megvetően nézett a szemébe, hogy Tiklinszkijnek torkán akadt 
a szó. Mit volt mit tenni, kénytelen volt befogni a száját. Már hajnali öt felé 
járt az idő. Zoja hiába próbálkozott furfanggal, csábítással - minden kísérlete 
eredménytelen volt: nem sikerült kiszabadulnia.

- Bánom is  én  -  mondta  Zoja.  -  Valahogy  majd  csak  értesítem a 
rendőrséget.

- A  szállodai  személyzetet  megvesztegettük,  igen  szép  pénzeket 
kaptak.

- Beverem az ablakot és kiáltozni kezdek, amikor a legnépesebbek az 
utcák.

- Ez  ellen  is  megtettük  az  óvintézkedéseket.  Még  egy  orvost  is 
felfogadtunk, aki majd megállapítja, hogy idegrohamai vannak, azért kiabál. A 
külvilág előtt,  Madame,  hogy úgy mondjam,  olyan asszonynak számít,  aki 



megpróbálta megcsalni a férjét. Törvényen kívül áll. Senki sem segít és senki 
sem hisz magának. Üljön hát nyugodtan a helyén.

Zoja pattintott ujjaival, és oroszul így szólt:
- Aljas gazember. Lakáj. Faragatlan fráter.
Tiklinszkij sértődött arcot vágott, bajusza égnek meredezett. De a kapott 

utasítás szerint ő nem gorombáskodhatott. Így hát csak ezt dörmögte:
- Eh, tudjuk, hogy a nők szitkozódni is tudnak, ha híres szépségükkel 

nem  érik  el,  amit  akarnak.  Sajnálom  magát,  Madame.  De  tudomásul  kell 
vennie, hogy egy teljes napig, vagy esetleg kettőig is itt fogunk ülni téte-á-
téte… Jobb lesz, ha lefekszik, hogy kissé megnyugodjanak az idegei… Bye-
bye, Madame.

Legnagyobb  meglepetésére  Zoja  ezúttal  engedelmeskedett.  Ledobta 
cipőjét, lefeküdt, elhelyezkedett a párnákon, és behunyta szemét.

Szempilláin keresztül  látta Tiklinszkij  kövér, haragos arcát:  a lengyel 
éberen figyelt és szemmel tartotta őt. Zoja egyet- kettőt ásított, aztán, arca alá 
dugta kezét.

- Elfáradtam, jöjjön, aminek jönnie kell - mondta halkan, és megint 
ásított.

Tiklinszkij  kényelmesebben  helyezkedett  el  a  karosszékben.  Zoja 
egyenletesen  lélegzett.  Kis  idő  múlva  Tiklinszkij  dörzsölni  kezdte  szemét. 
Felállt, néhányszor fel-alá járt a szobában, majd nekidőlt az ajtófélfának. Úgy 
látszik, elhatározta, hogy állva virraszt.

De Tiklinszkij igen ostoba volt. Zoja megtudott tőle mindent, amit tudni 
akart, s most csak arra várt, hogy Tiklinszkijt elnyomja az álom. Az ajtóhoz 
támaszkodva állni nagyon fárasztó volt. Tiklinszkij még egyszer megvizsgálta 
a zárat, aztán visszatelepedett a karosszékbe.

Egy  perc  múlva  már  lehanyatlott  kövér  álla.  Ekkor  Zoja  nesztelenül 
leszállt  az ágyról.  Gyors mozdulattal  kihúzta Tiklinszkij  mellényzsebéből  a 
kulcsot. Felkapta cipőjét. Bedugta a zárba a kulcsot - de a feszes zár váratlanul 
megcsikordult.

Tiklinszkij felkiáltott, mint aki lidérces álomból ébred: „Ki az? Mi az?" 
Felpattant a székből. Zoja kitárta az ajtót. De Tiklinszkij vállon ragadta. Zoja 
abban a pillanatban a kezébe harapott, élvezettel mélyesztve fogait bőrébe.

- Te szajha, te ringyó! - ordította Tiklinszkij lengyelül. Zoja derekába 
térdelt. Zoja elterült a földön. Tiklinszkij lábával a szoba belseje felé tolta, s 
be  akarta  csukni  az  ajtót.  De  valami  akadályozta  ebben.  Zoja  látta,  hogy 
Tiklinszkij nyakán kidagadtak az erek az erőlködéstől.

- Ki  van  ott?  -  kérdezte  Tiklinszkij  rekedten,  s  vállal  nekidőlt  az 
ajtónak.

De  talpa  újra  meg  újra  hátracsúszott  a  parketten  -  és  az  ajtó  lassan 
kitárult. Tiklinszkij gyorsan előkapta hátsó zsebéből a revolverét - és abban a 
pillanatban a szoba közepére repült.



Az ajtóban ott állt Jansen kapitány. Nedves ruha tapadt izmos testére. 
Egy  pillanatig  szembenézett  Tiklinszkijjel.  Aztán  viharos  lendülettel 
nekirontott, egész testével előredőlve, mintha el akarna vágódni a parketten. A 
Rollingnak szánt ökölcsapások most a lengyelre zúdultak. Kettős ütést mért rá: 
az egyiket - kinyújtott baljával, amelyre törzsének egész súlya összpontosult - 
az orra tövére, a másikat pedig, vállának egész lendületével jobbjával alulról 
az állkapcsára. Tiklinszkij nyikkanás nélkül elterült a szőnyegen. Arca csupa 
seb és zúzódás volt.

Jansen harmadik mozdulata az volt, hogy Madame Lamolle felé fordult. 
Minden izma remegett.

- Parancsoljon, Madame Lamolle.
- Jansen, minél gyorsabban a jachtra.
- Parancsára, Madame Lamolle, a jachtra.
Zoja - akárcsak az este a vendéglőben - a kapitány nyaka köré fonta 

karját. Nem csókolta meg, de száját csaknem a kapitány ajkához érintette, s 
így suttogta:

- A harc még csak most kezdődött, Jansen. A legveszélyesebb része 
még hátra van.

- Igenis, a legveszélyesebb része még hátra van.

79.

-  Hajts,  kocsis,  hajts,  ne  sajnáld  a  lovakat…  Hallgatom,  Madame 
Lamolle… tehát… Miközben én a dohányzóban vártam…

- Felmentem  a  szobámba.  Levettem  a  kalapot,  levetettem  a 
köpenyt…

- Tudom.
- Honnan tudja?
Jansen  keze  megremegett  Zoja  háta  mögött.  Zoja  gyengéd,  becéző 

mozdulattal válaszolt.
- Nem  vettem  észre,  hogy  a  szekrényt,  amely  eltorlaszolta  a 

szomszédos szobába nyíló ajtót, eltolták a helyéről. Éppen a tükörhöz akartam 
lépni,  amikor  kinyílt  az ajtó és  előttem állt  – Rolling… De én bizonyosan 
tudtam, hogy tegnap még Párizsban volt, és tudtam azt is, hogy iszonyatosan 
fél a repülőgéptől… Ha tehát most mégis itt van, ez azt jelenti, hogy valóban 
életbevágóan fontos ügy késztette erre az útra… Azóta már rájöttem, miben 
sántikál… De akkor egyszerre dühbe gurultam. Hogy nem restellt engem oda-
csalni  a  szállodába,  csapdát  állítani…  Már  nem  is  tudom,  mi  mindent 
mondtam, de alaposan leszedtem róla a keresztvizet… Ő befogta a fülét és 
eltávozott…



- Lejött a dohányzóba és visszaküldött a jachtra.
-     No persze… micsoda ostoba liba vagyok én! És ez a sok ostobaság, 

a tánc, a bor… Úgy bizony, kedves barátom, ha az ember harcolni akar, nem 
szabad  ostobaságokkal  foglalkoznia…  Néhány  perc  múlva  visszatért.  Azt 
mondtam neki:  tisztázzuk  a  dolgokat… Ő erre  -  olyan  szemtelen  hangon, 
amilyent,  sohasem  mert  megütni  azelőtt,  amikor  velem beszélt,  így  felelt: 
„Nekem nincs semmi  tisztázni  valóm,  itt  fog ülni  ebben a szobában,  amíg 
szabadon nem engedem"… akkor pofon vágtam…

- Micsoda nő maga! - kiáltott fel lelkesen Jansen.
- Nos,  hát,  kedves  barátom,  ez  volt  a  második  ostobaság,  amit 

elkövettem. De micsoda gyáva fickó az! Négy pofont szó nélkül eltűrt… Ott 
állt remegő ajakkal… Csak egyszer kísérelte meg, hogy lefogja a kezemet, de 
ezért  drágán megfizetett.  Végül pedig,  a harmadik  ostobaság az volt,  hogy 
bőgni kezdtem…

-      Ó, a gazember, a gazember!
- Várjon  csak,  Jansen…  Rolling  irtózik  a  könnyektől,  valósággal 

rosszul  lesz,  ha  sírni  lát  valakit…  Szívesebben  elviselt  volna  negyven 
pofont… Ekkor behívta a lengyelt, aki már ott állt az ajtó előtt. Már mindent 
előre megbeszéltek. A lengyel leült a karosszékbe. Rolling felém fordult és azt 
mondta:  „Ennek  az  embernek  jogában  áll,  hogy  végszükség  esetén  lőjön." 
Ezzel eltávozott. Most a lengyelt kezdtem ostromolni. Egy óra múlva már a 
legapróbb  részletekig  tisztában  voltam  Rolling  hitszegő  tervével.  Jansen, 
kedvesem,  a  boldogságomról  van  szó…  Ha  maga  nem  segít,  minden 
elveszett… Nógassa azt a kocsist, hajtson gyorsabban… 

A hintó végigszáguldott a tengerparton, amely teljesen kihalt volt ebben 
a hajnali inában; majd megállt a gránitlépcsőnél, ahol az olajosan fénylő vízen 
néhány csónak himbálózott nyikorogva.

Rövid idő múlva Jansen, karján a világ legdrágább hölgyével, Madame 
Lamollelal, nesztelenül felkapaszkodott a hajófarról ledobott kötélhágcsón az 
Arizona fedélzetére.

80.

Csípős hajnali levegő ébresztette fel Rollingot. A fedélzet nedves volt. 
Az árbocokon már elsápadtak a fények. Az öbölre és a városra még árnyék 
borult, de a Vezúv felett gomolygó füst már rózsás színt öltött.

Rolling egy darabig nézte az őrtüzeket és a hajók körvonalait.  Aztán 
odalépett  az  őrhöz  és  ott  álldogált  mellette.  Horkantott  egyet.  Felment  a 
parancsnoki  hídra.  A  parancsnoki  fülkéből  most  kilépett  Jansen,  frissen, 



megmosakodva, elegánsan. Jó reggelt kívánt. Rolling megint csak horkantott - 
valamivel udvariasabban, mint az imént az őr előtt.

Azután sokáig hallgatott,  zakójának egyik gombját  csavargatva.  Régi 
rossz szokása volt ez, amelyről Zoja már nagy nehezen leszoktatta. De most 
nem  törődött  semmivel  és  senkivel.  Ezen  kívül  az  elkövetkező  évadban 
minden bizonnyal divat lesz Párizsban a gombokat csavarni. A divattervezők 
talán még különleges gombokat is eszelnek ki, amelyeket jól lehet csavargatni.

Rolling most váratlanul ezzel a kérdéssel fordult Jansenhoz:
- Felvetik a hullámok a vízbe fúlókat?
- Ha nem kötöznek rájuk nehezéket - felelte Jansen nyugodtan.
- Azt kérdem: ha a tengeren valaki vízbe esik, el is süllyed?
- Az is előfordul. Van, akit a hullámok sodornak a vízbe, van, aki egy 

vigyázatlan  mozdulat  vagy  más  baleset  folytán  merül  el.  Ez  mind  ebbe  a 
kategóriába tartozik. A hatóságok rendszerint nem firtatják a dolgot.

Rolling vállat vont.
- Csak  ezt  akartam  tudni  a  vízbe  fúlókról.  Most  visszavonulok  a 

kabinomba.  Még  egyszer  figyelmeztetem,  ha  megérkezik  a  csónak,  ne 
mondják meg,  hogy itt  vagyok a hajón.  Vegyék fel  a  jachtra  az utasát,  és 
jelentsék nekem.

Ezzel  eltávozott.  Jansen  is  visszament  fülkéjébe,  ahol  az  összehúzott 
kék függöny mögött Zoja aludt a kapitány ágyában.

81.

Kilenc órakor egy csónak érkezett az Arizonához. Toprongyos, vidám 
fickó evezett benne. Felemelte az evezőlapátot és átkiáltott a hajóra:

- Halló… ez az Arizona?
- Tegyük fel, hogy az - felelte a dán matróz, áthajolva a mellvéden.
- Van a hajótokon valami Rolling nevezetű ember?
- Tegyük fel.
A toprongyos alak ajka mosolyra nyílt, s megvillantotta pompás fogait:
- Kapd el.
Ügyesen  a  fedélzetre  hajított  egy  levelet.  A  matróz  elkapta,  s  a 

toprongyos alak csettintett nyelvével:
- Matróz bácsi, tengeri medve, dugjál egy-két szivart a zsebembe.
S  miközben  a  dán  körülnézett,  hogy  mit  vághatna  a  fejéhez,  a 

toprongyos alak már tovaevezett, s a csónakban topogva és szenvelegve teli 
torokból énekelni kezdett, mert kikívánkozott belőle a féktelen életöröm ezen 
a forró reggelen.



A matróz fogta a levelet és odavitte a kapitánynak. (Ez volt a parancs.) 
Jansen  félrehúzta  a  függönyt,  s  az  alvó  Zoja  fölé  hajolt.  Zoja  álmosan 
kinyitotta szemét.

- Megjött?
Jansen átadta a levelet. Zoja olvasni kezdte:
„Súlyosan  megsebesültem.  Legyen  irgalmas.  Úgy  harcoltam  az 

érdekeiért, mint egy oroszlán, de bekövetkezett az, amit el sem tudtam volna 
képzelni: Madame Lamolle kiszabadult. Lábai elé borulva esedezem".

Zoja nem olvasta tovább, összetépte a levelet.
- Most  már  nyugodtan  várhatjuk.  (Jansenra  pillantott  és  feléje 

nyújtotta  kezét.)  Jansen,  kedvesem,  meg  kell  állapodnunk.  Maga  tetszik 
nekem.  Szükségem  van  magára.  Tehát  hadd  jöjjön,  ami  úgyis  elke-
rülhetetlen…

Felsóhajtott:
-    Érzem, hogy sok bajom lesz magával. Kedves barátom, higgye meg, 

hogy a  szerelem,  a  féltékenység és a  hűség az élet  fölösleges  dolgai  közé 
tartozik… Tudom,  tudom:  természetes  ösztön,  őserő… Nekem ugyanolyan 
jogom van szabadon eldönteni, hogy kinek adjam oda magam, mint amilyen 
szabadon  dönti  el  maga,  hogy  kit  akar  birtokolni  -  ezt  jól  jegyezze  meg, 
Jansen. Kössünk szerződést: vagy elpusztulok, vagy uralkodni fogok az egész 
világon. (Jansen beszívta az ajkát; Zojának tetszett ez a mozdulat.) Maga az én 
akaratom eszköze lesz. Felejtse el most, hogy nő vagyok. Fantaszta vagyok, 
kalandornő vagyok, érti? Azt akarom, hogy minden az enyém legyen. (Két 
kezével kört írt le a levegőbe.) És az egyetlen ember, aki ezt nyújtani tudja 
nekem, mindjárt itt lesz az Arizonán, őt várom, s Rolling is őt várja…

Jansen  felemelte  ujját  és  körülnézett.  Zoja  összehúzta  a  függönyt. 
Jansen kiment a parancsnoki hídra. Ott állt Rolling, a korlátba fogódzkodva. 
Eltorzult arcán düh tükröződött, szorosan összezárt ajkát félrehúzta. Fürkésző 
tekintettel  meredt  az  öböl  felé,  amelynek  távoli  körvonalait  még  most  is 
füstfelhő borította.

-    Ott van - mondta Rolling szinte erőlködve. Kinyújtotta kezét, s ujja, 
mint valami horog függött az azúrkék tenger felett. - Ott, abban a csónakban.

Aztán  lerohant  a  lépcsőn  a  kapitányi  hídról,  oly  sebesen,  hogy  a 
matrózok megrémültek, mikor meglátták görbe lábú, rákhoz hasonló alakját. 
Bezárkózott  kabinjába,  onnan  telefonon  ismételte  meg  Jansennak  korábbi 
parancsát: vegyék fel a hajóra azt az embert, aki a hatevezős csónakon a jacht 
felé közeledik.
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Még  sohasem  fordult  elő,  hogy  Rolling  letépett  volna  egy  gombot 
zakójáról. Most azonban mindhárom gombját addig csavargatta, míg le nem 
szakadtak.  Ott  állt  pazarul  berendezett,  shirazi  szőnyegekkel borított,  drága 
faburkolatú kajütjének kellős közepén, és tekintetét a faliórára szegezte.

Miután  leszakította  a  gombokat,  a  körmeit  kezdte  rágni.  Elképesztő 
gyorsasággal  zuhant  vissza  primitív,  barbár  ősállapotába.  Hallotta  az  őr 
kiáltását s Garin válaszát is a csónakból. Ettől a hangtól izzadság öntötte el 
tenyerét.

A  nehézkes  csónak  nekiütődött  a  hajó  oldalának.  Felhangzott  a 
matrózok káromkodása.  Megcsikordult  a hajólépcső,  léptek zaja hallatszott. 
„Fogd, kapd el… Óvatosabban… Kész… hova vigyük?" - A ládákat cipelték, 
amelyekben a hiperboloidok voltak. Aztán minden elcsendesedett.

Garin csapdába esett. Végre! Rolling hideg, nyirkos ujjaival megfogta 
az  orrát  és  sziszegő,  köhécselő  hangokat  hallatott.  Akik  ismerték,  azt 
állították,  hogy  Rolling  soha  az  életben  nem  nevetett.  Nem  igaz!  Rolling 
szeretett  nevetni,  de nem tanúk jelenlétében,  hanem csak olyankor,  amikor 
egyedül  volt  egy-egy  sikeres  akciója  után.  És  éppen  így  szeretett  nevetni, 
hangtalanul.

Aztán a telefonhoz hívta Jansent:
- Felvették a hajóra?
- Igen.
- Vezessék  az  alsó  kabinba  és  zárják  rá  az  ajtót.  Feltűnés  nélkül, 

csendben.
-       Parancsára  -  felelte  készségesen  Jansen.  Sőt,  talán  túlontúl 

készségesen, elannyira, hogy Rollingnak valahogy nem tetszett a dolog.
- Halló, Jansen?
- Igen.
- Egy óra múlva nyílt tengeren legyen a jacht.
- Parancsára.
A jachton lótás-futás kezdődött.  Csörömpölt  a horgonylánc. Működni 

kezdtek a  motorok.  A hajóablakok alatt  zöldes  sugarakban zubogott  a  víz. 
Lassan  megfordult  a  part.  Nyirkos  szél  áramlott  be  a  hajófülkébe.  S  az 
Arizona karcsú testén végiglüktetett az a kellemes érzés, amit a gyors mozgás 
vált ki mindenkiből.

Rolling  persze  tisztában  volt  vele,  hogy  nagy  ostobaságot  követ  el. 
Csakhogy ez már nem a régi Rolling volt, a hűvösen számító játékos, aki, mint 
egy bivaly, ellenállhatatlanul tört célja felé, s a világért sem maradt volna el 
egyetlen vasárnapi prédikációról sem. Rolling most nem azért cselekedett így 
és nem másképp, mert ez előnyös volt számára, hanem azért, mert az álmatlan 
éjszakák  gyötrelmes  órái,  gyűlölete  és  féltékenysége  arra  ösztökélte,  hogy 
mindenáron eltiporja Garint, és visszahódítsa Zoját.



Még az anilintársaság gyárainak pusztulása, ez a fantasztikus siker sem 
tudta felrázni kábulatából. Rollingot még az sem érdekelte, hány százmilliót 
keresett huszonkilencedikén világszerte a tőzsdéken.

Megállapodásuk  értelmében  ezen  a  napon  kellett  volna  Garinnak 
Párizsba  érkeznie.  De  Garin  nem érkezett  meg.  Rolling  számított  erre,  és 
harmincadikán, repülőgépen Nápolyban termett.

Zoját most sikerült kikapcsolnia a játékból. Nem volt senki, aki Rolling 
és  Garin  közé  álljon.  Rolling  a  legapróbb  részletekig  átgondolta,  hogyan 
számoljon le ellenfelével.  Rágyújtott egy szivarra. Szándékosan késlekedett. 
Kilépett a hajófülkéből a folyosóra. Kinyitotta az alsó fedélzetre nyíló ajtót: 
ott  voltak  a  ládák  a  készülékekkel.  A  ládákon  ülő  két  matróz  felpattant 
helyéről. Rolling elküldte őket a legénységi lakótérbe.

Becsapta  az  alsó  fedélzet  ajtaját,  majd  ráérősen  a  szemközti  ajtóhoz 
lépett, amely a fedélzeti felépítmény felé vezetett. Amikor megfogta a kabin 
kilincsét,  észrevette,  hogy  szivarjáról  lehullott  a  hamu.  Elégedetten 
elmosolyodott;  most  világosan tudott  gondolkodni,  s  már  régen nem érzett 
ilyen elégtételt, mint ebben a pillanatban.

Kitárta az ajtót. A felső világítású kabin üvegteteje alatt hárman ültek, 
szemüket a belépőre szegezve: Zoja, Garin és Selga. Rolling visszahőkölt, a 
folyosó felé hátrálva. A lélegzete is elállt, s úgy érezte magát, mintha kanállal 
kavargatnák  az  agyát.  Az  orra  izzadt.  S  ami  a  legszörnyűbb  volt:  még 
mosolygott  is,  bárgyún  és  szánalmasan,  mint  egy  kis  tisztviselő,  akit 
rajtakaptak, hogy meghamisította a főkönyvet (előfordult vele ilyen eset vagy 
huszonöt évvel ezelőtt).

-    Jó napot, Rolling - mondta Garin és felállt. - Lám, én is itt vagyok, 
öreg cimbora.
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Bekövetkezett  az,  aminél  jobban  semmitől  sem  rettegett  Rolling: 
nevetségessé vált.

Ugyan mit is tehetett volna ilyen helyzetben? Fogcsikorgatva álljon ott, 
tomboljon,  rántsa  elő a  revolverét,  és  kezdjen  lövöldözni?  Egyik rosszabb, 
mint a másik, egyik ostobább, mint a másik… Jansen kapitány elárulta - ez 
világos. A jacht személyzete nem megbízható… és a hajó kint úszik a nyílt 
tengeren.  Minden  akaraterejét  megfeszítve  (az  erőlködéstől  még  meg  is 
roppant benne valami), elűzte arcáról azt az átkozott mosolyt.

- Á! - üdvözölte Garin mérnököt, meglendítve felemelt karját. - Á, 
Garin… no, mi az, kedve szottyant egy kissé kiszellőztetni az agyát? Legyen 
szerencsém, nagyon örülök… Majd elszórakozunk egy kicsit…



Zoja éles hangon félbeszakította:
- Csapnivaló színész maga, Rolling. Hagyja abba, semmi célja, hogy 

szórakoztassa a publikumot. Jöjjön be és üljön le. Csupa ismerős arcot lát itt: a 
halálos ellenségeit. Maga az oka, hogy ilyen kellemes társaságot választott a 
földközi-tengeri sétahajózáshoz.

Rolling ónos szemekkel nézett rá:
- Ahol  nagy  ügyekről  van  szó,  Madame  Lamolle,  ott  háttérbe 

szorulnak a személyes érzelmek: a gyűlölet éppúgy, mint a barátság.
Azzal  leült  az asztalhoz,  Zoja és Garin közé,  olyan méltóságteljesen, 

akár  egy  fejedelem  a  trónusára.  Két  kezét  az  asztalra  tette.  Egy  percig 
mindnyájan hallgattak. Rolling törte meg a csendet.

- Hát jó, elvesztettem a játszmát. Mennyit kell fizetnem?
Garin csillogó szemmel válaszolt, s oly jókedvűen mosolygott, mintha a 

következő pillanatban kedélyes nevetésben akarna kitörni:
- Pontosan a nekem járó ötven százalékot, öreg cimbora, mint ahogy 

Fontainebleau-ban megállapodtunk. Itt a tanú is. - Szakállával Selga felé intett, 
aki komoran dobolt az asztalon. - Könyveinek átvizsgálásával nem óhajtom 
zaklatni. De kereken egymilliárd dollárra becsülöm a részesedésemet, persze 
végelszámolásként.  A  maga  számára  fájdalommentes  operáció  ez,  hiszen 
annyi pénzt vágott zsebre Európában, hogy meg sem lehet számlálni.

- Bajos lesz egymilliárdot egyszerre kifizetni - felelte Rolling. - Majd 
meggondolom  a  dolgot.  Rendben  van.  Még  ma  Párizsba  utazom.  Azt 
remélem, hogy pénteken, mondjuk Marseille-ben, kifizethetem az összeg java 
részét…

- Ejnye, ejnye, ez kellemetlen - mondta Garin. - Mert a dolog úgy áll, 
öregem, hogy csak akkor kapja vissza a szabadságát, ha kifizette az összeget.

Selga  gyors  pillantást  vetett  rá,  de  hallgatott.  Rolling  a  homlokát 
ráncolta, mint aki ellen szörnyű tapintatlanságot követtek el:

- Úgy  értsem  ezt,  hogy  fogva  szándékszik  tartani  engem  ezen  a 
hajón?

- Úgy, úgy.
-  Figyelmeztetem,  hogy  mint  az  Egyesült  Államok  polgára, 

sérthetetlenséget  élvezek.  Szabadságomat  és  érdekeimet  az  egész  amerikai 
hadiflotta védi.

- Annál jobb! - kiáltott fel Zoja haragosan és szenvedélyesen. - Minél 
előbb, annál jobb!

Felállt, s kinyújtott kezét ökölbe szorította, úgy, hogy elfehéredtek rajta 
a kis csontocskák.

- Jöjjön  csak  az  egész  flottájuk  ellenünk,  jöjjön  az  egész  világ 
ellenünk! Annál jobb!

A heves mozdulattól fellibbent rövid szoknyája. Ahogy itt állt ez a nő, 
aranygombos, fehér, matrózkabátkájában, bubifrizurás hajával, az izgalomtól 
elsötétült, szürke szemével, felindult arcával, s ökölbe szorított kezecskéivel, 



amelyekben mintha a világ sorsát szorongatta volna - mulatságos és félelmetes 
látványt nyújtott egyszerre.

- Talán  rosszul  hallottam önt,  nagyságos asszonyom -  fordult  felé 
egész  testével  Rolling.  -  Az  Egyesült  Államok  hadiflottájával  akar  harcba 
szállni? Így méltóztatott kifejezni magát?

Selga abbahagyta a dobolást. Jókedvű lett - ami már egy hónapja nem 
fordult  elő  vele.  Még a  lábát  is  kinyújtotta  és  elterpeszkedett,  mintha  egy 
színházi páholyban ülne.

Zoja Garinra nézett, s tekintete még jobban elsötétült.
- Befejeztem, Pjotr Petrovics… Magáé a szó…
Garin zsebre dugta két kezét, s cipője sarkára állva, előre-hátra ringatta 

magát.  Ajkán,  amely  olyan  piros  volt,  mintha  kifestette  volna,  mosoly 
játszadozott. Cseppet sem látszott komolynak, inkább azt vélhette az ember, 
hogy  csak  tréfálkozik.  Csupán  Zoja  ismerte  fel  e  modor  mögött  Garin 
semmilyen gonosztettől vissza nem riadó, acélos akaratát, csak ő látta, hogy ez 
a játékosság a túláradó akarat mellékterméke.

- Először is - mondta Garin lábujjhegyre ágaskodva -, nem állítjuk, 
hogy éppen Amerika  ellen  viseltetünk ellenséges  érzelmekkel.  Elhatározott 
szándékunk,  hogy  megtépázunk  minden  flottát,  amely  ellenem  irányuló 
támadó szándékkal vonul fel. Másodszor - s Garin most megint cipője sarkára 
állt -, egyáltalában nem ragaszkodunk a verekedéshez. Ha Amerika és Európa 
haderői  elismerik  szent  jogunkat  ahhoz,  hogy  elfoglaljunk  minden  olyan 
területet,  amelyre szükségünk van, ha elismerik szuverenitásunkat  ezeken a 
területeken,  satöbbi  satöbbi,  akkor  békén  hagyjuk  őket,  legalábbis  katonai 
vonatkozásban. Ellenkező esetben a legkíméletlenebbül lépünk fel Amerika és 
Európa tengeri és szárazföldi haderői, támaszpontjai, erődjei, katonai raktárai, 
vezérkarai ellen, és így tovább. Remélem, az anilingyárak sorsa meggyőzte 
arról, hogy ezek nem üres szavak.

Megveregette Rolling vállát.
- Helló,  öregem,  volt  idő,  amikor  felszólítottam, hogy társuljon be 

hozzám… De hiába,  nem volt  elég  fantáziája,  és  ez  mind  azért  van,  mert 
hiányzik magából a magasabb kultúra. Hát az is valami, börze spekulánsokat 
megkopasztani  és  gyárakat  összevásárolni?  Így  állunk,  bizony,  kedves 
öregem… Elszalasztotta a magának való embert, a nagy szervezőt, aki tudott 
volna mit kezdeni a maga ostoba milliárdjaival…

Rolling  már  félig  olyan  volt,  mint  egy  oszladozó  hulla.  Alig  tudta 
kisajtolni magából a szavakat, amikor ezt sziszegte:

- Maga anarchista…
Ekkor Selga, egészséges kezével hajához kapva, olyan hahotába tört ki, 

hogy  fent,  az  üvegtető  felett,  megjelent  Jansen  kapitány  ijedt  arca.  Garin 
cipője sarkára állt, és megint Rollinghoz fordult:

- Nem, öregem, rosszul kapcsolt. Én nem vagyok anarchista… Én az 
a nagy szervező vagyok, akit maguk a legközelebbi jövőben lámpással fognak 



keresni fényes nappal… no de erről majd elbeszélgetünk, ha lesz rá időnk. 
Most töltse ki a csekket… Aztán teljes gőzzel Marseille-ba!
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A következő napokban gyorsan  peregtek  az  események.  Az  Arizona 
horgonyt  vetett  Marseille  külső  kikötőjében.  Garin  bemutatta  a  Crédit 
Lyonnais nevű bankban Rolling húszmillió font sterlingre kiállított csekkjét. A 
bank igazgatóját páni rémület fogta el, és azonnal Párizsba utazott.

Az Arizonán közhírré tették, hogy Rolling beteg. Rolling lakat alatt ült 
fülkéjében,  s  Zoja  éberen  ügyelt,  hogy  senkivel  se  érintkezhessék.  Három 
napon  át  hordták  az  Arizonára  a  folyékony  üzemanyagot,  a  vizet,  a 
konzerveket, a bort és egyéb készleteket. Aztán - a matrózok és a rakparton 
bámészkodók  nem  kis  csodálkozására  -  homokzsákokkal  megrakott  lapos 
fenekű  dereglye  úszott  a  Földközi-tenger  „elegáns  kokottja"  felé.  Azt 
rebesgették, hogy a jacht a Salamon-szigetek felé tart, ahol tudvalevőleg csak 
úgy hemzsegnek  az  emberevők.  Jansen  kapitány fegyvereket  is  bevásárolt: 
húsz karabélyt, revolvereket és gázálarcokat.

A megbeszélt  napon Garin és  Jansen újra megjelentek a bankban.  A 
pénzügyminiszter helyettese fogadta őket, aki lóhalálában idesietett Párizsból. 
Az udvariasságtól csöpögve kijelentette, hogy noha cseppet sem kételkedik a 
csekk  hitelességében,  mégis  szeretne  személyesen  beszélni  Rollinggal. 
Magukkal vitték az Arizona fedélzetére.

Rolling betegen, beesett szemekkel fogadta a miniszterhelyettest. Olyan 
beteg  volt,  hogy  alig  tudott  felállni  a  karosszékből.  Megerősítette,  hogy  ő 
állította ki a csekket, közölte, hogy hosszabb útra indul a jachton, s kérte, hogy 
mielőbb intézzék el a formalitásokat.

A pénzügyminiszter helyettese székének támlájába fogódzkodva, s úgy 
gesztikulálva, mint egy második Camille Desmoulins, szónoklatot vágott ki a 
népek nagy testvériségéről és Franciaországról, mint a kultúra kincsesházáról - 
s végül fizetési haladékot kért.

Rolling lehunyta fáradt szemét, s a fejét rázta. Végül abban állapodtak 
meg, hogy a Crédit Lyonnais az összeg harmadrészét fizeti ki font sterlingben, 
a többit pedig frankban, napi árfolyamon számítva.

Estére el is hozták a pénzt, katonai motornaszádon. Azután mikor az 
idegenek  már  mind  eltávoztak,  megjelent  a  parancsnoki  hídon  Garin  és 
Jansen.

- Mindenki a fedélzetre!
A hajó legénysége  felsorakozott  a  hátsó fedélzeten,  s  Jansen szilárd, 

zord hangon így szólt hozzájuk:



- Matrózok!  Az  Arizona  nevű  jacht  rendkívül  veszélyes  és 
kockázatos útra indul. Itt dögöljek meg, ha bárki életéért is kezeskedem! Még 
a jacht tulajdonosainak életéért és a jacht épségéért sem állok jót. Ismertek 
engem, vén fókák… a zsoldotokat megduplázom meg a szokásos prémiumot 
is.  Mindazok,  akik  szerencsésen  visszatérnek  hazájukba,  életük  fogytáig 
nyugdíjat kapnak. Napnyugtáig mindenki meggondolhatja a dolgot. Aki nem 
akarja kockáztatni a bőrét, szedheti a sátorfáját.

Este a legénység nyolc tagja elhagyta a hajót. Helyükbe még ugyanazon 
az éjszakán nyolc elszánt gazfickót vettek fel; maga Jansen kapitány szedte 
össze őket a kikötő csapszékeiből.

Öt nap múlva a jacht már a southamptoni révben horgonyzott, s Garin 
és  Jansen  bemutatták  a  Bank  of  Englandben  Rolling  húszmillió  fontos 
csekkjét. (A munkáspárt vezére ezzel kapcsolatban óvatos hangú interpellációt 
terjesztett  elő  az  alsóházban.)  A  pénzt  kifizették.  Az  újságok  feljajdultak. 
Számos városban munkástüntetésekre került sor. Az újságírók Southamptonba 
száguldottak.  De  Rolling  senkit  sem  fogadott.  Az  Arizona  folyékony 
üzemanyagot vett fel és kifutott az óceánra.

Tizenkét  nappal  később  a  jacht  a  Panama-csatornában  kötött  ki  és 
rádióüzenetet küldött az Anilin Rolling központjához, MacLinney-t, a társaság 
vezérigazgatóját  kérve a  készülékhez.  A megjelölt  órában Rolling ott  ült  a 
rádiófülkében,  s  miközben  egy  nekiszegezett  revolver  csöve  meredt  rá, 
utasítást adott MacLinney-nek, hogy az általa kiállított csekk bemutatójának, 
Mister  Garinnak fizessen  ki  százmillió  dollárt.  Garin  New Yorkba utazott, 
ahonnan a pénzzel és magával MacLinney-vel tért vissza a jachtra. Ez hiba 
volt.  Rolling  öt  percig  beszélt  az  igazgatóval,  Zoja,  Garin  és  Jansen 
jelenlétében.  MacLinney  azzal  a  mély  meggyőződéssel  távozott,  hogy  itt 
valami nincs rendjén.

Az Arizona ezután a Karib-tenger elhagyott partjai mellett cirkált. Garin 
beutazta Amerikát, gyárakat keresett fel, hajókat bérelt, gépeket, műszereket, 
különféle készülékeket, acélt, cementet és üveget vásárolt be. Ezeket az árukat 
San  Franciscóban  rakták  hajóra.  Garin  megbízottja  mérnököket, 
technikusokat,  munkásokat  szerződtetett.  Egy  másik  megbízottja  Európába 
utazott,  és az orosz fehér hadsereg maradványaiból ötszáz embert  toborzott 
rendőri szolgálatra.

Így telt el körülbelül egy hónap. Rolling naponként beszélt rádión New 
Yorkkal, Párizzsal, Berlinnel. Utasításai szigorúak és kérlelhetetlenek voltak. 
Az  anilingyárak  pusztulása  után  az  európai  vegyipar  már  nem  tanúsított 
ellenállást.  Minden gyártmányon ez volt olvasható: Anilin Rolling. Ott volt 
rajtuk a gyári védjegy, a sárga korong a három fekete sávval és a felirattal. 
Fent ez a szó: World, lent pedig Anilin Rolling Company. Már kezdett úgy 
festeni  a  dolog,  hogy  előbb  vagy  utóbb  minden  európaira  rásütik  ezt  a 
bélyeget,  a  sárga  korongot.  Így  tört  előre  az  Anilin  Rolling  a  német 
anilintársaság gyárainak füstölgő romjain keresztül.



A  gyarmatosodás  baljós  jelei  mutatkoztak  Európa-szerte.  Minden 
remény kialvóban volt. Az öröm és a jókedv csak nem akart visszatérni.  A 
szellemi  kincsek  megszámlálhatatlan  sokasága  ott  rothadt  a  poros 
könyvtárakban.  A  három  fekete  sávval  keresztezett  sárga  nap  holt  fénye 
árasztotta el n hatalmas városokat; mindenütt csak füstölgő gyárkémények és 
reklámok,  reklámok  és  újra  csak  reklámok,  amelyek  kiszívták  az  emberek 
vérét - s a piszkos utcák és sikátorok téglafalai közt, a kirakatok, reklámok, 
sárga  körök  és  korongocskák  közt  éhségtől,  unalomtól  és  kétségbeeséstől 
eltorzult emberi arcok.

A valuták estek. Az adók emelkedtek. Az adósságok egyre növekedtek. 
És a szent  Törvénynek,  amely  a  jogok és  kötelességek tiszteletben tartását 
parancsolta, szintén homlokára sütötték a sárga bélyeget. Fizess.

Áradt, özönlött a pénz az Anilin Rolling kasszáiba. Az Anilin Rolling 
igazgatói beavatkoztak az államok belügyeibe, a nemzetközi politikába. Szinte 
titkos  rendet  alkottak,  amelynek  kezében  összpontosult  minden  valóságos 
hatalom.

Garin hol itt, hol ott bukkant fel az Egyesült Államokban két titkárának, 
mérnökeinek, gépírókisasszonyainak és egész sereg küldöncének kíséretében. 
Húsz órát dolgozott  egy nap.  Sohasem kérdezte meg  semminek az árát,  és 
sohasem alkudozott.

MacLinney nyugtalanul és csodálkozva figyelte Garin működését. Nem 
értette, mire való ez a sok vásárlás és rakodás, s miért szórják ilyen esztelenül 
Rolling millióit. Garin egyik titkára, egyik gépírókisasszonya és két küldönce 
MacLinney  ügynöke  volt.  Ezek  mindennap  részletes  jelentést  küldtek  neki 
New Yorkba. Ennek ellenére nehéz volt kiigazodni a beszerzések, rendelések 
és szerződések e dzsungelében.

Szeptember  elején az Arizona megint  a  Panama-csatornában bukkant 
fel,  hogy felvegye fedélzetére  Garint.  Aztán kifutott  a  Csendes-óceánra,  és 
délnyugati irányban eltűnt.

Két  héttel  rá  tíz  tehergőzös  is  elindult  ugyanebben az irányban,  zárt 
parancsokkal.

85.

Az  óceán  nyugtalan  volt.  Dagadó  vitorlákkal  haladt  az  Arizona. 
Felvonták a fővitorlákat és orrvitorlákat - valamennyi vitorlát, a derékvitorlán 
kívül.  A  karcsú  testű  jacht  -  szél  dagasztotta  vitorlákkal  és  csengő-bongó 
sodronykötélzettel felszerelt kis dióhéj a háborgó tengeren - hol úgy eltűnt a 
hullámok között, hogy még az árbocok csúcsa sem látszott ki, hol meg tajtékot 
köpködve, felröppent a hullámtarajra.



A ponyvát  leszedték.  A fedélzeti  nyílásokat  betömték.  A csónakokat 
felhúzták a fedélzetre és lerögzítették. A két hajópárkány mentén elhelyezett 
homokzsákokat  dróttal  összekötözték.  Az  előhajón  és  a  farfedélzeten  két 
rácsos  tornyot  állítottak  fel,  felső  párkányzatukon  kazánokra  emlékeztető, 
kerek kamrákkal. Ezek a vízhatlan ponyvákkal fedett tornyok különös jelleget 
adtak az Arizonának: félig-meddig olyan volt, mint egy hadihajó.

A parancsnoki  hídon,  ahova csak a  hullámok permete  ért  el,  ott  állt 
Garin és Selga. Mindketten bőrköpenyben és kalapban voltak. Selga karja már 
nem volt gipszben, de még csak arra tudta használni,  hogy megfogjon egy 
skatulya gyufát vagy ebédnél a villát.

- Íme, az óceán - mondta Garin - és rajta egy hitvány kis hajó, az 
emberi géniusz és akarat kikristályosodása… Repülünk, Selga elvtárs, mint a 
szélvész… Harcolunk… Micsoda hullámok! Nézze csak: valóságos hegyek.

Hatalmas hullám közeledett  a hajó jobb oldalához. A tajtékzó, habzó 
hullámtaraj egyre nőtt. Alatta egyre meredekebben torlódtak az üveges, zöld, 
homorú vízfelület örvénylő habjai. A hullámtaraj most kavarogni kezdett. Az 
Arizona bal oldalára dőlt. Vad szél süvített a vitorlák közt, s felrepítette a hajót 
a  mélyből.  A  hajó  pedig  teljesen  megdőlve,  úgyhogy  a  hajógerincig  látni 
lehetett piros fenekét, a homorú vízfelület lejtőjén felsiklott a hullámtarajra, és 
eltűnt a zúgó habok közt. Eltűnt a fedélzet, eltűntek a csónakok, eltűnt az elő- 
hajó, s a rajta levő rácsos árboc tetejéig elmerült. Morajlott, tajtékzott a víz a 
parancsnoki híd körül.

- Bravó! - kiáltotta Garin.
Az Arizona felegyenesedett, a víz lezúdult a fedélzetről, lecsurgott az 

orrvitorlákról, és a jacht sebesen siklott lefelé a hullám lejtőjén.
-    Ilyen az ember is,  Selga elvtárs,  ilyen az ember is az emberiség 

óceánján…  Nagyon  megszerettem  ezt  a  kis  haj  ócskát…  hiszen  úgy 
hasonlítunk  egymáshoz…  Nem gondolja?  Széllelbélelt  vitorla,  széllelbélelt 
ember… Mi?

Selga  vállat  vont,  nem  válaszolt.  Csak  nem  száll  vitába  ezzel  az 
emberrel,  aki  a  rajongásig  szerelmes  önmagába?  Csak  hadd ittasuljon  meg 
önmagától  ez az „Ubermensch" - másra úgysem futja az érzelmeiből.  Nem 
véletlen,  hogy  így  egymásra  találtak  Rollinggal:  ádáz  ellenségek,  de  még 
lélegzeni  sem  tudnak  egymás  nélkül.  A  vegyipar  királya  hozza  világra 
potrohából  ezt  a  bűnös  gondolatoktól  fűtött  emberkét,  ő  pedig  iszonyatos 
fantáziájával  megtermékenyíti  Rolling  sivár  világát.  Egy  fára  kell  felkötni 
mind a kettőt!

Valóban érthetetlen volt, miért nem dobta még oda Garin Rollingot a 
cápák martalékául. A dolgát már elvégezte: Garin megkapta a pénzt, ha nem is 
egymilliárdot,  de legalább háromszáz millió  dollárt.  Ezek után az volna az 
ésszerű, ha Rollingot a vízbe fojtaná, mint egy macskát. De nem, úgy látszik, 
szilárdabb kötelékek fűzik össze ezeket az embereket.



Azt sem értette Selga, miért nem lökték őt bele a tengerbe. Nápolyban 
még  szüksége  volt  rá  Garinnak,  mint  szemtanúra.  Ha  Nápolyban  Garin 
egyedül  jelenik  meg  az  Arizonán,  váratlan  és  kellemetlen  meglepetések 
érhették volna. Mindkettőjüket egyszerre eltenni láb alól már sokkal nehezebb 
volt Rollingnak. Mindez világos. Garin ily módon megnyerte a játszmát.

De most már mi szüksége van Selgára? Amikor a jacht a Karib-tengeren 
cirkált, még korlátozták a Selga mozgási szabadságát. De itt, az óceánon már 
senki sem törődött vele, azt tette, amit akart. Selga figyelt, fülelt, szimatolt. És 
lassan felderengett benne egy-egy megoldási lehetőség.

Látszatra ez a kalandos út az óceánon olyan volt, mint valami kéjutazás. 
A reggelik, ebédek és vacsorák előkelő külsőségek között zajlottak le. Ott ült 
az asztalnál Garin, Madame Lamolle, Rolling, Jansen kapitány és helyettese, 
Selga, továbbá Csermák (Garin munkatársa), egy bozontos hajú, gyér szakállú, 
vézna, beteges cseh mérnök, aki fénytelen tekintetével mereven bámult maga 
elé, és Garin másik munkatársa, egy Schafer nevű német vegyész, csupa csont, 
félénk  fiatalember,  aki  nemrég  még  az  éhhalállal  küszködött  San  Fran-
ciscóban.

Ebben  a  különös  társaságban,  ahol  halálos  ellenségek,  gyilkosok, 
rablók,  kalandorok  és  éhenkórász  tudósok  ültek  együtt,  valamennyien 
frakkban  és  gomblyukukban  virággal  -  ebben  a  különös  társaságban 
reggelizett, ebédelt és vacsorázott Selga is. Ő is frakkban volt, mint a többiek, 
az ő gomblyukában is virág díszelgett, s nyugodtan, hallgatagon, jó étvággyal 
evett-ivott.

Jobb oldali szomszédja, nem is olyan régen négy golyót eresztett belé, 
bal oldali szomszédja háromezer ember gyilkosa volt, szemben vele pedig egy 
gyönyörű nő ült, akihez fogható bestiát a világ még nem látott.

Vacsora  után  Schafer  leült  a  zongorához,  Madame  Lamolle  pedig 
Jansennal táncolt. Rolling rendszerint ottmaradt az asztalnál és a táncoló párt 
nézte. A többiek felmentek a dohányzóba. Selga a fedélzetre ment, hogy ott 
szívja  el  pipáját.  Senki sem próbálta visszatartani,  rá sem hederítettek.  Így 
teltek a napok, teljes egyhangúságban. A zord óceánnak nem volt se vége, se 
hossza. A hullámok ugyanúgy hömpölyögtek, mint millió meg millió évvel 
ezelőtt.

Ezen  a  napon  azonban  Garin,  szokása  ellenére,  Selga  nyomába 
szegődött,  követte a parancsnoki hídra, és olyan baráti  hangon kezdett  vele 
beszélgetni, mintha mi sem történt volna azóta, hogy ott ültek Leningrádban a 
Szakszervezet bulvár padján. Selga felfigyelt. Garin a jachtról, önmagáról és 
az óceánról áradozott, de látszott, hogy valami más motoszkál benne, s arra 
akarja terelni a szót.

Lerázva kis szakálláról a ráfreccsent vizet, nevetve így szólt:
- Van egy javaslatom a maga számára, Selga.
- Nos?



- Emlékszik  még  rá,  hogy  mi  ketten  becsületes  játszmában 
állapodtunk meg?

- Emlékszem.
- Erről jut eszembe… ejnye,  ejnye… a maga embere kedveskedett 

nekem azzal  a  meglepetéssel  a  bokrok  mögül?  Hajszál  híja,  hogy  ki  nem 
loccsantotta az agyamat.

- Nem tudom, miről beszél…
Garin elmondta, hogyan lőttek rá a Stufer-villában. Selga a fejét rázta.
- Ártatlan vagyok a dologban. De mindenesetre sajnálom, hogy az a 

fickó célt tévesztett…
- Egyszóval véletlen?
- Úgy látszik.
- Selga - szólt  most  Garin választania kell.  -  Garin könyörtelen és 

szúrós  szeme  összehúzódott,  arca  egyszerre  fenyegetővé  vált.  -  Vagy 
abbahagyja ezt az ostobaságot és nem játssza tovább az elvhű férfiút… vagy 
pedig a tengerbe hajítom. Megértette?

- Megértettem.
- Szükségem van  magára.  Nagy  dolgokra  készülök,  és  szükségem 

van a segítségére. Meg fogunk tudni állapodni… Maga az egyetlen ember, 
akiben bízom…

Nem fejezhette be, amit  mondani akart, mert a következő pillanatban 
hatalmas,  minden eddiginél félelmetesebb hullám zúdult a jachtra. Tajtékzó 
habok  borították  el  a  parancsnoki  hidat.  Selga  átzuhant  a  korláton;  egy 
pillanatra  még  látni  lehetett  kidülledt  szemét,  kitátott  száját,  s  kezének 
szétnyitott ujjait - aztán eltűnt a víz alatt… Garin az örvénylő habokba vetette 
magát.

86.

Selga gyakran idézte fel később emlékezetébe ezt az esetet.
Garin élete kockáztatásával megragadta Selga köpenyének szélét, s állta 

a hullámok rohamát, míg el nem viharzottak a jacht felett. Selga a parancsnoki 
híd  korlátján  függött.  Tüdeje  tele  volt  vízzel.  Aztán  lezuhant,  és  nagy 
puffanással vágódott végig a fedélzeten. A matrózok nagy nehezen magához 
térítették és bevitték fülkéjébe.

Nemsokára belépett  hozzá Garin,  átöltözve,  s  a legjobb hangulatban. 
Két  pohárka  grogot  hozatott,  majd  rágyújtott  pipájára,  és  folytatta  a 
félbeszakadt beszélgetést.

Selga elnézte Garin gunyoros arcát, s a bőr karosszékben elterpeszkedő 
hajlékony  testét.  Különös  ember,  csupa  ellentmondás.  Bandita,  csirkefogó, 



sötét kalandor… De talán a grog volt az oka, talán a megrázkódtatás, amelyen 
keresztülment  -  Selgának  most  jólesett,  hogy  Garin  itt  ül  mellette,  térdén 
keresztbe  vetett  lábbal,  s  a  füstöt  eregetve,  elmélkedik  a  legkülönbözőbb 
dolgokról. Mintha nem is recsegnének-ropognának az Arizona oldalai a hul-
lámok csapásai alatt, mintha nem ostromolnák tajtékzó habok a hajóablak üve-
gét,  és  nem ringatná  őket  a  hajó,  mint  valami  hinta,  hol  Selgát  vetve  fel 
ágyastul, hol Garint székestül…

Garin nagyon megváltozott,  amióta elhagyta Leningrádot: magabiztos 
lett, derűs, és az a fajta jóindulat és kedélyesség sugárzott róla, amelyet csak a 
legokosabb, meggyőződéses egoistáknál tapasztalhatunk.

-    Miért szalasztotta el ezt a kedvező alkalmat? - kérdezte Selga. - Hát 
csakugyan olyan fontos magának az én életem? Nem értem.

Garin hátraszegte fejét, és vidáman felnevetett:
-      Fura ember maga, Selga… Ugyan miért is cselekednék logikusan? 

Nem vagyok én. matematikatanár… Lám, lám, hova jutott… Az emberiesség 
egyszerű  megnyilvánulásával  találkozik,  és  ez  érthetetlen  magának.  Hogy 
miféle hasznom származhatik abból, hogy a hajánál fogva kihúztam a vízből 
egy fuldokló embert? Semmi az égvilágon… Egyszerű rokonszenv volt maga 
iránt… Emberiesség…

- Úgy rémlik nekem, hogy amikor felrobbantotta az anilingyárakat, 
nem sokat törődött az emberiességgel.

- Nem hát! - kiáltotta Garin. - Persze hogy nem törődtem vele. Maga 
sem tud kikászálódni az erkölcs omladékai alól… Ó, Selga, Selga… Mire való 
ez a beskatulyázás: ebben a skatulyában a jó, a másikban a rossz… a hivatásos 
előkóstolót meg tudom érteni: ízlelgeti az ételt-italt, köp egyet, beleharap egy 
héjacskába - ez, azt  mondja,  jó bor, ez meg rossz.  Csakhogy az ő ítéleteit 
ízlelőszervei szabják meg, nyelvének ízlelőbimbói. Ez realitás. De hol van a 
maga  erkölcsi  ítéleteinek  előízlelője?  Miféle  ízlelő  mirigy  segítségével 
állapítja meg, mi a jó és mi a rossz?

- Mindaz, ami előmozdítja, hogy szovjethatalom létesüljön a földön, 
jó - felelte Selga - és mindaz, ami ezt gátolja, rossz.

- Pompás,  csodálatos,  tudom,  tudom…  no  és  mi  köze  magának 
ehhez?  Mi  köti  a  Szovjet  Köztársasághoz?  Gazdasági  érdek?  Badarság… 
Felajánlok  magának  ötvenezer  dollár,  fizetést…  Komolyan  beszélek.  Nos, 
elfogadja?

- Nem - felelte nyugodtan Selga.
- Hát  persze  hogy  nem,  mindjárt  gondoltam…  Más  szóval,  nem 

gazdasági  érdekek  fűzik  oda,  hanem  egy  eszme,  illetve  a  becsületessége: 
vagyis egy magasabb rendű anyag. Maga tehát megrögzött moralista - és ez 
az, amit be akartam bizonyítani… Fel akarja forgatni a világot… Megtisztítja 
a gazdasági törvényeket az évezredes szeméttől, felrobbantja az imperialisták 
erődjeit.  Rendben  van.  Én  is  fel  akarom  forgatni  a  világot,  de  a  magam 



módján.  És  egyes-egyedül  saját  zsenialitásom  erejére  támaszkodva  fogom 
felforgatni.

- Hohó!
- Pedig így van, jegyezze meg magának, Selga. Mondok én magának 

valamit. Mi is az ember végeredményben? Az a hitvány kis mikroorganizmus, 
amely  kimondhatatlan  halálfélelemmel,  görcsösen  kapaszkodik  a  Földnek 
nevezett  agyaggolyóba,  és  vele  együtt  repül  az  űr  jeges  sötétjében?  Vagy 
pedig  az  agy  az  ember  lényege,  ama  különös,  titokzatos  anyagnak:  a 
gondolatnak  előállítását  szolgáló  isteni  szerkezet  -  a  gondolatét,  amelynek 
egyetlen  mikronja  magában  foglalja  az  egész  világegyetemet?  Nos?  Ugye, 
ugye?

Garin mélyebben süppedt bele a karosszékbe s felhúzta lábát. Máskor 
sápadt arca kipirosodott.

- Nekem  más  terveim  vannak.  Ide  hallhasson,  én  ellenségem… 
Minden  hatalom  az  én  kezemben  lesz  a  Földön.  Egyetlen  kémény  nem 
füstölhet  az én parancsom nélkül,  egyetlen hajó nem futhat  ki a kikötőből, 
egyetlen kalapács nem koppanhat. Minden a központ engedélyétől függ majd, 
még a lélegzés joga is. A központ pedig én leszek. Minden az enyém. Érméket 
fogok  veretni,  egyik  oldalon  az  én  arcképem  lesz,  kis  szakállal, 
megkoszorúzott homlokkal, a másik oldalon pedig Madame Lamolle képmása. 
Aztán kiválogatom azokat, akik a „felső tízezerhez" tartoznak majd, mondjuk 
mintegy  két-három  millió  emberpárt.  Ezek  a  patríciusok,  akik  csak  a 
magasabb rendű élvezeteknek és az alkotásnak élnek majd. A régi Spárta min-
tájára megfelelő életmódot írunk elő számukra, hogy el ne korcsosuljanak s 
alkoholistákká  és  impotensekké  ne  váljanak.  Aztán  megállapítjuk,  hány 
munkáskézre van szükség a kultúra kielégítő fenntartásához, s kiválogatjuk a 
megfelelő számú embert. Udvariasságból majd dolgozóknak nevezzük őket…

- No, persze…
- Vihogni, kedves barátom, ráér majd a végén… Ezek az emberek 

nem  fognak  lázadozni,  nem  ám,  kedves  elvtárs.  A  forradalomnak  még  a 
lehetőségét is csírájában elfojtjuk. Az osztályozás után és a munkakönyvecske 
kiadása  előtt  minden  dolgozón  egy  kis  műtétet  hajtunk  végre.  Teljesen 
észrevétlenül,  váratlanul,  narkózisban…  Az  egész  csak  egy  kis  szúrás  a 
koponyacsontba. Egyszerű a dolog: kissé elszédül az illető, s mire magához 
tér,  már  rabszolga.  Végül  pedig  egy  harmadik  csoportot  elkülönítünk 
valamelyik  szép  szigeten,  kizárólag  szaporodás  céljából.  A többieket  mind 
eltakarítjuk,  mint  fölösleges  elemeket.  Ilyen  lesz  az  eljövendő  emberi 
társadalom szerkezete Pjotr Garin elképzelése szerint. A dolgozók zúgolódás 
nélkül robotolnak és szolgálnak a táplálékért, akár a lovak. Már nem emberek 
többé, a hasukon kívül semmire sincs gondjuk. A puszta emésztés boldoggá 
teszi őket. Ami pedig a kiválogatott patríciusokat illeti, ezek már félistenek. 
Noha  általában  megvetem  az  embereket,  de  mégiscsak  kellemesebb  jó 
társaságban  élni.  Biztosítom  magát,  öregem,  ez  lesz  az  igazi  aranykor, 



amelyről a költők álmodoztak. Azoknak a borzalmaknak az emléke, amelyek 
persze, elkerülhetetlenek, ha meg akarjuk tisztítani a Földet a népfölöslegtől, 
igen hamar elmosódik. Ezzel szemben micsoda távlatok nyílnak meg a zseni 
előtt!  A  Föld  paradicsommá  változik.  Bevezetjük  a  születésszabályozást. 
Kiválogatjuk a legjobbakat. Megszűnik a létért való küzdelem: még emléke is 
a  barbár  múlt  ködébe  vész.  Szép  és  kifinomult  faj  fejlődik  ki,  új 
érzékszervekkel, új gondolkodószervekkel. A kommunizmus lassan cammog 
fel az egész emberiséggel a kultúra csúcsaira, de én tíz év alatt elvégzem ezt a 
munkát… Mit, tíz év alatt? Még hamarabb… Igaz, csak kevesek számára… 
De nem a mennyiségen múlik…

- Fasiszta utópia, elég érdekes - mondta Selga. - Rollingnak beszélt 
róla?

- Nem utópia: éppen ez benne a különös. Én csak logikus vagyok… 
Rollingnak, persze, egy szót sem említettem az egészből, mert ő közönséges 
barom… Igaz ugyan, hogy Rolling és a világ valamennyi Rollingja ugyanazt 
cselekszi  vakon,  amit  én  tökéletesen  kidolgozott  és  szabatos  programmá 
fejlesztek.  De  barbár  módon,  otrombán  és  lassan  csinálják.  Holnap, 
remélhetőleg, már ott leszünk a szigeten… Majd meglátja,  hogy nem tréfá-
lok…

- És  hogy  akarja  kezdeni?  Így  szakállasan  akarja  magát 
megörökíttetni a pénzen?

- No, nézze meg az ember, hogy haragszik a szakállamra. Hát nem, 
szó  sincs  róla.  A  védelemmel  akarom  kezdeni.  Megerősítem  a  szigetet. 
Ugyanakkor őrült iramban behatolok az olivinövezetbe. Az első fenyegetés az 
lesz, hogy felborítom az aranyparitást. Annyi aranyat tudok szerezni, amennyit 
csak akarok. Aztán támadásba megyek át. Háború lesz. Borzalmasabb, mint a 
tizennégyes  volt.  Győzelem biztos.  Ezt  követi  majd  a  megmaradt  lakosság 
kiválogatása, az alkalmatlan elemek megsemmisítése. Az általam kiválogatott 
faj  megkezdi  isteni  életét,  a  „dolgozók"  pedig  a  robotot:  nem kényszerből 
fognak dolgozni, úgyis becsülettel elvégzik a dolgukat, és elégedettek lesznek, 
mint az első emberek a paradicsomban. Ügyes, mi? Talán nem tetszik?

Garin megint nevetésben tört ki. Selga behunyta szemét, hogy ne lássa. 
A Szakszervezet bulváron elkezdett játszma komolyra fordult. Selga ott feküdt 
az ágyon és gondolkodott. Úgy látta, hogy csak egyetlen olyan lépést tehet, 
amely  győzelemre  segíti:  veszedelmes  lépés,  de  nincs  más  hátra.  Annyi 
bizonyos, hogy semmi sem volna helytelenebb, mint most elutasítani Garint. 
Selga cigaretta után nyúlt; Garin gúnyos mosollyal figyelte.

- Nos, döntött?
- Igen, döntöttem.
- Nagyszerű.  Nyílt  kártyákkal  játszom:  nekem  szükségem  van 

magára,  mint  az  öngyújtónak  a  tűzkőre.  Tudja,  Selga,  csupa  korlátolt 
barommal vagyok körülvéve. Csupa olyan emberrel, akinek nincs fantáziája. 
Mi ketten sokat fogunk veszekedni, de végül is elérem, hogy együttműködjék 



velem. Legalábbis az első félidőben, amíg meg nem verjük a Rollingokat… 
Egyébként figyelmeztetem, óvakodjék Rollingtól: konok ember, és ha egyszer 
elhatározta, hogy megöli magát, meg is fogja ölni.

- Már régen csodálkozom rajta, miért nem dobta oda a cápáknak.
- Szükségem van egy ilyen túszra… De annyi bizonyos, hogy nem 

fog bekerülni a „felső tízezer" közé…
Selga egy darabig hallgatott. Aztán nyugodtan ezt kérdezte:
- Vérbaja nem volt magának, Garin?
-     Képzelje csak, nem volt. Néha magam is gyanakodtam, hogy talán 

nincs minden rendben, a koponyámban… Még orvoshoz is elmentem. Csak 
fokozott reflexműködést állapított meg. No, öltözzön fel, menjünk vacsorázni.
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A viharfelhők eltűntek az északkeleti látóhatáron. Végtelen szelídséggel 
terült el a kék óceán. Üvegesen csillogtak a lágy hullámok. Olajosan fénylő 
delfinek  kergetőztek,  és  hancúroztak  vidáman  a  jacht  nyomában  örvénylő 
habok  között.  Nagy  sirályok  lebegtek  a  vitorlák  fölött,  és  teli  torokból 
rikoltoztak.  A távolban egy sziklás  sziget  kékes  körvonalai  bontakoztak ki 
délibábosan.

Fent a hordóban a megfigyelő matróz elkiáltotta magát:
-      Föld!
A  fedélzeten  állók  megremegtek.  Ez  volt  az  ismeretlen  jövő  földje. 

Olyan volt, mint valami hosszan elnyúló felhő a látóhatár szélén. Arra tartott 
az Arizona dagadó vitorlákkal.

A  matrózok  a  fedélzetet  mosták,  meztelen  lábukkal  hangosan 
csoszogva.  Kócos  felhőrojtok  között  lángolt  a  nap  az  égbolt  és  az  óceán 
végtelen térségein. Garin szakállát tépdesve állt ott, s erőlködött, hogy átlásson 
azon a fátylon, amely a szigetet és vele együtt jövőjét is elfedte. Ó, ha tudná!
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Őszi  alkony festette  tűzpirosra  a  Vasziljevszkij-sziget  távoli  látképét. 
Bíborvörös és sötét fénnyel árasztotta el a fával megrakott uszályhajókat, a 
vontatógőzösöket, a halászbárkákat és a sólyák rácsos darui között gomolygó 
füstöt.  Mintha  lángokban  állnának,  úgy  lobogott  a  fény  a  lakatlan  paloták 
üvegablakaiban.



Nyugat felől, a füstfelhők mögül egy Közhajó közeledett a lilásfekete 
Néván. Szirénája felsivított, így üdvözölte Leningrádot, ahol útja véget ért. A 
hajóablakok  fénye  megvilágította  a  Műszaki  Főiskola  és  a  Tengerészeti 
Akadémia oszlopait meg a parton sétálók arcát, aztán kikötött a vörösre festett 
úszó vámház fehér cölöpéi mellett. Megkezdődött a vámvizsgálatnál szokásos 
sürgés-forgás.

A  hajópárkánynál  napbarnított,  széles  pofacsontú  férfi  állt.  Első 
osztályú utas volt, és útlevele szerint a Francia Földrajzi Társaság tudományos 
munkatársa.  Nézte  az  esti  ködbe  burkolózó  várost.  Az  Izsák-székesegyház 
kupoláján, a Tengernagyi Hivatal és a Péter-Pál-templom aranyozott, csúcsos 
tetőin még ott égett az alkonyi fény. A Péter-Pál-templom hegyes csúcsa úgy 
meredt az ég felé, szinte átfúrva a felhőket, mintha Nagy Péter annak idején 
fenyegető kardnak szánta volna, amely Oroszország tengeri határán őrködik.

A széles pofacsontú férfi nyakát nyújtogatva nézte a templom csúcsos 
tetejét. Megrendültnek és felindultnak látszott, mint az olyan utas, aki sokéves 
távollét  után  először  látja  viszont  a  szülői  házat.  És  most  a  sötét.  Néván 
ünnepélyes  harangszó  hangzott  fel  az  erőd  felől:  a  Péter-Pál-templomban, 
amelynek  hegyes  csúcsán  már  kialudt  a  fény,  a  császárok  sírjai  felett  a 
harangok az Internacionálét játszották.

A férfi görcsösen megmarkolta a korlátot, torkából bőgő hang tört elő, s 
hátat fordított az erődnek.

A vámhivatalban Arthur Levy névre kiállított útlevelet mutatott fel, s a 
vámvizsgálat egész ideje alatt  komoran,  lehorgasztott  fővel állt,  hogy el ne 
árulja szemének dühös csillogását.

Azután  vállára  vetette  kockás  plédjét,  s  kezében  egy  kis  bőrönddel 
kiszállt a Vasziljevszkij-sziget partjára. Ragyogtak az őszi csillagok. Az utas 
kiegyenesedett, és kiszakadt belőle a régen visszatartott sóhaj. Futó pillantást 
vetett  az  alvó házakra s  a  gőzösre,  ahol  az  árbocokon két  lámpa  égett,  és 
halkan zakatolt a dinamó motorja, majd megindult a híd felé.

Egy  vászonzubbonyos,  magas  férfi  jött  lassan  szembe  vele.  Ahogy 
elment mellette, arcába pillantott. - Szent isten! - suttogta, majd utána szólt:

-      Volsin, Alekszandr Ivanovics?
Az  utas,  aki  a  vámhivatalban  Arthur  Levynek  nevezte  magát,  egy 

pillanatra megtorpant, de nem fordult vissza, hanem még gyorsabb léptekkel 
haladt végig a hídon.
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Ivan Guszev Taraskinnál  lakott,  aki  úgy gondozta,  mintha  apja  vagy 
bátyja  lett  volna  a  fiúnak.  Megtanította  írni,  olvasni  és  mindenféle  egyéb 
tudományra.

A kisfiú  oly  gyors  felfogásúnak  és  oly  kitartónak  mutatkozott,  hogy 
öröm volt foglalkozni vele. Esténként teát ittak, s fehér kenyeret és kolbászt 
ettek hozzá.

Vacsora után Taraskin zsebébe nyúlt cigarettáért, de aztán eszébe jutott, 
hogy  a  klub  kollektívájának  megígérte:  nem  fog  többé  dohányozni.  Erre 
köhintett egyet, felborzolta haját, és megindult a beszélgetés:

- Tudod-e, mi a kapitalizmus?
- Nem, Vaszilij Ivanovics, nem tudom;
- No,  én  majd  elmagyarázom  neked,  a  lehető  legegyszerűbben. 

Kilenc ember dolgozik, a tízedik mindent elszed tőlük, a kilenc ember éhezik, 
a tízedik pedig majd kipukkan a kövérségtől. Hát ez a kapitalizmus. Most már 
érted?

- Nem, Vaszilij Ivanovics, nem értem.
- Mit nem értesz belőle?
- Miért adják neki oda mindenüket?
- Kényszeríti őket, ő, a kizsákmányoló…
- Hogy kényszeríti? Azok kilencen vannak, ő pedig csak egyedül…
- Igen ám, de neki van fegyvere, azoknak meg nincs…
- A fegyvert el lehet venni, Vaszilij Ivanovics. Élhetetlen az a kilenc 

ember, ennyi az egész…
Taraskin elragadtatva nézett a fiúra, még a száját is nyitva felejtette.
- Helyes, öcsém… Úgy gondolkozol, ahogy egy bolsevikhoz illik… 

Mi  Szovjet-Oroszországban  éppen  így  csináltuk:  elvettük  a  fegyvert, 
elkergettük a kizsákmányolókat és most minálunk mind a tíz ember dolgozik, 
és mind a tíz jóllakik…

- És most mind kipukkannak a kövérségtől…
-  Nem, öcskös, azért nem kell kipukkanni a kövérségtől, nem vagyunk 

mi disznók, hanem emberek. A zsírt át kell alakítani szellemi energiává.
- Hát az meg micsoda?
- Hát  csak  az,  hogy  a  legrövidebb  időn  belül  a  világ  legokosabb, 

legműveltebb  népévé  kell  válnunk…  Érted?  Most  pedig  gyerünk  azzal  a 
számtannal…

- A számtannal, igenis - mondta Ivan, s elővette füzetét és ceruzáját.
- Ne  nyálazd  azt  a  ceruzát.  Tintaceruzát  nem  szabad  nyálazni, 

kultúrember ilyet nem csinál… Megértetted?
Így foglalkozott Taraskin a fiúval minden este, késő éjfélig, amíg csak 

mindkettőjük szeme le nem ragadt az álmosságtól.
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Az evezősklub kertjének kis kapuja előtt kiugró pofacsontú, jólöltözött 
polgár  állt  és  sétabotjával  a  földet  kapirgálta.  Most  felemelte  fejét,  s  oly 
furcsán nézett a közeledő Taraskinra és Ivanra, hogy Taraskin mindjárt harci 
készültségbe helyezkedett. Ivan hozzásimult. Az idegen megszólalt:

- Reggel óta várok itt. Ezt a fiút hívják Ivan Guszevnak?
- Mi köze hozzá! - horkant fel Taraskin.
- Bocsánat,  elvtárs,  igaza  van,  első  az  udvariasság.  Arthur  Levy 

vagyok.
Igazolványt vett elő, kinyitotta és Taraskin orra elé dugta.
- A  párizsi  szovjet  követség  munkatársa  vagyok.  Megelégszik 

ennyivel, elvtárs?
Taraskin mormogott valamit. Arthur
Levy  most  egy  fényképet  vett  elő  levéltárcájából  -  azt  a  fényképet, 

amelyet Garin elvett Selgától.
- Módjában áll megerősíteni, hogy ez a felvétel valóban erről a fiúról 

készült?
Taraskin kénytelen volt igent mondani. Ivan megpróbált kereket oldani, 

de Arthur Levy keményen vállon ragadta.
- Ezt a fényképet  Selga adta át nekem. Bizalmas utasítást  kaptam, 

hogy vezessem el a fiút egy megadott helyre. Ellenállás esetén őrizetbe kell 
vennem a gyereket. Hajlandó engedelmeskedni a parancsnak?

- Szabad a hivatalos megbízást? - kérdezte Taraskin.
Arthur Levy a párizsi szovjet követség űrlapján kiállított megbízással 

igazolta magát. A megbízás aláírásokkal és pecsétekkel volt ellátva. Taraskin 
elejétől  végig  elolvasta  az  írást.  Aztán  felsóhajtott  és  négyrét  hajtva 
visszaadta.

- Az ördög tud itt kiigazodni, úgy látszik, teljesen szabályos. De nem 
utazhatna valaki más helyette? A kisfiúnak tanulnia kell…

Arthur Levy elmosolyodott, kivillantva nagy fogait:
- Ne féljen. Jó dolga lesz mellettem a kisfiúnak.
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Taraskin  lelkére  kötötte  Ivannak,  hogy  írjon  az  útról.  Kissé 
megkönnyebbült, amikor egy nap levelezőlapot kapott Cseljabinszkból:

„Kedves Taraskin elvtárs, hál' a munkának, elég tűrhetően utazunk, első 
osztályon.  A koszt  jó,  a  bánásmód  is.  Moszkvában  Arthur  Arturovics  egy 



kucsmát, új vattázott kabátot és egy pár csizmát vett nekem. Csak egy baj van: 
megesz az unalom, mert  Arthur Arturovics ki se nyitja a száját  egész nap. 
Egyébként  Szamarában  találkoztam az  állomáson  egy  elhagyott  gyerekkel, 
régi  pajtásommal.  Remélem,  nem haragszik,  hogy  megadtam neki  a  maga 
címét, bizonyára felkeresi, fogadja szívesen."
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Alekszandr  Ivanovics  Volsin  a  Francia  Földrajzi  Társaság 
ajánlóleveleivel  és  Arthur  Levy  névre  kiállított  útlevéllel  érkezett  a 
Szovjetunióba.  Minden  okmánya  rendben  volt  (annak  idején  nem  kis  fá-
radságába  került  Garinnak,  hogy  mindezt  megszerezze);  csupán  a  párizsi 
szovjet  követség  hivatalos  megbízását  és  igazolását  kellett  hamisítani.  De 
ezeket  az iratokat  Volsin csak Taraskinnak mutatta  fel.  Hivatalosan Arthur 
Levy  azért  jött  a  Szovjetunióba,  hogy  tanulmányozza  a  kamcsatkai  óriási 
tűzhányók - illetve ahogy nevezik, tűzhányókúpok - vulkanikus működését.

Szeptember  közepén  Ivánnál  együtt  megérkezett  Vlagyivosztokba.  A 
műszerekkel  és  az  expedícióhoz  szükséges  egyéb  felszereléssel  megrakott 
ládák már előzőleg megérkeztek hajón San Franciscóból. Arthur Levy nagyon 
sietett.  Néhány  nap  alatt  összetoborozta  az  embereket,  s  az  expedíció 
szeptember  28-án  már  el  is  indult  Vlagyivosztokból  egy  szovjet  gőzösön 
Petropavlovszkba.  Nehéz  út  volt.  Erős  északi  szél  kergette  a  felhőket,  és 
szüntelenül  szitált  a  hódara  az  Ohotszki-tenger  ólmos  vizére.  Recsegve-
ropogva  bukdácsolt  a  hajó  a  félelmetes  vízi  sivatag  térségein.  Csak  a 
tizenegyedik  nap  érkeztek  meg  Petropavlovszkba.  Kirakták  a  ládákat  és  a 
lovakat, s másnap már továbbvonultak erdőkön és hegyeken át, hol gyalog-
ösvényeken, hol kiszáradt patakok medreiben, hol meg mocsarakon és sűrű 
bozóton törve keresztül.

Az expedíciót Ivan vezette; a fiúnak jó emlékezőtehetsége volt és olyan 
szimatja,  mint  egy  kutyának.  Arthur  Levy  hajszolta  őket:  kora  hajnalban 
keltek útra,  és  pihenés  nélkül  mentek,  amíg rájuk nem sötétedett.  A lovak 
kimerültek, az emberek zúgolódtak. De Arthur Levy kérlelhetetlen volt: nem 
kímélt senkit, de jól fizetett.

Az  idő  egyre  rosszabbra  fordult.  Komoran  zúgott  a  cirbolyafenyők 
koronája, s olykor egy-egy évszázados, kidőlt fa súlyos zuhanása, vagy egy 
alágördülő kő- lavina robaja is hallatszott. A kövek agyonütöttek két lovat, két 
másik ló pedig málhástul elsüllyedt az ingoványban.

Ivan rendszerint előresietett, felkapaszkodott a tűzhányók kúpjára, vagy 
felmászott egy fára, hogy szemügyre vegye a környéket - errefelé csak ő volt 



ismerős. Egy nap aztán, amint ott himbálózott az egyik cirbolyafenyő ágán, 
felkiáltott:

-      Ott van, ni! Arthur Arturovics, ott van!
Egy hegyi patak fölött emelkedő meredek sziklafalon valami régi, félig 

már  elmosódott  rajz  volt  a  kőbe vésve:  egy harcost  ábrázolt,  fején  hegyes 
kucsmával, kezében nyíllal és íjjal.

-    Innen most kelet felé kell mennünk, egyenesen a nyíl irányában, 
egészen a Sátán-szikláig. Onnan már nincs messze a tábor - kiáltotta Ivan.

Itt megpihentek. Átcsomagolták a málhákat. Nagy tábortüzet gyújtottak. 
Az elcsigázott emberek álomba merültek. A sötétben távoli tompa robbanások 
vegyültek a cirbolyafenyők zúgásába és megreszkettették a földet. S amikor a 
tábortűz  már  kialvóban  volt,  keleten  a  felhők  alatt  piros  fény  jelent  meg. 
Mintha valami óriási parazsat szítana fel a hegyek között, és a parázs komor 
visszfénye hunyorogna a felhők alatt…

Alig pitymallott, amikor Arthur Levy - egy pillanatra sem véve le kezét 
mauser-pisztolyának tokjáról - már rugdosva keltegette az embereket. Annyi 
időt sem engedett, hogy felszítsák a tüzet és teát főzzenek. „Előre, előre!" … 
Kőtörmelékekkel  eltorlaszolt,  járhatatlan  erdőn  vonszolták  magukat  az 
agyongyötört emberek. A fák errefelé szinte a felhőkig értek. Még a lovak feje 
sem látszott ki a páfránylevelek közül. Mindenkinek vérzett a lába. Még két 
lovat ott kellett hagyni az úton. Arthur Levy a csoport mögött haladt, kezét 
mauser-pisztolyán tartva. Már- már úgy látszott, hogy még néhány lépés, és 
senki  sem mozdul,  egy tapodtat  sem tovább,  még ha ott  helyben agyon is 
ütik…

S ekkor a szél odahozta Ivan csengő hangját:
-      Ide, ide, elvtársak, ott a Sátán-szikla…
A  Sátán-szikla  emberfejre  emlékeztető,  óriási  kőtömb  volt,  melyet 

gomolygó páni felhők lengtek körül. A szikla lábánál pezsegve bugyogott elő 
a  földből  a  forró  víz.  Időtlen  idők  óta  fürödtek  az  emberek  ennek  a  kis 
forrásnak a vizében, amelytől megifjodik az ember. S akik idezarándokoltak, 
egy-egy  jelet  véstek  a  sziklára,  útjuk  emlékéül.  Ez  volt  az  az  „élet  vize", 
amelyet  a  mesében  a  holló  hozott  el  az  embernek  -  de  a  tudomány  úgy 
mondja: radioaktív sókban gazdag víz.

93.

Egész nap északi szél fújt, s a felhők alacsonyan kúsztak az erdő fölött. 
Szomorúan  zúgtak  a  sudár  fenyők,  hajladozott  a  cirbolyák  sötét  koronája, 
hullottak  a  vörösfenyők  tobozai.  Darás  hó  szitált  a  felhőkből,  jeges  eső 
permetezett. A tajga kihalt volt. Ezer meg ezer mérföldön át csak fenyvesek 



zúgtak a mocsarak és a vulkánok fölött. Napról napra félelmetesebben áradt 
észak fagyos lehelete a fénytelen levegőégből.

Mintha a fák koronájának fenséges zúgásán és a szél süvöltésén kívül 
minden  más  hang  elnémult  volna  ebben  a  pusztaságban.  A  madarak 
elrepültek, az erdők vadjai eltűntek, elrejtőztek. Ember talán csak, mint kósza 
kísértet tévedhetett erre a vidékre.

De az ember mégis megjelent.  Alul zsineggel összekötözött,  rongyos, 
rőt szőrmebunda és esőtől  felpuffadt  rénszarvasbőr csizma volt rajta.  Arcát 
már évek óta fésületlen, bozontos szakáll nőtte be, ősz haja a vállára omlott. 
Puskájára  támaszkodva  vánszorgott,  megkerülte  a  meredek  hegyoldalt,  s 
olykor eltűnt az ágas-bogas gyökerek mögött. Most megállt, meggörnyedt és 
füttyentett:

- Fiii, Maska, Maska, fiiii…
A dudva közül egy erdei  kecske feje bukkant elő:  kidörzsölt  nyakán 

zsinegfoszlány lógott. Az ember felemelte puskáját, de a kecske ismét eltűnt a 
dudva közt. Az ember felordított, és leroskadt egy kőre. Feje lekókadt, a puska 
remegett  térdei  közt.  Jó  ideig  hallgatott,  aztán  megint  hívogatni  kezdte  a 
kecskét:

- Maska, Maska…
Zavaros  szemmel  kereste  egyetlen  reménységét  a  dudva  közt,  a 

megszelídített  kecskét.  Utolsó  megmaradt  töltényével  le  akarta  lőni,  hogy 
kiszárítsa húsát és eltengődjön rajta még néhány hónapig - talán tavaszig is.

Hét  évvel  ezelőtt  ez  az  ember  keresett  valakit,  aki  ki  tudja  aknázni 
zsenialitását.  Akkor  fiatal  volt,  erős  -  és  szegény.  Egy  végzetes  napon 
Garinnal  találkozott,  s  ez  feltárta  előtte  terveit:  olyan  grandiózus  terveket, 
hogy a  fiatalember  otthagyott  csapot-papot,  s  egyszerre  itt  találta  magát,  a 
tűzhányó  lábánál.  Hét  évvel  ezelőtt  erdőt  irtottak  itt,  téli  szállást  és  la-
boratóriumot építettek, sőt még rádióállomást is felszereltek egy kis vízerőmű 
segítségével. Egy kis kolónia besüppedt, beomlott földtetői is látszottak a zúgó 
erdő sudár fenyőkből álló falánál, a hatalmas kövek között, amelyeket valaha 
egy vulkán vetett ki.

Azok  az  emberek,  akikkel  valaha  idejött,  azóta  meghaltak  vagy 
megszöktek innen. Az építmények használhatatlanok lettek. A kis vízerőmű 
duzzasztógátját  elvitte  a  tavaszi  árvíz.  Hét  esztendő  egész  munkája,  a 
kutatások  minden  eredménye  hiábavaló  volt.  Hiába  tanulmányozta  a  Föld 
mély  rétegeit,  az  olivinövezetet  -  minden  kárba  vész,  mindennek  el  kell 
pusztulnia  vele  együtt,  olyan jelentéktelen  ostobaság  miatt,  hogy Maska,  a 
kecske,  nem hajlandó a puskacső elé  állni,  bárhogyan is  csábítgatja  azt  az 
átkozott dögöt.

Azelőtt  persze  gyerekjáték  lett  volna  megtenni  a  tajgán  át  vagy 
háromszáz kilométert,  hogy eljusson a legközelebbi emberlakta vidékig. De 
most reuma szaggatja kezét-lábát, s fogai is kihullottak a skorbuttól. Utolsó 



reménye volt ez a megszelídített kecske: az öreg télre szánta magának. De az 
átkozott dög eltépte a zsineget, és megszökött a ketrecből.

Az  öreg  felkapta  puskáját,  amelyben  utolsó  tölténye  volt,  s  Maskát 
csalogatva járt ide-oda. Közeledett az este, egyre sötétebb felhők vonultak az 
égen, egyre gonoszabbul zúgott a szél, ringatva az óriási fenyőket Küszöbön a 
tél - a halál. Az öregnek összeszorult a szíve… Hát valóban nem láthat többé 
emberi arcokat, nem üldögélhet a kemence mellett, beszíva a kenyér szagát, az 
élet szagát? S az öreg halkan sírni kezdett.

Sokáig ült így, aztán még egyszer megpróbálkozott:
- Maska, Maska…
Nem,  ma  már  nem  lövi  le  azt  a  kecskét…  Nagyot  nyögve 

feltápászkodott az öreg, és vánszorogva megindult a kunyhó felé. Egyszerre 
megállt. Felkapta fejét - darás hó csapott az arcába, szél cibálta szakállát… 
Úgy rémlett  neki,  mintha… De nem, nem - ez csak a szél,  vagy talán egy 
fenyő roppant  meg… De az öreg mégis  sokáig állt  egy helyben -  csak ne 
dobogna oly hangosan a szíve!

- Hahóóóóóó  -  ütötte  meg  fülét  egy  alig  hallható  emberi  hang  a 
Sátán-szikla felől.

Az  öreg  feljajdult.  Szemét  könnyek  borították  el.  Tátott  szája  körül 
örvénylett  a  darás  hó.  Az  egyre  sűrűsödő  szürkületben  már  semmit  sem 
lehetett felismerni a tisztáson.

- Hahóóó, Mancev! - hallatszott újra. Egy kisfiú csengő hangja volt, 
amelyet  újra  meg  újra  megszakított  a  szél  zúgása.  A  dudva  közül  most 
felbukkant a kecske feje: Maska odasompolygott az öreghez, s fülét hegyezve, 
ő  is  a  szokatlan  hangokat  hallgatta,  amelyek  felverték  az  elhagyott  vidék 
csendjét… Most jobbról, balról egyre közelebb csendültek fel a hívó hangok.

- Hahó! Hol van, Mancev? Él még?
Az öregnek remegett a szakálla, remegett az ajka, széttárta két kezét, és 

tompa hangon ismételgette:
- Igen, igen, élek… Én vagyok, Mancev.

Ilyen  fényűzést  sohasem láttak  még  a  kis  kaliba  füstös  gerendái.  A 
vulkanikus  kövekből  rakott  kályhában  tűz  lobogott,  az  üstökben  víz  forrt. 
Mancev táguló orrlyukai mohón szívták be a tea, a kenyér és a szalonna régen 
elfelejtett illatát.

Nagyhangú  emberek  jöttek-mentek,  málhákat  hordtak  be  és 
csomagoltak ki. Egy széles pofacsontú férfi, párolgó teával megtöltött bögrét 
és  jókora  szelet  kenyeret  nyújtott  át  Mancevnak…  Kenyeret!  Mancev 
megremegett, s mohón majszolta fogatlan ínyével a kenyeret. Egy kisfiú ku-
porgott előtte törökülésben, s együttérzéssel nézte, mint harap le egy falatot 
Mancev a kenyérből, s mint szorítja oda ezt a kincset bozontos szakállához, 
mintha aggódva meg akarna győződni róla: nem álom-e csupán, hogy az élet 
visszatért omladozó kunyhójába?



- Nyikolaj Hrisztoforovics, ugye, nem ismer meg?
- Nem,  nem,  már  annyira  elszoktam  az  emberektől  -  dörmögte 

Mancev. - Én már nagyon régen nem ettem kenyeret.
- Én  vagyok  Ivan  Guszev…  Mindent  elvégeztem,  úgy,  ahogy 

meghagyta,  Nyikolaj  Hrisztoforovics.  Hát  nem emlékszik  rá?  Még azzal  is 
fenyegetett, hogy lenyisszantja a fejemet.

Mancev semmire  sem emlékezett,  csak bámész  szemekkel  meredt  az 
ismeretlen  arcokra,  amelyeket  megvilágított  a  tűz  fénye.  Ivan  részletesen 
elbeszélte neki, hogyan jutott el annak idején a tajgán át Petropavlovszkba. Ha 
medvét látott, elbújt előle, egyszer meg egy rőtszínű macskával is találkozott, 
amely  akkora  volt,  mint  egy borjú,  és  ettől  iszonyúan megijedt;  a  macska 
azonban - és nyomában még három ilyen óriásmacska - elhaladt mellette és 
nem  bántotta.  A  mókusfészkekből  kiszedett  cédrusdió  volt  a  tápláléka. 
Petropavlovszkban  elszegődött  egy  hajóra  krumplit  hámozni,  így  jutott  el 
Vlagyivosztokba, ahonnan aztán még hétezer kilométert tett meg a vagonok 
alatti szenesládákban.

- Megtartottam  a  szavam,  Nyikolaj  Hrisztoforovics,  elhoztam 
magához  ezeket  az  embereket.  De  az  igazán  fölösleges  volt,  hogy 
tintaceruzával  a  hátamra  firkált.  Elég lett  volna,  ha azt  mondja:  „Szavadat 
adod rá, Ivan?" „Szavamat adom rá." De maga e helyett telefirkálta a hátamat, 
talán  valamit  a  szovjethatalom ellen  írt.  Hát  szép  dolog  ez?  Most  már  ne 
számítson rám többé, úttörő vagyok.

Mancev  odahajolt  a  fiúhoz  és  ajkát  kifordítva,  rekedt  suttogással 
kérdezte:

- Kik ezek az emberek?
- Francia tudományos expedíció,  hiszen mondom.  Egyenest  engem 

kerestek Leningrádban, hogy ide vezessem őket magához.
Mancev oly erővel ragadta meg a fiú vállát, hogy az majd felszisszent 

fájdalmában:
- Beszéltél Garinnal?
- Hallja-e,  Nyikolaj  Hrisztoforovics,  engem többé nem ijeszt  meg, 

mögöttem a szovjethatalom… Az az üzenet, amit a hátamra írt, megbízható 
kezekbe került… Garinhoz pedig semmi közöm.

- Mit keresnek itt ezek az emberek? Mit akarnak tőlem? Hiába jöttek, 
nem mondok nekik el semmit, nem mutatok meg nekik semmit.

Mancev arca bíborvörös lett, izgatottan jártatta körül tekintetét. Mellette 
Arthur Levy ült a priccsen.

- Nyugodjon  meg,  Nyikolaj  Hrisztoforovics.  Egyen  és  pihenje  ki 
magát… Van időnk bőven, november előtt úgysem visszük el innen…

Mancev felpattant a priccsről, keze remegett…
- Négyszemközt szeretnék magával beszélni.



Elsántikált  a  gyalulatlan,  korhadt  széldeszkákból  összetákolt  ajtóig. 
Kilökte  az  ajtót.  Az  éjszakai  szél  belecsimpaszkodott  bozontos,  ősz 
szakállába. Arthur Levy követte őt a sötétbe, ahol vadul kavargott a havas eső.

- Van még a puskámban egy töltény… Megölöm magát! Azért jött, 
hogy kiraboljon engem! - ordítozta az öreg, a dühtől remegve.

- Jöjjön fel ide, ne álljunk a szélben - szólt Arthur Levy, s magával 
vonszolva Mancevot, nekitámasztotta a gerendafalnak. - Hagyja már abba ezt 
a tombolást. Engem Pjotr Petrovics Garin küldött magáért.

Mancev  görcsösen  megragadta  Levy  karját.  Felpuffadt  arca,  amelyet 
még  jobban  eltorzított  kifordult  szemhéja,  remegett,  s  fogatlan  szája  ezt 
szipogta:

-     Garin él? Nem feledkezett meg rólam? Együtt koplaltunk, együtt 
szőttünk  nagy  terveket…  De  mindez  badarság,  hiú  ábránd…  Tudja,  mit 
fedeztem  én  itt  fel?  Kifürkésztem  a  földkéreg  titkait…  Minden  elméleti 
feltevésem beigazolódott… Ilyen ragyogó eredményre nem is számítottam… 
Itt  van  alattunk  az  olivin  -  dobbantott  Mancev  nedves  rénszarvasbőr 
csizmájával. - Korlátlan mennyiségben áll az ember rendelkezésére a higany 
és az arany… Idehallgasson: rövidhullámokkal kifürkésztem a Föld központi 
magvát… Ha tudná, mi megy ott végbe! Felforgattam az egész tudományt… 
Ha Garin csak százezer dollárt tudna szerezni - csodákat művelnénk!

- Garin  milliárdok  felett  rendelkezik.  Garinról  beszél  az  egész 
világsajtó  -  mondta  Levy.  -  Sikerült  megszerkesztenie  a  hiperboloidot, 
birtokba vett egy szigetet a Csendes-óceánon és most nagy dolgokra készül. 
Csak a maga kutatásainak eredményeit várja. Kormányozható léghajót küld 
magáért. Ha az időjárás nem késlelteti, egy hónap alatt felállíthatjuk a kikötési 
árbocot.

Mancev megtántorodott, nekidőlt a falnak, s lehorgasztott fővel, sokáig 
hallgatott.

- Garin, Garin - mormogta szívbe markoló, szemrehányó hangon. - 
Én  adtam  neki  a  hiperboloid  ötletét.  Én  vezettem  rá  az  olivinövezet 
gondolatára.  Én  beszéltem  neki  a  csendes-óceáni  szigetről.  Meglopta  az 
agyamat, és hagyta, hogy itt rothadjak el, ebben az átkozott tajgában… Mit 
várhatok még az élettől? Betegágyat, orvost, darakását… Garin, Garin… Hát 
idegen tollakkal ékeskedünk?

Felemelte arcát, és belebámult a tomboló hóviharba:
- A skorbut elemésztette a fogaimat, sömör lyuggatta át a bőrömet, 

félig  vak  vagyok,  agyam  eltompult…  Későn  jutottam  eszébe  Garinnak, 
nagyon későn…

94.



Garin  rádióüzenetet  küldött  az  Ó-  és  Újvilág  lapjainak,  amelyben 
bejelentette,  hogy ő, Pierre Harry, megszállta a Csendes-óceánon a nyugati 
hosszúság százharmincadik és a déli szélesség huszonnegyedik fokán fekvő 
ötvenöt négyzetkilométer területű szigetet, a szomszédos kisebb szigetekkel és 
zátonyokkal együtt, s hogy ezt a szigetet saját birtokának tekinti, és ha kell, az 
utolsó csepp vérig harcolni fog, hogy megvédje szuverén jogait.

A közlemény általános derültséget keltett. A Csendes-óceánnak ez a kis 
szigete  lakatlan  volt,  és  legfeljebb  festői  szépségével  tűnt  ki.  Még  némi 
bonyodalom is támadt a körül, kié voltaképpen a sziget: Amerikáé, Hollandiáé 
vagy Spanyolországé? De az amerikaiakkal nem lehetett sokat vitatkozni; a 
többiek egy kicsit morogtak, aztán visszavonultak.

Az egész  sziget  nem érte  meg  azt  a  szenet,  amelyet  egy hajónak el 
kellett fogyasztania ahhoz, hogy odajusson - de hát az elv mindenekfelett való, 
s így San Franciscóból kifutott egy könnyű cirkáló, hogy letartóztassa ezt a 
Pierre  Harryt  és  örök  időkre  kitűzze  a  szigeten  a  vasárbocot  az  Egyesült 
Államok csillagos-sávos lobogójával.

A cirkáló elindult. Garin mulatságos históriája egy foxtrott témájául is 
szolgált. Szegény Harry volt a címe, és arról szólt, hogy a szegény kis Pierre 
Harry beleszeretett egy kreol nőbe, mégpedig oly halálosan, hogy elhatározta: 
királynővé teszi. Elvitte egy kis szigetre és ott foxtrottot táncoltak kettesben, a 
király a királynővel. A királynő egyszerre csak azt mondta: „Szegény Harry, 
reggelizni akarok, éhes vagyok." De Harry a kérésre csak sóhajjal válaszolt és 
tovább táncolt - mert ó, jaj, kagylókon és virágokon kívül nem volt semmije 
szegénynek. És ekkor hajó érkezett. A daliás kapitány belekarolt a királynőbe, 
elvezette és fejedelmi reggelivel kínálta meg. A királynő kacagott és jóízűen 
falatozott,  a  szegény  Harry  pedig  kénytelen  volt  egymagában  tovább 
táncolni… és így tovább… Egyszóval, igen mulatságos história volt az egész.

Vagy tíz nap múlva rádióüzenet érkezett a cirkálóról:
„A  sziget  előtt  állok.  Partra  szállni  nem  volt  ajánlatos,  mivel 

figyelmeztetést kaptam, hogy a sziget meg van erősítve. Ultimátumot intéztem 
Pierre  Harryhoz,  aki  a  szigetet  bitorolja.  Az  ultimátum  holnap  reggel  hét 
órakor jár le. E határidő letelte után csapatokat teszek partra."

Ez már aztán bohózatba illő volt: a szegény Harry fenyegetőleg rázza 
kis  öklét  a  hathüvelykes  hajóágyúk  felé…  De  se  másnap,  sem  pedig  a 
következő napokban nem érkezett semmi hír a cirkálóról.

Kérdést  intéztek a  cirkáló parancsnokához -  de a  cirkáló nem felelt. 
Hohó! A hadügyminisztériumban homlokukat ráncolták az illetékesek.

Ekkor  történt,  hogy  a  lapokban  szenzációs  interjú  jelent  meg: 
MacLinney nyilatkozott a sajtónak. Azt állította, hogy Pierre Harry nem más, 
mint Garin mérnök, a hírhedt orosz kalandor, akinek nevét számos bűnténnyel 
hozták  kapcsolatba,  többek  között  a  Párizs  melletti  Ville  d'Avray-ban 
elkövetett rejtélyes gyilkossággal is. A sziget elfoglalásáról szóló hír annál is 



inkább meglepi MacLinney-t, mivel azon a jachton, amelyen Garin eljutott a 
szigetre,  nem  kisebb  személyiség  utazott,  mint  maga  Rolling,  az  Anilin 
Rolling tröszt feje és szervezője. Rolling számlájára előzőleg hatalmas mérvű 
bevásárlásokat  eszközöltek  Amerikában  és  Európában,  s  hajókat  béreltek, 
hogy különböző rakományokat a szigetre szállítsanak. Mindaddig, amíg törvé-
nyes keretek között zajlott le a dolog, MacLinney hallgatott, most  azonban 
szükségesnek  tartja  kijelenteni,  hogy  Rolling,  a  vegyipar  királya  egyik 
legjellemzőbb  tulajdonsága  mindig  a  törvények  szigorú  tiszteletben  tartása 
volt.  Ezért  kétségtelen,  hogy  a  sziget  arcátlan  elfoglalása  Rolling  akarata 
ellenére  történt,  s  csak  azt  bizonyítja,  hogy  Rollingot  fogságban  tartják  a 
szigeten, s a milliárdos személyét példátlan zsarolásra használják fel.

Ennek már fele sem volt tréfa. Hiszen ez valóságos szentségtörés!  A 
rendőrség  ügynökei  adatokat  gyűjtöttek  Garin  augusztusi  bevásárlásairól. 
Kiderült,  hogy  a  bevásárlások  értéke  elképesztő  összegekre  rúg.  Közben a 
hadügyminisztérium lázasan  kereste  a  cirkálót,  de  a  kutatás  eredménytelen 
volt: a cirkáló nyomtalanul eltűnt. S hogy a riadalom teljes legyen: a lapokban 
megjelent  az  anilingyárak  felrobbanásának  története.  A  katasztrófa  egyik 
szemtanúja, Hlinov orosz tudós számolt be róla részletesen.

Kitört a botrány. Valóban, nem kis dologról volt szó: egy kalandor a 
kormány  orra  előtt  hadiipari  cikkeket  vásárolt  be  fantasztikus  összegekért, 
elfoglalt  egy  szigetet,  megfosztotta  szabadságától  az  Egyesült  Államok 
legtekintélyesebb polgárát - s ráadásul még az is kiderült, hogy aki mindezt 
elkövette, züllött csirkefogó, tömeggyilkos, kegyetlen szörnyeteg.

Aztán  még  egy  megdöbbentő  távirati  jelentés  érkezett:  egy  legújabb 
típusú  titokzatos  léghajó  átrepült  a  Hawaii-szigetek  felett,  leszállt  Hilo 
kikötőjében, benzint és vizet vett fel, majd továbbrepült a Kurili- szigetek felé, 
Szahalin szigetén, Alekszandrovszk kikötőjében ismét leszállt, hogy benzint 
és  vizet  vegyen  fel,  majd  északnyugati  irányban  eltűnt.  A  kormányozható 
léghajó oldalán két betű volt olvasható: P. és G.

Most  már  mindenki  világosan  látta:  Garin  Moszkva  ügynöke.  Nesze 
neked, „szegény Harry"… Az amerikai kongresszus felhatalmazta a kormányt, 
hogy  a  legerélyesebb  rendszabályokat  foganatosítsa.  Nyolc  cirkálóból  álló 
flotta futott  ki a Gazemberek Szigete felé - így nevezték most  az amerikai 
lapok a kis csendes-óceáni szigetet.

Még  ugyanaznap  rövidhullámú  rádiógramot  fogtak  fel  a  világ 
rádióállomásai. Az üzenet hangja példátlanul arcátlan és felháborító volt:

„Halló,  halló!  Itt  az  Aranysziget  beszél,  amelyet  egyesek 
tájékozatlanságból  Gazemberek  Szigetének  neveznek.  Halló!  Pierre  Harry 
melegen ajánlja minden ország kormányának, hogy ne üsse bele az orrát az ő 
szigetének belső ügyeibe. Pierre Harry védekezni fog, és minden hadihajóra 
vagy  flottára,  amely  az  Aranysziget  felségvizeire  merészkedik,  ugyanolyan 
sors vár, mint arra az amerikai könnyűcirkálóra, amelyet nem egészen tizenöt 
másodperc  alatt  süllyesztettünk  a  tenger  fenekére.  Pierre  Harry  melegen 



ajánlja a földkerekség egész lakosságának, hogy hagyja abba a politizálást, és 
nyugodtan táncolja csak tovább a róla elnevezett foxtrottot."

95.

Helyreállították a duzzasztógátat a kaliba mellett húzódó szakadékban. 
A  vízerőmű  újra  működött.  Arthur  Levynél  nap  nap  után  türelmetlenül 
érdeklődtek az Aranyszigetről: kész-e már a kikötési árboc?

Az elektromágneses hullámokat nem érdekli, mi az, ami kimozdítja őket 
kozmikus nyugalmukból. Csak szálltak az éteren át, hogy eljussanak a rádió-
vevőkészülékekbe,  megvárták,  míg  Garin  dühös  hangon  belerecsegte  a 
mikrofonba: „Ha egy héten belül nem lesz kész az árboc, léghajót küldök oda 
és agyonlövetem magát, hallja-e, Volsin?" S miután ez az üzenet elhangzott, 
az  elektromágneses  hullámok  a  földvezetékeken  át  visszatértek  ősi 
nyugalmukba.

A szállás körül, a vulkán lábánál lázas munka folyt: egy nagy területen 
kiirtották a fiatal erdőt, árbocfának alkalmas fenyőket döntöttek ki, s felfelé 
keskenyedő,  huszonöt  méteres  tornyot  állítottak  fel,  három lábát  mélyen  a 
földbe ásva.

Mindenki  végkimerülésig  dolgozott,  de  senki  sem  sürgött-forgott 
annyit, senki sem volt olyan izgatott, mint Mancev. Már kigömbölyödött, és 
némileg összeszedte maorit, de mintha kissé meghibbant volna. Voltak napok, 
amikor látszólag mindenről megfeledkezett, s borzas fejét tenyerébe temetve, 
közönyösen ült a priccsen. Vagy eloldozva Maskát, így szólt Ivánhoz:

- Ha akarod, olyat mutatok neked, amit még ember nem látott.
Megfogva a póráz végét,  előreengedte a kecskét (Maska segített  neki 

felkapaszkodni a sziklákon), és megindult hegynek fel, a vulkán krátere felé. 
Ivan követte.

A fenyőerdő véget ért, fent, a kőtömbök között már csak tüskés bozót 
volt,  még  feljebb  pedig  csak  fekete  kövek,  amelyeket  zuzmó és  itt-ott  hó 
borított.

A kráter szélei meredek, fogazott oromzatot alkottak - olyanok voltak, 
mint egy óriási cirkusz félig leomlott falai. Mancev ismert errefelé minden kis 
hasadékot,  s  nyögve,  gyakran  le-leülve  kapaszkodott  cikcakkban  egyik 
kiszögellésről a másikra. De csak egyetlenegyszer - egy csendes, verőfényes 
napon -  sikerült  egészen a kráter  széléig  eljutniuk.  Szeszélyesen csipkézett 
oromzata, mint valami tavat vette körül a kihűlt láva rézvörös tömegét. Az ala-
csonyan izzó nap éles árnyakat vetett  a csipkézett  oromzatról  a láva fémes 
lepényeire. A láva felszínén, a nyugati oldalhoz valamivel közelebb, a vulkán 
kúpja emelkedett; csúcsából fehéres füst szállt az ég felé.



- Amott  -  mondta  Mancev,  meggörbített  ujjaival  a  füstölgő  kúpra 
mutatva  -,  amott  egy  lyuk van,  vagy jobban mondva  egy feneketlen  mély 
szakadék. A Föld méhébe vezet, ahova emberi szem még nem pillantott be… 
Robbanógyapottal töltött patronokat dobtam abba az üregbe, s amikor odalent 
az üreg fenekén felvillant a robbanás fénye, bekapcsoltam a másodpercmérőt, 
és a hang terjedésének sebessége alapján kiszámítottam az üreg mélységét. 
Megvizsgáltam a kiáramló gázokat,  üvegre tortába gyűjtöttem, egy villany-
lámpa  fényét  bocsátottam  rajta  keresztül,  s  a  gázokon  keresztülhaladó 
sugarakat  felbontottam  a  spektroszkóp  prizmáján…  a  vulkanikus  gáz 
színképében felfedeztem az antimon, a higany, az arany és még számos nehéz 
fém vonalait… Érted, amit mondok, Ivan?

- Értem, értem, csak folytassa…
- Bizonyára többet értesz belőle, mint Maska, a kecske… Egy nap, 

amikor különösen heves volt a vulkán működése és a mérhetetlen mélységből 
csak úgy köpködte és hányta a törmelékanyagokat és gázokat, sikerült életem 
kockáztatásával  egy  kevés  gázt  gyűjtenem  a  retortába…  Amikor 
leereszkedtem,  a  tölcsér  felé,  a  vulkán  gőzfelhőbe  burkolódzva  hamut  és 
hordónyi nagyságú köveket vetett ki magából. Úgy vonaglott a föld, mint egy 
álmából felébresztett óriási szörnyeteg. De én ügyet sem vetettem ezekre az 
apróságokra.  A  laboratóriumba  rohantam  és  megvizsgáltam  a  gázt  a 
spektroszkóppal… Jól figyelj ide, Ivan, és te is, Maska…

Mancev szeme csillogott, fogatlan szája eltorzult:
-    Egy  nehéz  fém  nyomait  fedeztem  fel,  amely  nem  szerepel 

Mengyelejev  táblázatán.  Néhány  óra  múlva  a  lombikban  megindult  a  gáz 
felbomlása: a lombik először sárga, aztán kék, végül pedig izzó vörös fénnyel 
ragyogott…  Óvatosságból  távolabb  húzódtam.  Nem  sokkal  rá  robbanás 
hallatszott:  a  lombik  és  a  laboratóriumok  fele  a  levegőbe  repült…  Ezt  a 
titokzatos fémet M betűvel jelöltem, mert M betűvel kezdődik az én nevem is, 
meg ennek a kecskének a neve is. Márpedig az új fém felfedezésének érdeme 
kettőnket illet: a kecskét és engem… Értesz valamit az egészből?

- Csak folytassa, Nyikolaj Hrisztoforovics…
- Az  M  fém  az  olivinövezet  legmélyebb  rétegeiben  található. 

Felbomlik  és  közben  roppant  mennyiségű  hőenergiát  szabadít  fel…  Azt 
állítom továbbá, hogy a Föld központi magva M fémből áll. Mivel azonban a 
Föld központi magvának átlagos sűrűsége mindössze nyolc, ami megközelítő-
leg  a  vas  sűrűsége,  az  M  fém  pedig  kétszer  olyan  nehéz,  mint  a  vas, 
nyilvánvaló, hogy a Föld középpontjában űr van.

Mancev  felemelte  ujját,  előbb  Ivanra  pillantott,  majd  a  kecskére,  s 
furcsán felnevetett.

- Gyerünk, nézzük meg…
Hármasban  leereszkedtek  a  sziklás  hegygerincről  a  fémes  tó  felé,  s 

miközben  lábuk  meg-megcsúszott  a  fémlepényeken,  a  füstölgő  kúp  felé 



tartottak. Forró légáramlat tört elő a hasadékokon át. Itt-ott feneketlenül mély 
üregek tátongtak.

- Maskát lent kell hagyni - mondta Mancev, megfricskázva a kecskét, 
s miközben lábuk között izzó kavicsok gurultak alá, Ivánnál felkapaszkodott a 
vulkán kúpjára.

- Most feküdj hasra és nézz le.
Ott  hasaltak  a  kráter  szélén  -  azon  az  oldalon,  ahonnan  a  füst 

gomolygott  -,  és  fejüket  lelógatva  kémlelődtek.  A  kúp  belsejében  egy 
bemélyedés volt, annak közepén pedig vagy hét méter átmérőjű ovális üreg. 
Roppant sóhajokra emlékeztető hangok és távoli dübörgés hallatszott onnan, 
mintha valahol a mélyben köveket görgetnének.

Ivan szeme lassan hozzászokott a sötétséghez, s vöröses fényt pillantott 
meg, amely a mérhetetlen mélységből villant elő. Hol elsötétedett, hol ismét 
fellobbant,  majd  egyre  ragyogóbban  égett,  s  izzó  bíborszínt  öltött… Mind 
mélyebb sóhajok szakadtak ki a földből,  s mind fenyegetőbbé vált a kövek 
dübörgése.

- Kezdődik a tánc, jó lesz elmenni innen - mondta Mancev. - Ez a 
fény hétezer méter mélységből jön. Ott bomlik fel az M fém, és sisteregve 
gőzölög el az arany és a higany.

Övénél  fogva  megragadta  Ivánt,  és  magával  vonszolta  lefelé.  A 
tűzhányó kúpja remegett, kövek potyogtak, sűrű füstgomolyok törtek elő, mint 
a megrepedt kazánból a gőz, s vakító, bíborvörös fény sugárzott a feneketlen 
mélységből, pirosra festve az alacsonyan vonuló felhőket…

Mancev megragadta Maska kötelét.
- Futás, fiúk, futás! Mindjárt röpködni kezdenek a kövek…
Most  hatalmas  dübörgés  hallatszott,  amely  visszhangzott  az  egész 

szikla-amfiteátrumban:  egész  kőtömböket  vetett  ki  magából  a  vulkán… 
Mancev és Ivan hanyatt-homlok futottak, kezükkel védve fejüket, elöl pedig a 
kecske szökellt, maga után vonszolva a kötelet…

96.

A  kikötési  árboc  elkészült.  Az  Aranysziget  közölte,  hogy  a 
kormányozható  léghajó  a  barométer,  fenyegető  állása  ellenére  is  elindult 
útjára.

Ezekben  az  utolsó  napokban  Arthur  megpróbálta  Mancevot  rávenni, 
hogy nyíltan beszéljen vele nevezetes felfedezéseiről. Leült a priccsre, minél 
távolabb a kalibában tartózkodó munkásoktól, egy fiaskót húzott elő zsebéből, 
és pálinkát töltött Mancev teájába.



A munkások a padlón feküdtek,  fenyőlevelekből készített  derékaljon. 
Olykor olykor egyikük felkelt, és cédrusgyökeret dobott a tűzre. A fellobbanó 
lángok  megvilágították  a  füstös  falakat  és  a  fáradt,  szakállas  arcokat. 
Odakünn, a tető felett, tombolt a szél.

Arthur Levy igyekezett halkan, nyájasan, megnyugtató hangon beszélni. 
De Mancev mintha teljesen megtébolyodott volna…

-    Ide hallgasson, Arthur Arturovics, vagy, hogy is hívják… Hagyja 
abba a ravaszkodást. Írásaimat, képleteimet, mélyfúrási terveimet és naplóimat 
beforrasztottam  egy  bádogdobozba  és  jó  helyre  rejtettem…  Én  elrepülök 
innen, de azok itt maradnak, senki sem fogja megkaparintani, még Garin sem. 
Még ha kínpadra vonnak, akkor sem szolgáltatom ki senkinek…

- Csillapodjék  már,  Nyikolaj  Hrisztoforovics,  hiszen  tisztességes 
emberekkel van dolga.

- Nem  vagyok  én  olyan  tökkelütött.  Garinnak  szüksége  van  a 
képleteimre…  De  nekem  meg  az  életemre  van  szükségem…  Mindennap 
illatos fürdőt akarok venni, drága dohányt akarok szívni, finom bort akarok 
inni… Műfogakat csináltatok magamnak és szarvasgombát fogok enni… Én is 
dicsőségre  áhítozom!  Megérdemlem!  Az ördög vigye el  magukat,  ahányan 
csak vannak, Garinnal együtt…

- Nyikolaj Hrisztoforovics, az Aranyszigeten fejedelmi élete lesz…
- Hagyjuk ezt. Ismerem én Garint… Gyűlöl engem, mert Garin úgy, 

ahogy van,  az  én agyamban született  meg… Nélkülem csak szánalmas kis 
szélhámos  lett  volna  belőle…  Az  én  élő  agyamat  fogja  magával  vinni  a 
léghajón, nem pedig a füzeteket, amelyekben a képleteim vannak.

Ivan Guszev egész idő alatt a fülét hegyezte és sikerült is kihallgatnia a 
beszélgetés egy-egy foszlányát. Éjjel, amikor már készen állt a kikötési árboc, 
odakúszott a priccsen Mancev mellé, aki nyitott szemmel feküdt. Ivan a fülébe 
súgta:

- Mondok  én  magának  valamit,  Nyikolaj  Hrisztoforovics,  köpjön 
rájuk. Utazzunk inkább Leningrádba… Én meg Taraskin úgy gondját viseljük, 
mint anya a csecsemőjének… Műfogakat is csináltatunk… Keresünk egy szép 
lakást… Minek kell magának összeállni ezekkel a burzsujokkal?

-   Nem, Vanyka, én elveszett ember vagyok, nagyon fékezhetetlenek a 
vágyaim - felelte Mancev a mennyezetre meredve, amelynek gerendái közül 
csomókban  csüngött  alá  a  koromtól  megfeketedett  moha.  -  Hét  éven  át 
viharzott a fantáziám ez alatt az átkozott fedél alatt… Egy napot sem akarok 
tovább várni…

Ivan Guszev már régen rájött, miféle „francia expedíció" ez. Állandóan 
fülelt, figyelt, és levonta a maga következtetéseit.

Úgy követte Mancevot, mint  az árnyék. Ezen az utolsó éjszakán egy 
percet sem aludt: amikor érezte, hogy leragad a szeme, madártollat dugott az 
orrába, vagy megcsípte magát ott, ahol legjobban fáj.



Pirkadatkor Arthur Levy dühösen felöltötte bekecsét, nyaka köré tekerte 
sálját,  és  elindult  a  rádióállomás  felé,  amely  a  kaliba  mellett  volt,  egy 
földkunyhóban. Ivan le nem vette szemét Mancevról. Alighogy Arthur Levy 
eltávozott,  Mancev  körülnézett,  hogy  mindenki  alszik-e,  aztán  óvatosan 
lemászott a priccsről, a kaliba sötét zuga felé botorkált, s ott felemelte fejét. 
De alighanem rosszul látott, mert visszafordult és gyantás fenyőágat vetett a 
tűzre. Amikor a láng fellobbant, újra a sötét zug felé tartott.

Ivan találgatta, mit is bámulhat ott Mancev. A sarokban, ott, ahol a felső 
gerendák keresztezték egymást, egy rés feketéllett a mennyezeten a vakfödém 
gerendái  között:  a  moha  le  volt  tépve.  Ez  nyugtalanította  hát  Mancevot… 
Lábujjhegyre  állva  leszakított  az  alacsony  mennyezetről  egy  csomó  fekete 
mohát, és nyögve betömte vele a rést.

Ivan eldobta a madártollat, amellyel orrát csiklandozta, oldalára fordult, 
feje búbjára húzta a takarót, és abban a szempillantásban el is aludt.

A  hóvihar  nem  akart  elülni.  Az  óriási  kormányozható  léghajó  már 
második napja lebegett a tisztás felett, orrával a kikötési árbochoz erősítve. Az 
árboc  recsegett-ropogott,  hajladozott.  A  léghajó  szivar  alakú  teste  ide-oda 
himbálózott  a  levegőben,  s  alulról  úgy  látszott,  mintha  egy  vasból  épült 
uszályhajó feneke lebegne a levegőben. A legénység alig győzte letisztítani a 
havat a léghajó oldaláról.

A kapitány áthajolt a léghajó csónakján, és lekiáltott az ott álló Arthur 
Levynek:

- Halló!  Mi az ördög lesz  már,  Arthur Arturovics?  Indulnunk kell 
ám… Az emberek már nem bírják erővel.

- Még egyszer beszéltem a szigettel - felelte Levy a fogai között. - 
Azt a parancsot kaptam, hogy ha törik, ha szakad, hozzam magammal a fiút.

- Nem tart ki az árboc
Levy vállat vont. Valójában persze nem a fiúról volt szó. Ivan eltűnt az 

éjszaka.  Ügyet  sem vetett  rá  senki.  Kikötötték a  léghajót,  amely  hajnalban 
érkezett meg és sokáig keringett a hófelhők között a tisztás felett. Kirakták az 
élelmiszert. (Arthur Levy expedíciójának munkásai kijelentették, hogy ha nem 
kapnak  bőséges  élelmiszert  és  jutalmat,  piroxilinpatronnal  felrobbantják  a 
léghajó hasát.) Amikor Arthur Levynek jelentették, hogy a kisfiú eltűnt, csak 
legyintett:

- Annyi baj legyen.
De a dolog közben komolyra fordult.
Mancev  szállt  be  elsőnek  a  léghajó  csónakjába.  Egy  perc  múlva 

azonban nyugtalanság fogta el, lemászott a földre az alumíniumhágcsón, és 
elbotorkált a kalibába. Csakhamar Mancev kétségbeesett jajgatása hallatszott a 
kaliba felől. Aztán, mint az őrült rontott elő a kavargó hófergetegből Mancev. 
Karjával hadonászva ordítozott.

- Hol  a bádogdobozom? Ki  vette  el  az  írásaimat?  Te voltál  az,  te 
gazember, te loptad el!



Galléron  ragadta  Levyt,  s  oly  erővel  rázta  meg,  hogy  ennek  fejéről 
lerepült a sapka…

Csakhamar kiderült,  hogy a megbecsülhetetlen értékű képleteket,  azt, 
ami miatt a léghajó ide repült, az az átkozott fiú vitte el. Mancev őrjöngött:

- Az  írásaim!  A  képleteim!  Emberi  agy  nem  tudja  ezeket  még 
egyszer megalkotni! Mit adok át Garinnak? Hiszen mindent elfelejtettem!

Levy  azonnal  parancsot  adott,  hogy  vegyék  üldözőbe  a  kisfiút.  Az 
emberek morogtak. Végül néhányan mégis vállalkoztak a feladatra. Mancev a 
Sátán-szikla  felé  vezette  őket.  Levy  ottmaradt  a  léghajó  csónakjánál,  és  a 
körmét rágta. Hosszú idő telt el. Ketten az üldözők közül visszajöttek.

- Olyan nagy itt a szél, hogy egy lépést sem lehet tenni.
- Hát Mancevot hol hagytátok? - ordított rájuk Levy.
- Tudja az ördög… Valahol lemaradt…
- Keressétek meg Mancevot. Keressétek meg a fiút… Mindegyikért 

tíz-tízezer aranyat kaptok.
Elsötétültek a felhők. Beköszöntött az éj.
A  szél  erősödött.  A  kapitány  megint  fenyegetőzött,  hogy  elvágja  a 

kötelet és faképnél hagyja őket.
Végre felbukkant a Sátán-szikla felől egy hórihorgas férfi, hóval borított 

szőrmebundában.  Karján  hozta  Ivan  Guszevot.  Levy  odarohant,  letépte 
kesztyűjét, és a fiú kis bundája alá nyúlt. Ivan mintha aludt volna; megdermedt 
kezével  egy  kis  bádogdobozt  szorított  görcsösen  a  melléhez,  azt  a 
bádogdobozt, amelyben Mancev értékes képletei voltak.

- Él,  él,  csak  meggémberedett  egy  kicsit  a  hidegtől  -  szólt  a 
hórihorgas  férfi,  és  hó-  lepte,  szakállas  arca  széles  mosolyra nyílt.  -  Majd 
elmúlik. Felvigyem, mi? - Be sem várva a választ, megindult Ivánnál a léghajó 
csónakja felé.

- No, mi van? - kiáltott fentről a kapitány. - Repülhetünk?
Arthur Levy habozva pillantott rá.
- Készen áll az indulásra?
- Igenis - felelte a kapitány.
Levy  még  egyszer  visszanézett  a  Sátánszikla  felé,  ahol  az  elsötétült 

felhőkből  sűrű  függönyként  hullott  alá  a  kavargó  hó.  De  hát  utóvégre  - 
gondolta - a képletek a léghajón vannak és ez a lényeg.

- Indulás!  -  mondta,  s  felugrott  az  alumínium  hágcsóra.  -  Fiúk, 
felszedni a kötélzetet…

Kinyitotta a domború ajtót, és beszállt a csónakba. Fent a kikötési árboc 
tetején kezdték elvágni a léghajót tartó kenderkötelet. Zakatoltak, durrogtak a 
motorok. A légcsavarok forogni kezdtek.

Ebben  a  pillanatban  a  vihartól  űzve,  a  kavargó  hógomolyok  közül 
előugrott  Mancev.  A  szél  felborzolta  haját.  Kinyújtott  kezével  a  léghajó 
távolodó körvonalai felé kapott.



-   Álljanak meg! Álljanak meg! - üvöltötte rekedten. Amikor a léghajó 
csónakjának  alumínium  hágcsója  már  egy  méternyire  emelkedett  a  Föld 
színétől, belekapaszkodott a legalsó lépcsőfokba. Néhány ember megragadta 
szőrmebundájánál fogva, hogy visszahúzza. Elrúgta őket magától. A léghajó 
fémtalpa  ringva  emelkedett  a  magasba.  A  motorok  pöfögtek.  Dühösen 
bömböltek  a  légcsavarok.  A  léghajó  egyre  feljebb  emelkedett  a  kavargó 
hófelhők felé.

Mancev,  mint  a  kullancs,  kapaszkodott  az  alsó lépcsőfokba.  Sebesen 
emelkedett  a magasba… Lentről látni lehetett,  mint  kalimpálnak az ég felé 
repülő  Mancev  szétterpesztett  lábai,  s  mint  lengeti  a  szél  bundájának 
szegélyét.

Hogy messzire repült-e így, s milyen magasságból zuhant alá - azt már 
nem láthatták a bámészkodók.

97.

Madame Lamolle kihajolt a léghajó alumínium csónakjának ablakán és 
szeméhez illesztette  távcsövét.  A léghajó alig haladt  előre,  csak körözött  a 
napsugaras levegőégben. Alatta, ezer méter mélységben az áttetsző, kékeszöld 
óceán mérhetetlen tükre terült el. Közepén egy sziget szeszélyes körvonalai 
húzódtak. Madártávlatból a parányira kicsinyített Afrika alakjához hasonlított. 
Déli, keleti és északkeleti oldalán, mint apró szilánkok, sötétlettek a haboktól 
szegélyezett  sziklaszigetek  és  zátonyok.  Nyugat  felől  egyetlen  folt  sem 
sötétlett az óceánon.

Itt,  egy  mély  öbölben,  nem  messze  a  part  menti  föveny  sávjától, 
teherhajók  vesztegeltek.  Zoja  megszámolta:  huszonnégy  hajó  volt.  A 
magasból vízen alvó bogaraknak látszottak.

A  szigetet  vékony  cérnaszálakként  szelték  át  az  utak;  a  sziget 
északkeleti, sziklás részén találkoztak, ott, ahol az üvegtetők csillogtak. Ezek 
az  üvegtetők  az  újonnan  felépült  palotát  fedték,  amely  teraszával 
lépcsőzetesen ereszkedett le a kis homokos öböl hullámaiig.

Amit  a  sziget  déli  oldalán  lehetett  látni,  madártávlatból  mechanikai 
gyermekjátékok  kusza  összevisszaságára  emlékeztetett:  tartó-  és 
rögzítőszerkezetek, rácsos daruk, vágányok, ide-oda futkosó csillék. Szélmo-
torok tucatjai forogtak. Vízierőművek csövei és szivattyúi villogtak.

E  kusza  összevisszaság  középpontjában  egy  akna  kerek  nyílása 
feketéllett. Az aknanyílástól széles vas szállítószalagok futottak a part felé; a 
kiemelt meddő kőzetet hordták el. Távolabb a földkotrógépek vörös pontonjai 
kígyóztak  a  tenger  vizén.  Az  aknanyílás  felett  gőzfelhő  gomolygott  szün-
telenül.



Éjjel-nappal,  hat  műszakban  folyt  a  munka  az  aknában:  Garin 
parancsára  a  földkéreg  gránitpáncélzatát  fúrták  át.  Ennek  az  embernek  a 
merészsége  már  az  őrülettel  volt  határos.  Madame  Lamolle  az  akna  fölött 
gomolygó felhőt nézte, távcsöve remegett aranybarnára sült kezében.

Az öböl  alacsony partján szabályos  sorokban húzódtak a  raktárak és 
lakóépületek  háztetői.  Apró  emberi  alakok  nyüzsögtek  az  utakon,  mint  a 
hangyák. Gépkocsik és motorkerékpárok robogtak tova. A sziget közepén egy 
tó vize kéklett, s a tóból egy kanyargós patak folyt dél felé. A patak partjain 
mezők és veteményesek tarka sávjai terültek el.  A keleti  lejtőt véges-végig 
smaragdzöld gyeptakaró borította; itt legeltették, sövények mögött, a nyájakat 
és  csordákat.  Északkeleten,  a  palota  előtt  virágoskertek  és  faültetvények 
szeszélyes foltjai tarkállottak a sziklák között.

Fél évvel ezelőtt itt még pusztaság volt; csak tövises gizgazt, a tenger 
sójától megszürkült köveket és csenevész bokrokat lehetett errefelé látni. De 
az óta a hajók ezer meg ezer tonna műtrágyát hordtak a szigetre, artézi kutakat 
ástak, különféle növényeket, fákat hoztak ide.

Zoja  a  magasból,  a  léghajó  csónakjából  nézte  ezt  a  dúsan  zöldellő, 
csillogó  földdarabot,  amelyet  a  hullámok  hófehér  habjai  mostak  körül,  s 
amelyet mintha véletlenül pottyantottak volna ide, az óceán kellős közepére. 
Úgy gyönyörködött benne, mintha egy ragyogó drágakövet tartana a kezében.

98.

Hét  világcsoda  volt.  A  népek  emlékezete  csak  hármat  őrzött  meg 
belőlük  napjainkig:  az  egyik  az  ephesosi  Diana-templom,  a  másik 
Szemirámisz függőkertje, a harmadik a rhodoszi rézkolosszus. A többinek az 
emléke az Atlanti-óceán mélyére süllyedt.

A  nyolcadik  világcsoda,  amint  ezt  Madame  Lamolle  nem  győzte 
ismételgetni,  az  Arany  sziget  aknája  volt.  A  vacsoránál  -  a  palota  most 
elkészült termében, amelynek óriási ablakain beáramlott az óceán fuvallata - 
Madame Lamolle felemelte serlegét:

-       A csodára, a géniuszra, a merészségre!
A  sziget  egész  előkelősége,  amely  itt  összegyűlt,  most  felállt  és 

Madame  Lamolle-t  meg  Garint  ünnepelte.  Valamennyien  a  munka  és  a 
fantasztikus  tervek  lázában  égtek.  Csak  hadd  üvöltözzenek  odaát  a 
kontinensen a jogok megsértéséről. Ki törődik velük? Itt éjjel-nappal zúgnak a 
föld alatt az aknafúró gépek, dübörögnek az elevátorok kotróvedrei, miközben 
egyre mélyebbre és mélyebbre hatolnak le a kimeríthetetlen aranykincsek felé. 
A  szibériai  aranymezők,  a  kaliforniai  hegyszakadékok  és  a  klondike-i 
hósivatagok  csak  silány  háziipari  vállalkozások  ahhoz  képest,  ami  itt  van. 



Mert itt az ember aranyon tapos, amerre csak lép; csak keresztül kell fúrnia a 
gránitot és a sistergő olivinréteget.

A szerencsétlen Mancev naplójában Garin ezt a feljegyzést találta:
„Napjainkban,  vagyis  abban  a  korban,  amikor  lezárult  a  negyedik 

jégkorszak  és  rohamos  gyorsasággal  indult  meg,  annak  az  állatfajnak  a 
fejlődése,  amely  elvesztette  szőrtakaróját,  hátsó  végtagjain  tud  mozogni  és 
száj üregének berendezése oly szerencsés, hogy sokféle hangot tud kiejteni, 
földgolyónk a következő képet mutatja:

Felső takarója kihűlt gránit és diorit kőzetből áll, amelynek vastagsága 
öttől  huszonöt  kilométerig  terjed.  Ezt  a  vékony  kérget  kívülről  tengeri 
hordalékok fedik és olyan rétegek, amelyek egyrészt elpusztult növényzetből 
képződtek  (szén),  másrészt  elpusztult  állatokból  (kőolaj).  Ez  a  kéreg  a 
földgolyó második, olvadt fémekből álló burkán, az olivinövezeten nyugszik.

Az  olvadt  fémekből  álló  olivinövezet  helyenként  -  mint  például  a 
Csendes-óceán egyes vidékein - közel fekszik a Föld felszínéhez, öt kilométert 
meg nem haladó mélységnyire.

Ennek  a  második,  olvadt  állapotban  levő  buroknak  a  vastagsága 
napjainkban  több  mint  száz  kilométer,  s  százezer  évenként  egy-egy 
kilométerrel növekszik.

Az  olivinövezetbe  három  réteget  különböztethetünk  meg.  A 
földkéreghez legközelebb eső réteg salakból, a vulkánok által kivetett lávából 
áll;  a  középső réteg  olivinból,  vasból  és  nikkelből,  vagyis  ugyanazokból  a 
fémekből,  mint  a  meteoritok,  amelyek  őszi  éjszakánként,  mint  csillagok 
hullanak  a  Földre;  végül  a  harmadik,  legmélyebben  fekvő  réteg  aranyból, 
platinából, cirkóniumból, ólomból és higanyból.

Az olivinövezetnek ez a három rétege, mint valami párnán nyugszik a 
cseppfolyóssá  sűrűsödött  hélium  rétegen,  amely  gáz  formájában  az 
atombomlás termékeként keletkezik.

Végül  pedig  e  cseppfolyóssá  sűrűsödött  gázburok  alatt  van  a  Föld 
központi  magva.  Ez  szilárd  fém,  amelynek  hőmérséklete  mínusz 
kétszázhetvenhárom fok körül van, vagyis pontosan megfelel a világűr hőmér-
sékletének.

A Föld központi magva nehéz radioaktív fémekből áll. Közülük kettőt 
ismerünk,  amelyek  Mengyelejev  táblázatának  végén  helyezkednek  el:  az 
urániumot és a tóriumot.

De ezek is csak bomlástermékei annak az alapfémnek, amely minden 
más  fémnél  nehezebb,  s  amelyet  a  természetben  eddig  még  nem  sikerült 
felfedezni.

Én megtaláltam ennek a fémnek a nyomait a vulkanikus gázokban. Ez 
az  M  fém.  Tizenegyszer  nehezebb  a  platinánál.  Radioaktivitása 
elképzelhetetlenül  nagy.  Ha  ebből  a  fémből  egy  kilogrammnyit  a  Föld 
felszínére hoznánk, több kilométeres körzetben minden élőlény elpusztulna, s 



mindazok  a  tárgyak,  amelyeket  ennek  a  fémnek  az  emanációja  ér, 
fénylenének.

Mivel a Föld központi magvának fajsúlya mindössze nyolc (ami azonos 
a vas fajsúlyával),  az a  téves nézet  kerekedett  felül,  hogy a  Föld központi 
magva  vasból  van.  Mivel  azonban  nem tehető  fel,  hogy  a  M fém a  Föld 
központi magvában millió atmoszféra nyomás alatt porózusos állapotban van.

Szükségképpen ez az egyedül lehetséges következtetés adódik:
A  Föld  központi  magva  M  fémből  való  üreges  gömb  vagy  bomba, 

amely az irtózatos méretű nyomás következtében kristályos állapotban levő 
héliumgázzal van megtöltve.

A földgolyó keresztmetszete ezek szerint így fest:
A Föld központi magvát alkotó M fém szakadatlanul bomlik és más, 

könnyűfémekké  alakul  át,  miközben  óriási  mennyiségű  hőenergia  szabadul 
fel.

A Föld központi magva így egyre inkább átmelegszik.
Néhány  milliárd  év  múlva  teljesen  áttüzesedik,  felrobban,  mint  egy 

bomba, lángra lobban, gázgömbbé válik, amelynek átmérője a Holdnak a Föld 
körül leírt  pályájával egyenlő, úgy fog fényleni,  mint  egy kis csillag,  majd 
ismét  kezd  lehűlni,  és  újra  összesűrűsödik,  míg  el  nem  éri  a  földgolyó 
méreteit. Akkor aztán megint kifejlődik a Földön az élet, évmilliárdok múlva 
megjelenik az ember, megindul az emberiség rohamos fejlődése, és a harc a 
világ magasabb rendű társadalmi berendezkedéséért.

Az atombomlás pedig ismét egyre inkább átmelegíti a Földet, hogy az 
végül megint kis csillagként ragyogjon fel.

Ez az élet körforgása a Földön. Számtalan ilyen körforgása volt már a 
Föld életének, és még számtalan sok lesz a jövőben is.

Halál nincs. Csak örök megújulás van"…
Ezeket olvasta Garin Mancev naplójában.

99.

Az akna felső peremét acélpáncélzat borította. A magas olvadáspontú 
acélból készült hatalmas hengerek lebocsátkoztak, ameddig az akna mélysége 
engedte.  Már  addig  a  pontig  hatoltak,  ahol  az  aknában  a  hőmérséklet 
háromszáz fokig emelkedett.

Ez  hirtelen,  ugrásszerűen  következett  be,  a  felszíntől  öt  kilométer 
mélységben.  Egy  munkáscsoport  és  két  hiperboloid  elpusztult  az  akna 
fenekén.

Garin  elégedetlen  volt.  A  hengerek  lebocsátása  és  szegecselése 
késleltette a munkát.  Most,  amikor az akna falai már izzóak voltak, sűrített 



levegővel  hűtötték  az  izzó  falakat,  s  azok  lehűlve,  maguk  is  hatalmas 
páncélzatot alkottak. A falakat átlósan rácsos tartókkal merevítették ki.

Az akna átmérője nem volt nagy - alig húsz méter. Belseje légfúvó és 
elszívó  csövekből,  ácsolatokból,  kábelek  hálózatából  és  dúralumínium 
kutakból álló bonyolult rendszer volt. A dúralumínium kutakban csigakerekes 
elevátorok kotróvedrei mozogtak fel-alá.

Az elevátorokat kis galériákról kezelték, más galériákon pedig a levegő 
cseppfolyósítására szolgáló gépek és hiperboloidok álltak.

Mindent  elektromosság  mozgatott:  a  felvonókat  éppúgy,  mint  az 
elevátorokat és a gépeket. Az akna oldalaiba barlangszerű üregeket fúrtak. Itt 
tárolták  a  gépeket  és  itt  pihentek  a  munkások.  A  főakna  tehermentesítése 
céljából Garin, azzal párhuzamosan egy hatméteres átmérőjű másik aknát is 
fúratott;  ez  összekötötte  a  barlangokat,  elektromos  felvonók  segítségével, 
amelyek olyan sebesen mozogtak, mint egy pneumatikus vasút.

A  munkálatok  legfontosabb  része  a  fúrás  volt.  Az  eredményeket  itt 
három munkafolyamat  egybehangolásával  érték  el:  az  egyik  a  hiperboloid 
sugarak  kilövellése  volt,  a  másik  a  cseppfolyós  levegővel  történő  hűtés,  a 
harmadik  pedig  a  kőzeteknek  elevátorok  segítségével  való  kimeregetése. 
Tizenkét  különleges  szerkezetű  hiperboloid,  amelyeknek  energiáját 
samonitszénnel fejlesztett Volta-ívek szolgáltatták, fúrta át és olvasztotta meg 
a kőzetet,  a cseppfolyós levegő egy szempillantás alatt  lehűtötte,  s  a lehűlt 
kőzet parányi részecskékre bomolva hullott az elevátorok kotróvedreibe. Az 
égési termékeket és a gőzt ventillátorok távolították el.

100.

Az Aranysziget északkeleti  részén emelkedő palota Madame Lamolle 
fantasztikus terve szerint épült.

Üvegből, acélból, sötétvörös kőből és márványból emelt óriási építmény 
volt.

Ötszáz termet és szobát foglalt  magában. A főhomlokzat a két széles 
márványlépcsővel  mintha  a  tengerből  bukkant  volna  elő.  A  hullámok 
megtörtek a lépcsőfokokon és a feljáró két  oldalán emelkedő talapzatokon, 
ahol a szokásos szobrok vagy vázák helyett négy rácsos bronztornyocska állt, 
csúcsukon  aranygolyókkal.  Ezekben  a  kis  tornyokban  voltak  a  megtöltött 
hiperboloidok, csövükkel fenyegetően meredve arrafelé, ahol az óceán felől 
meg lehetett közelíteni a szigetet.

A  lépcsők  a  nyitott  teraszra  vezettek,  ahonnan  négyszögletes 
oszlopokkal alátámasztott két mély bejárat vitt a ház belsejébe. A szerényen 
díszített főhomlokzat - amelynek kőfala kissé lejtős volt, mint az egyiptomi 



épületeké - magas, keskeny ablakaival és lapos tetejével zordul és komoran 
hatott.  Ezzel  szemben  a  belső  udvarra  és  a  futórózsával,  verbénával, 
orchideával,  orgonával,  mandula-  és  liliomfákkal  beültetett  virágoskertekre 
nyíló többi homlokzat dús pompája már a kacérsággal volt határos.

Két bronzkapu vezetett a sziget belsejébe. Nem is ház volt ez, hanem 
erőd. Oldalt, egy szirten, százötven méter magasan rácsos torony emelkedett, 
amelyet föld alatti alagút kötött össze Garin hálószobájával. A torony felső 
emeletén  nagy  teljesítményű  hiperboloidok  álltak.  A  páncélozott  felvonó 
másodpercek alatt felrepítette oda Garint. Mindenki másnak - még Madame 
Lamolle-nak is - halálbüntetés terhe alatt tilos volt megközelíteni a tornyot. Ez 
volt az Aranysziget első törvénye.

Az  épület  bal  szárnyában  Madame  Lamolle  szobái  voltak,  jobb 
szárnyában Garin és Rolling lakosztálya. Más senki nem lakott az épületben. 
A házat arra az időre számítva rendezték be, amikor egy-egy boldog halandó 
majd  abban  a  kivételes  szerencsében  részesül,  hogy  meghívják  az 
Aranyszigetre,  és  megláthatja  a  világ  uralkodónőjének  káprázatosan  szép 
arcát.

Madame Lamolle készült erre a szerepre. Nyakig volt a munkában. Meg 
kellett  teremtenie  a  reggeli  felkelés,  a  kivonulások,  a  kisebb-nagyobb 
fogadások, az ebédek, vacsorák, álarcosbálok és egyéb szórakozások etikettjét. 
Most érvényesíthette színészi képességeit. Kedvenc mondása volt, hegy olyan 
színpadra  született,  ahol  az  egész  világ  tekintetét  érezheti  magán. 
Szertartásmesterré egy híres koreográfust - egy orosz emigránst - jelöltek ki. 
Még Európában szerződést kötöttek vele, az Isteni Zoja-rend arany keresztjét 
adományozták  neki,  a  briliánsokkal  ékesített  fehér  szalaggal,  s  felújítva  az 
óorosz  udvari  hagyományt,  az  „Ágymester"  („Chevalier  de  lit")  címmel 
ruházták fel.

Ezeken  a  belső  -  udvari  -  törvényeken  kívül  Zoja  Garinnal  együtt 
felvázolta az „Aranykor Bulláját", a jövő emberiségének törvényeit is. Persze, 
inkább  csak  az  általános  terveket  és  alapgondolatokat,  amelyeket  majd 
jogászoknak  kell  később  részletesen  kidolgozni.  Garin  szörnyen  el  volt 
foglalva, Madame Lamolle is alig láthatta. Éjjel-nappal két gyorsírónő tartott 
ügyeletet dolgozószobájában.

Garin most egyenesen az aknából jött, elcsigázottan, piszkosan, egész 
testét átitatta a föld és a gépolaj szaga. Gyorsan bekapott egy-két falatot, aztán 
cipőstül  végigdőlt  az  atlaszpamlagon,  és  sűrű  pipafüstbe  burkolódzott 
(kinyilvánították,  hogy  reá  nem  terjed  ki  az  etikett,  szokásai  szentek  és 
utánozhatatlanok). Zoja fel-alá járkált a szőnyegen, sovány ujjai közt nyak- 
ékének  óriási  gyöngyeit  forgatva,  és  beszélgetésre  igyekezett  bírni  Garint. 
Garinnak néhány percnyi teljes nyugalomra volt szüksége, hogy agya ismét 
elkezdhesse a lázas munkát.  Amikor  terveket  kovácsolt,  nem volt se jó,  se 
rossz, se kegyetlen, sem pedig könyörületes. Semmi más nem érdekelte, csak 
az, hogy milyen feladat elé állítja éleselméjűségét egy kérdés megoldása. Ez n 



„hidegség" felháborította Zoját. Nagy szeme elsötétült, idegesen vibráló hátán 
borzongás futott végig, s mély hangjából gyűlölet csendült ki, amikor meg-
szólalt (oroszul beszélt, hogy a gyorsírónők ne értsék):

- Nem bírom ezt az önhittséget.  Szörnyű ember maga, Garin. Meg 
tudnám érteni, ha valaki azt kívánná: bárcsak elevenen megnyúznák magát, 
csak  hogy  láthassa,  mint  kínlódik,  életében  először.  Hát  maga  senkit  sem 
gyűlöl, senkit sem szeret?

- Csak magát - felelte Garin, kivillantva fogait -, de a maga fejecskéje 
mindenféle  csacsisággal  és  őrültséggel  van tele… Nekem azonban minden 
másodpercem  ki  van  számítva.  így  hát  legokosabb,  ha  megvárom,  míg 
megcsömörlik  a  becsvágytól.  Egy  dologban  azonban  igaza  van,  drágám: 
túlságosan elvont vagyok. Márpedig azok a gondolatok, amelyek nincsenek 
életnedvvel telítve, szétoszlanak a térben. Az életnedv: szenvedély. Kétség-
telen, hogy maga ebben bővelkedik.

Zojára sandított, aki sápadtan, mozdulatlanul állt előtte.
- Szenvedély  és  vér.  Régi  recept.  De  miért  éppen  rólam  akarja 

lenyúzni a bőrt? Utóvégre más is akad, akiről lenyúzhatná. Mert úgy látom, a 
maga egészségének elengedhetetlen feltétele, hogy ebben a nedűben áztassa 
zsebkendőjét.

- Sok mindent nem tudok megbocsátani az embereknek.
- Például azoknak a szőrös ujjú, tömzsi ficsúroknak?
- Igen. De miért emlékeztet erre?
- Önmagának  nem  tud  megbocsátani…  ötszáz  frankért  ment  el 

telefonhívásra,  nemde?  Persze,  ez  már  régen  volt.  Gyorsan  megstoppolta 
selyemharisnyáit, ezekkel az isteni fogacskáival harapta el a cérnát, mielőtt a 
vendéglőbe sietett. És az álmatlan éjszakák, amikor a táskájában mindössze 
két  sou  volt,  és  a  rettegés,  hogy mi  lesz  holnap,  és  a  rettegés,  hogy  még 
mélyebbre süllyed… és Rolling bulldogképe… Azért is meg kellett fizetni…

Zoja gúnyosan elbiggyesztve ajkát, hosszasan Garin szemébe nézett és 
így szólt:

- Ezt a beszélgetést sem fogom elfelejteni, amíg csak élek…
- Istenem, hiszen éppen az imént  hányta a szememre,  hogy elvont 

vagyok…
- Legyen  csak  kezemben  a  hatalom,  felakasztatom  magát  a 

hiperboloid-toronyra…
Garin gyorsan felállt, megragadta Zoja könyökét, erőszakkal odahúzta 

magához,  térdére  ültette  és  csókolgatni  kezdte  a  nő  hátravetett  arcát, 
összeszorított ajkait. A szőke, ondolált hajú gyorsírónők kifejezéstelen arccal, 
mint a bábuk, félrefordultak.

- Értsd meg, te ostoba, nevetséges nő, hogy csak téged szeretlek… Te 
vagy  az  egyetlen  lény  a  földön,  akit  szeretek…  Ha  nem  néztél  volna 
farkasszemet vagy hússzor is a halállal tetves vagonokban, ha nem vásároltak 
volna meg, mint egy utcalányt: fel tudtad volna-e fogni valaha is, mit jelent az 



ember  merész  szárnyalása?  Tudtál  volna-e  ilyen  királynői  büszkeséggel 
lépkedni a szőnyegeken? És én odavetettem volna-e magam valaha is a lábad 
elé?

Zoja  némán  kiszabadította  magát,  egy  vállrándítással  megigazította 
ruháját, visszahúzódott a szoba közepéig és onnan vetett dühös pillantásokat 
Garinra. Garin pedig így szólt:

- Tehát hol is hagytuk abba?
A  gyorsírónők  feljegyezték  Garin  és  Zoja  gondolatait.  Éjszaka 

legépelték és kora reggel átnyújtották az ágyban fekvő Madame Lamolle-nak.
Egyes kérdések tárgyalásához meghívták Rollingot is,  mint  szakértőt. 

Rolling  pompás,  de  még  nem  teljesen  elkészült  lakosztályában  szokott 
tartózkodni. Csak étkezések idején hagyta el. Akaratát és büszkeségét teljesen 
megtörték.  Nagyon  lefogyott  ez  alatt  a  fél  év  alatt.  Garintól  félt.  Zojával 
kerülte a négyszemközti találkozást. Senki sem tudta (és senkit sem érdekelt), 
hogy mit csinál naphosszat. Könyvet soha életében nem olvasott. Naplót, úgy 
látszik,  nem vezetett.  Azt  beszélték,  hogy szenvedélyesen gyűjti  a  pipákat. 
Egy este Zoja az ablakból látta, hogy Rolling a márványlépcső utolsó előtti 
fokán, a víz partján üldögél és bánatosan tekint az óceánra, ahonnan százmillió 
évvel ezelőtt előbukkant őse, emberszabású hüllő formájában. Ilyen szánalmas 
lénnyé zsugorodott a vegyipar nagyhatalmú királya.

Sem  az,  hogy  elvesztett  háromszázmillió  dollárt,  sem  az,  hogy 
fogságban tartották az Aranyszigeten, nem törte volna még le, - sőt még Zoja 
hűtlensége  sem.  Huszonöt  évvel  ezelőtt  cipőkrémet  árult  az  utcán.  Tudott 
harcolni, szeretett harcolni. Menynyi erőfeszítésre, leleményességre, akaratra 
volt szükség ahhoz, hogy kihúzza az emberek zsebéből a guruló aranyakat. 
Ahhoz,  hogy  meginduljon  az  arany  áramlása  az  Anilin  Rolling  kasszáiba, 
olyan  erőket  kellett  mozgósítani,  amelyek  ki  tudták  robbantani  az  európai 
háborút és fel tudták dúlni Európát.

S most egyszerre kiderült, hogy ezt az aranyat, az erő és a boldogság 
egyenértékét,  elevátorok  kotrómedrei  fogják  kimerni  az  aknából,  akár  az 
agyagot vagy a sarat - mégpedig tetszés szerinti mennyiségben! Ezzel aztán 
kicsúszott a talaj Rolling lába alól: ettől a pillanattól fogva nem érezte többé 
magát  a  természet  urának  -  homo  sapiensnek.  Ezért  adta  át  magát  a 
pipagyűjtés szenvedélyének - mi mást is tehetett volna?

Garin  unszolására  mindazonáltal  még  napról  napra  utasításokat  adott 
rádión  az  Anilin  Rolling  igazgatóinak.  Az  igazgatók  válasza  egyre 
bizonytalanabb lett. Nyilvánvaló volt: az igazgatók nem hisznek abban, hogy 
Rolling önként vonult vissza az Aranyszigetre. Megkérdezték tőle:

„Mit  tehetünk  annak  érdekében,  hogy  visszatérjen  a  kontinensre?" 
Rolling válasza így hangzott: „Idegbajom gyógykezelése kedvezően halad."

Utasítása alapján újabb ötmillió font sterlinget sikerült felvenni. Amikor 
azonban két héttel később Rolling megint utasítást adott egy hasonló összeg 
folyósítására,  Garin ügynökeit,  akik bemutatták Rolling csekkjét,  váratlanul 



letartóztatták. Ez volt az első jele annak, hogy a kontinens, támadásra készül 
az  Aranysziget  ellen.  Az  a  nyolc  sorhajóból  álló  flotta,  amely  a  Csendes-
óceánon,  a  déli  szélesség  huszonkettedik  és  nyugati  hosszúság  száz-
harmincadik  foka  közelében  cirkált,  csak  a  parancsot  várta,  hogy 
megostromolja a Gazemberek Szigetét.

101.

Hatezer munkást és alkalmazottat toboroztak a világ minden zugából az 
Aranysziget  részére.  Garin  első  helyettese,  Csermák  mérnök,  aki  a 
kormányzói címet kapta, nemzetiségek szerint tizenöt körzetben helyezte el 
ezt a munkaerőt. Az egyes körzeteket szögesdrótok választották el egymástól.

Minden  körzetben  a  nemzeti  ízlés  figyelembevételével  igyekeztek  a 
barakkokat  és  imaházakat  felépíteni.  A  konzerveket,  a  kétszersültet,  a 
gyümölcsízt,  a  káposztával,  rizzsel,  savanyított  medúzával,  heringgel, 
hentesáruval  stb.  megtöltött  hordókat  szintén  nemzeti  címkékkel  ellátva 
rendelték (amerikai gyáraktól).

Havonként kétszer a nemzeti jellegnek megfelelő munkaruhát osztottak 
ki, félévenként egyszer pedig a nemzeti viseletnek megfelelő ünneplő ruhát: a 
szlávok- nak zekét  és hosszú,  buggyos nadrágot,  a  kínaiaknak nyersselyem 
köntöst, a németeknek zakót és cilindert, az olaszoknak selyem fehérneműt és 
lakkcipőt,  a  négereknek  krokodilfogakkal  és  üveggyöngyökkel  díszített 
előkötőket, és így tovább.

Hogy a lakosság előtt igazolni lehessen a drótsövények létjogosultságát, 
Csermák mérnök szervezett  provokátorbandát tartott.  A banda tizenöt főből 
állt.  Az  volt  a  feladatuk,  hogy  szítsák  a  gyűlöletet  a  nemzetiségek  közt: 
hétköznap  csak  mérsékelten,  de  ünnepnapokon  oly  mértékben,  hogy  az 
emberek ökölre menjenek.

A sziget rendőrsége egykori vrangelista tisztekből állt, akik a Zoja-rend 
egyenruháját viselték: fehér posztóból szabott, aranysujtásos rövid zubbonyt 
és  feszesen  testükhöz  simuló  kanárisárga  nadrágot.  Ezek  tartották  fenn  a 
rendet,  s  ügyeltek  arra,  hogy  az  egymás  ellen  uszított  nemzetiségek  ki  ne 
irtsák egymást.

A munkások olyan fizetést kaptak, amilyenről a kontinensen álmodni 
sem mertek. Egyesek hazaküldték a fizetésüket a legközelebbi hajóval, mások 
átadták megőrzésre, az erre illetékes szerveknek. Költekezni nem tudtak, mert 
a Luna Park és a kocsmák, amelyeket a sziget délkeleti partján, egy félreeső 
folyóvölgyben létesítettek, csak ünnepnapokon voltak nyitva.

Ugyanott tizenöt bordélyház is működött - ezeknél is figyelembe vették 
a nemzeti ízlést.



A munkások  tudták,  milyen  célból  fúrják  a  gigantikus  aknát  a  Föld 
mélyébe.  Garin  közhírré  tétette,  hogy  végkielégítésként  mindenki  magával 
vihet majd annyi aranyat, amennyit elbír a hátún. S egyetlen ember sem akadt 
a szigeten, akit ne fogott volna el az izgalom, amint nézte, mint hordják el az 
acélszalagok  a  meddő  kőzetet  a  Föld  belsejéből  az  óceánba,  aki  ne 
mámorosodott volna meg az akna nyílása felett gomolygó sárgás füsttől.

102.

-     Uraim, elérkezett munkánk legaggasztóbb pillanata. Vártam ezt a 
pillanatot, és felkészültem rá, de ez természetesen semmivel sem kisebbíti a 
veszélyt.  Blokád alá  vettek minket.  Most  érkezett  a  rádióhír:  egy amerikai 
cirkáló elfogta és zsákmánynak nyilvánította két hajónkat, amelyek az akna 
biztosítására  szolgáló  idomvassal,  konzervekkel  és  fagyasztott  ürühússal 
megrakva  közeledtek  partjainkhoz.  Ez  azt  jelenti,  hogy  megkezdődött  a 
háború. Bármely órában várhatjuk a hivatalos hadüzenetet. Egyik legközelebbi 
célom  éppen  a  háború  volt.  De  hamarabb  következett  be,  mint  ahogy 
szerettem  volna.  Nagyon  idegesek  már  a  kontinensen.  Keresztüllátok  a 
tervükön: félnek tőlünk, s ezért éhhalállal próbálnak elpusztítani minket. Tá-
jékoztatásul  közlöm,  hogy  a  szigeten  levő  élelmiszerkészletek  két  hétre 
elegendők, nem számítva az élő állatállományt. E tizennégy nap alatt kell tehát 
áttörnünk  a  blokádot  és  ide  szállítanunk  a  konzerveket.  Nehéz  feladat,  de 
megoldható.  Ezen  kívül  azt  is  közölnöm  kell,  hogy  ügynökeimet,  akik 
bemutatták  Rolling csekkjét,  letartóztatták.  Üres a  kasszánk.  A háromszáz-
ötvenmillió  dollárt  az  utolsó  centig  elköltöttük.  Pedig  egy  hét  múlva 
folyósítanunk  kell  a  fizetéseket,  s  ha  a  munkásokat  csekkel  próbáljuk 
kielégíteni, fellázadnak, és megállítják a hiperboloidot. Ebből az következik, 
hogy egy héten belül pénzhez kell jutnunk.

Az ülést Garin még nem teljesen elkészült dolgozószobájában tartották, 
alkonyatkor. Garinon kívül Csermák, Schafer mérnök, Zoja, Selga és Rolling 
voltak jelen. Garin ajkán most is gúnyos mosoly játszadozott, és zsebre dugott 
kézzel,  cipője  sarkán  himbálódzva  beszélt,  mint  mindig,  amikor  veszély 
fenyegette vagy nagyobb szellemi erőfeszítésre volt  szükség. Zoja elnökölt, 
kezében egy kis  kalapáccsal.  Csermák,  ez a  gyulladásos  szemű,  ideges  kis 
emberke, megköszörülte torkát, aztán megszólalt:

- Az  Aranysziget  második  törvénye  így  hangzik:  senki  se  merje 
megkísérelni,  hogy  behatoljon  a  hiperboloid  szerkezetének  titkába.  Aki  a 
hiperboloidnak  akár  csak  a  külső  védőburkolatához  hozzányúl,  halállal 
bűnhődik.

- Úgy van - bólintott Garin. - Ez a törvény.



- Ahhoz,  hogy sikeresen végrehajthassuk az ön által  körvonalazott 
vállalkozásokat,  legalább  három  hiperboloid  egyidejű  működésére  van 
szükség: az egyikre, hogy pénzt szerezhessünk, a másikra, hogy áttörhessük a 
blokádot, a harmadikra pedig, hogy megvédhessük a szigetet. Ki kell jelölnie 
két olyan személyt, akikre nem terjed ki ennek a törvénynek a hatálya.

Csend  következett.  A  férfiak  a  szivarfüstöt  követték  tekintetükkel. 
Rolling elmélyülten szívta pipáját, Zoja Garin felé fordította fejét. Garin végre 
megszólalt:

- Jól van. (Könnyed kézmozdulat.) Hirdesse ki az új rendelkezést. A 
második  törvény  hatálya  alól  kivételt  képez  a  sziget  két  lakója:  az  egyik 
Madame Lamolle, a másik…

Vidáman áthajolt az asztalon, és Selga vállára csapott:
- Ő, Selga, lesz a másik ember, akire rábízom a készülék titkát…
- Téved, Garin - felelte Selga, s levette válláról Garin kezét. - Nem 

vállalom.
- Miért nem?
- Nem  vagyok  köteles  megmagyarázni.  Gondolkozzék  egy  kicsit, 

maga is rájön.
- Azzal akarom megbízni, hogy semmisítse meg az amerikai flottát.
- Kedves feladat, szó se róla. De nem vállalhatom.
- Az ördögbe is, miért nem?
- Hogy miért? Mert sikamlós az út…
- Vigyázzon, Selga…
- Én vigyázok…
Garin  kis  szakálla  fenyegetően  meredezett,  fogai  villogtak.  De 

türtőztette magát. Csendesen kérdezte:
- Valamit forgat a fejében?
- Én nyílt kártyákkal játszom, Pjotr Petrovics. Semmit sem titkolok 

el.
Ez a rövid párbeszéd oroszul folyt  le.  Zoján kívül  senki sem értette. 

Selga megint az asztal fölé hajolt, és cikornyás ábrákat rajzolt az előtte fekvő 
papírlapra.

- Ezek  szerint  -  szólt  Garin  -  csak  egy  embert  nevezek  ki 
helyettesemmé a hiperboloidok mellé: Madame Lamolle-t. Ha nincs kifogása 
ellene, asszonyom, reggel kifut az óceánra. Az Arizona útra készen áll…

- Mit kell tennem az óceánon? - kérdezte Zoja.
- Kifosztani  minden  hajót,  amely  a  közeli  útvonalakon  átszeli  a 

Csendes-óceánt. Egy hét múlva ki kell fizetnünk a munkásokat.

103.



Huszonhárom  órakor  az  észak-amerikai  flotta  hajórajának 
vezérhajójáról idegen testet fedeztek fel Dél Keresztjének csillagképében.

A  fényszórók  sugarai  végigpásztázták  a  csillagos  égboltot;  kékes 
fénykévéik  üstökösök  csóváira  emlékeztettek.  Ide-oda  cikáztak,  majd 
beleütköztek az idegen testbe, amely most fényárban úszott. Távcsövek százai 
szegeződtek a kormányozható léghajó fémcsónakjára, a légcsavarok áttetsző 
korongjaira, s a léghajó oldalán erre a két betűre: P. G.

Felvillantak a hajókon a fényjelek. A vezérhajóról négy hidroplán szállt 
fel  berregve,  egyenesen  a  csillagok  felé.  A  hajóraj  fokozta  sebességét  és 
nyomdokvonal alakulatban haladt tovább.

A  repülőgépek  zúgása  egyre  távolodott,  egyre  gyengült.  S  most  a 
léghajó, amely felé a gépek repültek, egyszerre eltűnt a távcsövek látóköréből 
- hiába dörzsölgették zsebkendővel a távcsövek üvegét. A fényszórók is hiába 
fürkészték az eget: a léghajónak nyoma veszett a sötét éjszakában.

Ám egyszerre csak egy géppuska távoli kattogását lehetett hallani: úgy 
látszik, megtalálták a léghajót. Aztán hirtelen abbamaradt a kattogás. Valami 
csillogó szárnyú légy bukott alá sebesen forogva a magasból. A távcsövekbe 
meredő  emberek  felhördültek:  egy  hidroplán  zuhant  le  és  tűnt  el  a  fekete 
hullámok közt. Mi történhetett?

Aztán megismétlődött az egész. Megint kattogni kezdtek a géppuskák 
fenn a magasban: tak-tak-tak-tak… S megint ugyanolyan hirtelen szakadt meg 
a  kattogás,  mint  az  imént,  és  egymás  után  mindhárom  repülőgép 
lebukfencezett  a  fényszórók  kereszttüzében,  majd  csigavonalat  írva  le,  az 
óceánba zuhantak. A vezérhajó fényjelei idegesen cikáztak ide-oda. Egész a 
láthatár széléig hunyorogtak a fények: mi történt?

Aztán mindnyájan  látták,  hogy egészen közel  egy fekete,  foszladozó 
felhő száll sebesen, szél ellen, a nyomdokvonalat keresztezve. A léghajó volt, 
amely füstfüggönybe burkolódzva szállt alá. A vezérhajóról vészjelet adtak: 
„Vigyázat,  gáz!  Vigyázat,  gáz!"  Eldördültek  a  légvédelmi  ágyúk.  De  a 
következő pillanatban már robbantak is a fedélzeten, a parancsnoki hídon és a 
páncéltornyokon a gázbombák.

Az első áldozat a tengernagy volt, egy huszonnyolc éves, daliás tiszt, 
aki büszkeségből nem vette fel a gázálarcot:  torkához kapott,  és felpuffadt, 
elkékült arccal végigvágódott a hídon. Másodperceken belül már mindenkit 
megmérgezett  a  gáz,  aki  a  fedélzeten  tartózkodott  -  a  gázálarcok  nem 
nyújtottak  hatékony  védelmet.  A  vezérhajót  valami  ismeretlen  gázzal 
támadták meg.

A parancsnokságot az altengernagy vette át. A cirkálók jobb oldalukra 
dőlve, tüzet nyitottak a légvédelmi ágyúkból. Három sortűz reszkettette meg 
az  éjszakát.  Három  villanás  lobbant  fel  az  ágyúkból,  s  tüzük  vérvörösre 
festette az óceánt.  Minden villanásra acélördögök raja bukkant elő; szemük 



nem volt,  csak csupasz  fejük.  Süvöltve száguldottak az ismeretlen messze-
ségbe, majd szétpukkantak és megvilágították a csillagos égboltot.

A sortüzek után hat  hidroplán szállt  fel  a cirkálókról  -  személyzetük 
gázálarcot  öltött.  Nyilvánvaló  volt,  hogy az első négy gép elpusztult,  mert 
nekirepült a léghajó mérgező füstfüggönyének. Most már az amerikai flotta 
becsülete forgott kockán. A hajókon eloltották a fényeket. Csak a csillagok 
világítottak.  A sötétben hallani  lehetett,  mint  csapódnak neki a hullámok a 
hajó acéloldalának, s mint búgnak a magasban a repülőgépek.

Végre! Tak-tak-tak-tak - a tejút ezüstködéből géppuskakattogás hallat-
szott… Azután - mintha palackokból húzták volna ki a dugót. Megindult a tá-
madás  a  gránátokkal.  A  zeniten  barnásfekete,  fénylő  felhő  gomolygott.  A 
felhőből, tömpe orrát rézsút tartva, egy fémszivar bújt elő. Felső gerincén kis 
tűznyelvek táncoltak. Fénylő csóvát  hagyva maga után, lejtősen siklott  alá, 
azután lángba borulva, lezuhant a láthatár mögött.

Fél óra múlva az egyik hidroplán jelentette, hogy leereszkedett az égő 
léghajó közelébe, s géppuskával lekaszabolt mindenkit, aki még élt a léghajón 
vagy a léghajó körül.

Az  amerikai  hajóraj  drágán  fizetett  ezért  a  győzelemért:  négy 
repülőgépe egész személyzetével együtt elpusztult. Huszonnyolc tiszt - köztük 
a tengernagy - és százharminckét matróz a gáztámadás áldozata lett. De még e 
súlyos  veszteségeknél  is  érzékenyebben  érintette  az  amerikaiakat,  hogy  a 
pompás csatacirkálók hatalmas tüzérségükkel olyan szánalmasan szerepeltek, 
mintha  esetlen  pingvinek  volnának:  az  ellenség  kénye-kedve  szerint 
pusztította  őket  a  levegőből  valami  ismeretlen  gázzal.  Ezt  a  csorbát 
mindenáron ki kellett küszöbölni, hogy megmutassák a tengeri tüzérség igazi 
erejét.

Ebben  a  szellemben  tett  jelentést  az  ellentengernagy  még  azon  az 
éjszakán Washingtonnak a tengeri ütközet minden részletéről. Nyomatékosan 
hangoztatta, hogy bombázni kell a Gazemberek Szigetét.

Másnap megérkezett a tengerészeti miniszter válasza: utasítást adott a 
hajórajnak,  hogy  közelítse  meg  a  szigetet  és  tegye  egyenlővé  a  tenger 
hullámaival.

104.

-     Nos, mit szólnak? - kérdezte kihívó hangon Garin, az íróasztalra 
téve a rádió fejhallgatóját. (Az ülésen ugyanazok vettek részt, mint a múltkor, 
csak Madame Lamolle hiányzott.) - Nos, mit szólnak ehhez, nagyságos uraim? 
Gratulálhatok önöknek… Blokád már  nincs… Az amerikai  flotta parancsot 
kapott, hogy bombázza a szigetet.



Rolling  megrázkódott,  felemelkedett  a  karosszékből,  a  pipa  kiesett 
szájából, lila ajka eltorzult, mintha mondani akart volna valamit, de egyetlen 
szót sem tudott kinyögni.

- Mi  baj,  öreg?  -  kérdezte  Garin.  -  Ennyire  felkavarja  érzelmeit  a 
hazai  flotta  közeledése?  Olyan  sürgős  magának,  hogy  felakasztasson  az 
árbocra?  Vagy  talán  fél  a  bombázástól?  Hiszen  megértem,  kellemetlen 
gondolat  lehet  a  maga  számára,  hogy  nedves  darabokra  tépi  egy  amerikai 
lövedék… Vagy az ördögbe is, talán megmozdult a lelkiismerete? Hiszen utó-
végre is a maga pénzén harcolunk…

Garin  kurtán  felnevetett,  és  elfordult  az  öregtől.  Rolling  szó  nélkül 
visszaroskadt a karosszékbe, s fakó arcát reszkető kezébe temette.

- Nem,  uraim…  Kockázat  nélkül  legfeljebb  három  centet  lehet 
keresni dolláronként. Mi most óriási kockázatot vállalunk. Felderítő léghajónk 
kitűnően  teljesítette  feladatát…  Kérem,  hogy  felállással  adózzunk  tizenkét 
elesett  emberünk,  köztük  Alekszandr  Ivanovics  Volsin  léghajóparancsnok 
emlékének. A léghajónak még volt annyi ideje, hogy részletes távirati jelentést 
küldjön  a  hajóraj  összetételéről.  Nyolc  legmodernebb  típusú  csatacirkáló 
közeledik,  négy-négy  páncéltoronnyal  felfegyverezve,  mindegyik  páncél-
toronyban három ágyú.  Az ütközet  után még  mindig  tizenkét  hidroplánjuk 
maradt.  Ezen  kívül  könnyűcirkálók,  torpedórombolók  és  tengeralattjárók 
tartoznak  a  hajórajhoz.  Ha minden  egyes  lövedék ütőerejét  hétszázötmillió 
kilogramm  eleven  erővel  számítjuk,  az  egész  hajóraj  kereken  egymilliárd 
kilogramm eleven erőnek megfelelő tüzet tud zúdítani a szigetre.

- Annál jobb, annál jobb - suttogta végre Rolling.
- Hagyja  már  abba  ezt  a  nyafogást,  öreg  cimbora,  nem  szégyelli 

magát?  Igaz,  el  is  felejtettem,  uraim… Köszönetet  kell  mondanunk  Mister 
Rollingnak, amiért oly készségesen rendelkezésünkre bocsátotta legújabb és 
egyelőre  még  a  legnagyobb titokban tartott  szabadalmát:  a  Fekete  Kereszt 
nevű gázt.  Ennek segítségével  sikerült  pilótáinknak  a  vízbe  bukfenceztetni 
négy hidroplánt és harcképtelenné tenni a vezérhajót…

- Nem igaz, én nem bocsátottam készségesen rendelkezésére a Fekete 
Keresztet, Mister Garin! - kiáltotta rekedten Rolling. - Revolvert szegezett a 
mellemnek, úgy kényszerített, hogy küldessek a szigetre több ballon Fekete 
Keresztet.

Elfulladt  és  kitámolygott  a  teremből.  Garin  pedig  kifejtette  a  sziget 
védelmére kidolgozott terveit. A hajóraj támadását harmadnapra várták.

105.

Az Arizona felvonta a kalózlobogót.



De nem szabad azt képzelni, hogy a tengeri rablók romantikus lobogója 
lengedezett a hajón, a halálfejes, fekete zászló, a keresztbe rakott csontokkal. 
Manapság  legfeljebb  a  szublimátos  üvegcséken  láthatunk  ilyen  borzalmas 
ábrákat.

Tulajdonképpen nem is vontak fel az Arizonává semmiféle lobogót. A 
két rácsos torony a hiperboloidokkal amúgy is élesen megkülönböztette ezt a 
hajót  a  világ  minden  más  hajójától.  A  hajót  egyébként  Jansen  vezényelte, 
akinek közvetlen felettese Madame Lamolle volt.

Zojának fejedelmi lakosztálya volt a jachton, hálószobával, öltözővel és 
szalonnal. Ezt azonban most lezárták, és Zoja felköltözött a kapitányi fülkébe, 
ahol együtt lakott Jansennal. A régi fényűző pompának most nyoma sem volt: 
leszedték  a  kék  selyemponyvákat,  elvitték  a  szőnyegeket,  a  párnákat,  a 
karosszékeket.  A még Marseille-ben toborzott  legénységet  revolverekkel  és 
karabélyokkal fegyverezték fel. A legénységgel közölték a tengeri út célját és 
minden elfoglalt hajó zsákmányából részesedést ígértek nekik.

A jacht  minden  szabad helyiségét  benzinnel  és  édesvízzel  megtöltött 
kannák foglalták el. Oldalszél mellett, dagadó vitorlákkal, a csodálatos Rolls-
Royce-motorok  teljes  terhelésével  repült  az  Arizona,  akár  egy  albatrosz, 
hullámtarajról hullámtarajra, a háborgó óceánon.

106.

-     Kapitány úr, a szélerősség közel hét ball.
- Bevonni a derékvitorlát.
- Igenis, kapitány úr.
- Óránként váltani az őröket. Megfigyelőt a főárbocra.
- Igenis, kapitány úr.
Ha fényt vesznek észre, azonnal keltsenek fel.
Jansen összehúzott szemmel nézte az óceán mérhetetlen pusztaságát. A 

hold még nem kelt fel. A csillagokat fátyol borította. Immár öt napja volt úton 
Jansen északnyugat felé, s még mindig érezte egész testében azt a könnyű, 
mámoros  borzongást,  amely  akkor  fogta  el,  amikor  elindult.  Hiába  -  ősei 
valamikor  kalózok  voltak.  Fejbiccentéssel  elbúcsúzott  helyettesétől,  és 
belépett fülkéjébe.

Amint  belépett,  izmain  ismerős  remegés  futott  végig;  mintha  valami 
bódító méreg  ernyesztette  volna  el  testét.  Mozdulatlanul  állt  a  függőlámpa 
homályos félgömbje alatt. Az alacsony, de elég kényelmes, bőrrel és lakkozott 
fával burkolt kapitányi fülkét - egy magányos tengerész puritán lakhelyét - 
teljesen betöltötte a fiatal nő jelenléte.



Először  is,  parfümillat  árasztotta  el  a  kabint.  Ezer  ördög!  A kalózok 
parancsnoknője  úgy  illatozott,  hogy  a  holtak  is  feltámadtak  volna  tőle. 
Flanellszoknyáját  és  aranyszínű  szvetterjét  hanyagul  egy  szék  támlájára 
vetette. Levetett harisnyái a harisnyakötővel együtt a padlón, az ágy előtti kis 
szőnyegen hevertek - az egyik harisnya mintha még megőrizte volna a láb 
formáját.

Madame Lamolle a kapitány ágyában aludt. (Jansen kapitány ez alatt az 
öt nap alatt egyszer sem vetkőzött le, ruhástul hevert le a bőrpamlagra.) Zoja 
az  oldalán  feküdt.  Szája  félig  nyitva  volt.  A  tengeri  széltől  lebarnult  arca 
nyugodtnak,  ártatlannak  látszott.  Meztelen  karját  feje  alá  tette.  Ez  aztán  a 
kalóznő!

Súlyos megpróbáltatás volt Jansen számára Madame Lamolle-nak az a 
katonás elhatározása, hogy vele együtt fog lakni a kapitányi fülkében. Harci 
szempontból kétségtelenül helyes elhatározás volt ez. Utóvégre rablókalandra 
indultak  -  talán  a  halál  elébe.  Annyi  bizonyos,  hogyha  elfogják  őket, 
mindkettőjüket egymás mellé akasztják fel az árbocra. Ez az eshetőség cseppet 
sem zavarta Jansen kapitányt, sőt még lelkesítette is. Hűséges alattvalója volt 
Madame  Lamolle-nak,  az  Aranysziget  királynőjének.  Szerette  Madame 
Lamolle-t.

Bármit beszélnek is, a szerelem sötét verem. Jansennak sok nővel volt 
már  dolga:  kikötői  csapszékekben  tanyázó  rossz  hírű  nőkkel  éppúgy,  mint 
luxushajókon  utazó  előkelő  ladykkel,  akik  unalomból  és  kíváncsiságból 
hullottak tengerészkarjaiba. Voltak köztük, akiket elfelejtett, mint egy unalmas 
könyv unalmas lapját, de olyanok is voltak, akikre szívesen emlékezett vissza 
őrszolgálatának nyugodt óráiban, amikor fel-alá sétált a parancsnoki hídon a 
csillagos, langyos-barátságos éjszakában.

Nápolyban,  amikor  Jansen  a  szálloda  dohányzójában  várta  Madame 
Lamolle telefonhívását,  még ez is olyan kalandnak ígérkezett, amely többé-
kevésbé hasonlított a régiekhez. Ám az, aminek be kellett volna következnie 
akkor, a vacsora és a tánc után, nem következett be. Azóta fél év múlt el, s 
Jansennak most már visszagondolni is furcsa volt azokra az órákra. Nem álom 
volt-e  csupán,  hogy  Madame  Lamolle-lal  táncolt  és  Madame  Lamolle-t 
átkarolta?  Lehetséges-e,  hogy  alig  néhány  perc  választotta  el  a 
legérthetetlenebb  boldogságtól  -  mindössze  annyi  idő,  amennyi  egy  fél 
cigaretta elszívásához elég? Most,  ha a jacht másik végén meghallotta Ma-
dame  Lamolle  hangját,  összerázkódott,  mintha  fojtott  vihar  tört  volna  ki 
benne.  Amikor  meglátta  a  fedélzeten  az  Aranysziget  királynőjét,  amint  a 
fonott karosszékben ülve, révedező tekintettel nézte az eget és a vizet, Jansen 
úgy érezte, hogy valahol - az ész határain túl - a nagy-nagy szerelemtől és 
hűségtől minden dalol, minden bánkódik.

Talán mindennek a vikingek voltak az okai, Jansen ősei, ezek a tengeri 
kalózok, akik a hazai  földtől  távol járták a tengereket piros csónakjaikban; 
kakastaréjra emlékeztető csónakok voltak, felfelé kunkorodó orral és farral, a 



párkányra  felaggatott  pajzsokkal,  kőrisfa  árbocon  feszülő  vitorlával.  Ilyen 
árboc mellett töltötte éveit Jansen kapitány őse, itt dalolt a kék hullámokról, a 
viharfelhőkről,  s  egy  szőke  lányról,  aki  valahol  messze  várja  őt  a  tenger 
partján, és a látóhatárt kémleli - múlnak az évek, s a lány szeme, mint a kék 
tenger, mint a viharfelhők. Ilyen régi ősöktől örökölte álmodozó természetét 
szegény Jansen kapitány.

Most  ott  állt  a  bőr  és  parfüm  illatával  átitatott  kabinban,  s 
kétségbeeséssel és rajongással nézte a kedves arcot - a szerelmét. Félt, hogy a 
nő felébred. Nesztelenül a pamlaghoz lépett és lefeküdt. Behunyta a szemét. 
Odakünn morajlottak a hullámok. Morajlott az óceán. A viking ős egy régi 
dalt énekelt a szépséges leányzóról. Jansen feje alá tette karját, s elborította az 
álom és a boldogság.

107.

-     Kapitány! (Kopogtatás az ajtón.) Kapitány!
- Jansen!  -  járta át tűként a kapitány agyát  Madame Lamolle  riadt 

hangja. Jansen kapitány felpattant; most ocsúdott álmából, s zavaros tekintettel 
nézett  körül.  Madame  Lamolle  sietve  felhúzta  harisnyáját.  Inge  lecsúszott, 
felfedve meztelen vállát.

- Riadó van - mondta Madame Lamolle - és maga alszik…
Megint kopogtattak az ajtón, és a kapitány helyettesének hangja szólalt 

meg:
- Kapitány úr,  fények bal  felől.  Jansen kinyitotta az ajtót.  Nyirkos 

szél áramlott a tüdejébe. Jansen elköhintette magát, és kilépett a parancsnoki 
hídra. Sűrű, sötét éjszaka volt. De bal felől, a távolban, két fény imbolygott a 
hullámok felett.

Jansen az imbolygó fényekre szegezve tekintetét, kitapogatta mellén a 
sípot. Belefújt. A fedélzetmesterek sípjelei válaszoltak. Jansen érces hangon 
vezényelt:

- Riadó! Minden ember a fedélzetre! Bevonni a vitorlákat!
Megszólaltak a sípok, vezényszavak csattantak fel. Az előhajóról és a 

farfedélzetről  özönlöttek  a  matrózok.  Mint  a  macskák  kúsztak  fel  az 
árbocokra,  s  hintáztak  a  vitorlarudakon.  Megcsikordultak  a  csigasorok.  A 
fedélzetmester hátraszegett fejjel figyelte a munkát, és átkozta a világ minden 
szentjét. A vitorlák lehullottak.

- Kormányt jobbra!  -  vezényelt  Jansen.  -  Teljes  sebességgel  előre! 
Fényeket eloltani!

Az  Arizona,  most  már  csak  a  motorok  erejére  támaszkodva,  éles 
fordulatot  tett.  Jobb  felől  egy  felágaskodó  hullámtaraj  zúdult  végig  a 



fedélzeten.  A  fények  kialudtak.  A  vaksötétben  megremegett  a  teljes 
sebességgel száguldó jacht teste.

A távolban  észrevett  fények  rohamosan  bontakoztak  ki  a  láthatáron. 
Nemsokára már látni is lehetett egy erősen füstölgő hajó - egy kétkéményes 
postahajó - sötét körvonalait.

Madame Lamolle kilépett a parancsnoki hídra. Fején bojtos kötött sapka 
volt, nyaka körül bolyhos sál, amely a hátát verdeste. Jansen átnyújtotta neki a 
távcsövet.  Madame Lamolle  a szeméhez illesztette,  de mivel  a hajó erősen 
himbálódzott,  kezét,  amelyben  a  távcsövet  tartotta,  Jansen  vállára  kellett 
tennie. Jansen hallotta, mint dobog Madame Lamolle szíve a meleg szvetter 
alatt.

-      Támadunk!  -  mondta  Madame Lamolle,  és  közvetlen  közelről, 
erősen Jansen szemébe nézett.

A  postahajón,  amely  vagy  ötszáz  méternyire  volt  tőlük,  most 
észrevették az Arizonát. A kormányosi hídról lámpással integettek a jacht felé, 
aztán  elbődült  egy  sziréna  mély  hangja.  Az  Arizona  nem  válaszolt  a 
fényjelekre; kioltott lámpákkal száguldott egyenes szögben a kivilágított hajó 
felé.  A  postahajó  lassított,  és  meg  akart  fordulni,  hogy  elkerülje  az 
összeütközést…

Egy  héttel  később  így  írta  le  a  New  York  Herald  tudósítója  ezt  a 
hallatlan esetet:

,,… Háromnegyed öt volt, amikor a szirénák riasztó bőgése felébresztett 
bennünket.  Az utasok a fedélzetre tódultak.  A kabinok ragyogó fénye után 
olyan  sötétnek  tetszett  az  éjszaka,  mint  a  fekete  tinta.  Láttuk,  hogy  a 
parancsnoki hídon izgatottan futkosnak az emberek, és távcsővel igyekeztünk 
valamit  kivenni a sötétben. Senki sem tudta, mi  történt.  Hajónk lassított.  S 
akkor egyszerre csak láttuk,  hogy egy különös hajó ront egyenesen felénk. 
Karcsú, hosszú teste volt, három magas árboccal, körvonalai gyorsvitorlásra 
emlékeztettek,  tatján  és  orrán  furcsa,  rácsos  tornyok  emelkedtek.  Valaki 
tréfásan felkiáltott:» nini, ez a Bolygó Hollandi.«Egy pillanatra páni rémület 
kerített  hatalmába mindenkit.  Vagy százméternyire tőlünk a titokzatos hajó 
megállt, s a megafonon egy harsány hang angolul átkiáltott hozzánk:

- Megállítani a gépeket! Fűtést beszüntetni!
Kapitányunk így felelt:
- Mielőtt teljesítem ezt az utasítást, tudnom kell, kitől származik.
S a hajóról ezt kiáltották át:
- Az Aranysziget királynője parancsolja!
Elképedtünk.  Mi  akar  ez  lenni?  Tréfa?  Vagy  Pierre  Harry  újabb 

arcátlansága?
A kapitány azt felelte:
- Felajánlok a királynőnek egy kajütöt és bőséges reggelit is, ha éhes.
Ez idézet volt a Szegény Harry című foxtrottból. A fedélzeten harsogó 

nevetés  tört  ki.  És  ebben  a  pillanatban  a  titokzatos  hajó  elülső  tornyán 



fénysugár jelent meg. Vékony volt, mint egy kötőtű, vakítóan fehér, s a torony 
csúcsából  lövellt  felénk anélkül,  hogy szélesedett  volna. E pillanatban még 
senki  sem gondolt  arra,  hogy  olyan  félelmetes  fegyverrel  állunk  szemben, 
amelyhez foghatót sohasem eszelt ki az emberi elme. Vidám hangulatban vol-
tunk.

A  sugár  hurkot  írt  le  a  levegőben,  és  lecsapott  a  postahajó  orrára. 
Iszonyatos  sistergés  hallatszott,  és  zöldes  láng  lobbant  fel  a  kettéhasadt 
acélból. Egy matróz, aki a farfedélzeten állt, vadul felordított. A postahajó víz 
feletti orr-része a tengerbe zuhant. A sugár a magasba szökkent, egy darabig 
ott  vibrált,  aztán  megint  leereszkedett,  ezúttal  a  fedélzettel  párhuzamosan 
haladva,  a  fejünk  felett.  Recsegve-ropogva omlott  a  fedélzetre  a  két  árboc 
csúcsa. Az utasok pánikszerűen rohantak a hajólépcsők felé. Egy árboctöredék 
megsebesítette a kapitányt.

A  többit  már  mindenki  tudja.  A  rövid  karabélyokkal  felfegyverzett 
kalózok csónakon a  postahajóhoz eveztek,  felkapaszkodtak a  fedélzetre,  és 
pénzt  követeltek.  Tízmillió  dollárt  vittek  magukkal:  valamennyi  postai 
pénzküldeményt és az utolsó centig minden pénzt, amit az utasok zsebében 
találtak.

Amikor  a  csónak  a  rabolt  pénzzel  eltávozott,  a  kalózhajó  fedélzetén 
vakító fény gyúlt ki. Láttuk, amint a rácsos toronyból egy magas, karcsú nő 
jön  le,  fején  kötött  sapkával,  gyors  léptekkel  a  parancsnoki  hídra  siet,  és 
szájához illeszti a megafont. Fejét hátraszegve, átkiáltott hozzánk:

-      Most már nyugodtan folytathatják útjukat.
A kalózhajó megfordult és szokatlan gyorsasággal eltűnt a láthatárról."

108.

Az utolsó napok eseményei  -  az a támadás,  amelyet  a P.  G. léghajó 
hajtott  végre  az  amerikai  hajóraj  ellen,  és  az  amerikai  flottának  kiadott 
parancs, hogy bombázza a szigetet - izgalomba hozta az Aranysziget egész 
lakosságát.

Az  irodába  csakúgy  özönlöttek  a  felmondások.  A  takarékpénztárból 
kivették  a  betéteket.  A  munkások  tanácskozásokat  tartottak  a  drótkerítések 
mögött, ügyet sem vetve a sárga-fehér egyenruhás gárdistákra, akik komor és 
elszánt arccal lépkedtek a rendőrök számára kijelölt ösvényeken. A település 
olyan volt, mint egy felbolygatott méhkas. Hiába harsogtak a réztrombiták és 
kongtak az üstdobok a folyóvölgyben a bordélyházak előtt. A Luna Park és a 
bárok üresek  voltak.  Hiábavaló  volt  a  tizenöt  provokátor  emberfölötti  erő-
feszítése is, hogy a rossz hangulat levezetése céljából verekedést szítsanak a 



nemzetiségek között. Senkinek sem volt kedve ezekben a napokban betörni a 
másik képét csak azért, mert más drótsövény mögött lakik.

Csermák  mérnök  hivatalos  közleményt  ragasztatott  ki  mindenfelé  a 
szigeten.  Kihirdették  az  ostromállapotot,  betiltottak  mindenfajta  gyűlést  és 
csoportosulást,  s  közölték,  hogy  újabb  rendelkezésig  senkinek  sincs  joga 
felmondani. Óva intették a lakosságot attól, hogy bírálja a kormányzatot. Az 
aknában  a  munkásoknak  éjjelnappal,  megszakítás  nélkül  folytatniuk  kell  a 
munkát.  „Azokra,  akik ezekben a napokban hűségesen támogatják  Garint  - 
hangzott a közleményben -, mesés gazdagság vár. A kishitűeket azonban mi 
magunk dobjuk ki a szigetről. Ne felejtsétek el, hogy azok ellen harcolunk, 
akik akadályozni akarják meggazdagodásunkat."

E közlemény erélyes hangja ellenére már  reggel  -  egy nappal  a  várt 
flottatámadás  előtt  -  kijelentették  az  akna  munkásai,  hogy  leállítják  a 
hiperboloidokat és a cseppfolyós levegőt előállító gépeket, ha aznap délig nem 
kapják meg fizetésüket (ezen a napon voltak esedékesek a fizetések), és ha 
ugyancsak délig nem küldenek olyan nyilatkozatot az amerikai kormánynak, 
amely kinyilvánítja az Aranysziget békés szándékait, és bejelentik min hadi 
cselekmény beszüntetését.

A cseppfolyós levegőt előállító gépek leállítása egyértelmű volt az akna 
felrobbantásával,  sőt  talán  a  folyékony  magma  előtörésének  veszélyét  is 
felidézte.  A  kockázat  tehát  igen  nagy  volt.  Csermák  mérnök  első 
felindulásában  agyonlövéssel  fenyegette  a  munkásokat.  Az  akna  elé 
gárdistacsapatot vonultattak fel. Ekkor száz munkás leereszkedett az aknába, 
az oldalsó üregekbe, és telefonon közölték az irodával:

„Mivel  nem marad  számunkra  más  hátra,  mint  a  halál,  négy  órakor 
felrobbantjuk az aknát, és a szigettel együtt a levegőbe röpülünk."

Ez  mégiscsak  négyórás  haladékot  jelentett.  Csermák  mérnök 
eltávolította  az  akna  közeléből  a  gárdát,  és  motorkerékpáron  a  palotába 
robogott.  Éppen  beszélgetés  közben  találta  Garint  és  Selgát.  Mindketten 
pipacsvörösek és feldúltak voltak.  Amikor Garin megpillantotta Csermákot, 
felpattant, mint akit megmartak.

- Hol tanulta ezt az ostoba kormányzási módszert?
- De…
- Hallgasson…  El  van  bocsátva.  Helyeztesse  át  magát  a 

laboratóriumba, a pokolba, vagy ahova akarja… Maga szamár…
Garin kinyitotta az ajtót és kituszkolta Csermákot. Aztán visszatért az 

asztalhoz, amelynek sarkán ott ült Selga, szivarral a foga között.
- Selga, elkövetkezett az az óra, amelyre számítottam. Csak maga tud 

gátat vetni ennek a mozgalomnak, csak maga tudja megmenteni az ügyet… 
Az, ami a szigeten most megindult, tíz amerikai flottánál is veszélyesebb.

- Hát igen - mondta Selga. - Legfőbb ideje, hogy erre rájött…
- Menjen  a  pokolba  a  politikai  alapismereteivel…  Kinevezem  a 

sziget  kormányzójává  és  teljhatalommal  ruházom  fel…  Próbálja  csak 



visszautasítani  -  tette hozzá sietve,  mindjárt  a legfenyegetőbb hangnemben, 
majd  előrántotta  revolverét,  és  odarohant  Selgához.  -  Egyszóval:  ha nemet 
mond, lövök… Igen, vagy nem?

- Nem - mondta Selga, a revolverre sandítva.
Garin  lőtt.  Selga  halántékához  kapott  kezével,  amelyben  a  szivart 

tartotta:
- Veszett kutya, aljas csirkefogó…
- Aha, tehát beleegyezik?
- Tegye el azt a vacakot.
- Jól van. (Garin a fiókba dobta revolverét.)
- Mit  akar  voltaképpen?  Hogy  a  munkások  ne  robbantsák  fel  az 

aknát? Rendben van. Nem robbantják fel. De… feltételeim vannak…
- Már el is fogadtam.
- Továbbra is magánszemély maradok a szigeten,  úgy, mint  eddig. 

Nem vagyok a maga szolgája,  sem a bérence.  Ez az első.  Még ma el  kell 
tüntetni  a  nemzetiségek  között  felállított  drótsövényeket,  egyetlenegy  se 
maradjon. Ez a második…

- Rendben van.
- A maga provokátor bandáját…
- Nekem nincsenek provokátoraim - vágott közbe gyorsan Garin.
- Hazudik…
- Jól van, hazudok. Mi legyen velük? Fojtsuk őket a vízbe?
- Még ma éjszaka.
- Meglesz. Vegye úgy, mintha már vízbe is fúltak volna. (Gyorsan 

feljegyzett valamit ceruzájával egy jegyzettömbre.)
- Az  utolsó  feltétel  pedig  ez  -  folytatta  Selga  -:  szabadon 

érintkezhetem a  munkásokkal,  kapcsolatainkba  semmi  körülmények  között 
sem avatkozik bele.

- Ejha!  (Selga  a  homlokát  ráncolta,  s  le  akart  szállni  az  asztalról. 
Garin megragadta a karját.) Rendben van, elfogadom. Majd ha eljön az ideje, 
úgyis letöröm a szarvát. Van még valami?

Selga, szemét összehúzva, rágyújtott egy szivarra; a füstfelhő eltakarta 
széltől cserzett, ravasz arcát, szőke kis bajszát, pisze orrát. Ebben a pillanatban 
megszólalt a telefon. Garin felvette a kagylót.

- Én vagyok. Hogyan? Rádió?
Garin  lecsapta  a  kagylót,  és  felvette  a  fejhallgatót.  Körmét  rágva 

hallgatta, amit rádión mondtak neki. Szája fölényes mosolyra görbült
- Megnyugtathatja a munkásokat. Holnap fizetünk. Madame Lamolle 

tízmillió dollárt szerzett. Máris küldöm a pénzért a sétaléghajót. Az Arizona 
alig négyszáz mérföldnyire van északnyugatra.

- Hát igen, ez egyszerűsíti a dolgot - mondta Selga s zsebre dugott 
kézzel elhagyta a szobát.
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Selga  sebesen  szállt  alá  a  mélybe  a  felvonó  acélszekrényében.  A 
mennyezetszíjakba kapaszkodva lógott, úgy, hogy lába nem is érte a földet, 
szemét behunyta, s egy-egy pillanatra visszafojtotta a lélegzetét.

A párhuzamos  akna hűtése  egyenetlen volt,  s  ahhoz,  hogy az ember 
egyik föld alatti  üregtől egy másik,  mélyebben fekvő üreghez jusson,  forró 
övezeteken  kellett  áthaladnia.  Minél  gyorsabban  kellett  tehát  alázuhanni  a 
mélybe: ez volt az egyetlen védekezés a perzselő hőség ellen.

Nyolc  kilométer  mélységben  Selga  a  mutatókészülék  piros  nyilára 
pillantott,  majd  bekapcsolta  a  reosztátot,  és  megállította  a  felvonót.  A 
harminchetes számú föld alatti üreghez ért. Háromszáz méterrel az üreg alatt, 
az  akna  fenekén,  hiperboloidok  zúgtak,  és  rövid  robbanások  szakadatlan 
sorozata jelezte, hogy sűrített levegővel hűtik az izzó talajt. Csörömpöltek és 
zörögtek az elevátorok kotróvedrei, amelyek az eltávolított kőzetet hordták a 
Föld felszínére.

A harminchetes számú üreg, mint a főakna oldalába vágott többi üreg is, 
egy  szegecselt  vaskocka  belseje  volt.  A  falak  külső  oldalán  elpárolgó 
cseppfolyós levegő hűtötte a gránittömböt. A forró, sistergő magma réteg a 
jelek  szerint  nem  feküdt  mélyen,  közelebb  volt,  mint  ahogy  az  elekt-
romágneses  műszerekkel  és  szeizmográffal  végzett  kutatások  alapján 
feltételezték.  A gránit  hőfoka  itt  ötszáz  fokra  emelkedett.  Ha csak néhány 
percre  megállt  volna  azoknak  a  készülékeknek  a  működése,  amelyek 
cseppfolyós  levegővel  hűtötték  a  hőmérsékletet,  egy  szempillantás  alatt 
minden élőlény elhamvadt volna.

A vaskocka belsejében priccsek, lerögzített padok és vízzel telt vedrek 
álltak. A négyórás műszak annyira kimerítette a munkásokat, hogy félholtan 
fektették őket a priccsekre, s itt pihenték kissé ki magukat, mielőtt feljöttek 
volna a  Föld felszínére.  Zúgtak a ventillátorok és  a  légfúvó csövek.  A kis 
mennyezetlámpa  élesen  megvilágította  a  huszonöt  ember  komor,  beteges, 
puffadt  arcát.  Hetvenöt  munkás  a  felettük  levő  üregekben  tartózkodott,  az 
egyes üregek között telefon-összeköttetés volt.

Selga kiszállt a felvonóból. Egyik-másik munkás feléje fordult, de nem 
köszöntek  neki,  hallgattak.  Szemlátomást  szilárd  elhatározásuk  volt,  hogy 
felrobbantják az aknát.

- Tolmácsot kérek. Oroszul fogok beszélni - mondta Selga. Leült az 
asztalhoz,  s  könyökével  félretolta  a  gyümölcsízzel  és  keserűsóval  telt 
dobozokat meg a félig kiürített borospoharakat. (Gyümölcsízzel, keserűsóval 
és borral bőségesen ellátta a sziget kormányzata a bányászokat.)

Egy  sápadt  arcú,  borostás  képű,  hajlott  hátú,  sovány  zsidó  lépett  az 
asztalhoz.



- Én vagyok a tolmács.
Selga beszélni kezdett…
- Garin  és  vállalkozása  a  kapitalista  tudat  szélső  pontja,  semmi 

egyéb. Senki sem mehet messzebb Garinnál, aki beavatkozással, agyműtéttel 
állatokká  akarja  süllyeszteni  az  emberiség  dolgozó  részét,  egyes 
kiválasztottakat „az élet királyaivá" akar emelni s meg akarja állítani a civili-
záció fejlődését.  A burzsoák egyelőre még nem értik Garint,  s neki nem is 
sürgős,  hogy  megértsék.  Banditának  és  bitorlónak  tartják.  De  végül  majd 
megértik, hogy az imperializmus Garin rendszerére támaszkodik… Elvtársak, 
fel kell készülnünk a legveszélyesebb pillanatra: résen kell lennünk, nehogy 
Garin megegyezhessék a burzsoáziával.  Ha ez bekövetkezik, kutyaszorítóba 
kerültök, elvtársak. Ti pedig elhatároztátok, hogy itt pusztultok el ebben az 
aknában, csak azért, hogy Garin össze ne vesszen az amerikai  kormánnyal. 
Gondolkozzatok csak egy kicsit, mi sül ki ebből? Ha Garin kerekedik felül, jaj 
nektek, ha a kapitalisták kerekednek felül, akkor is jaj nektek. De ha Garin 
megegyezik a kapitalistákkal, akkor ezerszer, jaj, mindnyájatoknak! Még nem 
vagytok  tisztában  a  saját  értéketekkel,  elvtársak:  nem  tudjátok,  hogy  ti 
vagytok az erősebbek.  És ha egy hónap múlva a kotróvedrek felhozzák az 
aranyat  a Föld felszínére,  ez  nem Garin céljait  fogja  szolgálni,  hanem a ti 
céljaitokat, azt, az ügyet, amelyet diadalra kell vinnünk az egész Földön. Ha 
hisztek  nekem,  de  nem  akárhogyan,  hanem  úgy,  hogy  rendíthetetlenül 
követtek tűzön-vízen át, akkor vezéretek leszek… Feltéve, hogy egyhangúan 
engem választotok vezéretekül… Ha pedig nem hisztek nekem…

Selga  itt  megakadt.  Nézte  a  mozdulatlan  szempillákkal  rámeredő 
munkások komor arcát, aztán megvakarta a tarkóját:

-      Ha pedig nem hisztek nekem - akkor tovább beszélek.
Most odalépett az asztalhoz egy széles vállú legény; derékig meztelen 

teste fekete volt a koromtól. Előrehajolva, Selgára szegezte kék szemét. Aztán 
rántott egyet a nadrágszíján, és társai felé fordult:

- Én hiszek neki.
- Mi  is  hiszünk  -  mondták  a  többiek.  S  a  több  ezer  méteres 

gránitfalon  keresztül  elhozta  a  telefon  a  munkások  egyetértő  kiáltását: 
„Hiszünk neki, hiszünk!"

- Nos, ha hisztek, akkor rendben van - szólt Selga. - Most térjünk rá 
az  egyes  pontokra.  A különböző  nemzetiségeket  elválasztó  drótsövényeket 
estére eltávolítják. A bért holnap megkapjátok. A gárdisták hadd őrizzék csak 
a palotát: mi megvagyunk nélkülük is. A tizenöt főnyi provokátor bandát a 
tengerbe  fojtjuk;  ezt  kikötöttem,  mint  elengedhetetlen  feltételt.  Most  az  a 
feladatunk, hogy minél előbb lehatoljunk az aranyig. Rendben van, elvtársak?
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Éjszaka fényszórók bolygó fény kévéi jelentek meg északnyugaton. A 
kikötőben felbúgott a szirénák riasztó hangja. Pirkadatkor, amikor a tengert 
még  sötét  fátyol  borította,  felbukkantak  a  közeledő  hajóraj  előhírnökei: 
magasan  a  sziget  felett  repülőgépek  köröztek,  szikrázva  a  hajnal  rózsás 
fényében.

A gárdisták először tüzelni kezdtek rájuk karabélyaikból, de csakhamar 
feladták a meddő próbálkozást. A sziget lakói csoportokba verődtek. Az akna 
fölött tovább gomolygott a füst. A hajókon megkondultak az őrségváltást jelző 
ütések.  Egy nagy szállítóhajóról  árukat  rakodtak ki;  a  parti  daru  keresztbe 
kötött bálákat dobott ki a rakpartra.

Az  óceán  nyugodt  volt,  s  délibábos  ködbe  burkolódzott.  Fenn,  a 
magasban légcsavarok zengtek.

Felbukkant  a  nap  ködgolyója.  S  ekkor  mindenki  meglátta  a  távoli 
láthatáron a füstfelhőket. Hosszan elnyúló, lapos felhők voltak, s délkelet felé 
húzódtak. A halál közeledett a sziget felé.

A  szigeten  minden  elnémult,  mintha  még  a  kontinensről  behozott 
madarak is abbahagyták volna dalukat. Az egyik helyen emberek rohantak a 
kikötőben veszteglő csónakok felé, s csakhamar túlzsúfolt csónakok eveztek 
ki a nyílt tengerre. De csónak kevés volt, s a szigetet egyetlen pillantással át 
lehetett  tekinteni  -  nem volt  hol  elrejtőzni.  Az emberek némán,  dermedten 
álltak. Egyesek a földre vetették magukat, és a homokba temették arcukat.

A palotában semmi jele sem volt a mozgolódásnak. A bronzkapuk zárva 
voltak.  A vöröses,  lejtős falak mentén gárdisták lépkedtek széles karimájú, 
magas kalapjukban, aranysujtásos, fehér zubbonyukban, vállukon karabéllyal. 
Valamivel  odább  a  nagy  hiperboloid  csipkésen  áttetsző  tornya  emelkedett. 
Csúcsát  eltakarta a felszálló ködfátyol. De csak igen kevesen bíztak abban, 
hogy ez a torony megvédi őket: a láthatáron húzódó barnásfekete felhő sokkal 
érzékelhetőbb és fenyegetőbb veszélyt jelzett.

Sokan iszonyattal fordultak az akna felé.
Ott  most  bődült  el  a  harmadik  műszak  kezdetét  jelző  sziréna.  Hogy 

ezeknek ilyenkor is van kedvük dolgozni! Legyen átkozott az az arany! Aztán 
nyolcat ütött a kastély tetején levő óra. És ebben a pillanatban hatalmas dörej 
dübörgött  végig  az  óceánon,  mint  valami  egyre  erősödő  mennydörgés. 
Eldördült a hajóraj első sortüze. A szorongó várakozás másodpercei mintha 
végtelenné nyúltak volna a térben, amelyet a sziget felé röppenő lövedékek 
süvítése töltött meg.
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Amikor  eldördült  a  hajóraj  sortüze,  Rolling  a  teraszon  állt,  ahonnan 
lépcsők vezettek le a tengerhez. Kivette szájából pipáját, és a repülő lövedékek 
zúgását  hallgatta:  nem kevesebb,  mint  kilencven,  melinittel  és  hólyaghúzó 
gázzal megtöltött lövedék repült a sziget felé, mint megannyi száguldó acél-
ördög,  s  mintha  valamennyien  Rolling  agyában  adtak  volna  találkát 
egymásnak.  Diadalittasan  bömböltek.  Nem,  ezeket  a  hangokat  nem bírja  a 
szíve. Rolling a gránitfalba vágott ajtó felé hátrált. (Már régen gondoskodott 
magának óvóhelyről a pincében, hogy legyen hova menekülnie bombatámadás 
esetén.)  A  lövedékek  a  tengerben  robbantak  fel,  hatalmas  vízoszlopokat 
lövellve a magasba. Újabb dörej. Ez is rövidre sikerült.

Ekkor Rolling szemügyre vette a rácsos torony csúcsát. Garin előző este 
óta  a  toronyban  tartózkodott.  A  torony  kerek  kupolája  forgott  -  ezt  a 
függőleges  hasadékok  mozgásából  lehetett  észrevenni.  Rolling  orrára 
illesztette csíptetőjét, és fejét hátraszegve nézte a kupolát. A kupola igen se-
besen forgott - jobbra-balra. Amikor jobbra forgott, látni lehetett, mint mozog 
fel- alá a függőleges résben a hiperboloid csillogó csöve.

A legfélelmetesebb az a  gyorsaság volt,  amellyel  Garin a  készüléket 
kezelte. És - a csend. Egyetlen nesz sem hangzott a szigeten.

Am most valami öblös, tompa hang hallatszott az óceán felől - mintha 
valami buborék pattant volna szét az égen. Rolling megigazította csíptetőjét 
izzadt orrán, s most a hajóraj irányába tekintett. Három sárgásfehér füstfelhő 
jelent  ott  meg,  mint  három  szétterpeszkedő  gomba.  Balra  tőlük  bozontos 
gomolyagok dagadoztak, vérvörös fényt árasztva és felfelé törve - s íme, ki-
nőtt és szétterpeszkedett a negyedik gomba is. Negyedszer reszkettette meg a 
levegőt a mennydörgésszerű robaj.

Rolling  orráról  minduntalan  leesett  a  csíptető.  De  azért  hősiesen 
kitartott: ott állt és nézte, mint bontakoznak ki a láthatáron a füstgombák, mint 
repül a levegőbe egymás után az amerikai hajóraj mind a nyolc sorhajója.

Ismét csend borult a szigetre, a tengerre, az égboltra. A rácsos torony 
rései közt látni lehetett, mint siklik alá a felvonó. A házban becsapódott egy 
ajtó,  egy  hamisan  fütyült  foxtrott  hangjai  hallatszottak,  majd  futólépésben 
megjelent  a teraszon Garin.  Arca elcsigázott  és  gyűrött  volt,  haja borzasan 
meredt az égnek.

Nem vette észre Rollingot. Vetkőzni kezdett. Lesietett a lépcsőn a víz 
széléig,  s  ott  lehúzta  lazac  színű  alsónadrágját  és  selyemingét.  Hónalját 
vakarva  nézte  a  tengert,  ahol  még  oszladozott  a  füst  az  elpusztult  hajóraj 
hullámsírja  felett.  Jól  táplált,  fehér  testével  olyan  volt,  mint  egy  nő,  s 
meztelenségében volt valami szemérmetlen és visszataszító.

Bemártotta  lábát  a  vízbe,  nőiesen  vetette  bele  magát  a  hullámokba, 
úszott  néhány tempót,  de csakhamar  kijött  a  vízből.  Csak ekkor  pillantotta 
meg Rollingot.



- Á! -  kiáltott  fel  vontatott  hangon.  -  No,  mi  az,  maga  is  fürödni 
készült? Hideg, mint a veszett fene.

Hirtelen  csörömpölő  nevetés  tört  ki  belőle,  felkapta  ruháját,  s 
alsónadrágját  lengetve  megindult  a  ház  felé,  anélkül,  hogy  eltakarta  volna 
szemérmetlen meztelenségét. Ilyen megaláztatásban Rollingnak még sohasem 
volt része. Szíve valósággal jéggé dermedt a gyűlölettől és az utálattól. Te-
hetetlen és védtelen volt. Olyan gyengeség fogta el, mint még soha, s érezte, 
mint  nehezedik  rá  egész  múltja  -  mindazoknak  az  elhasznált  erőknek  holt 
súlya, amelyeket arra pazarolt, hogy bika módra felöklelve mindent, ami útját 
állta, kivívja magának az első helyet az életben… S mindezt azért, hogy végül 
diadalmasan ellépkedjen mellette szemérmetlen meztelenségével ez a másik: 
az ő legyőzője.

Garin kitárta a hatalmas bronzkaput és hátrafordult:
- Gyerünk reggelizni, öreg. Felbontunk egy üveg pezsgőt.
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A legkülönösebb Rolling viselkedésében az volt,  hogy engedelmesen 
Garin után kullogott  reggelizni.  Rajtuk kívül  csak Madame Lamolle  ült  az 
asztalnál, sápadtan és némán az izgalomtól. Amikor ajkához emelte a poharat, 
az üvegpohár odakoccant vakítóan fehér gyöngy fogaihoz.

Rolling,  mintha  csak  attól  félt  volna,  hogy  elveszti  egyensúlyát, 
egyetlen  pontra  meresztette  tekintetét:  az  üveg  aranydugójára.  Ez  az 
aranydugó annak az átkozott készüléknek a formájára volt kiképezve, amely 
alig néhány perccel ezelőtt bizonyította be megsemmisítő fölénnyel, milyen 
hamis képzetei voltak eddig Rollingnak az erőről és hatalomról.

Garin nedves, fésületlen hajjal, gallér nélkül, gyűrött, kiégetett zakóban 
ült az asztalnál, semmiségekről csevegett, osztrigát rágcsált, és egymás után 
több pohár bort hajtott fel:

- Most érzem csak, mennyire megéheztem.
- Szép munkát végzett, kedvesem - mondta halkan Zoja.
- Igen.  Bevallom,  volt  közben  egy  félelmetes  pillanat,  amikor 

ágyúfüst borította el a láthatárt… Mégiscsak megelőztek azok az ördögök… 
Ha csak egy kábelhosszal  messzebbre lőnek, kő kövön nem marad ebből a 
házból… mit, a házból! Az egész szigetből!

Egy hajtásra kiivott még egy pohár bort, s noha az imént azt mondta, 
hogy éhes, könyökével félretolta a libériás inast, aki a tálat hozta.

- No, mi az, öregem? - fordult váratlanul Rolling felé, s most  már 
nem nevetett, hanem szemét komolyan Rollingra szegezte. - Ideje volna, hogy 
komolyan elbeszélgessünk egy kicsit. Vagy még megrázóbb hatásokra vár?



Rolling  nesztelenül  letette  tányérjára  villáját  és  a  horgas  ezüst 
evőeszközt, amellyel a homárt fogyasztotta. Lesütötte szemét:

- Beszéljen, hallgatom.
- Legfőbb  ideje…  Már  két  ízben  ajánlottam  fel  magának  az 

együttműködést.  Remélem,  emlékszik  még  rá?  Egyébként  nem hibáztatom: 
utóvégre maga nem gondolkodó, hanem a bivalyok fajtájához tartozik. Most 
megismétlem  az  ajánlatomat.  Csodálkozik?  Mindjárt  megmagyarázom.  Én 
szervező vagyok. Gyökeresen átszervezem a maguk ostoba előítéletekkel teli, 
nehézkes  kapitalista  rendszerét.  Érti?  Ha  én  nem  teszem  meg  ezt,  a 
kommunisták  szőröstül-bőröstül  felfalják  magukat,  és  még  meg  is  nyalják 
utána a  szájuk szélét.  A kommunizmus  az egyetlen dolog az életben,  amit 
gyűlölök…  hogy  miért?  Mert  megsemmisítenek  engem,  Pjotr  Garint,  az 
agyamban  kavargó  tervek  világegyetemével  együtt…  Persze,  joggal 
kérdezheti:  mi  szükségem  van  magára,  Rollingra,  amikor  kimeríthetetlen 
aranykincsek hevernek a lábaim előtt?

- Igen, ezt kérdem - szólt rekedten Rolling.
- Öregem,  hajtson  fel  egy  pohár  cayenne-borsos  gint,  ez  majd 

felélénkíti a fantáziáját. Hát valóban el tudta képzelni csak egy pillanatig is, 
hogy  trágyává akarom változtatni  az  aranyat?  Az igaz,  hogy  néhány  forró 
napot  szerzek  az  emberiségnek.  A félelmetes  szakadék  széléig  vezetem az 
embereket: könyökig vájkálnak az aranyban, de egy kiló aranynak öt cent lesz 
az értéke.

Rolling felkapta a fejét, tompa fényű szeme fiatalosan felcsillant, szája 
torz mosolyra nyílt…

- Aha! - kiáltott fel.
- No,  ugye,  hogy  aha!  Megértette  végre?  És  akkor,  a  pánik 

tetőpontján, megjelenünk a porondon mi, vagyis én, maga és még háromszáz 
magához hasonló bivaly,  vagy nemzetközi  gonosztevő,  vagy pénzmágnás - 
válassza azt a címet, amelyik legjobban megfelel az ízlésének -, megjelenünk 
a  porondon és  torkon ragadjuk  a  világot.  Felvásárolunk  minden  vállalatot, 
minden gyárat, minden vasutat, az egész légi és tengeri flottát… A miénk lesz 
minden, amire csak szükségünk van, és aminek hasznát  lehet venni.  Akkor 
aztán felrobbantjuk ezt  a szigetet az aknával együtt,  és bejelentjük,  hogy a 
világ aranykészlete korlátozott, s az arany, amely most már a mi kezünkben 
lesz, visszanyeri korábbi jelentőségét; ismét ez lesz az egyedüli értékmérő.

Rolling a szék támlájára dőlve hallgatta; száját kitátotta, mint egy cápa, 
aranyfogai megcsillantak, arca bíborvörös lett.

Így ült mozdulatlanul, csak apró szeme villogott. Madame Lamolle egy 
pillanatra már attól tartott, hogy az öreget megüti a guta.

- Aha!  -  hápogta  ismét  Rolling.  -  Merész  elgondolás…  Valóban 
számíthat a sikerre… De nem veszi figyelembe, hogy sztrájkok és lázadások 
veszélye is fenyeget…



- Nagyon  is  figyelembe  veszem  -  mondta  éles  hangon  Garin.  - 
Mindenekelőtt  óriási  koncentrációs  táborokat  állítunk fel.  Szögesdrót  mögé 
kerül  mindenki,  aki  elégedetlen  a  kormányrendszerünkkel.  Azután  életbe 
léptetjük az agykasztrációról szóló törvényt. Így hát, kedves barátom, hajlandó 
megválasztani  engem  vezérnek?  Nos?  (Hirtelen  kacsintott,  s  ez  szinte  fé-
lelmetes volt.)

Rolling lehorgasztott fővel, komoran nézett maga elé. Kérdezték, tehát 
kénytelen volt fontolóra venni a dolgot.

- Kényszerít erre, Mister Garin?
- Hát mit képzelt, öreg? Hogy talán térden állva fogok könyörögni? 

Persze, hogy kényszerítem, ha még nem értette meg, hogy már régen rám vár, 
mert én vagyok a megmentője.

- Rendben  van -  mormogta  a  fogai  közt  Rolling.  s  az  asztalon  át 
odanyújtotta Garinnak lila, érdes kezét.

- Rendben  van  -  ismételte  Garin.  -  Az  események  rohamosan 
fejlődnek. Fontos, hogy a kontinensen is előkészítsük a talajt és meggyúrjuk a 
háromszáz pénzmágnást. Levelet ír nekik, amelyben megmagyarázza, milyen 
esztelenség kormányuk részéről, hogy flottát küld ide és löveti a szigetemet. 
Igyekezzék előkészíteni őket az „aranypánikra". (Pattintott ujjaival; a libériás 
inas odaugrott.)  Tölts  még pezsgőt.  Igyunk hát,  Rolling,  a  nagy történelmi 
fordulat örömére… Mert, hát, öregem, az a Mussolini is csak éretlen tacskó… 
Pjotr  Garin  megegyezett  Mister  Rollinggal…  a  történelem  táltos  paripáját 
megsarkantyúzták,  s  most  csengő  aranypatkóival  sebes  vágtatva  száguldott 
tökfilkók koponyáin keresztül.
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A  csendes-óceáni  hajóraj  pusztulása  példátlanul  megrázó  hatást  tett 
Amerikában  és  Európában.  Az Amerikai  Egyesült  Államokat  olyan csapás 
érte,  amelytől  az  egész  Föld  visszhangzott.  Németország,  Franciaország, 
Anglia és Olaszország kormányai ideges érzékenységgel reagáltak az esemé-
nyekre,  s  egyszerre  nekibátorodtak:  hátha  nem kell  idén  (vagy  talán  soha 
többé nem kell)  megfizetni  a  kamatokat  az  aranytól  duzzadó Amerikának? 
„Kiderült - írták a lapok -, hogy a kolosszus agyaglábakon állt, s hogy nem oly 
egyszerű meghódítani a világot"…

Másrészt  az  Arizona  kalózkalandjairól  beszámoló  jelentések 
megbénították  a  tengeri  kereskedelmet.  A hajóstársaságok  nem fogadtak  el 
rakományokat, a hajóskapitányok nem mertek kifutni az óceánra, a biztosító 
társaságok  felemelték  a  díjakat,  a  bankátutalások  terén  teljes  volt  a  káosz, 
egymás után óvatoltatták meg a váltókat, több nagy cég máris csődbe jutott, 



Japán  pedig  sietve  behatolt  az  amerikai  gyarmati  piacokra  olcsó  és  silány 
áruival.

A  siralmasan  végződött  tengeri  ütközet  rengeteg  pénzébe  került 
Amerikának.  Tekintélyén - vagy, ahogy mondták:  „nemzeti  büszkeségén" - 
csorba  esett.  A  nagyiparosok  az  egész  tengeri-  és  légiflotta  mozgósítását 
követelték  -  háborút  a  győzelmes  befejezésig,  bármi  áron  is.  Az  amerikai 
lapok fogadkoztak,  hogy „nem vetik le  a  gyászt"  (az újságok gyászkeretes 
címmel  jelentek  meg  -  ami  sok  emberre  nagy  hatással  volt,  noha 
nyomdászatilag  az  egész  nem sokba  került),  amíg  Pierre  Harryt  vasrácsos 
ketrecben New Yorkba nem szállítják és villanyszékbe nem ültetik. A váro-
sokban, a polgárság körében riasztó hírek keringtek arról, hogy felbukkantak 
Garin  ügynökei,  akik  infravörös  sugarakat  kibocsátó  zsebkészülékekkel 
vannak felszerelve. Az utcákon, a mozikban, a vendéglőkben olykor hirtelen 
pánik támadt, és meglincseltek ismeretlen embereket. A washingtoni kormány 
dörgedelmes  szavakat  hangoztatott,  de  valójában  szörnyű  fejvesztettség 
uralkodott  a  kormánykörökben.  Az  Aranysziget  partjainál  elpusztult  flotta 
egyetlen megmaradt hajója, egy torpedónaszád, hazatérése után jelentést tett a 
hadügyminiszternek az ütközet részleteiről - és ezek a részletek oly ijesztőek 
voltak, hogy a jelentést nem merték közzétenni. A tizenhét hüvelykes ágyúk 
tehetetleneknek bizonyultak a Gazemberek Szigetének fényt lövellő tornyával 
szemben.

Mindezek  a  kellemetlenségek  végül  is  arra  késztették  az  Egyesült 
Államok  kormányát,  hogy  Washingtonban  konferenciát  hívjon  egybe.  A 
konferencia  jelszava  ez  volt:  „Mindnyájan  egy  isten  gyermekei  vagyunk, 
gondoskodjunk az emberiség békés felvirágoztatásáról!"

Amikor nyilvánosságra hozták a konferencia megnyitásának napját,  a 
lapok szerkesztőségei és a világ, különböző rádióállomásai értesítést kaptak, 
amely bejelentette, hogy Garin mérnök személyesen megjelenik a konferencia 
megnyitásán.
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Garin,  Csermák  és  Schafer  mérnök  lebocsátkoztak  a  liften  a  főakna 
mélyébe.  A  felvonó  csillámablakai  előtt  végtelen  sorokban  vonultak  el  a 
csövek, vezetékek, ácsolatok, elevátorszivattyúk, fejtőszintek és vasajtók.

A  földkéreg  tizennyolc  rétegén  hatoltak  már  keresztül  -  tizennyolc 
rétegen,  amelyekről,  mint  a  fák  évgyűrűiről,  leolvasható  bolygónk  egész 
élettörténete.  A szerves  élet  a  „tüzes  magtól"  számított  negyedik  rétegben 
kezdődött, amely a paleozoikus óceán üledéke. Ennek az óceánnak szűz vizeit 



egy előttünk ismeretlen életerő telítette. Radioaktív sókat és nagy mennyiségű 
szénsavat tartalmaztak. Ez volt „az élet vize".

A következő kor - a mezozoikum - hajnalán óriási szörnyek bújtak elő a 
vizekből. Évmilliókon át az ő vérszomjas és kéjes kiáltásuk reszkettette meg a 
Földet.  Az  akna  rétegeiben  még  feljebb  haladva,  madarak  maradványaira 
lehetett akadni, s még magasabb rétegekben emlősök maradványaira is. Itt már 
közeledett a jégkorszak - az emberiség zord, havas hajnala.

A  lebocsátkozó  lift  már  az  utolsó,  tizenkilencedik  rétegen  haladt 
keresztül,  azon  a  rétegen,  amely  tomboló  tűzhányók  lángoló  káoszából 
született.  Ez volt  a  Föld őskorának földrétege  -  ez  a  bíborvörösen  sötétlő, 
aprószemcsés gránit.

Garin  a  körmét  rágta  türelmetlenségében.  Mindhárman  hallgattak. 
Nehéz  volt  itt  lélegzeni.  Mindegyikük  hátán  légzőkészülék  csüngött. 
Hiperboloidok zúgása és robbanások hallatszottak.

A felvonó most ragyogó villanyfényben úszó térségre ért, s egy óriási 
gázgyűjtő  tölcsér  felett  megállt.  Garin  és  Schafer  feltették  fejükre  a  kerek 
gumisisakot  -  olyan  volt,  mint  valami  búvársisak  -  és  a  tölcsér  egyik 
búvónyílásán át egy keskeny vashágcsóhoz értek, amely meredeken vezetett le 
négy  emelet  mélységbe.  Megindultak  lefelé.  A  hágcsó  egy  kerek  térségbe 
torkollott,  ahol  derékig  meztelen  munkások  guggoltak  a  hiperboloid 
védőburka  körül;  fejükön  kerek  sisak  volt,  hátukon  légzőkészülék.  Lefelé 
figyeltek, a zúgó mélységbe, s így ellenőrizték és irányították a sugarakat.

Ugyanilyen rúd alakú fokokból álló, meredek hágcsók kötötték össze 
ezt a térséget is a legalsóval. Itt a cseppfolyós levegővel működő hűtőgépek 
álltak. Tetőtől talpig gumival impregnált nemezruhába öltözött, oxigénsisakos 
munkások  kezelték  az  alsó  fejtőszinten  a  hűtőgépeket  és  az  elevátorok 
kotróvedreit.  Ez volt  a legveszélyesebb munkahely.  Egy ügyetlen mozdulat 
elég  volt  ahhoz,  hogy  az  embert  kettészelje  a  hiperboloid  sugara.  Lent 
repedezett  és  robbant  az  izzó  kőzet  a  cseppfolyós  levegő  sugarainak 
kereszttüzében.  Kőzetszilánkok  röppentek  fel,  és  gázok  gomolyogtak  a 
mélyből.

Az elevátorok közel ötventonnányi kőzetet távolítottak el óránként. A 
munka  eredményesen  haladt.  Amilyen mértékben  lehatoltak a  mélységbe a 
kotróvedrek, olyan mértékben ereszkedett egyre lejjebb a „vasvakondoknak" 
nevezett  egész  géprendszer  is,  amelyet  Mancev  tervrajzai  alapján  építettek 
meg, a felső gyűrű a hiperboloidokkal és a legfelső a gáztölcsérrel. Az akna 
ácsolatai már a vasvakondok fölött kezdődtek.

Schafer  egy  marék  szürke  port  vett  ki  a  mellettük  elhaladó 
kotróvederből.  Garin  szétdörzsölte  ujjai  között.  Türelmetlen  mozdulattal 
ceruzát kért. Ráírta egy cigarettásdobozra:

-      Nehéz salak. Láva.
Schafer  bólintott  szemüveges,  kerek  sisakjával.  Óvatosan  lépkedve  a 

kerek  fejtőszint  szélén  megálltak  a  műszerek  előtt,  amelyek  acélkábeleken 



függtek  az  akna  egy  tömbből  álló  falán,  és  a  vasvakondok  egész 
géprendszerével  együtt  szintén  egyre  mélyebbre  ereszkedtek.  Barométerek, 
szeizmográfok,  iránytűk,  elektromágneses  mérőműszerek  és  olyan  ingák 
függtek a falon, amelyeknek lengése a nehézségi erő gyorsulásának nagyságát 
mutatta egy megadott mélységi szinten.

Schafer az ingára mutatott, elvette a cigarettásdobozt Garintól, s lassan, 
szabatos gót betűkkel ezt írta rá:

„Tegnap  reggel  óta  kilenc  századdal  emelkedett  a  nehézségi  erő 
gyorsulása.  Ezen  a  mélységi  szinten  0,98-ra  kellene  esnie  a  gyorsulásnak, 
ehelyett azonban kiderül, hogy a gyorsulás 1,07-ra növekedett"…

„A mágnes?" - írta fel Garin a dobozra.
Schafer így válaszolt:
„Ma reggel óta a mágneses műszerek nullán állnak. A mágneses tér alá 

kerültünk."
Garin térdére könyökölve, hosszasan bámult le, az alig látható ponttá 

szűkülő sötét aknába, ahol morogva rágta be magát egyre mélyebben a földbe 
a vasvakondok. Ma reggel óta az akna az olivinövezeten haladt keresztül.
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- No, hogy vagy, Vanyka?
Selga  megsimogatta  a  kisfiú  fejét.  Ivan  ott  ült  az  ablaknál,  Selga 

tengerparti házikójában, és a tengert nézte. A házikó parti kövekből épült és 
világossárga  agyaggal  volt  kitapasztva.  Az  ablak  alatt  fehéren  tajtékzó 
hullámok  gördültek  a  kék  óceánon,  s  megtörtek  a  szirteken  és  annak  az 
elhagyott kis öbölnek parti fövenyén, ahol Selga lakott.

Ivánt félholtan emelték ki a léghajóból.  Selga gondos ápolással  nagy 
nehezen talpra állította. Ha nincs a szigeten ilyen odaadó barátja, Ivan aligha 
marad életben. Nemcsak az volt a baj, hogy összefagyva érkezett meg, hanem 
lelkileg megtört: bízott az emberekben, igyekezett, ahogy csak tőle tellett - és 
lám, mi az eredmény?

- Én már  többé nem mehetek  vissza  Szovjet-Oroszországba,  Selga 
elvtárs. Súlyos büntetés várna ott rám.

- Ugyan, hagyd már abba, te kis csacsi. Te nem tehetsz semmiről.
Akár a tengerparton üldögélt Ivan egy kövön, akár rákászott, akár pedig 

a szigeten kószált  a csodásnál  csodásabb látnivalók és a serényen dolgozó, 
sürgő-forgó  idegen  emberek  között  -  bánatos  tekintete  el-  elrévedezett  és 
epekedve  fordult  nyugat  felé,  ahol  dús  bíborpalástban  ereszkedett  le  az 
óceánba a napgolyó, s még messzebb, a napkorongon túl a szovjet haza terült 
el.



- Itt az éjszaka - mondta halkan. - Nálunk, Leningrádban most reggel 
van. Taraskin elvtárs megitta teáját, megette hozzá a fehér cipót, és munkába 
ment.  A Kresztovkán, az evezősklubban már  tömítik  a csónakokat,  két  hét 
múlva felvonják a lobogókat.

Amikor a fiú már felgyógyult, Selga óvatosan felvilágosította a dolgok 
állásáról,  s mint  annak idején Taraskin,  ő is azt tapasztalta,  hogy Ivan éles 
eszű fiú, már fél szóból is ért, és hajthatatlan, mint a szovjet emberek. Csak ne 
siránkozna annyit, hogy visszavágyik Leningrádba - aranyat érne ez a fiú.

- No,  Ivan  -  szólt  hozzá  egy nap vidáman Selga  -  no,  Vanyuska, 
nemsokára hazaküldlek.

- Köszönöm, Vaszilij Vitaljevics.
- Csakhogy előbb még vár rád egy kis feladat.
- Szívesen vállalom.
- Ügyesen mászol?
- Szibériában  ötvenméteres  fenyőfákra  másztam  fel  tobozokért, 

Vaszilij Vitaljevics. Olyan magasra, ahonnan már nem is látni a földet.
-     Majd ha szükség lesz rá, megmondom, mi a teendőd. Addig is, ne 

csavarogj fölöslegesen a szigeten.  Vegyél inkább egy horgot és horgásszál, 
van itt elég tengeri sün.
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Garin  most  már  magabiztosan  haladt  munkájával,  a  Mancev 
feljegyzéseiben és naplójában talált terv alapján.

A kotróvedrek már  a  hatalmas  magma  rétegen  haladtak  át.  Az akna 
fenekén  egy  tajtékzó  föld  alatti  óceán  morajlása  hallatszott.  A 
harmincméternyi vastagságban megfagyasztott aknafalak áttörhetetlen hengert 
alkottak, de az akna mégis úgy remegett és ingott, hogy minden erőt a további 
fagyasztásra kellett összpontosítani. Az elevátorok most kristályos vasat, nik-
kelt és olivint dobtak felszínre.

Különös jelenségek kezdtek mutatkozni. A tenger, ahova acélszalagok 
és  pontonok  hordták  el  a  kiemelt  kőzetet,  foszforeszkálni  kezdett.  A 
foszforeszkálás napokon át erősödött, aztán egyszerre csak hatalmas víz-, kő- 
és  homoktömegek repültek a  levegőbe,  a  pontonok egy részével  együtt.  A 
robbanás oly erős volt, hogy mint az orkán söpörte el a munkásbarakkokat, s á 
szigetre felcsapódó hatalmas hullámok csaknem elöntötték az aknát.

Ezek után kénytelenek voltak a kőzetet egyenesen uszályokra rakni, és 
jó messzire a parttól elsüllyeszteni az óceán vizébe; ezen a helyen szüntelen 
foszforeszkálást és robbanásokat észleltek. Ennek magyarázata nyilván az M 
elem atombomlásának eddig ismeretlen jelenségeiben rejlett.



Nem kevésbé különös dolog történt az akna fenekén is. Úgy kezdődött, 
hogy a mágneses műszerek, amelyeknek skálája nemrég még nullán állt, most 
váratlanul irtózatos erejű mágneses teret jeleztek.

A műszerek mutatói elérték a maximumot a skálán. Az akna fenekéről 
rezgő, lilás fény sugárzott ki. Mintha még a levegő is teljesen átalakult volna. 
A  levegő  nitrogénje  és  oxigénje,  amelyeket  alfa-részecskék  miriádjai 
bombáztak, héliumra és hidrogénre bomlottak szét.

A szabad hidrogén egy része elégett  a hiperboloidok sugaraiban - az 
aknában  mindenütt  lángnyelvek  csaptak  fel,  s  mintha  pisztolylövések 
dörrentek volna. A munkások ruhája tüzet fogott. Az akna falai megremegtek - 
talán  a  magma  óceánban  váltakozó  dagály  és  apály  hatására.  Észrevették, 
hogy az acél kotróvedrekre és a vas alkatrészekre fakóvörös lepedék rakódik 
le.  A  gépek  vas  alkatrészeiben  rohamos  atombomlás  indult  meg.  Számos 
munkást megpörköltek a láthatatlan sugarak. Ám a vasvakondok változatlan 
kitartással folytatta munkáját, hogy átrágja magát az olivinövezeten.

Garin  úgyszólván  egy  pillanatra  sem hagyta  el  az  aknát.  Csak  most 
derengett  fel  benne,  micsoda  eszeveszett  vállalkozásba  fogott.  Senki  sem 
tudhatta, milyen mély a tajtékzó föld alatti óceán rétege. Senki sem tudhatta, 
hány kilométert kell még megtenni az olvadt olivin rétegen át. Csak egy dolog 
volt  kétségtelen:  a  műszerek  arra  mutattak,  hogy  a  Föld  középpontjában 
rendkívül alacsony hőmérsékletű, szilárd, mágneses mag van.

Az  a  veszély  fenyegetett,  hogy  az  akna  megfagyasztott  hengerfalát, 
amely nagyobb sűrűségű, mint a körülötte levő olvadt közeg, leszakítja és a 
középpont  felé  sodorja  a  gravitációs  erő.  S  valóban,  az  akna  falain 
veszedelmes  repedések  mutatkoztak,  amelyeken  át  sziszegve  tódultak  be  a 
gázok. Kénytelenek voltak felére csökkenteni az akna átmérőjét és hatalmas 
függőleges biztosítófalazatot emelni.

Sok  időt  vett  el  az  új,  felére  csökkentett  átmérőjű  „vasvakondok" 
felállítása.  Csak  az  Arizonáról  érkező  hírek  nyújtottak  némi  vigaszt.  Egy 
éjszaka a jacht, amely ismét kalózútra indult, behatolt Melbourne kikötőjébe, 
felgyújtotta  a  kopraraktárakat,  hogy  hírt  adjon  megérkezéséről,  s  ötmillió 
fontot  követelt.  (Megfélemlítés  céljából  a  hiperboloid-sugárral  járhatatlanná 
tette  a  tengerparti  sétányt.)  A város  órák  alatt  elnéptelenedett,  s  a  bankok 
kifizették  az  összeget.  Amikor  az  Arizona  elhagyta  a  kikötőt,  egy  angol 
őrhajóval találkozott, amely tüzet nyitott rá. Egy hathüvelykes lövedék léket 
ütött  a  jachton a  vízvonal  felett,  a  jacht  viszont  megtámadta  és  darabokra 
szelte  az  angol  hadihajót.  Az  ütközet  alatt  Madame  Lamolle  vezényelte  a 
hajót, a hiperboloid-torony csúcsáról.

Ez  a  hír  felvidította  Garint.  Az  utóbbi  időben  komor  gondolatok 
gyötörték. Hátha tévedett Mancev a számításaiban? S mint egy évvel azelőtt a 
petrográdi városrészen levő elhagyott házban, elcsigázott agya most is lázasan 
kutatta a menekülés útját, módját arra az esetre, ha kudarcot vall ez a vakmerő 
vállalkozása.



Április huszonötödikén Garin ott állt a vasvakondok kerek fejtőszintjén, 
s  egyszerre szokatlan jelenségre lett  figyelmes.  Fentről,  a  gázgyűjtő tölcsér 
felől  higanyeső  záporozott  alá.  Félbe  kellett  szakítani  a  hiperboloidok 
működését.  Az  akna  fenekén  csökkentették  a  fagyasztást.  A  kotróvedrek 
túljutottak  az  olivin  rétegen,  s  most  tiszta  higannyal  teltek  meg.  A 
Mengyelejev- táblázaton a higany után a nyolcvanegyes rendszámú tallium 
következik.  A táblázat  szerint  az arany (atomsúlya 197,2, rendszáma 79) a 
higany fölött helyezkednék el.

Csak Garin és Schafer mérnök jöttek rá, hogy baj van: hiába hatoltak át 
a fajsúly szerint elhelyezkedő fémrétegeken - arany nincs köztük. Ez bizony 
katasztrófa volt. Az az átkozott Mancev tévedett!

Garin  lehorgasztotta  fejét.  Mindenre  számított,  csak  arra  nem,  hogy 
vállalkozása ilyen szánalmasan végződhetik… Schafer szórakozottan nyújtotta 
ki  kezét,  kifordított  tenyérrel,  s  elkapott  néhányat  a  tölcsér  alól  lehulló 
higanycseppek  közül.  Egyszerre  csak  megragadta  Garin  könyökét,  s  a 
meredek  hágcsó  felé  vonszolta  főnökét.  Amikor  végre  felkapaszkodtak,  s 
beülve a felvonóba levették a gumisisakot, Schafer nagyot dobbantott nehéz 
csizmájával. Sovány, gyermeteg arca örömtől sugárzott.

-    De hiszen ez arany! - kiáltotta kacagva. - Micsoda hülyék vagyunk 
mi!  Az  arany  és  a  higany  együtt  tör  elő  itt  a  földből.  Mi  az  eredmény? 
Higannyal  kevert  arany!  Ide  nézzen!  -  Kinyitotta  tenyerét,  amelyben apró, 
cseppfolyós szemcséket szorongatott. - A higanynak aranyos színezete van. Ez 
kilencven százalékban színarany
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Mint az olaj, úgy bugyogott elő az arany a földből. Az akna mélyítési 
munkálatait abbahagyták. A vasvakondokot lebontották és eltávolították. Az 
akna  ideiglenes  rácsos  tartóit  leszedték.  Helyettük  masszív  acélhengereket 
bocsátottak  le  az  akna  mélyébe,  amelyeknek  vastag  falába  hűtőcsövek  há-
lózatát építették be.

Csak  szabályozni  kellett  a  hőmérsékletet,  hogy  az  akna  bármely 
magassági szintjén hozzáférhető legyen a higannyal kevert arany, amelyet az 
izzó gőzök alulról felnyomtak. Garin kiszámította, hogy ha az acélhengereket 
egészen az akna fenekéig bocsátják le, elérhető lesz, hogy a higannyal kevert 
arany az akna nyílásáig  szálljon fel,  s  akkor  közvetlenül  a  föld felszínéről 
meríthetik az aranyat.

Gyors  ütemben  építették  az  aknától  északkeleti  irányba  futó 
higanyvezetékeket.  A  palota  bal  szárnyában,  amely  a  nagy  hiperboloid 



tornyának  lábához  csatlakozott,  kemencéket  állítottak  fel,  és  fajansz 
olvasztótégelyeket tapasztottak az arany besűrítése céljából.

Garin  úgy  tervezte,  hogy  kezdetben  tízezer  púdig  növeli  a  napi 
aranytermelést, vagyis naponként százmillió dollár értékű aranyat termel.

Az  Arizona  utasítást  kapott,  hogy  térjen  vissza  a  szigetre.  Madame 
Lamolle válaszában szerencsekívánatait fejezte ki, és rádión közölte az egész 
világgal, hogy beszünteti kalóztámadásait a Csendes-óceánon.

Két  nappal  rá  az  alábbi  közlemény  jelent  meg  San  Franciscóban  a 
reggeli lapok hirdetési rovatában, a hirdetőoszlopokra ragasztott  fehér-sárga 
plakátokon vagy egyszerűen krétával a járdákra írva:

„Pjotr  Garin  mérnöknek,  aki  befejezettnek  tekinti  az  Aranysziget  
függetlenségi harcát,  és mélységesen sajnálja a véráldozatot,  amelybe ez a  
háború ellenfelének került, az az óhaja, hogy felvegye az Egyesült Államok 
lakóival a békés kereskedelmi kapcsolatokat, s tisztelettel közli, hogy ennek  
első  lépéseként  öt  hajót  küldött  ide  színarannyal  megrakodva.  Az  öt  
kilogrammos aranyrudakat kilogrammonként két és fél dollárjával árusítja. Az  
aranyrudak  minden  dohányárudában,  tejcsarnokban,  drogériában,  minden 
újságosbódéban és  cipőtisztítónál kaphatók.  Kérem,  győződjenek meg róla,  
hogy az arany,  amelyet  korlátlan mennyiségben bocsáthatok rendelkezésre,  
valódi színarany, Tisztelettel:

Garin"

Persze, egyetlen ember sem hitt ennek a képtelen reklámnak. A legtöbb 
ügynök eldugta  a  rúdaranyat.  Mindazonáltal  az  egész  város  Pjotr  Garinról 
beszélt,  erről  a  kalózról  és  legendás  hírű  gazfickóról,  aki  most  megint 
felkavarja a becsületes emberek nyugalmát. Az esti lapok már azt követelték, 
hogy lincseljék meg Pierre Harryt. Este hat órakor a csőcselék elárasztotta a 
kikötőt, és röpgyűléseken határozatot hoztak, hogy el kell süllyeszteni Garin 
hajóit, legénységét pedig fel kell húzni a lámpavasra. A rendőrök alig tudták 
megfékezni a tömeget.
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Röviddel a washingtoni konferencia megnyitása előtt öt óceánjáró hajó 
futott be San Francisco kikötőjébe. Békésen felvonták a holland lobogót, és 
ezer meg ezer más kereskedelmi hajó között kikötöttek a nyári napfényben 
tündöklő széles és füstös öbölben.

A hajóskapitányok partra szálltak. Minden a legnagyobb rendben volt. 
A  hajókon  matrózgatyák  száradtak.  Szorgalmasan  mosták  a  fedélzetet.  A 



holland lobogók alatt befutott hajók rakománya némi csodálkozást váltott ki a 
vámtisztviselőkből. De megmagyarázták nekik, hogy az ötkilós rudakba öntött 
sárga fém, amit látnak, nem egyéb, mint arany, amelyet eladás céljából hoztak 
ide.

A vámtisztviselők nevettek ezen a tréfán.
- No és mennyiért adják ezt az aranyat, he?
- Önköltségi áron - felelték a kapitány helyettesek. (Mind az öt hajón 

szóról szóra ugyanaz a párbeszéd zajlott le.)
- Mennyi az az önköltségi ár?
- Kilogrammonként két és fél dollár.
- Nem valami drágán vesztegetik az aranyukat.
- Olcsón adjuk, mert sok az áru - válaszolták a kapitány helyettesek, 

és csak pöfékeltek pipájukból.
A  vámtisztviselők  így  is  vezették  be  a  jegyzőkönyvbe:  „Rakomány: 

aranynak  nevezett  sárga  fémrudak."  Ezzel  nevetve  eltávoztak.  Pedig  hát 
semmi okuk nem volt nevetni.

Ugyanakkor a kikötőhatóságok megindították a vizsgálatot. Mind az öt 
hajó  okmányait  rendben  találták,  s  a  hajókat  nem  kobozták  el,  mivel 
tulajdonosuk  egy  ismert  holland  teherhajózási  vállalat  volt.  A  hatóságok 
mindazonáltal  követelték,  hogy tiltsák  meg  az aranyrudak árusítását,  mivel 
túlságosan  megzavarja  a  lakosság  nyugalmát.  Ám egyetlen  tisztviselő  sem 
tudott  ellenállni  a  kísértésnek,  amikor  két-két  aranyrudat  csúsztattak 
nadrágzsebükbe. Mert hiába, bármit is mondjanak, ez igazi arany volt: akár a 
fogukhoz koccintották, akár a színét vizsgálták, akár a súlyát mérték - csak 
erre  az  eredményre  jutottak.  Az  árusítás  betiltása  nyitott  kérdés  maradt, 
egyelőre hallgattak a dologról.

Harminckét napilap szerkesztőségében szófukar matrózok jelentek meg, 
és hátukon a rejtélyes rudakkal töltött zsákokat hoztak, Csak ennyit mondtak: 
„Ajándékba." A szerkesztők háborogtak. Mind a harminckét szerkesztőségben 
iszonyatos  ordítozás  támadt.  Ékszerészeket  hívtak  ki.  Véres  megtorlást 
követeltek  Pierre  Harry  arcátlanságáért.  De  az  aranyrudak  csakhamar 
nyomtalanul eltűntek mind a harminckét újság szerkesztőségéből.

Az éj folyamán ismeretlen tettesek városszerte aranyrudakat szórtak szét 
a járdákon. Reggel kilenc órakor már ott függött a fodrászok és dohányárusok 
kirakataiban a tábla: „Színarany kapható, kilója két és fél dollár."

A lakosság zavarban volt.
A  legrosszabb  a  dologban  az  volt,  hogy  senki  sem értette,  miért  is 

árusítják kilogrammonként  két  és  fél  dollárért  az  aranyat.  De ki  lett  volna 
olyan bolond, hogy elszalassza ezt az alkalmat? A városban éktelen zűrzavar 
és tülekedés támadt. Sok ezer főnyi tömeg csődült össze a kikötőben a hajók 
előtt,  és  azt  ordítozták:  „Aranyrudakat,  aranyrudakat,  aranyrudakat!"  Az 
aranyat  most  már  a  hajóhidakon  árusították.  Ezen  a  napon  megálltak  a 
villamosok  és  a  földalatti  vasút.  A hivatalokban és  állami  intézményekben 



teljes  volt  a  káosz:  a  tisztviselők,  ahelyett,  hogy  dolgoztak  volna,  egyik 
trafikból  a  másikba  futottak,  rimánkodva  egy-egy  aranyrudacskáért.  Az 
üzletek  és  áruházak  nem  árusítottak,  a  segédek  szétszaladtak,  tolvajok  és 
betörők garázdálkodtak városszerte.

Az a hír járta, hogy csak korlátozott mennyiségben hoztak be aranyat, és 
több aranyhajó nem érkezik.

Harmadnap Amerika minden zugában kitört  az aranyláz.  A Csendes-
óceán partjaihoz vezető vasútvonalakon zsúfolásig megtelt vonatok robogtak 
nyugat felé: feldúlt arcú, izgatott, álmélkodó és kételkedő szerencsevadászok 
utaztak a vonatokon. Valósággal megostromolták a szerelvényeket. Az ostoba 
tömegeknek ebben az áradatában a legnagyobb fejvesztettség uralkodott.

Ahogy  ez  már  lenni  szokott,  most  is  elkésve  érkezett  meg 
Washingtonból a kormány rendelete: „Rendőrkordonnal elzárni az állítólagos 
arannyal  megrakott  hajókhoz  vezető  utakat,  a  hajók  parancsnokait  és  le-
génységét letartóztatni, a hajókat zár alá venni." A parancsot végrehajtották.

Ám a feldühödött embertömeg, amely az ország másik végéből özönlött 
ide  szerencsét  próbálni,  s  csapot-papot  otthagyott,  hogy  elárassza  a  San 
Franciscó-i  kikötő  naptól  izzó  rakpartjait,  ahol,  mint  valami  sáskahad 
pusztított el minden ehetőt. Ezek az elvadult emberek áttörték a rendőrkor-
dont,  eszeveszetten  dulakodva  revolverrel,  késsel,  foggal  és  körömmel,  s 
miután számos rendőrt az öbölbe hajigáltak,  kiszabadították Garin hajóinak 
legénységét, és kezükben fegyverrel, sorba álltak az aranyért.

Újabb  három hajó  érkezett  az  Aranyszigetről.  A  daruk  egyenesen  a 
rakpartra dobták a rúdaranyak kötegeit, s ott feltornyozták őket. Ez már aztán 
elviselhetetlen, hátborzongató volt. Az emberek reszketve nézték a sorból ezt 
a rengeteg kincset, amely ott csillogott a puszta kövezeten.

Eközben  Garin  ügynökei  hangszórókat  állítottak  fel  a  nagyvárosok 
utcáin. És szombaton, amikor a városok lakossága, hazatérve munkahelyéről, 
elárasztotta  az  utcákat,  egész  Amerikában  megszólalt  egy  dörgő  hang, 
amelyből  oly  szokatlan  biztonság  csendült  ki,  hogy  még  a  szónok  barbár 
kiejtését is elfeledtette:

„Amerikaiak! Garin mérnök szól hozzátok, az az ember, akit törvényen 
kívül  helyeztek,  s  akivel  a  gyermekeket  ijesztgetik.  Amerikaiak!  Sok bűnt 
követtem  el,  de  mindig  egy  cél  vezérelt:  az  emberiség  boldogsága. 
Eltulajdonítottam egy  kis  földdarabot,  egy  jelentéktelen  szigetecskét,  hogy 
végrehajthassam  ott  példátlanul  álló,  grandiózus  vállalkozásomat. 
Elhatároztam, hogy lehatolok a Föld mélyén fekvő érintetlen aranyrétegekhez. 
Nyolc  kilométer  mélységben  az  akna  hatalmas  cseppfolyós  aranyrétegbe 
torkollott. Amerikaiak! Mindenki azzal kereskedik, amije van. Én is a saját 
árumat kínálom fel: az aranyat. Dolláronként tíz centet keresek rajta, két és fél 
dollárjával adom kilóját. Ez igazán méltányos ár. De miért tiltják meg nekem, 
hogy  eladjam  árumat?  Hol  van  a  ti  híres  szabadkereskedelmetek? 
Kormányotok  lábbal  tiporja  a  szabadság  és  a  haladás  szent  alapelveit. 



Hajlandó vagyok minden hadi kiadást megtéríteni. Visszatérítem az államnak, 
a társulatoknak és magánszemélyeknek mindazokat az összegeket, amelyeket 
az Arizona a hadviselés szokásainak megfelelően lefoglalt különböző hajókon 
és  bankokban.  Ennek  fejében  csupán  egyet  kérek:  hagyjatok  szabadon 
kereskedni  az  arannyal.  A ti  kormányotok  azonban  ezt  megtiltja  nekem,  s 
zárlatot  rendelt  el  hajóimra.  Az  Egyesült  Államok  egész  lakosságának 
védelme alá helyezem magam."

A  rendőrök  még  az  éj  folyamán  eltávolították  a  hangszórókat.  A 
kormány a lakosság józanságára hivatkozott:

„… Tegyük fel,  hogy igaz  az,  amit  ez  a  hírhedt  bandita,  a  Szovjet-
Oroszországból  származó  Garin  mérnök  közölt.  De  ha  így  van,  annál 
sürgősebben  be  kell  temetnünk  az  Aranyszigeten  fúrt  aknát,  s  eleve  lehe-
tetlenné kell tennünk, hogy kimeríthetetlen aranykészletek legyenek a világon. 
Mi lesz a munka, a boldogság, az élet ellenértékével, ha úgy kezdik ásni az 
aranyat,  akár  az  agyagot?  Az  emberiség  menthetetlenül  visszasüllyed 
kezdetleges  állapotába,  a  cserekereskedelem,  a  barbárság  és  a  káosz 
korszakába.  Tönkremegy  egész  gazdasági  rendszere,  elhal  az  ipar  és  a 
kereskedelem. Nem lesz, ami az embereket magasabb szellemi erőfeszítésre 
ösztönzi.  Kihalnak a nagyvárosok. Fű növi be a vasútvonalakat.  Kialszik a 
fény a mozikban és a szórakozóhelyeken. Az ember megint  kő- lándzsával 
fogja megszerezni táplálékát. Garin mérnök a legveszedelmesebb provokátor, 
az ördög szolgája. Az a célja, hogy értéktelenné tegye a dollárt. De ez nem fog 
neki sikerülni"…

A kormány valóban ijesztő képet festett az aranyparitás felborulásának 
következményeiről.  De  csak  kevés  józan  ember  akadt.  Az  egész  országot 
hatalmába kerítette a téboly. San Francisco után a többi városban is megállt az 
élet.  Autók  milliói  és  zsúfolt  vonatok  száguldottak  nyugat  felé.  Minél 
közelebb értek a Csendes-óceánhoz, annál magasabbra szökött az élelmiszerek 
ára.  Nem voltak közlekedőeszközök az  élelmiszerek  szállításához.  Az éhes 
szerencsevadászok feldúlták az élelmiszerüzleteket.  A sonka ára fontonként 
száz  dollárral  emelkedett.  San  Franciscóban  úgy  hullottak  az  emberek  az 
utcákon,  mint  a  legyek.  Sokan  megőrültek  az  éhségtől,  a  szomjúságtól,  a 
rekkenő hőségtől.

A  vasúti  csomópontokon  és  az  utakon  hullák  hevertek:  a  vonatok 
megostromlása  közben  pusztultak  el.  Az  országutakon,  a  mezei  utakon,  a 
hegyek és erdők ösvényein, a síkságokon csoportokba verődve vonultak vissza 
kelet  felé  azok  a  szerencsések,  akik  aranyrudakkal  telt  zsákokat  cipeltek 
hátukon. Az elmaradozókat legyilkolták a helybeliek és a rablóbandák.

Valóságos  hajtóvadászat  indult  meg  az  aranyrakományok  ellen,  még 
repülőgépről is megtámadták azokat.

A kormány végül a legerélyesebb rendszabályokra szánta el magát. A 
képviselőház törvényt szavazott meg, amely elrendelte a tizenhét és negyvenöt 
év  közötti  korosztályok  általános  mozgósítását;  akik  nem  tettek  eleget  a 



mozgósítási  parancsnak, rögtönítélő hadbíróság elé kerültek. A New York-i 
szegénynegyedekben  több  száz  embert  agyonlőttek.  A  vasútállomásokon 
fegyveres  katonák  jelentek  meg.  Egyre-másra  cibálták  le  az  embereket  a 
vonatok lépcsőiről, s már nemcsak a levegőbe lőttek, hanem az utasokra is. 
Ennek  ellenére  zsúfolt  vonatok  futottak  ki  a  pályaudvarokról.  A 
magántársaságok, amelyeknek birtokában voltak a vasutak, úgy találták, hogy 
előnyösebb, ha fittyet hánynak a kormány rendeletének.

San Franciscóba Garin újabb öt hajója érkezett, s a nyílt révben az egész 
öböl szeme láttára horgonyt vetett a szépséges Arizona - „a tengerek réme". A 
hajók az  Arizona két  hiperboloidjának védelme  alatt  megkezdték  az  arany 
kirakását.

Ilyen  körülmények  között  érkezett  el  a  washingtoni  konferencia 
megnyitásának napja. Egy hónappal azelőtt még Amerika birtokában volt a 
világ aranykészletének fele. Most Amerika aranykészletének értékét a legjobb 
esetben  is  csak  a  réginek  kétszázötvened  részére  becsülték.  Ezt  még  va-
lahogyan  talán  el  lehetett  volna  viselni  -  ha  nagy  nehézségek,  szörnyű 
veszteségek és véráldozatok árán is. De mi lesz, ha Garinnak, ennek az őrült 
gazembernek egy napon eszébe jut, hogy az arany kilóját egy dollárért vagy 
tíz  centért  árusítsa?  Az  öreg  szenátorok  és  képviselők  rémülettől  sápadtan 
járkáltak fel-alá a parlament folyosóin. Az ipar- és pénzmágnások értetlenül 
tárták szét karjukat.

- Ez világkatasztrófa… Nagyobb csapás, mintha összeütköznénk egy 
üstökössel.

- Miféle  ember  ez  a  Garin  mérnök?  -  kérdezték.  -  Mit  akar 
voltaképpen?  Tönkretenni  az  országot?  Badarság.  Érthetetlen…  Hát  mi  a 
célja?  Diktátor  akar  lenni?  Kérem,  miért  ne,  ha  ő  a  világ  leggazdagabb 
embere? Hiszen valljuk csak be, magunk is torkig vagyunk már ezzel a de-
mokráciával,  unalmasabb,  mint  a  margarin…  Az  országban  botrányos 
állapotok  uralkodnak,  teljes  a  felfordulás,  rablóbandák  garázdálkodnak… 
nincs  ennek  semmi  értelme…  Akkor  már  csakugyan  jobb,  ha  diktátor 
kormányozza az országot, egy vasmarkú vezér…

Amikor elterjedt a híre, hogy az értekezleten Garin is jelen lesz, olyan 
tömeg  gyűlt  össze  a  konferencia  üléstermében,  hogy  az  oszlopokon  és  az 
ablakokon is fürtökben csüngtek az emberek. Bevonultak az elnökség tagjai. 
Leültek. Hallgattak. Vártak. Végre az elnök kitátotta száját,  s most  minden 
szem a magas, aranyozott, fehér ajtó felé fordult. Az ajtó kitárult. Rendkívül 
sápadt, középtermetű ember lépett be; hegyes, fekete kis szakálla volt, sötét 
szeme alatt karikák húzódtak. Egyszerű szürke zakó volt rajta, csokorra kötött 
piros nyakkendő, vastag talpú barna cipő, bal kezében vadonatúj kesztyű.

Megállt, s orrán át mély lélegzetet vett.  Kimérten biccentett fejével, s 
máris megindult fürge léptekkel felfelé a tribün lépcsőjén. Kiegyenesedett. Kis 
szakálla  hegyesen meredezett.  Félretolta  az  asztal  szélére  a  vizes  palackot. 



(Olyan csend volt a teremben, hogy hallani lehetett a víz loccsanását.) Aztán 
magas hangon, kissé barbár kiejtéssel, megszólalt:

- Gentleman… Én vagyok Garin. Aranyat hoztam a világnak…
A teremben tapsvihar tört ki. Egyetlen emberként állt fel a terem egész 

közönsége, és egy emberként kiáltotta:
- Éljen Mister Garin! Éljen a diktátor!
Az  ablakok  alatt  pedig  milliós  tömeg  ordítozott,  ütemesen  dobogva 

lábaival:
- Aranyat! Aranyat! Aranyat!

119.

Az Arizona most tért vissza az Aranysziget kikötőjébe. Jansen jelentést 
tett  Madame  Lamolle-nak  a  kontinensen  kialakult  helyzetről.  Zoja  még 
ágyban  volt,  ott  feküdt  a  csipkés  párnák  között  (kis  reggeli  fogadás).  A 
félhomályos hálószobát a kerti virágok fűszeres illata töltötte meg. Zoja jobb 
kezével  egy  manikűröslány  bíbelődött.  Baljában  egy  kis  tükröt  tartott,  és 
beszélgetés közben elégedetlenül nézegette magát benne.

- Kedves  barátom,  a  mi  Garinunk  megőrült  -  szólt  Jansennak.  - 
Elértékteleníti az aranyat… Koldusok diktátora akar lenni.

Jansen futó pillantást vetett a vadonatúj hálószoba fényűző pompájára. 
Sapkáját térdén tartva, így válaszolt:

- Garin azt  üzente,  amikor  találkoztunk,  hogy ne nyugtalankodjék, 
Madame Lamolle.  Egy tapodtat,  sem tágít  az  előre  kidolgozott  tervtől.  Az 
arany trónfosztásával megnyerte a csatát. A szenátus a jövő héten diktátorrá 
kiáltja ki. Akkor majd felemeli az arany árát.

- Hogyan? Nem értem.
- Törvényt hoz, amely megtiltja az arany behozatalát és eladását. Egy 

hónapon belül az arany ismét eléri korábbi értékét. Hiszen nem olyan sokat 
dobtak piacra. Inkább csak a lárma volt nagy.

- És az akna?
- Az aknát megsemmisítjük.
Madame Lamolle a homlokát ráncolta.
Cigarettára gyújtott.
- Egy szót sem értek az egészből.
- Fontos,  hogy  az  arany  csak  korlátozott  mennyiségben  álljon 

rendelkezésre,  máskülönben  elveszíti  verejtékszagát.  Persze,  mielőtt 
megsemmisítjük  az  aknát,  annyi  aranyat  termelünk  ki,  hogy  a  világ 
aranykészletének több mint  a fele Garin kezében legyen. Ily módon, ha az 



aranyparitás  nem  is  marad  a  régi  szinten,  legfeljebb  néhány  centtel  esik 
dolláronként.

- Nagyszerű… De mennyit irányoznak elő az én udvartartásomra, az 
én szeszélyeimre? Rengeteg pénzre van szükségem.

- Garin  arra  kéri,  hogy  állítsa  össze  költségvetését.  Törvényhozási 
úton annyi pénzt bocsátanak rendelkezésére, amennyit kíván…

-    De hát tudom én, mennyire van szükségem? Micsoda ostobaság! 
Először  is  a  munkástelep,  a  műhelyek  és  raktárak  helyére  színházakat, 
szállodákat, cirkuszokat építtetek. A csodák városa lesz ez… a szigetet hidak 
kötik össze a szirtekkel és zátonyokkal, olyan hidak, amilyeneket a régi kínai 
képeken látni. Fürdőket, játékpavilonokat építtetek ott meg kikötőket a jachtok 
és léghajók számára.  A sziget  déli  részén hatalmas épület  emelkedik majd, 
amely sokmérföldnyi távolságból látható lesz: Az Emberi Géniusz Palotája. 
Kifosztom Európa valamennyi múzeumát. Az emberiség minden alkotását itt 
gyűjtöm össze. Kedves barátom, majd szétreped a fejem ezektől a tervektől. 
Álmaimban  felhőkig  nyúló  márványlépcsőket  látok,  fényes  ünnepségeket, 
álarcosbálokat…

Jansen kiegyenesedett a kis aranyszéken:
- Madame Lamolle…
- Várjon csak - szakította félbe Zoja türelmetlenül -, három hét múlva 

ideköltözik az udvarom. Sok gondom lesz ezzel a népséggel, etetni kell őket, 
szórakoztatni, rendbe szedni. Meg akarok hívni Európából néhány igazi királyt 
és vagy egy tucat vérbeli herceget is. Léghajón idehozatjuk Rómából a pápát. 
Azt akarom, hogy annak rendje és módja szerint felkenjen és megkoronázzon, 
akkor  majd  elmegy  az  emberek  kedve attól,  hogy kuplékat  és  foxtrottokat 
énekeljenek rólam…

- Madame  Lamolle  -  szólt  Jansen  könyörgő  hangon  -,  egy  teljes 
hónapja  nem  láttam  magát.  Egyelőre  még  szabadon  rendelkezik  magával. 
Menjünk ki a tengerre. Az Arizona újra a régi. Szeretnék még egyszer ott állni 
magával a parancsnoki hídon, a csillagos égbolt alatt.

Zoja  Jansenra  pillantott,  arca  gyengéd  lett.  Mosolyogva  nyújtotta  ki 
kezét. Jansen ajkához szorította, és sokáig úgy maradt, fölé hajolva.

-  Nem tudom, Jansen, nem tudom - szólalt meg végül Zoja, másik kezét 
Jansen nyakára téve. - Olykor úgy rémlik, hogy a boldogság nem is más, mint 
a  boldogság  utáni  hajsza…  Legfeljebb  még  az  emlékek  jelentenek 
boldogságot…  De  csak  a  fáradtság  pillanataiban…  Valamikor  majd 
visszatérek magához, Jansen… Tudom, türelmesen vár rám… Emlékszik még 
arra  az  azúrkék  napra  a  Földközi-tengeren,  amikor  az  Isteni  Zoja-rend 
nagymesterévé  avattam?  (Felnevetett  és  ujjaival  megszorította  Jansen 
tarkóját.) És ha nem térnék vissza, Jansen: nem boldogság már magának az is, 
hogy  álmodozhatik  rólam  és  epekedhetik  értem?  Ah,  barátom,  senki  sem 
tudja, hogy az Aranyszigetet én álmodtam meg egyszer a Földközi-tengeren… 
Elszunnyadtam a fedélzeten, s álmomban a tengerből előbukkanó lépcsőket és 



palotákat láttam, lépcsőzetesen egymás fölé emelkedő palotákat, egyik szebb 
volt, mint a másik… és szép férfiak seregét, valamennyi az én alattvalóm volt, 
érti, az enyém. Nem, nem nyugszom, amíg fel nem építem ezt a várost, amely 
álmomban  jelent  meg.  Tudom,  tudom,  hűséges  barátom;  önmagát,  a  pa-
rancsnoki hidat és a tenger végtelenjét ajánlja fel cserébe az én őrült lázálmo-
mért. Nem ismeri a nőket, Jansen… Könnyelműek vagyunk és tékozlók… El-
dobtam magamtól Rolling milliárdjait, mint a piszkos kesztyűt, mert amúgy 
sem tudtak volna megmenteni az öregedéstől és a hervadástól… Futottam a 
koldus Garin után. Megszédített egy őrült álom. De Garint csak egy éjszaka 
szerettem… Attól az éjszakától fogva nem tudok többé szeretni, ahogy maga 
kívánja tőlem. Kedves, kedves Jansen, rajtam már nem tud segíteni… Tovább 
kell  repülnöm  ennek  a  szédítő  álomnak  a  szárnyán,  míg  el  nem  áll  a 
szívverésem…  (Jansen  felállt,  Zoja  gyorsan  megragadta  a  kezét.)  Tudom, 
egyetlen  ember  van  a  világon,  aki  szeret  engem.  Maga,  Jansen,  maga.  Ki 
tudja, nem menekülök-e egy nap magához,  hogy így könyörögjek: „Jansen, 
mentsen meg önmagamtól"…

120.

Az Aranysziget elhagyott öblének partján meghúzódó fehér házikóban 
egész éjjel heves viták folytak. Selga felolvasta a hevenyészve papírra vetett 
kiáltványt:

„Világ  dolgozói!  Tudjátok,  milyen  méreteket  öltött  és  milyen 
következményekkel járt az a pánik, amely úrrá lett az Egyesült Államokban, 
amikor a San Franciscó-i kikötőbe befutottak Garin arannyal megrakott hajói.

A  kapitalizmus  megingott:  az  arany  elértéktelenedik,  a  valuták 
zuhannak, a tőkéseknek nincs miből fizetniük bérenceiket - a rendőrséget, a 
büntető  különítményeket,  a  provokátorokat  és  a  megvesztegetett 
néptribunokat. Felemelte fejét a proletárforradalom kísértete.

De Garin mérnök, aki ilyen csapást mért a kapitalizmusra, legkevésbé 
sem akarja, hogy kalandjának következménye a forradalom legyen.

Garin  a  hatalomra  pályázik.  A  hatalomhoz  vezető  úton  megtöri  a 
kapitalisták ellenállását, akik még nem ismerték fel elég világosan, hogy Garin 
a proletárforradalom elleni harc új eszköze.

Garin igen hamar ki fog egyezni a legnagyobb kapitalistákkal.
Ezek diktátorrá és vezérré kiáltják ki Garint. Ő pedig birtokába veszi a 

világ aranykészletének felét, s utána parancsot ad az Aranysziget aknájának 
betemetésére, hogy az arany mennyisége ismét korlátozott legyen.

Garinnak az a célja, hogy a nagytőkések bandájával együtt kirabolja az 
egész emberiséget és rabszolgaságba döntse az embereket.



Világ  dolgozói!  Elérkezett  a  döntő  harc  órája.  Ezt  közli  veletek  az 
Aranysziget Forradalmi Bizottsága. Bejelenti, hogy az Aranysziget, aknájával 
és valamennyi hiperboloiddal együtt, a világ felkelt tömegeinek birtoka lett. A 
kimeríthetetlen aranykészletek mostantól fogva a dolgozók kezében vannak.

Garin és bandája elkeseredetten védekezni fog. Minél előbb megyünk át 
támadásba, annál biztosabb a győzelmünk."

A  Forradalmi  Bizottság  tagjai  közül  nem  mindenki  helyeselte  ezt  a 
kiáltványt. Egyesek ingadoztak, visszariasztotta őket az akció merészsége. Mi 
lesz, ha nem sikerül olyan gyorsan felkelésre bírni a munkásokat? És hogyan 
tudnak  fegyvereket  szerezni?  A  kapitalistáknak  flottájuk  van,  hatalmas 
hadseregük,  gázbombákkal  és  géppuskákkal  felfegyverzett  rendőrségük… 
Nem  volna-e  jobb  még  várni,  vagy  ha  már  akcióba  kell  lépni,  általános 
sztrájkkal kezdeni?

Selga, visszafojtva dühét, így felelt az ingadozóknak:
- A forradalom:  magasabb stratégia.  A stratégia  pedig a  győzelem 

tudománya.  Az  győz,  aki  kezébe  ragadja  a  kezdeményezést,  aki  mer.  A 
nyugodt mérlegelésnek akkor lesz itt az ideje, ha majd a győzelem után meg 
akarják írni az eljövendő nemzedékek számára győzelmünk történetét… Ha 
minden  erőnket  latba  vetjük,  ki  tudjuk  robbantani  a  felkelést.  Fegyvereket 
pedig majd  harc közben szerzünk.  Győzelmünk biztos,  mert  győzni  akar  a 
dolgozó  emberiség,  amelynek  mi  élcsapata  vagyunk.  így  beszélnek  a 
bolsevikok. Márpedig a bolsevikok nem ismernek vereséget.

Amikor idáig ért, egy kék szemű, tagbaszakadt legény - egy bányász, 
aki a vita alatt mindvégig hallgatott - kivette szájából pipáját.

- Elég volt! - mondotta mély zengésű hangján. - Elég a fecsegésből. 
Rajta, fiúk, gyürkőzzünk neki!

121.

A libériába és harisnyába bújtatott, termetes, ősz komornyik nesztelenül 
belépett a hálószobába, letette az éjjeliszekrényre a csésze csokoládét meg a 
piskótát, aztán félrehúzta a függönyöket, oly csendesen, hogy suhogásuk alig 
hallatszott. Garin kinyitotta szemét:

-      Cigarettát.
Ezt az orosz szokást - hogy éhgyomorra dohányozzék - képtelen volt 

elhagyni, noha nagyon jól tudta, hogy az amerikai társaság előkelőbb rétegei, 
amelyek érdeklődéssel figyelték minden lépését, minden mozdulatát, minden 
szavát,  félig-meddig  már  az  erkölcstelenség  jelének  tartják,  ha  valaki 
éhgyomorra cigarettázik.



Az amerikai  lapok tárcarovatában napról  napra olyan cikkek jelentek 
meg, amelyek igyekeztek fehérre mosni Pjotr Garin múltját. Ha a múltban elő 
is fordult, hogy Pjotr Garin megivott egy-egy pohár bort, ezt csak kényszerből 
tette:  valójában  antialkoholista  volt.  Madame  Lamolle-hoz  csak  lelki 
rokonságon alapuló testvéri kapcsolatok fűzték; még az is kiderült, hogy mi 
volt a kedvenc időtöltésük; szabad óráikban Pjotr Garin és Madame Lamolle a 
Biblia kedvelt fejezeteit  olvasták fennhangon. Volt persze Garinnak néhány 
olyan cselekedete is, amely annak idején némi feltűnést keltett (mint például a 
Ville d'Avray-i  eset,  a  vegyipari  üzemek felrobbantása,  az amerikai  hajóraj 
elsüllyesztése  stb.),  de  ezekre  is  megtalálták  a  magyarázatot:  egyeseknek 
közülük fatális  véletlen volt  az  oka,  másoknak pedig az,  hogy nem eléggé 
óvatosan  kezelték  a  hiperboloidot.  De annyi  bizonyos,  hogy  a  nagy  férfiú 
őszintén és mélyen fájlalja ezeket a dolgokat, és kész megtérni az egyház ölé-
be, hogy végképp lemossa magáról ezeket az akaratlan vétkeket (a protestáns 
és a katolikus egyház között már meg is indult a harc Pjotr Garinért). Végül 
pedig felfedezték az újságok, hogy Pjotr Garin már gyermekkora óta lelkes 
rajongója legalább tíz sportágnak.

Garin  elszívta  vastag  cigarettáját,  s  ellenséges  pillantást  vetett  a 
csokoládéra. Bezzeg azelőtt, amikor még gazfickónak és rablónak titulálták, 
ilyenkor szódát és konyakot kért volna inkább, hogy felajzza idegeit. De hát a 
fél  világ  diktátora  mégsem  ihat  kora  reggel  konyakot!  Az  ilyen  er-
kölcstelenséggel  eltaszítaná  magától  a  szolid  burzsoáziát,  amely  egy 
emberként sorakozott fel trónja mögé, akár Napóleon mögé a gárda.

Szemöldökét  komoran  összeráncolva  itta  meg  a  csokoládét.  A 
komornyik, aki mélabús ünnepélyességgel állt az ajtónál, halkan megkérdezte:

- Megengedi, diktátor úr, hogy belépjen a személyi titkár?
Garin lustán felült az ágyban, s meghúzta derekán selyempizsamáját:
- Kéretem.
Belépett  a  titkár,  s  szertartásosan  háromszor  meghajtotta  magát  a 

diktátor  előtt:  egyszer az ajtónál,  egyszer a szoba közepén, egyszer az ágy 
közelében. Jó reggelt kívánt. Alig észrevehetően a székre sandított.

- Üljön le - mondta Garin, akkorát ásítva, hogy megreccsent belé az 
állkapcsa.

A személyi titkár leült. Sötétbe öltözött, középkorú, csontos férfi volt, 
ráncos homlokú és beesett arcú. Szempilláit félig lesütve tartotta. Az Újvilág 
legelegánsabb emberének számított,  s Pjotr Petrovicsnak az volt  a gyanúja, 
hogy a pénzmágnások varrták a nyakába, mint kémet.

- Mi újság? - kérdezte Garin. - Hogy állunk az arany árfolyamával?
- Emelkedik.
- De csak lassan, mi?
A titkár melankolikusan felemelte szempilláit:
- Igen, kissé lanyha a piac. Még mindig lanyha.
- Gazemberek!



Garin  brokátpapucsába  bújtatta  meztelen  lábát,  és  fel-alá  kezdett 
járkálni a hálószoba fehér szőnyegén:

- Gazemberek, csirkefogók, egyik nagyobb szamár, mint a másik!
Bal  kezét  önkéntelen  mozdulattal  hátra  dugta,  jobbjának  mutatóujját 

pizsamanadrágjának  madzagjába  akasztotta,  s  így  sétált  fel-alá,  homlokába 
hulló hajjal. A titkár szemlátomást úgy érezte, hogy történelmi pillanatot él át: 
kiegyenesedett  a  széken,  kihúzta  nyakát  kemény  gallérjából  -  mintha  a 
történelem lépteinek neszét figyelte volna.

-   Gazemberek! - ismételte még egyszer Garin. - Azt, hogy az árfolyam 
ilyen lassan emelkedik, bizalmatlanságnak tekintem a személyem iránt. Az én 
személyem  iránt!  Érti?  Rendeletet  adok  ki,  melyben  halálbüntetés  terhe 
mellett megtiltom az aranyrudak szabad piacon való eladását… Írja.

Megállt, és szigorú pillantást vetve a mennyezeten felhők és Ámorok 
között röpködő Aurora dús-rózsaszínű hátsó felére, diktálni kezdett:

„A mai naptól kezdve a szenátus határozata értelmében"…
Miután  ezzel  az  üggyel  végzett,  elszívott  még  egy  cigarettát.  A 

cigarettavéget  a  csokoládés  csészébe  dobta,  amelyben  még  ott  volt 
reggelijének maradványa. Aztán a titkárhoz fordult:

- Van még valami újság? Nem lepleztek le valami ellenem készülő 
merényletet?

A  titkár  hosszú  ujjaival,  amelyeknek  hegyén  ugyancsak  hosszú, 
kifényesített  körmök  csillogtak,  elővett  aktatáskájából  egy  papírlapot, 
átfutotta, átfordította, aztán visszafordította:

- Tegnap este és ma reggel fél hétkor a rendőrség ismét leleplezett 
két merénylőt, akik az életére törtek, Sir.

- Aha! Nagyon jó. Közzétenni a sajtóban. És kik azok a merénylők? 
Remélem, a tömeg maga bánt el a gazemberekkel? Hát hogy is volt csak?

- Tegnap  este  a  palota  előtti  parkban  egy  munkás  külsejű 
fiatalemberre  lettek  figyelmesek  a  rendőrök.  Zsebében  két  csavaranyát 
találtak, vasból voltak, mindegyikük vagy ötszáz grammot nyomott.  Sajnos, 
már késő volt,  ilyenkor a park néptelen, s csak néhány járókelő volt  olyan 
szerencsés,  hogy  egy-két  ütést  mérhetett  a  gazemberre,  amikor  megtudták, 
hogy imádott diktátoruk életére akart törni. A merénylőt letartóztatták.

- És ezek a járókelők magánszemélyek voltak vagy detektívek?
A  titkárnak  megrebbent  a  szempillája,  s  szája  szögletében  alig 

észrevehető mosoly jelent meg - az az utánozhatatlan mosoly, amelyet egész 
Észak-Amerikában egyes egyedül ennek a titkárnak az ajkán lehetett látni.

- Természetesen magánszemélyek voltak, Sir, becsületes kereskedők, 
akik az ön odaadó hívei, Sir.

- Tudják meg ezeknek a kereskedőknek a nevét - mondta tollba újabb 
rendelkezését Garin. - A sajtó útján meleg elismerésemet fejezem ki nekik. A 
merénylőre a legsúlyosabb ítéletet szabják ki. Utána majd megkegyelmezek 
neki.



- A másik  merénylőt  is  a  parkban  fogták  el  -  folytatta  a  titkár.  - 
Tetten értek egy hölgyet,  amint  az  ön hálószobájának ablakára meresztette 
tekintetét. A hölgynél egy kis revolvert találtak.

- Fiatal a hölgy?
- Ötvenhárom éves hajadon.
- És a tömeg hogy viselkedett?
- A  tömeg  megelégedett  annyival,  hogy  letépte  a  hölgy  fejéről  a 

kalapot, eltörte esernyőjét, és széttaposta kézitáskáját.  A lelkesedésnek ez a 
viszonylag gyenge megnyilvánulása egyrészt annak tulajdonítható, hogy még 
kora reggel volt, másrészt pedig a hölgy szánalmas külsejének és állapotának: 
nyomban elájult, amint meglátta a feldühödött tömeget.

-      Adjanak útlevelet annak a bámészkodó bámészkodó aggszűznek, és 
azonnal  toloncolják  ki  az  Egyesült  Államokból.  A  sajtó  minél  kevesebbet 
beszéljen erről az incidensről. Mi van még?

Öt  perccel  kilenc  előtt  Garin  zuhanyfürdőt  vett,  aztán  kiszolgáltatta 
magát  a  fodrásznak  és  négy  segédjének.  Leült  a  vászonlepedővel  borított, 
fogorvosi székre emlékeztető karosszékbe,  egy hármas tükör elé.  Egyszerre 
több műveletet végeztek rajta: arcát gőzölték, két kezének körmei körül két 
szőke nő ujjai cikáztak reszelőkkel, késecskékkel, szarvasbőr párnácskákkal, 
lábkörmei  körül  pedig  két  boszorkányosan  ügyes  mulatt  nő  buzgólkodott. 
Haját  többféle  toalettvízzel  és  eszenciával  frissítették  fel,  hajbodorítókkal 
munkálkodtak,  és  úgy fésülték meg,  hogy elleplezzék a kopasz foltokat.  A 
borbély, aki bámulatos művészetéért bárói címet kapott, megborotválta Pjotr 
Petrovicsot, bepúderezte, s arcát és fejét különböző parfümökkel illatosította: 
nyakát  rózsaillattal,  füle  tövét  Chypre-rel,  halántékát  Vernet-szesszel,  ajka 
körül almavirágillattal, szakállát pedig a legfinomabb Alkonypír-permettel.

E  műveletek  után  a  diktátort  akár  selyempapírba  lehetett  volna 
göngyölni és skatulyába téve elküldeni egy kiállításra. Garin már tűkön ült: 
minden áldott  reggel át kellett  esnie ezeken a procedúrákon, és az újságok 
rendszeresen  beszámoltak  róla,  hogyan  tölti  a  diktátor  „fürdő  utáni 
negyedóráját". Ez ellen semmit sem lehetett tenni.

Utána  Garin  öltözőjébe  ment,  ahol  már  várta  két  lakáj  és  az  iménti 
komornyik a harisnyákkal, ingekkel, cipőkkel és egyéb ruhadarabokkal. Ma 
csillámló szálakkal átszőtt, fahéjszínű öltönyt választott. A mindenre kapható 
riporterek azt írták: a diktátor egyik legbámulatosabb képessége, hogy milyen 
kitűnő  ízléssel  választja  ki  naponta  nyakkendőjét.  S  Garin  kénytelen  volt 
engedelmeskedni a riportereknek és feszült figyelemmel mustrálni a nyakken-
dőket.  Egy pávakék nyakkendőt választott  ki.  Maga kötötte meg,  s közben 
fojtott hangon oroszul káromkodott.

Amikor átvonult a középkori stílusú ebédlőbe, Garin ezt gondolta:
„Ezt  nem lehet  sokáig  elviselni.  Az ördög vigye,  micsoda  életmódot 

kényszerítettek rám!"



A reggelinél  (megint  egyetlen  korty  alkohol  nélkül)  a  diktátornak át 
kellett néznie a postát. Vagy háromszáz levél hevert a sévres-i porcelán tálcán. 
Miközben fanyalogva ette a füstölt halat, az ízetlen sonkát és a vízben főtt, 
sótlan zabkását (a sportolók és jó erkölcsű emberek reggeli táplálékát), Garin 
találomra  kivett  a  levelek  halmazából  egy  ropogós  borítékot.  Feltépte  a 
piszkos villával és átfutotta.

„Szívem vadul dobog, kezem reszket az izgalomtól, alig tudom papírra 
vetni ezeket a sorokat… Mit gondolhat most rólam, Istenem! Szeretem önt. 
Szerelmes lettem abban a pillanatban, amikor először láttam meg arcképét az 
egyik újságban (itt az újság pontos megnevezése következett). Fiatal vagyok, 
tisztességes  szülők  gyermeke.  Epedve  várom,  hogy  feleség  és  anya 
lehessek"…

Az  ilyen  levelekhez  rendszerint  fényképet  is  mellékeltek.  Amerika 
legkülönbözőbb  részeiből  özönlöttek  ide  a  szerelmes  levelek.  Garin  már 
rettenetesen, halálosan unta ezeket a fényképeket (egyetlen hónap folyamán 
tízezrével gyűltek össze), ezeket a göndör hajú, buksi fejecskéket, ezeket az 
ártatlan szemeket,  ezeket az ostoba, fitos orrocskákat. Hát ezért tette meg a 
szédítő utat a Kresztovszkij-szigettől Washingtonig, a petrográdi városrész el-
hagyott  házának  fűtetlen  szobájától  -  ahol  fel-alá  rohanva,  kezeit  tördelve 
kereste  az  úgyszólván  lehetetlennek  látszó  menekülés  útját  (szökés  a 
Bibigondán) - a szenátus aranyozott elnöki székéig, ahova húsz perc múlva el 
kell indulnia? Ezért kellett rémületbe ejtenie a világot, meghódítania a föld 
alatti  aranyóceánt,  világhatalomra  szert  tennie  -  mindezt  csak  azért,  hogy 
végül a legsivárabb nyárspolgári élet csapdájába essen?

-      Tyű, az áldóját!
Garin  odacsapta  a  szalvétát,  s  idegesen  dobolt  ujjaival.  Hiába, 

zsákutcába jutott. Nincs mire törekednie. Felért a csúcsra. Diktátor lett. Talán 
császári  címet  követeljen?  Akkor  aztán  végképp  halálra  kínozzák. 
Megszökjön? Hova? És miért? Zojához? Ah, Zoja! Közte és Zoja közt meg-
pattant valami, éppen a leglényegesebb húr, az a szál, amely azon a nyirkos, 
meleg éjszakán szövődött a Ville d'Avray-i ódon vendégfogadóban. Akkor, az 
ablak  alatt  susogó  lombok  halk  muzsikája  mellett,  gyötrő  kedveskedések 
között  született  meg  minden  fantasztikumával  az  a  kaland,  amelybe  oly 
vakmerően belevágott. Akkor még lelkesítette a küszöbön álló harc. Könnyű 
volt akkor azt mondani: lábaid elé vetem az egész világot… Azóta kivívta a 
győzelmet. A világ lábai előtt hever. De Zoja távol van tőle, és idegen lett: 
Madame Lamolle, az Aranysziget királynője. Más férfit kábít el hajának illata, 
hideg, ábrándos szemének átható tekintete.  És ő,  Garin, a világ ura,  sótlan 
kását eszik, és a fényképekről reátekintő ostoba arcokat nézi ásítozva. A Ville 
d'Avray-ban megjelent csodálatos álomkép tovaröppent… Hozz rendeleteket, 
viselkedj  úgy,  ahogy  egy  nagy  emberhez  illik,  légy  jól  nevelt  minden 
vonatkozásban… Ördög és pokol! Konyakot kellene kérni…



A lakájokhoz fordult,  akik tisztes  távolságban álltak az ajtónál,  mint 
viaszbábuk  a  panoptikumban.  Két  inas  erre  nyomban  előrelépett,  az  egyik 
kérdőjellé görbülve meghajolt, a másik pedig eunuchhangon így szólt:

-      Diktátor úr, a gépkocsi előállt.

Cipősarkával  kopogva,  kihívó  léptekkel  vonult  be  a  diktátor  a 
szenátusba.  Leült  az  aranyozott  karosszékbe,  s  érces  hangon  elmondta  a 
szokásos  megnyitó  szavakat.  Szemöldökét  felvonta,  arcán  erély  és  hatá-
rozottság tükröződött. Fotóriporterek és filmoperatőrök egész hada örökítette 
meg őt ebben a pillanatban. A közönség számára fenntartott páholyokban szép 
nők százai adóztak neki rajongó pillantásokkal.

A szenátus  a következő titulusokat  nyújtotta ma át  neki:  Alsó-Wales 
lordja,  Nápoly  hercege,  Charleroi  grófja,  Mühlhausen  bárója  és  Nagy-
Oroszország  társuralkodója.  Az Amerikai  Egyesült  Államok részéről,  ahol, 
mint  demokratikus  országban,  sajnos  nem  voltak  ilyen  titulusok,  a 
„Businessman of God" címmel ruházták fel, ami körülbelül ennyit jelentett: 
„Isten kegyelméből való üzletember".

Garin megköszönte. Mekkora élvezettel köpte volna le inkább ezeket a 
tiszteletre méltó, hájas, kopasz fejeket, ezeket a tar golyóbisokat, amelyek ott 
sorakoztak előtte lépcsőzetesen a két ablaksoros teremben. De tudta, hogy ez 
hiú ábránd csupán: úgysem köpi le őket, hanem most mindjárt fel fog állni és 
köszönetet mond a megtiszteltetésért.

„No, várjatok csak, aljas csőcselék - gondolta magában, miközben ott 
állt (sápadt, hegyes szakállú kis emberke) a tapsoló amfiteátrum előtt. - Majd 
akkor tapsoljatok, ha bemutatom a tervezetemet a faji kiválogatásról és a felső 
tízezerről"… De maga is érezte, hogy keze-lába gúzsba van kötve, és miután 
lord, herceg, gróf és isten kegyelméből való üzletember lett, már nem képes 
ilyen  döntő  lépésre.  Ehelyett  beül  az  autóba  és  a  szenátus  ülésterméből 
egyenesen a bankettre hajtat.

Az  utcán  üdvrivalgással  fogadták  a  diktátor  gépkocsiját.  De  amikor 
Garin kissé jobban szemügyre vette az ujjongó tömeget, látta, hogy csupa jól 
megtermett  legényből  áll,  akik  gyanúsan  hasonlítottak  civilbe  öltözött 
rendőrökre. Garin jobbra-balra hajlongott és integetett citromságra kesztyűbe 
bújtatott kezével. Persze, ha történetesen nem Oroszországban születik és nem 
élt volna át néhány forradalmat, alighanem nagy örömet szerzett volna neki ez 
a  diadalút  a  városon át,  az  ujjongó néptömeg sorfala  között,  amely  „hipp, 
hipp"  kiáltásokkal  és  virágesővel  fejezte  ki  mélységes  alattvalói  hűségét. 
Csakhogy Garin mérgezett ember volt. Dühöngött: „Olcsó trükk, olcsó trükk, 
fogjátok be a pofátokat, ti barmok, minek örültök úgy!" A városháza kapuja 
előtt kiszállt az autóból; a bejáratnál női kezek tucatjai nyúltak feléje (a kezek 
gazdái  a  petróleumkirály,  a  vasútkirály,  a  konzervkirály  és  néhány  más 
hasonló király lányai voltak) és virágokkal hintették be.



Gyors léptekkel felsietett a lépcsőn, s közben csókokat hintett jobbra-
balra.  A  teremben  nagy  csinnadrattával  megszólalt  a  zenekar  az  isten 
kegyelméből  való  üzletember  tiszteletére.  Garin  leült,  a  többiek  is  helyet 
foglaltak. Az U alakú hófehér asztalon virágok tarkállottak, kristályserlegek 
csillogtak. Minden teríték mellett  tizenegy különböző nagyságú ezüstkés és 
ugyanannyi  ezüstvilla  volt  (nem is  szólva  a  kanalakról,  a  kiskanalakról,  a 
horgas homárvillákról és a spárgához készített csíptetőkről). Vigyázni kellett, 
hogy az ember el ne tévessze, melyik késsel és villával egyen.

Garin  a  fogát  csikorgatta  dühében.  No,  nézd  csak  ezeket  az 
arisztokratákat: az asztalnál ülő kétszáz emberből legalább százötven nem is 
olyan régen még heringet árult az utcán, s most méltóságukon alulinak tartják, 
hogy másképp egyenek, mint tizenegy villa segítségével! De minden szem a 
diktátort  leste,  s  Garin  ezúttal  is  engedelmeskedett  a  közvélemény  nyo-
másának: illedelmesen viselkedett az asztalnál.

A teknősbékaleves után elhangzottak a beszédek. Garin állva hallgatta 
végig a szónokokat, kezében a pezsgőspohárral. „No, de most aztán berúgok!" 
- cikázott át az agyán. Dehogy rúgott be!

Ehelyett  a  mellette  ülő  két  bőbeszédű  szépség  előtt  még  azt  is 
kijelentette, hogy igaz, amit írnak róla: esténként valóban a Bibliát olvassa.

A harmadik desszert és a feketekávé között válaszolt a szónoklatokra:
„Uraim,  a  hatalmat,  amellyel  felruháztak,  úgy fogom fel,  mint  szent 

kötelességet, amelyet isten rótt rám. Lelkiismeretem azt parancsolja, hogy ezt 
a történelemben példátlanul álló hatalmat piacaink kiszélesítésére, iparunk és 
kereskedelmünk  felvirágoztatására  és  a  csőcselék  ama  erkölcstelen 
próbálkozásainak  elfojtására  használjam  fel,  amelyek  a  fennálló  rend 
megdöntését célozzák"… és így tovább és így tovább…

A beszéd  igen  kedvező  fogadtatásban  részesült.  Igaz  ugyan,  hogy  a 
beszéd  befejezése  után  a  diktátor  még  három  szót  mondott,  mégpedig 
meglehetősen erős kifejezéseket;  de ezt a három szót inkább csak magában 
mormolta, méghozzá valami érthetetlen nyelven - alighanem oroszul -, s így 
nem keltettek feltűnést. Ezután Garin három irányban meghajolt, s a trombiták 
harsogása,  az  üstdobok  recsegése  és  az  emberek  üdvrivalgása  közepette 
eltávozott. Egyenesen hazahajtatott.

A palota előcsarnokában ledobta a földre botját és kalapját (az inasok 
pánikszerűen  odarohantak,  hogy  felemeljék),  kezét  mélyen  nadrágzsebébe 
süllyesztette, s állát dühösen hátraszegve, megindult felfelé a dús szőnyeggel 
borított lépcsőn. Dolgozószobájában már várta a személyi titkár.

- Este hét órakor vacsorát rendeznek a Pacific klubban a diktátor úr 
tiszteletére. Vacsora közben a szimfonikus zenekar játszik.

- Úgy - felelte Garin (s ehhez a kurta válaszhoz is hozzáfűzött három 
érthetetlen orosz szót). - Mi van még?

- Ugyancsak  ma  este,  tizenegy  órakor  bált  rendeznek  a  Hotel 
Indianában a dik…



- Telefonáljon mindkét helyre, hogy megbetegedtem… túl sok rákot 
ettem délben a városházán, megfeküdte a gyomromat.

- Bátor vagyok kifejezést adni annak az aggályomnak, hogy ebből az 
állítólagos betegségből sok vesződség származik: az egész város mindjárt ide 
tódul, hogy részvétét fejezze ki. Aztán meg itt vannak a riporterek. Ezek még 
a kéményen is megpróbálnak majd behatolni…

- Igaza van. Inkább elmegyek. - Garin csengetett. - Fürdőt. Készítse 
elő az esti öltönyömet, a jelvényeimet és a rendjeleimet. - Egy darabig fel-alá 
járt, vagy jobban mondva, fel-alá rohant a szőnyegen. - Van még valami?

- A fogadóteremben néhány hölgy vár kihallgatásra.
- Nem fogadok senkit.
- Már dél óta várnak.
- Nem érdekel. Küldje el őket.
- Nem olyan könnyű harcolni velük. Bátorkodom megjegyezni, hogy 

olyan hölgyekről van szó, akik az előkelő társasághoz tartoznak. Három híres 
írónőről,  két  filmcsillagról,  egy  világhírű  autóversenyzőnőről  és  egy 
jótékonyságáról ismert hölgyről…

- Hát jól van… Küldje be az egyiket… Mindegy, melyiket…
Garin leült az asztalhoz (balra a rádióvevő, jobbra a telefonok, előtte a 

diktafon kagylója). Egy negyedív tiszta papírt tett maga elé, bemártotta tollát, 
és gondolkozni kezdett…

„Zoja - írta aztán oroszul, kemény, erőteljes betűkkel - kedvesem, csak 
maga tudja megérteni, micsoda ostoba helyzetbe kerültem"…

- Psz-sz-sz - hallatszott most a háta mögött.
Garin  hirtelen  mozdulattal  megfordult  a  karosszékben.  A  titkár  már 

kisurrant az oldalsó ajtón - a terem közepén egy világoszöldbe öltözött hölgy 
állt.  Halkan  felsikoltott,  s  két  kezét  riadtan  ökölbe  szorította.  Arcáról 
leolvasható  volt,  micsoda  megrázó  élmény  számára,  hogy  a  történelem 
legnagyobb embere előtt  áll.  Garin néhány pillanatig rábámult,  aztán vállat 
vont.

- Vetkőzzön le! - parancsolta érdes hangon, aztán ismét az asztal felé 
fordult és tovább írt.

Háromnegyed  nyolckor  Garin  gyorsan  az  asztalhoz  lépett.  Frakkban 
volt,  mellén  csillagokkal,  diktátori  méltóságának  jelvényeivel  és  szalaggal. 
Felhangzottak  az  Aranysziget  állomásának  hullámhosszára  beállított 
rádióvevő sipító jelzései. Garin feltette a fejhallgatót. Zoja hangja szólalt meg 
oroszul, világosan kivehetően, de tompán, mintha egy másik bolygóról szű-
rődne ide:

- Garin, végünk van… Garin, végünk van… a szigeten felkelés tört 
ki.  A nagy hiperboloid a felkelők kezébe került… Jansen velem van… Ha 
sikerül, elmenekülünk az Arizonán.

A hang itt megszakadt. Garin ott állt az asztalnál, fején a hallgatóval. A 
titkár az ajtónál várt, kezében Garin botját és cilinderét tartva. S most  újra 



felhangzott a rádió jelzése. De ezúttal egy másik hang szólalt  meg, férfias, 
érces hang, s angolul ezeket mondta:

- Világ  dolgozói!  Tudjátok,  milyen  méreteket  öltött  és  milyen 
következményekkel járt az a pánik, amely úrrá lett az Egyesült Államokban…

Garin végighallgatta Selga kiáltványát, aztán levette fejéről a hallgatót. 
Lassan, fanyar mosollyal rágyújtott egy szivarra. Az asztalfiókból egy köteg 
százdolláros  bankjegyet  húzott  ki  és  egy  revolver  alakú,  vastag  csövű, 
nikkelezett  készüléket:  utolsó  találmánya  volt  -  egy  zseb-hiperboloid. 
Szemöldökének egy rándításával odaintette a titkárt:

- Azonnal intézkedjék, hogy álljon elő a nagy gépkocsi.
A titkár  most  először emelte  fel  szempilláit,  vöröses szeme szúrósan 

meredt Garinra:
- De diktátor úr…
- Hallgasson! Azonnal közölje a hadsereg főparancsnokával, a város 

kormányzójával és a polgári hatóságokkal,  hogy hét órakor életbe lépett  az 
ostromállapot… Ha bármilyen rendzavarásra kerülne sor a városban, azonnal 
lőni.

A titkár egy szempillantás alatt eltűnt az ajtó mögött.
Garin  a  hármas  tükörhöz  lépett.  Nézte  magát,  ahogy  ott  állt  teljes 

díszben,  mellén  csillagokkal,  sápadtan  -  olyan  volt,  mint  egy  viaszbábú  a 
panoptikumban. Hosszasan szemlélte képmását a tükörben, s egyszerre csak 
azt vette észre, hogy fél szeme - anélkül, hogy akarta volna, csak úgy magától 
-  gúnyosan  kacsintott…  „Hordd  el  az  irhádat,  Pierre  Harry,  hordd  el  az 
irhádat, amíg nem késő" - suttogta önmagának.

122.

Június  huszonharmadikán  este  robbantak  ki  az  Aranyszigeten  az 
események.  Egész  nap  háborgott  az  óceán.  Délnyugat  felől  viharfelhők 
gyülekeztek. Tüzes nyilak cikáztak, csak úgy csattogott az égbolt. Mint valami 
vadul száguldó ködfelhő, fátyolozta be a szigetet a vízpermet.

Alkonyatkor a vihar elvonult, a villámok valahol messze a látóhatáron 
lobbantak fel, de a szél lankadatlan erővel tombolt: földig hajlította a fákat, 
meggörbítette a magas lámpaoszlopok karjait, letépte a huzalokat, leszakította, 
és  mint  fura,  formátlan  zászlókat  lengette  a  barakkok  tetőit,  és  oly  sátáni 
dühvel  fütyült  és  süvöltött  végig  a  szigeten,  hogy  minden  élőlény  félve 
meglapult  odújában.  A  kikötőben  csikorogtak  a  feszülő  hajókötelek,  több 
bárkát letépett a szél a horgonyláncokról és elsodort a nyílt óceánra. Mint va-



lami bója, bukdácsolt a hullámokon az Arizona, amely egymagában állt a kis 
kikötőben, a palotával szemben.

A  legutóbbi  időkben  a  sziget  lakossága  erősen  megcsappant.  Az 
aknában beszüntették a  munkát.  Madame Lamolle  nagyszabású  építkezései 
még  nem  kezdődtek  el.  A  hatezer  munkásból  alig  ötszáz  maradt  meg.  A 
többiek  arannyal  megrakodva  elhagyták  a  szigetet.  A  munkástelep  kiürült 
barakkjait, a Luna Parkot és a nyilvános házakat lebontották, s egyengették a 
földet a jövendő építkezések számára.

A gárdistáknak most már igazán semmi keresnivalójuk nem volt ezen a 
békés  kis  földdarabon.  Elmúltak  azok  az  idők,  amikor  a  sárga-fehér 
egyenruhás gárdisták, mint a házőrző ebek ténferegtek a szirteken, vállukon 
puskával vagy a drótkerítések mentén lépkedtek, sokatmondóan kattintgatva 
puskájuk závárját.  A gárdisták ivásnak adták a fejüket.  Elvágyódtak innen: 
sóvárogva gondoltak a nagyvárosokra, az előkelő vendéglőkre, a pajzán nőkre. 
Szabadságra  kéredzkedtek,  lázadással  fenyegetőztek.  De  Garin  szigorúan 
meghagyta,  hogy  egyetlen  gárdistát  se  engedjenek  szabadságra,  egyetlen 
„gárdistát  se  bocsássanak  el  a  szolgálatból;  a  nagy  hiperboloid  csöve 
fenyegetően meredt a gárdisták laktanyáira.

A laktanyákban, nagyban folyt a hazárdjáték. Persze, senki sem játszott 
aranyba,  mert  az  aranytól,  amely  garmadában  hevert  a  laktanyák  körül, 
mindenki halálosan megcsömörlött már. Volt, aki a szeretőjét tette fel a lapra, 
volt,  aki  a  fegyverét,  mások  meg  kiszívott  pipákba,  egy-egy  üveg  öreg 
konyakba vagy egyszerűen két pofonba játszottak. Estére rendszerint az egész 
kaszárnya tökrészegen fetrengett. Szubbotyin tábornok alig tudta fenntartani, 
nemhogy a fegyelmet - ki beszélt itt már fegyelemről! -, de az illendőségnek 
még a látszatát is.

-    Szégyen, gyalázat, ami itt folyik, tiszt urak - dörögte minden este a 
tiszti étkezdében Szubbotyin tábornok. - Mindnyájan lezüllöttek, tiszt urak. A 
földre  okádnak,  olyan  a  levegő,  mint  valami  disznóólban.  Gatyában 
méltóztatnak díszelegni,  mert  a  nadrágjukat  elkártyázták.  Szégyellem, hogy 
egy ilyen söpredék parancsnoka vagyok.

Falra  hányt  borsó  volt  minden  szó,  minden  rendszabály.  De  a 
részegeskedés  még  sohasem  öltött  olyan  méreteket,  mint  június 
huszonharmadikának viharos napján. A süvöltő szél felkorbácsolta a gárdisták 
vad bánatát, régi emlékeket ébresztett fel bennük, régi sebeket tépett fel. Mint 
a zápor, kopogott a vízpermet  az ablakon. Csattogott  és dörgött a mennyei 
tüzérség  pergőtüze.  Remegtek  a  falak,  csörömpöltek  az  asztalokon  a 
borospoharak.  A  gárdisták  ott  ültek  a  hosszú  asztaloknál,  könyökükre 
támasztották  daliás,  fésületlen,  mosdatlan  fejüket,  s  egy  ellenséges  dalt 
énekeltek: „hej, almafa, almafa"… és ez a dal, amely valahonnan az élet távoli 
partjairól  sodródott  ide,  a  hullámok között  elvesző kis  szigetre,  olyan volt, 
mint egy csipetnyi hazai só. Könnyekben úszva himbálóztak a részeg fejek. 
Szubbotyin tábornok rekedten ordítozva próbált a lelkükre beszélni, a poklok 



mélységes fenekére kívánva ezt a sok részeg disznót -  és a végén maga is 
berúgott.

A  Forradalmi  Bizottság  felderítője  (Ivan  Guszev)  jelentette,  milyen 
súlyosra fordult az ellenség helyzete a kaszárnyákban. Este hétkor Selga öt, jól 
megtermett  bányász kíséretében a laktanyák előtti  őrházhoz sietett,  s cifrán 
káromkodva,  belekötött  a  gúlába  rakott  puskák  előtt  álló  két  becsípett 
őrszembe. A zamatos orosz fordulatok annyira magukkal ragadták az őröket, 
hogy megfeledkeztek az éberségről; a következő pillanatban mindkettőjüket 
leütötték, lefegyverezték és megkötözték.  Selga így egy csapásra több száz 
puskához jutott. A fegyvereket azonnal szétosztották a munkások közt, akik 
lámpaoszloptól  lámpaoszlopig  osonva,  fák  és  bokrok  mögé  rejtőzve,  s  a 
tisztásokon négykézláb kúszva szivárogtak oda.

Száz  ember  betört  a  laktanyákba.  Iszonyatos  riadalom  támadt,  a 
gárdisták borosüvegekkel és zsámolyokkal védekeztek támadóik ellen, majd 
visszavonultak, rendezték soraikat, és revolvertüzet nyitottak a munkásokra. A 
lépcsőkön, a folyosókon, a hálótermekben egyaránt dúlt a harc. Józanok és 
részegek vívtak közelharcot  egymással.  A bezúzott  ablakokon át  vad üvöl-
tözés hallatszott ki. A támadók nem voltak sokan - a munkások ötszörös túlerő 
ellen harcoltak -,  de bütykös öklükkel csakúgy csépelték az elpuhult fehér-
sárga egyenruhásokat. Közben újabb erősítések érkeztek. A gárdisták egymás 
után  ugráltak  ki  az  ablakokon.  Több  helyen  tűz  ütött  ki.  a  laktanyákat 
elborította a füst.

123.

Jansen  végigrohant  a  palota  sötét,  elhagyott  termein.  Dübörögve  és 
sisteregve ostromolták  a hullámok a verandát.  Süvített  a  szél,  remegtek az 
ablakkeretek.  Jansen hangosan  kiáltozta  Madame  Lamolle  nevét,  s  minden 
kiáltás után szívszorongva fülelt.

Öles ugrásokkal száguldott  le  a lépcsőn, Garin lakosztálya felé.  Lent 
lövések és kiáltások hallatszottak. Jansen kinézett a belső kertbe. Sehol egy 
lélek.  Az  ellenkező  oldalon,  a  repkénnyel  befuttatott  árkád  alatt  kívülről 
döngették  a  kaput.  Hogy  is  aludhatott  olyan  mélyen,  hogy  csak  az  ab-
laktábláját bezúzó golyó ébresztette fel? Madame Lamolle talán elmenekült? 
Vagy talán megölték?

Találomra kinyitott egy ajtót. Belépett a szobába. Négy lámpabura meg 
egy ötödik, amely a mozaikmennyezetről csüngött  alá,  vetette kékes fényét 
műszerekkel  megrakott  asztalokra,  mérőeszközök  márványtábláira, 
katódcsövek  fényezett  ládáira  és  szekrénykéire,  dinamóvezetékekre,  s  egy 
íróasztalra,  amelyen  rajzok  tornyosultak.  Ez  Garin  dolgozószobája  volt.  A 



szőnyegen gyűrött zsebkendő hevert. Jansen felvette a földről a zsebkendőt: 
Madame Lamolle parfümje áradt belőle. Ekkor eszébe jutott Jansennak, hogy 
a dolgozószobából föld alatti folyosó vezet a nagy hiperboloid felvonójához, s 
hogy  ezek  szerint  egy  titkos  ajtó  is  van  itt  valahol.  Madame  Lamolle 
természetesen  mindjárt  az  első  lövések  eldördülése  után  a  hiperboloid-
toronyba rohant - hogy is nem gondolt erre már előbb!

Körülnézett,  hogy  megkeresse  a  titkos  ajtót.  De  egyszerre  bezúzott 
üvegek csörömpölése és lábdobogás hallatszott, a falon át pedig egymásnak 
kiáltozó emberek izgatott hangja szűrődött be. Behatoltak a palotába! Miért 
késlekedik  Madame  Lamolle?  Jansen  odaugrott  a  faragványokkal  díszített 
szárnyas ajtóhoz, és ráfordította a kulcsot. Előrántotta revolverét. Mintha az 
egész palotát léptek zaja, emberi hangok és kiáltások töltötték volna meg.

- Jansen!
Ott állt előtte Madame Lamolle. Elfehérült ajka mozgott, de Jansen nem 

hallotta, mit mond. Csak zihálva nézte Madame Lamolle-t.
- Végünk van, Jansen, végünk van! - ismételgette Madame Lamolle.
Fekete ruha volt rajta. Ökölbe szorított, keskeny kezét kebléhez préselte. 

Szeme, amelyben izgalom tükröződött, olyan volt, mint viharban a kék tenger.
- A  nagy  hiperboloid  felvonója  nem  működik  -  mondta  Madame 

Lamolle.  -  Felhúzták  a  torony  tetejére.  Valaki  ül  a  toronyban.  Kívülről 
kapaszkodott fel, a keresztgerendákon… Biztos vagyok benne, hogy ez csak 
az a gyerek lehet, Guszev…

Ujjaival pattintva, a faragott ajtóra pillantott. Szemöldöke megrándult. 
Az  ajtó  előtt  felbőszült  emberek  lábai  dobogtak.  Vad  ordítozás,  lárma 
hallatszott.  Gyors  egymásutánban  több  lövés  dördült  el.  Madame  Lamolle 
lázas sietséggel leült az asztalhoz, és bekapcsolta a rádióadót: halkan felbúgott 
a dinamó, kigyúlt a körte alakú lámpák ibolyás fénye. Kopogott a billentyű - 
hívójelzést adott.

- Garin,  végünk van… Garin,  végünk van… -  szólalt  meg  Zoja  a 
mikrofon hálója fölé hajolva.

A következő percben megreccsent a faragott ajtó, oly erővel döngették 
kívülről ökölcsapásokkal és rúgásokkal.

- Nyissák ki az ajtót! Nyisd ki! - kiáltották erélyes hangok.
Madame  Lamolle  megragadta  Jansen  karját,  a  falhoz  vonszolta,  s 

lábával megnyomta az egyik oszlop faragott díszének csiga alakú cifrázatát, 
közvetlenül a padló felett. A kárpitozott falburkolat egyik alsó fatáblája - két 
fél oszlop között - erre nesztelenül lesüllyedt a mélybe. Madame Lamolle és 
Jansen kisurrantak a rejtett nyíláson a föld alatti folyosóra. A fatábla ismét 
felbukkant a mélyből és elfoglalta előbbi helyét.

A  vihar  elmúltával  a  szokottnál  is  fényesebben  hunyorogtak  és 
szikráztak a csillagok a háborgó óceán fölött. A szél majd ledöntötte az embert 
a lábáról. Magasra ágaskodó hullámok ostromolták bömbölve a szirteket. Az 
óceán  zúgásába  lövések  döreje  hasított  bele.  Madame  Lamolle  és  Jansen 



bokrok  és  sziklák  mögé  bújva  futottak  az  északi  öböl  felé,  ahol  egy 
motornaszád  állt  mindig  készenlétben.  Jobbra  a  palota  sötét  falként 
emelkedett, balra az óceán csillogva tajtékzó, sörényes hullámai zúgtak, s a 
távolban a hullámokon táncoló Arizona fényei világítottak. Mögöttük a nagy 
hiperboloid rácsos  tornyának égbe nyúló sziluettje  rajzolódott  ki.  A torony 
csúcsán fény égett.

- Nézze csak - kiáltott Madame Lamolle, futás közben hátrafordulva 
és a torony felé mutatva. - Nézze azt a fényt a toronyban! Ez a halál!

Leereszkedtek  a  meredek  lejtőn  a  hullámoktól  védett  öbölhöz.  Itt,  a 
palota teraszához vezető lépcső lábánál, a kis kikötőtorlasz előtt himbálódzott 
a motornaszád. Zoja beugrott a motorcsónakba, átsietett a csónak farához és 
remegő kézzel bekapcsolta az indítót.

- Gyorsabban, Jansen, gyorsabban!
A  motorcsónak  oda  volt  láncolva  a  parthoz.  Jansen  bedugta 

revolverének  csövét  a  gyűrűbe,  és  így  próbálta  felfeszíteni  a  zárat.  Fent  a 
teraszon  csörömpölve  tárult  ki  az  ajtó,  s  fegyveres  emberek  jelentek  meg. 
Jansen  eldobta  revolverét  és  tövénél  megragadta  a  láncot.  Izmai 
megroppantak,  nyaka kidagadt,  zubbonyának gallérjáról  lepattant  a  kapocs. 
Egyszerre csak durrogni kezdett  a bekapcsolt  motor.  A teraszon felbukkant 
emberek  futva  indultak  lefelé  a  lépcsőn.  „Állj,  állj!"  -  kiáltották  utánuk, 
fegyvereikkel hadonászva.

Jansennak  végre  egy  utolsó  erőfeszítéssel  sikerült  eltépnie  a  láncot, 
messze  ellökte  a  parttól  a  pöfékelő  motorcsónakot,  s  négykézláb  kúszva  a 
csónak párkánya mentén, a kormányhoz ült.

A  motorcsónak  éles  ívet  írt  le,  s  az  öböl  szűk  kijárata  felé  siklott. 
Mögötte lövések villantak fel.

- A  kötéllétrát,  lusta  népség!  -  ordította  el  magát  Jansen  a 
motorcsónakon, amely most már közvetlenül az Arizona mellett bukdácsolt a 
hullámokon. - Hol az első tiszt? Alszik! Felköttetem a gazembert!

- Itt vagyok, kapitány úr, itt vagyok. Parancs, kapitány úr.
- Elvágni a köteleket! Bekapcsolni a motort! Teljes gázt! Eloltani a 

lámpákat!
- Igenis, kapitány úr.
Madame  Lamolle  kapaszkodott  fel  elsőnek  a  kötélhágcsón.  Amikor 

felért  és  kihajolt  a  korláton,  látta,  hogy  Jansen  erőlködve  igyekszik 
feltápászkodni, de újra meg újra oldalára hanyatlik, s görcsösen kapaszkodik a 
ledobott kötélhágcsó végébe. Egy felcsapó hullám a motorcsónakkal  együtt 
eltakarta Jansent Madame Lamolle szeme elől; aztán újra előbukkant, prüsz-
kölve és köpködve, fájdalomtól eltorzult arccal.

- Mi van magával, Jansen?
- Megsebesültem.



Négy  matróz  leugrott  a  motorcsónakba,  felnyalábolták  Jansent,  és 
felvitték  a  jachtra.  Amikor  a  fedélzetre  értek,  oldalához  kapott  és 
végigvágódott a földön: elvesztette eszméletét. Bevitték a fülkéjébe.

Az Arizona teljes sebességgel szelte a habokat, s el-eltűnve a hullámok 
szakadékaiban, egyre jobban távolodott a szigettől. A parancsnokságot az első 
tiszt vette át. Madame Lamolle ott állt mellette a parancsnoki hídon, a korlátba 
kapaszkodva. Csurgott róla a víz, nedves ruhája testéhez tapadt. Nézte, mint 
gyúl ki a partokon valami rőt  fény (a laktanyák égtek), s  mint  borítja el  a 
szigetet a kígyózó lángnyelvekkel átszőtt fekete füst. Aztán egyszerre valami 
másra lett figyelmes. Megragadta a parancsnok karját:

- Kanyarodjon délnyugat felé…
- Ott víz alatti szirtek vannak, Madame.
- Hallgasson,  ez nem a maga dolga! Úgy haladjon tovább, hogy a 

sziget bal oldalon legyen.
Futva megindult a jacht hiperboloidjának rácsos tornya felé. Elöl, a hajó 

orránál,  hullám  csapott  fel  a  jachtra,  s  végighömpölyögve  a  fedélzeten, 
elborította  Madame  Lamolle-t  és  feldöntötte.  Egy  matróz  kapta  el  a 
csuromvizes Madame Lamolle-t, aki tombolt dühében. Kiszakította magát a 
matróz karjaiból, és felkapaszkodott a torony tetejére.

A szigeten, magasan a tűzvész füstfelhői felett, vakítóan fényes csillag 
szikrázott: a nagy hiperboloid volt, amely az Arizonát kereste.

Madame Lamolle elhatározta, hogy felveszi a harcot: hiszen akármilyen 
sebesen siklik is a jacht, úgysem tud kimenekülni a sugár hatóköréből, amely 
sok mérföldre terjed. A sugár először a csillagos égboltot pásztázta, messze a 
látóhatáron, néhány másodperc alatt vagy négyszáz kilométeres kört írva le. 
Most azonban makacsul az óceán nyugati szakaszát fürkészte, végigcikázva a 
hullámtarajokon, sűrű gőzgomolyok jelezték útját.

Az Arizona teljes sebességgel haladt a sziget partjaival párhuzamosan, 
vagy  hét  mérföldnyi  távolságban.  Mint  valami  kis  dióhéj  hányódott  a 
hullámokon, olykor árboca csúcsáig eltűnve a tajtékzó habok közt. S most a 
hátsó toronyból Madame Lamolle lecsapott a hiperboloid-sugárral a szigetre. 
Itt-ott  már  lángba  borultak  a  sziget  faépületei.  Mintha  óriási  fújtatok 
működnének,  szikrakévék  röpködtek  szerte  a  magasban.  A  tüzek  rőt 
visszfénye ott lobogott a háborgó óceán fekete tükrében. Ám egyszerre csak, 
amikor az Arizona egy hullámtarajra emelkedett, a szigetről meglátták a jacht 
sziluettjét, s a fehéren izzó tű ott táncolt az Arizona körül; cikcakk vonalakat 
írva  le  a  levegőben,  csapott  le  újra  meg  újra  felülről,  egyre  jobban 
megközelítette célpontját, már ott cikázott a közvetlen közelében, s hol a hajó 
fara, hol meg a hajó orra előtt hullott alá.

Zojának úgy rémlett, mintha az a vakító csillag egyenesen az ő szemébe 
küldené izzó sugarát, s maga is azon volt, hogy készülékének csövét a távoli 
torony  tetején  fénylő  csillagra  irányítsa.  Fülsiketítőén  búgtak  az  Arizona 
hajócsavarjai, a habok közül kibontakozó hajófar teljes egészében láthatóvá 



vált, s a hullámtarajról lesikló hajó már orrával előredőlt. Ebben a pillanatban 
a szigetről irányított sugár, amely immár rábukkant célpontjára, felröppent a 
magasba, ott egy darabig ide-oda rezgett, mintha az irányt próbálgatná, aztán 
nyílegyenesen leereszkedett  a  jacht  körvonalai  felé.  Zoja  behunyta  szemét. 
Azok  közül,  akik  a  hajón  tanúi  voltak  ennek  a  párviadalnak,  aligha  akadt 
valaki, akinek el ne állt volna a szívverése.

Amikor  Zoja  kinyitotta  szemét,  hullámfalat  látott  maga  előtt  -  azt  a 
hullámvölgyet, amelybe az Arizona lesiklott. Ez még nem a halál - futott át 
Zoja agyán. Levette kezét a készülékről, s két karja erőtlenül hullott alá.

A jacht  ismét  felkapaszkodott  egy  hullám hátára,  s  Zoja  csak  ekkor 
értette meg, miért kerülte el a halál. Hatalmas füstfelhők takarták el a szigetet 
a toronnyal együtt: alighanem felrobbantak a kőolajtartályok. A füstfüggöny 
védelme alatt az Arizona háborítatlanul elvonulhatott.

Zoja nem tudta: sikerült-e harcképtelenné tennie a nagy hiperboloidot, 
vagy csak azért nem látja már a csillagot, mert eltakarja a füst. De hiszen ez 
most  már  végeredményben  mindegy…  Nagy  nehezen  levánszorgott  a 
toronyról.  A  kötélzetbe  kapaszkodva  elvergődött  a  kabinig,  ahol  a  kék 
függöny  mögül  Jansen  ziháló  lélegzete  hallatszott.  A  karosszékbe  vetette 
magát és rágyújtott.

Az Arizona északnyugat felé haladt. A szél gyengült, de az óceán még 
mindig  nyugtalan volt.  A jacht  rádiója  naponként  sokszor  ismételte  meg  a 
megbeszélt hívójeleket, hogy érintkezésbe lépjen Garinnal, s szerte a világon a 
rádió-vevőkészülékek százezreiben csendült  fel  Zoja  hangja:  „Mit  tegyünk, 
hova menjünk? Ilyen és ilyen szélességi és hosszúsági fokon vagyunk. Várjuk 
az utasításokat."

Az  óceánjáró  gőzösök,  amelyek  felfogták  ezt  az  üzenetet,  sietve 
igyekeztek minél távolabb jutni a félelmetes helytől, ahol ismét felbukkant az 
Arizona - a „tengerek réme".

124.

Égő olajtartályok füstfelhői  borították  el  az  Aranyszigetet.  Az  orkán 
után  szélcsend  következett,  s  a  fekete  füst  felhőtlen  égbolt  felé  kígyózott, 
kilométerekre elnyúló, óriási árnyékot vetve az óceán tükrére.

A sziget  kihaltnak látszott:  csak  az  akna felől  hallatszott  most  is  az 
elevátor kotróvedreinek szüntelen nyikorgása.

Aztán  egyszerre  csak  zeneszó  hangzott  fel  a  csendben:  ünnepélyes, 
lassú induló. A füstfátyol mögül vagy kétszáz ember bontakozott ki: felemelt 
fővel haladtak, arcuk zord és elszánt volt. A menet élén négy ember vörös 



zászlóba göngyölt terhet cipelt a vállán. Felkapaszkodtak a szirtre, ahol a nagy 
hiperboloid rácsos tornya emelkedett, s a torony lábánál letették a hosszúkás 
göngyöleget.

A vörös zászlóba Ivan Guszev holtteste volt begöngyölve. Előző nap 
esett el, az Arizonával vívott csatában. Miután macskaügyességgel felmászott 
kívülről a torony rácsozatán, bekapcsolta a nagy hiperboloidot, és az Arizonát 
kereste a hatalmas hullámok között.

Az  Arizonáról  kibocsátott  fényzsinór  ide-oda  cikázott  a  szigeten, 
épületeket gyújtott fel, lámpaoszlopokat és fákat hasított ketté. Undok féreg! - 
suttogta  Ivan,  miközben  a  készülék  csövét  forgatta,  s  mint  annak  idején, 
amikor Taraskin felügyelete alatt az írásbeli leckéjével bíbelődött, nyelvét is 
segítségül hívta.

Gyújtópontba  fogta  az  Arizonát,  s  egyre  kisebb  körben  pásztázta  a 
sugárral  a  vizet  a  hajó  fara  és  orra  előtt.  A  kigyulladt  olajtartályokból 
gomolygó  füstfelhők  akadályozták  a  pontos  célzást.  Egyszerre  csak  az 
Arizonáról kilövellt sugár vakítóan fényes csillaggá változott, amely villogva 
tűzött  Ivan  szemébe.  A  halálsugár  keresztülfúródott  Ivan  testén,  s  holtan 
rogyott a nagy hiperboloid védőburkára…

-  Nyugodj  békében,  Vanyusa,  hősként  haltál  meg  -  mondta  Selga. 
Letérdelt Ivan holtteste mellé, felhajtotta a zászló szélét, és homlokon csókolta 
a fiút.

Felharsantak a kürtök és a kétszáz ember rázendített az Internacionáléra.
Nem sokkal ezután hatalmas kétmotoros repülőgép szállt  fel a fekete 

füstgomolyagok között. Felérkezve a magasba, nyugatnak fordult…

125.

-      Minden rendelkezését végrehajtottam, diktátor úr…
Garin ráfordította a kulcsot az ajtóra, a falnál lapuló könyvszekrényhez 

lépett, s a szekrény jobb oldalán tapogatni kezdte a falat.
A titkár gúnyos mosollyal megszólalt:
- A titkos ajtó gombja bal felől van, diktátor úr…
Garin gyors, furcsa pillantást vetett rá. Megnyomta a gombot, mire a 

könyvszekrény két szárnya megnyílt: mögötte szűk folyosó tárult fel, amely a 
palota rejtett termeibe vezetett.

- Parancsoljon - mondta Garin, intve a titkárnak, hogy ő lépjen be 
elsőnek. A titkár elsápadt. Garin a titkár homlokának szegezte a hiperboloid-
revolvert,  és  fagyos  udvariassággal  így  szólt:  -  Okosabb  lesz 
engedelmeskedni, titkár úr…



126.

A parancsnoki fülke ajtaja tárva-nyitva volt. Az ágyon ott feküdt Jansen.
Alig lehetett érezni, hogy a jacht mozog. A csendben hallható volt, mint 

csapódnak a hullámok a hajó oldalához.
Jansen vágya teljesült:  ismét  ott  volt  az  óceánon,  kettesben Madame 

Lamolle-lal. Tudta, hogy meg fog halni. Néhány napig viaskodott az életért - 
egy golyó keresztülfúrta a gyomrát - de végül feladta a harcot. A nyitott ajtón 
át a csillagokat nézte, ahonnan az örökkévalóság lehelete áradt. Nem volt már 
benne se vágy, se félelem - mindent elnyelt az örök nyugalomba való átmenet 
súlyos pillanata.

Belépett Madame Lamolle; alakja sudár árnyként rajzolódott a csillagos 
ég  hátterére.  Jansen  fölé  hajolt.  Suttogva  megkérdezte,  hogy  érzi  magát. 
Jansen felelet helyett csak szempilláját rebben tette meg, s Madame Lamolle 
megértette,  hogy  azt  akarja  mondani:  „Boldog  vagyok,  hiszen  itt  vagy 
mellettem." Jansen levegő után kapkodott,'melle görcsösen zihált; Zoja leült 
az ágy mellé, és nem mozdult onnan. Szomorú gondolatok kóvályogtak a fejé-
ben.

-    Drága  barátom,  kedves  egyetlen  barátom  -  szólalt  meg  halk 
kétségbeeséssel. - Egyedül maga szeretett engem az egész világon. Senki más 
nem értett meg engem. És most maga is itt hagy… Ó, milyen rettenetes lesz ez 
a hideg magány…

Jansen nem felelt, csak mintha szempillájának rebbenése jelezte volna, 
hogy ez a hideg magány valóban küszöbön áll. Zoja látta, hogy Jansen orra 
kihegyesedik és ajka gyenge mosolyra nyílik. Nemrégen még a láz pírja égett 
arcán,  most  viaszsárga  volt.  Hosszú-hosszú  percekig  várt  még  Zoja,  aztán 
Jansen kezéhez érintette ajkát. De Jansen még nem halt meg. Lassan felemelte 
pilláit, és erőlködve kinyitotta összetapadt ajkát. Zojának úgy rémlett, mintha 
azt mondta volna: „Most minden jó"…

Aztán arca krétafehérré vált. Zoja félrefordult, és óvatosan összehúzta a 
kék függönyt.

127.

A titkár - az Egyesült Államok legelegánsabb embere - arccal a földre 
borulva  feküdt,  megmerevedett  ujjaival  a  szőnyegbe  kapaszkodva:  egy 
szempillantás  alatt  halt  meg,  hangtalanul.  Garin,  reszkető ajkát  harapdálva, 
lassan  zsebébe  csúsztatta  a  hiperboloid-revolvert.  Aztán  az  alacsony 



acélajtóhoz lépett. Feltárcsázott a rézkorongon egy betűkombinációt, amelyet 
csak ő ismert - mire az ajtó kinyílt. Belépett egy ablaktalan vasbeton szobába.

Ez a helyiség a diktátor magánszéfje. De ez a széf nem aranyat vagy 
értékpapírokat  rejtett  magában,  hanem valamit,  ami  sokkal  értékesebb  volt 
Garin számára: Garin harmadik hasonmását,  báró Korf orosz emigránst, aki 
óriási  összegért  eladta  magát  Garinnak.  Garin  Európából  hozta  magával,  s 
előbb az Aranyszigeten rejtegette, azután itt, a palota titkos termeiben.

Korf báró puha, kényelmes bőr karosszékben ült, két lábát felrakva a kis 
aranyozott  asztalra,  ahol  különböző  tálakban  gyümölcsök  és  édességek 
tornyosultak.  (Innia  tilos  volt.)  A  padlón  könyvek  hevertek:  angol 
detektívregények.  Unalmában  Korf  báró  azzal  szórakozott,  hogy 
meggymagokkal  célba  köpött  a  karosszéktől  vagy  háromméternyire  álló 
televíziós készülék ernyőjére.

- No, végre - mondta, lustán a belépő Garin felé fordulva. - Hova az 
ördögbe tűnt? … Hallja-e, sokáig szándékozik besavanyítva tartani ebben a 
pincében? Biz' isten, inkább éheznék Párizsban…

Felelet helyett Garin letépte magáról a szalagot, s levetette frakkját is a 
rendjelekkel és diktátori jelvényekkel.

- Vetkőzzön le.
- Miért? - kérdezte báró Korf némi kíváncsisággal.
- Adja ide a ruháját.
- Miről van szó?
- Meg az útlevelét is, és minden okmányát. A borotvája hol van?
Garin leült a kis toalettasztalhoz. Be se szappanozva arcát, a fájdalomtól 

fintorogva gyorsan leborotválta bajuszát és szakállát.
- Egyébként közlöm, hogy a szomszéd szobában egy ember fekszik a 

földön. Jegyezze meg magának, hogy ez a maga személyi titkárja. Ha feltűnik 
valakinek  a  távolléte,  nyugodtan  azt  mondhatja,  hogy  titkos  megbízással 
elküldte valahova… Megértette?

- Mondja meg végre, miről van szó! - ordította báró Korf, röptében 
elkapva Garin nadrágját.

- Én  innen  egy  titkos  folyosón  egyenest  a  parkba  megyek,  az 
autómhoz. Maga bedugja a titkárt a kandallóba, és átköltözik az én szobámba. 
Azonnal felhívja telefonon Rollingot. Remélem jól az eszébe véste diktatúrám 
egész  gépezetét?  Először  jövök  én,  aztán  az  első  helyettesem:  a  titkos-
rendőrség főnöke, azután a második helyettesem: a propagandaosztály főnöke, 
aztán  a  harmadik  helyettesem:  a  provokációs  osztály  főnöke.  Utána  a 
háromszázak titkos tanácsa következik, élén Rollinggal. Ha még nem hülyült 
meg teljesen, mindezt jól bemagolhatta már… Vegye már le a nadrágját, az 
istenért!  Rollinggal  közölje  telefonon,  hogy  maga,  vagyis  Pierre  Harry, 
személyesen  áll  a  hadsereg  és  a  rendőrség  élére.  Komoly  harcra  kell 
felkészülnie, kedves barátom.



-     Bocsánat, és ha Rolling megismeri a hangomon, hogy nem maga 
beszél, hanem én…

- Végeredményben fütyülhet rá… Vagy diktátor, vagy nem.
- Kérem, kérem… tehát e pillanattól fogva én vagyok Pjotr Petrovics 

Garin?
- Sok  szerencsét  hozzá.  Élvezze  a  hatalmát.  Minden  utasítást 

megtalál az íróasztalon… Én most eltűnök…
Garin, éppúgy, mint a múltkor a tükör előtt, rákacsintott hasonmására, 

és eltűnt az ajtó mögött.

128.

Ahogy  Garin  -  egyedül  a  zárt  gépkocsiban  -  végigrobogott  a  város 
főútvonalain,  minden  kételye  szertefoszlott:  valóban  éppen  az  utolsó 
pillanatban  hordta  el  irháját.  A  munkásnegyedekben  és  a  külvárosokban 
százezres tömegek zajongtak… Itt-ott már forradalmi zászlók lengedeztek. Az 
utcákat  felborított  autóbuszokból,  az  ablakokon  át  kidobott  bútorokból, 
ajtókból,  lámpaoszlopokból,  vasrácsokból  sebtében  felépített  barikádok 
torlaszolták el.

Garin  tapasztalt  szeme  nyomban  észrevette,  hogy  a  munkások  jól 
vannak felfegyverezve. Teherautók törtek utat maguknak a tömegen keresztül, 
s gépfegyvereket, gránátokat, puskákat hordtak szét… Semmi kétség, ez csak 
Selga munkája lehetett…

Néhány órával előbb Garin még habozás nélkül csapatokat vetett volna 
harcba a felkelők ellen. Most azonban csak még idegesebben nyomta le az 
autó pedálját, s tovarobogott a tömeg között, amely átkozódva kiáltotta: „Le a 
diktátorral! Le a háromszázak tanácsával!"

A hiperboloid  Selga  kezére  került.  Ezt  már  tudták  a  felkelők,  úton-
útfélén erről beszéltek. Selga úgy vezényli a forradalmat, mint a karmester egy 
hősi szimfóniát.

Azok a hangszórók, amelyeket még az aranyláz idején Garin utasítására 
szereltek fel, most ellene dolgoztak: mindenfelé szétvitték az általános felkelés 
hírét.

Garin  hasonmása  -  Pjotr  Petrovics  minden  várakozása  ellenére  - 
erélyesen lépett fel, sőt nem is eredménytelenül. Elitcsapatai megostromolták 
a barikádokat. A rendőrség repülőgépekről gázbombákat dobott le. A lovasság 
karddal  kaszabolta  le  az  embereket  az  útkereszteződéseken.  Különleges 
brigádok feltörték az ajtózárakat, s behatolva a munkáslakásokba, mindenkit 
felkoncoltak.



De a felkelők makacsul tartották magukat. Más városokban, nagy ipari 
központokban erélyes támadásba mentek át. Déltájban már az egész országban 
fellángolt a forradalom…

Garin  gépkocsijának  tizenhat  hengeréből  minden  sebességet  kisajtolt. 
Viharsebesen száguldott végig a vidéki kisvárosok utcáin, disznókat, kutyákat 
ütött  el,  tyúkokon gázolt  keresztül.  Egyik-másik  járókelőnek még arra  sem 
volt  ideje,  hogy a szemét  kimeressze,  amikor  a  diktátor  hatalmas,  porlepte 
fekete kocsija eszeveszetten tülkölve és ponttá zsugorodva már el is  tűnt a 
kanyar mögött.

Csak néhány percre állt meg, hogy benzint vegyen fel és vizet töltsön a 
hűtőbe… Egész éjszaka száguldott.

Másnap reggelig még nem döntötték meg a diktátor hatalmát. A főváros 
lángokban állt  -  termitbombákkal  gyújtották fel  az utcákon vagy ötvenezer 
holttest feküdt. „Nesze neked, báró!" - mosolyodott el gúnyosan Garin, amikor 
néhány percre megállt, s a recsegő hangszórókon keresztül meghallotta ezeket 
a híreket…

Másnap öt órakor rálőttek a kocsijára…
Hót  órakor,  amikor  keresztülszáguldott  valamelyik  kisvároson, 

forradalmi zászlókat, és éneklő embereket látott…
A második éjszaka is megállás nélkül robogott nyugat felé, a Csendes-

óceán irányába. Pirkadatkor megállt, hogy megtöltse a benzintartályt - s ekkor 
felharsant a hangszóró sötét torkából Selga jól ismert hangja:

-    Győzelem,  győzelem!  Elvtársak,  kezemben  van  a  forradalom 
félelmetes fegyvere: a hiperboloid…

Garin  fogait  csikorgatta;  nem  hallgatta  tovább,  hanem  elrobogott. 
Reggel  tízkor  meglátta  az  első  plakátot  az  országúton;  egy  furnértáblán 
hatalmas betűkkel ez a szöveg volt olvasható:

„Elvtársak…  a  diktátort  élve  foglyul  ejtettük.  De  kiderült,  hogy  a 
diktátor  csak  Garin  hasonmása,  nem maga  Garin.  Pjotr  Garin  megszökött. 
Nyugat felé menekül… Elvtársak, legyetek éberek, tartóztassátok fel a diktátor 
autóját… (Itt az autó leírása következett.) Garin nem menekülhet a forradalmi 
törvényszék ítélete elől"…

Déltájban  Garin  arra  lett  figyelmes,  hogy  egy  motorkerékpár  követi. 
Lövéseket nem hallott, de tíz centiméterrel a feje fölött egy lőtt lyukat fedezett 
fel az autó üvegén. Tarkóját hideg levegő csapta meg. Teljes sebességgel egy 
domb mögé hajtott, majd bekanyarodott az erdős hegyek felé. Egy óra múlva 
már a hegyek között száguldott. A motor akadozni kezdett s végül bedöglött. 
Garin  kiugrott  a  kocsiból,  elcsavarta  a  kormányt,  letaszította  a  gépet  a 
meredélyen, s a hosszas üléstől elzsibbadt lábaival nagy nehezen felkapaszko-
dott a meredek hegyoldalon egy lucfenyőerdőbe.

Fentről látta, hogy három motorkerékpár száguld el az országúton.  A 
legutolsó motorkerékpár megállt. Derékig meztelen, fegyveres férfi ugrott le 
róla, s a szakadék fölé hajolt, ahol a diktátor tönkrezúzódott gépkocsija feküdt.



Az erdőben Pjotr Petrovics levetett magáról mindent, kivéve nadrágját 
és alsó trikóját, összevagdosta cipője bőrét, s gyalog indult el a legközelebbi 
vasútállomás felé.

Negyednapra  megérkezett  a  Los  Angeles  közelében  levő  elhagyott 
tengerparti  tanyára,  ahol  ott  függött  a  hangárban mindig  készenlétben  álló 
kormányozható léghajója.

129.

A hajnalpír megjelent a felhőtlen égbolton. Rózsaszínű pára lebegett az 
óceán felett.  Garin,  kihajolva  a  léghajó  csónakjának ablakán,  s  távcsövébe 
meredve, végre megpillantotta a mélységben a hullámokon dióhéjként ringó 
jacht karcsú testét. Ott szendergett a könnyű ködfátyolon átcsillámló víz sima 
tükrén.

A léghajó lassan leereszkedett. Csillogott a nap sugaraiban. A jachtról 
észrevették,  s  felvonták  a  lobogót.  Amikor  a  léghajó csónakja már  a  vizet 
súrolta, a jachtról is elindult egy csónak. A kormánynál Zoja ült. Garin alig 
ismert rá, úgy lesoványodott az arca. A léghajóról Garin beugrott a csónakba, 
s mosolyogva, mintha mi sem történt volna, leült Zoja mellé. Megveregette a 
kezét:

- Örülök, hogy látlak. Ne búsulj, kicsikém. Nem sikerült - hát nem 
sikerült. Annyi baj legyen. Majd kisütünk valami mást… no, mit lógatod az 
orrod?

Zoja komoran elfordult, hogy ne lássa Garin arcát.
- Most  temettem el  Jansent.  Elfáradtam.  Nekem most  már  minden 

mindegy.
A látóhatár szélén felbukkant a nap óriás gömbje, s ahogy a tenger, kék 

rónasága fölé gördült, a köd szertefoszlott, mint valami kísértet.
Olajosan  csillogó  fénysáv  húzódott  végig  a  tenger  tükrén,  s  fekete 

sziluettként rajzolódott ki rajta az Arizona három ferde árboca és két rácsos 
tornya.

- Fürdőt, reggelit és aludni - mondta Garin.

130.

Az  Arizona  az  Aranysziget  felé  vette  útját.  Garin  elhatározta,  hogy 
döntő csapást mér a felkelőkre: újra megkaparintja a nagy hiperboloidot és az 
aknát.



A jachton kidöntötték az árbocokat, a két hiperboloidot a hajó orrán és 
farán deszkákkal és vitorlavászonnal álcázták,  hogy megváltoztassák a hajó 
külsejét és észrevétlenül közelíthessék meg az Aranyszigetet.

Garin tele volt önbizalommal, erélyes volt és vidám - jó kedélye ismét 
visszatért.

Másnap reggel az első tiszt,  aki  Jansen halála után átvette a hajón a 
parancsnokságot, aggódva mutatott az égen megjelenő fürtös felhőkre. Ezek a 
fürtös felhők rohamosan gyülekeztek az óceán keleti része felől, s csakhamar 
elborították az égboltot, roppant magasan: vagy tíz kilométeres magasságban. 
Vihar közeledett, sőt, talán tájfun.

Garin,  aki  saját  gondolataival  volt  elfoglalva,  a  pokolba  küldte  a 
kapitányt.

-      Eh, mit, tájfun! Badarság. Növelje a sebességet…
A  kapitány  komoran  nézte  a  hídról  a  rohamosan  elboruló  égboltot. 

Parancsot adott, hogy zárják el a fedélzeti nyílásokat, rögzítsék a fedélzethez a 
csónakokat és mindent, amit elsodorhat a szélvihar.

Az óceán elsötétült. Hirtelen támadt szélrohamok fenyegető süvöltése 
figyelmeztette  a  tengerészeket  a  közeledő  veszélyre.  Azután  alacsonyan 
gomolygó felhők foglalták el az orkán első előhírnökeinek, a magasan lebegő 
fürtös felhőknek helyét. A szél egyre fenyegetőbben kavarta fel az óceán vizét, 
nyugtalanul fodrozódtak a hatalmas hullámok.

S most kelet felől alacsony, ólmos felhő közeledett; fekete volt, akár a 
báránybőr. A szélrohamok egyre tombolóbbak lettek. Hullámok csaptak át a 
hajó párkányán. S a hidegszürke hullámok púpjai már nemcsak fodrozódtak - 
a  szél  valóságos  fátylakat  szakított  le  róluk,  vízpermet  ködével  borítva  el 
mindent…

-   Menjenek le - mondta a kapitány Zojának és Garinnak. - Negyedóra 
múlva a tájfun középpontjában leszünk. A motorok itt már nem segítenek.

Tizenegy ballos szélerősséggel  rohanta meg az orkán az Arizonát.  A 
jacht  hullámhegyek  közé  temetkezve,  egyik  oldaláról  a  másikra  dőlt,  úgy, 
hogy  csupasz  alsó  része  egész  a  hajógerincig  látható  volt.  Már  nem 
engedelmeskedett sem a kormánynak, sem a hajócsavaroknak, és egyre szű-
külő csigavonalban sodródott a tájfun középpontja - vagy, ahogy a tengerészek 
nevezik: a tájfun „szeme" - felé.

Ez a „szem" amelynek átmérője olykor az öt kilométert is eléri, a tájfun 
forgási középpontja; a szél tizenkét ballos erővel száguld minden irányból a 
„szem" körül, s annak kerületén egyensúlyozza ki erőit.

Egy  ilyen  „szembe"  sodorta  most  az  örvény  a  hitvány  dióhéjként 
hányódó Arizonát.

A  fekete  felhők  úgyszólván  a  fedélzetet  súrolták.  Úgy  besötétedett, 
mintha  éjszaka  volna.  Recsegtek,  ropogtak  a  jacht  oldalai.  Az  emberek 
görcsösen  megkapaszkodtak  abba,  ami  éppen  kezük  ügyébe  került,  hogy 



halálra ne zúzzák magukat. A kapitány parancsot adott, hogy kötözzék a pa-
rancsnoki híd korlátjához.

Az Arizona egy hegy magasságú hullám tarajára röppent, majd oldalára 
dőlt és lezuhant a mélybe. S ekkor egyszerre vakító nap fénylett fel, hirtelen 
szélcsend  támadt,  s  áttetszően  zöld,  szikrázó  hullámóriások  -  tízemeletes 
folyékony üvegtornyok - ütköztek egymásnak fülsiketítő csattanással, mintha 
maga Neptun, a tengerek királya csapta volna össze dühvel két tenyerét…

Ez  volt  a  „szem"  a  tájfun  legveszedelmesebb  helye.  Itt  a  levegő 
függőlegesen felfelé áramlik, vízpárákat hajtva tíz kilométer magasságba, ahol 
a párák fürtös felhőfátylakká terülnek szét - azokká a fürtös felhőkké, amelyek 
a tájfun előhírnökei fenn az égbolton…

A hullámok mindent  lesodortak az Arizonáról:  a csónakokat éppúgy, 
mint a hiperboloidok rácsos tornyait, a kéményt éppúgy, mint a parancsnoki 
hidat a kapitánnyal együtt…

A  „szem",  körülötte  a  sötétség  és  a  kavargó  orkánok  gyűrűjével, 
tovaszáguldott az óceánon, magával sodorva az óriáshullámok zúzómalmába. 
szorult Arizonát.

A motorok kiégtek, a kormány leszakadt.

- Nem bírom tovább - nyögte Zoja.
- Egyszer  csak  vége  lesz  ennek  is… Ó,  ördög  és  pokol!  -  felelte 

rekedten Garin.
Mindketten siralmas állapotban voltak, összetörve, megtépázva - hiszen 

minduntalan nekiütődtek a falaknak és a bútoroknak. Garin homlokán mély 
seb  húzódott.  Zoja  a  kabin  padlóján  feküdt,  a  lerögzített  ágy  lábába 
kapaszkodva.  Az  emberekkel  együtt  a  szekrényekből  kiesett  könyvek  és 
bőröndök, díványpárnák és mentőövek, narancsok és széttört edények cserepei 
hányódtak kusza összevisszaságban a padlón.

-      Garin, nem bírom, dobj a tengerbe…
Egy rettenetes lökés elszakította Zoját az ágytól. Végiggurult a padlón. 

Garin átbukfencezett rajta, s nekiütődött az ajtónak…
Hatalmas csattanás, fülsiketítő ropogás. Alázuhanó víztömegek robaja. 

Emberek  jajveszékeltek.  A  kabin  romba  dőlt,  darabjaira  hullott  szét. 
Iszonyatos erejű vízáradat ragadta magával a két embert, s a zölden tajtékzó, 
hideg örvénybe vetette őket…

Amikor Garin kinyitotta szemét, vagy tíz centiméternyire az orrától egy 
kis remeterákot pillantott meg, amely félig már bebújt egy gyöngykagylóba, 
de most csápjait csodálkozva, mozgatva, tágra nyílt szemmel meredt rá. Garin 
végre feleszmélt: „Igen, élek"… De még sokáig nem volt képes felemelkedni. 
Oldalán feküdt, valami parti fövenyen. Jobb karja megsérült. Végül aztán, a 
fájdalomtól fintorogva, mégis megmozdította lábát és felült.



Nem messze tőle egy pálmafa állt; karcsú törzse hajladozott,  lombját 
friss  szél  borzolta… Garin  feltápászkodott,  s  kissé  támolyogva  megindult. 
Körös-körül, amerre csak nézett, napsütötte, zöldeskék hullámok gyűrűztek, s 
zúgva törtek meg az alacsony parton… Néhány tucat pálma tárta ki a szélnek 
legyezőszerű,  széles  leveleit.  A  homokban  itt  is,  ott  is  széttört  ládák, 
fadarabok,  rongyok,  kötelek  hevertek…  Mindössze  ennyi  maradt  meg  az 
Arizonából, amely egész legénységével együtt elpusztult, pozdorjává zúzódott 
a korallsziget szirtjein.

Garin bicegve megindult a kis sziget belsejébe, arrafelé, ahol alacsony 
bozót  és  élénkzöld  fű  nőtte  be  a  magasabb  fekvésű  helyeket.  Itt  akadt  rá 
Zojára: hanyatt feküdt, széttárt karokkal. Garin lekuporodott melléje, de nem 
merte  megérinteni,  nehogy éreznie  kelljen a  halál  hidegét.  Ámde Zoja élt: 
szempillája megrebbent, cserepes, összetapadt ajkát kinyitotta.

Volt  a  kis  korallszigeten  egy  tavacska  is:  esővízből  gyűlt  össze, 
kesernyés volt, de iható. A zátonyokon kisebb-nagyobb kagylókat, polipokat 
és  ollótlan  rákokat  találtak  -  egyszóval  mindazt,  ami  valaha  az  ősember 
táplálékául  szolgált.  A pálmafalevelek  pedig  a  ruhát  pótolták,  és  védelmet 
nyújtottak a déli nap ellen.

Valahogy  eléldegélhetett  itt  két  ember,  akiket  a  sors  csupaszra 
vetkőztetett, és erre a csupasz földre vetett ki… S Garin és Zoja a Csendes-
óceán végtelen vizeinek ezen az elhagyott  kis  szigetecskéjén  kezdték el  új 
életüket. Még azt sem remélhették, hogy elhalad arra egy hajó, észreveszi őket 
és felveszi fedélzetére.

Garin kagylót szedett, vagy ingét hálónak használva az édesvizű tóban 
halászott. Zoja nagy kincset talált egy ládában, amelyet az Arizonáról vetett 
partra az ár:  ötven példányt abból a fényűző kiállítású könyvből, amely az 
Aranyszigeten  építendő paloták  és  szórakozó pavilonok terveit  tartalmazta. 
Ezen  kívül  benne  voltak  azok  a  törvények  és  rendelkezések  is,  amelyek 
Madame Lamolle-nak, a világ uralkodónőjének udvari etikettjét szabályozták.

A  pálmalombokból  összetákolt  kaliba  árnyékában  Zoja  naphosszat 
lapozgatott  ebben  a  könyvben,  amelyet  csillapíthatatlan  fantáziája  alkotott 
meg. Az aranyba és szattyánbőrbe kötött könyv többi negyvenkilenc példányát 
Garin szélvédő sövénynek használta fel.

Garin és Zoja nem beszélgettek egymással. Miért is beszélgettek volna. 
És miről? Egész életükben magányos emberek voltak; most végre megkapták, 
amit kerestek: a teljes magányt.

Egy ideig számolták a napokat, de aztán belezavarodtak, s végül abba is 
hagyták.  Amikor  viharok  tomboltak  a  sziget  felett,  a  kis  tó  megtelt  friss 
esővízzel.  Aztán  hosszú  hónapok  következtek,  amikor  a  felhőtlen  égről 
kegyetlenül tűzött a perzselő nap. Ilyenkor kénytelenek voltak poshadt vizet 
inni…



Talán  még  mai  napig  is  ott  él  Garin  és  Zoja  ezen  a  kis  szigeten, 
puhányokat és osztrigát gyűjtögetve. Ha jóllaktak, Zoja leül, hogy lapozgasson 
könyvében  és  gyönyörködjék  a  csodálatos  tervekben  -  a  palotákban,  ahol 
márványoszlopok  és  virágok  közt  az  ő  pompás  márványszobra  emelkedik. 
Garin pedig magára teríti szétfoszló zakóját, orrát a homokba fúrja, s horkolva 
alussza az igazak álmát. És ki tudja, milyen érdekes kalandokat él át ő is -  
álmában!


