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Dowell professzor feje 
 
 
Fordította Magos László  



Az első találkozás 
 
– Foglaljon helyet. 
Marie Laurent leült a mély bőr karosszékbe. Miközben Kern professzor 

felbontotta a borítékot, és a levelet olvasta, Laurent futólag körülnézett a 
szobában. 

Milyen komor helyiség! Dolgozni azonban jól lehet benne, nincs ami 
elvonja a figyelmet. A sötét ernyős lámpa fénye csak a könyvekkel, 
kéziratokkal, nyomdai levonatokkal zsúfolt íróasztalt világítja meg. A nehéz, 
fekete tölgyfa bútort alig látni. Sötét a falikárpit, sötétek a függönyök. Csupán 
a masszív könyvszekrényekben sorakozó préselt gerincű könyvek arany betűi 
csillámlanak a félhomályban. Az ódon óra hosszú ingája kimérten és 
egyenletesen leng. 

Laurent Kernre nézett, és önkéntelenül elmosolyodott: a professzor 
tökéletesen beleillett a szoba stílusába. Testes, markáns alakját mintha 
tölgyfából faragták volna: szinte része volt a berendezésnek. Teknőckeretes 
szemüvege akár két óraszámlap. Hamuszürke szeme ingaként mozgott, ahogy 
sorról sorra olvasta a levelet. Kampós orra, a szem, a száj egyenes metszése, 
szögletes, kiugró álla úgy hatott, mint egy kubista szobrász stilizált dekorációs 
maszkja. 

“Kandallóra való halotti maszk” – gondolta Laurent. 
– Sabatier kolléga beszélt már magáról. Igen, munkatársra van szükségem. 

Maga orvosnő? Nagyszerű. Negyven frank egy napra. Elszámolás hetenként. 
Reggeli, ebéd. De van egy feltételem... 

Kern professzor, sovány ujjával az asztalon dobolva, meglepő kérdést tett 
fel: 

– Tud hallgatni? A nők mind fecsegők. Maga nő, és ez hiba. Szép, és ez 
még nagyobb hiba. 

– De milyen kapcsolatban van ez a...  
– A legszorosabb kapcsolatban. A szép nő – dupla nő. Azaz, duplán 

megvannak benne a női gyarlóságok. Magának lehet férje, barátja, vőlegénye. 
Akkor aztán elvitte az ördög a titkokat. 

– De... 
– Semmi “de”! Némának kell lennie, mint a hal. Hallgatnia kell mindenről, 

amit itt lát. Elfogadja a feltételt? Figyelmeztetem: a feltétel megszegése az ön 
számára szerfelett kellemetlen következményekkel járna. Szerfelett 
kellemetlen következményekkel. 

Laurent zavarban volt, de érdeklődése már felébredt. 
– Elfogadom, ha nincs mögötte... 



– Bűntény? Azt akarta mondani? Teljesen nyugodt lehet. Semmiféle 
felelősség nem hárul magára... Az idegei rendben vannak? 

– Egészséges vagyok... Kern professzor bólintott. 
– Családjában nem voltak alkoholisták, neuraszténiások, epilepsziások, 

elmebajosok? 
– Nem. 
Kern ismét bólintott. 
Sovány, hegyes ujjával megnyomta a villanycsengő gombját. 
Az ajtó zajtalanul kinyílt. 
A szoba félhomályában, mint előhívott fotólemezen, Laurent először csak 

egy szempár fehérjét látta, azután lassan kibontakozott egy néger férfi fényes, 
csillogó arca. A sötét haj és ruha egybeolvadt a sötét ajíófüggönnyel. 

– John! Mutassa meg Laurent kisasszonynak a laboratóriumot. 
A néger intett a fejével Laurent-nak, hogy kövesse, és kinyitott egy másik 

ajtót. 
A lány vaksötét szobába jutott. 
Kattant a kapcsoló, és négy tejüvegű félgömb erős fénye öntötte el a 

szobát. Laurent akaratlanul a szeme elé kapta a kezét. A komor dolgozószoba 
félhomálya után a fehér falak szinte vakítottak... Villogott a szekrények 
üvegje, csillogtak a polcokon a sebészműszerek. Hideg fényben égtek a 
Laurent előtt ismeretlen acél- és alumínium készülékek. A réz alkatrészeken 
puha, sárga fényfoltok remegtek. Egyenes és hajlított csövek, lombikok, 
üveghengerek... Üveg, gumi, fém... 

A szoba közepén jókora boncasztal. Mellette üvegdoboz; emberi szív 
lüktetett benne. A szívtől csövek vezettek tartályokhoz. 

Laurent elfordította a fejét, és hirtelen megpillantott valamit, amitől úgy 
összerázkódott, mintha áramütés érte volna. 

Emberi fej nézett rá – csupán fej, törzs nélkül. 
Négyszögletes üveglapra volt erősítve. A lapot négy magas, csillogó 

fémláb tartotta. Az elmetszett artériáktól és vénáktól immár párosával 
összekötött csövek vezettek az üveglap nyílásán át a tartályokhoz. Egy 
vastagabb cső a torokból jött ki, és egy jókora hengerrel volt összekötve. A 
hengereken és tartályokon Laurent csapokat, manométereket, termométereket 
és számára ismeretlen más műszereket látott. 

A fej érdeklődve és szomorúan, pislogó szemmel nézett a lányra. Nem 
lehetett semmi kétség: a testtől elválasztott fej önálló és tudatos életet élt. 

A megrázó benyomás ellenére Laurent figyelmét nem kerülhette el, hogy a 
fej bámulatosán hasonlít a nemrég elhunyt híres tudósra, Dowell 
sebészprofesszorra, aki arról volt nevezetes, hogy friss hullákból kivett 
szervek életre keltésével kísérletezett. Laurent nemegyszer hallgatta ragyogó 



előadásait, jól emlékezetébe véste a magas homlokot, a jellegzetes arcélt, a 
hullámos, ezüstösen őszülő, sűrű, szőke hajat, a kék szemet... Igen, ez itt 
Dowell professzor feje. Csak az ajka és az orra lett vékonyabb, a halántéka és 
orcája beesett, szeme mélyebbre süppedt üregében, és fehér bőre sötétsárgára 
színeződött, mint a múmiáké. De a szemében élet és értelem csillogott. 

Laurent, mint akit megbabonáztak, nem tudta levenni tekintetét erről a kék 
szempárról. 

A fej hangtalanul mozgatta ajkát. 
Ez már túlságosan sok volt Laurent idegeinek. A lányt ájulás környékezte. 

A néger megfogta, és kivezette a laboratóriumból. 
– Ez rémes, rémes... – hajtogatta Laurent, és a karosszékbe rogyott. 
Kern professzor szótlanul dobolt az asztalon.  
– Mondja, kérem, ez a fej csakugyan... 
– Dowell professzoré? Igen, az ő feje. Nagyra becsült, elhunyt kollégám, 

Dowell professzor feje, amelyet én életre keltettem. Sajnos, csak a fejet 
tudtam feltámasztani. De egyszerre nem sikerülhet minden. Szegény Dowell 
ma még gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Mikor halálán volt, 
felajánlotta testét a tudománynak, folytassuk rajta a korábban együtt végzett 
tudományos kísérleteket. “Egész életemet a tudománynak szenteltem. 
Szolgálja halálom is a tudományt. Holttestemben inkább egy tudós barátom 
vájkáljon, mint a temetőbogár” – így rendelkezett Dowell professzor. 
Nemcsak a szívét sikerült felélesztenem, hanem a tudatát, köznyelven: a 
“lelkét” is feltámasztottam. Mi ebben a rémes? Az emberek mindmáig 
iszonyúnak tartják a halált. Hát a halottainkból való feltámadás nem sok ezer 
éves álma az emberiségnek? 

– Én inkább a halált választanám, mint az ilyen feltámadást. 
Kern professzor bizonytalan kézmozdulatot tett. 
– Természetesen ennek is megvannak a maga kellemetlenségei a 

föltámadott számára. Szegény Dowellnek kényelmetlen lenne közönség előtt 
mutatkozni ilyen... hiányos külsővel. Ezért tartjuk titokban a kísérletet. Többes 
számban mondom, mert Dowellnek is ez a kívánsága. Ráadásul a kísérlet még 
nem ért véget. 

– És Dowell professzor, azaz a feje, hogy fejezte ki ezt a kívánságát? Tud 
beszélni? 

Kern professzor egy pillanatig zavartan hallgatott. 
– Nem... Dowell professzor feje nem beszél. De hall, ért, és arcjátékkal 

felelni tud. 
S hogy másra terelje a szót, megkérdezte: 
– Tehát elfogadja az ajánlatomat? Nagyszerű. Holnap reggel kilenckor 

várom. Ne feledje: hallgatni, hallgatni és hallgatni. 



 
A tilos csap titka 
 
Marie Laurent-nak nem könnyű élet jutott osztályrészül. Tizenhét éves 

volt, amikor apja meghalt. Attól kezdve a fiatal lány vállára nehezedett a beteg 
anyjával való törődés gondja. Az apa után maradt kevéske pénz nem sokáig 
tartott. Marie tanult, és eltartotta a családot. Néhány évig egy napilapnál 
dolgozott mint éjszakai korrektor. Az orvosi diploma megszerzése után 
hasztalan keresett állást. Ajánlatot kapott, hogy utazzék Új-Guineába, ahol 
sárgaláz tombolt. De Marie a beteg anyjával nem vállalkozhatott a nagy útra, 
elszakadni pedig nem akart tőle. Kern professzor ajánlata kiutat ígért a nehéz 
helyzetből. 

Noha a munkát roppant különösnek találta, Marie szinte habozás nélkül 
elfogadta. 

Nem tudta, hogy Kern professzor, mielőtt felvette volna, gondosan 
informálódott róla. 

Már két hete dolgozott Kernnél. Feladata nem volt bonyolult. Reggeltől 
estig figyelnie kellett a fejet életben tartó készülékeket. Éjszakára John 
váltotta fel. 

Kern professzor megmagyarázta, miként bánjon a tartályokcsapjaival. 
Rámutatott egy nagy hengerre, amelytől vastag cső vezetett a fej 
gégerészéhez, és a legszigorúbban megtiltotta, hogy kinyissa a henger csapját. 

– Ha a csapot elfordítja, a fejnek rögtön vége. Egyszer majd elmagyarázom 
magának a fej táplálási rendszerét és a henger jelentőségét. Egyelőre elég 
annyit tudnia, hogyan kell bánnia a készülékekkel. 

Ám Kern egyáltalán nem sietett a megígért magyarázattal. 
A fej egyik orrlyukába kicsi hőmérő volt helyezve. Meghatározott órában 

ki kellett venni és feljegyezni a hőmérsékletet. A tartályok is 
termométerekkel,és manométerekkel voltak felszerelve. Laurent figyelte a 
folyadékok hőmérsékletét és a tartályokban levő nyomást. A jól 
beszabályozott készülékek óramű pontossággal működtek, semmiféle 
vesződség nem volt velük. A halántékhoz szorított műszer rendkívüli 
érzékenységgel jegyezte fel az érverést, automatikusan írta a görbét. A 
szalagot naponta cserélték. A tartályokat Laurent távollétében, munkába 
érkezése előtt töltötték meg. 

Marie lassanként megszokta a fejet, sőt össze is barátkozott vele. 
Reggelenként, amikor a mozgástól és a friss levegőtől kipirult arccal 

belépett a laboratóriumba, a fej bágyadtán rámosolygott, szemhéját lecsukva 
üdvözölte. 



A fej nem tudott beszélni. De közte és Laurent között hamarosan kialakult 
valamiféle, noha igen korlátozott, egyezményes nyelv. A szemhéjak 
lebocsátása azt jelentette: “igen”, felhúzásuk: “nem”. Valamicskét segített a 
hangtalanul mozgó ajak is. 

– Ma hogy érzi magát? – kérdezte Laurent. 
A fejen “mosoly árnyéka” suhant át, szemhéját lebocsátotta: “Köszönöm, 

jól.” 
– Hogy töltötte az éjszakát? Ugyanaz az arcjáték. 
A kérdések után Laurent gyorsan elvégezte reggeli teendőit. Ellenőrizte a 

készülékeket, a hőmérsékletet, a pulzust. Mindent bejegyzett a naplóba. 
Azután rendkívül vigyázatosan alkoholos vízzel és puha szivaccsal lemosta a 
fejet, vattával kitörülte a fülkagylókat. Leszedte a szempillákon csüngő 
vattacsomócskát. Rendbe szedte a hajat. 

Keze fürgén és ügyesen járt. Dowell professzor arcán elégedettség 
tükröződött. 

– Ma csodálatosan szép napunk van – mondta Laurent. – Gyönyörű kék az 
ég. A levegő hideg és tiszta. Az ember teli tüdővel kíván lélegzeni. Nézze, 
milyen ragyogóan, szinte tavasziasan süt a nap. 

A professzor ajka szomorúan legörbült. Szeme bánatosan pillantott ki az 
ablakon, majd megpihent Laurent-on. 

A lány elpirult; haragudott magára. Finom női ösztönével kerülni szokta-a 
beszélgetést minden olyasmiről, ami a fej számára elérhetetlen volt, és 
fölöslegesen emlékeztette testi létezésének nyomorúságára. 

Marie szánalmat érzett a fej iránt, mint anya a tehetetlen gyermek iránt, akit 
a természet megrövidített. 

– No akkor dolgozzunk egy kicsit! – mondta Laurent sietve, hogy 
helyrehozza a hibát. 

Reggelenként, Kern professzor megérkezéséig, a fej olvasott. Laurent 
behozott egy csomó friss orvosi folyóiratot és könyvet, s megmutatta neki. A 
fej megnézte őket, és az őt érdeklő cikknél a szemöldökét mozgatta. Laurent 
állványra helyezte a folyóiratot, és a fej belemerült az olvasásba. Laurent 
figyelte a fej szemét, és kitalálta, melyik sornál tart, s idejében lapozott. 

Mikor a margóra jelet kellett tenni, a fej a maga módján közölte ezt, és 
Laurent végighúzta ujját a sorokon, figyelte a fej szemét, és ceruzájával vonást 
húzott a margóra. 

Laurent nem értette, miért van szükség a jelekre, ám az arcjáték szegényes 
nyelvezetétől nem remélhetett magyarázatot, ezért nem is kérdezősködött. 

Egyszer azonban, amikor Kern távollétében átment a professzor szobáján, 
az íróasztalon ott látta a folyóiratokat a fej utasítására tett jelekkel. Egy 



papírlapon pedig felfedezte a megjelölt részek másolatát, a professzor keze 
írásával. Ez gondolkodóba ejtette Laurent-t. 

Most, ahogy ez eszébe jutott, nem állta meg, hogy meg ne kérdezze a fejet. 
Talán sikerül valamiképpen felelnie. 

– Mondja, miért jelölünk meg egyes részeket a tudományos cikkekben? 
Dowell professzor arcán bosszús és türelmetlen kifejezés jelent meg. A fej 

sokatmondóan Laurent-ra nézett, azután a csapra, amelytől a cső a torokhoz 
vezetett, és kétszer felvonta szemöldökét. Ez kérést jelentett. Laurent 
megértette, és a fej azt kívánja, hogy nyissa ki a tilos csapot. A fej már nem 
először kérte ezt tőle. De Laurent a maga módján értelmezte a fej kívánságát: 
minden bizonnyal végezni akar örömtelen életével. És Laurent nem merte 
kinyitni a tilos csapot. Nem akarta, hogy ő legyen a vétkes a fej halálában, félt 
a felelősségre vonástól, féltette az állását. 

– Nem, nem – felelte ijedten. – Ha kinyitom a csapot, ön meghal. Nem 
akarom, nem tudom, nem merem magát megölni. 

A türelmetlenségtől és a tehetetlenség tudatától Dowell arca görcsösen 
megrándult. 

Háromszor egymás után energikusan felhúzta szemhéját... 
“Nem, nem, nem. Nem halok meg!” – Laurent így értelmezte. S tétovázott. 
A fej hangtalanul mozgatni kezdte az ajkát. Laurent-nak úgy rémlett, azt 

akarja mondani: “Nyissa ki. Nyissa ki. Könyörgök!...” 
Laurent-t rettentő kíváncsiság furdalta. Érezte, hogy itt valami titok 

lappang. 
A fej szemei határtalan szomorúsággal néztek; kértek, könyörögtek, 

követeltek. Mintha az emberi értelem minden ereje, a végsőkig feszített akarat 
bennük összpontosulna. 

Laurent döntött. 
Szíve vadul dobogott, keze remegett, mikor óvatosan kinyitotta a csapot. 
A fej torkából sziszegés tört elő. Laurent gyönge, tompa, rekedt hangot 

hallott; úgy nyekergett és surrogott, mint az elromlott gramofon: 
– Kö-szö-nöm... 
A tilos csap kiengedte a hengerbe sűrített levegőt. A levegő áthaladt a 

torkon, mozgásba hozta a hangszalagokat, így a fej beszélni tudott. A 
gégeizmok és szalagok már nem működtek szabályosan, a levegő sziszegve 
haladt át a torkon akkor is, mikor a fej nem beszélt. 

Dowell professzor arca elégedettséget fejezett ki. 
Ebben a pillanatban léptek hallatszottak Kern szobája felől, kattant a zár (a 

laboratórium ajtaja a dolgozószoba felől állandóan kulcsra volt zárva), 
Laurent-nak alig maradt ideje elzárni a csapot. A sziszegés a torokban 
megszűnt. 



Kern professzor lépett be. 
 
Megszólal a fej 
 
Egy hét telt el azóta, hogy Laurent felfedezte a tilos csap titkát. 
Ezalatt Laurent és a fej között még barátibb kapcsolat alakult ki. Amikor 

Kern professzor az egyetemre vagy a klinikára ment, Laurent kinyitotta a 
csapot, gyenge levegőáramlatot bocsátott a torokba, hogy a fej suttogva 
beszélni tudjon. Laurent is halkan beszélt. Vigyázott, nehogy a néger 
meghallja beszélgetésüket. 

Társalgásuk szemmel láthatóan jó hatást tett Dowell professzor fejére. 
Szeme elevenebb lett, még a bánat barázdái is kisimultak az orrtövén. 

A fej sokat és szívesen beszélt, mintha kárpótolná magát a hosszú, 
kényszerű hallgatásért. 

Az elmúlt éjjel Laurent kisasszony Dowell professzor fejéről álmodott. 
Mikor felébredt, azon töprengett, vajon szokott-e álmodni Dowell feje? 

– Álmodom-e?... – suttogta a fej. – Igen, vannak álmaim. S nem tudom, 
bánatot vagy örömet szereznek-e többet. Álmomban egészséges, erőtől 
duzzadó vagyok, és ébredéskor kétszeresen nyomorultnak érzem magam. 
Nyomorultnak a szó fizikai és erkölcsi értelmében egyaránt. Hiszen meg 
vagyok fosztva mindentől, ami az emberek számára elérhető. Csupán a 
gondolkodás képessége maradt meg. “Gondolkodom, tehát vagyok” – idézte a 
fej keserű mosollyal Descartes szavait. – Vagyok... 

– És mit lát álmában? 
– Jelenlegi állapotomban még sose láttam magamat. Csak olyannak, 

amilyen egykor voltam... Látom hozzátartozóimat, barátaimat... Nemrégiben 
elhunyt feleségemmel álmodtam, átéltem vele szerelmünk tavaszát. Betty 
valaha mint páciens fordult hozzám; az autóból kilépve felsértette a lábát. Első 
találkozásunk a rendelőmben történt. Valahogy mindjárt rokonszenvesnek 
találtuk egymást. A negyedik vizit után azt mondtam neki, nézze meg a 
menyasszonyom arcképét, ott van az íróasztalomon. “Feleségül veszem, ha ő 
is úgy akarja” – mondtam. Betty az asztalhoz lépett, és egy kis tükröt látott 
rajta; belepillantott, elnevette magát, és így szólt: “Azt hiszem... nem fog 
nemet mondani.” Egy hét múlva a feleségem volt. Ez a jelenet nemrég 
lejátszódott előttem álmomban... Betty itt halt meg, Párizsban. Tudja, 
Amerikából jöttem át, az európai háború idején. Itt katedrát ajánlottak fel, és 
én elfogadtam, hogy a drága sír közelében élhessek. Feleségem csodálatos nő 
volt... 

A fej arca sugárzott a visszaemlékezés örömétől, de aztán mindjárt 
elkomorult. 



– Mily végtelen messzeségbe távolodott az idő. Tűnődve hallgatott. A 
levegő halkan sziszegett a torokban. 

– Múlt éjjel a fiamat láttam álmomban. Nagyon szeretném még egyszer 
látni, de nem merem kitenni ekkora megpróbáltatásnak... Az ő számára 
meghaltam. 

– Felnőtt férfi már? Hol van most? 
– Igen, felnőtt férfi. Majdnem egykorú magával, vagy talán valamivel 

idősebb is. Egyetemet végzett. Jelenleg Angliában kell lennie, anyai 
nagynénjénél. Bizony, jobb lenne nem álmodni. De nemcsak álmok gyötörnek 
– folytatta rövid hallgatás után. – Ébrenlétemkor álérzések kínoznak. 
Bármennyire furcsa, néha úgy rémlik, érzem a testemet. Hirtelen teli tüdővel 
lélegzeni szeretnék, nyújtózkodni, széttárni a karomat, ahogy az ülésbe 
belefáradt ember teszi. Olykor meg köszvényes fájdalmat érzek a bal 
lábamban. Ugye, milyen mulatságos? Bár maga mint orvos, ezt megérti. A 
fájdalom olyan reális, hogy önkéntelenül is lenézek az üvegen át, és persze, 
nem látok mást, csak az üres térséget, a padló kőlapjait... Néha úgy érzem, 
hogy mindjárt fulladási rohamot kapok, és akkor szinte elégedett vagyok 
“halál utáni létemmel”, mert legalább az asztmától megszabadított... Mindez 
persze az agysejtek reflexműködése... 

– Szörnyű! – szakadt ki Laurent-ből. 
– Igen, szörnyű... Különös, az életben úgy tetszett, hogy csak agymunkát 

végzek. Szinte észre se vettem, hogy testem is van, annyira elmerültem 
tudományos munkámban. És csak most eszméltem rá, mit vesztettem. Most 
aztán, ahogy az életben soha, eszembe jut a virágok illata, a friss szénaillat 
valahol az erdő szélén, a hosszú gyalogtúra, a tenger hullámainak 
csobbanása... Nem vesztettem el a szagló- és tapintóérzékemet, és a többit 
sem, de el vagyok szakítva a változatos világ közvetlen érzékelésétől. A 
szénaillat a mezőn kellemes, ahol ezernyi más érzékeléshez kapcsolódik: az 
erdő illatához, a kihunyó alkonyfény szépségéhez, az erdei madarak 
dalolásához. A mesterséges szagok nem pótolhatják a természeteseket. 
“Rózsa”-parfüm virágillat helyett? Ez éppoly kevéssé elégítene ki, mint az 
éhezőt a pástétom szaga pástétom helyett. Testemmel együtt elvesztettem a 
világot is – a tárgyak mérhetetlen, gyönyörű világát, az észre nem vett 
tárgyakét, amelyeket meg lehet fogni, és ugyanakkor érezni a testünket, 
magunkat. Ó, mily szívesen odaadnám csalóka létemet azért az örömért, hogy 
a saját kezemben erezhessem egy közönséges kövezetkocka súlyát! Ha tudná, 
mekkora örömet szerez a szivacs érintése, mikor reggelenként megmossa az 
arcomat. Hiszen a tapintás az egyetlen lehetőség számomra, hogy a reális 
dolgok világában erezzem magam... Én magam csak annyit tehetek, hogy 
nyelvem hegyével megérintem kiszáradt ajkamat. 



Aznap este Laurent szórakozottan és izgatottan tért haza. Idős anyja szokás 
szerint teával és hideg ennivalóval várta, de Marie hozzá se nyúlt a 
szendvicsekhez, sietve felhajtott egy pohár citromos teát, és felállt, hogy 
szobájába menjen. Anyja éber pillantása megakadt rajta. 

– Bánt valami, Marie? Talán valami kellemetlenség a munkahelyeden? 
– Nem, semmi, mama, csak elfáradtam, és fáj a fejem... Korán lefekszem, 

majd elmúlik. 
Anyja nem tartotta vissza, sóhajtott, és mikor egyedül maradt, 

elgondolkozott. 
Mióta elfoglalta új állását, Marie nagyon megváltozott. Ideges, zárkózott 

lett. Anya és lánya mindig jó barátok voltak. Sosem volt közöttük titok. De 
most van. Az idős asszony megérezte, hogy lánya titkol valamit előtte. Ha 
munkájáról kérdezte, Marie kurtán és habozva felelt. 

– Kern professzor otthoni rendelőjében gyógyítja az orvosi szempontból 
különösen érdekes fekvő betegeket. És én ápolom őket. 

– Miféle betegségben szenvednek? 
– A legkülönbözőbbekben. Vannak igen súlyos esetek... – Marie 

elkomorult és másra terelte a szót. 
Anyját nem elégítették ki a válaszok. Kerülő úton is megpróbált 

érdeklődni, de azon kívül, amit amúgy is hallott a lányától, semmit se sikerült 
megtudnia. 

“Csak nem szerelmes Kernbe, és talán reménytelenül, viszonzás nélkül?...” 
– gondolta. De mindjárt meg is cáfolta magát; lánya nem titkolná előle 
érzelmeit. Meg aztán Marie igazán csinos. Kern pedig legényember. És ha 
Marie csakugyan beleszeretett, Kern úgyse tudna ellenállni. Még egy ilyen 
Marie nincs ezen a földön. Nem, nem, itt valami más lappang... Sokáig nem 
bírt elaludni, csak forgolódott magasra polcolt párnáin. 

Marie sem aludt. Eloltotta a lámpát, hogy anyja azt higgye, már alszik, s 
kitágult szemmel ült az ágyban. Felidézte magában a fej minden szavát, és 
megpróbálta magát a helyébe képzelni: nyelvével megérintette ajkát, 
szájpadlását, fogait, és azt gondolta: 

“Ez minden, amit a fej megtehet. Megharaphatja ajkát, nyelve hegyét. 
Mozgathatja szemöldökét. Kinyithatja, becsukhatja a szemét és a száját. 
Egyetlen mozdulattal se többet. Nem, még a homlokát is Táncolhatja kicsit. És 
ezzel kész...” 

Marie lehunyta és kinyitotta szemét, fintorokat vágott. Ó, ha most látná az 
anyja! Bizonnyal azt hinné, hogy megőrült. 

Azután a vállát, a térdét, a kezét kezdte tapogatni, a mellét simogatta, ujjait 
a hajába mélyesztette. 



– Istenem! – suttogta. – Milyen boldog vagyok! Mennyi mindenem van! 
Milyen gazdag vagyok! És nem tudtam, nem éreztem ezt! 

A kimerültség legyőzte a fiatal testet. Marie szeme lecsukódott. S akkor 
meglátta Dowell fejét. Figyelmesen és bánatosan nézett rá. A fej leugrott 
asztalkájáról, és repülni kezdett. Marie előtte futott. Kern héjaként csapott le a 
fejre. Zegzugos folyosók... Zárt ajtók... Marie sietve ki akarta nyitni őket, de 
az ajtók nem engedtek. Kern majdnem utolérte a fejet, a fej ott fütyült, 
sziszegett már a fülénél... Marie hallotta a lihegését. Szíve vadul dobogott, 
szapora ütései fájón lüktettek egész testében. Hideg futkározott a hátán... 
Újabb és újabb ajtókat próbált kinyitni... Jaj, de szörnyű!... 

– Marie! Marie! Mi van veled? Ébredj már, Marie! Jajgatsz... 
Ez már nem álom. Anyja ott áll az ágy fejénél, és ijedten simogatja a haját. 
– Nincs semmi baj, mama. Rosszat álmodtam. 
– Túlságosan gyakran vannak rossz álmaid, gyermekem... 
Az öregasszony sóhajtozva kimegy, Marie pedig egy ideig még nyitott 

szemmel, hevesen dobogó szívvel fekszik. 
– Kezdenek tönkremenni az idegeim – suttogja, és ezúttal valóban mély 

álomba merül. 
 
Halál vagy gyilkosság? 
 
Laurent egyszer elalvás előtt orvosi lapokat nézegetett, és elolvasta Kern 

professzor cikkét az új tudományos kutatásokról. Cikkében Kern más 
tudósokra hivatkozott, akik ugyanezen a területen végeznek munkát. Idézeteit 
tudományos folyóiratokból és könyvekből szedte, s ezek hajszálra 
megegyeztek azokkal, amelyeket a fej utasítására Laurent reggelenként 
aláhúzott. 

Másnap, mihelyt alkalom nyílt rá, hogy beszéljen a fejjel, Laurent 
megkérdezte: 

– Mivel foglalkozik Kern professzor a laboratóriumban az én 
távollétemben? 

A fej, némi habozás után, így felelt: 
– Folytatjuk tudományos munkánkat. 
– Tehát ezeket a jeleket neki tesszük? De tudja-e, hogy a maga munkáját a 

saját nevén közli? 
– Sejtettem. 
– De hiszen ez felháborító! Hogyan engedheti meg? 
– Mi mást tehetnék? 
– Ha maga nem tud, én majd teszek! – kiáltott fel haragosan Laurent. 



– Csöndesebben... Hasztalan... Az én helyzetemben igazán nevetséges 
lenne igényt tartani a szerzői jogokra. Pénz? Minek az nekem? Dicsőség? Mit 
adhat nekem a dicsőség?... Meg aztán... ha mindez kiderül, a munka nem 
fejeződhet be. Holott nekem is érdekem, hogy eljusson a befejezésig. 
Megvallom, szeretném látni fáradozásom eredményét. 

Laurent elgondolkozott. 
– Igen, az olyan ember, mint Kern, mindenre képes – mondta halkan. – 

Kern professzor azt mondta nekem, mikor felvett, hogy ön gyógyíthatatlan 
betegségben halt meg, és végrendeletileg tudományos kutatások céljára hagyta 
a testét. Igaz ez? 

– Nehéz beszélnem erről. Lehet, hogy tévedek. Igaz, de talán... nem 
egészen. Kern az asszisztensem volt. Munkám célja abban az időben a testről 
levágott emberi fej felélesztése volt. Az előkészítő munkát teljesen 
befejeztem. Már életre keltettünk állati fejeket, de úgy véltük, mindaddig nem 
kür toljuk ki eredményeinket, amíg nem sikerül életre kelteni és bemutatni 
emberi fejet. Az utolsó kísérlet előtt, amelynek sikerében egy pillanatig sem 
kételkedtem, átadtam Kernnek a kéziratomat, amelyben leírtam egész 
tudományos munkásságomat, hogy rendezze sajtó alá. Egyidejűleg egy másik 
tudományos problémán is dolgoztunk, s ezzel is közel jutottunk a 
megoldáshoz. Abban az időben tört rám az a szörnyű asztmaroham. Az asztma 
egyike azoknak a betegségeknek, amelyeket mint tudós megpróbáltam 
legyőzni. Köztem és a betegség közt régóta folyt a küzdelem. Csak az volt a 
kérdés, melyikünk kerül ki belőle győztesen? Tudtam, hogy a betegség 
győzhet. Testemet valóban anatómiai vizsgálatok céljára hagytam, bár nem 
hittem volna, hogy éppen a fejemet keltik életre. Mondom, az utolsó roham 
alatt Kern mellettem volt, és orvosi segítséget nyújtott. Adrenalint adott be 
nekem. Meglehet... az adag túlságosan nagy volt, vagy talán az asztma végzett 
velem. 

– No és azután? 
– Asphyxia (fulladásos roham), rövid agónia – és halál, ami számomra csak 

az öntudat elvesztése volt... Utána meglehetősen furcsa átmeneti állapotokat 
éltem át. Igen lassan kezdtem visszanyerni öntudatomat. Azt hiszem, a 
nyaktájon érzett heves fájdalom volt az első érzésem. A fájdalom lassanként 
enyhült. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent. Mikor Kern meg én 
kutyafejek felélesztésével végeztünk kísérleteket, megfigyeltük, hogy a 
feléledés után a kutyák rendkívül heves fájdalmat éreznek. A kutyafej úgy 
ugrált a tálon, hogy a véredényekből olykor kiestek a csövek, amelyeken a 
tápfolyadékot bevezettük. Akkor a vágás helyén érzéstelenítést javasoltam. A 
kutya nyakát Ringen-Lock-Dawell-féle különleges oldatba helyeztük, nehogy 
kiszáradjon vagy baktériumok megtelepedjenek rajta. Ez az oldat 



antiszeptikus, érzéstelenítő és tápanyagokat tartalmaz. Ilyen folyadékba tették 
az én nyakamat is. Enélkül az óvintézkedés nélkül másodszor is igen gyorsan 
meghalhattam volna ébredés után, amint a kutyafejek is meghaltak első 
kísérleteink alkalmával. De ismétlem, minderre abban a pillanatban nem 
gondoltam. Minden zavaros volt, mintha valaki erős mámorból ébresztett 
volna fel, amikor az alkohol hatása még nem múlt el. De az agyamon mégis 
boldog gondolat suhant át: ha az öntudatomat visszanyertem, ez azt jelenti, 
hogy nem haltam meg. Még nem nyitottam ki a szemem, és az utolsó roham 
furcsaságán tűnődtem. Asztmarohamaim általában hirtelen értek véget. A 
fulladás intenzitása ilyenkor fokozatosan gyengült. De roham után még soha 
nem vesztettem el öntudatomat. Ez valami új volt. Ugyanígy új volt az erős 
fájdalom a nyakrészen. És még egy furcsaság: úgy rémlett, egyáltalán nem 
lélegzem, és nem is fulladok. Megpróbáltam sóhajtani, de nem bírtam. Sőt, 
nem érzékeltem a mellemet. Nem bírtam kitágítani a mellkasomat, bár, úgy 
hittem, mellizmaimat teljes erővel feszítem. “Milyen különös – gondoltam –, 
alszom vagy képzelődöm?”... Nagy nehezen kinyitottam a szemem. Sötétség. 
Fülemben zavaros zúgás. Megint lehunytam a szemem... Tudjuk, hogy mikor 
az ember haldoklik, érzékszervei nem egyszerre kapcsolódnak ki. Az ember 
először ízlelő érzékét veszti el, majd a látását, utána a hallását. Nyilván 
újjáéledésük fordított sorrendben ment végbe. Kis idő múlva felemeltem 
szemhéjamat, és homályos fényt láttam, mintha víz alatt lettem volna, igen 
nagy mélységben. Azután a zöldes homály oszladozni kezdett, lassan 
felismertem Kern arcát, és elég tisztán hallottam a hangját: “Magához tért? 
Igazán örvendek, hogy ismét elevenen láthatom.” Akaratom megfeszítésével 
kényszerítettem tudatomat, hogy gyorsabban kitisztuljon. Lenéztem, és 
közvetlen az állam alatt asztalt vettem észre. Akkor még nem ez a kis asztal 
volt itt, hanem egy másik, közönséges, amolyan konyhaasztal-féle, amelyet 
Kern sebtében alakított át a kísérlet céljára. Hátra akartam nézni, de nem 
tudtam forgatni a fejem. Az asztal mellett, egy másik, kissé magasabb állt, a 
boncasztal. Fej nélküli holttest feküdt rajta. Valahogy furcsamód ismerős volt, 
noha hiányzott a feje, és a mellkasa fel volt nyitva. Mellette, üvegdobozban 
emberszív dobogott... Értetlenül pillantottam Kernre. Még nem fogtam fel, 
miért van a fejem az asztalon, és miért nem látom a testemet. Ki akartam 
nyújtani a karomat, de nem éreztem. “Mi történt itt?...” – akartam kérdezni 
Kerntől, ajkam azonban hangtalanul mozgott. Kern mosolyogva nézett rám. 
“Nem ismer rá? – kérdezte, és a boncasztal felé intett. – Ez az ön teste. 
Mindörökre megszabadult az asztmától.” Még tréfált is!... Egyszeriben 
mindent megértettem. Bevallom, első pillanatban ordítani szerettem volna, 
leugrani az asztalról, megölni Kernt és magamat... Illetve, nem is így volt. 
Tudtam, hogy most kiabálnom kellene, mérgelődni, felháborodni, de 



meglepetéssel tapasztaltam, milyen jeges nyugalom ömlik el rajtam. Talán 
csakugyan fel voltam háborodva, de valahogy távolról nézve magamat és a 
világot, lelkiállapotom megváltozott. Elkomorodtam, és... hallgattam. Hát 
felháborodhattam úgy, ahogy azelőtt szoktam, amikor a szívem egy 
üvegedényben dobog, új szívem pedig egy motor? Laurent szörnyülködve 
nézett rá. 

– És ezek után... ezek után együtt dolgozik vele? Ha más van ön mellett, 
akkor legyűri az asztmát, és ma egészséges emberként élhetne... Kern 
közönséges tolvaj és gyilkos, és ön még segít neki felkapaszkodni a dicsőség 
csúcsára. Neki dolgozik. Ez az élősdi az ön munkájából él, az ön fejéből afféle 
értelmi akkumulátort csinált, pénzt és dicsőséget szerez vele. És ön?... Mit ad 
ő önnek? Micsoda életet?... Megfosztotta mindentől. Ön egy torzó, akiben 
szerencsétlenségére, még vágyak élnek. Az egész világot ellopta öntől. 
Bocsásson meg, de nem értem önt. Igazán belenyugodott, hogy zokszó nélkül 
dolgozzék rá? 

A fej szomorúan elmosolyodott. 
– A fej lázadása?! Hatásos. Hát mit tehettem volna? Hiszen még attól az 

utolsó emberi lehetőségtől is megfosztott, hogy végezzek magammal. 
– De megtagadhatta volna az együttműködést! 
– Ha tudni akarja, ezen már túlvagyunk. De a lázadásomat nem az okozta, 

hogy Kern gondolkodó gépként használ. Végtére is, miért fontos a szerző 
neve? Az a fontos, hogy az eszme kilépjen a világba, és elvégezze a maga 
dolgát. Azért lázadtam fel, mert nehéz volt hozzászoknom új létemhez. Ezt az 
életet szívesen felcseréltem volna a halállal... Elmondok egy esetet, amely 
akkoriban történt velem. Egy ízben egyedül voltam a laboratóriumban. Fekete 
bogár repült be az ablakon. Hogy kerülhetett a nagyváros központjába? Nem 
tudom. Talán egy kirándulásról visszatérő gépkocsi hozta magával. A bogár 
fölöttem keringett, aztán letelepedett mellém, az asztalkám üveglapjára. 
Szemem sarkából lestem az undorító rovart, de nem tudtam lesöpörni. A bogár 
lábai csúszkáltak az üvegen, s a fekete rovar lassan közeledett a fejemhez. 
Nem tudom, megért-e... Mindig undorodtam az ilyen rovaroktól. Képtelen 
voltam rávenni magam, hogy akár egy ujjal is hozzájuk érjek. Most pedig még 
egy ilyen hitvány ellenséggel szemben is tehetetlen vagyok. Az ő számára a 
fejem csupán kényelmes ugródeszka volt a felrepüléshez. Surrogó 
lábacskáival egyre közeledett felém. Némi erőfeszítéssel sikerült 
megkapaszkodnia a szakállamban. Sokáig bukdácsolt, belegabalyodva a 
szőrszálakba, de kitartóan mászott egyre feljebb. Áthaladt összeszorított 
ajkamon, orrom bal oldalán, lehunyt bal szememen, amíg végre elérte a 
homlokomat, és lepottyant az üvegre, onnan pedig a földre. Jelentéktelen eset, 
de engem megrendített. S amikor megérkezett Kern professzor, kereken 



megtagadtam a tudományos munka folytatását. Tudtam, hogy nem meri a 
nyilvánosságnak bemutatni a fejemet. Fölöslegesen pedig nem tartja magánál, 
mert bizonyítékul szolgálhat ellene. Meg fog ölni. Így számítottam. Kitört 
köztünk a harc. Meglehetősen kegyetlen eszközökhöz folyamodott. Egyszer 
késő este elektromos készülékkel jött be, az elektródokat rátette a 
halántékomra, de mielőtt bekapcsolta volna az áramot, beszédet intézett 
hozzám. Keresztbefont karral állt előttem, s igen nyájas, behízelgő hangon 
beszélt, mint egy igazi inkvizítor. “Kedves kollégám. Magunkban vagyunk, 
négyszemközt, vastag kőfalak mögött. Egyébként, ha a falak vékonyabbak 
volnának is, az nem változtatna a dolgon, mert ön nem tud kiabálni. Teljesen a 
hatalmamban van. Büntetlenül a legszörnyűbb kínzásoknak vethetem alá. De 
minek a kínzás? Mindketten tudósok vagyunk, szót érthetünk. Tudom, nem 
könnyű az élete, de ez nem az én hibám. Szükségem van önre, ezért nem 
szabadíthatom meg terhes életétől, egyedül pedig nem szökhet meg előlem, 
még a nemlétbe sem. Hát nem jobb békésen megegyezni? Ön folytatni fogja 
tudományos munkánkat...” Tagadólag mozgattam szemöldökömet, ajkam 
pedig hangtalanul suttogta: “Nem!” – “Ön nagyon elszomorít engem. Nem 
kíván egy cigarettát? Tudom, hogy nem részesülhet teljes élvezetben, mert 
nincs tüdeje, amelyen át a nikotin a vérébe szívódna, de az érzés mégis 
ismerős...” Tárcájából kivett két cigarettát, és az egyikre rágyújtott, a másikat 
a számba tette. Milyen kéjjel köptem ki! “Rendben van, kolléga – mondta ő 
ugyanazon a rendíthetetlenül udvarias hangon –, ön szigorúbb 
rendszabályokra kényszerít...” És bekapcsolta az áramot. Mintha izzó fúró 
hatolt volna az agyamba... “Hogy érzi magát? – kérdezte Kern figyelmesen, 
mint az orvos a betegét. – Fáj a feje? Óhajtaná talán meggyógyítani? Csak egy 
szavába kerül...” – “Nem!” – felelte az ajkam. “Nagyon, nagyon sajnálom. 
Kissé erősebb áramot kell rábocsátanom. Ön nagyon elszomorít engem.” S 
olyan erős áramot bocsátott rám, hogy azt hittem, lángra lobban a fejem. A 
fájdalom elviselhetetlenné vált. A fogamat csikorgattam. Öntudatom 
elhomályosult. Bár elvesztettem volna! De sajnos, nem vesztettem el. 
Lehunytam a szemem, összeszorítottam az ajkam. Kern cigarettázott, a füstöt 
az arcomba fújta, és tovább sütötte a fejemet a lassú tűzön. Már nem is 
igyekezett meggyőzni. Mikor kinyitottam a szememet, láttam, hogy 
konokságom felbőszítette. “Az ördögbe! Ha nem lenne olyan nagy szükségem 
az agyára, rögtön megsütném, és felzabáltatnám a pincsikutyámmal. A 
mindenit a csökönyös fejének!” S minden teketória nélkül letépte fejemről a 
huzalokat, és elment. De még korai volt az örömöm. Hamarosan visszatért, és 
a tápoldatba olyan ingerlő szereket töltött, amelyek a lehető leggyötrőbb 
fájdalmat okozták. Mikor akaratlanul összeráncoltam a homlokom, 
megkérdezte: “Nos, kolléga, rászánja magát? Vagy még mindig nemet 



mond?” Rendíthetetlen maradtam. Még bőszebben ment el, szörnyű átkot 
szórt rám. Diadalmaskodtam. Kern napokig nem tette be a lábát a 
laboratóriumba. Én meg napról napra vártam a megszabadító halált. Az ötödik 
napon, mintha mi sem történt volna, Kern vidáman fütyörészve jött be. Rám 
sem nézett, folytatta a munkát. Két-három napig csak figyeltem, nem vettem 
részt a munkában. De érdekelt. S mikor Kern a kísérletek során olyan hibákat 
követettel, amelyek tönkre tehették volna addigi erőfeszítéseinket, nem bírtam 
tovább, és jeleztem. “Rég megtehette volna!” – jelentette ki elégedett 
mosollyal, és levegőt bocsátott a torkomba. Megmagyaráztam, milyen hibákat 
vétett, és azóta is irányítom a munkát... Túljárt az eszemen. 

 
A nagyváros áldozatai 
 
Mióta megismerte a fej titkát, Laurent meggyűlölte Kernt. Ez az érzés 

napról napra erősödött benne. Ezzel az érzéssel aludt el, és ezzel ébredt. 
Szörnyűségeket álmodott Kernről. Belebetegedett a gyűlöletbe. Az utóbbi 
időben alig bírta türtőztetni magát, hogy a szemébe ne vágja: “Gyilkos!” 
Kimérten és hűvösen beszélt vele. 

– Kern egy szörnyeteg! – kiáltott fel Marie, amikor egyedül maradt a fejjel. 
– Feljelentem... Világgá kiáltom bűnét, nem nyugszom, amig meg nem 
fosztom lopott dicsőségétől, le nem leplezem minden gonosztettét. Nem 
sajnálom a fáradságot. 

– Csöndesebben!... Nyugodjék meg – csitította Dowell. – Mondtam már, 
hogy bennem nincs bosszúvágy. De ha a maga erkölcsi érzéke annyira 
háborog, és bosszúra szomjazik, nem fogom lebeszélni... csak ne siessen. Arra 
kérem, várjon a kísérletek befejezéséig. Hiszen most nekem éppoly 
szükségem van Kernre, mint őneki énrám. Nélkülem nem tudja befejezni a 
munkát, de én sem őnélküle. Nekem már nincs más, csak ez. Többet úgysem 
alkothatok, így hát a megkezdett munkát be kell fejeznem. 

Kern dolgozószobájából léptek hallatszottak. 
Laurent gyorsan elzárta a csapot, és könyvvel a kezében, még mindig 

háborogva, leült. Dowell leeresztette szemhéjait, ahogy a szendergő ember 
szokta. 

Kern professzor belépett. 
Gyanakvó pillantást vetett Laurent-ra. 
– Mi baj? Miért oly feldúlt? Minden rendben? 
– Semmi különös... minden rendben... családi kellemetlenségek... 
– Mutassa a pulzusát... 
Laurent kelletlenül nyújtotta a kezét. 



– Szapora... Az idegei kissé rakoncátlankodnak... Idegesek számára ez 
bizony nehéz munka. De én elégedett vagyok magával. A fizetését 
kétszeresére emelem. 

– Nincs rá szükségem, köszönöm. 
– “Nincs rá szükségem.” Akad olyan ember, akinek nincs szüksége pénzre? 

Magának családja van. 
Laurent nem válaszolt. 
– No jó. Bizonyos előkészületeket kell tennünk. Dowell professzor fejét 

átvisszük a laboratórium melletti szobába... Ideiglenesen, kolléga, 
ideiglenesen. Nem alszik? – fordult a fejhez. – Ide pedig két friss hullát 
hoznak holnap. Csinálunk belőlük egy pár jól beszélő fejet, és bemutatjuk a 
tudományos társaságban. Ideje nyilvánosságra hozni felfedezésünket. 

Kern ismét fürkésző pillantást vetett Laurent-ra. 
Laurent nem akarta idő előtt elárulni szenvedélyes gyűlöletét, azért 

közömbösséget erőltetett magára, és sietve kérdezett valamit, ami elsőként az 
eszébe ötlött: 

– Kinek a hulláját hozzák ide? 
– Nem tudom, és senki más se tudja. Mert ezek most még nem hullák, 

hanem eleven és egészséges emberek. Egészségesebbek, mint mi. Erről 
biztosíthatom. Teljesen egészséges emberek fejére van szükségem. De holnap 
halál vár rájuk. És egy órára rá, nem később, itt fognak feküdni a 
boncasztalon. Erről én gondoskodom. 

Laurent, aki Kernt mindenre képesnek tartotta, olyan rémülten nézett a 
professzorra, hogy az egy pillanatra zavarba esett, azután hangosan 
felnevetett. 

– A dolog egészen egyszerű. Rendeltem két friss hullát a hullaházban. Mert 
tudja, a város, ez a modern Moloch, mindennap újabb emberáldozatokat 
követel. A természet örök törvénye szerint a városban mindennap elpusztul 
néhány ember közlekedési baleset következtében, nem számítva az 
üzemekben, gyárakban, építkezéseken történő szerencsétlenségeket. Nos hát 
ezek az életörömtől, erőtől és egészségtől duzzadó elítéltek ma még 
nyugodtan hajtják álomra a fejüket, nem tudják, mi vár rájuk holnap. Reggel 
felkelnek, vidáman dudorászva felöltöznek, hogy munkába – legalábbis úgy 
gondolják, hogy oda, de valójában az elkerülhetetlen halálba – menjenek. 
Ugyanakkor a város másik végében ugyanolyan gondtalanul dudorászva 
öltözködik akaratlan hóhéruk: egy sofőr vagy villamosvezető. Azután az 
áldozat elhagyja lakását, a hóhér a város másik végén kihajt a garázsból vagy 
a kocsiszínből. Áldozatok és hóhérok átküzdik magukat az utcai közlekedés 
áradatán, kitartóan és ismeretlenül közelednek egymás felé, egészen a 
sorsdöntő pontig, ahol útjuk kereszteződik. Egy másodpercre valamelyikük 



elmélázik – és kész. A közlekedési balesetek statisztikai rovata újabb 
bejegyzéssel gazdagodik. Ezernyi véletlennek kell összejátszania, hogy 
eljussanak ahhoz a végzetes keresztezési ponthoz. S mégis, mindez 
elkerülhetetlenül bekövetkezik, pontosan, akárcsak az óraszerkezeten, mely 
egy pillanatra egy síkba állítja a különböző sebességgel mozgó két mutatót. 

Kern professzor még soha ilyen közlékeny nem volt Laurent-nal. S miért a 
váratlan bőkezűség? “A fizetését kétszeresére emelem...” 

“Meg akar nyerni, meg akar vásárolni – gondolta Laurent. – Talán gyanitja, 
hogy sok mindent sejtek vagy éppen tudok. De nem fog megvásárolni.” 

 
A laboratórium új lakói 
 
Reggel valóban két friss hulla feküdt Kern professzor laboratóriumának 

boncasztalán. 
A nyilvános bemutatásra szánt két új fejnek nem volt szabad tudnia Dowell 

professzor fejéről. Ezért helyezte át Kern a fejet előrelátóan a szomszéd 
szobába. 

A férfi egy harminc év körüli munkás volt, aki az utcai forgalom 
áradatában pusztult el. Erős testét széttaposták. Félig nyitott, üveges szemében 
rémület tükröződött. 

Kern professzor, Laurent és John fehér köpenyben dolgoztak a hullákon. 
– Volt még néhány hulla – magyarázta Kern professzor. – Egy munkás 

leesett az állványzatról. Kiselejteztem. A rázkódástól megsérülhetett az agya. 
Kiselejteztem néhány öngyilkost is, akik megmérgezték magukat. Ez a 
fiatalember itt megfelelőnek bizonyult. Ez meg itt... éjszakai pillangó. 

Fejével a szép, de hervadt arcú nő hullájára mutatott. A nő arcán még 
látszottak a pirosító és a sminkceruza nyomai. Vonásai nyugodtak voltak. 
Csak felhúzott szemöldöke és félig nyitott szája fejezett ki valamiféle 
gyermeki ámulatot. 

– Bárénekesnő. Eltévedt golyó terítette le, részeg apacsok verekedése 
közben. A golyó pontosan a szívébe talált. Látja? Szándékosan se lehetne 
jobban eltalálni. 

Kern professzor gyorsan és biztosan dolgozott. A fejeket leválasztotta a 
testről, a hullákat elvitték. 

Néhány perc múlva a fejek már fent voltak a magas asztalkákon. A gégébe, 
a vénákba és a nyaki artériákba bevezették a csöveket. 

Kern professzort felajzotta a munka. Közeledett az ünnepélyes pillanat. A 
sikerben nem kételkedett. 

A bemutatásra és Kern professzor előadására a tudományos társaságba 
meghívták a tudomány nagyjait. Az ügyes kézzel irányított sajtó előzetes 



cikkeket közölt, amelyek Kern professzor lángelméjű tudását dicsőítették. A 
folyóiratok a fényképét közölték. Kern kísérletét, a halott emberek fejének 
életre támasztását, úgy emlegették, mint a nemzeti tudomány diadalát. 

Kern professzor vidáman fütyörészve megmosta a kezét, szivarra gyújtott, 
és elégedetten nézegette az előtte álló fejeket. 

– He-he! Nemcsak János feje került a tálra, hanem Saloméé is. Jó kis 
találkozás lesz. Csak ki kell nyitni a csapot, és... a holtak feltámadnak. Nos, 
kisasszony? Támassza fel őket. Nyissa ki mind a három csapot. Ebben a 
hengerben sűrített levegő van, nem méreg... he-he... 

Laurent számára ez régen nem volt újság. De azért, szinte öntudatlan 
ravaszságból, óvakodott elárulni. 

Kern összevonta a szemöldökét, egyszerre komoly lett. Szorosan Laurent 
mellé lépett, és minden szót megnyomva, így szólt: 

– Dowell professzornál azonban ne nyissa ki a levegőcsapot. Megsérültek a 
hangszalagjai, és... 

Elfogta Laurent kétkedő pillantását, és ingerülten hozzátette:  
– Bármi történjék is... megtiltom, hogy kinyissa. Fogadjon szót, ha nem 

akar súlyos kellemetlenségeket szerezni magának. 
Ismét felvidult, és hosszan elnyújtva a hangokat, a “Bajazzók”-opera 

dallamára énekelte: 
– Kezdődjék hát... Laurent kinyitotta a csapokat. 
Először a munkás feje mutatott életjelt. Alig észrevehetően megrebbent a 

szemhéja. Pupillája éles lett. 
– Van cirkuláció. Minden jól halad... 
A fej szeme hirtelen irányt változtatott, az ablakon beszűrődő világosság 

felé fordult. Lassan visszatért az öntudata. 
– Él! – kiáltotta vidáman Kern. – Adjon több levegőt. Laurent jobban 

kinyitotta a csapot. 
A levegő fütyülni kezdett a gégében. 
– Mi ez?... Hol vagyok? – szólalt meg alig hallhatóan a fej. 
– Kórházban, barátom – szólt Kern. 
– Kórházban?... – A fej lefelé fordította szemét, és megpillantotta maga 

alatt az üres térséget. 
– Hol a lábam? Hol a karom? Hol a testem? 
– Nincs, galambom. Darabokra tépték. Csak a feje maradt épségben, a 

törzsét le kellett vágni. 
– Hogy érti azt, levágni? Azt már nem, nem egyezem bele. Miféle operáció 

az ilyen? Mire vagyok így jó? A fejemmel egy falat kenyeret se tudok 
megkeresni. Kézre van szükségem. Kéz és láb nélkül nem vesznek fel 
munkára... Ha kimegyek a kórházból... Fuj! Még kimenni sincs mivel. Mi lesz 



most? Enni-inni csak kell. Ismerem én a kórházainkat. Egy ideig tartják az 
embert, aztán kilökik: meggyógyult. Nem, nem egyezem bele. 

Beszédmódja, széles, napbarnított, szeplős arca, hajviselete, kék szemének 
jámbor pillantása falusi emberre vallott. 

A szükség szakította el szülőföldjéről, a város széttépte fiatal, egészséges 
testét. 

– Talán kapok valami segélyt?... És hol az, aki... – világosodott meg 
hirtelen az emlékezete; szeme tágra nyílt. 

– Kicsoda? 
– Hát az... aki elgázolt... Itt egy villamos, ott egy másik, amott egy autó, és 

ő egyenest rám... 
– Ne nyugtalankodjék. Az majd megkapja a magáét. Feljegyezték a 

teherautó rendszámát: négyezer-hétszáztizenegy, ha éppen érdekli. Hogy 
hívják magát? – kérdezte Kern professzor. 

– Engem? Thomas-nak. Thomas Bouche, úgy bizony. 
– Hát nézze, Thomas... Semmiben nem lesz hiánya, nem kínozza se éhség, 

se hideg, se szomjúság. Nem lökik az utcára, nyugodjék meg. 
– Hát ingyen etetnek vagy vásárokon mutogatnak majd? 
– Mutogatni mutogatják, csak nem vásárokon. Tudósoknak mutatjuk be. 

Most pedig pihenjen szépen. – Kern a nő fejére nézett, és gondterhelten 
megjegyezte – Salome valahogy sokáig várat magára. 

– Mi az ott, az is test nélküli fej? – kérdezte Thomas. 
– Amint látja, gondoskodtunk hölgytársaságról, nehogy unatkozzék.... 

Zárja el a légcsapot, Laurent, zavar ennek a fecsegése. 
Kern kivette a hőmérőt a nő orrából. 
– A hőmérséklet magasabb a hulláénál, de azért még alacsony. Lassan kel 

életre... 
Múlt az idő. A nő feje nem éledt fel. Kern professzor izgatott lett. Fel-alá 

járt a laboratóriumban, az órát nézegette, minden lépése erősen visszhangzott 
a nagy, kőpadlós helyiségben. 

Thomas feje értetlenül nézett rá, és hangtalanul mozgatta az ajkát. 
Kern végre a nő fejéhez lépett, és figyelmesen szemügyre vette a nyaki 

artériákba vezető gumicsövek üvegvégződéseit. 
– Lám, itt a hiba. Ez a cső túlságosan lazán megy be, emiatt lassú a 

cirkuláció. Adjon vastagabb csövet. 
Kern kicserélte a csövet, és néhány perc múlva a fej feléledt. 
Briquet – így hívták a nőt – feje sokkal hevesebben reagált a felélesztésre. 

Mikor végképp magához tért, és megszólalt, rekedten kiabálni kezdett, 
könyörgött: inkább öljék meg, de ne hagyják ilyen torzalaknak. 



– Jaj, jaj, jaj!... A testem... szegény testem!... Mit csináltak velem? 
Segítsenek rajtam vagy öljenek meg. Nem élhetek test nélkül!... Legalább 
hadd nézzem meg... nem, nem kell. Fej nélkül nem kell... Micsoda 
szörnyűség!... Micsoda szörnyűség!... 

Mikor kissé lecsillapodott, hozzátette: 
– Azt mondják, feltámasztottak. Én ugyan műveletlen nő vagyok, de annyit 

tudok, hogy a fej nem élhet a test nélkül. Mi ez, csoda vagy varázslat? 
– Sem az egyik, sem a másik. A tudomány vívmánya. Ha a tudományuk 

ilyen csodákra képes, akkor mást is véghez tudnak vinni. Illesszenek hozzám 
másik testet. Az a szamár George kilyukasztott a golyóval... De hiszen hány 
lány ereszt golyót a fejébe. Vágják le a testüket, és illesszék a fejemhez. Csak 
előbb mutassák meg. Szép testet akarok választani, így nem élhetek... Test 
nélküli nő! Rosszabb, mint egy fej nélküli férfi. Legyen szíves, adjon egy 
tükröt fordult Laurenthoz. 

Briquet hosszan és komolyan szemlélte magát a tükörben. 
– Rémes!... Megkérhetném, hogy igazítsa meg a hajam? Egyedül nem 

tudom megcsinálni a frizurámat... 
– Megszaporodott a munkája, Laurent – mosolygott Kern. – Ennek 

arányában emelkedik a fizetése is. Ideje mennem. 
Az órára pillantott, és odament Laurenthoz. 
– Őelőttük – súgta, és szemével a fejek felé mutatottegy szót se Dowell 

fejéről!... 
Kern távozása után Laurent átment látogatóba Dowell professzor fejéhez. 
Dowell szomorúan nézett rá. Ajka keserű mosolyra görbült. 
– Szegénykém, szegénykém... – suttogta Laurent. – Hamarosan 

megbosszulom önt! 
A fej intett. Laurent kinyitotta a légcsapot. 
– Inkább mondja el, hogyan zajlott le a kísérlet? – sziszegte a fej, 

halványan mosolyogva. 
 
Szórakoznak a fejek 
 
Thomas és Briquet feje nehezebben szokta meg új létét, mint Dowellé, 

akinek agya most is azokkal a tudományos munkákkal foglalkozott, amelyek 
korábban érdekelték. Thomas és Briquet egyszerű emberek voltak, test nélkül 
értelmetlennek látták az életet. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy nagyon 
hamar búslakodni kezdtek. 

– Hát élet ez? – panaszkodott Thomas. – Mozdulatlanul, mint egy fatuskó. 
Lyukasra néztem már a falakat... 



A “tudomány foglyainak” nyomott hangulata gondot okozott a 
professzornak. A fejek elsorvadhatnak a bánattól, mire elérkezik a bemutatás 
napja. 

Ezért Kern professzor minden módon igyekezett szórakoztatni őket. 
Szerzett vetítőkészüléket. Laurent és John esténként filmet pergettek. 

Vászonként a laboratórium fehér fala szolgált. 
Thomas-nak különösen Charlie Chaplin és Monty Banks vígjátékai 

tetszettek. Csínyjeik egy időre feledtették nyomorúságos helyzetét. Torkán 
még valami nevetésféle is feltört, szemét meg könnyek lepték el. 

Aztán eltűnt Banks, és egy farm képe jelent meg a fehér falon. Egy kislány 
csibéket etet. A bóbitás tyúk serényen hívogatja kicsinyeit. Az istállóban 
fiatal, erős nő tehenet fej, könyökével tolja el a borjút, amely pofájával a tehén 
tőgyét böködi. Borzas kutya szalad víg farkcsóválással, nyomában feltűnik a 
farmer. Kötőféken lovat vezet. 

Thomas egyszerre szokatlanul magas, torz és rekedt hangon nyekeregni 
kezdett, majd hirtelen felkiáltott: 

– Nem kell! Nem kell!... 
A vetítőgépet kezelő John nem értette mindjárt, mit akar. 
– Kapcsolja ki! – kiáltotta Laurent, és sietve felgyújtotta a villanyt. Az 

elhalványult kép még derengett egy ideig, aztán eltűnt. John leállította a 
vetítőgépet. 

Laurent Thomas-ra pillantott. Könnyeket látott a szemében, de már nem a 
vidámság könnyeit. Arca eltorzult, mint a megbántott gyereké, szája legörbült. 

– Akárcsak nálunk... falun... – mondta szipogva. – Tehén... tyúkocska... 
Vége, mindennek vége. 

Laurent már a vetítőnél matatott. A villanyt rövidesen leoltották, és a fehér 
falon árnyak villogtak. Harold Lloyd menekült az üldöző rendőrök elől. De 
Thomas kedve elromlott. A mozgó emberek látványa még jobban 
elszomorította. 

– Rohan, mint az őrült – morogta. – Tennék csak ide mellém, akkor bezzeg 
nem ugrálna. 

Laurent még egyszer megpróbált változtatni a műsoron. A fényes bál 
látványa végképp lehangolta Briquet-t. A szép nők és pompás ruhájuk csak 
ingerelték. 

– Nem kell... – nem akarom nézni, hogyan élnek mások – mondta. 
A vetítőgépet kivitték. A rádió kissé tovább elszórakoztatta őket. A zenétől 

mindketten nyugtalanok lettek, különösen a tánczenétől. 
– Istenem, hogy tudtam erre táncolni! – kiáltott fel egyszerre Briquet, és 

könnyekben tört ki. 
Más szórakozást kellett keresni nekik. 



Briquet szeszélyeskedett, percenként a tükröt követelte, új frizurákat talált 
ki, kérte, fessék ki ceruzával a szemét, rúzsozzák és puderezzék be az arcát. 
Laurent semmiképp se tudta elsajátítani a kozmetikai fogásokat, 
ügyetlenségével felbőszítette Briquet-t. 

– Hát nem látja – kiáltotta ingerülten Briquet –, hogy a jobb szememet 
sötétebbre húzta ki, mint a balt? Emelje feljebb a tükröt. 

Divatlapokat és kelmét kért, elfüggönyöztette az asztalkát, amelyen a feje 
volt. 

Különcködésében odáig ment, hogy megkésett szemérmetességgel hirtelen 
kijelentette: férfival nem alhat egy szobában. 

– Éjszakára különítsen el spanyolfallal, vagy legalább könyvvel. 
Laurent egy nagy, nyitott könyvből “spanyolfalat” készített, s felállította 

Briquet mellé az üvegtáblára. 
Nem kevesebb fáradságot szerzett Thomas is. 
Egyszer bort követelt. Kern professzor kénytelen volt kielégíteni, kis adag 

alkoholt kevert a tápoldatba. 
Thomas és Briquet olykor duettben énekeltek. Elpetyhüdt hangszálaik 

azonban nem engedelmeskedtek. Hátborzongató duett lett belőle. 
– Szegény hangom... Ha hallotta volna, azelőtt, hogy énekeltem! – mondta 

Briquet, és szemöldöke szenvedőn felhúzódott. 
Esténként eltöprengtek. Létük szokatlansága még ezeket az egyszerű 

embereket is gondolkodásra késztette élet és halál kérdéseiről. 
Briquet hitt a halhatatlanságban. Thomas materialista volt. 
– Persze, hogy halhatatlanok vagyunk – mondta Briquet. Ha a lélek 

meghalt volna a testtel, nem tért volna vissza a fejbe. 
– Magának hol volt a lelke, a fejében vagy a testében? – kérdezte kajánul 

Thomas. 
– Persze, hogy a testben... mindenütt... – felelte bizonytalanul Briquet, 

csapdát sejtve a kérdésben. 
– Akkor hát a maga testének a lelke most fejetlenül sétál a túlvilágon? 
– Maga a fejetlen – vágott vissza Briquet sértődötten. 
– Nekem van fejem. Csak éppen más nincs hozzá – nyughatatlankodott 

Thomas. – És mondja, a maga fejének a lelke nem maradt a túlvilágon? Ezen a 
gumicsövön visszajött a földre? Nem- mondta most már komolyan –, mi 
olyanok vagyunk, mint a gép. Ha ráengedik a gőzt, megint működik. De ha 
darabokra tört, semmiféle gőz nem segít... 

S mindegyik elmerült a maga gondolataiban... 
 
Ég és föld 
 



Thomas érvei nem győzték meg Briquet-t. Rendezetlen életformája 
ellenére a lány buzgó katolikus volt. Meglehetősen viharos élete miatt 
azonban még templombajárásra se jutott ideje, nemhogy a síron túli életre 
gondoljon. Ám a gyermekkorában belé oltott vallásos érzés mélyen élt benne. 
Most úgy látszott, elérkezett a legkedvezőbb pillanat, hogy a vallásosság 
magvai kihajtsanak. Jelenlegi élete szörnyű volt, de a haláltól – a második 
halál lehetőségétől – még jobban félt. Éjszakánként a túlvilági élet lidérces 
álmai gyötörték. 

Felrémlett előtte a pokol tüze. Látta, amint bűnös testét hatalmas 
serpenyőben sütögetik. 

Briquet rémülten ébredt, zihált, foga vacogott. Igen, határozottan érezte, 
hogy fullad. Felélesztett agya több oxigént kívánt, de hiányzott a szíve, az 
eleven motor, amely oly eszményien szabályozza a szükséges mennyiségű vér 
szállítását a test valamennyi szervébe. Megpróbált kiabálni, hogy felébressze 
Johnt. De John ráunt a gyakori szólongatásokra, s hogy legalább néhány órát 
nyugodtan alhasson, Kern professzor utasítása ellenére olykor kikapcsolta a 
levegőcsapokat. Briquet tátogott, mint a partra vetett hal, megpróbált kiabálni, 
de hangja nem volt erősebb, mint a döglődő hal utolsó sóhaja... A szörnyek 
fekete árnyai tovább kószáltak a szobában, arcukon a pokol tűzfénye 
imbolygóit. Közeledtek Briquet fejéhez, ijesztő, karmos mancsukat feléje 
nyújtották. Briquet lehunyta szemét, de hasztalan: folyton látta őket. És 
különös: úgy érezte, hogy a szíve megdermed a rémülettől. 

– Uramisten, uramisten, hát nem bocsátasz meg szolgádnak? Mindenható 
atyám – mozogtak ajkai hangtalanul –, a te jóságod végtelen. Sokat vetkeztem, 
de bűnös vagyok-e? Hiszen tudod, hogy történt mindez. Nem emlékszem 
anyámra, senki nem tanított a jóra... Éheztem! Hányszor kértelek, hogy jöjj és 
segíts. Ne haragudj, Uram, nem teszek szemrehányást – folytatta ijedten néma 
fohászát –, csak azt akarom mondani, hogy nem vagyok olyan nagyon bűnös. 
Lehet, hogy irgalomból a tisztító tűzbe küldesz... Csak ne a pokolba! 
Meghalok a rémülettől... Milyen ostoba vagyok, hiszen ott nem hal meg senki! 
– S újra rákezdte jámbor imáit. 

Thomas is rosszul aludt. Ám őt nem a pokol szörnyei üldözték, hanem 
földi bú emésztette. Mindössze néhány hónapja jött el szülőfalujából, 
otthagyott mindent, ami kedves volt szívének, nem hozott magával mást, mint 
néhány lepényt az elemózsiás tarisznyájában, meg az álmait. Egy kis 
pénzmagot akart szerezni a városban, hogy vehessen egy talpalatnyi földet. 
Akkor feleségül veszi a piros arcú, terebélyes Marie-t... S a lány apja nem 
ellenzi majd házasságukat. 

S lám, minden összeomlott... Börtönének fehér falán farmot látott és egy 
vidám, erős, Marie-hoz hasonló asszonyt, aki tehenet fej. De a lovat, amely 



egyenletes farkcsapásokkal hessegeti el a legyeket, Thomas helyett egy másik 
férfi vezette keresztül az udvaron, el a csibéi körül serénykedő tyúk mellett. Ő, 
Thomas pedig halott, megsemmisült, feje karóra tűzve, mint a madárijesztőé. 
Hol van izmos karja, erős teste? Kétségbeesésében Thomas a fogát 
csikorgatta. Azután csöndesen fölsírt, és könnyei lecsöpögtek az üvegtáblára. 

– Mi ez? – kérdezte csodálkozva Laurent a reggeli takarításnál. – Honnan 
került ide ez a víz? 

Noha a légcsapot John előzőleg már bekapcsolta, Thomas nem válaszolt. 
Mogorván és barátságtalanul nézett Laurentra, s mikor a lány Briquet fejéhez 
ment, halkan, rekedten utána szólt: 

– Gyilkos! – Már megfeledkezett a gázoló sofőrről, minden haragja a 
körülötte levő emberek ellen fordult. 

– Mit mondott, Thomas? – fordult meg Laurent. De Thornas ajka már 
ismét szorosra zárult, szeméből leplezetlen düh lövellt a lány felé. 

Laurent csodálkozva meg akarta kérdezni Johnt, mi lehet a rossz hangulat 
oka, de ekkor már Briquet kötötte le a figyelmét. 

– Legyen szíves, vakarja meg az orromat a jobb oldalon. Rettenetes ez a 
tehetetlenség... Nincs ott pattanás? Akkor mitől viszket? Adja csak, kérem a 
tükröt. 

Laurent odavitte a tükröt. 
– Fordítsa jobbra, nem látom. Még... Úgy. Piros folt van a bőrömön. Ne 

kenjük be krémmel? 
Laurent türelmesen bekente. 
– Úgy, most pedig púderozzon be. Köszönöm... Laurent, szeretnék 

kérdezni valamit... 
– Tessék. 
– Mondja, ha... egy nagy bűnös meggyón a papnak, és megbánja vétkeit, 

bocsánatot nyerhet bűneiért, és bejuthat a paradicsomba? 
– Persze, hogy be – felelte komolyan Laurent. 
– Úgy félek a pokol kínjaitól... – vallotta be Briquet. – Kérem, hívjon 

nekem katolikus papot... keresztény módjára szeretnék meghalni... 
S Briquet, mint a haldokló mártír, kifordította szemeit. Azután lenézett, és 

felkiáltott: 
– Milyen érdekes szabású a ruhája. Ez a legújabb divat? Rég nem hozott 

már divatlapokat. 
Briquet gondolatai visszatértek a földre: 
– Rövid szoknya... Rövid ruhában kitűnően érvényesül a szép láb. Ó, a 

lábam! Látta? Mikor táncoltam, a lábam megőrjítette a férfiakat! 
Kern professzor lépett a szobába. 
– Mi újság? – kérdezte jókedvűen. 



– Ide hallgasson, professzor úr – szólt hozzá Briquet –, én ezt nem bírom... 
tegye rám valakinek a testét... Már kértem rá egyszer, és most újra kérem. 
Nagyon kérem. Biztos vagyok benne, hogy ha akarja, meg is tudja tenni... 

“Az ördögbe, miért is ne?” – gondolta Kern professzor. Noha teljesen 
kisajátította a testétől elválasztott emberi fej feltámadásának dicsőségét, lelke 
mélyén elismerte, hogy a sikeres kísérlet valójában Dowell professzor érdeme. 
De miért is ne mehetne tovább, mint Dowell? Két halottból összerakni egy 
élőt – káprázatos lenne! Akkor a kísérlet sikere esetén a dicsőség joggal illetné 
egyedül őt. Egyébként, egy-két tanács erejéig mégis felhasználhatja Dowellt. 
Igen, ezt mindenképpen meg kell fontolni. 

– Annyira szeretne még táncolni? – mosolygott Kern, és a szivarfüstöt 
Briquet fejére fújta. 

– Hogy szeretnék-e? Éjjel-nappal táncolnék. Úgy forgatnám a karom, mint 
a szélmalom, röpködnék, mint a pillangó... Adjon nekem testet, szép, fiatal női 
testet! 

– De miért éppen nőit? – incselkedett Kern. – Csak kérnie kell, adhatok én 
férfitestet is. 

Briquet elhűlve, rémülettel nézett rá. 
– Férfitestet? Női fej férfitesten? Nem, nem, az borzasztó szörnyeteg lenne! 

Még ruhát is nehéz lenne kieszelni... 
– De akkor maga már nem nő lesz. Átalakul férfivá. Bajusza és szakálla nő, 

megváltozik a hangja. Hát nem kíván férfivá változni? Sok nő sajnálja, hogy 
nem férfinak született. 

– Bizonyára olyan nők, akikre a férfiak ügyet sem vetnek. Az ilyenek 
persze nyernének az átváltozással. De én... nekem nincs szükségem rá. – S 
Briquet büszkén felvonta szép szemöldökét. 

– Hát legyen a maga akarata szerint. Megmarad nőnek. Iparkodom 
megfelelő testet találni. 

– Ó, professzor, végtelenül hálás leszek önnek. Meg lehetne már ma 
csinálni? Képzelem, mi lesz, ha újra visszamegyek a “Chat Noir”-ba... 

– Olyan hamar nem megy. 
Briquet folytatta fecsegését, de Kern már Thomas-val foglalkozott. 
– Mi újság, barátom? 
Thomas nem hallotta a professzor és Briquet beszélgetését, oly mélyen 

elmerült saját gondolataiba. Mogorván nézett Kernre, nem válaszolt. 
Mióta Kern professzor új testet ígért Briquetnek, a lány hangulata teljesen 

megváltozott. Már nem üldözték a pokol szörnyei. Nem töprengett a túlvilági 
életen. Minden gondolata a várható új, földi élete körül forgott. Aggódva 
állapította meg a tükörből, hogy arca sovány, bőre meg sárgás árnyalatú lett. 



Folyvást Laurent-t gyötörte: csavarja be a haját, csinálja meg a frizuráját, fesse 
ki. 

– Professzor úr, csak nem maradok ilyen sovány és sárga? – faggatta 
izgatottan Kernt. 

– Szebb lesz, mint valaha – vigasztalta a professzor. 
– A festék nem segít, az csak öncsalás – mondta a professzor távozása után. 

– Laurent kisasszony, hideg lemosást és masszázst fogunk alkalmazni. A 
szemem körül és az orromtól az ajkamig új ráncok keletkeztek. Gondolom, ha 
jól megmasszíroznák, eltűnnének. Egyik barátnőm... Ah igen, elfelejtettem 
megkérdezni, talált szürke ruhaselymet? A szürke szín nagyon jól áll nekem. 
És hozott divatlapokat? Nagyszerű! Mennyire sajnálom, hogy még nem lehet 
mértéket venni. Nem tudom, milyen testem lesz. Jó lenne, ha a professzor 
kicsit magasabbat találna, karcsú derekút... Nyissa ki a divatlapot. 

És belemélyedt a női ruhák szépségének titkaiba. 
Laurent nem feledkezett meg Dowell professzor fejéről. Változatlanul 

gondozta, reggelenként segített neki az olvasásban, de társalgásra nem maradt 
idő, pedig Laurent sok mindenről szeretett volna beszélni Dowellel. Arról 
például, hogy milyen kimerült és ideges. Briquet egy pillanatra se hagyta 
békén. Néha kénytelen volt megszakítani az olvasást, és Briquet kiáltására 
beszaladni a másik szobába csupáncsak amiatt, hogy megigazítson egy 
kiborhlott hajfürtöt, vagy megmondja, volt-e fehérnemű-üzletben. 

– De hiszen még nem is tudja a méretét – mondta Laurent, fékezve 
ingerültségét, és sebtében megigazította Briquet haját, majd visszasietett 
Dowell fejéhez. 

A merész műtét megragadta Kern képzeletét. 
Megfeszített erővel dolgozott, készült a bonyolult műtétre. Gyakran hosszú 

időre bezárkózott Dowell professzor fejével, és megbeszélést folytatott vele. 
Dowell tanácsai nélkül Kern semmiképpen se boldogulhatott. Dowell hívta fel 
a figyelmét sok olyan nehézségre, amelyekre Kern nem is gondolt, és amelyek 
befolyásolhatták a kísérlet kimenetelét. Dowell előzetes állatkísérleteket 
javasolt, és irányította is a kísérleteket. Ő maga is felajzva várta az eredményt. 
Ilyen erős volt az intellektusa. Dowell feje valósággal felfrissült. Értelme 
szokatlan világossággal működött. 

Kern részben elégedett, részben elégedetlen volt a Dowelltől kapott sok 
segítséggel. Minél tovább haladt a munka, Kern annál inkább meggyőződött 
róla, hogy Dowell nélkül nem birkózna meg a feladattal. Hiúságát csak azzal 
tudta megnyugtatni, hogy az új kísérletet ő fogja végrehajtani. 

– Ön méltó utóda az elhunyt Dowell professzornak – mondta egyszer 
Dowell feje, alig észrevehető gúnyos mosollyal. – Ej, ha aktívabban vehetnék 
részt ebben a munkában! 



Ez nem volt se kérés, se célzás. Dowell feje túlságosan jól tudta, hogy Kern 
nem akar, nem mer neki új testet adni. 

Kern elkomorult, de úgy tett, mintha nem hallotta volna a felkiáltást. 
– Az állatkísérleteket siker koronázta – számolt be a munkáról. – 

Megoperáltam két kutyát. Levettem a fejüket, és az egyik fejét a másik 
törzsére varrtam. Mindketten egészségesek, a nyakvarratok szépen hegednek. 

– Táplálkozás? – kérdezte a fej. 
– Egyelőre mesterséges. Szájon át csak dezinficiáló jódos oldatot adok. 

Rövidesen azonban áttérek a rendes táplálásra. 
Néhány nap múlva Kern bejelentette: 
– A kutyák rendesen táplálkoznak. A kötéseket levettem, és úgy vélem, 

egy-két nap múlva a kutyák már futkároznak is. 
– Várjon még egy hétig – tanácsolta a fej. – Fiatal kutyák hevesen 

mozgatják a fejüket, a varratok felszakadhatnak. Ne erőszakolja. – “Ráér 
learatni a babérokat” – akarta hozzátenni, de türtőztette magát. – És még 
egyet: tartsa a kutyákat külön helyiségben. Kettesben hancúrozni fognak, és 
megsérthetik egymást. 

Végre eljött a nap, amikor Kern professzor ünnepélyes arccal bevezetett 
egy fekete fejű, fehér törzsű kutyát Dowell szobájába. A kutya szemlátomást 
jól érezte magát. Szeme elevenen csillogott, farkát vidáman csóválta. Dowell 
professzor fejének láttára a kutya felborzolta a szőrét, morgott, és dühösen 
csaholni kezdett. A szokatlan látvány nyilván meglepte és megijesztette. 

– Vezesse egy kicsit a kutyát a szobában – mondta a fej. Kern elindult, és 
vezette maga után a kutyát. Dowell gyakorlott, éles szemét semmi se kerülte 
el. 

– Mi ez? – kérdezte Dowell. – A kutya kissé sántít a bal hátsó lábára. És a 
hangja sincs rendben. 

Kern zavarba jött. 
– A kutya a műtét előtt is sántított – törött lába volt. 
– Szemre nem látni elváltozást, kitapintani pedig, sajnos, nem tudom. Nem 

lehetett volna két egészséges kutyát találni? – kérdezte a fej kétkedő hangon. – 
Azt hiszem, hozzám igazán őszinte lehet, tisztelt kollégám. Bizonyára sokáig 
bajlódott a felélesztéssel, és túlságosan elhúzódott a szívműködés és a lélegzés 
megszakításának “halálszünete”, ez pedig, amint kísérleteimből tudnia kell, 
nem ritkán az idegrendszer működési zavarához vezet. De nyugodjék meg, az 
ilyen tünetek megszűnhetnek. Csak arra vigyázzon, hogy a maga Briquet-je 
meg ne sántuljon mindkét lábára. 

Kern dühöngött, de iparkodott palástolni. Felismerte a fejben az egykori 
Dowell professzort – ma is olyan egyenes, igényes és magabiztos. 



“Felháborító! – gondolta Kern. – Ez a fej, amelyik úgy sziszeg, mint a 
kiszúrt gumiabroncs, még mindig oktat engem, és gúnyt űz tévedéseimből, én 
meg kénytelen vagyok kisdiák módjára hallgatni a leckéztetését... Egy 
csavarás a csapon, és kiszáll a szellem ebből a rothadt tökből...” Ehelyett 
azonban visszafojtotta indulatát, és figyelmesen meghallgatta a további 
tanácsokat. 

– Köszönöm az útbaigazítást – mondta Kern, biccentett, és elhagyta a 
szobát. 

Amint kitette a lábát, megint felderült. 
“Nem baj – vigasztalta magát –, a munkát kitűnően elvégeztem. Dowellt 

nem oly könnyű ám kielégíteni. A kutya sántasága és vad hangja semmiség az 
eredményhez képest.” 

Mikor átment a szobán, ahol Briquet feje volt, megállt, és rámutatott a 
kutyára.  

– Briquet kisasszony, kívánsága nemsokára teljesül. Látja ezt a kutyát? Ez 
is, mint maga, test nélküli fej volt, most pedig, látja, úgy él és szaladgál, 
mintha soha semmi baja nem lett volna. 

– Én nem vagyok kiskutya – felelte sértődötten Briquet. 
– De hiszen ez nélkülözhetetlen kísérlet volt. Ha egyszer a kutya új testben 

életre kelt, akkor maga is életre fog támadni. 
– Nem értem, mi köze ehhez a kutyának – makacskodott Briquet. – Semmi 

dolgom a kutyával. Inkább azt mondja meg, mikor támadok fel. Ahelyett, 
hogy velem törődne, holmi kutyákkal vesződik. 

Kern lemondóan legyintett, és még mindig mosolyogva így szólt: 
– Most már hamarosan. Csak alkalmas hullát... azaz testet kell találni, és 

maga visszanyeri teljes formáját. 
Kern elvezette a kutyát, és centiméterrel tért vissza; gondosan megmérte 

Briquet nyakának kerületét. 
– Harminchat centiméter. 
– Istenem, hát annyira lefogytam? – kiáltott fel Briquet. – Harmincnyolcas 

nyakam volt. A cipőméretem pedig... 
Kern ügyet sem vetett rá, visszament a szobájába. Alighogy leült 

íróasztalához, kopogtak az ajtón. 
– Tessék. 
Az ajtó kinyílt. Laurent lépett be. Igyekezett higgadtan viselkedni, de arca 

dúlt volt. 
 
Bűn és erény 
 
– Mi baj? A fejekkel történt valami? – kérdezte Kern, irataiból felnézve. 



– Nem... csak beszélni szeretnék önnel, professzor úr. Kern hátradőlt a 
karosszékben. 

– Hallgatom, Laurent kisasszony. 
– Mondja, önnek valóban komoly szándéka testet adni Briquet-nek, vagy 

csak vigasztalja? 
– A legkomolyabb szándékom. 
– Bízik a műtét sikerében? 
– Teljes mértékben. Hiszen látta a kutyát. 
– És Thomas-t nem szándékozik... lábrá állítani? – kerülgette a témát 

Laurent. 
Miért ne? Már meg is kért rá. De mindenkit nem lehet egyezerre. 
– És Dowellt? ... – vágta ki Laurent gyorsan és izgatottan. 
– Persze, mindenkinek joga van a rendes emberi élethez. Thomas-nak és 

Briquet-nek is. De ön bizonyára megérti, hogy Dowell professzor feje sokkal 
becsesebb, mint a többieké... S ha vissza akarja adni Thomas-t és Briquet-t a 
normális életnek, mennyivel fontosabb ugyanezt tenni Dowell professzorral. 

Kern homloka ráncba szaladt. Arckifejezése éber és kemény lett. 
– Dowell professzor, helyesebben professzori feje, remek védőügyvédet 

talált magában – mondta gúnyosan mosolyogva. – De védőre nincs szükség, 
és maga hiába heveskedik és izgul. Természetes, hogy gondoltam Dowellre is. 

– De miért nem ővele kezdi a kísérletet? 
– Éppen azért, mert Dowell feje ezerszerte értékesebb mindenmás emberi 

fejnél. Kutyával kezdtem, mielőtt hozzányúltam volna Briquet-hez. Briquet 
feje annyival értékesebb a kutya fejénél, amennyivel Dowell feje értékesebb a 
Briquetjénél. 

– Az emberi életet nem lehet összehasonlítani a kutyáéval, professzor... 
– Ahogy Dowellét sem lehet Briquet fejével. Mást nem óhajt mondani? 
– Nem, professzor úr – felelte Laurent, és az ajtó felé indult. 
– Ez esetben kisasszony, nekem volna egy-két kérdésem magához. 

Maradjon egy kicsit. 
Laurent megállt az ajtóban, kérdő pillantást vetett Kernre: 
– Fáradjon az asztalhoz, foglaljon helyet. 
Laurent zavart izgalommal ült le a mély karosszékbe. Kern arca semmi jót 

nem ígért. Kern hátradőlt a székben, és hosszan, fürkészve nézett Laurent 
szemébe, amíg a lány le nem sütötte. Azután felállt, egész hosszában 
kiegyenesedett, öklével az asztalra nehezedett, és Laurent fölé hajolva, halkan 
és nyomatékosan így szólt: 

– Mondja, nem fordította el Dowell fejének a légcsapját? Nem beszélgetett 
Dowellel? 



Laurent hátán végigfutott a hideg. A gondolatok örvényként kavarogtak a 
fejében. A harag, melyet Kern szított fel benne, forrt, és kitörni készült. 

“Mondjam vagy ne mondjam meg az igazságot?” – tétovázott Laurent. Ó, 
micsoda gyönyör lenne ennek az embernek az arcába vágni, hogy “gyilkos”, 
de a nyílt támadás mindent elronthatna. 

Nem hitte, hogy Kern új testet ad Dowell fejének. Laurent sokkal többet 
tudott, semhogy hihetett volna ebben a lehetőségben. Csak abban 
reménykedett, hogy a tudományos társaság előtt leleplezheti Kernt, aki 
eltulajdonította Dowell munkájának gyümölcsét. Tudta, hogy Kern semmitől 
sem riad vissza, s ha kimutatja, hogy esküdt ellensége, az életét veszélyezteti. 
De nem az életösztön állította meg. Addig nem akart elpusztulni, amíg Kern 
gonosztettét le nem leplezi. Ezért kell hazudnia. De a hazugságot nem tűrte a 
lelkiismerete, neveltetése. Soha életében nem hazudott, és most rettentő 
nyugtalanság gyötörte. 

Kern nem vette le róla a szemét. 
– Ne hazudjon – szólalt meg gúnyosan –, ne terhelje a lelkiismeretét a 

hazugság bűnével. Beszélgetett a fejjel, ne tagadja, tudom. John kihallgatta... 
Laurent lehorgasztotta a fejét, nem felelt. 
– Csak azt szeretném tudni, miről beszélgettek. Laurent érezte, hogy a vér 

az arcába tódul. Felemelte a fejét, és nyíltan Kern szemébe nézett. 
– Mindenről. 
– Úgy – mondta Kern, két öklével még mindig az asztalra nehezedve. – 

Mindjárt gondoltam. Mindenről. 
Szünet következett. Laurent újra lesütötte a szemét, és úgy ült ott, mint aki 

az ítéletet várja. 
Kern hirtelen az ajtóhoz ment, és kulcsra zárta. Hátratett kézzel néhányszor 

végigsétált a puha szőnyegen. Azután nesztelenül Laurent-hoz lépett. 
– És mi a szándéka, kedves kislány? Feljelenti Kernt, a vérszomjas 

szörnyeteget? Sárba tapossa a nevét? Leleplezi a bűnét? Dowell bizonyára erre 
kérte, nem? 

– Nem, nem – felelte hevesen Laurent, megfeledkezve félelméről –, 
biztosíthatom, hogy Dowell professzor fejében meg sem fordult a bosszú 
gondolata. Nemes lélek! Sőt, inkább... ő beszélt le. Nem olyan, mint ön, nem 
szabad saját magáról megítélnie! – fejezte be kihívóan, villámló szemmel. 
Kern elmosolyodott, és újra járkálni kezdett a szobában. 

– Úgy, úgy, rendben van. Magának tehát mégis voltak leleplezés! 
szándékai, és ha nincs Dowell professzor feje, Kern professzor rég börtönben 
ülne. Ha az erény nem diadalmaskodhat, akkor legalább a bűn nyerje el a 
büntetését, így végződtek az erényes regények, amelyeket olvasott, ugye, 
kedves kislány? 



– A bűn el is nyeri büntetését! – kiáltott fel a lány, csaknem elvesztve 
uralmát indulatai fölött. 

– Ó, igen, persze, fent az égben. – S Kern a fekete tölgyfakockákból 
kirakott mennyezetre pillantott. – De tudja meg, jámbor lélek, hogy itt, a 
földön a bűn és csakis a bűn diadalmaskodik! Az erény pedig... az erény 
kinyújtott kézzel garasokat koldul a bűntől, vagy ott áll mozdulatlanul – és a 
szoba felé mutatott, ahol Dowell feje volt –, mint a madárijesztő, minden földi 
dolog múlandóságáról elmélkedve. 

Egészen Laurent mellé lépett, és fojtott hangon hozzátette: 
– Tudja-e, hogy magát is, Dowellt is a szó szoros értelmében hamuvá 

változtathatom anélkül, hogy bárki is megtudná? 
– Biztos vagyok benne, hogy kész minden... 
– Bűn elkövetésére? Nagyon jó, hogy tudja. 
Kern megint járkálni kezdett a szobában, és már úgy folytatta, mint aki 

hangosan gondolkodik. 
– Mondja, mit tegyek magával, szépséges bosszúállóm? Sajnos, maga az a 

fajta ember, akit semmi sem állíthat meg, és az igazság kedvéért kész vállalni 
a vértanúk töviskoszorúját. Maga törékeny, ideges, érzékeny, de nem lehet 
megijeszteni. Megöljem? Még ma, most rögtön? El tudnám tüntetni a 
gyilkosság nyomait, de ez mégiscsak vesződséggel járna. Az én időm pedig 
drága. Megvesztegessem? Ez nehezebb, mint megfélemlíteni... No, mondja, 
mit tegyek? 

– Hagyjon mindent úgy, ahogy volt... hiszen eddig még nem jelentettem 
fel. 

– És nem is fog feljelenteni? 
Laurent késlekedett a válasszal, majd halkan, de határozottan így szólt: 
– De igen, feljelentem.  
Kern toppantott: 
– Huj, de makacs kislány! Hát akkor tudja, mit monrok? Üljön most rögtön 

az íróasztalomhoz... Ne féljen, még nem akarom se megfojtani, se 
megmérgezni. No, üljön csak oda. 

Laurent csodálkozva nézett rá, gondolkozott és átült a karosszékbe, az 
íróasztalhoz. 

– Végül is szükségem van magára. Ha most megölöm, gondoskodnom kell 
helyettesről. Mi a biztosíték arra nézve, hogy nem valami zsaroló kerül a 
helyébe, aki rájön Dowell fejének titkára, és pénzt húz ki belőlem, végül pedig 
mégis feljelent. Magát legalább ismerem... írja hát. “Drága anyácskám – vagy 
hogy szólítja anyját? –, a betegeim állapota azt kívánja, hogy állandóan itt 
tartózkodjam Kern professzor házában..,” 



– Meg akar fosztani szabadságomtól? Erőszakkal itt tart a házban? – 
kérdezte bosszúsan Laurent, és nem írt. 

– Pontosan azt, erényes munkatársam. 
– Ilyen levelet nem írok – jelentette ki Laurent határozottan. 
– Elég! – kiáltotta Kern olyan erővel, hogy az órarugó dongani kezdett. – 

Értse meg: nincs más kiút a számomra. Végtére is, ne legyen ostoba. 
– Nem maradok itt, és nem írom meg a levelet! 
– Vagy úgy! Rendben van. Mehet, amerre a szeme lát. De mielőtt elmegy, 

tanúja lesz annak, hogy veszem el az életet Dowell fejétől. Vegyszerben 
oldom fel a fejet. Menjen, és kiáltsa aztán világgá, hogy látta nálam Dowell 
fejét. Senki se hiszi el magának. Ki fogják nevetni. De vigyázzon! Ha feljelent 
– megbosszulom. Gyerünk hát! 

Kern megragadta Laurent-t, és az ajtó felé húzta. A lány fizikailag 
túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy ellenállhasson a durva kényszernek. 

Kern kinyitotta az ajtót, gyorsan átment Thomas és Briquet szobáján, és 
belépett abba a szobába, ahol Dowell professzor feje volt elhelyezve. 

Dowell meglepődve nézett a váratlan látogatókra. Kern ügyet sem vetett rá, 
gyorsan a készülékhez lépett, és heves mozdulattal elzárta a véradagoló 
csapját. 

Dowell szeme értetlenül, de nyugodtan fordult a csap felé, majd Kernre és 
a meghökkent Laurentra nézett. A légcsap nem volt nyitva, így nem tudott 
beszélni. Csak az ajka mozgott, de Laurent, aki megszokta a fej arcjátékát, 
megértette néma kérdését: “Ez a vég?” 

Azután a Laurent-ra szegeződő szemek lassan mintha elhomályosultak 
volna, a szemhéjak kitágultak, a szemgolyók kidülledtek, az arc pedig 
görcsösen rángatózni kezdett. A fej fulladási roham kínjaiban vergődött. 

Laurent hisztérikusan felsikoltott. Kernhez lépett, a karjába kapaszkodott, 
és csaknem eszméletét vesztve, akadozó, elcsukló hangon azt mondta: 

– Nyissa ki, azonnal nyissa ki a csapot... Mindenbe beleegyezem! 
Kern, alig észrevehető gúnyos mosollyal, kinyitotta a csapot. Az éltető vér 

a csövön át beáramlott Dowell fejébe. Az arc görcsös rángatózása megszűnt, a 
szemek visszanyerték rendes kifejezésüket, a tekintet megtisztult. A kialvó 
élet ismét feltámadt 'Dowell fejében. Visszatért az öntudat is, s Dowell megint 
Laurent-ra nézett, álmélkodva és szinte csalódottan. 

Laurent szédült az izgalomtól. 
– Engedje meg, hogy felajánljam a karomat – szólt Kern lovagiasan, és a 

különös pár elvonult. 
Amikor Laurent ismét az asztalnál ült, Kern, mintha mi sem történt volna, 

így szólt: 



– Hol is hagytuk abba? Igen... “A betegek állapota azt kívánja, hogy 
állandóan itt tartózkodjam Kern professzor házában. Kern volt olyan szíves, és 
rendelkezésemre bocsátott egy gyönyörű szobát, kertre néző ablakkal. 
Azonkívül, minthogy a munkanapom meghosszabbodott, Kern professzor 
háromszorosára emelte a fizetésemet”. 

Laurent szemrehányóan nézett Kernre. 
– Nem hazugság – mondta a professzor. – Arra kényszerülök, hogy 

megfosszam szabadságától, de valamivel honorálnom kell. Valóban, 
háromszorosára emelem a fizetését, írja tovább: “A kiszolgálás kitűnő, és bár 
sok a munka, remekül érzem magam. Ne látogass meg, mert a professzor 
senkit sem fogad. De hogy ne unatkozz, írni fogok...” Úgy. No, most magától 
tegyen hozzá néhány szokásos gyöngéd szót, nehogy a levél gyanút keltsen. 

S mint aki már meg is feledkezett Laurent-ról, hangosan töprengett: 
– Így, persze, nem megy sokáig. De remélem, sokáig nem is tartom itt 

magát. Munkánk a végéhez közeledik, és akkor... Illetve azt akartam mondani, 
hogy a fej nem sokáig él már. És mikor befejezi létét... De minek beszélek, 
úgyis tud mindent. Röviden: mire befejezzük Dowellel a munkát, Dowell feje 
is befejezi létét. A fejnek nyoma se marad, és akkor maga visszatérhet a 
tisztelt mamájához. Többé nem lesz veszélyes rám. Még egyszer 
figyelmeztetem: ha eszébe jutna fecsegni, lesznek tanúim, akik szükség esetén 
eskü alatt vallják, hogy Dowell professzor földi maradványait a fejjel, 
lábakkal és egyéb professzori kellékekkel együtt az anatómiai boncolás után 
krematóriumban elégették. Ilyen esetekben a krematórium igen alkalmatos 
eszköz. Kern csöngetett. John bejött. 

– John, elvezeted Laurent kisasszonyt a fehér szobába, amelynek ablaka a 
kertre néz. Laurent kisasszony ide költözik a házamba, mert most nagy munka 
következik. Kérdezd meg a kisasszonyt, mire van szüksége, hogy minél 
kényelmesebben érezze magát, és szerezd be. A rendelést az én nevemre add 
fel a boltokban. A számlákat én fizetem. Ne felejts el ebédet készíttetni a 
kisasszonynak. 

Kern köszönt és elment. 
John pedig a kijelölt szobába vezette Laurent-t. 
Kern nem hazudott: a szoba valóban nagyon szép volt – világos, tágas és 

barátságosan berendezett. Hatalmas ablak nyílt a kertre. De a legkomorabb 
börtön sem lehetett volna lehangolóbb, mint ez a derűs, kényelmes szoba. 
Mint egy súlyos beteg, úgy ment az ablakhoz, és nézett ki a kertbe. 

“Első emelet.. magas... innen nincs menekvés gondolta. De ha meg is tudna 
szökni, nem tenné meg, mert szökésével ő maga mondaná ki Dowell fejére a 
halálos ítéletet. 



Laurent kimerültén lerogyott a heverőre, és súlyos gondolatokba merült. 
Nem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el így. 

– Tálalva van – hallotta, mintegy álomban, John hangját. Felemelte fáradt 
szemhéját. 

– Köszönöm, nem vagyok éhes, szedje le az asztalt. 
A fegyelmezett inas ellentmondás nélkül teljesítette a parancsot, és 

eltávozott. 
A lány újra gondolataiba merült. Mikor a szemközti ház ablakán kigyulladt 

a fény, olyan magányosságot érzett, hogy elhatározta, haladéktalanul 
meglátogatja a fejeket. Különösen Dowell fejét kívánta látni. 

Laurent váratlan látogatása rendkívül megörvendeztette Briquet fejét. 
– Végre! – kiáltott fel. – Máris? Meghozták? 
– Micsodát? 
– A testemet – mondta Briquet olyan hangon, mintha új ruháról volna szó. 
– Nem, még nem hozták meg – felelte Laurent, akaratlanul elmosolyodva. 

– De nemsokára meghozzák, most már nem kell sokáig várnia. 
– Jaj, csak már itt volna... 
– Nekem is hoznak új testet? – kérdezte Thomas. 
– Természetesen- nyugtatta meg Laurent. – Maga is olyan erős és 

egészséges lesz, mint azelőtt volt. Összegyűjt egy kis pénzt, hazamegy a 
falujába, és feleségül veszi a Marie-ját. 

Laurent már tudta a fejek minden titkos óhaját. Thomas cuppantott. 
– Csak minél hamarabb. Laurent besietett Dowell szobájába. 
Mihelyt a légcsap kinyílt, a fej megkérdezte Laurent-t. 
– Mit jelent mindez? 
Laurent beszámolt Kernnel folytatott beszélgetéséről és fogságáról. 
– Felháborító! – mondta Dowell. – Bár tudnék segíteni magán... Tudok is 

majd, de előbb magának kell rajtam segítenie... 
Szemében harag és elszántság égett. 
– Nagyon egyszerű. Zárja el a tápláló csövek csapját, és én meghalok. 

Higgye el, szinte csalódott voltam, mikor Kern újra kinyitotta a csapot, és 
felélesztett. Ha meghalok, Kern hazaengedi magát. 

– Ilyen áron soha nem akarok hazamenni! – kiáltott fel Laurent. 
– Szeretnék olyan ékesszóló lenni, mint Cicero, hogy rábeszéljem, tegye 

meg. 
Laurent megrázta a fejét. 
– Még Cicero se tudna erről meggyőzni. Sohase tudnám rászánni magam, 

hogy kiirtsak egy emberi életet... 
– Hát ember vagyok én? – kérdezte a fej szomorú mosollyal. 



– Emlékezzék, ön idézte Descartes szavait: “Gondolkodom, tehát vagyok” 
– felelte Laurent. 

– Tegyük fel, hogy így van, de akkor másképp cselekszem. 
Nem irányítom többé Kern munkáját. Semmiféle kínzással nem 

kényszeríthet rá. Akkor majd ő maga fog végezni velem. 
– Nem, nem, könyörgök... – Laurent odament hozzá. 
– Hallgasson rám. Azelőtt bosszúra gondoltam, most azonban más jár az 

eszemben. Ha Kernnek sikerült egy halott testét Briquet fejéhez illeszteni, és a 
műtét sikerül, akkor van remény önt visszahozni az életbe... Ha nem Kern 
segítségével, hát a máséval. 

– Sajnos, a remény igen csekély – felelte Dowell. – Még Kernnek is 
bajosan sikerül. Gonosz és bűnös ember, hiú, mint ezer Herosztrátosz. De 
tehetséges sebész, talán a legtehetségesebb valamennyi egykori asszisztensem 
közül. Ha ő nem tudja megcsinálni, aki mindmáig felhasználta tanácsaimat, 
akkor senki. De még abban is kételkedem, hogy ő el tudja végezni ezt a 
hallatlanul nehéz műtétet. 

– De a kutyák... 
– A kutya az más. Mindkét kutya eleven és egészséges volt, ugyanazon az 

asztalon feküdtek, mielőtt elvégezték volna a fejátültetést. S minden igen 
gyorsan játszódott le. De még így is csak az egyik kutyát sikerült visszaadni az 
életnek, különben mindkettőt elhozta volna, hogy elhencegjen velük. A halott 
testét viszont csak órák múlva hozzák ide, amikor talán már megindult a 
bomlás. A műtét bonyolultságát maga is elképzelheti, hiszen orvos. Ez nem 
ugyanaz, mint egy félig levágott ujjat visszavarrni. Gondosan össze kell kötni 
minden artériát, vénát, és ami még fontosabb, az idegeket és a hátgerincet, 
különben nyomorék lesz; azután újra megindítani a vérkeringést... Nem, ez 
végtelenül nehéz feladat, meghaladja a mai sebészek tudását. 

– Ön nem vállalkozna ilyen műtétre? 
– Én mindent átgondoltam, már végeztem kísérleteket kutyákkal, és úgy 

vélem, sikerülne... 
Az ajtó váratlanul kinyílt. A küszöbön Kern állt. 
– Tanácskoznak az összeesküvők? Elnézést a zavarásért. 
– És becsapta az ajtót. 
 
A halott Diana 
 
Briquet úgy képzelte, hogy emberi fejhez új testet találni és hozzávarrni 

éppoly könnyű, mint új ruhát szabni és varrni. Ha megmérték a nyak kerületét, 
nincs más hátra, mint ugyanolyan nyakméretű hullát keresni. 

Ám hamarosan meggyőződött róla, hogy ez nem olyan egyszerű. 



Reggel belépett fehér köpenyben Kern professzor, Laurent és John. Kern 
utasítást adott, hogy Briquet fejét óvatosan vegyék le az üvegállványról, és 
úgy fordítsák arccal felfelé, hogy lehessen látni a nyak teljes vágását. A fej 
oxigénes vérellátása egy pillanatra sem szünetelt. Kern nagy figyelemmel 
tanulmányozta a nyakat, és mértéket vett róla. 

– Noha anatómiailag minden ember egyforma – mondta –, minden testnek 
megvannak a maga sajátosságai. Néha nehéz megállapítani, kívül vagy belül 
fekszik-e a nyaki verőér. Az artéria vastagsága, a légcső szélessége még 
ugyanolyan nyakméretű embereknél sem azonos. Sokat kell vesződni az 
idegekkel is. 

– De hogy fogja a műtétet végezni? – kérdezte Laurent. – Ha a nyak 
elvágott részét ráilleszti a törzs elvágott részére, egyúttal eltakarja a vágás 
egész felületét. 

– Éppen itt a bökkenő. Dowellel megbeszéltük ezt a kérdést. Több 
hosszanti metszést kell végezni, s aztán belülről kifelé haladva végezni a 
kötéseket. Ez igen bonyolult munka. Friss metszéseket kell ejteni a fej és a 
hulla nyakán, hogy eljussunk a még el nem halt, élő sejtekig. De a legnagyobb 
nehézség mégsem ez. A legfontosabb: hogyan semmisítsük meg a hulla 
testében a kezdődő bomlás termékeit vagy a fertőző gócokat, hogyan tisztítsuk 
meg a véredényeket a megalvadt vértől, hogyan töltsük meg őket friss vérrel, 
és indítsuk meg a szervezet “motorját”, a szívet... És a gerincvelő? A 
legkisebb érintés a legerősebb reakciót válthatja ki, gyakran a legsúlyosabb 
következményekkel. 

– S miként gondolja legyőzni ezeket a nehézségeket? 
– Ó, ez egyelőre az én titkom. Ha a kísérlet sikerül, nyilvánosságra hozom 

a holtak feltámasztásának egész történetét. No, de mára elég. Tegye a fejet a 
helyére. Indítsa meg a légáramlatot. Hogy érzi magát, kisasszony? – kérdezte 
Kern Briquet fejétől. 

– Köszönöm, jól. De hallja, professzor úr, én nagyon nyugtalankodom... 
Maguk itt mindenféle érthetetlen dologról beszéltek, de azt az egyet 
megértettem, hogy összevissza akarják szabdalni a nyakamat. Ez mégiscsak 
sok! Hogy kerüljek az emberek szeme elé összeszabdalt nyakkal? 

– Azon leszek, hogy a forradások ne igen látszódjanak. De teljesen 
eltüntetni a műtét nyomait, persze nem lehet. Ne vágjon ilyen kétségbeesett 
arcot, kisasszony, viselhet bársonyszalagot vagy nyakláncot. Úgy is lesz, kap 
majd tőlem ajándékba egyet “születése” napján. Aztán még valami. Feje egy 
kicsit kiszáradt. Amikor majd normális életet él, a feje nyilván teltebb lesz. 
Hogy megtudhassam rendes nyakméretét, azonnal elkezdjük a “tömését”, 
különben kellemetlenségek támadhatnak. 

– De hiszen nem tudok enni – felelte panaszosán a fej. 



– Csövön át fogjuk táplálni. Készítettem már egy különleges keveréket – 
fordult Laurent-hoz. – Azonkívül fokozni kell a véradagolást. 

– Zsírtartalmú anyagokat tesz a tápfolyadékba?  
Kern bizonytalan mozdulatot tett. 
– Ha nem is zsírosodik el a fej, de “megdagad”, és éppen ez kell nekünk. 

Tehát – fejezte be – hátra van még a legfontosabb: imádkozzon, Briquet 
kisasszony, hogy mielőbb meghaljon valamilyen szépség, aki halála után 
kölcsönadja magának gyönyörű testét. 

– Ne beszéljen így, hisz ez szörnyűség! Egy embernek meg kell halnia, 
hogy én megkapjam a testét... Félek is, doktor. Hiszen ez egy halott teste. És 
ha majd eljön, és visszaköveteli a testét? 

– Kicsoda? 
– A halott. 
– Csakhogy nem lesz lába, amivel eljöjjön – felelte Kern nevetve. – S ha 

eljön is, mondja azt, hogy maga adott fejet neki, nem pedig ő testet magának, 
akkor bizonyára hálás lesz az ajándékért. Megyek a hullaházba. Kívánjon 
szerencsét! 

A kísérlet sikere sok tekintetben azon múlt, hogy lehetőleg friss hullát 
találjon. Ezért hagyta ott minden dolgát, és szinte beköltözött a hullaházba, 
leste a szerencsét. 

Szivarral a szájában oly nyugodtan járkált a hosszú épületben, mintha a 
körúton sétálna. A mennyezetről homályos fény hullt a márványasztalok 
hosszú sorára. Minden asztalon hulla feküdt, vízsugárral lemosva és 
csupaszon. 

Kern, felöltője zsebébe dugva kezét, és szivarfüstöt eregetve járt az 
asztalok körül, vizsgálgatta az arcokat, hébe-hóba felemelt egy-egy 
bőrlepedőt, hogy megnézze a testet. 

Vele együtt jöttek-mentek az elhunytak rokonai vagy barátai. Kern görbe 
szemmel méregette őket, félt, hogy elragadják előle a megfelelő tetemet. 
Hullát szerezni nem volt könnyű feladat Kern számára. A háromnapos 
határidő letelte előtt bármelyik hullára jogot formálhattak a rokonai, három 
nap után pedig a félig felbomlott hullával már semmit sem kezdhetett. 
Egészen friss, lehetőleg még ki sem hűlt hullára van szükség. 

Kern nem fukarkodott a borravalóval, hogy frissiben hozzájuthasson a 
hullához. A hulla számát kicserélhették, és valamelyik szerencsétlent végtére 
is bejegyezhették, mint “nyomtalanul eltűntet”. 

“Nem könnyű ám Briquet ízlésének megfelelő Dianát találni” – gondolta 
Kern, a hullák széles lábfejét és kidolgozott kezét nézve. Az ott fekvők java 
része nem az autón közlekedők osztályához tartozott. Kern keresztül-kasul 
bejárt mindent. Eközben néhány holttest személyazonosságát megállapították, 



és elszállították őket, helyükre máris újakat hoztak. De az újabbak között sem 
akadt megfelelő műtéti anyag. Voltak fejnélküli hullák, de vagy a testalkatuk 
látszott alkalmatlannak, vagy pedig már bomlásnak indultak. A nappal estébe 
hajlott. Kern megéhezett, mint a farkas. Gyönyörűséggel gondolt arra, hogy 
csirkesültet fog enni párolt borsóval. 

“Balszerencsés nap” – sóhajtotta, és az órájára nézett. A kijárat felé indult a 
hullák között jövő-menő, kétségbeesett, bánat és rémület sújtotta tömegben. A 
szolgák éppen egy fej nélküli női hullát hoztak be. Lemosott fiatal teste úgy 
csillogott, mint a fehér márvány. 

“Ó, ez talán megfelelő” – gondolta, és megindult a szolgák után. Mikor a 
hullát letették, Kern futólag megnézte, és még egyszer meggyőződött róla, 
hogy megtalálta, amit keresett. Már éppen oda akarta súgni az 
alkalmazottaknak, hogy vigyék el a hullát, mikor egy torzonborz bajuszú és 
szakállú, rosszul öltözött öregember lépett a hullához. 

– Ez Márta! – kiáltott fel, és megtörölte verejtékező homlokát. 
“Az ördög hozta ezt ide!” – káromkodott Kern, és az öreghez fordult: 
– Felismerte a hullát? Hiszen nincsen feje. 
Az öreg a bal vállon levő nagy anyajegyre mutatott. 
– Ez az ismertetőjele. 
Kern csodálkozott, hogy az öreg olyan nyugodtan beszél. 
– Ki volt ez a nő? Felesége vagy a lánya? 
– Irgalmas isten – felelte a beszédes öreg. – Az unokahúgom volt, de nem 

vér szerint. A sógornőm három árvát hagyott hátra; meghalt, és az árvák a 
nyakamon maradtak. Pedig nekem is van négy gyerekem. Nagy az ínség. De 
mit tegyek, uram? Hiszen nem kiscicák, nem tehetem őket az utcára. Éltünk, 
ahogy lehetett. Aztán megtörtént a baj. Régi házban lakunk, régen 
kilakoltattak volna, de hová legyünk? Aztán megértük, hogy ránk szakadt a 
tető. A többi gyerek sérüléssel megúszta, de ennek teljesen levágta a fejét. Én 
meg az öregasszony nem voltunk otthon, sült gesztenyét árulunk, azzal 
keressük a kenyerünket. Mire hazaértem, Mártát már elhozták a hullaházba. 
Hogy miért ide? Azt mondják, a társaság kedvéért, merthogy a többi lakásban 
is agyonütött párat a tető, magányosak is voltak köztük, hát gyerünk minddel 
ide. Mikor hazaértem, bemenni se lehetett, mintha földrengés lett volna. 

“Megfelelő eset” – gondolta Kern, és félrevonta az öreget. 
– Ami megtörtént, azon nem lehet változtatni – mondta neki. – Tudja, én 

orvos vagyok, és hullára van szükségem. Őszintén beszélek. Ha akar, kap száz 
frankot, és máris mehet haza. 

– Felboncolja? – Az öreg rosszallóan csóválta a fejét, és elgondolkozott. – 
Igaz, neki már mindegy... Szegény emberek vagyunk... De hát azért mégse 
idegen vér... 



– Kétszáz. 
– Nagy az ínség, a gyerekek éhesek... de mégis sajnálom... Derék lány volt, 

nagyon derék, igazán jó, arca mint a rózsa, nem olyan hitvány, mint ezeké itt... 
– Az öreg megvetően intett a többi hulla felé. 

“Na nézzék az öreget! Hogy feldicséri a portékáját!”gondolta Kern, és más 
taktikát eszelt ki. 

– Egyébként, ahogy akarja – mondta fölényesen. – Akad itt elég hulla, és 
nem egy van, amelyik semmivel se csúnyább, mint a maga unokahúga. – 
Azzal otthagyta az öreget. 

– No-no, ne siettessen, hadd gondolkozzak... – Az öreg fürgén Kern után 
tipegett, szemlátomást készen az alkura. 

Kern már-már diadalmaskodott, de akkor a helyzet váratlanul 
megváltozott. 

– Te már itt is vagy? – hallott egy izgatott, öreges hangot. 
Kern megfordult, és egy gyorsan közeledő, kövérkés öregasszonyt látott, 

fehér, tiszta főkötőben. Az öreg zavartan hümmögni kezdett. 
– Megtaláltad?- kérdezte az asszony, vadul forgatva szemét, és imát 

mormolva. 
Az öregember némán a hullára mutatott. 
– Szegénykém, te boldogtalan áldozat! – kiáltotta az asszony, a fej nélküli 

hullához közeledve. 
Kern látta, hogy az öregasszonnyal nehéz lesz szót érteni. 
– Ide hallgasson, asszonyom – szólította meg barátságosan. – Beszélgettem 

az urával, és megtudtam, hogy nagyon szűkösen élnek. 
– Akár szűkösen, akár nem, másokra nem szorulunk – vágott vissza az 

asszony némi büszkeséggel. 
– Igen, de... tudja, én egy jótékonysági temetkezési intézet tagja vagyok. 

Módomban áll unokahúgát az intézet terhére eltemettetni. Minden fáradságot 
magamra vállalok. Ha kívánja, rám bízhatják, maguk pedig mehetnek a 
dolguk után, várják a gyerekek meg az árvák. 

– Te mit fecsegtél itt össze? – támadt az öregasszony az urára, majd 
Kernhez fordult: – Köszönöm, uram, de úgy illik, hogy én intézzem el. 
Valahogy majd elboldogulunk a maga jótékonysági intézete nélkül is. Mit 
forgatod a szemed? – förmedt az urára szokott hangján. – Fogd szegénykét, és 
gyerünk. Hoztam már targoncát is. 

Mindezt olyan eltökélt hangon mondta, hogy Kern ridegen meghajolt és 
elment. 

“Bosszantó! Ma határozottan balszerencsés napom van.” 
A kijárathoz ment, ott félrevonta a portást, és így szólt: 
– Rajta legyen a szeme: ha akad valami megfelelő, azonnal telefonáljon. 



– Igen, uram, feltétlenül – bólogatott a portás, akinek Kern már csinos 
összeget nyomott a markába. 

Kern bőségesen megebédelt egy étteremben, és hazament. Mikor belépett 
Briquet szobájába, a lány az utóbbi időben szokásos kérdéssel fogadta: 

– Talált? 
– Találtam, de balszerencsém volt, a fene vigye! Legyen türelemmel. 
– Igazán semmi alkalmas nem akadt? – faggatta Briquet. 
– Csak amolyan karikalábúak. Ha akarja, én... 
– Jaj nem, inkább tűrök még. Nem akarok karikalábú lenni. 
Kern a szokottnál korábban készült lefeküdni, hogy korán felkeljen, és 

megint elmenjen a hullaházba. De jóformán el sem aludt, csörögni kezdett a 
telefon az ágyánál. Kern káromkodott egyet, és felvette a hallgatót. 

– Halló! Igen, Kern professzor. Micsoda? Vasúti szerencsétlenség, 
közvetlenül a pályaudvarnál? Egy rakás hulla? Hogyne, hogyne, azonnal. 
Köszönöm. 

Kern sietve felöltözött, behívta Johnt, és rákiáltott: 
– Taxit! 
Tizenöt perc múlva már úgy száguldott az éjszakai utcákon, mintha tüzet 

menne oltani. 
A portás nem tette lóvá. Ezen az éjszakán a halál gazdag termést takarított 

be. Szakadatlanul hozták a hullákat. Az asztalok egytől egyik megteltek. 
Hamarosan a padlóra is raktak. Kern lázban égett. Áldotta sorsát, amiért a 
szerencsétlenség nem nappal történt. Valószínűleg még nem terjedt el a híre a 
városban. Idegenek még nincsenek a hullaházban. Kern nézegette a még le 
nem vetkőztetett, mosatlan hullákat. Valamennyi teljesen friss volt. Rendkívül 
szerencsés eset. Csak az a baj, hogy ez a kedvező körülmény nem nagyon 
felelt meg Kern különleges követelményeinek. A testek többsége szétzúzódott, 
vagy több helyütt megsérült. Kern azonban nem vesztette el a reményét, mert 
a hullákat még egyre hozták. 

– Mutassa csak ezt – fordult az alkalmazotthoz, aki egy szürke ruhás lány 
holttestét vitte; a lány tarkója szét volt zúzva, haja és ruhája véres, de a ruhája 
gyűretlen. “A test sérülései láthatóan nem súlyosak... Jó lesz. Testalkata 
meglehetősen plebejus – alighanem szobalány –féle volt, de jobb az ilyen test, 
mint semmilyen” – gondolta Kern. – És ez? – mutatott rá Kern egy másik 
hordágyra. – Hiszen ez valóságos kincs! Az ördögbe is, bosszantó, hogy egy 
ilyen nő elpusztult! 

A fiatal nő holttestét letették a padlóra. Meglepően szép és előkelő arcán 
nem látszott más, mint ráfagyott csodálkozás. Jobb füle fölött betört a 
koponyája. A halál nyilván egy pillanat alatt bekövetkezett. Fehér nyakán 



gyöngysor. Csinos fekete selyemruhája csak alul volt egy kicsit szakadt, meg 
a gallértól a vállig. Csupasz vállán anyajegy látszott. 

“Mint annak a másiknak – gondolta Kern. – De ez... ez igazi szépség. – 
Kern gyorsan megmérte a nyakát. – Mintha rendelésre készült volna.” 

Letépte a drága, nagy szemű igazgyöngysort, és odadobta az 
alkalmazottnak. 

– Ezt a hullát elviszem. De itt nincs időm gondosan megvizsgálni, úgyhogy 
mindenesetre ezt is elviszem – mutatott a másik holttestre. – Gyorsan, 
gyorsan. Csavarják lepedőbe, és vigyék ki. Hallják? Már gyülekeznek az 
emberek. Mindjárt ki kell nyitni a hullaházat, és néhány perc múlva 
valósággal Bábel lesz itt. 

A holttesteket kivitték, gépkocsiba rakták, és sietve Kern házába 
szállították. 

Már előzőleg megtették a műtéthez szükséges előkészületeket. Eljött 
Briquet feltámadásának napja, helyesebben éjszakája. Kern egyetlen percet 
sem akart veszíteni. 

Mindkét hullát megmosták, lepedőbe csavarva bevitték Briquet szobájába, 
és feltették a műtőasztalra. 

Briquet égett a türelmetlenségtől, hogy lássa új testét, de Kern szándékosan 
úgy helyezte el az asztalt, hogy a fej addig ne láthassa a hullákat, amíg az 
előkészületeket be nem fejezik. 

Kern sietve levágta a fejeket a hullákról. John vászonba csavarta, és kivitte 
a fejeket, a vágás szélét és az asztalt lemosták, a testeket rendbe hozták. 

Kern még egyszer tüzetesen szemügyre vette a testeket, és gondterhelten 
csóválta a fejét. Az a test, amelynek a vállán anyajegy volt, meglepte 
hibátlanul szép formájával, s ez még inkább feltűnt, ha a “szobalány” testével 
hasonlította össze, amely vastag csontú, szögletes, szabálytalan felépítésű, de 
izmos volt. Briquet persze ennek az előkelő Dianának a testét fogja választani. 
Gondos átvizsgálásakor azonban Kern a jobb talpán kicsi sebet fedezett fel. 
Valamilyen vasdarabtól származhatott, és nem látszott veszélyesnek. Kern 
fertőtlenítette a sebet, vérmérgezéstől nem kell tartani. De ami a műtétet illeti, 
a “szobalány” testében jobban bízott. 

– Fordítsa meg Briquet fejét – szólt Kern Laurent-nak. Hogy Briquet ne 
zavarja fecsegésével az előkészületeket, betömték a száját, azaz kikapcsolták a 
sűrítettlevegő-tartályt. – Most már megindíthatja a levegőt. 

Mikor Briquet meglátta a hullákat, akkorát sikoltott, mintha megégette 
volna magát. Szeme a rémülettől tágra nyílt. A két hulla közül az egyik az ő 
tulajdon teste lesz. Most először érezte át teljesen a műtét rendkívüliségét. 
Tétovázni kezdett. 

– No, mit szól hozzá? Hogy tetszenek a hull... ezek a testek? 



– Fé... lek... – mondta rekedten a lány. – Nem, nem hittem volna, hogy 
ilyen rettenetes... nem akarom... 

– Nem akarja? Ez esetben Thomas fejéhez varrom a testet. Thomas-ból nő 
lesz. Thomas, szeretne most mindjárt testet kapni? 

– Nem, várjon még – szólt ijedten Briquet. – Beleegyezem. Azt a testet 
szeretném... az anyajegyest... az úgy tetszik a férfiaknak. 

– Ahogy kívánja – felelte Kern. – Laurent kisasszony, tegye át Briquet 
kisasszony fejét a műtőasztalra. Óvatosan, a mesterséges vérkeringést az 
utolsó pillanatig fenn kell tartani. 

Laurent az utolsó előkészületeket végezte Briquet fejével. Briquet arcán 
rendkívüli feszültség és izgalom tükröződött. Mikor a fejet átvitték a 
műtőasztalra, Briquet nem bírta tovább, úgy kiabált, ahogy még soha életében: 

– Nem akarom! Nem akarom! Nem kell! Inkább öljön meg! Félek! Ja-a-aj! 
Kern egy pillanatra se szakítva félbe munkáját, rákiáltott Laurent-ra: 
– Zárja el gyorsan a levegőcsapot! Vezessen a tápoldatba hedonalt, attól 

mindjárt elalszik. 
– Nem, nem, nem! 
Elzárták a csapot, a fej elhallgatott, de ajkát tovább mozgatta, és rémült, 

esdő szemmel nézett. 
– Professzor úr, akarata ellenére is megoperálhatjuk? – kérdezte Laurent. 
– Most nincs időnk etikai problémákkal vesződni – felelte hidegen Kern. – 

Utána ő maga is hálás lesz. Végezze a dolgát, vagy menjen ki, és ne zavarjon. 
De Laurent tudta, hogy nem mehet el, az ő segítsége nélkül a műtét 

eredménye még kétségesebbé válna. Erőt vett magán, és továbbra is segített 
Kernnek. Briquet feje úgy hánykolódott, hogy a csövek majdnem kiestek a 
véredényekből. John odasietett, és kezével tartotta a fejet. A fej rángatózása 
lassan megszűnt, szeme lecsukódott. Hatott a hedonal. 

Kern professzor hozzáfogott a műtéthez. 
A csöndet csak az ő rövid utasításai szakították meg, amikor egyik vagy 

másik műszert kérte. Az erőfeszitéstől kidagadtak az erek a homlokán. Latba 
vetette ragyogó sebészeti technikáját, gyorsan, de rendkívül gondosan és 
óvatosan dolgozott. Bármennyire gyűlölte is Kernt, Laurent ebben a 
pillanatban csak csodálni tudta: úgy dolgozott, mint egy ihletett művész. 
Fürge, érzékeny ujjai csodákat műveltek. 

A műtét egy óra ötvenöt percig tartott. 
– Kész – szólalt meg végül Kern, s felegyenesedett. – Mostantól kezdve 

Briquet nem test nélküli fej többé. Csupán életet kell lehelni beléje: 
megindítani a szívműködést és a vérkeringést. De ezzel magam is 
megbirkózom. Lepihenhet, Laurent kisasszony. 

– Még bírom a munkát – felelt Laurent. 



Noha fáradt volt, nagyon szerette volna látni a rendkívüli műtét befejező 
részét. De Kern nyilvánvalóan nem akarta beavatni a felélesztés titkába. Még 
egyszer nyomatékosan pihenést ajánlott, és Laurent engedelmeskedett. 

Kern egy óra múlva ismét behívta; a professzor most még fáradtabbnak 
látszott, de arca mélységes elégedettséget fejezett ki. 

– Nézze meg a pulzusát – szólt Laurent-nak. 
A lány szíve megdobbant; izgatottan megfogta Briquet kezét, azt a kezet, 

amely mindössze három órával ezelőtt egy hideg holttesthez tartozott. Meleg 
volt, érezni lehetett az érlökéseket. Kern tükröt tett Briquet area elé. A tükör 
elhomályosult. 

– Lélegzik. Most jól bepólyázzuk az újszülöttet. Néhány napig teljesen 
mozdulatlanul kell feküdnie. 

Kern gipszkötést tett Briquet nyakára. A testet teljesen bepólyálták, a szájat 
erősen bekötötték. 

– Hogy eszébe ne jusson beszélni – magyarázta Kern. – Egy napig altatjuk, 
ha bírja a szíve. 

Briquet-t átvitték a Laurent-éval szomszédos szobába, óvatosan ágyba 
fektették. 

– Mesterségesen fogjuk táplálni, amíg a varratok össze nem forrnak. 
Magának kell majd ápolnia. 

Kern csak a harmadik napon engedélyezte, hogy Briquet “magához térjen”. 
Délután négy óra volt. A nap ferdén tűzött be a szobába, és megvilágította 

Briquet arcát. Briquet szemöldöke megrebbent, szeme kinyílt. Zavartan 
eszmélve, a világos ablakra nézett, azután Laurent-ra fordította tekintetét, 
végül lefelé nézett. Ott már nem volt üresség. Enyhén emelkedő mellet látott 
és egy testet, a saját testét, lepedővel letakarva. Halvány mosoly suhant át az 
arcán. 

– Ne merjen beszélni, feküdjék nyugodtan – mondta Laurent. – A műtét 
remekül sikerült. Most minden azon múlik, hogyan viselkedik. Minél 
nyugodtabban fekszik, annál hamarabb áll talpra. Egyelőre arcjátékkal 
érintkezünk egymással. Ha leereszti a szemhéját, az “igent” jelent, ha felvonja, 
“nemet”. Érez valahol fájdalmat? Itt? A nyakán és a lábán. Majd elmúlik. 
Akar inni? És enni? 

Briquet nem érzett éhséget, csak inni kívánt. Laurent csöngetett Kernnek. 
A professzor mindjárt átjött a szobájából. 

– Nos, hogy érzi magát az újszülött? – Megvizsgálta, és elégedett 
volt.-Minden jól halad. Türelem, kisasszony, rövidesen táncolni fog. – Adott 
néhány utasítást, és kiment. 

A “gyógyulás” napjai Briquet számára igen lassan teltek. Példás beteg volt: 
fékezte türelmetlenségét, nyugodtan feküdt, betartotta az utasításokat. Végre 



eljött a nap, amikor kivették a pólyából, noha a beszédet még nem engedték 
meg. 

– Érzi a saját testét? – kérdezte Kern kissé izgatottan. Briquet lesütötte a 
szemét. 

– Próbálja nagyon óvatosan megmozdítani a lábujjait. Briquet meg is 
próbálta, látszott arcán az erőfeszítés, ám az ujjai nem mozogtak. 

– Úgy látszik, a központi idegrendszer működése még nem állt teljesen 
helyre – mondta Kern tiszteletet parancsoló hangon. – De remélem, hogy 
hamarosan helyreáll, s azzal együtt a mozgás is. – Magában pedig ezt 
gondolta: “Csak aztán nehogy valóban megsántuljon mindkét lábára.” 

“Helyreáll, milyen furcsán hangzik ez a szó” – gondolta Laurent, és eszébe 
jutott a hideg holttest a műtőasztalon. 

Briquet-nek újabb gondja támadt. Most órák hosszat azzal foglalkozott, 
hogy lábujjait próbálta mozgatni. Laurent vele együtt figyelte a kísérlet 
eredményét. 

Laurent egyszercsak örvendve felkiáltott: 
– Mozog! Mozog a balláb nagyujja. 
Ezután gyorsabban javult. A kéz és a láb többi ujja is megmozdult. Briquet 

nemsokára már emelni tudta valamelyest a karját és a lábát. 
Laurent nem győzött csodálkozni. A szeme láttára csoda történt. 
“Akármilyen gonosztevő is ez a Kern – gondolta –, mégis rendkívüli 

ember. Igaz, Dowell feje nélkül nem sikerült volna ezé kettős 
halottfeltámasztás, de azért Kern roppant tehetséges ember, hiszen Dowell feje 
is ezt állította. Ó, ha Kern őt is feltámasztaná! De nem, ezt nem fogja 
megtenni.” 

Újabb néhány nap múlva megengedték, hogy Briquet beszéljen. Eléggé 
kellemes hangja lett, de kissé mutáló. 

– Az majd helyre jön – biztatta Kern. – Fog maga még énekelni is. 
Briquet hamarosan megpróbálkozott az énekléssel. Laurent nagyon 

meglepődött. Briquet magas hangjai meglehetősen élesen és nem túlságosan 
kellemesen szóltak, a középső regiszterben pedig fátyolosán, sőt rekedten; 
mély fekvésben viszont elbűvölően, mint a leggyönyörűbb alt hang. 

“Pedig a hangszalagok magasabban fekszenek, mint a vágás helye a 
nyakon, tehát Briquet saját hangszalagjai – gondolta Laurent –, honnan hát ez 
a kettős hang, a felső és az alsó regiszter eltérő árnyalata? Fiziológiai rejtély. 
Vajon nem attól van, hogy Briquet feje, amely idősebb az új testnél, 
megfiatalodási folyamaton megy át? Vagy talán a központi 
idegrendszerműködésének megzavarásával függ össze? Teljességgel 
érthetetlen... Érdekelne, kié lehetett ez a fiatal, csinos test, ki volt az a 
boldogtalan, akinek a fejéhez tartozhatott...” 



Laurent átlapozta azokat az újságokat, amelyek a vasúti szerencsétlenség 
áldozatainak névsorát közölték. Hamarosan megakadt a szeme néhány soron, 
amely arról számolt be, hogy Angelica Gai, a híres olasz színésznő, aki a 
kisiklott vonaton utazott, nyomtalanul eltűnt. Holttestét nem találták meg, és a 
hírlapírók éjt nappá téve fáradoztak a rejtély megoldásán. Laurent csaknem 
biztos volt benne, hogy Briquet feje a szerencsétlenül járt színésznő testét 
kapta meg. 

 
A megszökött mintadarab 
 
Végre elérkezett Briquet életének nagy napja. Levették róla az utolsó 

kötéseket, és Kern megengedte, hogy felkeljen. Briquet kiszállt az ágyból, és 
Laurent karjára támaszkodva végigment a szobán. Mozdulatai bizonytalanok 
és kissé akadozók voltak. A karja egy bizonyos pontig könnyedén mozgott, 
azután megakadt, majd ismét simán fejezte be a mozdulatot. 

– Majd elmúlik – mondta Kern meggyőződéssel. Csupán a kis seb 
nyugtalanította Briquet lábfején. Lassan gyógyult. De idővel az is annyira 
javult, hogy Briquet nem érzett fájdalmat, sőt rálépett a beteg lábra. Néhány 
nap múlva Briquet már megpróbált táncolni. 

– Nem értem, hogy van ez – mondta a lány. – Egyes mozdulatok könnyen 
sikerülnek, mások nehezebben. Valószínűleg még nem szoktam meg az új test 
irányítását... Pedig milyen remek test! Nézze a lábamat, Laurent kisasszony. 
Az alakom is kitűnő. Csak ezek a forradások a nyakamon... El kell takarnom 
őket. Viszont ez az anyajegy a vállamon, elbűvölő, nem igaz? Olyan szabású 
ruhát csináltatok, hogy látni lehessen... Igazán elégedett vagyok a testemmel. 

“A testemmel – gondolta Laurent. – Szegény Angelica Gai!” 
Mindaz, amit Briquet oly sokáig féken tartott magában, egyszerre kitört 

belőle. Követelésekkel árasztotta el Laurent-t; ruhát, fehérneműt, cipőt, 
kalapokat, divatlapokat, kozmetikai szereket rendelt, kért, követelt. 

Mikor elkészült az új szürke selyemruha, Kern bemutatta a lányt Dowell 
professzor fejének. Minthogy férfifejnek mutatták be, nem tudta megállni, 
hogy ne kacérkodjék. Roppant hízelgett neki, mikor Dowell feje rekedt 
hangján megdicsérte Kern munkáját: 

– Kitűnő! Kitűnően végezte a feladatát, kolléga, gratulálok! 
Kern belekarolt Briquet-be, s ragyogó arccal, mint egy ifjú házas, kivonult 

a szobából. 
– Foglaljon helyet, kisasszony – szólt Kern lovagiasan, mikor beértek a 

szobájába. 



– Nem is tudom, hogy köszönjem meg, professzor úr – mondta a lány, s 
szemérmesen lesütötte a szemét, majd kacéran felpillantott. – Olyan sokat tett 
értem... Én pedig nem tudom mivel meghálálni. 

– Nem is szükséges. Nagyobb a jutalmam, semmint gondolja. 
– Nagyon boldog vagyok. – Briquet még sugárzóbb pillantást vetett 

Kernre. – Most pedig engedje meg, hogy elhagyjam a kórházat. 
– Elhagyja? Miféle kórházat? – kérdezte Kern nem értve mindjárt a dolgot. 
– Hazamegyek. Képzelem milyen feltűnést keltek, ha betoppanok a 

barátnőimhez! 
El akar menni! Kernnek ez eszébe se jutott. Óriási munkát végzett, 

rendkívül bonyolult feladatot oldott meg, de egyáltalán nem azért, hogy 
Briquet óriási feltűnést keltsen könnyűvérű barátnői előtt. Ő maga akar óriási 
feltűnést kelteni Briquet bemutatásával a tudományos társaságban. Később 
majd ad neki bizonyos szabadságot, de egyelőre gondolni sem lehet erre. 

– Sajnos, nem engedhetem el, Briquet kisasszony. Egy ideig még itt kell 
maradnia a házamban, a felügyeletem alatt. 

– De miért? Pompásan érzem magam – felelte a lány. 
– Igen ám, de rosszabbodhat az állapota. 
– Akkor majd ismét eljövök. 
– Engedje meg, én jobban tudom, mikor mehet el innen – szólt Kern most 

már hűvösen. – Gondoljon arra, mi lett volna magával nélkülem. 
– Már megköszöntem. Nem vagyok kislány, se rabszolga, szabadon 

rendelkezem magammal! 
“Ohó, micsoda határozott jellem!” – gondolta ámulva Kern. 
– Majd még beszélünk erről. Addig is fáradjon a szobájába. John 

valószínűleg bevitte már a húslevest. 
Briquet duzzogva felállt, és pillantásra sem érdemesítve Kernt, kiment. 
Együtt ebédelt Laurent-nal, az orvosnő szobájában. Mikor belépett, Laurent 

már az asztalnál ült. Briquet leült a székre, és jobb csuklójával kedvesen 
hanyag mozdulatot tett. Laurent többször észrevette ezt a mozdulatát, és azon 
töprengett, hogy ez vajon Angelica. Gai vagy Briquet mozdulata-e? 

Laurent számára ezek a kérdések túlságosan bonyolultak voltak. 
“A fiziológusokat bizonyára érdekelni fogja” – gondolta. 
– Megint húsleves! Unom már a kórházi kosztot – szeszélyeskedett 

Briquet. – Szívesebben megennék egy tucat osztrigát, és rá egy pohár 
chablis-t. – Ivott néhány korty levest a csészéből, majd így folytatta: – Kern 
professzor az imént azt mondta, hogy néhány napig nem ereszt el innen. Még 
mit nem! Nem vagyok én háziszárnyas. Itt meghal az ember az unalomtól. 
Nekem úgy élet az élet, ha minden forog. Fény, muzsika, virág, pezsgő!... 



Briquet folytonos fecserészés közben bekapta az ebédet, felállt, az 
ablakhoz lépett, és figyelmesen lenézett. 

– Jó éjszakát, Laurent kisasszony – fordult vissza. – Ma korán lefekszem. 
Kérem, ne keltsen fel holnap reggel. Ebben a házban az alvás a 
legkellemesebb időtöltés. 

Biccentett, és átment a szobájába. 
Laurent pedig leült levelet írni az anyjának. 
Kern minden levelet ellenőrzött. Laurent tudta, milyen éber szemmel 

figyeli őt, ezért meg sem kísérelte, hogy a házicenzúra megkerülésével 
juttasson ki levelet. 

Egyébként is úgy döntött, hogy kíméletből akkor sem írja meg anyjának az 
igazat kényszerű fogságáról, ha kijátszhatna Kern ellenőrzését. 

Ezen az éjszakán Laurent különösen rosszul aludt. Sokáig forgolódott 
ágyában, a jövőn töprengett. Élete veszélyben forog. Vajon Kern mit fog 
kieszelni, hogy “ártalmatlanná tegye”? 

Briquet sem aludt. Suhogás hallatszott a szobájából. 
“Az új ruháit próbálja” – gondolta Laurent. Azután minden elcsendesedett. 

Úgy rémlett, mintha fojtott kiáltást hallana, s felébredt. “Fabatkát sem érnek 
az idegeim” – gondolta, és megint belemerült mély hajnali álmába. 

Reggel hét órakor ébredt, ahogy szokott. Briquet szobájában még minden 
csendes volt. Laurent nem akarta zavarni a lányt, és ezért átment Thomas 
szobájába. Thomas feje változatlanul komor volt. Amióta Kern “hozzávarrta a 
testet” Briquet fejéhez, Thomas még jobban elszomorodott. Kérte, követelte, 
hogy adjanak neki is mihamar új testet, végül még durván káromkodott is. 
Laurent-nak nagy fáradságába került lecsendesítenie. Megkönnyebbülten 
sóhajtott fel, mikor befejezte Thomas reggeli toalettjét, és átment Dowell 
szobájába. A professzor nyájas mosollyal fogadta. 

– Különös dolog az élet! – mondta Dowell feje. – Nem is olyan régen még 
meg akartam halni. De az agyam továbbra is működik, és alig három napja 
egy rendkívül merész és eredeti gondolat jutott eszembe. Ha sikerülne 
megvalósítani, teljes fordulatot hozna az orvostudományba. Közöltem Kernnel 
elképzelésemet, és ha látta volna, mennyire lázba jött. Azt hiszem, elképzelte, 
hogy már életében szobrot emelnek neki hálás kortársai... így aztán élnem kell 
érette, az eszméért, tehát magamért is. Bizony, ez olyan, mint a kelepce. 

– S mi ez a gondolat? 
– Egyszer majd elmondom, ha már jobban kialakult az agyamban... 
Kilenc órakor Laurent elhatározta, hogy bekopog Briquet-hez, de nem 

kapott választ. Nyugtalan lett, megpróbálta kinyitni az ajtót, de belülről 
bezárták. Laurent kénytelen volt jelenteni az esetet Kern professzornak. 

Kern, mint mindig, gyorsan és határozottan cselekedett. 



– Törje fel az ajtót! – parancsolta Johnnak. 
A néger nekifeszítette a vállát. A nehéz ajtó roppant egyet, és kiszakadt 

sarkaiból. Kern, Laurent és John belépett a szobába. 
Briquet ágya gyűrött volt és üres. Kern az ablakhoz futott. A kilincsre 

erősítve széttépett lepedőből és két törülközőből sodort kötél lógott lefelé. A 
virágágyás az ablak alatt össze volt taposva. 

– Ez a maga műve! – kiáltotta Kern, dühtől eltorzult arcát Laurent felé 
fordítva. 

– Biztosítom, hogy semmi részem Briquet kisasszony szökésében – felelte 
Laurent határozottan. 

– Még lesz egy-két szavam magához – felelte Kern, bár Laurent határozott 
válasza mindjárt meggyőzte, hogy Briquet cinkosok nélkül cselekedett. – 
Most intézkednem kell, hogy elfogják a szökevényt. 

Átment dolgozószobájába, és izgatottan járt fel-alá a kandalló és az 
íróasztal között. Első gondolata az volt, hogy értesíti a rendőrséget, de rögtön 
meggondolta magát. Legkevésbé a rendőrséget szabad belekeverni ebbe az 
ügybe. Magánnyomozó irodához kell fordulnia. 

“Az ördög vigye, én vagyok a hibás... Jobban kellett volna őriztetnem. De 
ki gondolta volna! A tegnapi hulla megszökik! – Kern dühösen elnevette 
magát. – Az lesz a vége, hogy Briquet mindenkinek elfecsegi, mi történt 
vele... Hiszen arra számított, milyen óriási feltűnést kelt majd a megjelenése... 
A történet az újságírók fülébe jut, és akkor... Nem kellett volna megmutatni 
Dowell fejének... Micsoda bajt csinált! Ez a köszönet!” 

Kern telefonon kihívatta egy magánnyomozó iroda emberétjókora összeget 
adott neki a költségekre, még nagyobbat ígért a nyomozás sikere esetére, s 
részletes leírást adott az eltűntről. 

A nyomozó megvizsgálta a szökés színhelyét és a kert vaskerítéséhez 
vezető nyomokat. A kerítés magas volt, és hegyes vasrudakban végződött. A 
nyomozó a fejét csóválta: 

“Ügyes kislány!” Az egyik vasrúdon szürke selyemfoszlányt vett észre, 
leszedte, és gondosan eltette a levéltárcájába. 

– Ebben a ruhában volt a szökés napján. Keresni fogjuk a szürke ruhás nőt. 
Biztosította Kernt, hogy a “szürke ruhás nőt” legkésőbb huszonnégy óra 

alatt felkutatja, és eltávozott. 
A nyomozó tapasztalt ember volt. Kiderítette Briquet utolsó lakásának és 

néhány barátnőjének a címét, megismerkedett velük, és az egyiknél megtalálta 
Briquet fényképét; megtudta, milyen kabarékban lépett fel Briquet. 
Nyomozókat küldött szét ezekbe a kabarékba. 

– Nem repül messzire a madárka – mondta a nyomozó magabiztosan. 



Ám ezúttal tévedett. Eltelt két nap, de nem sikerült Briquet nyomára 
akadni. Csak a nyomozás harmadik napján tudták meg egy montmartre-i 
kocsma törzsvendégétől, hogy a szökés éjszakáján ott járt a “feltámadott” 
Briquet. De hogy onnan hova lett, senki sem tudta. 

Kern egyre nyugtalanabb lett. Most már nemcsak amiatt aggódott, hogy 
Briquet kifecsegi a titkait, hanem félt, hogy végképp elveszíti az értékes 
“mintadarabot”. Igaz, készíthetne másikat Thomas fejéből, de az időbe és 
óriási munkába kerül. Meg azután az újabb kísérlet esetleg nem is sikerülne 
olyan ragyogóan. A feltámasztott kutya bemutatása pedig természetszerűleg 
nem tenne olyan nagy hatást. Nem, Briquet-t bármi áron meg kell találni. S 
megkétszerezte, megháromszorozta a “megszökött mintadarab” felkutatásáért 
kitűzött jutalmat. 

Az ügynökök naponta jelentést tettek a nyomozás állásáról, de az eredmény 
vigasztalan volt. Briquet-t mintha a föld nyelte volna el. 

 
A befejezett dal 
 
Amikor fürge, rugalmas és erős új teste segítségével Briquet átmászott a 

kerítésen, és kijutott az utcára, intett egy taxinak, és a következő különös 
címet adta meg: 

– Pére-Lachaise temető. 
De még a Bastille tér előtt másik taxiba szállt és a Mont-martre felé 

hajtatott. Az első kiadások fedezésére magával hozta Laurent táskáját, 
amelyben nem egészen száz frankot talált. “Egy bűnnel több vagy kevesebb – 
amellett nagy szükségem van rá” – nyugtatta meg magát. A bűnbánatot jobb 
időkre halasztotta. Ismét épnek, elevennek, egészségesnek érezte magát, sőt 
fiatalabbnak, mint valaha. A műtét előtt, női számítás szerint közel járt 
harmincadik évéhez. Új teste pedig aligha több, mint húszesztendős. Ennek a 
testnek a mirigyei megfiatalították Briquet fejét: arcán kisimultak a ráncok, 
virulóbb lett. “Most már csak élni kell” – gondolta Briquet, álmodozva 
nézegette magát a kézitáskában talált tükörben. 

– Itt álljon meg – szólt a sofőrnek; kifizette, s gyalog folytatta útját. 
Hajnali négy óra lehetett. Az ismerős “Chat Noir”-kabaréba ment, ahol 

azon a végzetes éjszakán fellépett, mikor az eltévedt golyó a vidám sanzon 
kellős közepén fojtotta belé a szót. A kabaré ablakai még fényben ragyogtak. 

Briquet kissé izgatottan lépett be az ismerős előcsarnokba. A fáradt portás 
láthatóan nem ismerte meg. Briquet a mellékbejáraton és egy folyosón át a 
színpad melletti művésszobába sietett. Az első ember, akivel összeakadt, 
Vörös Márta volt. Márta rémülten felsikoltott, és beugrott az öltözőjébe. 
Briquet elnevette magát, és bekopogott, de Vörös Márta nem nyitott ajtót. 



– Nini, Fecske! – ütötte meg Briquet fülét egy férfihang, így hívták a 
kabaréban, mert szenvedélyesen szerette a fecske címkéjű konyakot. – Hát te 
élsz? Mi már régen halottnak hittünk! 

Briquet megfordult, és egy szép, választékosán öltözött, simára borotvált, 
de nagyon sápadt férfit pillantott meg. Azoknak az embereknek ilyen sápadt 
az arcuk, akik ritkán látnak napsütést. A férfi Jean volt, Vörös Márta férje. 
Jean nem szeretett beszélni a foglalkozásáról. Barátai és ivócimborái 
illetlennek tartották afelől érdeklődni, hogy miből él. Elég annyi, hogy 
Jeannak gyakran csörög pénz a zsebében, meg hogy “jó haver”. Azokon az 
éjszakákon, mikor Jean zsebe duzzadt a pénztől, folyt az ital, és mindent Jean 
fizetett. 

– Honnan repültél ide, Fecske? 
– A kórházból – felelte Briquet. 
Briquet attól félt, hogy új testét visszaveszik tőle annak a nőnek a rokonai 

vagy barátai, akié ez a test volt, ezért úgy gondolta, jobb, ha senkinek sem 
beszél a műtétről. 

– Állapotom igen súlyos volt – folytatta a kitalált történetet. – Halottnak 
véltek, és már a hullaházba szállítottak, de ott egy medikus, aki a hullákat 
vizsgálgatta, megfogta a kezemet, és gyönge pulzust érzett. Még éltem. A 
golyó közvetlenül a szívem mellett hatolt be, de a szívemet nem érte. Rögtön 
kórházba szállítottak, s a végén szerencsésen megúsztam. 

– Remek! – kiáltott fel Jean. – Barátaink szörnyen fognak csodálkozni. 
Innunk kell a föltámadásodra. 

Kattant a zár. Vörös Márta bentről kihallgatta a beszélgetést, s miután 
meggyőződött róla, hogy Briquet nem kísértet, kinyitotta az ajtót. A két 
barátnő átölelte egymást, és összecsókolózott. 

– Mintha soványabb, magasabb és csinosabb volnál, Fecske – mondta 
Vörös Márta, kíváncsian és kissé csodálkozva nézegetve váratlanul felbukkant 
barátnője alakját. 

Briquet-t kissé zavarba hozta a fürkésző női tekintet. 
– Persze, hát lefogytam – felelte. – Folyton húslevest adtak. Megnőttem? 

Magas sarkú cipőt vettem. Na meg a ruhám szabása... 
– De miért ilyen későn jöttél? 
– Ó, annak története van... Lement már a számod? Leülhetünk egy percre? 
Márta bólintott. A két barátnő letelepedett egy nagytükrű asztalka mellé, 

amely tele volt sminkceruzával és festékdobozokkal, parfümös üvegekkel, 
púdertartókkal és mindenféle hajcsatos és gombostűs dobozkákkal. 

Jean odaállt melléjük, s fújta a füstöt egyiptomi cigarettájából. 
– Megszöktem a kórházból a szó szoros értelmében – mondta Briquet. 
– De miért? 



– Untam az örökös húslevest. Értsd meg, mindig csak húsleves, húsleves, 
húsleves!... Már attól féltem, belé fulladok. Az orvos nem akart kiereszteni. 
Előbb még be akart mutatni a medikusoknak. Félek, hogy a rendőrség keresni 
fog... Nem mehetek haza, szeretnék nálad maradni. De még jobb lenne néhány 
napra elutazni Párizsból... Csakhogy nagyon kevés a pénzem... 

Vörös Márta összecsapta a kezét, olyan érdekes volt a történet. 
– Hát persze, hogy nálam maradsz – mondta. 
– Félek, hogy engem is keresni fog a rendőrség – szólalt meg Jean 

elgondolkozva, s fújt egy füstkarikát. – Nekem sem ártana néhány napra 
eltűnni a láthatárról. 

Fecske az ő emberük, előtte Jean nem titkolta a foglalkozását. Fecske tudta, 
hogy Jean “nagyágyú”. Szakmája a kasszafúrás. 

– Repülj velünk délre, Fecske. A Riviérára, tengeri levegőt szívni. Egészen 
bepenészedtem itt, ki kell szellőzködnöm. Akár hiszed, akár nem, több mint 
két hónapja nem láttam a napot, s már kezdem elfelejteni, milyen is. 

– Nagyszerű – tapsolt örömében Vörös Márta. Jean egy pillantást vetett 
arany karórájára. 

– Még van egy órányi időnk. Az ördögbe, jó lenne, ha befejeznéd azt a 
félbeszakadt dalt... Aztán hajrá, röpülünk! Bottal üthetik a nyomodat! 

Briquet örömmel fogadta az ajánlatot. 
Fellépése óriási meglepetést keltett, amint azt várta is. 
Jean konferálta be a számot, emlékeztetett a tragikus esetre, amely 

Briquet-vel történt ezen a színpadon hónapokkal azelőtt, majd bejelentette, 
hogy Briquet kisasszony a közönség óhajára feltámadt, miután, ő, Jean, egy 
pohárka “Fecske”-konyakot töltött a szájába. 

– Fecske! Fecske! – zúgta a közönség. 
Jean csendet intett, s mikor a kiabálás megszűnt, folytatta: 
– Fecske ott folytatja a dalt, ahol oly váratlanul félbeszakadt. Zenekar, a 

“Kis cicá”-t! 
A zenekar rázendített, és Briquet, a közönség viharos tapsa közepette, 

elénekelte a dal másik felét. Igaz, akkora zaj volt, hogy ő maga sem hallotta a 
tulajdon hangját, de erre nem is volt szükség. Soha ilyen boldognak nem 
érezte magát. Mámoros lett attól, hogy nem felejtették el, és hogy ilyen 
melegen fogadták. Az egyáltalán nem zavarta, hogy a szesz hevítette őket. 

Az ének befejezésekor váratlanul kecses mozdulatot tett jobb csuklójával. 
Ez új volt. A közönség még lelkesebben tapsolt. 

“Honnan tanulta ezt? Micsoda előkelő modor. Ezt a kézmozdulatot át kell 
vennem...” – gondolta Vörös Márta. 

Briquet a színpadról lement a terembe. Barátnői összecsókolták, ismerősei 
koccintottak vele. Briquet arca kipirult, szeme csillogott. A siker és a bor a 



fejébe szállt. Megfeledkezett az üldözésről, s akár egész éjjel ott ült volna. De 
Jean, bár éppen annyit ivott, mint a többiek, tudott uralkodni magán. 

Időnként az órájára nézett, végül Briquet-hez lépett, és megérintette a 
karját. 

– Ideje mennünk! 
– Nem akarok. Menjetek egyedül. Én nem utazom – felelte Briquet, és 

bágyadtán lehunyta a szemét. 
Jean szó nélkül fölemelte, és a kijárat felé vitte. A közönség zajongani 

kezdett. 
– Az előadásnak vége! – kiáltotta Jean már az ajtóból. – Viszontlátásra a 

következő feltámadáskor! 
Kivitte az utcára a kapálódzó Briquet-t, és beültette egy taxiba. Nemsokára 

kijött Márta is, néhány kisebb bőrönddel. 
– A Köztársaság térre – mondta Jean a sofőrnek, mert nem akarta 

megjelölni a végcélt. Megszokta, hogy átszállásokkal közelítse meg célját. 
 
A rejtélyes nő 
 
A Földközi-tenger hullámai ütemesen nyaldosták a homokos partot. Az 

enyhe szél alig duzzasztotta a fehér jachtok és a halászhajók vitorláit. Fejük 
fölött, a kék levegőégben, szürke hidroplánok búgtak barátságosan, amint 
rövid sétarepülésüket végezték Nizza és Mentőn között. 

Egy fehér teniszruhás fiatalember fonott karosszékben ült, és újságot 
olvasott. A szék mellett teniszütő hevert vászontokban és néhány friss angol 
tudományos folyóirat. 

A fiatalember közeiében jókora fehér ernyő alatt, művészbarátja, Armand 
Laret festőállvány előtt ült és dolgozgatott. 

Arthur Dowell, az elhunyt Dowell professzor fia, és Armand Laret 
elválhatatlan jó barátok voltak, és ez a barátság mindennél jobban bizonyította 
a szólásmondás igazságát: az ellentétek vonzzák egymást. 

Arthur Dowell kissé hallgatag és hűvös egyéniség volt. Szerette a rendet, 
tudott kitartóan és módszeresen dolgozni. Még egy éve volt hátra az 
egyetemen, de máris meghívták a biológiai tanszékre. 

Laret mint igazi délfrancia, rendkívül hevülékeny, szélsőséges és kelekótya 
természetű volt. Hetekig kézbe se vette az ecsetjeit, hogy azután újra 
megszállottan a munkába vesse magát, s akkor semmiféle hatalom nem 
szakíthatta el festőállványától. 

Csupán egy dologban hasonlított egymásra a két jó barát; mindketten 
tehetségesek voltak, és tudtak küzdeni a kitűzött célért, jóllehet ehhez a célhoz 



különbözőképpen közeledtek: az egyik megszakításokkal, szökellésekkel, a 
másik egyenletes léptekkel. 

Arthur Dowell biológiai munkássága felkeltette a legkiválóbb szakemberek 
figyelmét, ragyogó tudományos pályát jósoltak neki. Laret képei sok vitára 
adtak alkalmat a kiállításokon, és egyiket-másikat különböző országok 
leghíresebb múzeumai már meg is vásárolták. 

Arthur Dowell a homokra dobta az újságot, fejét a szék hátára hajtotta, s 
szemét félig lehunyva így szólt: 

– Angelica Gai testét sehol se találják. 
Laret vigasztalhatatlanul rázta a fejét, és nagyot sóhajtott. 
– Még mindig nem tudod elfelejteni? – kérdezte Dowell. 
Laret olyan hevesen fordult Arthur felé, hogy az önkéntelenül 

elmosolyodott. Már nem lobbanékony művészt látott benne, hanem lovagot, 
pajzs helyett palettával, baljában lándzsa helyett festőbot, jobbjában kard 
helyett ecset – s ez a sértett lovag kész megölni azt, aki halálosan megsértette. 

– Elfelejteni Angelicát?! – kiabálta Laret, fegyverzetét rázva. – Elfelejteni 
azt, aki... 

Egy váratlan odalopakodó hullám csaknem a térdéig csapott fel pezsegve, s 
a festő mélabúsan fejezte be szavait: 

– Hát el lehet felejteni Angelicát? Mióta elhallgattak az ő dalai, a világ 
szomorúbb lett... 

Angelica Gai haláláról, illetve nyomtalan eltűnéséről Laret először 
Londonban hallott, ahová azért ment, hogy megfesse “A londoni köd 
szimfóniáját”. Laret nemcsak az énekesnő tehetségének hódolt, hanem a 
barátja, lovagja is volt. Nem hiába született Dél-Provence-ban, a középkori 
kastélyok romjai között. 

Mikor tudomást szerzett arról, hogy Gait szerencsétlenség érte, annyira 
megrendült, hogy életében először hagyta el a “festői megszállottság” az 
alkotás kellős közepén. 

Arthur, aki Cambridge-ből jött Londonba, szerette volna elterelni barátja 
figyelmét komor gondolatairól, ezért eszelte ki ezt az utazást a 
Földközi-tenger partjára. 

De Laret itt sem találta helyét. Mikor a fövenypartról visszatért a szállóba, 
rögtön átöltözött, vonatra ült, és felkereste a legnépesebb helyet – a 
monte-carlói játékkaszinót. Felejteni akart. 

A viszonylag korai idő ellenére az alacsony épület körül már nyüzsgött a 
közönség. Laret bement az első terembe. Itt kevesen voltak. 

– Mindenki tett? – szólt a krupié a pénzgereblyéző lapáttal a kezében. 
Laret meg sem állt, átment a következő terembe, ahol a falakon félmeztelen 

nőket ábrázoló képek lógtak; a nők vadásznak, lovagolnak, vívnak, szóval 



olyasmit csinálnak, ami felszítja a játékszenvedélyt. A képekről ádáz 
küzdelem, játékszenvedély, sóvárgás áradt, de a játékasztal körül összegyűlt 
élő emberek arcán ezek az érzések még erősebben és élesebben ütköztek ki. 

Egy kövér, sápadt arcú üzletember remegő kézzel nyújtja a pénzt. Nehezen 
lélegzik, mint az asztmás. Szeme mereven követi a pergő golyót. Laret 
csalhatatlanul megállapítja, hogy a kövér már sokat vesztett, és most utolsó 
pénzét teszi fel a visszanyerés reményében. Ha nem sikerül, a puhány alak 
talán kimegy az öngyilkosok fasorába, és elvégzi élete utolsó számadását. 

A kövér mögött rosszul öltözött, borotvált képű öreg áll, felborzolt ősz 
hajjal és mániákus szemmel. Kezében notesz és ceruza. Feljegyzi a 
nyereményt, és a kijött számokat, számításokat végez... Rég eljátszotta minden 
vagyonát, és most a rulett rabja. A játékbarlang vezetősége csekély havi 
támogatást ad neki, hogy élhessen és játszhasson – sajátos reklám. Az 
öregember “valószínűségi elméletén” dolgozik, 

Fortuna istenasszony szeszélyes természetét tanulmányozza. Amikor téved 
feltevéseiben, ceruzájával dühösen a noteszra koppint, féllábon ugrál, 
dünnyög, majd újra számításaiba merül. Ha feltevései helyesnek bizonyulnak, 
ragyog az arca, és a szomszédai felé fordítja fejét, mintha azt akarná mondani: 
látjátok, végre sikerült kiderítenem a véletlen törvényszerűségeit. 

Két inas egy öregasszonyt vezet be karjánál fogva, és leülteti az asztalhoz. 
Az öregasszonyon fekete selyemruha van, ráncos nyakán briliáns nyakék. 
Arca olyan fehérre mázolt, hogy már elsápadni se tud. A titokzatos golyó 
láttára, mely a bánatot és az örömet osztja, beesett szemében sóvár láng gyúl 
ki, gyűrűkkel teleaggatott sovány ujjai remegni kezdenek. 

Egy fiatal, szép nő, elegáns zöld ruhában, elhalad az asztal mellett, hanyag 
mozdulattal ezerfrankos bankót hajít rá, veszít, könnyedén elmosolyodik és 
átsétál a következő terembe. 

Laret száz frankot tett a pirosra, és nyert. 
“Ma nyernem kell” – gondolta, és egy ezrest tett fel, de vesztett. Mégis 

bízott abban, hogy végül is nyerni fog. A játékszenvedély máris magával 
ragadta. 

Most hárman léptek a rulettasztalhoz: egy magas, karcsú, rendkívül sápadt 
arcú férfi, és két nő, az egyik vörös hajú, a másikon szürke ruha... Laret futó 
pillantást vetett a szürke ruhás nőre, és egyszerre izgatott lett. Még nem tudta, 
mi kavarta fel, de figyelni kezdte a szürke ruhás nőt, s meglepetéssel vette 
észre jobb kezének egy mozdulatát. “Milyen ismerős! Angelica Gai ugyanígy 
mozgatta a csuklóját!” A gondolat annyira meghökkentette, hogy nem tudott 
tovább játszani. Mikor a három ismeretlen végül nevetve továbbment, Laret 
elfelejtette felvenni nyereségét az asztalról, s a nyomukba szegődött. 



Hajnali négy órakor hangosan kopogtak Arthur Dowell ajtaján. Dowell 
dühösen kapta magára köntösét, s ajtót nyitott. 

A szobába Laret támolygott be, s leroskadt egy székbe. 
– Úgy érzem, megőrülök. 
– Mi történt, öreg fiú? – kiáltott fel Dowell. 
– Az történt, hogy... nem is tudom, hogy mondjam el... Éjjel két óráig 

játszottam. Váltakozva nyertem és vesztettem. 
Hirtelen megpillantottam egy nőt, és egy kézmozdulata annyira 

meghökkentett, hogy otthagytam a játékot, és követtem az étterembe. 
Leültem, és kértem egy csésze erős feketét. A feketekávé mindig segít rajtam, 
ha az idegeim fel vannak dúlva... Az ismeretlen nő a szomszéd asztalnál ült. 
Egy rendesen öltözött, de nem nagy bizalmat keltő fiatalember meg egy 
meglehetősen közönséges, vörös hajú nő volt a társaságában. Szomszédaim 
borozgattak, és vidáman csevegtek. Az ismeretlen szürke ruhás nő egy kis 
sanzont kezdett énekelni. Kissé kellemetlen árnyalatú, vékony hangocskája 
van. De váratlanul néhány mélyebb hangot fogott... – Laret tenyerébe 
szorította fejét. – Dowell! Ez Angelica Gai hangja volt. Ezer más hang közül 
is felismerném. 

“Boldogtalan fiú! Hova jutott” – gondolta Dowell, és barátságosan Laret 
vállára tette a kezét. 

– Rémeket lát, Laret. Szedje össze magát. Ez csak véletlen hasonlóság 
lehet... 

– Nem! Nem! – tiltakozott hevesen Laret. – Higgyen nekem! Figyelmesen 
szemügyre vettem a nőt. Elég szép, arcéle határozott, szeme kedves és huncut. 
De az alakja, a teste – az övé. Dowell, tépjenek ízekre az ördögök, ha ennek a 
nőnek az alakja nem úgy hasonlít Angelica Gai alakjára, mint két csepp víz. 

– Tudja mit, Laret, vegyen be brómot, zuhanyozzon le hideg vízzel, és 
feküdjön le aludni. Mire holnap, azaz ma felébred... 

Laret szemrehányóan nézett Dowellre. 
– Gondolja, hogy elment az eszem?... Ne vonjon le elhamarkodott 

következtetést. Hallgasson végig. Még nem mondtam el mindent. Mikor a nő 
befejezte a dalt, ilyen mozdulatot tett a kezével. Ez pedig Angelica kedvenc 
mozdulata volt, teljesen egyéni, utánozhatatlan mozdulat. 

– Mit akar hát mondani? Csak nem gondolja, hogy ennek az ismeretlen 
énekesnőnek a teste azonos Angelica testével? 

Laret megtörölte a homlokát. 
– Nem tudom... Ebbe csakugyan bele lehet bolondulni... De hallgassa meg 

tovább. Az énekesnő rafinált nyakéket visel, helyesebben nem is nyakéket, 
hanem pótgallért, apró gyöngyszemekkel díszítve, legalább négy centiméter 
széleset. És a mellén meglehetősen mély a kivágás. A kivágáson át anyajegy 



látszik a vállán – Angelica Gai anyajegye. A nyakék olyan, mint egy szalag. 
Fölötte egy számomra ismeretlen nő feje, alatta Angelica Gainak általam a 
legapróbb részletekig jól ismert teste. Ne feledje, hogy festő vagyok, Dowell. 
Én meg tudom jegyezni az emberi test egyéni vonalait, egyéni sajátságait... 
Annyi vázlatot és tanulmányt csináltam Angelicáról, annyi arcképet festettem 
róla, hogy nem tévedhetek. 

– Nem, ez lehetetlen! – kiáltott fel Dowell. – Hiszen Angelica meg... 
– Meghalt? Éppen arról van szó, hogy ezt senki sem tudja. Ő maga vagy a 

holtteste nyomtalanul eltűnt. Most pedig, lám... 
– Találkozott Angelica életre kelt holttestével? 
– Ó, ó!... – jajgatott Laret. – Éppen erre gondoltam. Dowell felállt, és 

járkálni kezdett a szobában. Úgy látszik, ma nem lesz semmi az alvásból. 
– Mérlegeljük a dolgokat józanul – szólalt meg végül. – Azt mondja, hogy 

a maga ismeretlen énekesnőjének úgyszólván két hangja van: az egyik a 
sajátja, amely átlagos, a másik pedig Angelica Gai hangja? 

– Az alsó regiszter – az ő egyedülálló altja – felelte Laret bólogatva. 
– De hiszen ez fiziológiai lehetetlenség. Csak nem gondolja, hogy az ember 

a magas hangokat a szalagok felső végével szorítja ki a torkából, a mélyeket 
pedig az alsó végével? A hang magassága a hangszalagok kisebb vagy 
nagyobb megfeszítésétől függ. Akár a húr: erős feszítésnél a remegő húr 
magasabb hangot ad, és viszont. Emellett ilyen műtétnél a hangszalagok 
megrövidülnének, a hang tehát nagyon magas lenne. Meg aztán ilyen műtét 
után bajosan tudna az ember énekelni: a forradások akadályoznák a 
hangszalagok helyes vibrációját, és a hang a legjobb esetben nagyon rekedten 
szólna... Nem, ez teljességgel lehetetlen. Végül pedig Angelica testének 
“feltámasztásához” fejre is szükség lenne, valakinek a fejére, test nélkül. 

Dowell hirtelen elhallgatott, mert arra gondolt, hogy bizonyos fokig 
alátámasztotta Laret feltevését. 

Arthur jelen volt apja kísérleténél. Dowell professzor egy elpusztult kutya 
véredényeibe 37 °C-ra hevített tápfolyadékot bocsátott, amelyben a 
véredényeket ingerlő és összehúzó adrenalin volt. Mikor ez a folyadék 
bizonyos nyomás alatt a szívbe jutott, helyreállította a működését, és a szív 
hajtani kezdte a vért az erekben. Lassanként helyreállt a vérkeringés, és az 
állat feléledt. 

A szervezet pusztulásának legfőbb oka – mondta akkor Arthur apja –, hogy 
megszűnik a szervek vér- és oxigénellátása. 

– Így tehát embert is fel lehet támasztani? – kérdezte Arthur. 
– Igen – felelte vidáman az apja. – Azon vagyok, hogy megvalósítsam a 

feltámasztást, s valamikor meg is teszem ezt a “csodát”. Ez kísérleteim célja. 



A halottfeltámasztás tehát lehetséges. De fel lehet-e olyan holttestet 
támasztani, amelyben a test az egyik emberhez tartozott, a fej pedig egy 
másikhoz? Lehetséges-e ilyen műtét? Arthur kételkedett benne. Igaz, látta, 
hogy apja rendkívül merész és sikeres szövet- és csontátültetési műtéteket 
végzett, de hát ez nem olyan bonyolult, és az apja végezte. 

“Ha apám élne, talán elhinném, hogy van valami alapja Laret feltevésének 
az Angelica testére ültetett idegen fejről. Csak apám merne ilyen bonyolult és 
rendkívüli műtétre vállalkozni. Vagy talán az asszisztensei folytatták a 
kísérleteket? – gondolta Dowell. – De más dolog életre támasztani egy fejet 
vagy akár egy holttestet, és megint más dolog egy ember fejét hozzá varrni 
egy másik holttestéhez.” 

– És mi a további szándéka? – kérdezte Dowell. 
– Meg akarom keresni a szürke ruhás nőt, megismerkedem vele, és 

megfejtem a titkot. Segít nekem? 
– Természetesen – felelte Dowell. 
Laret erősen megszorította a kezét, és hozzáfogtak, hogy megbeszéljék a 

haditervet. 
 
Vidám sétahajókázás 
 
Néhány nap múlva Laret megismerkedett Briquet-vel, barátnőjével, és 

Jeannal. Meghívta őket a jachtjára, és meghívását el is fogadták. 
Mialatt Jean és Vörös Márta a fedélzeten Dowell-lal beszélgetett, Laret 

lehívta Briquet-t, hogy nézze meg a kajütöket. Mindössze két igen kicsi kajüt 
volt, s az egyikben pianinó állt. 

– Ó, még hangszer is van itt! – kiáltott fel Briquet. Leült a pianinó mellé, és 
rázendített egy foxtrottra. A jacht lágyan ringott a hullámokon. Laret a pianinó 
mellett állt, Briquet-t figyelte, s azon töprengett, hogy kezdje el a nyomozást. 

– Énekeljen valamit – szólt. 
Briquet nem kérette magát. Énekelt, és kacér pillantásokat vetett Laret-ra. 

Tetszett neki a fiatalember. 
– Milyen különös a... hangja – mondta Laret, s a lány arcát fürkészte. – 

Mintha két hang volna a torkába zárva, két nő hangja... 
Briquet zavarba jött, de hamar összeszedte magát, s kényszeredetten 

felnevetett. 
– Ó, igen!... Gyermekkorom óta így van. Az egyik énektanár altot talált 

nálam, a másik mezzoszopránt. Mindegyik a saját felfogása szerint képezte a 
hangomat, és ez lett belőle... Ráadásul a napokban meg is hűltem. 



“Nem túlságosan sok ez a magyarázat egyetlen tényről? – gondolta Laret. – 
És miért jött zavarba? Úgy látszik, feltevéseim igazolódnak. Itt valami nem 
tiszta.” 

– Amikor mély hangon énekel – szólalt meg szomorúan –, mintha egy 
kedves nőismerősöm hangját hallanám... Híres énekesnő volt. Szegényke, 
vasúti szerencsétlenség áldozata lett. Általános meglepetésre azonban a 
holttestét nem találták meg... Az alakja rendkívül hasonlít a magáéra. Az 
ember azt hihetne, hogy ez az ő teste. 

Briquet leplezetlen rémülettel nézett Laret-ra. Megértette, hogy Laret 
szándékosan így vezeti a beszélgetést. 

– Vannak emberek, akik nagyon hasonlítanak egymásra... – mondta 
remegő hangon. 

– Igen, de ekkora hasonlósággal még nem találkoztam. És azután... ez a 
csuklómozdulata... Még a... Most is úgy nyúlt a fejéhez, mint aki dús 
hajfürtöket akar megigazítani. Ilyen dús haja volt Angelica Gainak. És így 
szokta megigazítani azt a rakoncátlan tincset a halántékánál... De magának 
nincsenek hosszú fürtjei. A maga haját a legújabb divat szerint rövidre nyírták. 

– Azelőtt nekem is hosszú hajam volt – mondta Briquet, és felállt. Arca 
sápadt volt, ujjai láthatóan remegtek. – Fülledt a levegő... Menjünk fel... 

– Várjon egy kicsit – állította meg Laret szintén izgatottan. – Beszélnem 
kell magával. 

Erőszakkal leültette a karosszékbe, az ablak mellé. 
– Rosszul érzem magam... Nem szoktam meg a himbálódzást! – kiáltott fel 

Briquet, s mindenáron el akart menni. Ám Laret, mintegy véletlenül, kezével 
hozzáért a nyakához, elhúzta a nyakék szélét. Meglátta a rózsaszínű 
sebhelyeket. 

Briquet megtántorodott. Laret alig tudta elkapni: a lány elájult. 
A festő nem tudta, mit tegyen. Az asztalon álló kancsóból vizet fröccsentett 

az arcába. Briquet hamarosan magához tért. Elmondhatatlan rémület 
tükröződött a szemében. Hosszú pillanatokig némán nézték egymást. Briquet 
úgy érezte, eljött a bosszú órája. Szörnyű árat fizet azért, hogy eltulajdonította 
más testét. Ajka megremegett, alig hallhatóan suttogta: 

– Ne tegyen tönkre!... Irgalmazzon... 
– Nyugodjék meg, nem akarom tönkretenni... de ezt a titkot ki kell 

derítenem. – Laret felemelte Briquet karját, amely tehetetlenül csüngött le, és 
erősen megszorította. – Bevallja, hogy ez nem a maga teste? Hogy került 
magához? Mondja el a teljes igazságot! 

– Jean! – próbált Briquet kiáltani, de Laret tenyerét a szájára tapasztotta, s 
fülébe sziszegte: 



– Ha még egyszer kiált, nem engedem ki innen. Azután otthagyta Briquet-t, 
gyorsan bezárta a kajütöt, és bereteszelte az ablakot. 

Briquet sírva fakadt, mint egy kisgyerek. Ám Laret kérlelhetetlen maradt. 
– A könnyek nem segítenek! Beszéljen, amíg el nem vesztem a 

türelmemet. 
– Semmiben sem vagyok hibás – szólalt meg Briquet szipogva. – 

Megöltek... De azután felébredtem... Csak a fejem... üvegállványon... 
Rettenetes volt!... Thomas feje ugyanott állt... Nem tudom, hogy történt... 
Kern professzor keltett életre... Kértem, hogy adjon testet. Megígérte... Ezt a 
testet hozta valahonnan... – Szinte iszonyodva nézte a saját vállát és karját. – 
De amikor megláttam a halott testet, lemondtam róla... Olyan szörnyűnek 
éreztem a dolgot... Könyörögtem, hogy ne illessze a fejemet a holttestre. 
Laurent is bizonyíthatja: ő ápolt minket, de Kern nem hallgatott rám. 
Elaltatott, és így ébredtem fel. Nem akartam Kernnél maradni, Párizsba 
szöktem, azután pedig ide... Tudtam, hogy Kern üldözni fog... Könyörgöm, ne 
tegyen tönkre, és ne szóljon senkinek... Most már nem akarok test nélkül 
maradni, hiszen ez már az enyém... Soha még ilyen könnyű mozgásom nem 
volt, csak a lábam fáj... De majd elmúlik... Nem akarok visszamenni Kernhez! 

Laret csak hallgatta az összefüggéstelen elbeszélést, és azt gondolta: “Úgy 
látom, Briquet csakugyan nem bűnös. De ez a Kern... Hogyan szerezhette meg 
és használhatta fel Gai testét ilyen rettentő kísérlet céljára? Kern! Hallottam 
már ezt a nevet Arthurtól. Úgy emlékszem, Kern az öreg Dowell asszisztense 
volt. Ezt a titkot ki kell deríteni.” 

– Hagyja abba a sírást, és figyeljen jól rám – mondta szigorúan Laret. – 
Segítek magán, de csak azzal a feltétellel, ha senkinek nem beszél arról, ami 
magával történt egészen eddig a pillanatig. Senkinek, kivéve azt az egy 
embert, aki mindjárt idejön. Ez pedig Arthur Dowell – őt már ismeri. 
Mindenben engedelmeskednie kell nekem. Ha nem fogad szót, szörnyen 
megbűnhődik. Maga olyan bűntényt követett el, amelyet halállal büntetnek. 
Sehová sem tudja elrejteni a fejét és az eltulajdonított idegen testet. 
Megtalálják magát, és guillotinnal lefejezik. Hallgasson rám. Először is, 
csillapodjék. Másodszor, üljön a pianínóhoz, és énekeljen. Énekeljen minél 
hangosabban, hogy hallják odafenn. Nagyon jókedvű, és esze ágában sincs 
felmenni a fedélzetre. 

Briquet a pianínóhoz ment, leült és alig engedelmeskedő ujjaival kísérve 
magát, énekelni kezdett. 

– Hangosabban, vidámabban – parancsolta Laret, kinyitva a hajóablakot és 
az ajtót. 

Nagyon furcsa éneklés volt ez – a kétségbeesés és a rémület kiáltása. 



– Erősebben üsse a billentyűket! Úgy! Játsszon és várjon. Velünk együtt 
Párizsba utazik. Ne is gondoljon szökésre. Párizsban biztonságban lesz, 
elrejtjük magát. 

Laret vidám arccal ment fel a fedélzetre. 
A jacht, jobb oldalára dőlve, sebesen siklott a hullámokon. A friss, nedves 

tengeri szél felfrissítette Laret-t. A festő odament Arthur Dowellhez, és 
feltűnés nélkül félrevonta. 

– Menjen le a kajütbe, és ismételtesse el Briquet-vel mindazt, amit nekem 
elmondott. Én addig szórakoztatom a vendégeket. 

– Nos, hogy tetszik Önnek a jacht, asszonyom? – fordult Vörös Mártához, 
és fesztelen társalgásba bocsátkozott vele. 

Jean fonott karosszékben hevert, és így, távol a rendőrségtől és a 
besúgóktól, a mennyekben érezte magát. Nem kívánt sem gondolkodni, sem 
figyelni, meg akart feledkezni az örökös éberségről. Egy pohárkából pompás 
konyakot kortyolgatott, s még jobban elmerült szemlélődő, szendergő 
állapotában. Semmivel se játszhatott volna jobban Laret kezére. 

Vörös Márta szintén nagyszerűen érezte magát. Barátnője énekét hallgatta 
a kajütből, majd ő is belefogott a dévaj dalocskába. 

A zongorázás nyugtatta-e meg, vagy Arthurt találta kevésbé veszélyesnek, 
de Briquet ezúttal összefüggőbben és értelmesebben mondta el halálának és 
feltámadásának történetét. 

– Ez minden. Hát én vagyok a bűnös? – kérdezte most már mosolyogva, s 
elénekelte a “Vétkes vagyok-e” című rövidke sanzont, amelyet aztán Márta 
elismételt a fedélzeten. 

– Milyen volt a harmadik fej, amelyet Kern professzornál látott? – kérdezte 
Do well. 

– Thomas? 
– Nem, hanem az, amelynek Kern professzor megmutatta magát! 

Egyébként... 
Arthur Dowell gyorsan kivette a levéltárcáját, keresgélt benne, fényképet 

húzott elő, és megmutatta Briquet-nek. 
– Mondja, hasonlít ez a férfi az én... annak a fejére, akit Kernnél látott? 
– A megszólalásig! – kiáltott fel Briquet. – Bámulatosán! Válla is van. Hát 

neki is adtak testet? Mi történt magával, kedvesem? – kérdezte a lány 
részvevőén és ijedten. 

Dowell megtántorodott. Arca elsápadt. Alig tudott uralkodni magán. 
Néhány lépést tett, leroskadt a karosszékbe, és arcát a kezébe temette. 

– Mi történt magával? – kérdezte megint Briquet. A férfi nem válaszolt. 
Azután azt suttogta: “Szegény apám”, de Briquet nem hallotta a szavakat. 



Arthur Dowell egykettőre összeszedte magát. Mikor felemelte fejét, arca 
csaknem nyugodt volt. 

– Bocsásson meg, úgy látom, megijesztettem – mentegetőzött. – Vannak 
néha ilyen szívidegességből eredő kisebb rohamaim. Már el is múlt. 

– De ki ez az ember? Annyira hasonlít... A fivére? – érdeklődött Briquet. 
– Bárki legyen is, magának segíteni kell, hogy felkutassuk ezt a fejet. 

Velünk utazik. Olyan helyre rejtjük, ahol senki sem fogja megtalálni. Mikor 
tudna elutazni? 

– Akár ma is – felelte Briquet. – És maga... nem veszi el a testemet? 
Dowell nem értette meg mindjárt, azután elmosolyodott, és így felelt: 
– Persze, hogy nem... feltéve, ha szót fogad és segít nekünk. Menjünk a 

fedélzetre. 
– Nos, hogy ízlik a sétahajókázás? – kérdezte Dowell vidáman, mikor 

felértek. Azután a tapasztalt tengerész szemével a láthatár felé nézett, és 
aggódva csóválta a fejét: – Valahogy nem tetszik a tenger... Nézzék azt a 
feketés csíkot a láthatáron... Ha nem térünk vissza idejében, akkor... 

– Igen, gyorsan vissza! Nem akarok a vízbe fúlni – kiáltotta Briquet félig 
tréfásan, félig komolyan. 

A viharnak nyoma se volt. Dowell csak meg akarta ijeszteni szárazföldi 
vendégeit, hogy mielőbb visszatérhessenek a partra. 

Laret megbeszélte Briquet-vel, hogy ebéd után, “ha nem lesz vihar”, 
találkoznak a teniszpályán. Mindössze néhány órára váltak el. 

– Ide hallgasson, Laret, váratlanul nagy titok nyomára bukkantunk – 
mondta Dowell, mikor visszaérkeztek a szállodába. – Tudja, kinek a feje van 
Kernnél? Az apám feje, Dowell professzoré! 

Laret, aki már leült a székre, felpattant, mint a labda. 
– Fej? Édesapjának az eleven feje! Hát az hogy lehetséges? És mindezt 

Kern! Eh... széttépem ezt az embert! Megkeressük apjának a fejét. 
– Félek, hogy már nem találjuk életben – felelte Arthur szomorúan. – 

Apám maga bizonyította be a testről levágott emberi fej életre keltésének 
lehetőségét, de ezek a fejek legfeljebb másfél óráig éltek, azután meghaltak, 
mert a vér megalvadt, a mesterséges tápoldatok pedig még annyi ideig se 
tarthatták fenn az életet. 

Arthur Dowell nem tudta, hogy apja nem sokkal halála előtt feltalált egy 
preparátumot, amelyet “Dowell 217”-nek neveztek, és amelyet Kern “Kern 
217”-nek keresztelt át. Ez a vérbe adagolt preparátum teljesen kiküszöböli a 
véralvadást, és ezért lehetővé teszi a fej hosszabb létezését. 

– Élve vagy halva fel kell kutatnunk apám fejét. Gyorsan Párizsba! 
Laret rohanvást a szobájába ment, hogy összecsomagoljon. 
 



Párizsba! 
 
Laret kutyafuttában megebédelt, és elsietett a teniszpályára. 
Briquet kissé elkésett, de nagyon megörült, mikor látta, hogy a festő már 

várja. Noha nagyon félt tőle, mégis igen érdekes férfinak találta. 
– És hol a teniszütője? – kérdezte a lány csalódottan. – Hát ma nem tanít? 
Laret már napok óta tanította Briquet-t teniszezni. A lány nagyon 

tehetséges tanítványnak bizonyult. De Laret jobban ismerte ennek a 
tehetségnek a titkát, mint maga Briquet: a lány Angelica, az egykori kitűnő 
teniszjátékos gyakorlott testével játszott. Valaha Angelica tanította meg 
Laret-t néhány ütésre. És Laret-nek most már nem volt más dolga, mint 
összhangba hozni Angelica Gai gyakorlott testét Briquet még gyakorlatlan 
agyával – agyába vésni a test megszokott mozdulatait. Briquet mozgása néha 
bizonytalan, esetlen volt. De gyakran önmaga is meglepődött szokatlanul 
ügyes mozgásán. Például, Laret roppant csodálkozott, mikor “nyesett 
labdákat” adogatott, holott senki sem tanította erre. Erre az ügyes és nehéz 
fogásra Angelica különösen büszke volt. S Laret, ahogy elnézte Briquet 
mozgását, olykor elfeledte, hogy nem Angelicával játszik. Éppen teniszezés 
közben született Laret-ban valamiféle gyöngéd érzelem az “újjászületett 
Angelica” iránt, ahogy Briquet-t nevezte, bár ez az érzés messze elmaradt attól 
az imádattól és hódolattól, amely Angelica iránt eltöltötte. 

Briquet ott állt Laret mellett, s a teniszütővel védte magát az alkonyi 
napsugaraktól – ez is Angelica egyik mozdulata volt. 

– Ma nem játszunk. 
– Milyen kár! Szívesen játszanék, bár a szokottnál jobban fáj a lábam – 

mondta Briquet. 
– Jöjjön velem. Párizsba utazunk. 
– Most? 
– Most mindjárt. 
– De még át kell öltöznöm, összeszednem egy-két holmit. 
– Jó. Adok negyven percet a csomagolásra, egy perccel se többet. Autóval 

magáért megyünk. Menjen, csomagoljon össze gyorsan. 
“Csakugyan biceg” – gondolta Laret, ahogy a távolodó Briquet után nézett. 
Útban Párizsba, Briquet állapota erősen rosszabbodott. Csak feküdt a 

fülkéjében, és jajgatott. Laret vigasztalta, amennyire tudta. Az utazás még 
közelebb hozta őket egymáshoz. Igaz, a férfi olyan gondosan ápolta, mintha 
nem is Briquet-ről, hanem Angelica Gairól lett volna szó, legalábbis így 
érezte. Briquet azonban Laret gondoskodását teljesen önmagára vonatkoztatta. 
Figyelmességétől nagyon meghatódott. 



– Maga olyan jó – mondta érzelmesen. – Ott a jachton nagyon megijesztett. 
De most már nem félek magától. – És olyan bűbájosán mosolygott, hogy Laret 
nem tudott nem visszamosolyogni rá. Ez a válaszmosoly már egészen a fejnek 
szólt: hiszen Briquet feje mosolygott. 

Nem messze Párizstól jelentéktelen esemény történt, amely még inkább 
megörvendeztette Briquet-t, és meglepte magát az esemény előidézőjét is. 
Amikor különösen nagy fájdalmai voltak, Briquet kinyújtotta a kezét, és így 
szólt: 

– Ha tudná, mennyire szenvedek... 
Laret önkéntelenül megfogta a kinyújtott kezet, és megcsókolta. Briquet 

elpirult, Laret pedig zavarba jött. 
“Az ördög vigye – gondolta –, megcsókoltam. De hát ez csak a keze volt – 

Angelica keze. Igaz, hogy a fájdalmat a fej érzi, tehát ha a kezét csókoltam 
meg, a fejet szántam meg. Viszont a fej azért érzi a fájdalmat, mert Angelica 
lába fáj. Angelica fájdalmát pedig Briquet feje érzi...” Egészen 
belebonyolódott, és ettől még inkább zavarba jött. 

– Mivel magyarázta váratlan elutazását a barátnőjének? – kérdezte Laret, 
zavarát leplezve. 

– Semmivel. Megszokta már, hogy váratlanul cselekszem. Egyébként ő 
szintén rövidesen Párizsba jön a férjével. Szeretném látni... Kérem, hívja meg 
hozzám. – S Briquet megadta Vörös Márta címét. 

Laret és Arthur Dowell úgy határozott, hogy egy kis lakatlan házban 
helyezi el Briquet-t, amely Laret apjáé volt, az Avenue du Maine végén. 

– A temető mellé visz! – kiáltott fel babonásán Briquet, amikor a gépkocsi 
a Montparnasse-temető mellett száguldott el. 

– Ez annyit jelent, hogy sokáig fog élni – nyugtatta meg Laret. 
– Hát van ilyen kabala? – kérdezte a babonás Briquet. 
– A legbiztosabb. Briquet megnyugodott. 
A beteget egy elég barátságos szobába vitték, hatalmas, régimódi, 

baldachinos ágyba fektették. Briquet sóhajtva hanyatlott a párnahalomra. 
– Feltétlenül orvost és ápolónőt kell hívni – mondta Laret. De Briquet 

határozottan tiltakozott ellene. Félt, hogy az új emberek feljelentik. 
Laret nagy nehezen rábeszélte, hogy mutassa meg a lábát egy fiatal 

orvosbarátjának, és fogadja fel ápolónőnek a házmester lányát. 
– A házmester húsz éve szolgál már nálunk. Benne is, a lányában is 

teljesen megbízhatunk. 
Az orvos megvizsgálta a megduzzadt és kivörösödött lábat, borogatást 

rendelt, megnyugtatta Briquet-t, és Laret-val együtt átment a szomszéd 
szobába. 

– Nos? – kérdezte kissé izgatottan Laret. 



– Egyelőre nincs semmi komoly baj, de vigyázni kell. Holnap ismét 
megnézem. A betegnek tökéletes nyugalomra van szüksége. 

Laret minden reggel meglátogatta Briquet-t. Egyszer nesztelenül lépett be a 
szobába. Az ápolónő nem volt ott. Briquet aludt, vagy csak lehunyt szemmel 
feküdt. Furcsa, de az arca mintha egyre fiatalodott volna. Briquet most 
legfeljebb húszesztendősnek látszott. Arcvonásai valahogy meglágyultak, 
finomabbak lettek. 

Laret lábujjhegyen az ágyhoz ment, lehajolt, hosszan elnézte az arcot... s 
hirtelen elhatározással gyengéden homlokon csókolta. Ezúttal nem töprengett, 
vajon Angelica “maradványait” csókolja-e, vagy Briquet fejét, vagy netán az 
egész Briquet-t. 

Briquet lassan felemelte szemhéját, Laretra nézett, ajka körül halvány 
mosoly játszott. 

– Hogy érzi magát? – kérdezte Laret. – Felébresztettem? 
– Nem, nem aludtam. Köszönöm, jól érzem magam. Ha ez a fájdalom nem 

volna... 
– A doktor azt mondja, nincs semmi komoly baj. Feküdjék nyugodtan, és 

hamarosan meggyógyul... 
Bejött az ápolónő. Laret bólintott, és kiment. Briquet gyöngéd tekintettel 

nézett utána. Valami új született az életében. Szeretett volna mielőbb 
meggyógyulni. Kabaré, táncok, sanzonok, a “Chat Noir” vidám, ittas látogatói 
– mindez valahová messze tűnt, elvesztette értelmét és értékét. Szívében a 
boldogság új álmai születtek. Talán ez volt az “átváltozás” legnagyobb 
csodája, amelyről neki magának se volt sejtelme, de még Laret-nak sem! 
Angelica Gai tiszta, szűzi teste nemcsak megfiatalította Briquet fejét, de 
megváltoztatta gondolkodásmódját is. A könnyűvérű kabaréénekesnőből 
komoly lány lett. 

 
Kern áldozata 
 
Mialatt Laret-t teljesen lekötötte a Briquet-ről való gondoskodás, Arthur 

Dowell adatokat gyűjtött Kern házáról. A két barát időről időre leült 
tanácskozni Briquet-vel, aki elmondta nekik mindazt, amit a házról és lakóiról 
tudott. Arthur Dowell elhatározta, hogy nagyon óvatosan cselekszik. Briquet 
eltűnése óta Kern nyilván résen áll. Meglepni aligha sikerülne. Úgy kell 
irányítani a dolgot, hogy Kern az utolsó pillanatig ne sejtse, hogy támadás 
készül ellene. 

– A lehető legravaszabbul fogunk eljárni – mondta Laretnak. – 
Mindenekelőtt meg kell tudnunk, hol lakik Laurent kisasszony. Ha nem 
pendül egy húron Kernnel, ő sokat segíthet nekünk, jóval többet, mint Briquet. 



Laurent címét nem volt nehéz megtudni. De mikor Dowell elment a 
lakására, csalódás érte. Laurent helyett csak az anyját találta otthon, egy 
takarosán öltözött, tisztes külsejű öregasszonyt, aki kisírt szemmel, 
bizalmatlanul, a bánattól lesújtva fogadta. 

– Láthatnám Laurent kisasszonyt? – kérdezte Dowell. Az öregasszony 
csodálkozva nézett rá. 

– A lányomat? Hát ön ismeri?... Kihez van szerencsém? És miért keresi a 
lányomat? 

– Ha megengedi... 
– Tessék. – Laurent anyja beengedte a látogatót a kis szalonba, amely 

régimódi párnázott bútorral volt berendezve, a bútorokon fehér védőhuzat és a 
támlákon csipke. A falon jókora arckép. “Érdekes lány” – gondolta Arthur. 

– Nevem Radier – szólalt meg a fiatalember. – Vidéki orvos vagyok, csak 
tegnap este jöttem Toulonból. Jó ismerősöm Laurent kisasszony egyik 
egyetemi barátnője. Itt Párizsban véletlenül összeakadtam vele, és megtudtam, 
hogy Laurent kisasszony Kern professzornál dolgozik. 

– Hogy hívják a lányom egyetemi barátnőjét? 
– Hogy hívják? Riche! 
– Riche! Riche!... Még sosem hallottam ezt a nevetjegyezte meg Laurent 

asszony, és már érezhető bizalmatlansággal kérdezte: – Ön nem Kerntől jött? 
– Nem, nem Kerntől jöttem – felelte mosolyogva Arthur. – De nagyon 

szeretnék megismerkedni vele, mert azon a területen dolgozik, amely iránt 
nagyon érdeklődöm. Tudomásom van róla, hogy a legérdekesebb kísérleteit 
odahaza szokta végezni. De nagyon zárkózott ember, és senkit nem akar 
beengedni a szentélyébe. 

Laurent asszony úgy gondolta, hogy ennek már igazságszínezete van: 
amikor a lánya belépett Kern professzorhoz, elmondta, hogy Kern nagyon 
zárkózottan él, és senkit sem fogad. “De mivel foglalkozik?” – kérdezte az 
asszony a lánytól, és bizonytalan választ kapott: “Mindenféle tudományos 
kísérlettel.” 

– Így aztán – folytatta Dowell – elhatároztam, hogy először Laurent 
kisasszonnyal ismerkedem meg, tanácsot kérek tőle, hogyan érhetném el 
legbiztosabban a célomat. Ő előkészíthetné a talajt, beszélhetne előzőleg Kern 
professzorral, bemutatna neki. 

A fiatalember külseje bizalmat ébresztett, de mindaz, ami Kern nevével 
volt kapcsolatban, Laurent asszony lelkében olyan nyugtalanságot és 
riadalmat keltett, hogy most nem tudta, miként folytassa tovább a beszélgetést. 
Nagyot sóhajtott, s lenyelve feltörő könnyeit, így szólt: 

– A lányom nincs itthon. Kórházban van. 
– Kórházban? Milyen kórházban? 



Laurent asszony nem bírta tovább. Túlságosan sokáig maradt egyedül 
bánatával, s most megfeledkezett minden óvatosságról. Elmondta, hogy 
lányától váratlanul levelet kapott, amelyben Marie azt írja, hogy a munkája 
miatt kénytelen egy időre Kern házában maradni, és ellátni a súlyos betegeket. 
Ő több ízben is eredménytelenül próbálkozott meglátogatni lányát Kern 
házában, nagyon nyugtalankodott; végül Kern értesítette, hogy lányát 
idegösszeomlással elmegyógyintézetbe szállították. 

– Gyűlölöm ezt a Kernt – mondta az öregasszony, zsebkendővel törölgetve 
könnyeit. – Ő kergette lányomat őrületbe. Nem tudom, Marie mit láthatott és 
mivel foglalkozott Kern házában – erről még nekem sem beszélt –, de azt az 
egyet tudom, hogy mihelyt belépett munkahelyére, mindjárt kezdődött az 
idegeskedése. Rá se ismertem. Sápadtan, feldúltan járt haza, se nem evett, se 
nem aludt. Éjszakánként lidércnyomás gyötörte. Fel-felugrált, és álmában azt 
kiabálta, hogy valamiféle Dowell professzor és Kern üldözi... Kern postán 
küldi a lányom fizetését, elég nagy összeget. De én nem nyúlok a pénzhez. 
Egészséget semennyi pénzért nem lehet szerezni... Elvesztettem a lányomat... 
– Az öregasszony sírva fakadt. 

“Nem, ebben a házban Kernnek nem lehetnek cinkosai” – gondolta Arthur 
Dowell, s elhatározta, hogy többé nem titkolja jövetele valódi célját. 

– Asszonyom, őszintén bevallom: nekem nem kevesebb okom van gyűlölni 
Kernt. Szükségem van a lányára, hogy egy-két dolgot számon kérhessek 
Kerntől, hogy leleplezzem bűneit. 

Laurent asszony felsikoltott. 
– Ó, ne nyugtalankodjék, az ön lányának nincs köze ezekhez a bűnökhöz. 
– Az én lányom inkább meghal, semhogy bűnt kövessen el – felelte 

büszkén Laurent asszony. 
– Szerettem volna igénybe venni Laurent kisasszony segítségét, de most 

már látom, hogy ő szorul segítségre. Úgy gondolom, s nem ok nélkül, hogy 
lánya nem őrült- meg, hanem Kern professzor zárta tébolydába. 

– De miért? Mi oka lehetett rá? 
– Éppen az, hogy a lánya inkább meghal, semhogy bűnt kövessen el, ahogy 

mondani tetszett. Nyilván veszélyessé vált Kern számára. 
– De milyen bűnökről beszél ön? 
Arthur Dowell még nem ismerte eléggé Laurent asszonyt, félt 

vénasszonyos fecsegésétől, ezért úgy gondolta, jobb, ha nem mond el mindent. 
– Kern törvénytelen műtéteket végzett. Legyen szíves megmondani, melyik 

kórházba küldte Kern a lányát? 
A feldúlt Laurent asszony alig bírta összeszedni erejét, hogy összefüggően 

tudjon beszélni. Szavait minduntalan félbeszakította a zokogás. 



– Kern sokáig nem akarta közölni velem. Nem engedett be a házába. 
Kénytelen voltam levelet írni neki. Kitérő válaszokat adott, igyekezett 
megnyugtatni, elhitetni, hogy lányom állapota javul, és hamarosan hazajön. 
Elfogyott a türelmem, és megírtam neki, hogy feljelentem, ha azonnal nem 
mondja meg, hol a lányom. Akkor aztán közölte a kórház címét. Párizs 
környékén van, Sceaux-ban. A kórház Ravinot magánorvosé. Rögtön 
odautaztam. De még az udvarra sem eresztettek be. Igazi börtön, kőfal veszi 
körül... “Nálunk az a rend – felelte a kapus –, hogy hozzátartozót nem 
bocsátunk be, még a beteg édesanyját sem.” Kihívattam az ügyeletes orvost, 
de ő ugyanezt válaszolta. “Asszonyom – mondta –, a rokoni látogatás mindig 
felizgatja a betegeket, idegállapotuk rosszabbodik. Csak annyit mondhatok 
önnek, hogy lánya állapota javul.” És becsapta előttem a kaput.  

– Mindent elkövetek, hogy találkozzam a lányával. Talán sikerül 
kiszabadítanom. 

Arthur gondosan feljegyezte a címet, és elköszönt. 
– Mindent megteszek, ami csak lehetséges. Higgye el, éppúgy érdekelt 

vagyok a dologban, mintha Laurent kisasszony a húgom volna. 
Dowell, mindenféle tanáccsal és jókívánsággal útrabocsátva, elhagyta a 

házat. 
Arthur haladéktalanul találkozni akart Laret-val. Barátja az egész napját 

Briquet-nél töltötte, s Dowell elindult az Avenue du Maine-re. A kis ház előtt 
megpillantotta Laret gépkocsiját. 

Gyorsan felment az emeletre, és belépett a szalonba. 
– Arthur, micsoda szerencsétlenség! – fogadta Laret. Feldúltan rohangált a 

szobában, és fekete göndör haját borzolta. 
– Mi történt, Laret? 
– Ó, jaj!... – nyögte a barátja. – Megszökött... 
– Kicsoda? 
– Briquet kisasszony! 
– Megszökött? De miért? Beszéljen végre értelmesen! 
De nem volt könnyű Laret-t szóra bírni. Tovább rohangált, sóhajtozott, 

jajgatott. Legalább tíz perc telt bele, míg megszólalt: 
– Tegnap Briquet kisasszony már reggel panaszolta, hogy jobban fáj a lába. 

Megdagadt és elkékült. Hívtam orvost. Megvizsgálta, és kijelentette, hogy 
rosszabbodott az állapota. Üszkösödik a lába. Műtét szükséges. Az orvos nem 
vállalta háznál a műtétet, és ragaszkodott hozzá, hogy azonnal vigyük a 
beteget kórházba. Briquet kisasszony azonban a világért sem egyezett bele. 
Attól tartott, hogy a kórházban felfigyelnek a nyakán levő forradásokra. Sírt, 
és azt mondta, hogy vissza kell mennie Kernhez. Kern figyelmeztette, hogy 
teljes “gyógyulásáig” nála kell maradnia. Briquet nem hallgatott rá, és most 



kegyetlenül bűnhődik érte. Bízik Kernben mint sebészben. “Ha fel tudott 
támasztani halottaimból, és új testet adott, akkor a lábamat is meg tudja 
gyógyítani. Neki ez semmiség.” Hiába beszéltem a lelkére, nem használt. Nem 
akartam elengedni Kernhez. Gondoltam, cselhez folyamodom. Azt mondtam, 
hogy én magam fogom Kernhez vinni, s úgy gondoltam, hogy útközben 
beviszem egy kórházba. Intézkednem kellett, hogy Briquet “feltámasztásának” 
titka valóban ne kerüljön idő előtt nyilvánosságra – nem feledkeztem meg 
magáról, Arthur. Egy órára, nem tovább, magára hagytam, elmentem, hogy 
megbeszéljem a dolgot orvos ismerőseimmel. Túl akartam járni Briquet eszén, 
de végül ő járt túl az enyémen és az ápolónőén. Mire visszaértem, hűlt helye 
volt. Csak ezt a cédulát találtam az asztalkán, az ágya mellett. Tessék, olvassa 
el. – Laret átnyújtott Arthurnak egy papírlapot, amelyre ceruzával sebtében 
néhány szót írtak: 

“Laret, bocsásson meg, nem tehettem másként. Visszamegyek Kernhez. Ne 
keressen. Kern majd lábra állít, ahogy egyszer már megtette. A mielőbbi 
viszontlátásra – ez a gondolat a vigaszom.” 

– Még aláírás sincs. 
– Figyelje csak meg az írást – mondta Laret. – Angelica keze írása, bár 

kissé megváltozva, így írhatott volna Angelica, ha homályban ír vagy fáj a 
keze: kissé elnagyolt, kissé széthúzott betűkkel. 

– De mégis, hogy történt ez? Hogy tudott megszökni? 
– Ó, elszökött Kerntől, hogy most tőlem szökjön el Kernhez. Mikor 

visszatértem, és láttam, hogy üres a kalitka, majdnem megöltem az ápolónőt. 
De az megmagyarázta, hogy őt is megtévesztette. Briquet kikászálódott az 
ágyából, a telefonhoz ment, és felhívott engem. Ez cselfogás volt. Nem is 
hívott. Csak beszélt a telefonba, majd azt mondta az ápolónőnek, hogy én már 
mindent elintéztem, és arra kérem, azonnal menjen kórházba. Briquet 
megkérte az ápolónőt hívjon gépkocsit, azután a támogatásával lement, beült a 
kocsiba. Az ápolónő el akarta kísérni, de Briquet visszautasította: “Nincs 
messze – mondta –, s ott már ápolók várnak.” Az ápolónő mélyen meg volt 
győződve róla, hogy minden az én rendelkezésem szerint és tudtommal 
történik. Arthur! – kiáltott fel hirtelen Laret, aki megint tűzbe jött. – Tüstént 
elmegyek Kernhez. Nem hagyhatom ott Briquet-t. Menjünk együtt, Arthur! 

Arthur lassú léptekkel végigmérte a szobát. Micsoda váratlan bonyodalom! 
Tegyük fel, Briquet mindent elmondott, amit tudott Kern házáról. De a 
tanácsaira mégis szükség lenne a továbbiakban, nem beszélve arról, hogy ő 
maga a legjobb bizonyíték Kern ellen. S ez az esztelen Laret! Most nem lehet 
számítani a segítségére. 

– Ide hallgasson, barátom – mondta Arthur, s kezét a festő vállára tette. – 
Fegyelmeznünk kell magunkat, jobban, mint valaha, tartózkodnunk a 



meggondolatlan cselekedetektől. Ami történt, megtörtént. Briquet Kernnél 
van. Miért ingereljük idő előtt a fenevadat a barlangjában? Mit gondol, 
elmondja Briquet Kernnek, mi történt vele azóta, hogy megszökött tőle, 
elmondja ismeretségünket meg azt, hogy sokat tudunk Kernről? 

– Kezeskedem, hogy semmit sem fog elmondani – felelte meggyőződéssel 
Laret. – Ott, a jachton, szavát adta, és nemegyszer megismételte, hogy 
megőrzi a titkot. Nemcsak félelemből fogja megtartani a szavát, hanem... más 
okból is. 

Arthur tudta, mi ez a más ok. Régen észrevette, hogy Laret egyre nagyobb 
figyelmet tanúsít Briquet iránt. 

“Boldogtalan álmodozó – gondolta Dowell –, minden szerelme tragikus. 
Ezúttal nemcsak Angelicát veszti el, hanem újjászülető szerelmét is. De még 
nem veszett el minden.” 

– Legyen türelemmel, Laret- mondta a festőnek. – Céljaink azonosak. 
Fogjunk össze, és játsszunk óvatosan. Két dolgot tehetünk: vagy azonnal 
lesújtunk Kernre, vagy pedig kerülő úton igyekszünk megtudni, mi lett a sorsa 
apám fejének és Briquet-nek. Amióta Briquet megszökött tőle, Kern nyilván 
résen van. Ha még nem semmisítette meg apám fejét, akkor valószínűleg jól 
elrejtette. Hiszen egy fej megsemmisítése legfeljebb néhány percig tart. 
Mihelyt a rendőrség kopogtat az ajtaján, eltűnteti a bűnjeleket. Akkor aztán 
semmit sem találunk nála. Ne feledje, Laret, hogy Briquet szintén “bűnjel”. 
Kern törvénytelen műtéteket végzett. Sőt törvénytelenül elrabolta Angelica 
testét. Kern pedig olyan ember, aki semmitől sem riad vissza. Volt bátorsága 
titokban feltámasztani apám fejét. Tudom, végrendeletében apám megengedte, 
hogy anatómiai célra használják a testét, de sohasem hallottam, hogy 
beleegyezett volna a fejének feltámasztásával kapcsolatos kísérletbe. Miért 
titkolja Kern mindenki elől, még előlem is, a fej létezését? Miért van szüksége 
a fejre? És miért van szüksége Briquet-re? Talán élve boncolást végez 
embereken? És Briquet a kísérleti nyúl szerepét játszotta? 

Annál sürgősebben meg kell mentenünk – felelte tüzesen Laret. 
– Igen, megmenteni, de nem siettetni a halálát. Ha elmegyünk Kernhez, 

látogatásunk végzetes lehet. 
– De hát mit tegyünk? 
– Válasszuk a második, a hosszabb utat. Igyekszünk megrövidíteni. Marie 

Laurent sokkal hasznosabb értesülésekkel szolgálhat, mint Briquet. Laurent 
ismeri a ház belsejét, ápolta a fejeket. Talán beszélt is apámmal... azaz a 
fejével. 

– Akkor gyerünk gyorsan Laurent-hoz. 
– Sajnos, előbb őt is ki kell szabadítani. 
– Laurent Kernnél van? 



– Nem, kórházban. Valószínűleg az egyik olyan kórházban, ahol jó pénzért 
olyan betegeket tartanak bezárva, amilyenek mi ketten vagyunk. Nem kis 
munka vár ránk, Laret. – Dowell elmondta Laurent anyjánál tett látogatását. 

– Átkozott Kern! A szerencsétlenség és a rémület magvait szórja szét maga 
körül. Csak kerüljön a kezembe... 

– Azon leszünk, hogy oda kerüljön. Ehhez pedig az első lépés, hogy 
találkozzunk Laurent-nal. 

– Azonnal odamegyek. 
– Vigyázatlan lépés lenne. Nekünk személyesen csak olyan esetekben 

szabad mutatkoznunk, amikor nincs más megoldás. Egyelőre mások 
szolgálatait vesszük igénybe. Nekünk, kettőnknek afféle titkos bizottságot kell 
alkotnunk, amely megbízható emberek cselekedeteit irányítja, de ő maga 
rejtve marad az ellenség elől. Keresni kell egy megbízható embert, aki 
kimenne Sceaux-ba, ismeretséget kötni az ápolókkal, ápolónőkkel, 
szakácsokkal, portásokkal – akivel csak lehetséges. Ha sikerül csak egyet is 
megvesztegetni, félig nyert ügyünk van. 

Laret-t majd szétfeszítette a türelmetlenség. Rögtön cselekedni akart, de 
engedett a megfontoltabb Arthurnak, és végül is hozzájárult az óvatos 
cselekvés politikájához. 

– De kit is bízzunk meg? Megvan, Schaubot! Fiatal festőművész, nemrég 
érkezett Ausztráliából. Jó barátom, nagyszerű ember, kitűnő sportoló. A 
megbízást is nyilván sportként fogja fel. Az ördög vigye – szitkozódott Laret 
–, miért is nem láthatok én magam munkához? 

– Olyan romantikusnak gondolja? – kérdezte Dowell. 
 
Ravinot gyógyintézete 
 
Schaub – huszonhárom éves, rózsás arcú, szőke, atlétatermetű fiatalember 

– lelkesedéssel fogadta az “összeesküvők” ajánlatát. Egyelőre nem avatták be 
minden részletbe, csak annyit közöltek vele, hogy óriási szolgálatot tehetne 
barátainak. Schaub jókedvűen bólintott, még azt sem kérdezte meg, nincs-e 
ebben a históriában valami kivetni való: bízott Laret és barátja 
becsületességében. 

– Nagyszerű! – kiáltott fel Schaub. – Rögtön kimegyek Sceaux-ba. 
Festőfelszerelésem pompás ürügy lesz arra, hogy megjelenjek a kisvárosban. 
Arcképeket festek az ápolókról és ápolónőkről. Ha nem lesznek nagyon 
csúfak, egy kicsit még udvarolgatni is fogok nekik. 

– Ha a helyzet úgy kívánja, ajánlja fel kezét és szívétmondta Laret lelkesen. 
– Ehhez nem vagyok elég szép – jegyezte meg szerényen a fiatalember –, 

de az izmaimat szívesen munkába állítom, ha szükség lesz rá. 



Az új szövetséges útnak indult. 
– Jegyezze meg: cselekedjen a lehető leggyorsabban és a legnagyobb 

óvatossággal – látta el Dowell még egy utolsó tanáccsal. 
Schaub megígérte, hogy három nap múlva visszajön. De már másnap este 

betoppant Laret-hoz. Lógott az orra. 
– Lehetetlen – mondta. – Nem kórház az, hanem kőkerítéssel körülvett 

börtön. És ezen a kerítésen kívülre egyetlen alkalmazott sem jön ki. Az 
élelmiszert szállítók hozzák, de még az udvarba sem eresztik be őket. A 
gazdasági vezető kimegy a kapuhoz, és ott vesz át mindent, ami szükséges... 
Körüljártam ezt a börtönt, mint farkas a juhkarámot. Még félszemmel sem 
sikerült belesni a kőkerítésen. 

Laret csalódottan és bosszúsan hallgatta. 
– Azt reméltem – mondta rosszul leplezett ingerültséggel –, hogy ügyesebb 

és leleményesebb lesz. 
– Nincs kedve bemutatni ezt a leleményességet? – felelte nem kevésbé 

ingerülten Schaub. – Nem hagytam volna ilyen hamar abba próbálkozásaimat, 
de véletlenül megismerkedtem egy helybeli festőművésszel, aki jól ismeri a 
várost és a gyógyintézet szokásait. Elmondta nekem, hogy ez igen különös 
gyógyintézet. Sok bűntény és titok rejtőzik a falai mögött. Örökösök küldik 
oda gazdag rokonaikat, akik túlságosan sokáig éltek, és eszük ágában sincs 
meghalni, elmebetegnek nyilváníttatják, és gyámság alá helyezik őket. 
Kiskorúak gyámjai helyezik el gyámoltjaikat, mielőtt nagykorúvá válnának, 
hogy továbbra is “gyámkodhassanak”, szabadon rendelkezhessenek 
vagyonukkal. Ez a gyógyintézet a gazdag emberek börtöne, az életfogytig 
bezárt boldogtalan asszonyok, férjek, elaggott szülők és gyámoltak fogháza. A 
tulajdonos, aki egyben a főorvos is, óriási jövedelmet húz az érdekeltektől. A 
személyzetet jól fizetik. Itt még a törvény is erőtlen, behatolásától már nem is 
a kőfal, hanem az arany véd. Itt mindennek a vesztegetés az alapja. Ismerje el, 
hogy ilyen körülmények között akár egy teljes évig is ott ülhettem volna 
Sceaux-ban, és egy centiméterrel se jutok beljebb a kórházba. 

– Nem ülni, hanem cselekedni kellett volna – szólt ridegen Laret. 
Schaub tüntetőén felemelte a lábát, és megmutatta szakadt nadrágszárát. 
– Amint látja, cselekedtem is – mondta keserű gúnnyal. – Az elmúlt 

éjszaka megpróbáltam átmászni a falon. Nekem az nem nagy dolog. De 
alighogy a túloldalon leugrottam, hatalmas vérebek rontottak rám – és itt az 
eredmény... Ha nem vagyok olyan fürge és ügyes, akár egy majom, darabokra 
tépnek. Az óriási kertben azon nyomban mindenütt felhangzott az őrök 
kiabálása, zseblámpák gyúltak ki. De ez még semmi. Amikor sikerült 
visszamásznom, a börtönőrök kieresztették a kapun a kutyákat. Ezek az 
állatok éppen úgy vannak idomítva, mint ahogy annak idején a dél-amerikai 



ültetvényeken a szökevény négerek elfogására idomították a kutyákat... Laret, 
maga jól tudja, hány díjat nyertem futóversenyeken. Ha mindig úgy futottam 
volna, ahogy tegnap éjszaka szedtem a lábamat, hogy elinaljak az átkozott 
ebek elől, világbajnok lennék. Elég, ha annyit mondok, hogy minden különös 
nehézség nélkül fölugrottam egy legalább harminc kilométeres sebességgel 
arra haladó gépkocsi hágcsójára, és csak ez mentett meg! 

– A teremtésit! Hát most mit csináljunk! – kiáltott fel 
Laret a haját borzolva. – Felhívom Arthurt. – S máris rohant a telefonhoz. 
Néhány perc múlva Arthur már szorongatta is barátai kezét. 
– Ez várható volt – mondta, amikor megtudta a kudarcot. 
– Kern tudja, hová temesse el áldozatait. Hát most mit csináljunk? – 

ismételte Laret kérdését. – Vegyük elő azt a fegyvert, amelyet Kern használ, 
vesztegessük meg a főorvost, és... 

– Nem sajnálom feláldozni akár az egész vagyonomat is! 
– kiáltott Laret. 
– Félek, hogy kevés lenne. A tisztelt Ravinot doktor kereskedelmi 

vállalkozása ugyanis egyfelől az ügyfeleitől kicsikart hatalmas összegekre 
épül, másfelől az ügyfelek bizalmára, akik biztosak benne, hogy ha egyszer 
Ravinot-t jól megfizették, semmilyen körülmények közt sem árulja el 
érdekeiket. Ravinot vigyáz ám a tekintélyére, nehogy meginogjanak vállalata 
alapjai. Illetve meg lehetne környékezni, ha egyszerre akkora összeget kapna, 
amely felér húsz esztendei várható jövedelmével. De attól tartok, erre akkor se 
futná, ha összeadnánk minden vagyonúnkat. S ne felejtsék el, hogy Ravinot 
megbízói milliomosok. Sokkal egyszerűbb és olcsóbb lenne az alkalmazottak 
közül megvesztegetni valakit. A legnagyobb baj az, hogy Ravinot éppúgy 
szemmel tartja az alkalmazottait, mint a foglyait. Schaubnak igaza van. Én is 
érdeklődtem itt-ott Ravinot gyógyintézete felől. Fegyházba könnyebb egy 
idegennek behatolni, és ott szökést szervezni, mint ugyanezzel Ravinot 
börtönében próbálkozni. Ez az ember megválogatja ám az alkalmazottait. 
Főleg olyanokat vesz fel, akiknek nincsenek rokonaik. Azokat sem veti meg, 
akik hadilábon állnak a törvénnyel, és szeretnének eltűnni a rendőrség szeme 
elől. Ravinot jól fizet, de kötelezi alkalmazottait, hogy a szolgálati idő alatt 
nem hagyhatják el az intézetet, ez az idő pedig tíz-húsz esztendő. 

– De hol talál olyan embereket, akik belenyugodnak, hogy életük végéig 
megfosszák szabadságuktól? – kérdezte Laret. 

– Talál. Sok embert az a gondolat csábít, hogy így biztosítja gondtalan 
öregségét. Java részüket a szükség hajtja oda. De persze nem mindegyik tart 
ki. Ravinot-nál is megesik, bár nagyon ritkán – több év is beletelik –, hogy 
valamelyik alkalmazott kereket old. Egyikük nemrégiben rászomjazott a 
szabad életre, és megszökött. Ugyanaznap egy holttestet találtak Sceaux 



környékén. A sceaux-i rendőrséget Ravinot a zsebében tartja. Jegyzőkönyvet 
vettek fel, hogy az alkalmazott öngyilkosságot követett el. Ravinot fogta a 
holttestet, és bevitte az intézetbe. A többit nem nehéz kitalálni. Ravinot 
bizonyára megmutatta a holttestet alkalmazottainak, megfelelő beszédet 
mondott, célzott rá, hogy ugyanilyen sors vár a szerződés minden 
megszegőjére. Ennyi az egész.  

Laret megdöbbenve hallgatta. 
– Honnan szerezte értesüléseit? Arthur Dowell fölényesen mosolygott. 
– No látja – mondta Schaub felvidulva. – Ugye, mondtam, hogy nem én 

vagyok a hibás. 
– Képzelem, milyen vidáman él ezen az átkozott helyen Laurent. De hát 

mihez kezdjünk, Arthur? Robbantsuk fel dinamittal a falakat? Ássunk 
alagutat? 

Arthur betelepedett a karosszékbe, és gondolataiba merült. Barátai 
szótlanul figyelték. 

– Heuréka! – kiáltott fel hirtelen Dowell. 
 
“Elmebetegek” 
 
Kicsi szoba, kertre néző ablakkal. Szürke falak. Világosszürke, bolyhos 

takaró a szürke ágyon. Fehér asztalka és két fehér szék. 
Laurent az ablaknál ül, és szórakozottan néz ki a kertbe. A nap sugarai 

bearanyozzák szőke haját. Nagyon lefogyott és megsápadt. 
Az ablakból a fasorra látni, ahol betegek sétálnak csoportosan. Köztük 

fel-felvillan a nővérke feketeszegélyes fehér köpenye. 
– Elmebetegek... – mondja halkan Laurent, a sétáló betegeket nézve. – Én 

is elmebeteg vagyok... Micsoda ostobaság! Ez minden, amit elértem... 
Összeszorítja kezét, ujjait ropogtatja. 
Hogy is történt?... 
Kern behívta az irodájába, és így szólt: 
– Beszélnem kell magával, Laurent kisasszony. Emlékszik első 

beszélgetésünkre, mikor idejött, mert munkát szeretett volna kapni? A lány 
bólintott. 

– Megígérte, ugye, hogy hallgatni fog mindarról, amit ebben a házban lát 
és hall? 

– Igen. 
– Ismételje meg ígéretét, és máris meglátogathatja a mamáját. 
Kern ügyesen rátapintott arra a húrra, amelyen játszani akart. Laurent 

mélységes zavarban volt. Néhány percig hallgatott. Megszokta, hogy 



megtartsa az adott szót, de azok után, amit itt megtudott... Kern látta 
tétovázását, és izgatottan figyelte a belső harc eredményét. 

– Igen, megígértem, hogy hallgatok – szólalt meg végre Laurent halkan. – 
Csakhogy ön becsapott. Sok mindent eltitkolt előlem. Ha mindjárt megmondja 
a teljes igazságot, nem tettem volna azt az ígéretet. 

– Tehát nem tartja kötelezőnek? 
– Nem. 
– Köszönöm az őszinteségét. Magával azért könnyű szót érteni, mert 

legalább nem ravaszkodik. Van bátorsága kimondani az igazságot. 
Kern ezt nem csupán azért mondta, hogy hízelegjen Laurent-nak. Noha a 

becsületességet ostobaságnak tartotta, ebben a percben valóban tisztelte a 
lányt bátor jelleméért és erkölcsi állhatatosságáért. “Ördög vigye, bosszantó 
lesz, ha ezt a lányt félre kell tenni az útból. De mi mást tehetnék vele?” 

– Szóval, Laurent kisasszony, az első adandó alkalommal elmegy és 
feljelent? Tudnia kell, mi lesz ennek a következménye számomra. Halálra 
ítélnek. Sőt, mi több, sárba rántják a nevemet. 

– Előbb kellett volna meggondolnia – felelte Laurent. 
– Ide hallgasson, kisasszony – folytatta Kern, mintha nem is hallotta volna 

Laurent szavait. – Hagyjon fel szűk látókörű erkölcsi nézeteivel. Értse meg, 
nélkülem Dowell professzor régen elrothadt volna a földben vagy elégett 
volna a krematóriumban. Munkája semmivé vált volna. Hiszen az, amit most 
csinál, lényegében halál utáni alkotás. S ezt én tettem lehetővé. Ismerje el, 
hogy ilyen körülmények között van némi jogom Dowell fejének 
“termelésére”. Sőt mi több, Dowell a feje – nélkülem nem realizálhatta volna 
felfedezéseit. Maga jól tudja, hogy az agy nem operálható, és nem heged. A 
műtét, amely Briquet fejét “összeforrasztotta” egy testtel, mégis remekül 
sikerült. A nyakcsigolyákon áthaladó gerincvelő összeforrt. Ennek a 
feladatnak a megoldásán dolgozott Dowell feje és Kern keze. Ez a kéz pedig – 
Kern kinyújtotta a kezét, megnézte – szintén ér valamit. Megmentett több száz 
emberi életet, és még sok százat fog megmenteni, hacsak maga le nem sújt a 
fejemre a bosszú kardjával. De ez még nem minden. Legutóbbi munkáink nem 
csupán az orvostudománybanjelentenek fordulatot, hanem az egész emberiség 
életében. Az orvostudomány mostantól kezdve felélesztheti a kialvó emberi 
életet. Hány nagy embert lehet majd feltámasztani halála után, 
meghosszabbítani életét az emberiség javára! Én meghosszabbítóm a lángész 
életét, visszaadom a gyermekeknek apjukat, a feleségnek a férjét. Később az 
ilyen műtéteket akármilyen sebész elvégezheti. Az emberi bánat tartozik 
számlája csökkenni fog. 

– Más szerencsétlenek rovására. 



– Igen, de ahol ketten sírtak, csak egy fog sírni. Ahol két halott volt, csak 
egy lesz. Hát nem nagy távlatok ezek? Ehhez képest mit számítanak az én 
magánügyeim, még ha bűntények is. Mit érdekli a beteget, hogy az életét 
megmentő sebész lelkét bűn terheli? Maga nemcsak engem öl meg, hanem sok 
ezer életet, amelyeket a jövőben megmenthetnék. Gondolt erre? Maga 
ezerszer nagyobb bűnt követ el, mint én követtem el, ha ugyan elkövettem. 
Gondolja meg még egyszer, és aztán válaszoljon. Most pedig menjen. Nem 
fogom sürgetni. 

– Már megadtam a választ. – S Laurent kiment az irodából. 
Bement Dowell professzor szobájába, s röviden beszámolt a Kernnel 

folytatott beszélgetésről. Dowell feje eltűnődött. 
– Nem volna jobb eltitkolni szándékait, vagy legalábbis bizonytalan választ 

adni? – szólalt meg végül suttogva a fej. 
– Képtelen vagyok hazudni. 
– Ez becsületére válik, de... ezzel saját magát ítélte halálra, és 

önfeláldozásából senkinek se lesz haszna. 
– Másképp... nem tehetek – mondta Laurent, és szomorúan bólintva 

kiment. 
– A kocka el van vetve – ismételte egyre ugyanezt a mondatot, szobája 

ablakánál ülve. 
“Szegény mama – jutott eszébe hirtelen az anyja. – De hát ő is ugyanígy 

cselekedett volna” – felelte saját magának Laurent. Szeretett volna levelet írni 
anyjának, és mindent elmondani, ami történt vele. Még egy utolsó levelet. De 
nem volt semmiféle lehetőség az elküldésére. Laurent nem kételkedett abban, 
hogy el kell pusztulnia. Kész volt nyugodtan fogadni a halált. Csak azon 
kesergett, ki fog gondoskodni anyjáról, és hogy Kern bűne megtorlatlan 
marad. De azért hitt benne, hogy előbb vagy utóbb utoléri a bosszú. 

Az, amit várt, hamarabb bekövetkezett, semmint gondolta. 
Laurent eloltotta a lámpát, és lefeküdt. Idegei pattanásig feszültek. A 

szekrény mögül, a fal felől neszt hallott. Inkább csodálkozott, mint megijedt. 
A szoba ajtaja be volt lakatolva. Ha valaki belép, mindenképpen meghallja. 
“Miféle nesz lehet? Talán egerek?” 

A további események meglepő gyorsasággal peregtek. A neszt nyikorgás 
követte. Gyors léptek közeledtek az ágy felé. Laurent ijedten felkönyökölt, de 
ugyanabban a pillanatban egy erős kéz lenyomta a párnára, és kloroformos 
maszkot szorított az arcára. 

“Ez a vég!” – villant fel az agyában, s minden ízében remegve, 
ösztönszerűen szabadulni igyekezett. 

– Nyugalom – hallotta Kern hangját – ugyanúgy szólt, ahogy közönséges 
műtétek közben –, majd elvesztette eszméletét. 



A gyógyintézetben tért magához... 
Kern professzor beváltotta fenyegetését: “Rendkívül súlyos 

következményekkel járna”, ha nem őrzi meg a titkot. Tudta, hogy Kerntől 
minden kitelik. Bosszút állt, de ő maga elkerülte a bosszút. Marie Laurent 
feláldozta magát, de önfeláldozásának nem volt értelme. Ez a tudat még 
jobban megingatta Laurent lelki egyensúlyát. 

Közel állt a kétségbeeséshez. Még itt is érezte Kern befolyását. 
Az első két hétben annyit se engedtek meg, hogy kimenjen a nagy, 

árnyékos kertbe, ahol a “csendes” betegek sétálgattak. Csendes betegeknek 
azokat nevezték, akik nem tiltakoztak bezárásuk ellen, nem bizonygatták az 
orvosoknak, hogy teljesen egészségesek, nem fenyegetőztek leleplezéssel, és 
nem próbálkoztak szökéssel. Az egész intézetben legfeljebb tíz százalék igazi 
elmebeteg akadt, de azokat is már itt, a kórházban tébolyították meg. Erre a 
célra Ravinot bonyolult módszert dolgozott ki, s ezt “pszichikai mérgezésnek” 
nevezte. 

 
“Nehéz eset” 
 
Ravinot doktor szemében Marie Laurent “nehéz eset” volt. Igaz, a Kernnél 

végzett munka következtében Laurent idegrendszere erősen megrongálódott, 
de akarata nem tört meg. S Ravinot éppen ezt vette célba. 

Egyelőre nem fogott hozzá a “pszichikum megdolgozásához”, csak 
messziről tanulmányozta a lányt. Kern professzor még néni adott Ravinot 
doktornak határozott utasítási: küldje idő előtt sírba Laurent-t, vagy őrjítse 
meg. Az utóbbit többé-kevésbé maga a Ravinot pszichiátriai “gyógyintézet” 
módszere tette kívánatossá. 

Laurent izgatottan várta a sorsát végleg eldöntő pillanatot. Halál vagy 
őrület – más út nincs előtte, ahogy a többiek előtt sincs. Összeszedte minden 
lelki erejét, hogy legalább az őrülettel szembeszállhasson. Szerfelett nyájas és 
engedelmes, sőt külsőleg nyugodt is volt. De ezzel bajosan téveszthette meg 
Ravinot doktort, a tapasztalt és jó képességű elmegyógyászt. Laurent 
alázatossága csak szította nyugtalanságát és gyanakvását. 

“Nehéz eset” – gondolta, mikor a szokásos reggeli kőrútján Laurent-nal 
beszélgetett. 

– Hogy érzi magát? – kérdezte. 
– Köszönöm, jól – felelte Laurent. 
– Mi mindent megteszünk betegeink érdekében, de a szokatlan környezet 

és a viszonylag korlátozott szabadság némely betegre nyomasztólag hat. 
Magányérzet, bánat. 

– Megszoktam a magányt. 



“Nem olyan könnyű őszinte szóra bírni” – gondolta Ravinot, és így 
folytatta: 

– Magánál, őszintén szólva, minden teljesen rendben van. Idegei kissé 
feldúltak, semmi más. Kern professzor azt mondta nekem, hogy maga részt 
vett tudományos kísérletekben, amelyek meglehetősen súlyos hatással vannak 
a gyakorlatlan emberre. Maga még oly fiatal. Kimerültség és egy kis 
neuraszténia. Kern professzor nagyra becsüli magát, ezért küldte ide pihenni... 

– Nagyon hálás vagyok Kern professzornak. “Titkolódzó természet – 
mérgelődött Ravinot. – Össze kell hoznom más betegekkel. Akkor talán 
jobban kitárulkozik, és hamarabb kiismerhetem a jellemét.” 

– Nem unja a szobalevegőt? – kérdezte. – Miért nem megy. le a kertbe? 
Csodaszép kertünk van, nem is kert, hanem igazi, tízhektáros park. 

– Nem engedték meg a sétát. 
– Igazán? – kiáltott fel csodálkozva Ravinot. – Az asszisztensem nem elég 

körültekintő. Maga nem olyan beteg, hogy ártana a séta. Tessék, menjen csak 
sétálni. Ismerkedjék meg betegeinkkel, akadnak köztük érdekes emberek. 

Köszönöm, élni fogok az engedélyével. 
Mikor Ravinot eltávozott, Laurent kiment szobájából, és a sötétszürkére 

festett hosszú folyosón a kijárat felé indult. A zárt ajtókon kihallatszott az 
elmebetegek üvöltése, ordítása, hisztérikus nevetése, mormogása... 

“Akár az állatkertben” – gondolta Laurent, igyekezve távol tartani a 
környezet nyomasztó hatását. Meggyorsította lépteit, hogy mielőbb kijusson a 
házból. Sima ösvény vezetett a kert mélyébe. Laurent megindult rajta. 

Ravinot doktor “módszere” még itt is érződött. Mindenre komor árny 
borult. Minden fa sötétzöld fenyő. A támlátlan fapadok sötétszürkére festve. 
De Laurent-t különösen a virágágyások döbbentették meg. Olyanok voltak, 
mint a sírdombok, a virágok között a sötétkék, csaknem fekete árvácska 
uralkodott, amelyet kamillavirág szegélyezett, mint fehér koszorúszalag. Sötét 
tuják egészítették ki a képet. 

“Valóságos temető. Itt akaratlanul is a halálra kell gondolni. De engem 
nem téveszt meg, Ravinot úr, kitaláltam titkait, eszközei nem hatnak rám” – 
bátorította magát Laurent, és sietve elhaladt a “temetővirágok” mellett, be a 
fenyőfasorba. A fatörzsek templomoszlopként szöktek a magasba, sötétzöld 
kupola fedte őket. A fenyőfák koronái egyhangúan zúgtak. 

A parkban itt-ott felvillant a betegek szürke köpenye. 
“Vajon ki köztük az elmebeteg és ki a normális?” Ezt még rövid 

megfigyelés után is biztosan meg lehetett állapítani. Akik még nem voltak 
reménytelenek, érdeklődéssel nézegették az “újoncot” – Laurent-t. A kialvó 
öntudatú betegek viszont magukba roskadtak, mint a kitaszítottak, úgy nézték 
réveteg szemmel a külvilágot. 



Egy magas, szikár öregember közeledett, mellig érő ősz szakálla volt. 
Laurent láttára felhúzta bozontos szemöldökét, és mint aki önmagával folytat 
hangos beszélgetést, így szólt: 

– Tizenegy évig számoltam, azután eltévesztettem. Itt nincs naptár, az idő 
megállt. Nem tudom, hányszor kószáltam végig ezen a fasoron. Talán húsz, 
talán ezer évig. Isten orcája előtt egy nap annyi, mint ezer év. Nehéz érzékelni 
az időt. És maga, maga szintén ezer esztendeig fog sétálni a kőfalig, és ezer 
évig vissza. Innen nincs kiút. Aki ide belép, hagyjon fel minden reménnyel – 
amiként Dante úr mondta. Ha-ha-ha! Ezt nem várta? Azt hiszi, őrült vagyok? 
Csak ravaszkodom. Itt csak az őrülteknek van joguk élni. De maga se fog 
innen kiszabadulni, ahogy én sem. Mi ketten... – S meglátva a közelgő ápolót, 
akinek kötelessége volt kihallgatni a betegek beszélgetéseit, az öregember 
változatlan hangon, huncutul kacsintva, így folytatta: – Én Bonaparte 
Napóleon vagyok, de még nem jött el számomra a száz nap. Ért engem? – 
kérdezte, mikor az ápoló továbbment. 

“Szerencsétlen ember – gondolta Laurent – csakugyan őrültnek tetteti 
magát, hogy elkerülje a halálos ítéletet? Úgy látszik, nemcsak én vagyok 
kénytelen az életmentő színleléshez folyamodni.” 

Aztán egy másik beteg ment oda Laurent-hoz, fekete kecskeszakállas 
fiatalember, és valami badarságot kezdett gügyögni a négyzetgyök 
kivonásáról a kör négyzetéből. De ezúttal az ápoló nem közeledett hozzájuk, a 
fiatalemberre nyilván nem gyanakodott a vezetőség. A beteg odalépett 
Laurenthoz, és egyre hangosabban és kitartóbban, nyálát fröcskölve hadarta: 

– A kör – a végtelenség. A kör négyzete – a végtelen négyzete. Figyeljen 
csak jól. Négyzetgyököt vonni a kör négyzetéből annyit jelent, mint a 
négyzetgyököt kivonni a végtelenből. Ez az n-edik fokra emelt része lesz a 
végtelennek, ily módon meg lehet határozni a négyzetet is... Nem figyel ide? – 
tört ki dühösen, és megragadta Laurent karját. A lány kitépte magát, és 
csaknem futva indult az épület felé. Nem messze az ajtótól Ravinot doktorba 
botlott. Ravinot visszafojtotta elégedett mosolyát. 

Alighogy Laurent beért szobájába, kopogtak az ajtón. Legszívesebben 
bezárkózott volna, de belül nem volt zár. Elhatározta, hogy nem felel. Az ajtó 
mégis kinyílt, és a küszöbön megjelent Ravinot doktor. 

Fejét szokása szerint hátraszegte, kerek és fürkésző szemén cvikker volt, 
fekete bajusza és kecskeszakálla együtt mozgott ajkával. 

– Bocsánat, hogy engedély nélkül beléptem. Orvosi kötelességem bizonyos 
jogokkal ruház fel. 

Ravinot doktor úgy vélte, hogy elérkezett a kedvező pillanat Laurent 
“erkölcsi értékeinek lerombolására”. Fegyvertárában megvoltak a 
legkülönbözőbb eszközök – a megvesztegető őszinteségtől, udvariasságtól és 



elbájoló figyelmességtől kezdve a gorombaságig és a cinikus nyíltságig. 
Mindenáron ki akarta zökkenteni Laurent-t az egyensúlyából, és ezért hirtelen, 
kihívóan, gúnyos hangot ütött meg. 

– Miért nem azt mondja: “Fáradjon be, kérem, bocsásson meg, hogy nem 
hívtam be. Elgondolkoztam, és nem hallottam a kopogtatását... “ Vagy valami 
hasonlót? 

– Hallottam a kopogását, és azért nem feleltem, mert egyedül akartam 
maradni. 

– Igazat mond, mint mindig! – mondta Ravinot gúnyosan. 
– Az igazság nem alkalmas célpontja a gúnynak – szólt kissé ingerülten 

Laurent. 
“Harap a halacska” – gondolta vidáman Ravinot. Minden teketória nélkül 

leült Laurent-nal szemben, és rámeresztette kidülledt, merev szemét. Laurent 
próbálta állni a tekintetét, de végül is lesütötte a szemét, s elpirult, mert dühös 
volt magára. 

– Azt hiszi – folytatta Ravinot ugyanolyan gúnyos hangon –, hogy az 
igazság nem alkalmas célpontja a gúnynak? Én meg úgy gondolom, hogy a 
legalkalmasabb. Ha maga valóban hű lenne az igazsághoz, kikergetne innen, 
mert gyűlöl, s nem iparkodna szívélyesen mosolyogni, mint egy 
vendégszerető háziasszony. 

– Ez... csak udvariasság, a nevelés oltja az emberbe – felelte ridegen 
Laurent. 

– És ha nem volna udvariasság a világon, kikergetne? – Ravinot vékony, 
ugató hangon elnevette magát. – Kitűnő! Nagyon jó! Az udvariasság nincs 
összhangban az igazsággal. Úgy látszik, az udvariasság kedvéért engedhetünk 
az igazságból. Ez egy – számolta az ujján. – Ma azt kérdeztem, hogy érzi 
magát, s maga így felelt: remekül, holott a szeme azt mondta: ideje 
felakasztani magát. Következésképp akkor is hazudott. Udvariasságból? 

Laurent nem tudta, mit mondjon. Vagy ismét hazudnia kellene, vagy 
elismerni, hogy valóban érzelmeit akarja leplezni. Inkább hallgatott hát. 

– Segítek magának, Laurent kisasszony – folytatta Ravinot. – Ha szabad 
így kifejeznem magamat: önfenntartásból alakoskodott. Igen vagy nem? 

– Igen – felelte kihívóan Laurent. 
– Tehát illendőségből hazudik – ez egy, s hazudik önvédelemből – ez kettő. 

Ha folytatjuk a beszélgetést, attól tartok, elfogynak az ujjaim. Még 
szánalomból is hazudik. Vagy nem írt megnyugtató leveleket az 
édesanyjának? 

Laurent megdöbbenve hallgatott. Ravinot csakugyan mindenről tud? Igen, 
mindenről tudott. Ez is hozzátartozott a módszeréhez. Megkívánta ügyfeleitől, 
akik az álbetegeket hozták, hogy mindenről tájékoztassák. Milyen okból 



helyezik el kórházában, másfelől mindarról, ami magukra a betegekre 
vonatkozik. Ügyfelei jól tudták, hogy erre a saját érdekükben van szükség, és 
a legszörnyűbb titkokat sem takargatták Ravinot előtt. 

– Igen, maga a meggyalázott igazság nevében hazudott Kern 
professzornak, és meg akarta torolni a bűnt. Hazudott az igazság nevében. 
Keserű ellentmondás! És ha utánanézünk, kiderül, hogy a maga igazsága 
állandóan csak hazugsággal táplálkozott. 

Ravinot pontosan célba talált. Leterítette Laurent-t. A lánynak sosejutott 
eszébe, hogy a hazugság ilyen nagy szerepet játszik az életében. 

– Gondolkozzék csak rajta szabad idejében, tiszta lelkű hölgyem, hányszor 
bűnözött. És mit ért el az igazságával? Megmondom: csupán ezt az életfogytig 
tartó fogságot. Semmiféle erő, se földi, se égi nem viheti el innen. És a 
hazugság? Még ha a tisztelt Kern professzort a pokol szülöttének és a 
hazugság atyjának tekintjük is, ő bizony továbbra is pompásan fog élni. 

Ravinot hirtelen elhallgatott, de nem vette le szemét Laurent-ról. “Első 
alkalomra elég, jó kis adagot kapott” – gondolta elégedetten, és köszönés 
nélkül kiment. 

Laurent észre sem vette távozását. Csak ült, tenyerébe temetve arcát. 
Ettől kezdve Ravinot minden este megjelent nála, hogy folytassa jezsuita 

prédikációját. 
Laurent őszintén szenvedett. A negyedik napon nem bírta tovább, felállt, és 

lángoló arccal kiáltotta: 
– Takarodjék! Maga nem ember, hanem démon! Ez a jelenet őszinte 

örömet szerzett Ravinot-nak. 
– Nagyon jól halad – állapította meg mosolyogva, és nem mozdult. – 

Igazságszeretőbb, mint valaha. 
– Takarodjék! – mondta Laurent elfúló hangon. “Pompás, hamarosan 

verekedni fog” – gondolta a doktor, és vidáman fütyörészve kiment. 
Laurent még nem verekedett ugyan, és valószínűleg csak öntudata teljes 

elborulásakor lett volna képes rá, de lelki egészsége súlyos veszélybe került. 
Mikor magára maradt, rémülten ismerte be, hogy nem sokáig bírja már. 

Ravinot mindent megtett, hogy siettesse a kifejlődést. Laurent-t esténként 
egy panaszos dal hangjai üldözték, amelyet valami ismeretlen hangszeren 
játszottak. Mintha valahol gordonka zokogott volna, majd a hangok néha a 
hegedű magas regiszterébe emelkedtek. Azután hirtelen, minden átmenet 
nélkül, megváltozott, nemcsak a magasság, hanem az árnyalat is, s már szinte 
úgy szólt, mint az emberi hang, tisztán, de végtelenül szomorúan. A fájdalmas 
dallam sajátos kört írt le, végtelenszer ismétlődött. 

Mikor Laurent először hallotta ezt a muzsikát, még tetszett is a dallam. 
Ráadásul a zene olyan finom és halk volt, hogy Laurent kételkedni kezdett 



benne, csakugyan zene szól-e valahol, vagy ő kezd hallucinálni. Teltek-múltak 
a percek, de a zene tovább forgott a maga bűvös körében. A gordonka 
hegedűként kacagott, a hegedű pedig zokogó emberi hangon... Egy óra múlva 
Laurent meg volt róla győződve, hogy a zene valójában nem is létezik, csak az 
ő fejében zeng. A bús melódia elől nem tudott menekülni. Laurent betömte a 
fülét, de úgy rémlett, továbbra is hallja a zenét: a csellót, a hegedűt, a hangot... 

– Bele lehet őrülni – suttogta Laurent. Ő maga is énekelni kezdett, 
megpróbált fennhangon beszélni, hogy elhallgattassa a zenét, de semmi sem 
segített. A zene még álmában is üldözte. 

“Emberek nem játszhatnak és énekelhetnek szünet nélkül. Ez valószínűleg 
gépzene... valamiféle érzékcsalódás” – gondolta, amint ébren, nyitott szemmel 
feküdt, és figyelte a végtelen kört: cselló, hegedű, hang... cselló, hegedű, 
hang... 

Nem bírta megvárni a reggelt, kimenekült a parkba, de a dallam már 
rögeszméjévé vált. Valóban hallotta a hangtalan muzsikát. Csak a parkban 
sétáló elmebetegek kiabálása, jajgatása és kacagása tompította valamelyest. 

 
Az újonc 
 
Marie Laurent lassan olyan idegállapotba került, hogy életében először 

öngyilkosságra gondolt. Egyik sétáján éppen azon töprengett, hogyan 
végezzen magával, és úgy elmerült gondolataiba, hogy észre sem vette azt az 
őrültet, aki a közelébe lépett, elállta az útját, és így szólt hozzá: 

– Azok a jók, akik nem tudnak az ismeretlenről. Mindez persze 
érzelgősség... 

Laurent összerezzent a meglepetéstől, és a betegre nézett: éppen olyan 
szürke köpenyben volt, mint a többiek. De a barna hajú, magas termetű, szép 
és finom vonású fiatalember mindjárt magára vonta a figyelmét. 

“Valószínűleg újonc – gondolta. – Legfeljebb öt napja borotválkozott. De 
kire is emlékeztet az arca?...” 

A fiatalember váratlanul, gyorsan odasúgta: 
– Ismerem magát, Laurent kisasszony. Láttam az arcképét az édesanyjánál. 
– Honnan ismer? Kicsoda maga? – kérdezte csodálkozva Laurent. 
– Nagyon kevesen vannak a világon. A fivérem fivére vagyok. A fivérem 

pedig én vagyok? – kiáltotta hangosan a fiatalember. 
Egy ápoló haladt el mellettük, lopva, de figyelmesen megnézte az újoncot. 

Mikor továbbment, a fiatalember gyorsan odasúgta: 
– Arthur Dowell vagyok, Dowell professzor fia. Nem vagyok őrült, csak 

azért játszom az őrültet, hogy... 
Az ápoló megint közeledett. 



Arthur hirtelen elrohant Laurent-tól, s azt kiáltotta: “Ez itt az elhunyt 
fivérem! Te vagy én, én vagyok te. Belém költöztél a halál után. Ikrek 
vagyunk, de te haltál meg és nem én.” 

Arthur Dowell üldözőbe vett egy melankóliás beteget, aki rémülten 
menekült a váratlan támadás elől. Az ápoló utánuk vetette magát, meg akarta 
védeni a nyápic melankóliást a dühöngő betegtől. A park végén Dowell 
otthagyta áldozatát, visszafordult Laurent-hoz. Gyorsabban szaladt, mint az 
ápoló. Mikor Laurent-hoz ért, meglassította lépteit, és befejezte a mondatot. 

Azért jöttem ide, hogy megmentsem magát. Készüljön fel ma éjjel a 
szökésre. – Félreugrott, körültáncolt egy elmebeteg öregasszonyt, de az rá sem 
hederített. Azután leült egy padra, lehorgasztotta fejét, és gondolataiba merült. 

Olyan jól játszotta szerepét, hogy Laurent nem tudta megállapítani, valóban 
csak színleli-e az őrültséget. De a remény már belopódzott a szívébe. Abban 
nem kételkedett, hogy a fiatalember Dowell professzor fia. Apjával való 
hasonlósága most már szembetűnő volt, bár a szürke kórházi köpeny és a 
borotválatlan arc “jellegtelenné tette” Dowellt. Meg aztán, hogy az arcképe 
alapján ráismert, azt bizonyítja, hogy járt az anyjánál. Mindez valószínűnek 
látszik. Akárhogy, akármint, Laurent elhatározta, hogy aznap éjjel nem 
vetkőzik le, és várni fogja megmentőjét. 

A menekülés reménye szárnyakat adott neki, új erővel töltötte el. Mintha 
szörnyű lidérces álomból ébredt volna. Még a tolakodó dal is csöndesebben 
hangzott, eltávolodott, szétfoszlott a levegőben, Laurent nagyot sóhajtott, mint 
akit sötét pincéből friss levegőre bocsátottak. Az élet vágya egyszerre 
hallatlan erővel lobbant fel benne. Kacagni szeretett volna örömében. De most 
sokkal óvatosabbnak kell lennie, mint valaha. 

Mikor megszólalt a reggelire hívó gong, igyekezett szomorú képet vágni – 
ez volt a megszokott arckifejezése az utóbbi időben –, és a ház felé indult. 

A bejáratnál, mint mindig, ott állt Ravinot doktor, figyelte a betegeket, 
mint börtönőr a sétáról zárkájukba visszatérő foglyokat. A legcsekélyebb 
dolog sem kerülte el a figyelmét, sem a köpeny alá rejtett kő, sem az elszakadt 
köpeny, sem a karcolások a betegek kezén, arcán. De különösen az 
arckifejezéseket fürkészte. 

Laurent igyekezett elkerülni a tekintetét, lesütötte a szemét. Szeretett volna 
minél gyorsabban elsiklani előtte, de Ravinot egy pillanatra megállította, és 
még áthatóbban nézett az arcába. 

– Hogy érzi magát? – kérdezte. 
– Mint mindig – felelte a lány. 
– Szám szerint ez hányadik hazugság és minek a nevében? – kérdezte 

Ravinot gúnyosan, majd továbbengedte a lányt, s utána szólt: – Ma este még 
beszélgetünk. 



“Melankóliát vártam. Lehet, hogy eksztatikus állapotba fog esni? Valami 
elkerülte a figyelmemet a gondolkodásmódjában és a hangulatváltozásaiban. 
Ki kell derítenem...”gondolta. 

Este bement hozzá, hogy kiderítse. Laurent nagyon félt ettől a 
találkozástól. Ha kibírja, ez lehet az utolsó. Ha nem bírja ki, elpusztul. 
Magában a “nagy inkvizítornak” nevezte Ravinot doktort. S valóban, ha 
Ravinot évszázadokkal előbb él, rászolgált volna erre az elnevezésre. Laurent 
félt a szofizmáitól, erőszakos faggatásától, kérdéseinek váratlan csapdáitól, 
meglepő lélektani tudásától, pokoli elemzéseitől. Csakugyan “nagy logikus” 
volt, egy modern Mefisztó. aki szét tud rombolni minden erkölcsi értéket, és 
kételyeivel megöli a vitathatatlan igazságokat is. 

Laurent, hogy ne árulja el magát, hogy ne pusztuljon el, elhatározta, hogy 
összeszedi minden akaraterejét, és hallgat, hallgat, bármit beszéljen is 
Ravinot. Ez is veszélyes lépés volt. Nyílt hadüzenet, az önvédelem utolsó 
lázadása, amely bizonyára fokozott támadásra ingerel. De nem volt más 
választása. 

Mikor Ravinot bejött, szokása szerint rámeresztette kerek szemét, és 
megkérdezte: “Tehát minek a nevében hazudott?” 

– Laurent meg se mukkant. Ajkát szorosra zárta, szemét lesütötte. 
Ravinot hozzáfogott inkvizítori vallatásához. Laurent hol elsápadt, hol 

elvörösödött, de hallgatott. Ravinot – ami pedig nagyon ritkán esett meg vele 
– kezdte elveszteni a türelmét, dühbe gurult. 

– Hallgatni arany- mondta gúnyosan. – Miután elvesztette minden kincsét, 
legalább a néma állatok és a sült bolondok erényét szeretné megtartani, de ez 
nem fog sikerülni. A hallgatást robbanás követi. Szét fog pukkadni a dühtől, 
ha nem nyitja ki a vádoló ékesszólás biztonsági szelepét. Mi értelme a 
hallgatásnak? Mintha nem tudnék olvasni a gondolataiban! “Meg akarsz 
tébolyítani – gondolja magában –, de nem fog sikerülni.” Beszéljünk nyíltan. 
Sikerülni fog, kedves kisasszony. Elrontani az emberi lelket számomra nem 
nehezebb feladat, mint elrontani egy zsebóra szerkezetét. Ennek az egyszerű 
szerkezetnek minden csavarját töviről hegyire ismerem. Mennél inkább 
ellenáll, annál reménytelenebbül és mélyebbre zuhan az őrület homályába. 

“Kétezer-négyszázhatvanegy, kétezer-négyszázhatvankettő...” – folytatta 
Laurent a számolást, hogy ne hallja, mit beszél Ravinot. 

Ki tudja, meddig folytatódik a kínzás, ha az ápolónő nem kopogtat halkan 
az ajtón. 

– Bejöhet – szólt Ravinot bosszúsan. 
– A hetes kórteremben egy beteg, úgy nézem, haldoklik – mondta az 

ápolónő. Ravinot kelletlenül felállt. 



– Ha haldoklik, annál jobb – mondta halkan. – Holnap majd befejezzük 
érdekfeszítő beszélgetésünket – tette hozzá. Felemelte Laurent állat, gúnyosan 
felnevetett, és kiment. 

Laurent nagyot sóhajtott, és szinte aléltan borult az asztalra. 
A falon túl pedig már fel is hangzott a vigasztalanul szomorú, zokogó 

muzsika. A bűvös zene hatalma olyan nagy volt, hogy Laurent ismét a hatása 
alá került. Úgy érezte, hogy találkozása Arthur Dowell-lal csak beteg 
képzeletének szüleménye, a harc hiábavaló. A halál, csak a halál szabadíthatja 
meg kínjaitól. Körülnézett... De a betegek öngyilkossága nem tartozott 
Ravinot doktor módszeréhez. Itt még felakasztania sincs mire magát. Laurent 
megremegett. Hirtelen megjelent előtte anyja arca. 

“Nem, nem teszem meg, az ő kedvéért nem teszem meg... legalább ezen az 
éjszakán nem. Várni fogom Dowellt. Ha nem jön... “ – Nem fejezte be a 
gondolatot, de egész lényével érezte, mi történik vele, ha Dowell nem tartja 
meg ígéretét. 

 
Szökés 
 
Ez volt a leggyötrelmesebb éjszaka valamennyi között, amelyet Laurent 

Ravinot doktor kórházában töltött. A percek végtelenül lassan teltek. 
Laurent idegesen járkált fel-alá az ablak és az ajtó között. A folyosóról 

óvatos léptek hallatszottak. Szíve megdobbant. Megdobbant és megdermedt – 
felismerte az éjszakás nővér lépteit; most lopódzik az ajtóhoz, hogy benézzen 
a kémlelőnyíláson. A kétszázas villanykörte egész éjszaka égett a szobában. 
“Elősegíti az álmatlanságot” – vélekedett Ravinot doktor. Laurent ruhástól 
gyorsan az ágyba feküdt, betakarózott, és alvást színlek. S ekkor szokatlan 
dolog történt vele: ő, aki hosszú éjszakákon át nem aludt, az átélt 
eseményektől végsőkig elcsigázva egyszerre elszunnyadt. Mindössze néhány 
percig aludt, de úgy érezte, mintha már virradna. Ijedten talpra szökkent, az 
ajtóhoz ugrott, és összeütközött a belépő Arthur Dowell-lal. Arthur nem csapta 
be. Laurent majdnem felsikoltott. 

– Gyorsan- suttogta a fiatalember. – Az ápolónő a nyugati folyosón van. 
Gyerünk. 

Megragadta a lány kezét, és vigyázva magával vonta. Lépteik zaját elnyelte 
az álmatlanságban szenvedő betegek nyögése és kiáltozása. Elérték a hosszú 
folyosó végét. Már itt is a kijárat. 

– A parkban őrök cirkálnak, de majd elosonunk mellettük... – súgta 
gyorsan Dowell, a park mélyébe húzva Laurent-t. 

– De a kutyák... 



– Állandóan etettem őket ebédmaradékkal, jól ismernek. Több napja itt 
vagyok, de kerültem magát, nehogy gyanút keltsek. 

A park homályba veszett. De a kőfalnál szabályos távközökben, mint egy 
börtön körül, égő lámpák sorakoztak. 

– Ott van az a bozót... Odamegyünk... 
Dowell hirtelen lehasalt a fűbe, és megrántotta Laurent kezét. A lány 

követte példáját. Az egyik őr a közelükben haladt el. Mikor eltávolodott, 
felálltak, és lopakodtak a kőfal felé. 

Valahol felmordult egy kutya, hozzájuk szaladt, és Dowell láttára a farkát 
csóválta. Arthur egy falat kenyeret dobott neki. 

– No látja – suttogta Arthur –, a nehezén túl vagyunk. Most már csak át 
kell mászni a falon. Segítek magának. 

– És maga? – kérdezte izgatottan Laurent. 
– Ne nyugtalankodjék, majd követem – felelte Dowell. 
– De mit fogok csinálni a falon túl? 
– A barátaim már várják. Minden elő van készítve. No most egy kis 

tornagyakorlat következik. 
Dowell a falnak vetette a hátát, és segített Laurent-nak fölmászni a 

peremre. 
Ebben a pillanatban az egyik őr észrevette a lányt, és lármát csapott. 

Egyszeribe az egész kert kivilágosodott. Az őrök egymást és a kutyákat 
hívogatva rohantak a szökevények felé. 

– Ugorjon! – szólt Dowell. 
– És maga? – kérdezte ijedten Laurent. 
– Ugorjon hát! – mondta a fiatalember, most már ordítva, és Laurent ugrott 

is. Valakinek a karjába esett. 
Arthur Dowell fellendült, elkapta a fal tetejét, és húzódzkodott felfelé. De 

ekkor két ápoló belecsimpaszkodott a lábába. Dowell keze lecsúszott, s ő 
lepottyant, maga alá gyűrve az ápolókat. 

A falon túl gépkocsimotor zaja hallatszott. Barátai nyilván várnak rá. 
– Hajtsanak el gyorsan. Teljes sebességgel! – kiáltott-ki Dowell az 

ápolókkal birkózva. 
A gépkocsi válaszul tülkölt és elszáguldott. 
– Eresszenek el, megyek magamtól is – mondta Dowell, s feladta az 

ellenállást. 
Ám az ápolók nem eresztették el. Erősen fogták a karját, úgy vezették a ház 

felé. Az ajtóban ott állt Ravinot doktor fehér köpenyben, cigarettázva. 
– Az elkülönítőbe. Kényszerzubbonyt rá! – parancsolta az ápolóknak. 
Dowellt egy kis szobába vezették, amelynek nem volt ablaka, s a falakat 

matracokkal bélelték ki. Ide szokták zárni a dühöngő betegeket a roham 



idejére. Az ápolók a földre dobták Dowellt. Utánuk Ravinot is belépett. Már 
nem cigarettázott. Zsebre dugott kézzel Dowell fölé hajolt, és kerek szemével 
közelről megnézte. Dowell állta a pillantását. Azután Ravinot intett a fejével 
az ápolóknak, mire azok elmentek. 

– Maga ügyes szimuláns – fordult Ravinot Dowellhez –, de engem nehéz 
megtéveszteni. Mindjárt az első napon, hogy idejött, észrevettem, és figyelni 
kezdtem, de bevallom, nem sejtettem, mi a szándéka. Maga és Laurent nagy 
árat fizet ezért a csínyért. 

– Nem nagyobbat, mint maga – felelte Dowell. Ravinot csótányos bajusza 
megrándult. 

– Ez fenyegetés? 
– A fenyegetésre – felelte röviden Dowell. 
– Velem nehéz ám harcolni – felelte Ravinot. – Nem ilyen csecsszopókat 

megtörtem már, mint maga. Panaszt emel a hatóságoknál? Nem használ, 
barátom. Amellett hamarabb eltűnhet, mint ahogy a hatóság idedugja az orrát. 
Nyoma sem marad. Mellesleg, mi az igazi neve? Dubarry, az csak kitalálás, 
ugye? 

– Arthur Dowell, Dowell professzor fia. Ravinot láthatóan meglepődött. 
– Nagyon örülök, hogy megismerhettem – felelte, gúnyos mosoly mögé 

igyekezve rejteni zavarát. – Volt szerencsém ismerni nagyra becsült papáját. 
– Adjon hálát az istennek, hogy gúzsban a kezem – felelte Dowell-, 

különben megjárná. És ne merje apám nevét kiejteni... maga csirkefogó! 
– Hálásan köszönöm istennek, hogy jó erősen gúzsba van kötve, mégpedig 

hosszú időre, kedves vendégem! 
Ravinot sarkon fordult és kiment. Élesen csattant a zár. Dowell egyedül 

maradt. 
Nem nagyon nyugtalankodott. Barátai nem hagyják itt, kiszabadítják ebből 

a tömlőéből. De azért kénytelen volt elismerni: helyzete veszélyes. 
Ravinot-nak tudnia kell, hogy a köztük folyó harc eredményétől talán az egész 
intézet sorsa függ. Nem hiába szakította félbe Ravinot a beszélgetést, és 
távozott hirtelen a zárkából. Mint jó pszichológus, nyomban rájött, kivel van 
dolga. Még inkvizítori tehetségét sem próbálta latba vetni. Arthur Dowell 
ellen nem pszichológiával; nem szavakkal kell küzdeni, hanem tettekkel. 

 
Elet és halál között 
 
Arthurnak sikerült meglazítania kötelékeit, mert amikor bekötötték a 

kényszerzubbonyba, szándékosan megfeszítette izmait. Lassan megpróbálta 
kiszabadítani magát a zubbonyból. Csakhogy figyelték. Alighogy kezdte 
kihúzni a kezét, kattant a zár, az ajtó kinyílt, bejött két ápoló, és újra 



összekötözték. A kényszerzubbonyt ezúttal még néhány szíjjal is 
körülkötötték. Az ápolók durván bántak vele, veréssel fenyegették, ha újra 
megkísérli a szabadulást. Dowell nem válaszolt. 

A zárkának nem volt ablaka, és csak villanylámpa világított a 
mennyezetről. Dowell nem tudta megállapítani, hogy megvirradt-e már. Az 
órák lassan múltak. Ravinot egyelőre semmit sem tett, nem is mutatkozott. 
Dowell megszomjazott. Hamarosan erős éhséget is érzett. De senki be nem 
tette a lábát a zárkába, nem hoztak se ételt, se italt. 

“Csak nem éhhalállal akar elpusztítani?” – gondolta Dowell. Az éhség 
egyre jobban kínozta, de nem kért enni. Ha Ravinot halálra akarja éheztetni, 
akkor semmi értelme kéréssel megaláznia magát. 

Dowell nem tudta, hogy Ravinot a jellemét teszi próbára. S Ravinot nagy 
bosszúságára, Dowell kiállta a próbát. 

Az éhség és a szomjúság ellenére Dowell, a hosszú ébrenlét után, 
észrevétlenül elaludt. Nyugodtan és mélyen aludt, nem sejtve, hogy ezzel 
újabb bosszúságot szerez Ravinot-nak. Sem a lámpa éles fénye, sem a zene 
nem hatott Dowellre. 

Ekkor Ravinot sokkal hatékonyabb eszközökhöz folyamodott. Ezeket csak 
erős természetű embereknél szokta alkalmazni. A szomszéd szobában az 
ápolók fakalapácsokkal vaslapokat ütögettek, és különleges kereplőket 
nyekergettek. A pokoli dübörgéstől rendszerint a legerősebb idegzetű emberek 
is felébredtek, és rémülten néztek szét. De Dowell, úgy látszik, az erőseknél is 
erősebb volt. Úgy aludt, mint egy csecsemő. A szokatlan eset még Ravinot-t is 
megdöbbentette. 

“Igazán meglepő – csodálkozott Ravinot –, hiszen ez az ember jól tudja, 
hogy az élete egy hajszálon függ. S még az arkangyalok harsonái sem 
ébresztik fel.” 

– Elég! – kiáltotta az ápolóknak, s a pokoli zenebona megszűnt. 
Ravinot nem tudta, hogy a fülsiketítő dübörgésre Dowell felébredt, de erős 

akaratú lévén, uralkodott magán, s egyetlen sóhajjal, egyetlen mozdulattal sem 
árulta el, hogy nem alszik. 

“Dowellt csak fizikailag lehet megsemmisíteni” – mondta ki Ravinot az 
ítéletet. 

Dowell pedig, mikor a dübörgés abbamaradt, igazi álomba merült, s aludt 
estig. Frissen és vidáman ébredt. Az éhség már nem gyötörte annyira. Nyitott 
szemmel feküdt, és mosolyogva nézte a kémlelőnyílást. Kerek szem lesett be, 
figyelte. 

Arthur, hogy ugrassa ellenségét, vidám dalra gyújtott. Ezt még Ravinot is 
megsokallta. Ez az összekötözött, tehetetlenül fekvő ember gúnyt űz belőle. 
Kintről sziszegő hang hallatszott. A szem eltűnt. 



Dowell egyre hangosabban énekelt, de egyszerre elhallgatott. Valami 
ingerelte a torkát. Szippantott a levegőből, és gyanús szag csapta meg. 
Csiklandozta a torkát és az orrát, marta a szemét. A szag egyre erősödött. 

Dowell hátán végigfutott a hideg. Megértette, hogy eljött az utolsó órája. 
Ravinot megmérgezi klórral. Dowell tudta, hogy nincs ereje kitépni magát a 
szíjak és a kényszerzubbony szoros kötelékeiből. De ezúttal az önfenntartás 
ösztöne erősebbnek bizonyult az értelem logikájánál. Dowell hallatlan 
erőfeszítéseket tett, hogy kiszabaduljon. Egész testével tekergett, mint a kigyó, 
homorított, összehúzódzkodott, faltól falig gurult. De nem kiabált, nem 
könyörgött segítségért, összeszorított foggal hallgatott. Elborult öntudata már 
nem irányította a testét, az ösztönösen védekezett. 

Azután kialudt a fény, s Dowell mintha mélybe zuhant volna... 
Arra eszmélt, hogy friss szél cibálja a haját. Akarata teljes megfeszítésével 

kinyitotta a szemét. Egy pillanatra ismerős arc villant fel előtte: mintha Laret 
lett volna, de rendőregyenruhában. Fülébe autómotor zúgása hatolt. Fejét 
fájdalom hasogatta. “Agyrém, de úgy látszik, élek” – gondolta Dowell. 
Szemhéja ismét lecsukódott, de nyomban megint kinyílt. Szemébe nappali 
fény csapott. Arthur hunyorgott s egyszer csak női hangot hallott: 

– Hogy érzi magát? 
Gyulladt szemhéját nedves vattadarabkával törölgették. Arthur végleg 

felnyitotta szemét, és Laurent-t látta maga fölött. Rámosolygott a lányra, s 
mikor körülnézett, látta, hogy ugyanabban a szobában fekszik, ahol nemrégen 
még Briquet feküdt. 

– Tehát nem haltam meg? – kérdezte halkan Dowell. 
– Szerencsére nem halt meg, de hajszál választotta el a haláltól – mondta 

Laurent. 
A szomszéd szobából gyors léptek közeledtek, és Arthur megpillantotta a 

hadonászó Laret-t. 
– Beszélgetést hallok! Tehát feléledt – kiáltotta. – Jónapot, barátom! Hogy 

érzi magát? 
– Köszönöm – felelte Dowell, és hozzátette: – Fáj a fejem... és a mellem... 
– Ne beszéljen sokat – figyelmeztette Laret –, árt magának. Az az 

akasztófára való Ravinot kis híján megmérgezte. De mi csodálatos módon 
túljártunk az eszén! 

S Laret úgy kacagott, hogy Laurent szemrehányóan nézett rá, aggódott, 
hogy a túlzottan zajos öröm felizgatja a beteget. 

– Abbahagyom, abbahagyom – felelte Laret, amikor észrevette a lány 
pillantását. – Szép sorban elmondok mindent. Mikor elraboltuk Laurent 
kisasszonyt, vártunk egy kicsit, de láttuk, hogy nem sikerült követnie... 

– Hallották... a kiáltásomat? – kérdezte Arthur. 



– Hallottuk. Ne beszéljen. És siettünk kereket oldani, mielőtt az üldözők a 
nyomunkba szegődnek. Amíg magával dulakodtak, megfeledkeztek rólunk, s 
ezzel segített nekünk, hogy észrevétlenül eltűnjünk. Nagyon jól tudtuk, hogy 
maga nem ússza meg szárazon. A játék nyílttá vált. Mi, azaz Schaub és én, a 
lehető leggyorsabban a segítségére akartunk sietni, de előbb Laurent 
kisasszonyt kellett biztonságba helyeznünk, azután átgondolni a mentési 
tervet. Hiszen a maga foglyul ejtését nem láthattuk előre... Most nekünk is 
mindenáron be kellett jutnunk a kőkerítés mögé, ez pedig – jól tudja – nem 
könnyű feladat. Elhatároztuk, hogy Schaub és én rendőregyenruhát szerzünk, 
gépkocsin odahajtunk, és azt mondjuk, hogy ellenőrzésre jöttünk. Úgy is 
történt. Schaub még pecsétes hivatalos írást is mutatott. A kapunál 
szerencsénkre nem az állandó portás volt szolgálatban, hanem egy közönséges 
ápoló, aki nyilván nem ismerte Ravinot utasításait, amely szerint mielőtt bárkit 
is bebocsátanának, telefonálni kell neki. Mi a helyzet magaslatán álltunk, és... 

– Tehát nem lázálom volt... – vágott közbe Arthur. – Emlékszem, 
rendőregyenruhában láttam magukat, és gépkocsizúgást hallottam. 

– Igen, igen, a gépkocsiban a friss levegő hatására magához tért, de azután 
megint elvesztette az eszméletét. Hallgassa csak tovább. Az ápoló kinyitotta a 
kaput, és mi bementünk. A többi már nem volt nehéz, bár nem is olyan 
könnyű, ahogy feltételeztük. Követeltem, hogy vezessenek Ravinot szobájába, 
de ez az ápoló, akihez most fordultunk, láthatóan tapasztalt ember volt. 
Gyanakvóan végigmért minket, s azt mondta, hogy bejelent Ravinot-nak, s 
bement a házba. Néhány perc múlva egy fehér köpenyes férfi jött ki, 
teknőckeretes szemüveggel az orrán... 

– Bouche doktor, Ravinot helyettese. Laret bólintott, és folytatta: 
– Közölte, hogy Ravinot doktor el van foglalva, tárgyaljunk ővele, 

Bouche-sal. Kitartottam amellett, hogy magával Ravinot-val kell beszélnünk. 
Bouche megismételte, hogy ez most lehetetlen, mert Ravinot egy súlyos 
betegnél tartózkodik. Schaub nem sokat teketóriázott, elkapta Bouche kezét, 
így – Laret jobb kezével megfogta bal keze csuklóját –, és megcsavarta. 
Bouche felordított fájdalmában, mi pedig bementünk a házba. De a fene egye 
meg, nem tudtuk, hol keressük Ravinot-t. Szerencsére éppen akkor ment át a 
folyosón. Megismertem, mert már találkoztam vele, mikor beszállítottam 
magát, elmebeteg barátomat. “Mit óhajtanak?” – kérdezte hűvösen Ravinot. 
Láttuk, hogy a további komédiának nincs értelme. Mikor a közelébe értünk, 
előrántottuk pisztolyunkat, és a homlokának szegeztük. Ebben a pillanatban 
Bouche – ugyan ki várt volna ilyen ügyességet ettől a rozzant alaktól! – 
Schaub kezére ütött, de olyan erősen és váratlanul, hogy kiütötte a pisztolyt. 
Ravinot pedig elkapta az én kezemet. Ekkor aztán olyan csetepaté kezdődött, 
hogy azt bizony nehéz összefüggően elmondani. Mindenfelől ápolók siettek 



Ravinot és Bouche segítségére. Sokan voltak, és természetesen hamar 
elbántak volna velünk, ha sokukat meg nem téveszti a rendőregyenruha. 
Tudják, hogy a hatóság elleni erőszakot súlyosan büntetik. Bárhogy ordított 
Ravinot, hogy rendőrruhánk álöltözék, az ápolók többsége inkább a 
megfigyelő álláspontot választotta, és csak kevesen merészeltek kezet emelni 
a szent és sérthetetlen rendőregyenruhára. Másik ütőkártyánk a pisztolyunk 
volt. No és végül nem kisebb ütőkártyánk volt az erőnk, ügyességünk és 
elszántságunk. Ez kiegyenlítette az erőket. Az egyik ápoló nekiesett 
Schaubnak, amikor lehajolt, hogy felvegye a pisztolyt, Schaub lerázta magáról 
az ellenfelét, és ügyesen osztogatva az ütéseket, félrerúgta a pisztolyt, 
amelyért már éppen nyúlt valaki. Meg kell adni, rendkívüli hidegvérrel és 
önfegyelemmel küzdött. Rajtam is két ápoló csüngött. Ki tudja, hogyan 
végződött volna, ha nem Schaub van velem. Nagyszerű fiúnak bizonyult. 
Sikerült felkapnia a pisztolyt, nem sokat teketóriázott, lőtt. Egy-két lövés 
mindjárt lehűtötte az ápolókat. Egyikük felordított, és vérző vállához kapott, 
erre a többiek rögtön meghátráltak. Csak Ravinot nem adta be a derekát. Noha 
mindkét halántékának pisztolyt szegeztünk, egyre ordított: “Nekem is van 
fegyverem. Megparancsolom embereimnek, hogy lőjenek magukra, ha rögtön 
el nem takarodnak innen!” Akkor Schaub, minden fölösleges beszéd nélkül, 
elkapta, és csavargatni kezdte Ravinot karját. Ez a fogás olyan pokoli 
fájdalmat okoz, hogy még a legmarkosabb banditák is úgy üvöltenek tőle, 
mint a sakál, és tüstént megjuhászodnak, engedelmeskednek. Ropogtak 
Ravinot csontjai, szeme könnybe lábadt, de még mindig ordított: “Mit látjátok 
a szátokat? – kiáltotta a távolabb húzódott ápolóknak. – Hozzatok fegyvert!” 
Néhány ápoló elfutott, valószínűleg fegyverért, a többiek megint felénk 
közeledtek. Egy pillanatra elvettem a pisztolyt Ravinot fejétől, és néhányszor 
elsütöttem. A szolgák megint kővé váltak, egy kivételével, aki nyögve a földre 
zuhant. Laret pillanatnyi szünetet tartott, majd így folytatta: 

– Bizony, meleg volt a helyzet. A tűrhetetlen fájdalom mindjobban 
elgyengítette Ravinot-t, Schaub pedig tovább csavarta a karját. Végre Ravinot 
így szólt: “Mit akarnak?” 

– “Azonnal adja ki Arthur Dowellt” – mondtam én. – “Tudtam, 
megismertem magát – felelte Ravinot fogcsikorgatva. 

– De eressze el hát a kezemet, a pokolba! Odavezetem magukat...” Schaub 
éppen csak annyira lazított a fogáson, hogy magához térítse, mert már 
majdnem elvesztette az eszméletét. Ravinot odavezetett az elkülönítőhöz, és 
szemével mutatta a kulcsot. Kinyitottam az ajtót, s Ravinot és Schaub 
kíséretében beléptem. Szomorú látvány tárult a szemünk elé: maga 
bepólyálva, mint a csecsemő, görcsösen fetrengett. A zárkában fojtó klórszag 
terjengett. Schaub, hogy ne kelljen tovább vesződnie Ravinot-val, állón vágta, 



a doktor a földre zuhant, mint a liszteszsák, mi pedig fuldokolva kicipeltük 
magát, és becsaptuk az ajtót. 

– És Ravinot? Ő... 
– Ha megdöglik, nem nagy baj, gondoltuk. De távozásunk után 

valószínűleg kihozták és magához térítették... Elég szerencsésen szabadultunk 
ebből a darázsfészekből, ha csak azt nem számítjuk, hogy utolsó töltényeinket 
a kutyákra kellett kilőnünk... így került ide, Arthur. 

– Sokáig feküdtem eszméletlenül? 
– Tíz óra hosszat. Az orvos nemrég ment el, amikor a pulzus és a légzés 

szabályos lett, és meggyőződött róla, hogy túl van a veszélyen. Igen, kedves 
barátom – folytatta Laret a kezét dörzsölgetve –, szenzációs perek 
következnek. Ravinot a vádlottak padjára kerül Kern professzorral 
egyetemben. Addig nem nyugszom. 

– De előbb meg kell találnunk – elevenen vagy holtan – apám fejét – szólt 
halkan Arthur. 

 
Ismét test nélkül 
 
Kern professzor annyira megörült Briquet váratlan visszatérésének, hogy 

még a szemrehányásról is elfeledkezett. Egyébként is másra volt gondja. John 
a karjában hozta be Briquet-t. A lány jajgatott a fájdalomtól. 

– Bocsásson meg, doktor – mondta, mikor meglátta Kernt. – Nem 
hallgattam magára... 

– Saját magát büntette meg-felelte Kern, segítve Johnnak ágyba fektetni a 
szökevényt. 

– Istenem, még a felöltőmet sem vetettem le. 
– Engedje meg, majd én segítek. 
Kern óvatosan lehúzta Briquet-ről a kabátot, s közben tapasztalt szemmel 

figyelte a lányt. Briquet area rendkívül fiatal és üde lett. A ráncoknak nyomuk 
se maradt. “A belső elválasztása mirigyek munkája – gondolta Kern. – 
Angelica Gai ifjú teste megfiatalította Briquet fejét.” 

Kern professzor már régóta tudta, kinek a testét rabolta el a hullaházból. 
Éberen figyelte az újságokat, és gúnyosan mosolygott, amikor a “nyomtalanul 
eltűnt” Angelica Gai kereséséről olvasott. 

– Óvatosabban... fáj a lábam – ráncolta a homlokát Briquet, mikor Kern a 
másik oldalára fordította. 

– Jól kiugrálta magát! Pedig figyelmeztettem. Bejött az ápolónő, egy 
bamba arcú, idősebb nő. 

– Vetkőztesse le – intett Kern Briquet felé. 
– Hol van Laurent kisasszony? – csodálkozott Briquet. 



– Nincs itt. Beteg. 
Kern elfordult, ujjaival az ágy támláján dobolt, majd kiment a szobából. 
– Régóta szolgál Kern professzornál? – kérdezte Briquet az új ápolónőt. 
A nő érthetetlenül dünnyögött, s a szájára mutatott. 
“Néma – döbbent rá Briquet. – Na tessék, még beszélni sincs kivel...” 
Az ápolónő fogta a felöltőt, és kiment. Megint Kern jött be. 
– Mutassa a lábát. 
– Sokat táncoltam – kezdte Briquet töredelmes vallomását. – Nemsokára 

kinyílt a seb a talpamon. Nem törődtem vele... 
– És tovább táncolt? 
– Nem, mert fájt. De néhány napig még teniszeztem. Olyan elbűvölő játék! 
Kern, Briquet fecsegését hallgatva, tüzetesen megvizsgálta a lábat, és 

mindjobban elkomorult. A láb térdig megdagadt és megfeketedett. Kern több 
helyütt megnyomta. 

– Jaj, fáj!... – kiáltott fel Briquet. 
– Hidegrázása van? 
– Igen, tegnap este óta. 
– Úgy... – Kern szivart vett elő, és rágyújtott. – Az állapota súlyos. Látja, 

hova vezet az engedetlenség? Kivel méltóztatott teniszezni? 
Briquet zavarba jött. 
– Egy... ismerős fiatalemberrel. 
– Nem mondaná el, mi történt magával, amióta megszökött tőlem? 
– A barátnőmnél voltam. Nagyon csodálkozott, mikor meglátott. Azt 

mondtam neki, hogy a sebem nem volt halálos, és hogy a kórházban 
kigyógyítottak. 

– Rólam és a... a fejről semmit se mondott? 
– Persze, hogy nem – felelte meggyőzően Briquet. – Furcsa lett volna erről 

beszélni. Bolondnak tartottak volna. 
Kern megkönnyebbülten sóhajtott fel. “Jobban megúsztam, mint ahogy 

vártam” – gondolta. 
– De mi van a lábammal, professzor? 
– Attól tartok, hogy le kell vágni. Briquet szemében rémület lángolt fel. 
– Levágni a lábat! Az én lábamat? Nyomorékká tesz? Kern maga sem 

akarta eltorzítani a testet, amelyet olyan nehezen szerzett és keltett életre. A 
bemutató sem lenne olyan hatásos. Jó lenne megúszni amputáció nélkül, de 
aligha sikerül. 

– Nem lehetne új lábat felvarrni? 
– Ne nyugtalankodjék, várunk holnapig. Később még megnézem – mondta 

Kern és kiment. 



Újra a néma ápolónő jött be. Csészében erőlevest hozott pirított 
kenyérkockákkal, de Briquet-nek nem volt étvágya, rázta a hideg, és bárhogy 
tukmálta is rá az ápolónő, két kanálnál többet nem bírt lenyelni. 

– Vigye ki, nem kérek. Az ápolónő kiment. 
– Először a hőmérsékletét kellett volna megmérnie – hallotta Briquet a 

másik szobából Kern hangját. – Hát ilyen egyszerű dolgokat se tud? Hiszen 
megmondtam. 

Megint bejött az ápolónő, és hőmérőt nyújtott át Briquetnek. 
A beteg zúgolódás nélkül tette be a hőmérőt. Mikor kivette és megnézte, 

harminckilenc fokot mutatott. 
Az ápolónő feljegyezte a hőmérsékletet, és leült a beteg mellé. 
Briquet, hogy ne lássa a nő bamba és közönyös arcát, a fal felé fordította a 

fejét. De még erre a jelentéktelen mozdulatra is fájdalom nyilallt a lábába és a 
hasa aljába. Briquet felnyögött, szemét lehunyta. “Mikor látom megint a 
kedvest?...” – gondolta Laret-ról. 

Este kilenckor még jobban rázta a hideg, félrebeszélt. Úgy rémlett, mintha 
a jacht kabinjában volna. A hullámzás erősödik, a jacht himbálódzik, és ettől 
hányingere támad. Laret ráveti magát, és fojtogatja. Briquet kiabál, és 
vergődik az ágyon... Valami nedves és hideg ér a homlokához, a szívéhez. A 
lidércnyomás eltűnik. 

A teniszpályán látja magát Laret-val. A drótháló mögött a tenger kéklik. A 
nap könyörtelenül tűz, fáj a feje, szédül. “Ha nem fájna így a fejem... Ó, ez a 
rettenetes napsütés!... Nem tudom elütni a labdát...” – s erőlködve figyeli 
Laret mozdulatát, ahogy ütésre emeli a rakettet. – “Play” – kiáltja Laret, s 
villog a foga a napfényben. Mielőtt Briquet felelhetne, belevág a labdába. – 
“Out” – feleli hangosan Briquet, örülve Laret hibájának... 

– Most is teniszezik?- hallja valakinek a kellemetlen hangját, és kinyitja a 
szemét. Kern hajol fölébe, a kezét fogja. Az érverését számolja. Azután 
megvizsgálja a lábát, és rosszallóan csóválja a fejét. 

– Hány óra? – kérdi Briquet nehezen forgó nyelvvel. 
– Éjjel egy óra múlt. Hát bizony, kedves mitugrálsz kisasszony, amputálni 

kell a lábát. 
– Az mit jelent? 
– Levágni. 
– Mikor? 
– Most. Egy órát sem várhatunk, különben általános vérmérgezés 

kezdődik. 
Briquet gondolatai összezavarodnak. Mintha álomban hallaná Kern 

hangját, alig érti szavait. 
– Magasan kell levágni? – kérdi tőle szinte közönyösen. 



– Itt – mondja Kern, és tenyere élét végighúzza a combtövén. Ettől a 
mozdulattól Briquet hátán hideg fut végig. Öntudata egyre jobban kitisztul. 

– Nem, nem, nem – mondja rémülten. – Nem engedem! Nem akarom! 
– Meg akar halni? – kérdi nyugodtan Kern. 
– Nem. 
– Akkor válasszon a kettő közül. 
– És mi lesz Laret-val? Hiszen ő szeret engem... – suttogja Briquet. – Élni 

akarok, egészségesen. Maga mindentől meg akar fosztani... Rettenetes ember, 
félek magától. Mentsen meg! Mentsen meg!... 

Megint félrebeszélt, kiabált, s erőnek erejével fel akart kelni. Az ápolónő 
alig birta visszatartani. Gyorsan behívták Johnt, hogy segítsen. 

Eközben Kern lázasan dolgozott a szomszéd szobában, készült a műtétre. 
Pontosan éjjel két órakor Briquet-t feltették a műtőasztalra. Ott magához 

tért, és úgy nézett Kernre, mint a halálraítéltek a hóhérukra. 
– Kegyelmezzen – suttogta végül. – Mentsen meg... Arcára nyomták az 

altatómaszkot. Az ápolónő megfogta a pulzusát. John erősebben rászorította a 
maszkot. Briquet elvesztette az eszméletét. 

Ágyban tért magához. Szédült, hányingere volt. Homályosan emlékezett a 
műtétre, és szörnyű gyengesége ellenére felemelte a fejét, a lábára pillantott, 
és halkan feljajdult. Lába térden alul hiányzott, és vastagon be volt pólyáivá. 
Kern megtartotta szavát: mindent elkövetett, hogy lehető legkevésbé torzítsa 
el Briquet testét. Vállalta a kockázatot, és úgy végezte az amputációt, hogy a 
csonkra műlábat lehessen kapcsolni. 

Műtét után Briquet egész nap kielégítően érezte magát ámbár a hidegrázás 
nem szűnt meg, s ez nagyon nyugtalanította Kernt. Óránként belátogatott, és 
megvizsgálta a lábat. 

– Mihez kezdjek láb nélkül? – kérdezte Briquet. 
– Ne nyugtalankodjék, csinálok új lábat, különbet, mint amilyen volt – 

bátorította Kern. – Fog maga még táncolni. – De az arca komor volt: a csonk 
kivörösödött és megdagadt. 

Estére felszökött a láz. Briquet dobálta magát, jajgatott, félrebeszélt. 
Este tizenegy órakor a láz felszökött negyven egész hét tized fokra. 
Kern káromkodott, bekövetkezett az általános vérmérgezés. Ekkor már 

nem is gondolt Briquet testének megmentésére, de elhatározta, hogy legalább 
a fejét visszahódítja a haláltól. “Ha a véredényeket átmosom antiszeptikus 
anyagokkal, azután fiziológiás oldattal, és friss, egészséges vért bocsátók 
beléjük, a fej élni fog.” 

S újra feltétette Briquet-t a műtőasztalra. 
Briquet eszméletlenül feküdt, nem érezte, ahogy az éles sebészkés gyors 

bemetszést végez a nyakán, az első műtét után visszamaradt vörös hegeknél 



valamivel feljebb. Ez a vágás nemcsak a fejét választotta el gyönyörű ifjú 
testétől, hanem elvágta Briquet-t az egész világtól, elvett tőle minden örömet 
és reményt, amely eddig éltette. 

 
Thomas másodszor is meghal 
 
Thomas feje napról napra sorvadt. Alkalmatlan volt arra, hogy csupán a 

tudat életét élje. Hogy jól érezze magát, szüksége volt munkára, mozgásra, 
nehéz terhek emelésére, erős testének kifárasztására, bőséges evésre és mély 
alvásra. 

Gyakran lehunyta a szemét, és elképzelte, hogy megfeszíti hátát, súlyos 
zsákokat emel és cipel. Úgy rémlett, hogy külön-külön érzi megfeszülő izmait. 
Ez az érzés olyan valóságos volt, hogy kinyitotta a szemét, azt remélte, 
megpillantja erős testét. De még mindig csak az asztal lábait látta maga alatt. 

Thomas a fogát csikorgatta, és újra lehunyta a szemét. 
Hogy valamivel elfoglalja magát, a falujára gondolt. De nyomban eszébe 

jutott örökre elvesztett menyasszonya. 
Nemegyszer kérte már Kernt, adjon neki mihamar új testet, de az gúnyosan 

kitért a kérés elől. 
– Még mindig nem találtam megfelelőt, légy egy kicsit türelemmel. 
– Jó lesz akármilyen ócska test – kérlelte Thomas; olyan nagyon szeretett 

volna visszatérni az életbe. 
– Ócska testtel elpusztulsz. Egészséges testre van szükséged – felelte Kern. 
Különösen az álmatlan éjszakák voltak gyötrelmesek. Thomas hallucinálni 

kezdett. Forgott a szoba, köd terjengett, és a ködből egy ló feje bukkant elő. 
Fölkelt a nap. Az udvaron kutya szaladgált, tyúkok kapirgáltak... Hirtelen egy 
teherautó száguldott elő, és Thomas felé rohant. Ez a kép vég nélkül 
ismétlődött, és Thomas mindig újra meghalt. 

Hogy megszabaduljon a lidércnyomástól, dalokat kezdett susogni – úgy 
rémlett, hogy énekel – vagy számolt. 

Egyszer érdekes szórakozást talált ki. Megpróbálta szájával visszatartani a 
légáramlatot. Mikor aztán hirtelen kinyitotta a száját, a levegő mulatságosán 
sípolva tódult ki belőle. 

A játék nagyon megtetszett neki, és elölről kezdte. Addig tartotta vissza a 
levegőt, amíg az magától nem hatolt át összeszorított fogain. Thomas közben 
a nyelvét forgatta, és ebből igen mulatságos hangok keletkeztek. Vajon hány 
másodpercig bírná visszatartani a levegőt? Számolni kezdett. Öt, hat, hét, 
nyolc... “S-s-s” – tört át a levegő. Még... Tizenkettőig... Egy, kettő, három... 
hat, hét... kilenc, tizenegy, tizenkét... 



A sűrített levegő hirtelen olyan erővel feszült a szájpadlásának, hogy 
Thomas valósággal úgy érezte, mintha a feje felemelkednék az állványról. 

“Nicsak, hát te elrepülsz a helyedről” – gondolta Thomas. 
Lefelé sandított, és észrevette, hogy vér ömlik szét az állvány üvegén, 

lecsöpög a padlóra. A légáramlat nyilván felemelte a fejét, meglazította az 
erekbe vezető csövekkel. Thomas megrémült: ez talán a vég? S csakugyan, 
öntudata kezdett elhomályosulni. Thomas úgy érezte, hogy nem kap levegőt. 
A fejét tápláló vér már nem hatolt kellő mennyiségben az agyába, nem 
szállította az éltető oxigént. Látta a saját vérét, érezte, hogy élete lassan 
kialszik. Nem akart meghalni! 

Öntudata belekapaszkodott az életbe. Élni mindenáron! Megvárni az új 
testet, amit Kern ígért... 

Thomas öntudata utolsó felvillanásával ordítani kezdett, úgy, ahogy még 
sohasem ordított az életben. 

De ez már nem volt ordítás, csak halálhörgés... 
Mikor az éberen alvó John a szokatlan hangokra felriadt, és beszaladt a 

szobába, Thomasnak már alig mozgott az ajka. John, amennyire tudta, helyére 
tette a fejet, mélyebbre nyomta a csöveket, és gondosan letörülte a vért, 
nehogy Kern professzor észrevegye az éjszakai baleset nyomait. 

Reggel Briquet feje már ott állt régi helyén, az üvegtáblás fémasztalkán, s 
Kern eszméletre térítette. 

Mikor “kimosta” a fejből a romlott vér maradványait, és harminchét fokra 
hevített friss, egészséges vért bocsátott belé, Briquet area kipirult. Néhány 
perc múlva kinyitotta a szemét, és értetlenül Kernre bámult. Azután látható 
erőfeszítéssel lefelé nézett, és a szeme tágra nyílt. 

– Ismét test nélkül... – suttogta, és a szeme könnybe lábadt. Most már csak 
sziszegni tudott. 

– Ne sírjon, ne búsuljon, Briquet kisasszony. Keményen megbüntette saját 
magát engedetlenségéért. De majd csinálok magának új testet, szebbet az 
előzőnél, legyen türelemmel néhány napig. 

Otthagyta Briquet-t, és Thomas fejéhez lépett. 
– Nos, hogy van a mi farmerünk? 
Hirtelen elkomorult, és figyelmesen szemügyre vette Thomas fejét. 

Nagyon rossz állapotban volt. Kern megnézte a csövecskéket, és szidta Johnt, 
mint a bokrot. 

– Azt hittem, Thomas alszik – mentegetőzött John. 
– Te aludtál, barom! 
Kern serényen dolgozni kezdett a fej körül. 
– Jaj, micsoda szörnyűség!... – sziszegte Briquet. – Meghalt. Úgy félek a 

halottaktól... Én is félek a haláltól... Miben halt meg? 



– Zárd el Briquet légcsapját! – parancsolta dühösen Kern. Briquet a szó 
közepén elhallgatott, de továbbra is ijedten és könyörögve nézett az ápolónő 
szemébe, tehetetlenül mozgatva ajkait. 

– Ha húsz perc alatt nem tudom életre kelteni a fejet, nem marad más hátra, 
mint kidobni – mondta Kern. 

Tizenöt perc múlva a fej némi életjelt adott. A szemhéjak és az ajkak 
megremegtek, de a szemek tompán, kifejezéstelenül néztek. Újabb két perc 
múlva a fej néhány összefüggéstelen szót mondott. Kern már diadalt ült. De a 
fej hirtelen megint elhallgatott. Meg sem rezzent az arca. 

Kern a hőmérőre nézett: 
– Vége! 
S megfeledkezve Briquet jelenlétéről, dühösen belemarkolt Thomas sűrű 

hajába, lerántotta az asztalkáról, és egy nagy fémtálba hajította. 
– Vidd a jégkamrába!... Fel kell majd boncolni. 
A néger gyorsan felkapta a tálat, és kivitte. Briquet feje a rémülettől tágra 

nyílt szemmel meredt rá. 
Kern szobájában megszólalt a telefon. A professzor mérgesen az asztalra 

dobta szivarját, amelyre éppen rágyújtani készült, bement a szobájába, és 
bevágta az ajtót. 

Ravinot telefonált. Közölte, hogy expresszlevelet küldött Kernnek, 
bizonyára meg is kapta már. 

Kern lement, és kivette a levelet a levélszekrényből. A lépcsőn felmenet 
idegesen feltépte a borítékot, és olvasni kezdett. Ravinot azt írta, hogy Arthur 
Dowell, betegnek álcázva, magát, behatolt intézetébe, elrabolta Laurent 
kisasszonyt, és maga is megszökött. 

Kern megbotlott, csaknem leesett a lépcsőn. 
– Arthur Dowell... A professzor fia... Hát itt van? És persze, mindent tud... 
Új ellenség bukkant fel, s ez nem fog kegyelmezni. Szobájában 

elégette a levelet, és járkálni kezdett fel-alá, új terven törte a fejét. 
Semmisítse meg Dowell professzor fejét? Ezt bármikor, egyetlen perc 
alatt megteheti, de még szüksége van rá. Csak arra kell ügyelnie, hogy 
ne kerüljön idegenek szeme elé, ne használhassák fel ellene 
bizonyítékként. Lehetséges, hogy házkutatást tartanak, ellenségei 
behatolnak a házába. Azután... azután siettetni kell Briquet fejének a 
bemutatását. A győztesek felett nem ítélkeznek. Bármit mondjon is 
Laurent és Arthur Dowell, Kern könnyebben megküzd velük, ha 
általános elismerés és tisztelet dicsfénye övezi a nevét. 

Kern felvette a telefonkagylót, felhívta a tudományos társaság titkárát, és 
kérte, jöjjön ki hozzá, beszéljék meg az ülés összehívását, amelyen ő, Kern be 



fogja mutatni legújabb kísérleteinek eredményét. Utána telefonált a 
legnagyobb lapokhoz, és kérte, hogy küldjenek ki tudósítókat. 

“Nagy lármát kell csapni az újságokban Kern professzor óriási felfedezése 
körül... A bemutatót meg lehet tartam két-három nap múlva, amikor Briquet 
feje már kissé magához tért a megrázkódtatástól, és megszokta a test 
elvesztésének gondolatát. Most pedig...” 

Kern bement a laboratóriumba, keresgélni kezdett a szekrénykékben, kivett 
egy fecskendőt, egy Bunsen-égőt, vattát és egy “Parafin” feliratú dobozkát, 
majd elindult Dowell professzor fejéhez. 

 
Összeesküvők 
 
Laret kis házában volt az “összeesküvők” – Arthur Dowell, Laret, Schaub 

és Laurent – főhadiszállása. A közös tanácskozáson megállapították, hogy 
Laurent-nak kockázatos lenne visszatérni a saját lakására. De minthogy 
Laurent mielőbb találkozni szeretett volna anyjával, Laret elment Laurent 
asszonyhoz, és elhozta a saját házába. 

Mikor az öregasszony meglátta ép, egészséges lányát, majdnem elájult az 
örömtől, Laret felfogta a karjával, és egy karosszékbe ültette. 

Anya és lánya a második emeleten kapott két szobát. Laurent asszony 
örömét csak az árnyékolta be, hogy Arthur Dowell, lánya “megmentője” még 
mindig betegen feküdt. Szerencsére nem sokáig volt a fojtó gázban. 
Kivételesen erős szervezete is hozzájárult gyógyulásához. 

Laurent asszony és lánya fölváltva ültek a beteg ágyánál. Arthur Dowell 
nagyon összebarátkozott Laurent-ékkal, Marie pedig a szokásosnál nagyobb 
gonddal ápolta őt. Minthogy az apa fején nem tudott segíteni, minden 
gyöngédségét a fiúra árasztotta. Legalábbis így érezte. De volt még egy ok, 
amely miatt nem szívesen engedte át anyjának az ápolónő szerepét. Arthur 
Dowell az első férfi volt az életében, aki megragadta a képzeletét. Regényes 
körülmények között ismerkedtek meg. A fiatalember lovagként rabolta el és 
szabadította ki Rávinot borzalmas házából. Személyes tulajdonságai – 
bátorsága, ereje és ifjúsága – igézően hatottak, nehezen lehetett ellenállni neki. 

Arthur Dowell nem kevésbé nyájas pillantással fogadta Marie Laurent-t. Ő 
jobban eligazodott érzései között, és nem titkolta önmaga elől, hogy 
nyájassága nem csupán a beteg hálája a gondos ápolónő iránt. 

A fiatalok gyöngéd pillantásai nem kerülték el környezetük figyelmét. 
Laurent anyja úgy tett, mintha semmit se venne észre, bár nyilvánvalóan 
helyeselte lánya választását. Schaub, aki csak a sportért rajongott, és 
megvetette a nőket, gúnyosan mosolygott, és sajnálta Arthurt, Laret pedig 
nagyokat sóhajtott, látva mások boldogságának hajnalát, és maga előtt látta 



Angelica gyönyörű testét, bár mostanában már inkább Briquet fejét képzelte 
rá. 

Arthur Dowell türelmetlenül várta, hogy az orvos megengedje a fennjárást. 
Egyelőre csak beszélgetnie volt szabad, felkelni nem, környezetét pedig 
figyelmeztették, hogy vigyázzanak Dowell tüdejére. 

Arthur kénytelen-kelletlen magára vállalta az elnök szerepét, meghallgatta 
mások véleményét, és csak röviden válaszolt vagy foglalta össze a “vitát”. 

A viták pedig viharosan folytak. Különösen Laret és Schaub heveskedett. 
A kérdés akörül forgott, mit tegyenek Ravinot-val és Kernnel? Schaub 

valami okból Ravinot-t szemelte ki magának, és “rablótámadások”-ról 
kovácsolt terveket. 

– Nem tudtuk agyonverni ezt a kutyát. Pedig mindenképpen el kell 
pusztítani. Ennek a dögnek minden egyes lélegzetvétele beszennyezi a földet! 
Addig nem nyugszom, amíg saját kezemmel meg nem fojtom. Maga azt 
mondja – fordult hevesen Dowellhez –, jobb átengedni az ügyet a bírónak meg 
a hóhérnak. De hiszen Ravinot maga mondta nekünk, hogy a hatóságok a 
zsebében vannak. 

– A helyi hatóságok – szólt közbe Dowell. 
– Várjon, Dowell – avatkozott a beszélgetésbe Laret. – Magának árt a 

beszéd. Maga, Schaub, nem arról beszél, ami fontos. Ravinot-val ráérünk 
leszámolni. A közvetlen célunk: Kern bűnének leleplezése és Dowell 
professzor fejének felkutatása. Bármi áron be kell hatolnunk Kernhez. 

– De hogy hatol be? – kérdezte Arthur. 
– Ahogy a betörők és a tolvajok szoktak. 
– Maga nem betörő. Az se csekély tudomány ám. – Laret elgondolkozott, 

majd a homlokára ütött. 
– Meghívjuk vendégszereplésre Jeant. Briquet felfedte előttem mint jó 

barátja előtt, Jean foglalkozásának a titkát. Hízelegni fog neki a feladat. 
Életében először fog önzetlenül ajtózárakat feltörni. 

– És ha nem is olyan önzetlen? 
– Akkor megfizetjük. Ő csak utat tör nekünk, aztán eltűnik a színről, 

mielőtt kihívjuk a rendőrséget, amit persze nem mulasztunk el megtenni. 
Ám ekkor Arthur Dowell lehűtötte a lelkesedését. Halkan így szólt: 
– Azt hiszem, ilyen regényes dolgokra nincs szükség. Kern valószínűleg 

már tudja Ravinot-tól, hogy itt vagyok Párizsban, és részt vettem Laurent 
kisasszony elrablásában. Tehát nincs többé okom inkognitóban maradni. Ez 
egy. Azután én a fia vagyok... az elhunyt Dowell professzornak, ezért 
törvényes jogom van, ahogy a jogászok mondják, beleszólni a dologba, 
bírósági eljárást, házkutatást követelni... 

– Már megint a bíróság – legyintett lemondóan Laret. 



– Addig csűrik-csavarják majd a jogszabályokat, hogy Kern kimászik a 
csávából. 

Arthur köhögni kezdett, homloka akaratlanul összeráncolódott a mellében 
támadt fájdalomtól. 

– Túlságosan sokat beszél – szólt rá aggodon Laurent asszony. 
– Semmi az egész – felelte Arthur a mellét dörzsölgetve. 
– Mindjárt elmúlik... 
Ebben a pillanatban Marie Laurent lépett a szobába. Remegett az 

izgalomtól. 
– Olvassa el – szólt, s egy újságot nyújtott Dowellnek. Az első oldalon, 

nagy betűkkel ez állt: 
 
KERN PROFESSZOR SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉSE  
 
Az alcím már kisebb betűkkel folytatta:  
 
FELÉLESZTETT EMBERI FEJ BEMUTATÁSA 
 
A cikk arról szólt, hogy másnap este a tudományos társaságban Kern 

professzor előadást tart. Az előadást egy felélesztett emberi fej bemutatása 
kíséri. 

Azután ismertették Kern munkásságának történetét, felsorolták 
tudományos műveit és ragyogó műtéteit. 

Az első hír alatt egy másik cikk következett, magának Kernnek az 
aláírásával. Ebben a professzor nagy vonásokban beszámolt először a 
kutyafejek, azután az emberi fejek felélesztésével végzett kísérleteiről. 

Laurent feszülten figyelte Arthur Dowell arckifejezését, Dowell külsőleg 
megőrizte nyugalmát. Csak az olvasás vége felé suhant át arcán egy szomorú 
mosoly. 

– Hát nem felháborító? – kiáltott fel Marie Laurent, mikor Arthur szótlanul 
visszaadta az újságot. – Ez a csirkefogó egyetlen szóval sem említi édesapja 
szerepét ebben a “szenzációs felfedezésben”. Nem, nem hagyom annyiban a 
dolgot! – Laurent area égett. – Mindazért, amit elkövetett ellenem, a maga 
édesapja, maga és a boldogtalan fejek ellen, amelyeket a test nélküli lét 
poklára támasztott fel, Kernnek bűnhődnie kell. Felelni fog nemcsak a 
bíróság, hanem a társadalom előtt is. A legnagyobb igazságtalanság lenne 
megengedni, hogy akár csak egyetlen órára is diadalmaskodjék. 

– De mit akar tenni? – kérdezte halkan Dowell. 



– Megkeserítem a diadalát! – felelte szenvedélyesen Laurent. – Elmegyek a 
tudományos társaság ülésére, és ott mindenki előtt a szemébe vágom, hogy 
gyilkos, gonosztevő, tolvaj... 

Laurent asszony nagyon aggódott. Csak most értette meg, mennyire fel 
vannak dúlva lánya idegei. Most először látta szelíd, tartózkodó lányát ilyen 
izgatottnak. Igyekezett csillapítani, de a lány mintha se nem látott, se nem 
hallott volna. Égett a dühtől és bosszúvágytól. Laret és Schaub csodálkozva 
nézték. Indulatossága és féktelen haragja túlszárnyalta az övékét. Laurent 
asszony könyörögve nézett Dowellre. Arthur elfogta a pillantását, és így szólt: 

– Amit tenni szándékszik Laurent kisasszony, bármily nemes érzések 
vezérlik is, meggondol... 

Marie közbevágott: 
– Van olyan meggondolatlanság, amely felér a bölcsességgel. Ne gondolja, 

hogy holmi leleplező hős szerepében akarok tetszelegni. Egyszerűen nem 
tehetek mást. Erkölcsi érzékem követeli. 

– De mit ér el vele? Mindezt nem tudná elmondani a vizsgálóbírónak? 
– Nem. Én azt akarom, hogy Kern a nyilvánosság előtt szégyenüljön meg! 

Kern dicsőséget arat mások boldogtalanságából, bűntettekből és 
gyilkosságokból. Holnap le akarja aratni a dicsőség babérjait. Arasson ő csak 
olyan dicsőséget, amilyet megérdemel. 

– Helytelenítem a szándékát, Laurent kisasszony – szólt Arthur Dowell, 
mert attól tartott, hogy a lány idegeit túlságosan megviseli az összecsapás. 

– Nagyon sajnálom – felelte a lány –, de akkor se állok el tőle, ha az egész 
világgal kell szembeszállnom. Maga még nem ismer engem! 

Arthur Dowell elmosolyodott. Tetszett neki az ifjonti hevesség, és még 
inkább a kipirult arcú Marie. 

– Ez bizony meggondolatlan lépés lenne – kezdte újra –, igen nagy 
kockázatot vállal... 

– Mi majd megvédjük! – kiáltotta Laret. 
– Igen, mi majd megvédjük – helyeselt Schaub harsányan, öklét rázva. 
A támogatás láttán Marie Laurent szemrehányóan nézett Arthurra. 
– Hát ha így áll a dolog, én is elkísérem magukat – mondta Arthur. 
Laurent szemében öröm csillant, de homloka mindjárt elkomorult. 
– Magának nem szabad... Még nem egészséges. 
– Pedig én mégis elmegyek. – De... 
– Akkor sem állok el szándékomtól, ha az egész világgal kell 

szembeszállnom! Maga még nem ismer engem – ismételte a lány szavait 
mosolyogva. 

 
Győzelemből vereség 



 
A tudományos ülés napján Kern a szokottnál gondosabban vizsgálta meg 

Briquet fejét. 
– Hát akkor – mondta Briquet-nek, mikor befejezte a vizsgálatot –, ma este 

nyolc órakor elvisszük egy népes gyűlésre. Ott majd beszélnie kell. A 
kérdésekre röviden feleljen. Fölöslegesen ne fecsegjen. Megértette? 

Kern kinyitotta a légcsapot, s Briquet sziszegve válaszolt: 
– Megértettem, de arra kérem... engedje meg... Kern nem hallgatta végig, 

kiment. 
A professzor egyre izgatottabb lett. Nem könnyű feladat várt rá: el kell 

szállítani a fejet a tudományos társaság üléstermébe. A legcsekélyebb 
rázkódás végzetes hatással lehet rá. 

Különlegesen berendezett gépkocsit hoztak. Az asztalkát a fejjel és az 
összes készülékkel különleges állványra helyezték, amely sima padlón 
kerekeken gördült, lépcsőn való szállításhoz pedig fogantyúkkal volt ellátva. 
Végre minden előkészület megtörtént, és este hét órakor útnak indultak. 

...A tágas fehér termet éles villanyfény világította meg. A földszintet 
túlnyomórészt tudósok foglalták el; mindenütt ősz férfiakat, fényes, tar 
koponyákat, fekete frakkokat és kétsoros hosszú kabátokat lehetett látni. 
Csillogtak a szemüvegek. A páholyokat és az erkélyt meghívott vendégek 
rendelkezésére bocsátották, akiknek valamiféle kapcsolatuk volt a tudományos 
világgal. 

Az elegáns hölgyek, a ragyogó briliánsok olyan hangulatot árasztottak, 
mint egy hangversenyteremben, mikor világhírű művészek lépnek fel. 

Az előadásra várakozók fojtott moraja betöltötte a termet. 
Az emelvény mellett, kis asztalkáknál, nyüzsgő hangyabolyként 

szorgoskodtak a napilapok tudósítói. 
Jobboldalt filmfelvevő készülékek sorakoztak, hogy megörökítsék Kern és 

a feltámasztott fej szereplésének minden mozzanatát. Az emelvényen a 
tudományos világ kiválóságaiból alakult díszelnökség foglalt helyet. Az 
emelvény közepén mikrofon, amelyen keresztül a rádió az egész világnak 
közvetítette az előadást. Egy másik mikrofon Briquet feje előtt volt, az 
emelvény jobb oldalán. Az ügyes és mértéktartó sminkelés friss és vonzó 
külsőt adott Briquet fejének, mérsékelve azt a nyomasztó hatást, amelyet a fej 
minden bizonnyal a felkészületlen nézőkre tesz majd. Az ápolónő és John az 
asztalka mellett várakozott. 

Marie Laurent, Arthur Dowell, Laret és Schaub az első sorban ült, két 
lépésnyire az emelvénytől. Csupán Schaub nem változtatta el a külsejét, 
minthogy őt senki sem ismerte. Laurent estélyi ruhát és kalapot viselt. Fejét 



mélyen lehajtotta, kalapja karimájával eltakarta az arcát, nehogy Kern 
felismerje. 

Arthur Dowell és Laret maszkírozva volt. Fekete szakálluk és bajuszuk 
remekül sikerült. Az összeesküvés nagyobb sikere kedvéért úgy beszélték 
meg, hogy “nem ismerik” egymást. Mindegyikük szótlanul ült, szórakozott 
pillantással méregette szomszédait. Laret teljesen összetört, amikor meglátta 
Briquet fejét. 

Pontosan nyolc órakor Kern professzor felment az emelvényre. A 
szokottnál sápadtabb volt, de sugárzott róla a méltóság. A közönség sokáig 
nem csendesülő tapssal köszöntötte. 

A filmfelvevő berregni kezdett. Az újságíró-hangyaboly elnémult. Kern 
professzor megkezdte beszámolóját felfedezéseiről. A remekül felépített 
beszédben Kern nem felejtette el megemlíteni az elhunyt Dowell professzor 
igen értékes megelőző munkásságát, de miután lerótta a tisztelet adóját az 
elhunyt iránt, nem feledkezett meg saját “szerény érdemeiről” sem. A 
hallgatóságban nem maradhatott kétség afelől, hogy a felfedezés teljes 
dicsősége Kern professzort illeti. 

Beszédét több ízben taps szakította meg. 
Kern professzor intésére az ápolónő kinyitotta a csapot, Briquet feje 

lehetőséget kapott a beszédre. 
– Hogy érzi magát? – kérdezte egy öreg tudós. 
– Köszönöm, jól. 
Briquet hangja tompán és rekedten szólt, az erős légáramlat sivítva tódult 

ki, a fej megszólalása mégis rendkívüli benyomást keltett. Ilyen viharos tapsot 
még világhírű művészek is ritkán kapnak. De Briquet, akit valaha 
megrészegítettek kiskocsmákban aratott sikerei, ezúttal csak fáradtan 
lebocsátotta szemhéját. 

Laurent egyre izgatottabb lett. Hideg rázta, erősen összeszorította a fogát, 
hogy ne hallják vacogását. “Na most” – biztatta többször is magát, de 
mindannyiszor hiányzott az elszántsága. Nyomasztólag hatott rá a környezet. 
Minden egyes elmulasztott pillanat után azzal a gondolattal vigasztalta magát, 
hogy minél magasabbra emelik Kern professzort, annál mélyebbre zuhan. 

Megkezdődtek a beszédek. 
Az emelvényre egy ősz hajú öreg lépett fel, az egyik legnagyobb tudós. 
Gyönge, reszelős hangon beszélt Kern professzor zseniális felfedezéséről, a 

tudomány mindenhatóságáról, a halál fölött aratott győzelemről, meg arról, 
milyen boldogság együtt lenni olyan elmékkel, amelyek óriási tudományos 
eredményekkel ajándékozzák meg a világot. 



S abban a pillanatban, amikor a legkevésbé várta, a sokáig visszafojtott 
harag és gyűlölet forgószélként kapta fel és sodorta el Laurent-t. Nem volt 
többé ura önmagának. 

Felrohant az emelvényre, majdnem feldöntötte az elképedt kis öreget, és 
holtsápadtan egy gyilkos, üldöző fúria égő szemével, elfúló hangon beszélni 
kezdett. 

A terem felbolydult. 
Kern professzor az első pillanatban zavarba jött, és akaratlan mozdulatot 

tett Laurent felé, mintha vissza akarná tartani, azután gyorsan Johnhoz fordult 
és néhány szót súgott a fülébe. John kiosont az ajtón. 

Az általános zűrzavarban senki sem figyelt fel erre. 
– Ne higgyenek neki! – kiáltotta Laurent, és Kernre mutatott. – Ez az 

ember tolvaj és gyilkos! Ellopta Dowell professzor munkáját! Megölte 
Dowellt! Most is az ő fejével dolgozik. Gyötri és kínzásokkal kényszeríti 
tudományos kísérleteinek folytatására, amelyeket azután saját felfedezéseként 
tálal fel. Maga Dowell mondta nekem, hogy Kern megmérgezte... 

A közönség megdöbbenése vakrémületbe csapott át. Sokan felugrottak 
helyükről. Néhány újságíró még a ceruzáját is elejtette, és sóbálvánnyá 
meredt. Csak a filmoperatőr dolgozott buzgón, örült a váratlan fordulatnak, 
amely biztosítja a felvétel szenzációs sikerét. 

Kern professzor erőt vett magán. Nyugodtan állt, sajnálkozva mosolygott. 
Kivárta a pillanatot, amikor az izgalomtól összeszorult Marie Laurent torka, 
kihasználta a szünetet, s az ajtónál álló teremőrökhöz fordult: 

– Vezessék ki! – szólt parancsolóan. – Hát nem látják, hogy elmebeteg, és 
rohama van? 

A teremőrök Laurent felé rohantak. De mielőtt még áttörhettek volna a 
tömegen, Laret, Schaub és Dowell a lányhoz ugrott, és kivezették a folyosóra. 
Kern gyanakvó pillantással kísérte a csoportot. 

A folyosón a rendőrség megpróbálta Laurent-t feltartóztatni, de a 
fiatalembereknek sikerült kijuttatni az utcára, és gépkocsiba ültetni. 
Elhajtottak. 

Mikor az izgalom kissé elült, Kern professzor elnézést kért az 
összegyűltektől a “szomorú incidensért”. 

– Laurent ideges és hisztérikus lány. Nem bírta elviselni azokat a 
megrendítő élményeket, amelyen napról napra átment Briquet fejének 
társaságában, akit én a halottaiból támasztottam fel. Laurent lelki ereje 
megtört. Elméje elborult. 

A beszédet rémült csöndben hallgatták végig. 
Néhányan tapsoltak, de lepisszegték őket. Mintha a halál fuvallata suhant 

volna át a termen. A száz meg száz szempár most már iszonyodva és 



szánalommal nézte Briquet-t. A közönség hangulata teljesen elromlott. Sokan 
meg sem várták a végét, elmentek. Sietve felolvasták az előre elkészített 
beszédeket, az üdvözlő táviratokat és a jegyzőkönyveket, amelyek arról 
tudósítottak, hogy hol, melyik tudományos intézetben és társaságban 
választották meg Kern professzort tiszteletbeli tagnak és díszdoktornak, és 
ezzel a gyűlés befejeződött. 

Kern professzor háta mögött felbukkant a néger, észrevétlenül bólintott, s 
megkezdte az előkészületeket Briquet fejének visszaszállítására. A fej 
egyszerre fáradt és ijedt lett. 

Ahogy a gépkocsiban magára maradt, Kern professzor szabadjára engedte 
haragját. Kezét ökölbe szorította, fogát csikorgatta, és úgy káromkodott, hogy 
a sofőr többször is fékezett, s a hallócsövön hátraszólt: 

– Tessék? 
 
Az utolsó találkozás 
 
A Kern professzor balul sikerült előadását követő reggel Arthur Dowell 

felkereste a rendőrfőkapitányt, bemutatkozott, és kérte, hogy tartsanak 
házkutatást Kern lakásán. 

– Kern professzor lakásán már az éjszaka házkutatást tartottunk – felelte 
hűvösen a rendőrfőkapitány. – A házkutatás eredménytelennek bizonyult. 
Laurent kisasszony bejelentése, amint az várható volt, zavart képzeletének a 
szüleménye. Nem olvasta a reggeli újságokat? 

– Miért tételezi fel olyan könnyen, hogy Laurent kisasszony bejelentése a 
feldúlt képzelet szüleménye? 

– Mert teljes értelmetlenség – felelte a rendőrfőkapitány –, amit a 
házkutatás is bizonyított... 

– Kihallgatta Briquet kisasszony fejét? 
– Nem, mi nem hallgattunk ki semmiféle fejet – válaszolta a 

rendőrfőkapitány. 
– Kár! Ő is bizonyíthatta volna, hogy látta apám fejét. Személyesen 

hallottam tőle. Ragaszkodom az újabb házkutatáshoz. 
– Ehhez nincs semmiféle alapom – felelte élesen a rendőrfőkapitány. 
“Ezt is megvesztegette Kern?” – gondolta Arthur. 
– És aztán – folytatta a rendőrfőkapitány –, a másodszori házkutatás csak 

felháborodást keltene a közvéleményben. A közvéleményt éppen eléggé 
felbőszítette ennek az őrült Marie Laurent-nak a vádaskodása. Mindenki Kern 
professzorról beszél. Százával küldik a leveleket és a táviratokat, 
együttérzésükről biztosítják. 

– Én mégis azt állítom, hogy Kern bűntényeket követett el. 



– Indokolatlanul nem szabad vádaskodni – szólt rá a rendőrfőkapitány 
oktatólag. 

– Akkor adjon lehetőséget, hogy megindokoljam vádjaimat – vágott vissza 
Dowell. 

 – Ez a lehetőség már rendelkezésére állt. A hatóság házkutatást tartott. 
– Ha ön kereken megtagadja, kénytelen leszek az ügyészséghez fordulni – 

mondta Arthur határozottan, és felállt. 
– Semmit sem tehetek önért – felelte a rendőrfőkapitány, és szintén felállt. 
Az ügyészség említése azonban mégis megtette a hatását. A 

rendőrfőkapitány kicsit gondolkozott, majd így szólt: 
– Ha úgy tetszik, utasítást adhatok az újabb házkutatásra, de hogy úgy 

mondjam, nem hivatalos formában. Ha a házkutatás új adatokat tár fel, 
jelentést teszek az ügyészségnek. 

– A házkutatásnál nekem is ott kell lennem, Laurent kisasszonnyal és Laret 
barátommal együtt. 

– Nem lesznek túlságosan sokan? 
– Nem, ezeknek a személyeknek a jelenléte nagyon hasznos lehet. 
A rendőrfőkapitány széttárta a karját. 
– Rendben van! Intézkedem, hogy adjanak ön mellé egykét nyomozót. 

Meghívom a vizsgálóbírót is. 
Délelőtt tizenegy órakor Arthur csöngetett Kern ajtaján. John csak résnyire 

nyitotta ki a nehéz tölgyfaajtót, a biztonsági láncot nem akasztotta le. 
– Kern professzor nem fogad. 
Az előlépő rendőr parancsára John kénytelen volt beengedni a váratlan 

vendégeket. 
Kern professzor a sértett erény álarcában fogadta őket. 
– Tessék – szólt jeges hangon, kitárta a laboratórium ajtaját, s gyilkos 

pillantást vetett Laurent-ra. 
A vizsgálóbíró, Laurent, Arthur Dowell, Kern, Laret és a két rendőr 

belépett. 
A laboratóriumban csak Briquet fejét találták. Briquet arca sárga volt, mint 

a múmiáké, a pirosság eltűnt róla. Laurent és Laret láttára elmosolyodott, és 
pislogni kezdett. Laret rémülten és remegve elfordult. 

Beléptek a laboratórium melletti szobába. 
Ott egy kopaszra nyírt, nagy és húsos orrú, idős ember feje volt. Szemét 

koromfekete szemüveg takarta. Ajka megmegrándult. 
– Fáj a szeme... – magyarázta Kern. – Ez minden, amit mutathatok 

önöknek – tette hozzá gúnyos mosollyal. 
S valóban, mikor a pincétől a padlásig átkutatták a házat, több fejet nem 

találtak. 



Visszafelé jövet ismét át kellett haladniuk azon a szobán, ahol a nagy orrú 
fej volt elhelyezve. A csalódott Dowell már a következő szoba ajtajánál járt, 
nyomában a vizsgálóbíróval és Kernnel. 

– Várjanak egy percet – állította meg őket Laurent. Odalépett a vastag orrú 
fejhez, kinyitotta a légcsapot. 

– Kicsoda ön? 
Sziszegő suttogás hallatszott: 
– Ki az? Maga, Kern? Tegye szabaddá a fülemet! Nem hallom a hangját... 
Laurent benézett a fülébe, és vastag vattacsomót szedett ki belőle. 
– Kicsoda ön? – ismételte Laurent a kérdést. 
– Dowell professzor voltam. 
– Mi történt az arcával? – kérdezte Laurent az izgalomtól elfúló hangon. 
– Az arcommal?... – szólalt meg erőlködve a fej. – Igen... még az arcomtól 

is megfosztottak... Egy kis műtét... Parafint fecskendeztek a bőr alá... Sajnos... 
már csak az agyamat mondhatom magaménak ebben az eltorzított 
koponyában... de már az is felmondja a szolgálatot... Meghalok... és 
kísérleteink tökéletlenek... bár a fejem tovább élt, mint ahogy elméletileg 
számítottam. 

– És minek ez a szemüveg? – kérdezte az odalépő vizsgálóbíró. 
– Újabban nem bízik bennem a kolléga – és a fej megpróbált mosolyogni –, 

megfoszt a hallástól és a látástól... A szemüveg nem átlátszó... hogy ne 
áruljam el magam a számára nem kívánatos látogatók előtt... Vegye már le 
rólam a szemüveget. 

Laurent reszkető kézzel vette le a szemüveget. 
– Laurent kisasszony... maga az? Üdvözlöm, kedves barátom! ... Kern azt 

mondta, hogy elutazott... Rosszul vagyok... Nem tudok már dolgozni... Kern 
kolléga csak az este hirdetett nagy kegyesen amnesztiát... Megígérte, hogy ha 
ma nem halok meg, holnap megszabadít a... 

Hirtelen meglátta Arthurt, aki kissé távolabb állt, szinte kővé váltán, 
verteién arccal. 

– Arthur!... – szólt a fej örvendezve. – Fiam!... Elhomályosult szeme egy 
pillanatra felragyogott. – Apám, drága apám! – Arthur a fejhez lépett. – Mit 
tettek veled?... 

Megtántorodott, Laret elkapta. 
– Milyen jó... Még egyszer találkoztam veled... halálom után... – sziszegte 

Dowell professzor. 
A hangszalagok már alig működtek, a nyelv alig forgott. 
– Arthur, csókold meg a homlokom... ha... nem... kellemetlen... 
Arthur lehajolt és megcsókolta. 
– Úgy... most már jó... 



– Dowell professzor – szólalt meg a vizsgálóbíró –, el tudná mondani 
nekünk halála körülményeit? 

A fej a vizsgálóbíróra emelte homályos szemét, láthatólag nehezen értette 
meg a kérdést. Azután megértette, s a szeme sarkából lassan Laurent-ra 
pillantott: 

– Neki... – suttogta – elmondtam már... Ő mindent tud. 
Az ajka megszűnt mozogni, szeme elködösült. 
– Vége!... – mondta Laurent. 
Egy ideig senki sem tudott szólni, annyira lesújtotta őket, amit láttak. 
– Hát akkor – szakította meg a nyomasztó hallgatást a vizsgálóbíró és 

Kernhez fordult: – Kérem, kövessen a dolgozószobájába! Ki kell hallgatnom. 
Amikor az ajtó becsapódott mögöttük, Arthur a székre roskadt, apja feje 

mellé, és arcát tenyerébe temette. 
– Szegény, szegény apám! 
Laurent gyöngéden megérintette a vállát. Kern szobájában lövés dörrent.  



Az utolsó atlantiszi 
 
 
Fordította Török Piroska  



Hogyan fedezték fel Atlantiszt? 
 
EXPEDÍCIÓ A TENGER ALATT 
 
– Kitűnő ötlet! 
Mr. Sally letette a könyvet. 
– Ez igen! Kitűnő ötlet! – mondta újfent, majd töprengeni kezdett. 
Mr. Sally, a sikeres és szerencsés New York-i gyáros és üzletember, 

hadiszállitásokon szedte meg magát a világháború alatt. 
A háború remek dolog a magafajta embereknek. Ahogy magasodtak a 

hullahegyek a csatatereken, úgy gyarapodott Sally folyószámlája. A háború 
végén Mr. Sallyt már több milliárd dollárral “jegyezték”. 

Feljutott a csúcsra, pénzhatalmasság lett, ám ekkor kellemetlen dolog 
történt vele: kikezdték egészségét a pazar lakomák, melyeket jóféle borokkal 
öntözgetett. Agyvérzés döntötte ágynak. Megbénult a bal keze és a bal lába. 
Szélütése enyhe volt, s a gondos orvosi kezelés néhány hónap alatt talpra 
állította. Meggyógyult, az orvos azonban határozottan megtiltotta, hogy 
folytassa üzleti tevékenységét. 

– Eleget dolgozott már – jelentette ki. – Ha egészséges akar maradni, 
változtasson az életmódján. Utazgasson, gyűjtsön valamit jótékonykodjon, 
egyszóval tegye azt, amihez kedve van, de kerülje a szellemi megerőltetést. 
Különben nem felelek az életéért. 

Ez ultimátum volt. Mr. Sally törhette a fejét a nem is oly egyszerű 
kérdésen: hogyan éljen, mire használja fel óriási vagyonát. 

Magányosan élt, s ez még inkább bonyolította a helyzetet, mert önmagán 
kívül senkiről sem kellett gondoskodnia. 

Utazzon Afrikába, vadásszon oroszlánra, mint Roosevelt? 
Nem, Sallyt nem vonzották e sport nagyon is felfokozott izgalmai. 
Jótékonykodjon? 
Ennek a puszta gondolatától is megvető fintor jelent meg hájas arcán. 

Túlságosan elcsépelt, banális ötlet. Adjon valamelyik egyetemnek egy 
százezer dolláros csekket, hogy azután csodálhassa arcképét az újságban? Eh, 
üres időtöltés, csak untatná. 

Jobb híján műgyűjtésre adta fejét. Vásárolt néhány festményt régi olasz 
mesterektől, csakhogy a Leonardo da Vincik vagy a Raffaellók nyilvánvalóan 
nem gondoltak a majdani amerikai keresletre. A ritkaságok zömét már 
felvásárolták. Vett egy eredeti Correggiót, de felsült vele, mert a kép ügyes 
hamisítvány volt. Sally megutálta a festészetet. 

Ezután ausztráliai bumerángok meg kínai harangok következtek. Egy ideig 
szóbeszéd tárgya volt a bolhagyűjteménye, amely a világ különböző 



országaiban összeszedett háromszázötven fajta élő bolhából állt. De Sally 
mást akart... Valami rendkívülit, ami talán halhatatlanná tenné a nevét. 

Mert Mr. Sally, miután megízlelte a gazdagság és hatalom gyümölcsét, 
titokban hírnévről is álmodozott. De hogyan vegye meg? Ez korántsem olyan 
egyszerű, mint a tőzsdeügylet. 

S amikor már-már elvesztette minden reményét, hogy méltó életcélt talál 
magának, segítségére jött a véletlen. 

Mr. Sally magántitkára az íróasztalon felejtett egy szürkekék csíkos 
könyvecskét. Francia nyelvű könyv volt, Roger Devigne: Az elsüllyedt 
szárazföld. Atlantisz, a hatodik világrész című műve. 

Az unatkozó milliomos belelapozott, s néhány sor felkeltette a figyelmét. 
“Nemzetközi expedíciót kell szervezni – írta a szerző –, hogy átkutassuk az 

Atlanti-óceánt és megtaláljuk a szent földet, melyben Európa, Afrika és 
Amerika ősi népeinek közös elődei pihennek.” 

“Expedíció a tenger alatt – az Atlantisz felkutatására... Kitűnő ötlet!” 
Mr. Sally szivarra gyújtott, és becsvágyó álmokat szövögetett. Ő, Mr. 

Henry Sally fogja felfedezni ezt az eltűnt földrészt. Ő lesz az új Kolumbus. 
Kitűzi a csillagos amerikai lobogót az eltűnt földrészen. Micsoda gyűjteményt 
hoz fel az óceán mélyéből. Ott aztán nem lesznek hamisítványok. Eredeti lesz 
minden és roppant értékes. “Nem rossz tőkebefektetés – ötlött fel benne, hisz 
megszokta, hogy mindent üzleti szempontból mérlegeljen. – No és a hírnév, a 
dicsőség...” 

Igen, ezt a dolgot meg kell fontolnia! Fellapozta a könyvhöz csatolt 
bibliográfiát: “Csak a Smithson Intézet könyvtárában ötvenezernél több kötet 
van erről a témáról”. 

“Hm... Ez túl sok – ráncolta a homlokát, maga elé képzelve a könyvhegyet. 
– No de mire valók a tudósok? Megbízzuk őket, válogassák ki a szükséges 
anyagot. Addig pedig megismerkedünk Devigne-nyel.” 

Még a szigorú orvosi utasításról is megfeledkezett, éjfél utánig olvasott. 
A magántitkár, Mr. Carter, másnap reggel szokatlanul élénknek találta 

gazdáját, s elképedt, amikor Sally bejelentette: 
– Tenger alatti expedíciót indítunk, Carter! Felkutatjuk Atlantiszt. 
Carter nagy szemet meresztett Sallyra, majd pillantása az asztalon felejtett 

Devigne-kötetre esett, és mindent megértett. 
“Jobban tenné, ha a bolháit fogdosná” – gondolta. Egyáltalán nem 

lelkesedett ezért az expedícióért, a közelmúltban tartotta meg az eljegyzését. 
De készségesen így szólt: 

– Szolgálatára, uram. 
 
ATLANTISZ ÉS MARY 



 
Nagy lendülettel indult meg a munka. Mr. Sallyra rá sem lehetett ismerni. 

Tunyaságának, közönyének nyoma sem maradt. Reggeltől estig tudósokkal, 
mérnökökkel, hajósokkal tárgyalt. Minden apróság érdekelte, sorompóba 
állította rendkívüli szervezőképességét. 

A mérnökök különböző tengeralattjárókat terveztek. Megvalósulóban volt 
Jules Verne fantasztikus álma, Atlantisz felfedezése Némo kapitány 
Nautilusaval. Egyetlen óriási tengeralattjárót akartak építeni, de Sally elvetette 
ezt a tervet. 

– Csak akkor lenne rá szükségünk, ha már megtaláltuk Atlantiszt. Meg 
aztán ilyen óriási tengeralattjárók még az én zsebemnek is költségesek. 
Nekünk kis hajókból álló flottára, kutatóhajókra van szükségünk, amelyek 
felderítik a tenger mélyét. 

Végül egy kisebb típusú tengeralattjáró mellett döntöttek. 
Úgy tervezték, hogy ezeken a tengeralattjárókon vastag üvegablakok és 

erős reflektorok lesznek, hogy a hajó belsejéből végezzenek megfigyeléseket. 
A hajótest aljába nyílásokat terveztek, amelyeken különleges talajkutató 
szondákat eresztenek le az óceánfenékre, és ezeken ereszkednek le, illetve 
térnek vissza a búvárok is. Az összeköttetést állandó rádiókapcsolattal 
kívánták fenntartani. Úgy határoztak, hogy öt ilyen tengeralattjárót építenek. 
A költségvetés egyre nőtt, de Sallyt ez nem nyugtalanította. Terve szerint a 
hajókat két év alatt kellett megépíteni; tőkéjének egy százalékából fedezni 
tudta a kiadásokat. Az első hajónak fél év múlva kellett elkészülnie, és ha 
szerencsével jár, a többit talán nem is kell megépíteni. 

Folytak tehát a lázas előkészületek, az expedíciót azonban veszély 
fenyegette, mert megjelent a színen a hamvasszőke Mary, Carter 
menyasszonya. A milliomos titkárát ugyanis legalább annyira elbűvölte a 
lány, mint Sallyt az Atlantisz. Mary tehát nem lebecsülendő versenytársa lett 
az elsüllyedt földrésznek. 

Carter úgy tekintette Sally ötletét, mint számtalan szeszélye egyikét, mely 
éppolyan gyorsan elmúlhat, mint a többi. Ám ez a szeszély hosszú időre 
elszakíthatta Miss Mary Riwestől. 

Carter tehát cselszövésbe kezdett, hogy meghiúsítsa a tervet. Az orvosnak 
azt bizonygatta, hogy Sally egészségének árt ez az Atlantisz-szenvedély. 
Szántszándékkal hátráltatta a munkálatokat, hogy elodázza az indulást. 
Felkereste azokat a professzorokat, akik nem hittek az Atlantisz létezésében, s 
felbiztatta őket, hogy beszéljék le Sallyt tervéről. Sajtókampányt indított. A 
legtöbb tudós csak nevetett Sally ábrándjain. A lapokban karikatúrák jelentek 
meg. Ám Sally hajthatatlan maradt. 



Carter balszerencséjére Sally fanatikus hívet szerzett expedíciójának 
Larrison professzor személyében. 

A kerekfejű, kopasz, örökké vidáman csillogó szemű idős Larrison 
Sallyhoz költözött és valósággal hipnotizálta, olyan lelkesen beszélt 
Atlantiszról, a tenger fenekén eltemetett mérhetetlen kincsről. 

Miután Carternak semmi reménye sem maradt, hogy meghiúsíthatja az 
expedíciót, egyik reggel közölte Sallyval, hogy megválik tőle. 

– Hogyan? Cserbenhagy ilyen pillanatban? De hát miért? – kérdezte Sally 
őszinte keserűséggel a hangjában, s Carter némi töprengés után elhatározta, 
hogy megmondja neki az igazat. 

– Hamarosan megnősülök, és ilyen körülmények között nem tartom 
lehetségesnek, hogy részt vegyek az expedícióban, amely talán évekig eltart. 

Sally lehorgasztotta a fejét. De egyszerre felpattant a fotelból, s két kézzel 
hadonászni kezdett. 

– Ezen nem múlhat a dolog! – kiáltotta. – Nősüljön meg mielőbb és hozza 
magával a feleségét is! 

“Vigyem magammal... – Ez új gondolat volt, még nem fordult meg Carter 
fejében. – De vajon Mary beleegyezik-e? “ 

Meglepetésére beleegyezett, sőt élénk érdeklődést tanúsított az expedíció 
iránt. 

Mary tehát nem veszélyeztette többé Atlantiszt. 
 
ATLANTISZ NYOMÁBAN 
 
Három esztendő telt el, a kiábrándulások és megcsúfolt remények évei. A 

tengeralattjárók negyedik esztendeje kutatták már az Atlanti-óceán mélyét 
Afrika északnyugati, valamint Észak- és Dél-Amerika keleti partjai között. 
Több érdekes földtani és őslénytani leletet találtak, ám Atlantisznak nem 
tudtak a nyomára bukkanni. A búvárok több száz méter mélységben 
szondázták a tengerfenéket, de mindenütt csak a víz nyomásától kristályossá 
vált vulkanikus tufát, gránitot meg agyagpalát találtak. 

Az expedíció tagjai szemlátomást kimerültek. Jócskán megcsappant Mary 
Carter érdeklődése is. 

Férje elátkozta az Atlantiszt, Larrisont és Sallyt, de mivel jól fizették, nem 
vált meg az expedíciótól. Időnként Sally is kétkedett. Kiadásai nőttek, rég 
hozzányúlt az alaptőkéjéhez, amely már alaposan megcsappant. 

Kezdetben Sally tenger alatti expedíciója óriási szenzációt keltett. Egy 
ideig az Atlantisz a legdivatosabb témának számított. Számtalan előadást 
tartottak róla, tudományos viták tárgya lett. Egyesek szeme előtt ott lebegett 
az óceán fenekére süllyedt kincs. Még az a gondolat is felmerült, hogy 



részvénytársaságot alapítanak, és Sallyval közösen folytatják a kutatásokat. 
Ám a józan mérlegelés azt sugallta, hogy jobb lesz kivárni, milyen 
eredményre jut Sally expedíciója. Egyelőre azonban az eredmény siralmas 
volt. A sajtó egyre hűvösebb hangon írt a kutatásról, aztán gúnyolódni kezdett, 
azt számolgatta, mennyibe kerül az “Atlantisz-legenda”, végül teljesen 
elhallgatott róla. Sally számára ez mindennél rosszabb volt. A 
kellemetlenségek betetőzéseként elvesztette olajrészvényekbe fektetett 
vagyonának tekintélyes részét. 

Teljes csőd fenyegette, ha – az újságok kifejezésével élve – továbbra is a 
“tengerbe fekteti” a pénzét. 

Sally egyre szótlanabb és ingerültebb lett. 
Csak Larrison nem csüggedt. 
– Kudarcaink semmit sem bizonyítanak. Hibáztunk a kutatásban. De ezt a 

hibát egykettőre kijavíthatjuk. Mostanáig ugyanis csak az atlantiszi 
vulkánhegyek tetejét kapargattuk. Gondoljon arra, hogy Platón is említette 
ezeket a magas hegyeket. A városok a hegyek lábánál feküdtek. Ha tehát meg 
akarjuk találni őket, le kell ereszkednünk legalább háromezer méterre, a 
völgyekbe, amelyek az óceán fenekén húzódnak. Néhány mély kutatóárkot 
vágunk a talajba, s akkor majd megtaláljuk Atlantiszt. Önre várt több tízezer 
éve. Most hagyná abba, amikor ilyen közel került az Atlantiszhoz és a 
hírnévhez?! Igen, a hírnévhez! 

A ravasz Larrison rég kiismerte már Sally gyöngéjéta nagyravágyását! 
– Mennyibe kerül? Úgy értem, mennyibe kerül még? – kérdezte Sally. 
Újra számolgatni kezdtek. Az óceán fenekén végzendő kutatások 

elképesztően költségesek voltak. De a makacs Sally hozzászokott a 
kockázathoz, s elszánta magát erre a lépésre is. 

Az utolsó kutatási területet az északi szélesség 12. és a nyugati hosszúság 
40. foka között jelölték ki. Óriási búvárharangokat süllyesztettek a tenger 
fenekére, mert a háromezer méteres mélységben túlságosan nagy volt már a 
víz nyomása ahhoz, hogy a búvárok szabadon dolgozzanak. Fúrókkal kutatták 
a talajt. A víz néhányszor betört a harangokba. Már hat munkás vesztette 
életét. Egyre nehezebben tudták pótolni őket, egyre drágább lett a munkaerő. 
Három hónapig folyt a megfeszített munka. Az expedíció hősi erőfeszítései 
újra felkeltették a “föld feletti világ” figyelmét. Larrison fáradhatatlanul, 
energikusan irányította az óceán mélyén folyó kutatásokat. Sally ideje jó 
részét a felszínen, a kutatási terület közelében horgonyzó úszódokkon töltötte. 
A tengeralattjárókban fulladozott, a tengeri levegő viszont jót tett neki. Fizikai 
állapota remek volt. Bár ami azt illeti, sokba került neki ez a gyógykezelés. 
Egyik reggel számolgatás és mérlegkészítés közben rádöbbent: már csak arra 
elég a pénze, hogy két hónapig folytassa a munkálatokat. Aztán nincs tovább. 



Tönkrement. Ráadásul nevetségessé is tette magát mint vén, álmodozó 
fantaszta. 

Este, amikor a kimerült, de mindig vidám és zajos Larrison feljött az óceán 
mélyéről, Sally közölte vele a szomorú újságot. 

Larrison első ízben jött zavarba. 
Soha eszébe sem jutott, hogy kiürülhet ez az aranyzsák. De munkája sokkal 

inkább lekötötte, semhogy kétségbe esett volna. 
– Ez lehetetlen! 
– Miért volna lehetetlen? Itt van, kiszámítottam! 
– Úgy értem, lehetetlen most abbahagynunk, a legizgalmasabb helyen. 

Elértünk a puha tufaréteghez. Itt már könnyebben boldogulunk. És éppen ma 
találtam valamit, ami rettenetesen hasonlít egy tetőcserép darabjaira. Elő kell 
teremteni a pénzt! 

– De hogyan? 
Larrison vállat vont, és bement a kabinjába. Ezen az estén sokáig írogatott, 

utasításokat készített, és reggel, miután futtában harapott valamit, 
leereszkedett az óceán fenekére. 

 
A VÁRATLAN SEGÍTSÉG 
 
Vége felé közeledett a két végzetes hónap. Sally azt számolgatta, mennyi 

pénze marad szerény megélhetésére, ha majd feladja a “bolond ötletet”, s 
felszámolja az Atlantisz-expedíciót. Magához rendelte az ügyvezető igazgatót 
és tájékoztatást kért. A texasi juhfarm eladása után csak morzsák maradtak 
vagyonából, mindössze néhány százezer dollár. 

Sally töprengve eregette a füstfelhőket, s maga elé képzelte a jövőjét. 
Visszavonul egy félreeső birtokra, valahová a déli államokba, s teljes 
magányban éli le hátralevő éveit. Az afrikai partok felől az izzó sivatagok 
forró lehelete csapta meg. 

Ekkor hajókaraván tűnt fel észak felől. Amikor közelebb ért, Sally meglátta 
a lobogó árboczászlókat. 

– Hát ez meg miféle flotta? 
Nem tudta, hogy váratlan nemzetközi segítség érkezett. Larrison ugyanis 

nem ült ölbe tett kézzel. Szenvedélyes hangú felhívásokat írt különböző 
országok lapjaiba, s felszólította a kulturált emberiséget, hogy a “tudomány 
nevében” segítse az expedíciót. Lelkes felhívásának meg is lett az eredménye. 
Megszervezték a nemzetközi segédflottát, ennek a hajói közeledtek az úszó 
világítótorony felé. Sally már régóta nem olvasott újságot: “Más sincs benne, 
csak kellemetlenség” – mondogatta. Ezért nem tudott Larrison felhívásáról. 



A segítség idejében érkezett, s megkettőzött ütemben folyt tovább a 
munka. Hamarosan rábukkantak Atlantisz nyomaira: a fekete, fehér és vörös 
kövekből rakott falra, mely kitűnő állapotban maradt meg a vízzáró rétegben. 
A felfedezés világszerte óriási szenzációt keltett. A mulasztást pótlandó, szinte 
minden állam bekapcsolódott a feltárásokba. 

Lassan haladtak, de most már nem vaktában dolgoztak. 
Minden hónap újabb örömteli meglepetést hozott. Sally felélénkült, vidám 

volt megint. Tengeralattjárón végigjárta a munkaterületet, a kerek ablakból 
figyelte, miként bukkant elő a reflektorokkal megvilágított kék óceánban 
egy-egy omladozó oszlopsor, mely közt uszonyaikat könnyedén mozgatva 
úszkáltak a halak, majd egy ház fala, vagy egy templom megdőlt 
oszlopcsarnoka... 

Az expedíció ötödik évében megtalálták a Poszeidón-szentély romjait, s a 
romok között rábukkantak a hatalmas könyvtárra, mely maratott feliratú, 
fényezett bronzlemezekből állt. A feliratok kitűnő állapotban voltak. Egy 
orosz nyelvésznek sikerült megfejtenie jelentésüket. Atlantisz fokozatosan 
feltárta minden titkát: a templomokat, a piramisokat, a szobrokat, a házakat, a 
bronzfegyvereket, a használati eszközöket és az atlantisziak számtalan 
“bronzkönyvét”. 

A feltárások végeztével nemzetközi konferenciát hívtak össze a diplomácia 
és a tudósvilág képviselőinek részvételével, hogy döntsenek az óceán 
mélyéből felhozott rendkívül értékes régészeti gyűjtemény sorsáról. 

Úgy döntöttek, hogy nem osztják szét az archeológiái leletek “központi 
magvát”, mely majdnem teljes képet ad Atlantiszról, kultúrájáról és életéről. 
De Európa és Amerika között heves vita robbant ki azon, hová kerüljön, kié 
legyen a legbecsesebb anyag. 

Végül is Amerika javára dőlt el a vita, de azzal az Európának tett 
engedménnyel, hogy Amerikában létrehoznak egy Nemzetközi Atlantisz 
Múzeumot. 

Hatalmas épületet emeltek, az atlantisziak stílusában. Háromszázhatvan 
óriási termét zsúfolásig megtöltötték szobrokkal, használati eszközökkel, 
kultikus tárgyakkal és egyéb leletekkel. A központi múzeumépülethez több 
melléképület csatlakozott, a Nemzetközi Atlantisz Kutató Intézet és a 
Könyvtár, melynek kétszázezernél több kötete volt Atlantiszról. 

A múzeum és az intézet ünnepélyes megnyitóján Larrison professzor 
mondott beszédet. Hatórás előadását feszült figyelemmel hallgatták. Az 
ünneplésből Mr. Sallynak is kijutott, akinek a becsvágya tökéletesen kielégült. 
Végtére is az unatkozó milliomos fölösleges pénze nem csekély szerepet 
játszott Atlantisz felfedezésében. 



Az archeológiái leletek másolatai elegendők voltak ahhoz, hogy gazdag 
múzeumokat alapítsanak Európában. Ezek közül is a legteljesebb és legszebb 
anyaggal a moszkvai, a párizsi és a londoni múzeum rendelkezett. 

Ezzel be is fejezzük Atlantisz felfedezésének rövid történetét. A 
továbbiakban már Atlantisz történetéről lesz szó, amelyet a fáradhatatlan 
Larrison írt meg. Természetesen egy olyan ember, mint Larrison, nem írhatott 
száraz, tudományos értekezést. Műve sokkal inkább regény, mint történelem. 
De ennek a regénynek minden sora tudományos adatokra épül. Sajnos, 
Larrison hirtelen elhunyt, és kéziratát, melyről több barátjának is tudomása 
volt, elveszettnek hitték. Nemrégiben találták csak meg házának padlásán, a 
limlomok között. 

Larrison megjegyzéseket is fűzött művéhez, ezeket szintén közzétesszük. 
Következzék tehát Larrison kézirata.  



Előszó 
 
Magamnak írok. Hosszú éveket szenteltem Atlantisz tanulmányozásának; 

nagyon beleéltem magam világába. Sokszor lemerültem az óceán mélyére, az 
atlantiszi romok közé, ahol elvonultak szemem előtt egykori hatalmának és 
szörnyű pusztulásának képei. Rengeteg dokumentumanyagot találtunk a 
tenger mélyén és a szárazföldön, a különböző országokban, melyekből 
megismertem lakóinak sorsát, sőt egyes személyekét is. Leküzdhetetlen 
kényszert éreztem, hogy mindezt papírra vessem. Kéziratomat nincs 
szándékomban publikálni. 

Az Atlantiszról szóló írásom túlságosan tudományos ahhoz, hogy regény 
lehetne, és túlságosan romantikus, hogy tudományos műnek számíthasson. 

Mégis meg kell írnom, mert látomásaim már-már vízióként üldöznek. 
Ha kiírom magamból, talán megnyugszom, s folytathatom tudományos 

munkáimat. 
Larrison professzor 

 
Atlantisz 
 
A nap leáldozóban volt. Feltámadt a parton az esti szél, és a hajóig röpítette 

a virágzó narancsfák, magnóliák, szagos hegyi füvek illatát. 
Az utasok a négyemeletes hajó felső fedélzetére tódultak, onnan 

gyönyörködtek a csodálatos látványban. 
Előttük, a bíborszínű napsugarak özönében, kibontakoztak a nagy Atlantisz 

partjai. 
Közvetlenül a part mellett magasodott a messze földön híres Poszeidón 

világítótorony.* 
A világ egyik csodája volt ez a csonkakúp, lapos teteje a mennyboltozatot 

látszott megtámasztani. Óriási vörös, fekete és fehér kőkockákból emelték, 
melyek különlegesen szép mintázatot alkottak. A világítótoronyra széles út 
vitt fel csigavonalban, hat kocsi is könnyedén elfért rajta egymás mellett. 

Éjjel-nappal vonultak a szekerek ezen a kanyargós úton. Felfelé gyantás 
fahasábokat szállítottak, a torony tetejéről pedig a hamut hozták le. Kör alakú 
tér volt a torony tetején, kisebb város is kényelmesen elférhetett rajta. 
Hatalmas tűzifakészleteket halmoztak itt fel; a hamut nagy gödrökben 
gyűjtötték; a máglyák rácsokon lobogtak; a torony tetején homorúra csiszolt 

                                                
* A neveket általában az atlantisziak nyelvéből vettem. Bizonyos fogalmakat 
azonban (Poszeidón, Atlantisz stb.) a Platón óta kialakult helyesírás szerint 
írtam, mivel kortársaim ezt jobban ismerik. – Larrison. 



bronztükrök sorakoztak. A kénnel meg olajjal leöntött gyantás fa vakító 
lánggal égett: ezt a tüzet a vihar sem tudta kioltani. Zápor ellen bronzeresz 
védte a máglyát. A bronztükrök összegyűjtötték a fényt és sok-sok mérföld 
távolságra vetítették az óceán fölé. 

A világítótorony a kikötő mellett állt, amelyet kertek, fekete, vörös és fehér 
kőből emelt kockaházak öveztek. Odább a talaj szelíden emelkedett, mígnem 
fokozatosan beleolvadt a hegyláncba. 

Mint olvasztott arany, úgy ragyogtak a hegy oldalában Atlantisz és a világ 
fővárosának, Poszeidonisznak bronzlemezekkel borított, napsütötte házai. 
Még feljebb óriási hegyek hófödte csúcsai nyúltak az ég felé, mintha 
félkörben őrséget állnának. 

A hegylánc mentén az atlantiszi művészet egyik legcsodálatosabb alkotása 
– Addisirna-Guandz Napistene tárult az ember szeme elé. Az Atlantisz nagy 
szobrásza bal oldalán fekvő ifjúnak ábrázolta az istenséget. Csípőjén nyugvó 
jobb kezében szarut tartott, melyből hatalmas vízesés zuhogott alá. 
Mosolyogva nézte a kinyújtott bal tenyerére épített templomokat, középen a 
nagy Poszeidón-szentélyt, a magas piramisokat és obeliszkeket. Az istenalakot 
a hegygerincből vágták ki. A könyökétől a lába végéig két és fél napig tartott 
az út. Tíz- meg tízezer rabszolga dolgozott a szobron. 

Semmihez sem fogható, rendkívüli hatást tett a tengeren közeledőkre, akik 
már több órányi távolságban megpillantották. A szobor tenyerén gyönyörű 
játékszereknek látszottak az óriási templomok és piramisok. 

Havas csúcsok álltak a Napisten-szobor körül, olyanok voltak, mint a 
trópusi ég kékjébe vesző fehér felhők. 

Az utasok néma áhítattal csodálták a nagyszerű panorámát. 
– Bizony, hatalmas Atlantisz istene – mondotta egyikük tűnődve. 

Aranytrónuson ült, csíkos baldachin alatt, csillogó hímzésű bíbor selyemruhát 
viselt. A lenyugvó nap sugaraiban felparázslottak öltözetén a rubinok. Hosszú 
fekete szakálla az orcáján begöndörödött, az állán sűrű fonalban folytatódott. 
Drágakövek borították magas, kúp alakú tiaráját. 

A távoli Assur fejedelme volt, Atlantisz egyik vazallusa. A Napünnepre 
érkezett, szokásos ajándékait hozta el. 

Hajója befutott az öbölbe. A matrózok levonták a hatalmas bíbor vitorlákat, 
melyekre szárnyas bikákat hímeztek színes selyemszálakkal. A vitorlák 
aláhullottak az ék alakú árbocokról. Az evezősök sorjában engedték el a 
vékony bronzlemezekkel borított nehéz lapátokat. Már csak a hajó aljában 
hasították az evezők a vizet a fuvola ritmikus hangjára. 

Végül bevonták a háromszögletű orrvitorlát is; pillangószárnyként 
verdesett a szélben, majd mozdulatlanná dermedt. 



A hajó széles csatornában haladt tovább, melynek két partját fehér kő 
burkolta. 

A csatorna három kikötőt szelt át. Amint az első kikötőhöz közeledett a 
hajó, felrivalltak a parti őrség bronzkürtjei. 

Hat vámhajó tűnt fel a vízen. Lapos bárkák voltak, hegyes, magasított 
orral, ék formájú, rövid árbocokkal. Félkörben körülvették az érkező hajót. 
Hosszú pikákkal, rövid kardokkal felfegyverzett, fényes bronzsisakos katonák 
álltak a bárkákon. 

A parti őrség parancsnoka felment a hajóra. Köszöntésül előrenyújtotta 
karját: a szabad atlantisziak az uralkodók előtt sem borultak térdre. 
Engedélyezte a továbbhaladást, s az evezők ismét belemerültek a vízbe. 

Hirtelen megszakadt a csatorna vonala, a hajó befutott Poszeidonisz 
Központi Kikötőjébe. A víztükröt beragyogta a lenyugvó nap. Az árbocerdő 
felett zászlókat lengetett a szél. A beszédhangok, dalfoszlányok, csörlők 
csikorgásával, bronzláncok csörgésével elegyedtek és monoton zajjá olvadtak 
össze. 

A hajó továbbindult a kilenc kilométer hosszú nagy csatornában. Kétoldalt 
házak, templomok, raktárak, termékeny kukorica- és gabonaföldek, amelyeket 
kisebb csatornák vizével öntöztek. A kertek zöldjéből kockaházak villantak 
elő. Egyszerű és szép díszítéssel, fehér, vörös, fekete kőből építették az 
alacsony házakat. 

Jobb kéz felől a Tengerészeti Hivatal épületén és a feliratokkal díszített 
magas obeliszkeken törtek meg a lenyugvó nap utolsó sugarai. Tarka sokaság 
nyüzsgött, zajongott az épület előtt, ahol különböző népek fiai találkoztak: 
skandinávok, akik itt sem váltak meg prémruhájuktól és álnokul rejtegetett 
kardjuktól; ázsiaiak vörös süvegben, arannyal hímzett hosszú öltözékben; 
núbiai elefántcsont-kereskedők, csúcsos fejfedőkben, csörgő amulettekkel; 
sárgabőrű lókupecek... 

Végül a harmadik, belső tengeröbölben kikötött a hajó. Körülötte kisebb 
csónakok, vitorláshajók, gondolák siklottak a víztükrön, mint a cikázó 
vízibogarak. A hajó utasai napkoronggal díszített fekete gondolákba szálltak 
át. 

Sebesen siklottak a gondolák a nyílegyenes csatornában, útközben három 
körcsatornát keresztezve. A három csatorna közepén magasodott Poszeidonisz 
városának Szent Dombja. 

Átmenet nélkül szállt le a déli éjszaka. A távolság halk morajjá szelídítette 
a Tengerészeti Hivatal felől jövő zajokat, a dalfoszlányokat, beszédhangokat. 

A Dombon vakító fényt árasztó, óriási bronz lámpaoszlopok nyúltak az ég 
felé. Az égbolt hátterében erdők feketéilettek a hófödte csúcsok alatt, amelyek 
felfogták az Atlantiszt ostromló viharos északi szeleket... 



A külső és középső körcsatorna között álltak a hatalmas kaszárnyák, 
bennük a leghűségesebb harcosok, akiket zömmel a szőke, hosszú hajú 
gallokból és fekete berberekből válogattak ki. 

A vendégek kiszálltak a gondolákból, s gyalog indultak a Szent Dombra. 
Előttük már feltűntek a tetőn a piramisokkal övezett templomok. Középen 
magasodott Poszeidón temploma. A templomokat paloták, kolostorok, 
kápolnák, függőkertek, csillagászati tornyok és a tudós papok munkatermei 
vették körül. Az út két oldalát hegyes levelű, erős gyökérzetű sárkányfák 
szegélyezték, amelyeknek olyan a nedve, mint a vér. Pálmák közt szökőkutak 
csobogtak. 

Feljött a hold s beragyogta a várost. Virágillat szállt a levegőben. Olykor 
kürtszó harsant a kaszárnyákban. 

Az érkezőket csak az őrkatónak fogadták, akik szobormereven strázsáltak. 
Páncéljukban úgy ragyogtak a hold világánál, mintha bronzból öntötték volna 
őket. Ezek “Neptun lovagjai” voltak – papok és uralkodók fiai. Előkelő 
származásuk révén érte őket az a kitüntetés, hogy ezen a zárt területen 
állhatták őrséget. 

A Domb tetején már jobban érződött az óceán üde lehelete... 
Poszeidón temploma bronzborítású, csonka tetejű piramison emelkedett. 

Hossza egy stádium* volt, arany-, ezüstés bronzlemezek borították minden 
oldalán. Belsejében elefántcsonttal díszítették a szobrokat és az oszlopokat. A 
templom tetején óriási szobor emelkedett – az istenalak a kocsijában, amelyet 
szárnyas lovak röpítettek. Az istenszobrot csillagászati tornyok, bronznereidák 
és aranyszobrok vették körül, melyek a Poszeidón-szentély közelében, egy 
babérligetben állt. Oszlozolták. 

A vakító, bronzborítású építmények kissé barbár, ám lenyűgöző látványt 
nyújtottak. 

A templom közelében két forrás fakadt a sziklából: az egyikből hideg, a 
másikból forró víz buggyant elő. A forrásokat medencékbe vezették, fölöttük 
volt a nyitott és a fedett fürdő; az utóbbit a téli esőzések idején használták. 

A kísérő az egyik palotához vezette a vendégeket, mely a 
Poszeidón-szentély közelében, egy babérligetben állt. Oszlopain virágzó 
lilaakác futott fel. 

Bronzlapokkal borított kapuján a Napisten ragyogott a hold fényében. Haja 
sugárkoszorúként keretezte az emberi arccal ábrázolt istenséget. 

A kísérő kopogtatott és a kapu kitárult. 

                                                
* Stádium – ógörög hosszmérték, amely nem mindenütt volt egyforma. Egy 
attikai stádium 177,6 méter 



– Atlantisz háromszor nagy uralkodója ezt a palotát jelölte ki szállásodul- 
szólt a kísérő az assur uralkodóhoz, s karját előrenyújtotta. 

Az atlantiszi díszőrség tisztelgett: döngtek a pajzsok a kopjak alatt, és a 
vendégek beléptek a palotába. 

 
Szel 
 
– Milyen fülledt az éj! Ez a bronzborítás úgy átforrósodik napközben, hogy 

még éjjel sem enyhül a levegő. Szólni kell Kuntinasárnak, építsen másik 
palotát nekem lyukacsos kőből. Olyat, mint Sisen-Itzáé. Húzd el a függönyt, 
Tza! 

Az idős asszonyt, Szel hercegnő dajkáját, Gu-Sir-Tzának hívták, Szel 
azonban kislány kora óta röviden “Tzá”-nak szólította. 

Az öregasszony félrehúzta a halványlila, ezüstliliomos hímzett függönyt, s 
az oszlopok között megcsillant a holdfényben ezüstbe játszó óceán tükre. Friss 
szellő áradt a szobába, s meglengette a hercegnő leomló övszalagját. 

Szel egy elefántcsont asztalka előtt állt, melyen jáspisdobozkák, hosszúkás 
kristály- meg aranyflakonok, fehér és piros arcfestékekkel teli, apró ónix és 
karneol tálkák, kecses szobrocskák sorakoztak. 

A lány fényezett bronztükröt tartott a kezében. Csípőjén földig érő, kígyó- 
és virágmintás vászon feszült, a derekán sötétkék öv, amelynek két vége 
térden alul ért. Keble, nyaka és karja fedetlen volt. Karján, a könyöke fölött 
zöldes fényű arany kígyókarkötők díszlettek. Ágaskodó fejecskéjükön 
smaragdszemek ragyogtak. 

Szel gyönyörködve nézegette magát a tükörben, kibontott fekete haját 
igazgatta. 

Az egyik oldalról a magas bronzlámpa vörös lángja, a másikról a hosszú 
oszlopok között behulló kékes holdfény világította meg. A bronztükör 
visszfénye mintha bearanyozta volna bőrének barnaságát. 

– Fésülj megr Tza! – mondta, s ledőlt a leopárdprémes, alacsony heverőre. 
– Sok vendég jött az ünnepre? 

– Jönnek, csak jönnek... Csak uralkodó tizenhat érkezett már meg. 
Felsorolni sem tudom mind őket... Guan-Atagueragan hatalma végtelen! Az 
atlantisziak meghódították a világot. Itt van Assur királya is. Neki nem kellene 
jönnie hódolni! Mégsem marad el... 

– Tza! Olyan különös álmot láttam ma. Azt álmodtam, hogy egy kánya 
elragadta a galambomat. Kiáltani akartam, de nem jött ki hang a torkomon... 
Egyszerre csak ott termett egy sas és lecsapott a kányára. Repkedtek 
körülöttük a tollak, úgy tépték egymást. De ekkor felébredtem. Hát nem 



bosszantó! Nem tudom, megmentette-e a sas a galambot. Mit gondolsz, vajon 
mit jelenthet ez az álom? Talán kérdjem meg Elzairtól? Ő jól tud álmot fejteni. 

– Mivégre kérdenéd? Megfejtem én is. Magad vagy a galamb. Régóta 
hullanak már miattad a pihék meg a tollak, mert hogy civakodnak a 
vőlegények. Azt hallottam, hogy Assur királya megint feleségül akar kérni. 
Tavaly is kért már. 

– Az a fekete, a hosszú, göndör szakállas? Nem akarom! Méghogy a világ 
végére menjek ezzel a kányával, elhagyjam csodálatos országunkat? Soha! 

– Az uralkodó szava törvény. Nem minden úgy történik, ahogy szeretnénk! 
– No, majd meglátjuk... Sokáig fésülsz még? 
– El is készültem. Milyen ruhát készítsek holnapra, az ünnepre? 
– Holnapra nem ruha, hanem páncél, pajzs és kopja kell! – S karjával a 

levegőbe suhintott, mintha kard lenne a kezében. Vékony bőre alatt 
megfeszültek az izmok. 

– Holnap amazonjaim csapatával megyek. Tudják csak meg ezek az idegen 
sólymok meg sasok, hogy az atlantiszi lányok éppoly jól bánnak a kopjával és 
a karddal, mint az ő harcosaik. Talán ez majd elveszi a kedvüket attól, hogy 
amazont* kérjenek feleségül. 

Jobb karja alatt átvette a palástot, s a végét könnyed mozdulattal feldobta a 
bal vállára. 

– Majd megint lecsúszik. Tűzd össze a válladon – zsörtölődött Tza és egy 
vörös jáspis dísztűt nyújtott a lánynak. 

Szel elvette tőle az arannyíllal átszúrt, szív alakú tűt, mosolyogva nézegette 
a boldogtalan szerelem ősrégi jelképét. A dísztűt egy rabszolga, 
Addisirna-Guandz szobrász és udvari aranymíves készítette. 

– Mit csinál most Addisirna-Guandz? Hogy áll az Aranykerttel? Elkészül-e 
az ünnepre? 

– Úgy mondják, minden kész. Most is ott van kint, a kertben. 
– Megyek, megnézem. 
– Mi nem jut az eszedbe, Szel!... – hadonászott Tza. 
– Apád szigorúan megtiltotta, hogy bárki is belépjen az Aranykertbe, 

mielőtt elkészül. Holnap megnyitják, akkor kedvedre nézheted! 
– Nem tudja meg senki!... Van kulcsom. 
– Az Aranykert zárjait egyetlen kulcs sem nyitja. 
– Az enyém nyitja! 
Tza gyanakodva nézegette Szelt. 

                                                
* Az atlantiszi nők részt vettek a háborúban, a férfiakkal vállvetve 

harcoltak. – Larrison. 
 



– Honnan szerezted?... Csak nem Addisirna-Guandztól kaptad? 
– És ha úgy lenne? – nevetett fel Szel és átkarolta dajkáját. 
– Gyere, anyókám, kisérj el... 
Tza tehetetlen volt, kedvence hízelgése lefegyverezte. 
– És ha apád váratlanul odamegy és rajtakap? 
– Most lekötik az államügyek. Tudod mit? Odamegyünk hozzá és 

megnézzük, mit csinál. Ha Sisen-Itza jelentését hallgatja, nyugodtan 
kószálhatunk az Aranykertben akár reggelig is. 

Tza rosszallóan csóválta a fejét, de azért sántikálva utánacsoszogott. 
 
Guan-Atagueragan, Atlantisz uralkodója 
 
Az uralkodó egy keskeny, hosszú teremben intézte az államügyeket. Ebben 

a teremben nem voltak oszlopok. Az atlantiszi uralkodók hőstetteit ábrázoló 
bronz féldomborművek borították a falakat, alul pedig mitológiai jeleneteket 
ábrázoló színes szőnyegek takarták. A négyszögletes mennyezeti ablakokon 
látszott a csillagos égbolt. Egy másik ablaksor a palota belső, emeleti termeire 
nézett. Ide ment most Szel a dajkájával, és belesett a selyemfüggönyös 
ablakon. 

Guan-Atagueragan a folyosó alakú terem végében levő, nemesfából 
faragott, magas trónján ült. Arany napkorong díszítette a trónus támláját, 
oroszlán lábazatát elefántcsontból faragták. 

A trón egyik oldalán hosszú, fekete ruhás pap állt, a Nap Hírnöke, aki 
végigjárta Atlantisz birtokait, és útjáról most tért vissza. 

Sisen-Itza, az uralkodó kedvenc papja, a másik oldalon várakozott. 
A trón előtt, a mozaikpadlóra terített medvebőrön a gyorsíró rabszolga 

hasalt. 
Előtte alacsony pulpitus, rajta papiruszlapok, tus, ecset. 
Az uralkodó mozdulatlan szemmel a távolba meredt, s lassan diktált: 
– Írd: “Én, Guan-Atagueragan, a tisztelt, a nagy, az első és az erős, a bátor, 

az oroszlán és a vitéz király, Atlantisz uralkodója. Én – a legyőzhetetlen 
fegyver, a városok lerombolója, ellenségeim letiprója – üzenem Uruazal 
királyának, aki hatalmam ellen lázadt, hogy lesújt rád haragom. 

Piramist rakatok a lázadók fejéből. Elevenen nyúzom le a bőrödet és 
kitűzetem a városkapukra. Amint ahogy a vadász kifeszíti az elejtett vadak 
bőrét. Oszlopot állíttatok a város kapui elé, megnyúzom a lázadó főurakat és 
bőrükkel boríttatom be azt az oszlopot, amiként Musizimbardune is tette. 
Másokat az oszlop tetején huzatok karóba és megint másokat az oszlop 
tövében. Halomba rakatom a foglyok levágott lábát. Levágatom a lázadók 



fülét, az orrát, a kezét. És nem kímélem a serdülő ifjakat, sem hajadonokat, 
elevenen vettetem őket a tűzre. 

Haragom utolér téged a világ végén is...” 
– Írd át a parancsomat, s tedd rá pecsétemet – fordult Sisenhez. 
– Induljon ezer hajó a Legyőzhetetlen Légiókkal – szólt ezután a Nap 

Hírnökéhez –, s nyomukban ne maradjon kő kövön! Legyen rendíthetetlen az 
atlantisziak hatalma, miként a föld! 

Ez ideig így is volt. A bronzfegyver, az óriási hajóhad, az előrelátó, 
körültekintő politika a világ valamennyi ismert népét az atlantisziak uralma 
alá hajtotta. Hatalmuk bronzgyűrűként fogta át a földgolyót. Ahol fegyverrel 
nehezen tudtak célt érni, ott igénybe vették a politikát. Kihasználták a 
belviszályokat, egyik vagy másik hadakozó fél segítségére siettek, legyőzték 
ellenségét, majd fokozatosan leigázták mindkét háborúskodót. Az atlantisziak 
kereskedtek a legtávolabbi államokkal is. Az atlantiszi kultúra, építészet, 
csillagászat, orvostudomány mindenüvé eljutott. Jóllehet az idegen területeken 
változott ez a civilizáció, alapvonásait mégis megtartotta. De féltve őrizték a 
kohászat és a bronzkészítés titkát. Bronzuk olyan volt, mint az acél. 

Ha nagy ritkán lázadás ütötte fel a fejét, iszonyú kegyetlenséggel fojtották 
el. A papság tudományos ismereteinek fejlettsége, a barbár pompa és a 
kormányzás kegyetlensége jól megfért egymással Atlantiszon. 

A király elbocsátotta a Nap Hírnökét. 
– Mit akarsz mondani? – nézett Sisen-Itzára. 
– Háromszor nagy, erős, legyőzhetetlen... 
– Fogd rövidebbre. Magunk vagyunk és nincs már sok időm napkeltéig. 
– A papok Főtanácsa arra kér, hagyd jóvá a korábbi rendet: a templomok 

az új évben is kapjanak tizedet minden állami jövedelemből. 
– A huszadrész is elég lesz. A papok hovatovább nálam is gazdagabbak 

lesznek. 
– Ezzel csak elégedetlenséget szítanál, sőt talán még... Az uralkodó 

bosszúsan összevonta a szemöldökét. Hosszú orra fölött két mély ránc jelent 
meg – a visszafojtott harag jele. 

– Azt mondod, elégedetlenséget? A papok megfeledkeznek magukról. Túl 
sok gondot vesznek magukra: ők akarnak uralkodni a nevemben. Nem tűröm, 
hogy korlátozzák a hatalmamat! ... A Főtanács ülésein tekintélyemet 
tudományuk tekintélyével próbálják csorbítani. És ha kitartok elhatározásom 
mellett, az istenség tekintélyére hivatkoznak. Én tisztelem az istenek akaratát! 
De csakugyan annyira érdeklik az isteneket a mi földi dolgaink, amennyire a 
papok hirdetik? Elég! Túl sokáig tűrtem az önkényességet! Mától fogva három 
főpap vesz csak részt a Tanácsban, a másik négy helyre hadvezéreket és a 
Poszeidonisz uralkodóház tagjait ültetem, írd meg parancsomat! 



Sisen-Itzát kiverte a hideg verejték. 
– Nagy király... 
– Elég a szóból! Én tetteimmel akarok nagy lenni. 
– Töltsd ki rajtam haragod, de lásd be, hogy ez lehetetlen! 
– Egyhamar nem fejezik be – suttogta Szel. Megragadta az öregasszony 

ruháját, s megindult a meredek malachitlépcsőn. 
Az öregasszony fejét csóválva csoszogott utána. 
– Baj lesz ebből, nagy baj... Nem lehet egészséges a test, ha a kéz a fejjel 

vitatkozik. 
– Mit dünnyögsz? 
– A papokat nem szabad megbántani! Az istenek haragja szörnyűségesebb 

a király haragjánál! 
 
Addisirna-Guandz 
 
Szel az Aranykertbe igyekezett. Mikor a magas aranyfalban megbúvó 

kiskapuhoz ért, palástja alól bronzkulcsot vett elő. A zár dallamosán kattant. A 
súlyos ajtó nehezen engedett. 

– Menjünk! 
Tza nagyot sóhajtott. 
– Maradj itt, ha félsz. Egyedül megyek! – mondta Szel erélyesen, s 

besurrant a félig nyitott ajtón. 
Az öregasszony sopánkodva, fejét csóválva követte. Alighogy beléptek, 

ruhája beleakadt egy hegyes aranylevélbe és elszakadt. 
– Rossz vége lesz ennek, rossz vége – károgott a dajka. De Szel már a 

legfelső teraszon állt, s megigézetten bámulta az elébe táruló varázslatos 
képet. 

Az Aranykert széles teraszai egymás alatt helyezkedtek el. A teraszokon 
aranyfák levelei, gyümölcsei, tündérszép virágai ragyogtak a holdfényben. 
Mindezt aranyból és ezüstből mintázták. A virágokon kitárt szárnyú pillangók, 
az ágakon madarak ültek, az aranyfűben gyűrűbe csavarodott siklók, 
óriásgyíkok és csigák bújtak meg. Varázslatos ügyességgel egész 
kukoricatáblákat készítettek aranyból és ezüstből. Az aranyhomokkal felszórt 
utacska két oldalán óriási aranyoroszlánok hevertek. Itt a legerősebb 
szélviharban sem rezdült egyetlen ág vagy levél sem. 

Nagysokára tudta csak levenni szemét a látványról... 
Még az idős Tza is megfeledkezett róla, hogy megszegte a király parancsát. 

Csontos, eres kezével önfeledten csapkodta a térdét. 
– Látod, mit tud az én unokám! 
– Miféle unokád? – nézett rá Szel értetlenül. 



– Addisirna az én unokám... 
– Nem is tudtam!... Miért nem mondtad? 
– Kisemberek vagyunk mi. Ugyan kit érdekel a rokonságunk? De most 

nem tudtam magamban tartani. Hisz az istenektől kapta a tehetségét!... A 
papok közül sem akárki tudna ilyet csinálni. De azért rabszolga marad, amíg 
csak él... Mit tehetünk?... Az egyik ember uralkodásra született, a másik 
szolgaságra... Kinek mi rendeltetett. 

– Nem is tudtam – ismételte töprengve Szel. – Igen... Az egyik ember 
uralkodásra született, a másik szolgaságra. De vajon az istenek vagy az 
emberek akarják, hogy így legyen? 

Tza legyintett. 
De mielőtt felelhetett volna, Szel szaporán folytatta: 
– Szeretsz engem, Tza? Persze, persze, tudom, hogy szeretsz... Hagyd, ne 

csókolgasd a palástom szélét. Figyelj rám! Ülj ide erre az oroszlánra, ne félj, 
nem fal fel. Üldögélj csak nyugodtan és várj meg. Rögtön jövök... 

S mielőtt Tza kinyithatta volna a száját, már elfutott az aranyhomokkal 
behintett úton. 

A második teraszon, a szökőkútnál, rabszolgák dolgoztak. Rövid ujjatlan 
ruha volt rajtuk, némelyiken csak ágyékkötő. 

Magas, karcsú ifjú állt a rabszolgák csoportja mellett. Rövid, fekete inget 
viselt, vastag bőrövvel. Sűrű, göndör haját vékony szíj fogta le. A fiatal férfi 
egyszerű ruhájában is olyan szép volt, akár egy ifjú isten. 

Rabszolga volt: Addisirna-Guandz, a csodálatos tehetségű szobrászművész 
és aranymíves. 

Szel odafutott hozzá, de a háta mögött zavartan megtorpant. 
A rabszolgák abbahagyták a munkát és felemelték fejüket. Addisirna 

hátrafordult és lába szinte a földbe gyökerezett a meglepetéstől. 
– Te vagy az?! 
– Eljöttem körülnézni – szólalt meg a lány. – Mit csinálsz itt?... 
A szobrász, hogy zavarát és örömét leplezze, nagy hévvel magyarázni 

kezdett. 
– Nézd hát! A szökőkutak sugarait gyémántokból raktuk ki. Mindjárt 

megindítjuk. 
A kút fölé hajolt, s berber nyelvjárásban lekiáltott a mélybe. 
– Siran! Fényt! 
Felragyogott a szökőkút a föld alól áradó fénysugarakban. A szivárvány 

színeiben játszó fény elömlött a briliánsokon, s olyan hatást keltett, mintha 
csobogni kezdett volna a víz. 

– Varázsló vagy – mondta Szel elragadtatva, s nevetve megigazgatta 
keblén a vörös rózsát. – Minden érdekeset mutass meg. 



– Nézd meg a tavat... 
– Gyerünk! 
Otthagyták a rabszolgákat, s megindultak a kissé távolabb fekvő tó felé. 
– A vize hegyi kristály. 
Addisirna lehajolt, elfordított egy rejtett kart, s hirtelen kék fény áradt szét 

a tavon. 
Majd újból mozdított a karon, s a kristály mélyén lassan úszkáló 

aranyhalak jelentek meg. 
– Varázsló vagy, igazi varázsló! – Szel tapsolni kezdett örömében. 
– Nem varázslat ez – mondta a művész, de barna arca elpirult a 

büszkeségtől. – Egyszerűen mechanikai törvények. Ezek a madarak – s az 
ágakon üldögélő madarakra mutatott – dalolnak és csapkodnak a szárnyukkal. 
Akarod látni? 

– Nem... – Szel egy pillanatig gondolkodott. – Mondd csak, Addisirna, 
hogyan jutott az eszedbe megcsinálni ezt a tündérkertet? 

– Hogyan jutott eszembe? – ismételte az ifjú, s lehajtotta fejét. 
Valamin töprengett és szemlátomást tétovázott. Aztán felkapta fejét és 

belenézett a lány szemébe. 
– Tudod, Szel, számomra szimbólum ez a kert. 
– És mit jelent? – kérdezte Szel. Kissé zavarba hozta a rászegeződő 

szempár, de nem hajtotta le a fejét. 
– Nézz körül ebben a kertben! – kezdte Addisirna izgatottan. – Pompás 

gyümölcsöktől roskadoznak a fái, de nem ízlelheted meg őket. Csodálatos 
virágok nyílnak körülötted, de egyetlen szálat sem szakíthatsz le. Ha mégis 
megpróbálnád, felsebzik a kezedet. Itt minden gyönyörködtet, de semmi nem 
lehet a tied... Mint az életben, hisz ilyen Aranykert az élet is... 

Felsóhajtott, lehorgasztotta a fejét. Hallgatott. A csönd hosszúra nyúlt. 
Aztán Szel odalépett az ifjúhoz, s izgatottan suttogva megkérdezte tőle: 
– Te... te szeretnéd, hogy minden virág a tiéd legyen? 
– Csak egyet szeretnék! – emelte rá Addisirna égő tekintetét. 
– Melyiket? 
– Te vagy az a virág! – kiáltott az ifjú szenvedélyesen. 
– Elfelejted tán, hogy előtted zárva van a kert, ahol ez a virág nyílik? – 

nevetett évődve a lány, majd megfordult és visszafutott a türelmetlenül 
várakozó Tzahoz. 

 
A csillagok fényénél 
 
Atlantiszt befedte a csillagos égbolt kék kupolája. Elzair pap, csillagász és 

csillagjós, a Poszeidón-szentélynél álló piramis tetejéről figyelte az égitestek 



mozgását. A fehér és fekete márványlapokkal kirakott tágas teraszon különféle 
bronz csillagászati műszerek sorakoztak. 

Elzair bronzlapokra írta megfigyeléseit. Időnként az oroszlánszájra 
hasonlító üvegedénybe mártotta stílusát, mely különleges, savakban nem 
oldódó anyagból készült, és a bronzlapra az asszír ékírásra emlékeztető jeleket 
rótt. A sav kitörölhetetlenül belemarta a lemezbe a jeleket. A delfin alakú 
agyaglámpában olajba mártott rostos kanóc égett, halvány fényt vetve a 
fényezett táblákra. 

Annyira lekötötte munkája, hogy nem hallotta a kopogtatást. A kopogtatás 
megismétlődött. 

– Ki az? 
– A Nap nevében! 
Felemelte a nyílás fedőlapját, és öt pap lépett a teraszra: Kuntinasár, az 

építész és matematikus, Anuguan, a történész, jogtudós és diplomata, 
Zanutziram, a vegyészet és a kohászat tudója, Agusatza, az orvos és 
Nugi-Esztzak filozófus és a vallás őre. 

– Mit mutatnak megfigyeléseid, Elzair? – érdeklődött Kuntinasár. 
Elzair széttárta karját. 
– Valami rendellenességet látok az égbolton, bár meglehet, hogy az én 

fejemben van a hiba. A bolygók letértek pályájukról, sőt mintha még a 
mozdulatlan csillagok is eltértek volna az idők kezdetén kijelölt helyüktől... 
Kissé jobbra... Nézzed meg magad... 

Kuntinasár figyelmesen megnézte a műszereket, néhány fokmérést végzett, 
ellenőrizte a táblákra jegyzett számokat. 

– Csakugyan rejtélyes... – vonta meg a vállát. 
– Jelentem Atzro-Sanunak, a Legnagyobb Titkok őrzőjének. Ha ő sem tud 

magyarázatot adni, akkor csak az istenek tudják, mi történik az egekben! 
– Megnézted a korábbi esztendők tábláit? – kérdezte Anuguan, a történész. 
– Már négyezerötszáz évet végignéztem. Semmi ilyet nem találtam a 

feljegyzésekben. 
– Lám, benneteket, csillagászokat és matematikusokat, csak az égbolt 

foglalkoztat – szólalt meg Zanutziram –, de bennünket az érdekel most, ami a 
földön történik. Nugi-Esztzak, nézd meg, jól zár-e a csapóajtó! 

– Hogyan? – nézett fel Nugi-Esztzak szó rakó zottan. A filozófus 
gondolatai messze jártak. 

Zanutziram a filozófusra nézve reménytelenül legyintett, odament az 
ajtóhoz, felemelte, s miután meggyőződött, hogy nem hallgatózik senki, 
visszaengedte. 

– Magunk vagyunk... – kezdte halkan. – Beszélj, Agusatza. Mit tudtál meg 
ma a palotában? 



Agusatza körbejártatta tekintetét, mintha ezt a félreeső helyet sem találná 
biztonságosnak, majd halkan beszélni kezdett. 

– Rossz hírek... A király panaszkodott, hogy fáj a fejizma.* Ma nála 
jártam... Nem komoly. 

– Nem komoly? Hm... Ez valóban rossz hír – jegyezte meg gúnyosan 
Zanutziram. 

– Rosszabb is van – folytatta Agusatza. – A királyi hálószobából jövet 
találkoztam a gyorsíróval. Megsúgta, hogy Guan-Atagueragan felére 
csökkentette jövedelmünket és változtatásokat rendelt el a Főtanácsban is. 
Nem a mi javunkra. 

– Várható volt... 
– De így nem mehet tovább! 
– Öten vagyunk itt a Főtanács hét tagja közül. A hatalmas Atzro-Sanu, a 

Legnagyobb Titkok őrzője, az évezredeknek él – ő fölötte áll gondjainknak. 
Sisen Itza a király talpát nyalja, mióta a lányát az uralkodó a háremébe emelte 
és “rokonságba” kerültek. Csak mi magunk tudjuk megvédeni a papok 
kasztjának érdekeit. Mi vagyunk Atlantisz sója, igazi ereje. Mi őrizzük az 
évezredek alatt felhalmozott tudást. 

– Hát ne építsünk, ne gyógyítsunk, ne készítsünk bronzfegyvereket, ne 
építsünk hajókat. Akkor majd rádöbben a király, hogy a papokkal nem lehet 
ujjat húzni. 

– A kés nem lesz többé éles, a nap pedig nem melegít? – kérdezte 
mosolyogva Kuntinasár, az építész. – Vajon nem dobják-e félre az ilyen kést 
és nem raknak-e máglyát, hogy annál melegedjenek, ha kialszik a nap? 
Elragadtatod magad, Agusatza. Veszélyes útra lépnénk!... És ha nélkülünk is 
boldogulnak? Nézd csak azt a felkapaszkodott rabszolgát, 
Addisirna-Guandzot. Ő nem gyűjtögette évezredeken át a tudományt, mint a 
mi kasztunk, szennyben nőtt fel, mégis istenekhez méltót alkotott. Rabszolga 
volt, az is marad, mégis én, a nagy Kuntinasár, kénytelen vagyok irigyelni ezt 
a kölyköt! Igen, irigylem! Előttetek nem titkolom. Ha idegenek jönnek 
hozzánk, mi kápráztatja el őket leginkább? Nem, nem az én világítótornyom, 
hanem az ő Napistene, akinek a tenyerén vagyunk most is, mindannyian, 
templomainkkal, piramisainkkal egyetemben. “Ki alkotta ezt a csodát?”kérdik 
az idegenek. Nem én! Egy rabszolga! Nehéz ezt elviselnem. S vajon hány 
Addisirnához hasonlót találhatnánk a csőcselék soraiban? Olyan sorba 

                                                
* Nemcsak az atlantiszi bronztáblákon, de az asszírok ékírásos betegségleírásai 
között is említés történik a “fejizomról”, melynek pontos értelmét nem sikerült 
megfejtenünk. – Larrison 



kényszerítjük őket, mint a barmokat, így védjük törvényes jogainkat. De mi 
lesz, ha ráébrednek erejükre?... Használhatatlan a terved, Agusatza... 

– De hát mit tegyünk? 
– A király nem felel meg nekünk! Tegyük félre az útból. A többiek is erre 

gondoltak, de egyikük sem merte először kimondani e szavakat. 
Ültek, és várakozón hallgattak. 
– Te filozófus vagy, Nugi-Esztzak – törte meg nagy sokára a csöndet az 

építész pap. – Mondd hát, mit tennél, ha egy kődarab utadban állna? 
– Ehhez nem kell filozófusnak lenni – válaszolt Nugi-Esztzak. – Kitalálja 

ezt a legostobább rabszolga is. Félre rúgnám a követ. 
A papok összenéztek: értették egymást. 
– De hogyan? – kérdezte elgondolkodva az építész. 
– Hát így – mutatta a filozófus. A papok arcán mosoly jelent meg. 
– Bárha ily egyszerű lenne! – szólt újra az építész. 
– Hogyan gyógyítják ezt a... fej izomfájdalmat? – kérdezte a csillagász 

Agusatzától. 
– Újhold idején, pirkadatkor szedett tizenkét hegyi fű főzetével. 
– Nincs valami erősebb főzet? Igen, erősebb! Hogy ez az izom... 
– Van. Vajon te, Elzair, átnyújtanád a királynak ezt az “erősebb” italt? Az 

első kortyot egy rabszolgával itatja meg, a másodikat velem. Ő csak azután 
iszik belőle. 

– Felháborító bizalmatlanság a papokkal szemben!... 
– Hagyjuk a homályos célzásokat – szólt közbe Kuntinasár. – 

Guan-Atagueragant halálra ítéljük!... 
– A történelemben volt már erre példa – vágott a szavába Anuguan, a 

történész. – Nyolcezer-kétszázhuszonhét éve Abunartzalagan királyt ölték 
meg a papok. Ötezertizenhat éve is hasonló királygyilkosság történt a “nagy 
Atlantisz javára”, így is jegyezték fel a titkos archívumunk tábláin: “a nagy 
Atlantisz javára.” 

– A papoknak azonban nem kell közvetlenül részt venniük benne – 
jegyezte meg Kuntinasár. – Szervezzünk palotaforradalmat. De ez a király 
testvérének, Keletzu-Asinatzaknak a dolga lesz. A kis Atzor* uralkodóját 
csábítani fogja, hogy a világ ura lehet. Könnyen meggyőzhetjük arról, hogy ő 
a törvényes örökös, és jogtalanul fosztották meg a tróntól. A bizonyítékokon 
nem múlik a dolog. Segítségül hívhatjuk a mágiát meg a csillagjóslást, ez reád 
tartozik, Elzair. Ha trónra segítjük, engedelmes eszközünk lesz. Ő is eljött a 
Napünnepre, most beavathatjuk tervünkbe. 

                                                
* Atzor Atlantisszal együtt elsüllyedt. Csak a hegycsúcsok látszanak ki a 
tengerből, amelyek a mai Azori-szigeteket alkotják. – Larrison 



– Ez a legjobb terv-jegyezte meg az idős, kövér Anuguan. 
– Csakhogy van egy bökkenő... Keletzu-Asinatzak nyúlszívű. Puhány, 

határozatlan és félénk ember. Aligha tudjuk rávenni erre a lépésre... De 
próbáljuk meg! Ha nem sikerül, van egy jobb tervem is... Értesültem arról, 
hogy a rabszolgák... 

Ebben a pillanatban háromszor kopogtattak a csapóajtón. 
A papok összenéztek, majd hirtelen szétrebbentek, és úgy tettek, mintha 

csillagászati megfigyeléseikbe merültek volna. 
– Három kopogtatás... A király... – suttogta Elzair, s felemelte az ajtót. A 

király kilépett a teraszra, két szőke, fegyveres testőr és Sisen-Itza kísérte. 
Tekintetét gyanakodva jártatta végig a papokon. 
– Szinte az egész Főtanács a csillagokkal tanácskozik? – szólalt meg 

gúnyosan mosolyogva. 
– Hatalmas király! Kihunynak a csillagok, ha felkel a nap! – fuvolázta 

Elzair udvari modorban. 
– Messze még a hajnal! – hárította el a király metsző hangon Elzair 

hízelgését. – Csináld meg holnapra a horoszkópomat. Tudni akarom, baj 
nélkül lezajlik-e holnap az ünnepség, melyre immár minden vazallusom 
megérkezett. 

– A horoszkóp kész, háromszor nagy uralkodó. Kedveznek néked a 
csillagok. Halljad: “Királyi uralkodómnak jelentem én, Elzair, Poszeidonisz 
városának főcsillagásza. Üdvözlet és béke az én királyomnak. Legyenek 
kegyesek az istenek királyi uralkodómhoz. Anu hónapjának hatodik napján 
kezdtük megfigyeléseinket, s láttuk...” 

A király hallgatta, s gyanakodva fürkészte a jelenlevőket. 
Ám a papok arca kifürkészhetetlen volt... 
 
A Nap ünnepe 
 
Végéhez közeledett az éjszaka. Valamelyest frissült a levegő. 

Elhalványultak a csillagok. Feltámadta hajnali szél. A hatalmas térségen, 
melynek tenger felőli, keleti oldalát meredek, magas szirtek zárták le, 
templomszolgák sürgölődtek, fáklyák fényénél az utolsó simításokat végezték 
az oltárokon. A rabszolgák is elkészültek a diszitéssel, a létrákat, a köteleket 
szedték össze. Készen állott minden. 

Elérkezett az év legnagyobb napja, a Napünnep. 
Poszeidonisz hónapok óta készült rá, hisz ez a nap nem csupán vallási 

ünnep volt, hanem seregszemle, melynek bizonyítania kellett a vazallus 
kormányzók és királyok előtt az anyaország nagyságát, gazdagságát és 
hatalmát. 



A Szent Dombon tüzek gyúltak, majd megindultak lefelé a kanyargós 
hegyi úton. Egybefolyva hullámzottak, imbolyogtak, mintha hosszú, fényes 
kígyó kúszna a hegy oldalában. Fuvolák éles hangja, bronzszekerek 
dübörgése, hatalmas elefántok döngő lépte űzte el az éj csendjét. A 
fáklyásmenet eleje már elárasztotta fényével a teret, de a vége még fenn járt a 
Szent Dombon. 

Elöl, csillogó bronzfegyverzetben, katonák haladtak. Mögöttük 
drágakövekkel ékesített, káprázatos hímzésű, nehéz ruhákban a papok 
lépkedtek. Atzro-Sanut, a nagy hatalmú főpapot, a Legnagyobb Titkok őrzőjét 
négy templomszolga hozta arany napkoronggal díszített fekete hordszékben. 
A főpap egyszer egy esztendőben hagyta el a Poszeidón-szentély mellett álló 
palotáját, ahová még sok papnak sem volt bejárása. Csak a Nap ünnepén jelent 
meg a világ előtt. AtzroSanut a föld legöregebb emberének tartották. Egyesek 
kétszáz évesnek vélték, mások szerint még öregebb volt. A nép halhatatlannak 
hitte. 

Töpörödött múmia arcát ezer ránc szabdalta. Hófehér, sűrű szakálla a 
térdéig ért. Élettelen, pergamenszerű arcában borzongatóan hatottak a fiatalos, 
izzó parázsként ragyogó nagy szemek. 

A tömeg önkéntelenül húzódott félre, sok rabszolga térdre vetette magát. 
A főpapot óvatosan leültették a főoltár előtti magas trónusra. A többi pap is 

elfoglalta helyét a mellékoltároknál, amelyek félhold alakban zárták le a teret. 
A félhold közepén állt az atlantiszi király még magasabb trónja: hetvenkét 
fokozatosan keskenyedő lépcsőfok vezetett fel hozzá. Két egymásba fonódó 
bronzkígyó óriási bronz napkorongot tartott a trón háttámlája fölött. A trón 
körül a legnagyobb vazallus országok királyainak trónjai álltak, összesen 
hetvenkettő. 

Udvari testőrség kísérte a királyok menetét. Felvonult itt a núbiaiak ebonit 
feketeségétől az északi gallok elefántcsont fehérségéig az emberi bőr minden 
színe és színárnyalata, a világ valamennyi viselete, fegyverzete és ékszere. 

Amint a vendégek elfoglalták helyüket, egyszerre minden fény kialudt. 
Mintha sötét leplet borítottak volna a soknemzetiségű, tarka emberbolyra. 

Csak az égbolton pislákoltak a sápadt csillagok. 
Felharsant egy öblös bronzkürt, hirtelen néma csönd lett. Ha olykor-olykor 

nem töri meg a csöndet egy-egy ló vagy elefánt prüszkölése, a bronzfegyverek 
csörrenése, néptelennek, kihaltnak tűnt volna fel a hatalmas tér. 

Ebben a borzongató csöndben felhangzott egy pap tenorja. Hatalmas 
szenvedéllyel, trillákkal és váratlan pauzákkal, s ugyanolyan váratlanul 
félbeszakadó felkiáltásokkal énekelt az ismeretlen veszélyeket rejtő sötétség 
szörnyűségeiről, a halálfélelemről, a naptól megfosztott lélek sóvárgásáról... 



Mintegy válaszul erre a sirámra, felcsendült a gyermekkórus. Ám a pap 
jajongó trillái túlharsogták a kórus egyhangú, mélabús dallamát... 

Hirtelen, mintha a föld mélyéből törne elő, kibomlott a halk basszusszólam, 
s tengerzúgásként, zümmögve csatlakozott a gyermekkórushoz. 

Végezetül megszólalt a hatalmas gőzorgona több ezer bronzsípja, 
megreszkettetve a parti sziklákat. Aztán egyszerre, minden átmenet nélkül, 
csend lett... 

A hirtelen beállt síri csend jobban megrémítette a sokadalmat, mint a 
legfélelmetesebb mennydörgés... 

Az idegek pattanásig feszültek, az emberek mellükre szorították a 
tenyerüket, mintha fuldokolnának, majd leborultak a földre, sokan hajukat 
tépték. 

Ám a szertartást mesteri kéz rendezte. Amikor a feszültség már-már elérte 
tetőfokát, az iszonyú csöndben, mely lezúduló sziklaként fojtogatott 
mindenkit, felhangzott a Főpap egyszerű, nyugodt és közvetlen hangja. Imája 
olyan volt, mint egy szelíd gyöngédséggel, reménykedéssel áthatott közvetlen 
beszélgetés. 

– Ó, Napisten, halld könyörgésünk, sugározd le áldott fényed a szenvedő, 
megfáradt emberiségre... 

Karok emelkedtek a tömegben és nyúltak a láthatatlan pap felé. 
– Te vagy a mi egyedüli védelmezőnk... 
– Megmentőnk... 
– Szószólónk a mindenható isten színe előtt... – hallatszott innen is, onnan 

is a zokogásba fúló kiáltás. 
A Főpap gyönge hangja felerősödött. Már nem imádkozott, már szinte 

parancsolt az istennek: 
– Sugározd be áldott fényeddel népedet, háromszor szent isten, melegeddel 

takard be földedet, hogy gyümölcsöt teremjen az ember javára. Mutasd meg 
nekünk fényes orcádat!... 

S miközben az imát mondta, az oltáron álló homokórát leste, amelyet szent 
edények takartak el a tömeg elől. 

Keleten pirkadt az ég alja. A Főpap fekete alakja már tisztán kitetszett az 
égbolt rózsaszín háttere előtt. Majd hirtelen magasra emelte a szent botot, 
hangosan, parancsolóan kiáltotta: 

– Jöjj!... Jöjj!... Jöjj!... 
S mintha a Főpap akaratának engedelmeskedne, megjelent az ég alján az 

arany fénysugár, majd lassan felkelt az óceán fölött a Nap, fénye szétáradt a 
téren, megcsillant a katonák bronzfegyverein, felragyogott a királyok és papok 
brokátján, gyémántjain, tündöklő világossággal árasztotta el a földet. Mintha 
az óceán mélyéből merültek volna fel a rózsakoszorúkkal díszített magas 



árbocok, a zöld levelekből, élő virágokból font diadalívek, a színes zászlók és 
tarka szőnyegek... 

Ameddig a szem ellátott, feldíszített, négyemeletes hajók úsztak a 
tengeren, az óriási atlantiszi flottától nem látszott az óceán vize. 

“Bizony, hatalmas Atlantisz király és nehéz ellene harcolni” – gondolták 
akaratlanul a vendégek a tömérdek hajó láttán. 

A katonák rézkardjukkal pajzsukat verték, örömujjongás köszöntötte a 
felkelő napot... 

Tíz- meg tízezer torok zengte a háromszor szentséges isten, az életet adó, 
fényt árasztó, hatalmas, örömhozó Nap himnuszát. 

A szertartás a szokásos bika- és borjúáldozattal ért véget. Bort, olajat 
öntöttek a lángoló áldozati tűzre. 

Még füstölögtek az illatos füvek a bronz serpenyőkben, még felfelé szállt a 
kelő Nap sugaraiban rózsaszínbe játszó füstoszlop, amikor a kürtök szavára 
megmozdult a tömeg, hogy elvonuljon a háború istenének mezejére, s 
megtekintse a csapatok parádéját. 

Mikor pedig másodszor is megszólaltak a kürtök, megindult a sokaság. És 
a menet hosszan elnyúlva vonult a virágokkal, zöld ágakkal behintett pompás 
úton, amelyre méltán volt büszke Atlantisz. 

Elöl, vörös rózsákkal körülfont magas rúdon, ragyogó napkorongot vittek. 
Az útkanyarban váratlanul egy öregember ugrott a király kocsija elé. 

Szakadozott kecskebőr ruhát viselt. Hosszú, zilált szürke haja és szakálla a 
derekáig ért. Bronzbarna arcán nagy, okos szemek tüzeltek. 

Parancsoló kézmozdulattal megállította a király kocsiját. Az őrök már 
ugrottak, de az uralkodó egyetlen kézmozdulattal félreparancsolta őket. 

A király félte és tisztelte az öreg Na-Sanát, a jövendőmondót és prófétát. 
– Mivel sújtson még rátok az ég, ó, ti mindig zsarnokok?! – kiáltotta 

vészjósló hangon az öreg. – Beteg a fej és szenved a szív... Nincs, mi ép lenne 
a lábtól a fejig... Fekélyek, vörös kiütések, rothadó sebek borítanak mindent, 
és nem akad, ki megtisztítaná a gennytől és bekötné a sebeket, aki enyhítő írt 
adna... 

Szinte őrjöngve folytatta: 
– Kihalt lesz a földed! Tűz égeti fel városaidat, elpusztul minden és 

sivataggá változik a föld. Kökény meg bogáncs nő a termő szőlővesszők 
helyén, bogáncs terem a király palotájában, az erődítményeket felveri a gaz... 
Csak baglyok és démonok kiáltoznak a romok között... Mert közel az istenek 
haragja, és elnyel téged az emésztő tűz... Pusztulás, vész, iszonyat! 

Döbbenet némította el a tömeget. Zavartan hallgatott a király is, de 
igyekezett megőrizni a rendíthetetlen fenség látszatát. 



“Miért sújtana rám az istenek haragja? – gondolta. – Mit vétettem 
ellenük?...” 

S akkor tekintete találkozott Kuntinasár reászegeződő, merev tekintetével. 
Úgy érezte, szemrehányás és fenyegetés sugárzik felé a szempárból. 

Tekintetük úgy csapott össze, mint két penge... 
 
Axa-Guam-Itza és Ata 
 
Lapos tetejű kis vályogház tapadt a szikla oldalához. Négyszögletes apró 

ablakának nem volt kerete, a vékony deszkaajtót szíjakkal, bronzszögekkel 
erősítették fel, de most tárvanyitva állt. 

Öregasszony fonogatott a ház árnyékában. Kócos, ősz haja mély ráncokkal 
barázdált arcába hullt; időnként felemelte csontos ujját, kifésülte a szemébe 
lógó hajfürtöt. Hosszú orra majdnem összeért kiugró hegyes állával. 

Formás, vékony lányka kuporgott előtte a földön. Kezecskéje maszatos 
volt, éppen kavicsokkal játszadozott. 

– Mondd tovább, nagyanyó! – nézett fel az öregasszonyra. 
– Tovább? Hm... Miről is beszéltem? – dünnyögött a vénasszony, s 

összesodorta az elszakadt fonalat. 
– Az aranykorról! Hát már elfelejtetted, nagyanyó? 
– Persze, persze... Az aranykorról... De hisz mondom, hogy az régen volt, 

nagyon régen... 
– És minden aranyból volt? A kenyér is? Meg a kövek, az almák is? 
– A kor volt arany... Az emberek egytől egyig boldogan éltek, mint az 

istenek az égben. Nem voltak se királyok, se rabszolgák, se szegények, se 
gazdagok. A Napisten melengette, simogatta, dédelgette az embereket, mint a 
legkedvesebb elsőszülöttet. A népek zöld ágakból fontak maguknak derékövet 
meg a fejükre koszorút, úgy jártak-keltek szabadon, boldogan a kertekben, 
amelyek egész éven át édes gyümölcsöket teremtek. Tiszta forrásnál olthatták 
szomjukat. Az emberek virágok közt jöttek a világra, késő öregségükig örültek 
az életnek, és gyermekeik, unokáik, dédunokáik körében, békén fogadták az 
örök álmot. Könnyű volt nekik a halál is, egyszerű és nyugodt, mint a 
naplemente... 

– És aztán! 
– Azután bűnbe estek az emberek, és az istenek megharagudtak rájuk. 
– Hogyan estek bűnbe? 
– Egyenlők akartak lenni az istenekkel, és tudni akartak mindent. 
– És az istenek elvették tőlük az aranykort?  
Léptek hallatszottak. 



Sisen-Itza pap fia, Axa-Guam-Itza közeledett a ház felé. Fekete selyem 
tunikájának szélén aranyhímzés díszlett, lábán könnyű, világossárga sarut 
viselt. Karjába kapta a kislányt, aki nevetve próbált szabadulni. 

– Jó napot, nagyanyó! – köszönt Axa-Guam, s letette a földre a gyereket. – 
Ata itthon van? 

– Még dolgozik. Megjön nemsokára. 
– Ma is dolgozik? 
– Számunkra nincs ünnep... 
– Guamph apó bent van a házban? 
Axa belépett az ajtón. A ház egyetlen, fehérre meszelt szobából állt, 

amelyet apró virágokkal hímzett háziszőttes függöny választott ketté. Durva 
ácsolt asztal, néhány pad és agyagedények alatt roskadozó kisebb szekrény 
volt minden bútorzata. A sarokban jókora kőtömb állt, benne fogantyús 
kőhenger, gabonát őröltek vele, mellette olajütésre használt magas kőmozsár. 
Márványtalapzaton szépen formázott kis Napisten szobor állt a másik 
sarokban, még gyerekkorában csinálta Addisirna-Guandz. 

Az ősz szakállú, kopasz Guamph apó az ablaknál, egy lócán ülve 
madárfogó hurkokat készített. Axa-Guamot megpillantva felkelt a padkáról és 
kezét felemelve üdvözölte a vendéget. 

– Ülj csak le, ülj le, Guamph apó. Boldog ünnepet! Miért nem mentél a 
Napot köszönten!? 

– No' hiszen! Agyon is nyomtak volna ott egy magamfajta öregembert. 
Elegem van! Hatvan évig lent, a nyirkos bányában, nem gyerekjáték. Aztán 
meg itt is illendően fogadtam a Napocskát. Hála néki, tőlünk, szegény 
rabszolgáktól sem sajnálja fényét... 

– Addisirna-Guandz hol van? 
– Még mindig az Aranykerttel bajlódik. 
– Azt mondják, csodálatos dolgokat művelt. 
– És mi haszna lesz belőle? Hacsak az nem, hogy nem verik korbáccsal. 

Bezzeg az én hátamat összevissza szabdalták a hétágú szíjostorok. De azért ha 
megöregszik, ő is madarakat fogdos majd hurokkal, hogy legyen mit ennie, 
mint jómagam. 

– Figyelj rám, Guamph. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy másképp 
is lehetne? 

– Hogyan másképpen? 
– Egyszer végeszakad minden türelemnek. Sok millióan vagytok... 
– Hová akarsz kilyukadni? Lázadás? Megpróbáltuk. Fellázadtunk. 

Csakhogy nem lett belőle semmi! Nekünk feszítővasunk meg lapátunk volt, 
nekik meg kardjuk, hegyes kopjájuk... 

– És ha?  



Guamph felfortyant. 
– És ha, és ha... Hagyd abba! Ne vájkálj a régi sebekben! Ne tépd fel újra... 
Axa-Guam lehajtotta a fejét, eltöprengett. 
– Hát akkor én megyek – mondta és felállt. – Biztosan találkozom Atával 

útközben... Isten veled, öreg! 
– Őrizzen a fényességes isten!... 
Axa-Guam mégsem lépett ki az ajtón; idegen hangokat hallott, megtorpant. 

Az ablakból látta, hogy két templomszolga lépett az udvarra. Nem akarta, 
hogy észrevegyék. 

– Itt lakik Tzalna, a bábaasszony? – érdeklődtek. 
– Itt – felelte az asszony, és ijedtében elejtette az orsót. – Én vagyok 

Tzalna. 
– A Nap nevében megparancsolom néked, hogy ma este napnyugta után 

gyere a templom kapujához. Ott várunk és tovább vezetünk. 
– Ott leszek... – hajolt földig Tzalna. – Megkérdezhetem tőletek, hogy 

szüléshez hívtok-e? 
– Majd megtudod! 
Amint a két templomszolga távozott, Axa-Guam kilépett a házból és 

elindult a fehéren izzó, napsütötte úton, ahol datolyapálmák, platánok 
enyhítették valamelyest a nap hevét. 

Jobbra, a hegyoldalban ércbányák voltak. Balra munkástelepek húzódtak 
az óceán partjáig. Mint rémült birkák, úgy simultak szorosan egymáshoz a 
szánalmas vályogviskók. Maszatos, csupasz gyerekek hancúroztak a kis 
udvarok porában. 

Hiába volt ünnep, a bányákban most is dolgoztak. 
Axa-Guam leereszkedett az egyik aknába. Utat nyitott előtte fekete papi 

ruhája, melynek mellét aranykorong díszítette. 
A munkafelügyelő meghajtotta fejét, s köszöntésül előre nyújtotta a kezét. 
Axa-Guam könnyedén biccentett neki, majd eltűnt a bányában. A 

boltozatokat vastag gerendák tartották. Itt-ott kis olajmécsesek pislákoltak. 
Fülledt meleg volt. 

A feltörő gázok többször felrobbantak az égő mécsesektől. Gyakran 
történtek bányaomlások is, százával temetve be a rabszolgákat, de vajmi 
keveset törődtek velük: rabszolgában nem volt hiány. Ha a telér vastag volt, 
kiásták az omlást, és az elevenen betemetett munkások kiszabadultak 
sírjukból. De ha keskeny volt az ércréteg, vagy ha a bánya helyreállítása, az 
omladék eltávolítása sok időt vett volna igénybe, egyszerűen otthagyták a 
betemetett rabszolgákkal együtt és másutt nyitottak új fejtést. 

Minél tovább haladt Axa-Guam, annál szűkebb és alacsonyabb lett a járat. 
Később már csak kétrét görnyedve juthatott előre. 



Rabszolgák kúsztak Axa-Guammal szemben, négykézláb cipelve az 
ércrögökkel telerakott bronzteknőket. 

Egyiknek-másiknak odabólintott. 
– Az esti váltás után... a régi bányákban... – súgta. A járat tovább szűkült. 
A vájárok féloldalt fekve bronzcsákányokkal fejtették az ércrögöket. 

Odakúszott az egyikhez és a fülébe súgta: 
– Mondd meg az embereidnek... ma este váltás után, a régi bányákban... 
– Ott leszünk – felelte a vájár, s letörölte arcáról a szemébe csorgó 

verítéket. 
Axa-Guam feljött a bányából, és tele tüdővel szivta a friss levegőt. Elindult 

az ércégető felé. A lapályos földeken forró, füstölgő ércpiramisok 
magasodtak, a rabszolgák hónapokon át, éjjel-nappal rakták alattuk a tüzet. 

Axa-Guam szólt nekik is, aztán továbbment. 
Egyre hevesebben tűzött a nap. Nyílegyenes út vezetett a füstölgő 

piramisok között. Nehéz volt errefelé a levegő, s Axa-Guam megszaporázta 
lépteit, bár nagyon elfáradt már. 

Mögötte maradtak az izzó érchalmok. Újabb földekhez ért, ahol zúzták és 
bronzszitákon rostálták az ércet. 

Távolabb kőkerítés húzódott, sűrű füst gomolygott fölötte. Itt voltak az 
öntőkemencék. 

Majd egy másik, az előbbinél sokkal magasabb fal egy egész várost kerített 
körül, ahol bronzot öntöttek a megtisztított réz- és ólomércből. A 
bronzfegyverek is itt készültek. A munkára felügyelő papokon kívül senki sem 
tehette be ide a lábát. A rabszolgák a műhelyek mellett laktak. Soha nem 
hagyhatták el a várost, melynek falainál őrség vigyázott. 

Ata az olvasztó kemencéknél dolgozott, keskeny kosárban salakot hordott a 
hátán. 

Axa-Guam megállt a kapunál. A szekerek végeláthatatlan sorban hordták 
be az ércet, kifelé már üresen jöttek. A rabszolgák a szamarakat, a felügyelők 
a rabszolgákat korbácsolták. Nagy volt a forgalom az úton is. 
Végeláthatatlanul vonultak a teherrel megrakott szamarak, lovak, tevék és 
elefántok. Az ostorok csattogása egybeolvadt az állatok ordításával, a 
rabszolgák kiáltozásával. 

Az asszonyok fonott kosárban gyerekeket vittek a hátukon. 
A falon túl megfújták a bronzkürtöt, s a rabszolgák özönlöttek ki a kapun. 
Axa-Guam egy salakhegy mellé húzódott. 
– Ata!... 
Hangjára visszafordult az egyik rabszolgalány. Hosszúkás, fekete szeme 

felragyogott az örömtől. 
Axa-Guam letért az útról, s elindult felfelé a hegyi ösvényen. 



Néhány másodperc múlva követte a lány is, Addisirna-Guandz húga. 
Több rabszolga utána kiáltott, ki tréfálkozva, ki szemrehányással. 
– Fuss csak utána, fussál! Majd feleségül vesz, palotában fogsz lakni! 
– Nincs elég lány a háremükben? A rabnőkért eszi őket a fene. Fuj! – 

kiáltott dühösen egy fekete bőrű rabszolga, s az öklét rázva nézett a távolodók 
után. 

Ata az ösvény egyik kanyarulatában érte utol Axa-Guamot. Az útról már 
nem láthatták őket. Az ifjú Ata keze után nyúlt. 

– Hagyd, piszkos a salaktól... Mindjárt megmosom a patakban – mondta a 
lány a zavar pírjával az arcán. 

Axa-Guam megfogta a vállát és homlokon csókolta. 
– Miért nem vagy az ünnepen? – érdeklődött Ata, már a hegyi patakban 

állva. 
Barna bőrén aranylón csillogtak a vízcseppek. Természetes bájjal nyújtotta 

kezét a kristálytiszta forrásvíz alá. 
Axa-Guam gyönyörködve nézte. 
Ugyanolyan szép termetű volt, mint Addisirna-Guandz. Ő is ujjatlan, 

fekete, rövid ruhát viselt, bőrszíjjal átkötve a derekán. Addisirna öccsének 
vélhette volna az ember, ha nem látja feltűzött sűrű hajfonatát, mely még 
inkább megnyújtotta jellegzetesen hosszúkás atlantiszi fejét, s lányos 
melleinek körvonalát. Miután megmosdott, letépett egy szál vadrózsát és a 
hajába tűzte. 

– Kész vagyok... – s magától nyújtotta kezét Axa-Guamnak. 
Behúzódtak az árnyas babérligetbe, ahol egy szikla hasadékában a kis 

hegyi patak eredt. Leültek. 
Üröm, kesernyés hegyifüvek szaga töltötte be a levegőt. A szél a virágzó 

narancsfák illatát hozta feléjük. 
Lent az úton százféle hang lármája zsongott. 
A távolban az óceán szikrázott a déli nap fényében. 
Magasan fölöttük húzódott a háború istenének mezeje. 
Onnan bronzkürtök harsogása, a tömeg kiáltozása hallatszott. 
De a ligetben csend honolt. Csak a kabócák cirpeltek, monoton énekük 

összeolvadt a csönddel. S ettől mintha csilingelt volna körülöttük a csönd. 
– Miért nem vagy az ünnepen? – kérdezte újra a lány huncut mosollyal. 

Egy babérágat tartott a kezében, lassan tépdeste leveleit. 
– Mert itt vagyok! – nevetett fel Axa-Guam. 
– És ha keresnek? 
– Hát aztán! Apám legfeljebb haragudni fog. Ott voltam a Nap fogadásán, 

ez éppen elég. Végtére is olyan unalmas az egész. Seregeink most elvakítják 
az idegen vendégeket csillogó bronzfegyvereikkel, a kürtök rivallgásától a 



lovak felágaskodnak, majd térdre hullanak. No persze, ez nagyszerű látvány, 
de én már unom. Vannak a világon sokkal érdekesebb dolgok is!... – és 
kedvesen rámosolygott a lányra. 

– És azután? – kíváncsiskodott Ata. Lehunyta hosszú szempilláját, mely 
kékes árnyékot vetett arcára. – Mi lesz azután? 

– Hadijátékokat mutatnak be. Később, már fáklyafénynél, megkezdődik a 
nagy szertartás – az ajándékok átadása. Ez már érdekesebb. Azt beszélik, hogy 
a fehérarcú, szőrmeruhás emberek élő jegesmedvét hoztak a messzi, hideg 
országokból, meg valamilyen furcsa állatot, olyan halfélét, kerek a feje és erős 
uszonyai vannak. Azt is beszélik, hogy ezek az állatok a világ végén élnek, 
ahol a hidegtől olyan kemény lesz a víz, mint a kristály. 

Ata tágra nyílt szemmel hallgatta, mint egy gyerek. 
– Most hol vannak ezek az állatok? 
– Megdöglöttek a melegben... 
– Szegények!... És később még mi lesz? 
– A mi királyunk ajándékozza meg a vendégeket. Szöveteket ad nekik, 

illatos gyantából, gyökerekből, virágok nedvéből készített ritka tömjéneket, 
meg borokat, aranyat, drágaköveket. Mindent kapnak, amit nálunk találhatni, 
csak bronzfegyvert nem... 

– A húgod is ott van az ünnepségen? – kérdezte váratlanul Ata. – Hiszen 
most már királyné. 

Axa-Guam elkomorodott. 
– Nem királyné a húgom. A király háremébe került. Apám, Sisen-Itza, azt 

sem tudja, hova legyen a “megtiszteltetéstől”... Szegény húgocskám... Hogy 
zokogott! Gyűlöli a királyt... De én nem tűröm! – Axa-Guam ökölbe szorította 
a kezét. – Elég volt, hagyjuk ezt. Beszélj inkább magadról!... Miért küldtek 
ilyen nehéz munkára? Már többször kérdeztem tőled. 

– Hagyd! Nem mindegy? 
– Nem! Most nem térhetsz ki a válasz elől. Különben úgy bánok veled, 

mint egy rabnővel. – Azzal kikapta Ata kezéből a babérágat, s játékosan a 
vállára ütött. 

– Nos, beszélsz? Halljam! 
– Halld hát, ha rákényszerítesz. Tudod, hogy Kuntinasár pap házában 

szolgáltam. Egyik este, éppen hideg italt készítettem be a szobájába, igy szólt 
hozzám: 

“Tetszel nekem, Ata. Azt akarom, hogy a háremembe gyere.” 
“De te nem tetszel nekem, Kuntinasár, és nem akarok a háremedbe kerülni” 

– válaszoltam. 
– Ezt mondtad?! – kiáltotta elragadtatva Axa-Guam, s összecsapta a 

tenyerét. 



– Ezt. 
– És ő? 
– Csak mosolygott, meggondolatlan, kislányos fecsegésnek vélte 

szavaimat. 
“Ne feledd, hogy te rabnő vagy és én a te urad. Gyere ide!” 
De én nem mozdultam. 
Felkelt és felém indult. 
Elugrottam előle, felkaptam a rövid kardot, amely mindig ott fekszik az 

ágy fejénél. 
Megijedt és nagyon megharagudott rám. 
“Kígyó!” – sziszegte és behívta az ajtaját őrző rabszolgát. 
“Küldd ezt a lányt azonnal a Fekete Városba, a legnehezebb munkára...” – 

Hát igy történt. 
– Milyen bátor vagy! – kiáltott fel Axa-Guam. – Hiszen ott helyben 

megölhetett volna azzal a karddal. 
Majd mosolyogva hozzátette: 
– Nincs szerencséje Kuntinasárnak. A bátyád miatt a sárga irigység eszi, te 

meg... Figyelj rám, Ata! Ez így nem mehet tovább. Mindent meg kell 
változtatni. Tudod, hogy szeretlek, hogy számomra te nem vagy rabnő. Apám 
soha nem egyezik bele a házasságunkba, mert az ellenkezne a törvényekkel. 
De mi majd megváltoztatjuk a törvényeket. Bronzekével szántjuk fel 
Atlantiszt. 

– Jól tudom, hogy soha nem leszek a feleséged. Eszembe sem jutott.. Elég 
nekem a szerelmed is. 

– De én azt akarom, hogy a feleségem légy. S nemcsak azt. Irántad érzett 
szerelmem felnyitotta a szemem, megláttam a rabszolgaság szörnyűségét, 
szerencsétlen húgom boldogtalanságát, a királyi önkény iszonyúságát. S 
megláttam arabszolgáktengernyiszenvedését... Üldöz elfojtott nyögésük, 
megmérgezi az életem. Úgy érzem, hogy minden rabszolgában a te lelked 
szenved. Fel akarom szabadítani őket, fel akarlak szabadítani téged... 

Ata szeme kerekre tágult, rémület villant benne. De Axa-Guam már nem 
látta a lányt. Úgy beszélt, mintha lázálom gyötörné: 

– Beszéltem Addisirnával, ajánlottam neki, hogy csatlakozzék a rabszolgák 
készülő felkeléséhez. Ő álomvilágban él. túlságosan művész, semminthogy 
ezen töprengene. De azért meglásd, mellénk fog állni. Segítenie kell! Régóta 
forronganak már a rabszolgák... Én majd a felkelés élére állok. Magam 
vezetem őket a Szent Dombra. Elfoglaljuk a fegyverraktárakat, és 
megütközünk a király katonáival. És legyőzzük őket, mert miénk az igazság! 

Ebben a pillanatban enyhe földrengés remegtette meg a földet. 
Ata sápadtan ugrott fel. 



– Mi ez?... 
– Kő kövön nem marad utánunk! S aztán egy új, szabad Atlantiszt 

teremtünk, ahol nem lesznek rabszolgák és királyok, ahol csak boldogság és 
szabad munka lesz. Újra eljön az aranykor! 

A második, sokkal erősebb földlökés visszalendítette AxaGuamot a 
valóságba. Fölöttük megmozdultak a falevelek. Egy kisebb kődarab, mely a 
kiugró szikla szélén feküdt, dübörögve gurult le a köveken. 

– Valahogy egyre gyakrabban ismétlődnek ezek a földrengések! 
Látva Ata sápadt, ijedt arcát, tréfával próbálta megnyugtatni. 
– Látod, még a föld is megremeg a papok és a király vétkeitől. 
De a lány nem mosolygott. Bánatosan nézett az ifjúra és suttogva kérlelte. 

– Ne tedd! 
– Félsz? 
– Téged féltelek... 
– Te velünk leszel, Ata? 
– Én meg is halok érted... 
 
A bűvös körben 
 
A teremben Kuntinasár, Zanutziram, Anuguan, Agusatza és Nugi-Esztzak 

várakozott. 
– Elzair is megjött – szólalt meg Kuntinasár. – Már csak Keletzu-Asinatzak 

hiányzik. 
– Szokása szerint most is tétovázik. Szándékosan tettük délre e találkozót, 

amikor a király és udvara lepihen. De Keletzu-Asinatzak idejön a 
horoszkópért, amelyet neki készítettem – közölte Elzair. 

– No és persze feljövőben van a csillaga. 
– Olyan biztosan, mint amennyire biztos, hogy Guan-Atagueragan király 

csillaga lehanyatlik. 
– Nem is rossz parancsolni a csillagoknak! – jegyezte meg mosolyogva 

Kuntinasár. 
– Ne gúnyolódj! A csillagok nem hazudnak – szólt rá sértődötten a 

csillagász. 
– Méghogy a csillagok?! Csak az emberek hazudnak!... De ne vitatkozzunk 

semmiségeken! Anuguan, jól megmagyaráztál mindent az öregasszonynak? 



– Tzalna fél szóból is ért. Ravasz vénasszony! Vessünk oda néki néhány 
napkorongot*  Hadd melengesse öreg csontjait. 

Nyílt az ajtó, és Sitza pap kíséretében belépett Keletzu-Asinatzak, az 
atlantiszi király testvére, Atzor uralkodója. A papok felálltak, felemelt karral 
megáldották. 

– Sugározzon ránk nagyságod fénye – üdvözölte Kúntinasár. 
– Köszöntlek benneteket. Készen van a horoszkópom, Elzair? Kedveznek 

nékem a csillagok? 
Keletzu-Asinatzak rövidlátó volt, mindig kissé felszegett fejjel, mereven 

nézett. Aszott keze egyetlen percre sem pihent. Ujjai most is szapora 
mozdulatokkal tépkedték rőt szakállát. Csak az ünnepi fogadásokon 
fegyelmezte magát, ilyenkor úrrá lett királyi méltóságához nem illő kapkodó, 
ideges mozdulatain. 

– Dicsértessék a Nap! Hatalmas király, a horoszkópod kitűnő! A csillagok 
kegyesek hozzád. Engedd meg, hogy felolvassam. 

Elzair kántálni kezdett: 
– Atzor hatalmas és dicsőséges, mindenható uralkodójának... 
– Hagyd, nem kell... – intette le Keletzu aszott kezével – csak a lényegét!... 

Igen, csak a lényegét mondd... és a saját szavaiddal... úgy... 
– Hatalmas király, a te csillagod volt a legfényesebb, és keresztezte 

Guan-Atagueragan, a háromszor nagy atlantiszi király csillagának útját, és az 
ő csillagának fénye elhalványult az atzori uralkodó csillagának fényében. 

Keletzu-Asinatzak izgatottan, boldogan és rémülten hallgatta a szavakat. 
– Mit jelentsen ez? Mit jelentsen ez? – kérdezte. Résnyire szűkülő, 

rövidlátó szeme fürkészőn tapadt a papokra, és egyre idegesebben tépkedte rőt 
szakállát. 

– Hatalmas király! – lépett előre Anuguan. – Hogy válaszolni tudjak a 
kérdésedre, átnéztem az állami archívumban őrzött bronztáblákat, melyeket 
születésed óta véstek. S megtudtam belőlük, hogy te vagy Atlantisz törvényes 
királya. 

– Én?... Nocsak! De hiszen én vagyok a fiatalabb. Ámbár ikreknek 
születtünk. 

– Hatalmas király! Te vagy az idősebb, s nemcsak tábláink bizonyítják ezt. 
Anuguan a falhoz lépett, kinyitotta a titkos ajtót és bebocsátotta Tzalnát. 

                                                
* Az atlantiszi pénz egyik oldala a napkorongot, a másik a király képmását 

ábrázolta. Ezért nevezték néha az atlantisziak “napkorong”-nak az aranypénzt. 
– Larrison. 

 



– Itt van a bábaasszony, aki a világra segített téged és királyi testvéredet. 
Mondd meg asszony, ki született először: Keletzu-Asinatzak király vagy 
Guan-Atagueragan? 

– Keletzu-Asinatzak király született előbb. Jól láttam és megjegyeztem: az 
elsőszülöttjobb vállán nagy anyajegy volt. 

– Anyajegy?... Csakugyan van a vállamon egy nagy anyajegy. 
– Guan-Atagueragan utánad született. Amikor a fiúcskákat megfürdették és 

megmutatták apjuknak, a háromszor nagy Atagueragan-Kukulkhan királynak, 
ő Guanra mutatott ezekkel a szavakkal: 

– “Ő az elsőszülött, az én örökösöm!” 
– De hát miért? Miért? – kiáltott fel sértődötten KeletzuAsinatzak. 
– Csillapítsd haragod, hatalmas király! Atyádnak nem tetszett a hajad 

színe. Meg aztán törékeny csecsemő voltál, s atyád félt, hogy meghalsz, vagy 
gyengekezű uralkodó leszel... 

– Gyengekezű uralkodó? Úgy? Szóval ezt mondta? 
– Vagy gyenge férfi. Már nem emlékszem pontosan... 
– Elmehetsz, Tzalna – szólt Kuntinasár. Tzalna földig hajolt és eltávozott. 
A papok várakozásteljesen hallgattak. Keletzu-Asinatzak hökkenten 

üldögélt és a szakáiiát tépkedte. Végül Anuguan törte meg a csöndet. 
– Hatalmas király! Én, a törvény őre, úgy vélem, hogy a szent törvények 

nevében vissza kell téged helyezni jogaidba. 
Keletzu apró, rövidlátó szemében felvillant az öröm fénye, de ijedten 

legyintett. 
– Ugyan! Hová gondolsz!... És a testvérem? 
– Felajánljuk neki, hogy önszántából adja át helyét. Ha nem hajlandó, 

akkor... 
– Persze hogy nem hajlandó! Persze! Mióta uralkodik, és most egyszerre... 
– Ha nem egyezik bele, van hadsereged és flottád. A csapatok és tisztek 

egy része elégedetlen Guan-Atagueragannal. Atlantisz vazallusai között 
mindig találhatsz szövetségeseket. Mi melletted állunk. Neked csak egyetlen 
dolgot kell megtenned: nyilatkoztasd ki jogaidat. A többit mi elintézzük... 
veled és a te nevedben. 

– Nem tudom... Oly váratlanul ért... 
– Érthetők az aggályaid, hatalmas király – jelentette ki Elzair. – A rokoni 

érzések... a testvéri szeretet... De földi utunkat az egekben jelölik ki. Ha még 
kételkednél... Az istenek kegyelméből hatalmunkban van megidézni atyád 
szellemét. Döntse el ő a trón sorsát. 

– Atyám szellemét? – kiáltott fel rémülten Keletzu-Asinatzak, noha 
szavaiból kiérződött kíváncsisága is. 

– Igen, atyád szellemét! 



S a titkos ajtóhoz lépve, Elzair parancsoló hangon így szólt: 
– Jöjj hát! 
Keletzu-Asinatzak tétován követte. A papok a nyomában haladtak. 
Kör alakú, kék falú szobába léptek. A kupola alakú mennyezet az égboltra 

hasonlított. Ezt a hasonlóságot még növelte, hogy a kupolát aranyfényben 
ragyogó csillagok díszítették. A kék kövekből rakott mozaikpadló közepén, 
egy szabályos körben ötszög volt kirakva. Keskeny bronztrón állt e kör 
közepén, háttámláján a napkoronggal. Kétfelől három összetekeredett kígyó 
alakját utánzó magas bronzkandeláberek álltak. A három gyémántszemű 
aranyfej harapásra tárt szájjal a lángok fölé hajolt. 

– Ülj le! – szólt Elzair. Hangja most is parancsolón zengett. 
Keletzu-Asinatzak ijedten lépte át a kört és ment fel a trón lépcsőjén. 
– Mindjárt fellebben az idő függönye!... – mondta Elzair, majd felemelte 

karját s elnyújtott, ünnepélyes hangon imádkozni kezdett: 
– Atzan, Dzita. Atitz, Nadza. 
Minden szó után halványabb lett a láng, mígnem egészen kialudt. 

Áthatolhatatlan sötétség borult a szobára. 
Keletzu-Asinatzaknak az izgalomtól zúgott a füle és zöld karikák táncoltak 

a szeme előtt. 
Nyomasztó csönd nehezedett rájuk. 
Egyszer csak csilingelő fuvolaszó hallatszott a távolból. Abban a 

pillanatban megjelent egy kék fénykígyó, mely hol fényesebben, hol 
halványabban táncolt a falon. Mozgása és fényereje tökéletes összhangban 
volt a fuvola hangjával. Ha gyorsult és felerősödött a dallam, gyorsabban 
tekergeti és fényesebben világított a kígyó is. Ha lassult és halkult a fuvolaszó, 
lassabban és halványabban táncolt a fény. Az egyszerű dallam mindössze öt 
ismétlődő hangból állt. 

A monoton zene és a fényjátéka szinte hipnotizálta Keletzut. Képtelen volt 
eldönteni, hogy a hang fényét látja, avagy a fény játékát hallja. 

Hirtelen megjelent még egy fénykígyó, s megszólalt a második fuvola. 
Aztán a harmadik, a negyedik, a hangok és a fények őrült iramban kergették 
egymást, összefonódtak, majd újra különváltak, s végül fényes kört alkottak. 
Ekkor megszűnt a kígyók fénytánca, és elnémultak a fuvolák. A kör 
egyenletesen foszforeszkált, mígnem megjelent a falon egy kerek ablak, s 
mögötte áttetsző ködgomoly töltötte be a végtelen ürességet. 

S a meghökkent Keletzu-Asinatzak látni vélte a gomolygásban apjának 
szellemét. Feléje nyújtotta karját. Tisztán csendült egy hang a teremben. 

– Keletzu-Asinatzak! Vár Atlantisz trónja... Aztán sötétségbe borult 
minden. 

Keletzu felkiáltott és elvesztette eszméletét. 



A papok átvitték az első terembe, s magához térítették. 
– Atlantisz háromszor nagy királya! – fordult felé Kuntinasár 

ünnepélyesen. 
– Még nem vagyok Atlantisz királya... – tiltakozott Keletzu erőtlenül és 

révetegen körülnézett. 
– Te vagy a mi királyunk. Atyád szelleme a trónra emelt!... 
– Csakhogy a szellem azt mondta: “vár Atlantisz trónja...” Meglehet, hogy 

csak testvérem halála után... 
Kuntinasár dühös pillantást vetett Elzairra. 
– Atyád szavai egészen világosak voltak: “vár Atlantisz trónja”. Tehát nem 

szabad késlekedni – mondta Elzair. 
– Igen, igen... Jól van... Meggondolom. Nagyon elfáradtam. Majd választ 

adok, persze... Sitza, vezess! 
S a pap karjára támaszkodva elhagyta a termet. 
– Nem tudtad volna rávenni ezt a szellemet, hogy másképpen szóljon?! 

“Vár Atlantisz trónja.” Mondta volna, hogy “Keletzu! Megparancsolom, 
erőszakkal vedd el Guan trónját. Te vagy a trón törvényes örököse” vagy 
valami hasonlót – mérgelődött Kuntinasár. – Bámulatos, hogy ti, mágusok, 
örökké csak homályosan, rejtélyekben beszéltek. Most aztán jól megcsináltad! 

– Hát ki gondolta volna – védekezett Elzair zavartan –, hogy ennek 
mindent a szájába kell rágni?! 

– Szó se róla, nem rossz király lenne belőle – jegyezte meg Zanutziram. – 
Nagyon megfelelne!... 

– Megfelel, ha király lesz. De hogyan ültessük fel a trónra? 
– Másképp kell kezdeni – szólt közbe Anuguan. – Tudomásom van arról, s 

most már nektek is, hogy a rabszolgák lázadásra készülnek. Annak a hűséges 
királyi ebnek, Sisen-Itzának a fia, Axa-Guam-Itza vezeti őket. Ilyenek a 
fiatalok! Azt beszélik, beleszeretett valami rabnőbe és most fel akarja forgatni 
az egész Atlantiszt! Nos, ezt az Axa-Guamot fogjuk felhasználni. Ha ügyesen 
irányítjuk őket, a lázadók megölhetik Guan-Atagueragant. Ezt is akarjuk. A 
rabszolgákkal gyorsan leszámolunk, és ezt a Keletzut, ezt az atzor birkát 
ültetjük a trónra. És mi leszünk Atlantisz korlátlan urai. Ha meghiúsulna a 
lázadás és Guan-Atagueragan feje a helyén maradna, akkor Axa-Guam feje 
hullik le. De az apja sem viszi el szárazon. Mi pedig háttérben maradunk. 

– Lámcsak, Atlantisz kitűnő diplomatája, a törvény őre, a rabszolgák 
lázadását támogatja! – nevetett fel Kuntinasár. 

Az egymást követő kisebb földlökésektől kicsúszott lábuk alól a talaj, s 
egyszerre mindnyájan balra dőltek. Valahol peregve hullott le a vakolat. 

– Kezdenek nyugtalanítani ezek a földlökések. 
– Semmiség! – legyintett Kuntinasár. 



– De nem mindig végződik semmiségekkel – jegyezte meg Anuguan. – 
Tábláink több hatalmas erejű földrengésről és vulkánkitörésről szólnak. Ez a 
sziklánál is erősebb piramis háromezer-hétszáz évvel ezelőtt megrepedt és újra 
kellett rakni. Mi történt akkor a palotákkal meg a templomokkal? 

– Háromezer évig akarsz tán élni, Anuguan? Remélem, a mi életünkben 
még kitart... Azután meg... Akár minden piramis megrepedhet, mint a 
tojáshéj! 

Jóízűen ásított: 
– Ideje lepihennünk! 
 
A kígyó 
 
– Elkészült! 
Addisirna-Guahdz letette a bronzvésőt, a kalapácsot, hátralépett, és 

távolabbról is szemügyre vette a szobrot. 
Úgy állt előtte Szel, mintha élne, rövid, könnyű tunikában, jobb kezében 

kopja – éppen dobásra készül. Csupa lendület volt az alak. Jobb lábbal lépett 
előre, kissé behajlította a térdét. Bal kezében, pórázon, két hegyespofájú, 
feszülő izmú, sovány kutyát tartott. Szoros hajpántját elöl félholdat mintázó 
dísztű fogta össze. Ez a félhold a nevét szimbolizálta*  

Addisirna sokáig gyönyörködött alkotásában. Pontosan ilyennek látta Szelt, 
amikor először találkoztak az erdőben, vadászaton. 

Az óceán fölött ragyogott a telihold. Fénye végigsimogatta a szobor 
márványarcát, s Addisirnának úgy tűnt fel, mintha Szel rámosolyogna. 

Szívét betöltötte a szerelem. A szoborhoz lépett, megcsókolta a hideg 
márványajkat. 

– Hm... Szentséges istenek, ennek elment az esze... Addisirna zavartan 
visszafordult. Gu-Sir-Tza nagyanyó, 

Szel hercegnő dajkája állt előtte. 
– Mi történt? Beszélj! 
Tza sopánkodva és sóhajtozva matatott ruhája ráncai között öreg, reszkető 

kezével, míg végre megtalálta az összehajtogatott vászondarabot. 
– Nesze... olvasd... – nyújtotta Addisirnának. 
Az ifjú kitépte Tza kezéből a vászondarabot, széthajtotta és izgatottan 

olvasni kezdte a hold fényénél. Felkiáltott, az üzenetet a ruhája alá rejtette, és 
elrohant a Szent Dombra vezető széles úton. 

                                                
* Szel atlantisziul Holdat jelent. – Larrison. 



Atlantisz lakói élvezték a hűs estét. A zöld kertek mélyéből dal, fuvolaszó 
hallatszott, kitzarák** pengtek. A házak fényárban úsztak. A függönyöket 
elhúzták, jól lehetett látni az oszlopok között a belső helyiségeket. Az 
emberek rózsákkal díszített tálakkal és kelyhekkel megrakott asztaloknál 
ültek. 

A rabszolgák magasra emelték a hosszú, karcsú amforákat, vékony 
sugárban töltögették a kelyhekbe a bort. Tréfálkozás, nevetgélés hallatszott 
mindenfelé. 

–... Keveset iszol, azért félsz a földrengéstől – ért el Addisirnáig egy 
mondat töredéke. – Igyál többet, akkor megszokod, hogy mozog a föld a lábad 
alatt. Berúgott a föld, azért tántorog. Igyunk hát mi is! Szolga, tölts!... 

Addisirna sietve továbbment. A sűrű babérligetből vidám nótaszó szállt 
felé. Egy nő énekelt: 

 
Körbejár a: Atlantiszon  
Kék köntösében a Hold,  
Csókja ég az álmos tájon,  
Mikor csókolsz te is, mondd?! 
 
Most egy férfi hang válaszolt: 
 
Lobbanjon fel szenvedélyed,  
Csók érlelje szerelmünk,  
Csorogjon a szőlő vére  
Töltsük tele a kelyhünk. 
 
Egymásba fonódott a két hang. 
 
Mindegy mi lesz! Félre bánat... 
Vágyat áraszt fenn a Hold!  
Csók úszik az éj kelyheben,  
Mikor ürítjük ki, mondd?! 

(FÜLÖP KÁLMÁN FORDÍTÁSA) 
 
Nevetés hallatszott a sűrűből, de mihamar csókokba fulladt. 
A Szent Dombnál Addisirna a felvonóhídra lépett. 
– Ki vagy? – állította meg az őr. 

                                                
** Kiliara- zeneszerszám, mely a görög kitharára hasonlított.- Larrison 



– Addisirna rabszolga. Sisen-Itza palotájába hívattak, hogy megjavítsam a 
fürdőteremben a törött csövet. 

Addisirna-Guandz, a zseniális szobrász és aranymíves, akihez hasonló ezer 
évben ha egyszer születik, kénytelen volt a papok és a király parancsára a 
legkülönfélébb munkákát végezni, még vízvezetéket, ajtózárakat is javított. A 
Szent Dombon ismerték, akadálytalanul beléphetett. 

A Domb nem volt olyan élénk, mint lent a város. A magányos palotákat 
magas falak övezték. 

Befordult egy ciprusfákkal szegélyezett mellékútra. Tömör falként álltak a 
fák, egészen sötét volt alattuk. Gyantás fenyőillat áradt. Elöl megcsikordultak 
a homokszemcsék egy saru alatt. Addisirna behúzódott a ciprusok közé. 

Dúdolgatva haladt el az úton egy őr. Amikor lépteinek nesze elhalt, 
Addisirna folytatta útját. A fasor végén előtűntek a palota fényei. Átvágott a 
ciprusligeten és hátulról közelítette meg a palotát. Az oszlopok között 
meglebbentek a behúzott függönyök. Bentről hangok hallatszottak. A palota 
előtti téren Sisen-Itza háziszolgája, Kuatzrom egy oleander bokor mögé bújva 
hallgatózott. 

Addisirna hozzálépett és halkan megszólította: 
– Hol van Axa-Guam? 
Kuatzrom intett, ujját a szája elé téve figyelmeztette, hogy hallgasson, majd 

a függöny felé mutatott. 
Bent ketten beszélgettek, Sisen-Itza és a felesége. Addisirna megismerte a 

hangjukat. 
– Micsoda szégyen! Átok rád, átok! Te szülted, te tápláltad a melleden ezt 

a kígyót! Ó, az én fiam, Axa, áruló lett! Királygyilkosságot tervez. 
Rabszolgákkal tölti idejét és lázadást szít... Megbecstelenítette nagy nevemet, 
mely eddig tisztán ragyogott Atlantisz történelmében... Azonnal jelentenem 
kell a királynak!... 

– Talán még helyre lehet hozni! Talán meg lehet hiúsítani a tervüket. 
Akadályozd meg a lázadást. Ne siesd el!... 

Addisirna odébbrántotta Kuatzromot. 
– Feljelenti? – Fel! 
– Ide hallgass, Kuatzrom... Akadályozd meg, akárhogyan is, de tartsd 

vissza Sisen-Itzát... találj ki valamit... én most nem tudok ezzel törődni... a 
király nem szerezhet tudomást az összeesküvésről, érted? Legalábbis... minél 
később tudja meg, annál jobb. Hol van Axa-Guam? 

– A régi bányákban, a rabszolgák titkos összejövetelén. 
– Jól van. Ahogy megbeszéltük, Kuatzrom!... S gyors léptekkel elsietett. 
 
A régi bányákban 



 
Addisirna elvegyült a rabszolgák között. Éppen Axa-Guam beszélt. 

Ecsetelte a rabszolgák mérhetetlen szenvedéseit, örökös kényszermunkához 
hasonló életüket, és arra buzdította őket, hogy lázadjanak fel, tépjék szét 
láncukat, öljék meg a királyt, vegyék a kezükbe a hatalmat, és legyenek 
szabadok, mint valaha voltak. 

A holdfény elömlött az embertömegen. Az elhagyott, régi bányák hatalmas 
katlanját félmeztelen rabszolgák töltötték meg. Kőrakásokon, sziklákon, 
fákon, köveken ültek... 

Addisirna figyelmesen nézte az embereket, s azonnal megérezte, hogy 
nincs egyetértés közöttük. 

Egyesek tátott szájjal figyelték Axa-Guam szavait, még bólogattak is, 
mások mozdulatlanul álltak, bizalmatlanul, ellenséges pillantásokkal 
méregették a szónokot. 

– Halál vagy szabadság! – kiáltotta Axa-Guam és lelépett a kiugró 
szikláról. 

Utána egy rabszolga ment fel a sziklára. Komisznak hívták. Világos bőrű 
férfi volt, szürke szeme csúfondárosan méregette a tömeget. A szája gúnyos 
mosolyra húzódott. 

– Egy pap fia, Axa-Guam beszélt nekünk szenvedéseinkről. Köszönjük, 
hogy megvilágosította elménket, mert ha ő nem mondja, talán sohasem vettük 
volna észre! 

Többen felnevettek. 
– Vajon mi történt vele, hogy hirtelen ennyire megszerette a rabszolgákat? 

Csak nem az egyik közülünk való lány miatt? – és Ata felé intett a szemével, 
aki Axa-Guam mellett állt. – Mondd csak – fordult most egyenesen 
Axa-Guamhoz –, mi lesz, ha elmúlik a szerelmed, vagy Ata kiadja az utadat? 
Akkor majd ugyanilyen hévvel fogsz tüzelni a rabszolgák ellen? Szabadok 
akartok lenni, rabszolgák? – nézett végig a tömegen. – És úgy akarjátok 
kezdeni, hogy új királyt választotok, ezt az Axa-Guamot? És ha korbács alá 
hajt minket,ő meg elfut a Szent Dombjára?... A rabszolgákat csak a rabszolgák 
szabadíthatják fel! A felkelés nem arannyal hímzett ruhákban pompázó, 
szerelmes ifjak ügye. 

És lelépett a szikláról. 
A sokaság felbolydult. Most egységesnek látszott a tömeg. De ez az egység 

láthatóan nem volt Axa-Guam hasznára. 
Több ezer ellenséges szem meredt rá. Öklök emelkedtek a magasba. 
– Ne higgyetek neki!... 
– A papok küldték közénk! 
– Kergessük el! 



Most Félszemű ment fel a sziklára. Az egyik munkafelügyelő ütötte ki a fél 
szemét, azóta ragadt rajta ez a név. Ravaszul összehúzta ép szemét, majd 
lassan forgatva fejét, végigjártatta a tömegen. Aztán mutatóujját orra hegyére 
szorította, s megszólalt: 

– Így tehát... 
A tömeg érdeklődéssel figyelte a mulatságos bevezetőt, elcsöndesedett. 
– Komisznak igaza van. Csakhogy ő azzal a fél szeméve! nézi a dolgokat, 

amelyikkel én nem látok. 
A tömegből kitört a nevetés. 
– Nézzük hát a másik szemmel, amelyikkel én látok... Tegyétek a 

szívetekre a kezeteket, s mondjátok meg nekem őszintén: ti magatok hisztek a 
felkelésben? Hiszitek-e, hogy szabadok lesztek, hogy legyőzitek az atlantiszi 
légiókat? Nem, nem hiszitek. És mégis lesz felkelés. Hogy miért? Mert nem 
tudunk tovább tűrni. Azért, mert rosszabb már nem lehet: ha meghalunk, 
nyugalmunk lesz, ha életben maradunk, folytatódik a kényszermunka. S ekkor 
eljött közénk Axa-Guam, s azt mondja: “Én veletek vagyok. Segítek nektek. “ 
Hát aztán?! Inkább velünk, mint ellenünk! Nem mindegy, miért állt mellénk? 
Egy rabszolgalány miatt? Lehet! De hisz éppen elég rabszolgalány van a 
háremeikben! Választhatott volna közülük. De ő közénk jött. Talán megérezte, 
mennyit szenvedünk. Én azt mondom, ne higgyetek neki, de azért ne is 
űzzétek el... Talán hasznunkra lesz. Jól beszélek? 

És megint megnyomta az orra hegyét, aztán lelépett a szikláról. 
Axa-Guam letörölte homlokáról a verejtéket. Egyáltalán nem számított 

ilyen fordulatra. Megszokta, hogy úgy tekintsen a rabszolgákra, mint 
megfélemlített, betört, engedelmes nyájra. Azt hitte, elég odavetnie nekik 
néhány kedves szót, s máris követni fogják. Leereszkedett hozzájuk. Egészen 
meghatotta a szerep, hogy a megmentőjük, védelmezőjük lesz, s most 
egyszerre csak ítélkeznek felette. Milyen nyugodtan, kíméletlenül beszélnek 
róla, a magánéletéről. S ez a gúnyos, ironikus hang! Érezte, hogy akarata 
ellenére feltámad benne az évszázados megvetés és gyűlölet, s elfogja 
kasztjának rabszolgaellenessége. 

Komoran, büszkén lépett fel a sziklára. 
– Segíteni jöttem, de ti elítéltek engem. Nem kívánok a királyotok lenni. 

Vezesse Komisz a felkelést... Én... 
Ebben a pillanatban nyugtalanság futott végig a tömegen, a sorok 

megnyíltak, s a rabszolgák tömegében Kuatzrom törtetett előre. Egy zsákot 
szorongatott a kezében. 

– Félre! Utat! Fontos hírt hoztam... 
Kuatzrom a szikla elé lépett, felemelte a zsákot és kirázott belőle valamit. 



– Mi ez? – kérdezte Axa-Guam kerekre tágult szemmel, aztán elsápadt és 
rémülten hátra tántorodott. 

Apjának, Sisen-Itza papnak levágott feje hevert a szikla előtt, s az üveges, 
halott szempár rámeredt a holdfényben. 

Axa-Guam a sziklába kapaszkodott, úgy érezte, menten összecsuklik. 
Ata eszelősen felsikoltott. 
– Sisen-Itza tudomást szerzett a lázadásról, el akart menni a királyhoz, 

hogy bevádoljon téged és figyelmeztesse – mondotta Kuatzrom. – Addisirna 
azt mondta, tartsam vissza mindenképpen Sisen-Itzát, nehogy jelenthesse a 
rabszolgák összeesküvését. Nem tudtam másképp megakadályozni... Inkább ő, 
mint te. Gonosz úr volt... Azért vágtam le a fejét és hoztam el a zsákban, hogy 
ne ismerjék fel mindjárt a halottat... így történt... Megtettem, amit 
parancsoltak nekem... 

A tömeg némán hallgatta szavait. 
Axa-Guam leült egy kőre, arcát kezébe temette. 
Ata ijedten simult hozzá, nem merte nyíltan kimondani együttérzését. 
Az első döbbenet múltával az új helyzetről kezdtek beszélni a rabszolgák. 

Most már a király feltétlenül tudomást szerez a készülő lázadásról. Nagy árat 
kell fizetniük összeesküvésükért. Úgy határoztak, hogy azonnal cselekednek. 
Hosszú és heves vitában végül kidolgozták a lázadás tervét. Elhatározták, 
hogy megrohamozzák a Szent Dombot. De ekkor váratlanul 
Addisirna-Guandz lépett fel a sziklára. 

– Ez a terv rossz, nem megyünk vele semmire – jelentette ki határozottan. 
– Bátyám! – kiáltott fel Ata. 
Axa-Guam felkapta a fejét és értetlenül bámult Addisirnára. 
– A csatornák felől nagyon erős a Szent Domb védelme. A hidakat 

felvonhatják. Hullákkal kell feltölteni a csatornákat, ha át akartok jutni rajta. 
Akik átjutnak, azokat a bronzkopják erdeje fogadja. Ezt a részt csak egy 
kisebb sereg rohamozza meg, hogy elvonja a védők figyelmét. A fő erők 
kerülő úton közelítik meg és a hegyek felől támadják a Szent Dombot. A 
királyi palotához is ez a legrövidebb út. De előbb fegyvert kell szereznünk. 
Arra gondoltam... 

Nem tudta befejezni a szavait. Heves földlökés rázta meg a sziklákat, majd 
végighullámzott a völgyön, köveket görgetve mindenfelé. 

– Hacsak addig a földrengés le nem rombolja a Szent Dombot – tette 
hozzá. 

Szavai azonban belevesztek a felbolydult, izgatott tömeg lármájába. A 
rabszolgák szétszéledtek és a történteket tárgyalták. 

Axa-Guam, Ata, Addisirna és Guamph megindult az úton. 



– Bocsáss meg, Axa, hogy akaratlanul is apád halálát okoztam!... Azt 
hittem, Kuatzrom értelmesebb... 

Axa-Guam komoran bólintott. 
Rátértek a néptelen mellékútra. Ata megszorította AxaGuam kezét, 

vigasztalni szerette volna. 
– Te is... a felkelés mellé álltái? – kérdezte Axa-Guam. Azt akarta mondani 

“közénk álltái”, de a rabszolgák szavai után nem merte ezt a kifejezést 
használni. 

– Én nem hiszek a felkelésben! – felelte Addisirna. – A magam célját 
akarom elérni, s ezt őszintén meg is mondom. 

Azzal előhúzta inge alól Szel üzenetét és Axa-Guamnak nyújtotta. 
“Atyám férjhez ad Assur királyához – olvasta Axa-Guam. – Hamarosan 

utaznom kell. Egy rabszolgától megtudta, hogy találkoztam veled az 
Aranykertben, és nagyon megharagudott. A Sólyomfészekbe záratott. Szel.” 

Axa-Guam ismerte a Sólyomfészket. Tulajdonképpen börtön volt, ahová a 
királyi ház tagjait zárták. A királyi palotából föld alatti járat vitt a hegyhez. A 
hegy belsejében csigalépcső vezetett egy terembe, amelyet nagy magasságban, 
kiugró sziklába vájtak. A szikla szinte a szakadék fölött lebegett. Innen 
lehetetlen volt megszökni. 

– Csak a palotán keresztül juthatok Szélhez. Nincs más utam! – szólalt meg 
Addisirna. 

Mindketten hallgattak, mindkettőt a maga gondja foglalkoztatta. 
– Hagyd az egészet! – mondta Guamph Axa-Guamnak. Ata erősebben 

megszorította a kezét és fürkészően nézett a szemébe. 
Ő pedig nagyot sóhajtott, viszonozta a lány kézszorítását, és színtelen 

hangon válaszolt. 
– Már nem állhatok félre. 
 
Atzro-Sanu és Kritzna 
 
Atzro-Sanunak, a Legnagyobb Titok őrzőjének magas fallal bekerített 

palotája magányosan állt a Poszeidón templom mellett. 
Az emeletes palota alsó szintje a föld alá épült. A felső szinten voltak a 

mesés pompával díszített fogadótermek. Szemkápráztató arany istenszobrok, 
drágakövekkel kirakott bútorok, háromlábú áldozati oltárok álltak itt. 

Atzro-Sanu csak nagy ritkán tartózkodott itt fent. Legfeljebb hajnaltájt jött 
fel a bronztáblák mellett átvirrasztott éjszaka után friss levegőt szívni. 
Ilyenkor elüldögélt a nyitott teraszon, hunyorgó szemmel bóbiskolt vagy 
elmélkedett. A rabszolga idehozta szerény reggelijét, a két lapos, sótlan kis 
cipót meg a kehely forrásvizet. 



Mihelyt a nap erősebben sütött, visszatért föld alatti termeibe. Itt mindig 
egyenletesen hűvös volt, kitűnő szellőzéssel frissítették a levegőt. A nappali 
fény csiszolt tükrökön megtörve hatolt be a szobába, s a tükrök követték a nap 
mozgását. Ámbár Atzro-Sanu nem igényelte a nappali világosságot, mindig 
éjszaka dolgozott. 

Az alsó szint teljes ellentéte volt a felsőnek. A fehér márványfalak 
dísztelenek voltak. A szobákat szinte szegényesen, csak a legszükségesebb 
fabútorokkal rendezték be. Két leopárdbőr takarta az igénytelen faágyat. A 
hosszú szobasorok falai mentén bronztáblákkal megrakott polcok sorakoztak. 
A számozott polcokon levő bronzlapokat szintén osztályozták és 
sorszámozták. Csupán ez a könyvkatalógus elfoglalt egy egész szobát. 

Éjszaka volt. 
Atzro-Sanu fa karosszékében ült egy hosszú asztalnál. A mécses fénye 

bearanyozta az asztalon a halomnyi bronztáblát. Atzro-Sanu, tenyerével 
beárnyékolva a szemét, figyelmesen olvasott. Mellette egy fiatal pap ült, 
Kritzna, a tanítványa. Szokatlanul nagy volt a csend, egyetlen hang sem 
hallatszott fentről. 

Az aggastyán hátradőlt a karosszékben, félig lehunyta a szemét, majd 
halkan megszólalt. 

– Szegény Atlantisz. 
Kritzna nem merte megtörni a csöndet. 
– Öreg vagyok... száznegyvenkilenc éves. Ideje nyugalomra térnem – 

folytatta hosszú szünet után Atzro-Sanu. 
– Téged választottalak, Kritzna. Terád bízom Atlantisz Legnagyobb Titkát. 

Ifjú vagy, fiatalabb a többieknél. Ámde lelked erős és gondolataid merészek. 
Készen állsz-e, hogy megtudd az igazságot? Készen állsz-e, hogy az igazság 
nevében megválj attól, mi néked a legdrágább? 

– Készen állok! – jelentette ki Kritzna határozottan. 
– Halld hát: a Legnagyobb Titok az, hogy semminemű titok nincsen. 
Kritzna értetlenül meredt a papra. 
– A tömeg, sőt még a király és az alsó papság számára is rengeteg titkunk 

van. Tudunk betegségeket gyógyítani. Ismerjük a csillagok járását. Még azt is 
tudjuk, mikor lesz a nap- és holdfogyatkozás. Meg tudjuk idézni a halottakat. 
Mi kell több? Bizony, nagy a tudásunk, ám nincs benne semmi titokzatosság... 
Évezredeken át figyeltük az emberi betegségek lefolyását és feljegyeztük 
megfigyeléseinket. Számtalanszor kipróbáltunk – először beteg rabszolgákon  
– ezerféle füvet, főzetet és keveréket. Gyógyszereinktől ezrével pusztultak az 
emberek, némelyektől azonban meggyógyultak. Mindezt gondosan leírtuk, 
egybevetettük a feljegyzéseket, következtetéseket vontunk le belőlük. Vakon 
tapogatózva, tapasztalatokat gyűjtve teremtettük meg orvosi tudományunkat. 



Hogy miért csillapítja a lázat egy általunk ismert fa keserű kérgének főzete? 
Magunk sem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy gyógyító hatású... Évezredek óta 
figyelemmel kísérjük az égbolt csillagait, s feljegyezzük megfigyeléseinket. 
Aztán összehasonlítva ezeket, rájöttünk a törvényszerűségekre, több égi 
jelenség rendszeres ismétlődésére, ezért tudjuk megjósolni e jelenségek 
bekövetkeztét... Nincs más titkunk, csak a több ezer éves megfigyelés. De 
ezek is csak azért titkok, mert tapasztalatainkat féltve rejtjük a beavatatlanok 
elől. És csak ez ad nekünk hatalmat. 

– Hát a szellemidézés?... 
– Számtalan eszközt veszünk igénybe, hogy megőrizzük befolyásunkat és 

hatalmunkat. Mivel előre tudjuk, mikor lesz napfogyatkozás, azt mondjuk, 
hogy az istenek haragjukban elveszik a napfényt, s csak a mi könyörgésünkre 
adják vissza az embereknek. Ezáltal még a királyt is engedelmességre 
bírhatjuk. 

– És a király nem tudja? 
– A király hiszi a Titkot, éppolyan babonás, mint a legostobább rabszolga. 

Mi neveljük a királyokat... A szellemidézésről kérdeztél. Viaszfigurák 
tükörképe, amit gomolygó gőzre vetítünk, meg hallócső... Ez a kísértet. 
Egyszer majd elmagyarázom, hogyan csináljuk... 

Kritzna döbbenten figyelt. 
– Hiszen ez csalás! – szólalt meg rövid ideig tartó vívódás után. 
– Mi az igazság? Nem csapnak-e be tulajdon érzéseink? Aztán meg a nép 

szereti a csodát, a titkot, miért ne adnánk neki! Bizony csalás! De ez tette 
lehetségessé, hogy kizárólag a tudománynak szenteljük magunkat és sok 
mindenre rájöjjünk, ami hasznos a népnek... 

– Miért nem avatjuk be a tudományunkba a népet is? És mi jut mindebből a 
sok hasznos felfedezésből a rabszolgáknak? 

Atzro-Sanu elkomorodott. 
– A rabszolgáknak?... Ugyan ki bányászna a föld mélyében, ha a 

rabszolgák tudományokkal kezdenének foglalkozni? 
Kritznát azonban nem elégítette ki ez a válasz. Gondolatok és kétségek 

kavarogtak a fejében. S mikor kissé megnyugodott, megkérdezte: 
– És az... istenek? 
– Nincsenek! 
Kritzna úgy érezte, hogy leszédül a székről. Atzro-Sanu a szeme sarkából 

figyelte, s a csapást enyhítendő, így szólt: 
– Ha úgy tetszik, vannak, de nem olyanok, amilyeneknek a királyok meg a 

rabszolgák képzelik. A napot éltető ereje, melege és fénye teszi “istenné”. De 
egyetlen rabszolga sem végzi olyan pontosan a munkáját, mint ahogy a nap 
felkel, végighalad az égen és lenyugszik. Vajon csökkentheti fényét, avagy 



gyorsabban járhatja be útját? A nap nem isten, hanem az idő és a tér 
rabszolgája... 

Kritzna lehorgasztott fejjel hallgatta. 
Sápadt volt, sűrű szemöldöke összerándult, arcán az iszonyú szellemi 

feszültség és belső harc tükröződött. 
Atzro-Sanu figyelte, miként az orvos figyeli betegét, akin veszélyes 

műtétet hajt végre. 
– Jól tudom, Kritzna, hogy most nehéz... Kétségek gyötörnek és sokáig 

fognak gyötörni. De te leszel a győztes... És amikor elcsitul lelkedben a 
vihar... 

Egy rabszolga lépett be. 
Szokatlan dolog volt ez: tanítás alatt senki sem léphetett Atzro-Sanu 

szobájába. 
A pap összevonta szemöldökét, töpörödött ujjaival akaratlanul dobolni 

kezdett az asztalon. 
– Sürgős?... 
A rabszolga féltérdre ereszkedett. 
– Háromszor szentséges! A Nap Hírnöke és Elzair kér bebocsátást 

halaszthatatlan ügyben. 
– Jöjjenek! 
Elzair és a Nap Hírnöke lehajtott fejjel járult Atzro-Sanu elé, aki felemelte 

karját és megáldotta őket. 
– Beszéljetek,.. 
– Háromszor szentséges! – kezdte Elzair. – Eddig nem mertelek 

háborgatni... Régóta nyugtalanítanak már a szokatlan égi jelenségek... Mintha 
a csillagok elhagyták volna a helyüket... Útjuk már nem egyezik azzal a 
ponttal, melye két piramisaink és műszereink révén határoztunk meg... Arra 
gondoltam, vajon nem nagy csapások előhírnökei ezek a jelenségek? S most a 
Nap Hírnöke olyan dolgokról tájékoztat, amelyek igazolni látszanak 
aggodalmaimat... 

– Szólj! – nézett Atzro-Sanu a Nap Hírnökére. 
– Háromszor szentséges! Szokásos ellenőrző körutamon jártam 

birtokainkon, az adókat szedtem be. S mindenfelé szörnyűséges látvány 
fogadott. Az Atlantisztól keletre és nyugatra vulkánok pusztítanak a 
szigeteken. Rengeteg város pusztult már el a lávafolyamtól és földrengésektől. 
Reng a föld, leomlanak az épületek, az emberek pedig rohangálnak, mint a 
rémült birkák... 

– Szegény Atlantisz!... – suttogta ismét Atzro-Sanu. – Igazat szóltál, Elzair! 
Megfigyeléseid összefüggésben vannak azokkal a szomorú eseményekkel, 
amelyekről a Nap Hirnöke beszél. Mégis tévedsz, Elzair. A bolygók nem 



hagyták el helyüket, a mozdulatlan csillagok is ugyanúgy mozdulatlanok, mint 
azelőtt voltak. 

– De a megfigyeléseim? Ellenőrizd magad! Ez az igazság. A saját 
szememmel láttam!... 

– És te a szemednek hiszel? – s Kritznához fordulva, hozzátette: – Jól 
figyelj! Ékes példa ez az “igazságodra”. Miként vélekedsz, Elzair, ha egy 
kehely erős bor után úgy látod, hogy forog körülötted minden? 

Elzair elvörösödött. 
– De én... józan voltam... 
– Nem erről van szó! Vajon azt hiszed-e, hogy az oszlopok mozdultak el a 

helyükről vagy pedig a tulajdon fejedben keresed az okot? Most is így van. 
Nem a csillagok mozdultak el, hanem a piramisok, azért nem egyeznek a 
csillagok megszokott járásával a piramisok csúcsai és a műszereid. 

Elzair megdöbbent. 
– De a piramisok mozdulatlanul állnak a földön! 
– És a föld?... Nem egyszerűbb azt feltételeznünk, hogy a föld mozdult el. 

nem pedig az egész égbolt? Aminthogy így is van. A föld alatti tűz erői 
megváltoztatták a föld helyzetét, emiatt mozdultak el megfigyelő pontjaid. 
Épp az imént olvasgattam azokról a jelenségekről, amelyek az évezredekkel 
ezelőtti földrengést megelőzték. Ugyanígy kezdődött akkor is... Először a 
szomszédos szigeteken törtek ki a tűzhányók. E szigetek kisebbek 
Atlantisznál, és a föld alatti tűz könnyebben tör a felszínre. Számtalan 
megfigyelésem alapján arra a következtetésre jutottam, hogy szörnyűséges 
katasztrófa közeledik felénk!... Atlantisz pusztulásra van ítélve!... A Nap 
Hírnökének szavai csupán azt jelentik, hogy közelebb vagyunk a 
katasztrófához, mintsem gondoltam... Elzair és a Nap Hírnöke lesújtottan állt. 
Csak Kritznát hagyták hidegen a hallottak: “a föld alatti erők” benne magában 
dübörögtek. 

– Holnapra hívjátok össze a Főtanácsot... Ha már a szerencsétlenséget 
nincs erőnk elhárítani, a menekülésről még gondoskodhatunk. 

– Kritzna! Jelentsd a palotában, hogy összehívjuk a Főtanácsot. 
Az ifjú pap felment, és kilépett a palota márvány mellvédjére. 
Alatta a holdfényben tündökölt, illatárban fürdött.Atlantisz. A város felől 

zene és dalfoszlányok szálltak felé. A távolban egyenletesen ringatózott az 
óceán. 

Mindebből azonban Kritzna semmit sem vett észre. A fejét fogta, s 
meggyötört arccal álldogált a holdfényben. “Hazugság, csalás minden... 
Istenek nincsenek, és titkok sincsenek... Csak önző, kapzsi papi kaszt van, 
amely hét lakat alatt őrzi a tudományt, csakhogy uralkodjék a népen és 
dúskáljon...” 



Pillantása az egyik aranyszoborra tévedt, mely csillogott a holdvilágban. 
Egyszerre iszonyatos düh ragadta el, és a Napistent lelökte a talpazatról. 
A szobor csörömpölve gurult végig a márványlapokkal borított padlón. 
 
A rabszolgafelkelés 
 
A papság és a királyi udvar régóta tudott a készülő rabszolgalázadásról, de 

a felkelés időpontját még nem ismerte. A Szent Domb nyugodtan várta a 
fejleményeket. 

Mindeddig a hasonló lázadások nem veszélyeztették az “államot”, illetve 
uralkodó kasztjait: a királyi házat, a papságot, a hadvezéreket. Ezek a 
felkelések leginkább szervezetlen lázongásokra hasonlítottak. 

Ám ezúttal másképp alakultak az események. A rabszolgákjóval napkelte 
előtt, még a sötétség leple alatt, csöndben, zajtalanul elhagyták a bányákat. 
Ugyanilyen zajtalanul és meglepetésszerűen ütötték le súlyos 
bronzcsákányaikkal a felügyelőket és őröket, kik hangtalanul dőltek el, mint a 
zsákok. 

Egy órába sem telt, a Fekete Város a felkelők kezén volt. Az eseményeket 
a néma sötétség leplezte. 

Az utakra és ösvényekre őröket állítottak, hogy feltartóztassák a netán 
életben maradt felügyelőket és őröket, nehogy fellármázhassák a Szent 
Dombot. De ez csak elővigyázatosság volt, mivel a Fekete Városban egyetlen 
őr, egyetlen munkafelügyelő sem úszta meg ép koponyával... 

A rabszolgák a régi bányáknál gyülekeztek. 
Itt tartózkodott a felkelés vezérkara. 
– Ha nem is győzünk, mindenesetre éreztetjük a Szent Dombbal a 

rabszolgák növekvő erejét – mondta Komisz a tömegnek. – Kardokra és 
kopjákra van szükségünk, bármi áron fel kell fegyverkeznünk. A raktárakat 
felfegyverzett katonaság őrzi. Lapáttal meg csákánnyal nem verjük le őket. A 
gyárban sok a kész fegyver, és ez itt van kéznél. Kisebb egység őrzi, mint a 
raktárt. Ezzel talán könnyebben elbánnánk, de félő, hogy már első 
támadásunkkor jelzőtűzzel riasztanák és segítségül hívnák az ügyeletes 
légiókat. Olyan gyorsan és zajtalanul kell elfoglalnunk a gyárat is, mint ahogy 
a Fekete Várost elfoglaltuk. De hogyan? 

– Úgy tudom – szólt közbe Axa-Guam –, hogy napkelte előtt váltják a 
gyári őrséget. A váltás a Sárkány útján jön. A két forrásnál a völgyön vezet át 
az út. Ezen a félreeső helyen megtámadjuk az egységet, végzünk a katonákkal, 
magunkra öltjük vértezetüket. Azután elmegyünk a gyárba és átvesszük az 
őrséget, így a kezünkbe kerül a gyár a fegyverekkel együtt. 

– Tudod a jelszót? – kérdezte Addisirna. 



– “Kígyó és Nap.” A tervet elfogadták. 
Először a két forrásnál, a Sárkány útján ütköztek meg. A rabszolgák 

átengedték az egységet, elvágták a visszavonulás útját, és egyszerre három 
oldalról, elölről, hátulról és balról támadtak rájuk. Jobb oldalon meredek 
szikla zárta el az utat. 

A harcokban edzett atlantiszi katonákat váratlanul érte ugyan a támadás, de 
szívósan ellenálltak. A pajzsok megvédtek őket a kövektől. Kopjáik 
hosszabbak voltak a lapátoknál, csákányoknál, leszúrták a rabszolgákat, akik 
sebet sem tudtak ejteni rajtuk. De a rabszolgák számbeli fölényben voltak. 
Könnyűszerrel leszoríthatták volna az egységet a szakadékba, ám nekik a 
fegyver, a páncélzat kellett. A kopjak megakadtak a rabszolgák testében, de 
mielőtt visszahúzhatták volna, tíz kéz is megragadta a nyelét, rá sem hederítve 
a rájuk zúduló csapásokra. Lassacskán a lázadók kezébe kerültek a kopjak. Az 
út szűk volt, a katonák nehezen mozogtak. Miután elvesztették kopjáikat, 
kardot rántottak, ám a kopjás rabszolgák szemlátomást fölénybe kerültek, hisz 
a kardok rövidebbek voltak a kopjáknál. Egymás után estek el a katonák. 

Az egység sorsa meg volt pecsételve... 
Egy-két óra múlva halomra ölve hevertek az úton a katonák, egy sem 

maradt életben. A rabszolgák lerángatták a holttestekről a fegyverzetet, a 
forrásnál lemosták a vért, azután felöltöztek. 

Axa-Guam magára vette a parancsnok páncélját; utóvédet hagyva hátra, 
elindultak. 

A gyári “őrségváltás” sikerült. A két egység parancsnoka tisztelgett, és a 
leváltott osztag csörtetve indult visszafelé az úton. Mire a csata színhelyére 
értek, a rabszolgák már ledobálták a holttesteket a szakadékba, megtisztították 
az utat, eltakarították az ütközet nyomait. 

A kisszámú belső őrséggel könnyen végeztek. A hatalmas 
bronzfegyvergyár tehát a felkelők kezébe került. 

Hétezer kész kardot és kopját, azonkívül ötezer már használható, de még 
fényezetlen fegyvert találtak. A rabszolgák ujjongtak. Soha, egyetlen felkelés 
sem kezdődött még ilyen sikeresen. Egyre jobban bíztak benne, hogy legyőzik 
a Szent Dombot. 

Közeledett a hajnal, igyekezniük kellett, hogy elfoglalják a fegyverraktárt 
és még napkelte előtt elinduljanak a fő erők a hegyekbe. 

A felfegyverzett, immár nagy katonai erőt képviselő rabszolgák gyors 
iramban közeledtek a fegyverraktárakhoz. Páncélzatuk megtévesztette az 
ottani őrséget. 

– Ki közeledik? – kérdezte az előreküldött őr. 
– Erősítés, Ketzal-Kootl, atlantiszi főparancsnok utasítására – válaszolta 

Axa-Guam. 



A rabszolgahad fele már szerencsésen átjutott a hídon, amikor rájöttek a 
cselre. S ez is csak a rabszolgák gondatlansága miatt történt, mert egyesek – 
akiknek nem jutott fegyver – túlbuzgóságukban csákánnyal követték a 
csapatot. Észrevették őket és riadóztatták az őrséget. De már elkéstek. 
Összecsaptak a kardok, a bronzfegyverek csörömpölése felverte az éjszaka 
csendjét. Az atlantiszi katonák ezúttal is szívósan védekeztek, de a rabszolgák 
visszaszorították őket a hatalmas fegyverraktár belsejébe. Minden talpalatnyi 
földért harcolniuk kellett. Recsegve törtek be a nehéz raktárajtók, 
benyomultak a félmeztelen rabszolgák, s kifelé már teljes fegyverzetben 
jöttek. Győztek! 

Bent a raktárban meg a tágas, köves udvar végében kisebb csoportok még 
csatároztak, de a felfegyverzett rabszolgasereg már gyors menetben haladt a 
hegyi út felé, hogy megkerülje a Szent Dombot. Útközben kisebb ütközeteket 
vívtak az őrcsapatokkal, de ez már nem tudta feltartani lendületes 
előrenyomulásukat. 

A fegyvertelen, tehetetlen rabszolgák egyetlen éjszaka alatt veszélyes 
hadsereggé váltak, amelynek tizenhatezer kardja és kopjája volt. 

Bármilyen elővigyázatosak voltak, a raktárnál dúló ütközet nem 
maradhatott titokban. A fegyvertár a Szent Domb tövében volt, és az éjszaka 
csendjében fent jól lehetett hallani a csatazajt. De ugyanez a csatazaj tette 
lehetővé, hogy a fő erők messzire jussanak a hegyekben, anélkül, hogy 
észrevehettek volna őket. Félszemű és Addisirna vezette ezeket az egységeket. 
Komisz és Axa-Guam kisebb erőkkel a Szent Domb ellen intézett támadást. 
Nagyon nehéz feladat jutott nekik: a leginkább megerősített oldalról támadtak, 
s nekik kellett felfogniuk a legjobb atlantiszi légiók, a “Neptun lovagok” és a 
“Legyőzhetetlenek” csapásait. 

A reggeli nap sugarai már beragyogták a Szent Dombon a paloták és 
templomok bronzlemezeit, amikor Axa-Guam és Komisz csapataival eljutott a 
körcsatornához, a Szent Domb tövéhez. A hidakat felhúzták. Túlnan, mint 
valami bronzfal, lángolni látszott a csatorna partja, annyi fegyveres katona állt 
ott csatarendben. 

A rabszolgák csüggedten nézték az ellenfél kopjaerdejét... A csatorna 
útjukat állta. 

De egyik oldalon sem tartott sokáig a néma várakozás. A csatorna partjánál 
rengeteg kishajó horgonyzott. Komisz a hajókra mutatott, s megkezdődött a 
munka. A rabszolgák egy helyre lökdösték a dereglyéket, kisebb vitorlásokat, 
és bár a túlpartról kopjákat hajigáltak feléjük, úszó hidakat állítottak össze. A 
part másfél embernyi magas volt, ez azonban nem jelentett akadályt. A 
rabszolgák végigrohantak a hidakon, s egymás vállán kapaszkodtak fel a 
partra. Kopjákkal lökdösték le őket. Hamarosan hullahegy magasodott a 



hajókon, a parton, a többi rabszolga ezen kúszott felfelé. A csatorna vizét 
vörösre festette a vér, hullák lebegtek a víz színén. De a legfontosabbat 
elérték: átjutottak a túlsó partra, mielőtt a zenitre ért volna a nap. Legtöbbjük 
először tette lábát a Szent Dombra. A katonák a csatorna melletti széles térre 
húzódtak, hogy szabadabban mozoghassanak, és elkezdődött a hosszadalmas, 
szívós ütközet. 

Az atlantiszi katonák sokkal előnyösebb helyzetben voltak, mivel 
magaslaton álltak, a rabszolgák viszont lent zsúfolódtak össze a szűk téren, 
hátuk mögött a csatornával. Csak úgy kaptak erősítést, ahogy előre haladtak a 
téren. Mozgásukat akadályozták a hullák. A rabszolgák szemlátomást 
lankadtak, az atlantiszi katonák fokozták a nyomást. Elérkezett a pillanat, 
amikor a rabszolgahadat már-már visszaszorították a csatornába. Komisz és 
Axa-Guam az első sorokban harcolt. Komisz hátrafordulva látta, hogy a 
rabszolgák egyre hátrálnak. 

“Vége!” – gondolta. 
De ebben a pillanatban az atlantiszi katonák között is zavar támadt. Hátsó 

soraik sietve visszavonultak. 
Később kiderült, hogy a hegyi fronton kétségbeejtő volt az atlantisziak 

helyzete. Addisirna és Félszemű lavinaként zúdult le a hegyről, és 
megközelítette a királyi palotát. Oda vonták vissza a katonákat erősítésnek. 
Axa-Guam és Komisz osztaga fellélegzett. Kisvártatva újra támadásba lendült 
és lassacskán felszorította az ellenséget a Szent Dombra. 

De ekkor olyan események történtek a Szent Dombon, amelyek eldöntötték 
a felkelés sorsát. 

Guan-Atagueragan király a felkelés kitörésének éjszakáján adott 
búcsúfogadást a Napünnepről elutazó vazallus királyok tiszteletére. 

Még egyszer el akarta kápráztatni vendégeit az udvar gazdagságával és 
pompájával, ezért a föld alatt levő smaragdteremben tartotta a fogadást. A 
hatalmas terem falait csupa válogatott drágakőből rakták ki, melyek csodálatos 
virágokat meg tájakat ábrázoltak. 

Topáz nap ragyogott a bronz égen, krizopráz fák zöld lombja tükröződött a 
smaragd tavakban. Sárga, rózsaszín berillkövek, tüzes rubinok nyúltak fel 
virágkoszorúkba fűzve a krizolit fűből. 

A trón a falnál állt, amelyet egészen beborítottak a különféle színárnyalatú, 
mozaikszerűen rakott smaragdok. Szó szerint smaragdból volt a fal, s folyosó 
választotta el a fő faltól. A folyosón kandeláberek sorakoztak, fényük 
rendkívüli hatást keltve szűrődött át a smaragdon. 

Már jelentették a királynak a felkelést. A szertartás elhúzódott, hogy a 
Szent Dombon rendet teremthessenek a fogadás végéig. A királyi 



vendégeknek nem kell tudniuk a felkelésről. Könnyű volt titokban tartani, 
mivel fentről semmilyen zaj nem szűrődött be a smaragd terembe. 

Ám a felkelők bejutottak a rejtett terembe is. 
Mielőtt a csatornától elvezényelt katonák a hegyi front segítségére 

siethettek volna, Addisirna és Félszemű emberei elfoglalták a palotát. A 
kardok már a szomszéd teremben csattogtak. S egyszer csak fegyveres 
rabszolgák rontottak a smaragdterembe. A királyi díszőrséggel együtt maguk a 
királyok is kénytelenek voltak kardot rántani. 

Csak Guan-Atagueragan ült még a trónján, és szobormereven figyelte a 
küzdelmet. De a szíve nyugtalanul dobogott. Az udvari őrség és a királyok 
bátran harcoltak, soraik azonban egyre ritkultak... Atlantisz királya 
farkasszemet nézett a halállal... 

S abban a pillanatban, amikor már az utolsó palotaőrök viaskodtak a 
rabszolgákkal, a királynak eszébe jutott a menekülés útja. Atlantisz királyához 
méltón, büszkén akarta fogadni a halált, de a menekülés gondolatára lehullt 
róla a fenség álarca. Leszaladt a trón lépcsőin, kihúzta nehéz bronzkardját, 
amelynek markolatát briliánsokkal rakták ki, és lendületesen belevágta a 
smaragd falba! Néhány kardcsapás és megnyílt a fal. Mint a borsószemek, úgy 
gurultak végig a smaragdok a mozaikpadlón. A király beugrott a résen. 

Néhány rabszolga a nyomába eredt, de ekkor az egyik meglátta a padlón a 
hatalmas smaragdokat. Lehajolt, felmarkolta a köveket és a páncélja alá 
dugdosta. Az utána rohanó rabszolgák belebotlottak. Az emberrakás elállta a 
nyilast. 

S közben elmenekült a király... 
Félszemű dühösen ordítozva rohant a behasított falnál késlekedő 

rabszolgákhoz, de hiába ütötte-verte őket. Addisirna kardjával hadonászva 
próbált rendet teremteni, de ez sem segített. Minthogy nem láttak maguk előtt 
többé ellenséget, szétszéledtek a palotában, megkezdődött a fosztogatás. A 
raktárakban hatalmas boros amforákra leltek. Behorpasztott pajzsokba 
öntötték a bort, s a csatározásba belefáradt rabszolgák mohón ittak, majd 
részegen dőltek végig a padlón... 

 
A rabszolgafelkelés bukása 
 
A papok, mihelyt tudomást szereztek a felkelésről, összehívták az egyik 

piramisban a Tanácsot. Itt biztonságban voltak, a palotákat és a piramisokat 
összekötő föld alatti járatokról csak kevesen tudtak. Szolgáik révén 
tájékozódtak a harc állásáról. 

Bár kiadták a parancsot a hadvezéreknek, hogy haladéktalanul fojtsák el a 
lázadást, odafentről nem valami biztató hírek érkeztek. 



A harc még nem dőlt el. 
Atlantisz peremvidékein erős helyőrségek állomásoztak. Bevetésükkel 

egykettőre elfojthatták volna a felkelést. De most már a csata minden órája 
érzékeny veszteséget okozott a papoknak, hiszen a felkelők a palotáikban 
fosztogattak, és közben pusztultak “ingó vagyonnak” számító rabszolgáik is. 

A kormánycsapatok csak napnyugtakor tudtak végleg győzni. Félszemű és 
Addisirna hadserege visszaszorult a hegyekbe, majd szétszéledt az erdőkben. 
Félszemű elesett a királyi palotában, holttestét feldarabolták a “Neptun 
lovagok”. Addisirna-Guandznak nyoma veszett. 

Miután legyőzték a rabszolgák fő erejét, az atlantiszi katonák Komisz és 
Axa-Guam seregének maradványaira vetették magukat. A rabszolgákat 
visszaszorították és bekergették a csatorna vizébe, ahol elnyelték őket a 
hullámok. 

Egy kisebb csoport, Komisszal az élén, feldühödött oroszlánként 
védelmezte a hidakat, hogy fedezze a visszavonulást. 

Végül Komisz is elesett. A Szent Dombot megtisztították. Csak kisebb 
rabszolgacsoportok maradtak. A katonák hajszolták őket, bekergették 
udvarokra és zsákutcákba, és kegyetlenül legyilkolták valamennyit. 

Axa-Guam elszakadt Komisz csapatától. Karján és a fején megsebesült. 
Üldözői elől menekülve megállt a főpap, Atzro-Sanu palotájának 

bronzkerítésénél, s a keskeny bronzkapunak vetette hátát. 
Szédült a vérveszteségtől és a fáradtságtól. Gépiesen, félig eszméletlenül 

forgatta kardját, hogy elhárítsa a kopjadöféseket. 
Majdnem hanyatt vágódott, mikor váratlanul megnyílt mögötte a kiskapu. 

Csapdát sejtett; hirtelen megfordult, s Atzro-Sanu tanítványát pillantotta meg 
maga mögött. Kritzna megragadta a karját, s berántotta a kapun. Abban a 
pillanatban ott termett egy katona. A pap kirántotta Axa-Guam remegő 
kezéből a kardot és fejbe sújtotta a katonát. Azon nyomban elterült. De már ott 
volt egy másik, és hosszú kopjáját beledöfte Kritzna mellébe. 

– Csukd be a kaput! – nyögött fel Kritzna és összerogyott. Axa-Guam 
becsapta a kaput, rátolta a nehéz bronzreteszt. Kritzna szeme elhomályosult. 
Sebéből, szájából ömlött a vér. 

– Meghalok... jobb is így... hazugság és csalás minden... az élet is csalás – 
hörögte. – Hagyj, menekülj... 

Feje oldalra billent, a testén enyhe remegés futott végig. Axa-Guam 
elvánszorgott. Nem gondolt menekülésre... 

Semmire sem gondolt. Túlságosan összetört testileg és lelkileg. 
A fal mögül a távolodó csatározás zaja, ordítozás, nyöszörgés hallatszott. 
Itt a kertben viszont csönd és béke honolt, mint mindig. 



A legyezőpálmák lombjai lángolni látszottak a lebukó nap fényében. A 
virágok illatoztak. Az élénkzöld falombok között aranylánccal odakötött 
fehéresrózsaszín és vöröseszöld papagájok ugrándoztak, rikácsoltak. 

– Jó reggelt, Atzro-Sanu – kiáltotta az egyik éles hangon Axa-Guam után. 
Továbbment a homokkal felszórt sárga utacskán, a fehér liliomok és 

tubarózsák között. Megszédült édeskés, erős illatuktól. 
Az egyik terebélyes narancsfán szelídített majom ült, elmerülten 

bontogatva egy nagy, érett gyümölcs héját. Amint észrevette Axa-Gaumot, 
leszakított még egy narancsot, és mulatságosán makogva megdobta vele. Mint 
narancssárga labda gurult végig a gyümölcs a sárgás úton. 

Axa-Guamnak hirtelen eszébe villant, hogy tegnap óta egy falatot sem 
evett. Lehajolt a narancsért, élvezettel harapott bele illatos, édes puha húsába. 
A majom utána kiáltott valamit a maga érthetetlen nyelvén. 

Önkéntelenül elmosolyodott, bólintott a majomnak, az meg barátságosan 
visszabiccentett neki. S bármily furcsa, egyszerre könnyebb lett a szíve. 

A márványmedencénél levetette a nehéz páncélt, megmosakodott a hűs 
forrásvízben. Máris szabadabban, kényelmesebben érezte magát a rövid, 
fekete papi tunikában, melynek mellrészén aranyszállal hímzett napkorong 
ragyogott. Élvezettel heveredett le a zöld fűben, kinyújtóztatva megfáradt 
tagjait. 

“Ha sebeim nem sajognának, egészen jól erezném magamat” – gondolta. 
Kellemes bágyadtság lett úrrá rajta. Önkéntelenül lehunyta szemét, 

elszunnyadt. 
De egyszerre felriadt. Mintha meglökték volna. Gyorsan felült. 
Ata! Mi lehet vele?... Hogyan történhetett, hogy eddig nem gondolt rá? Ata 

kérlelte, hogy hadd harcoljon mellette. 
– Sok rabnő ragad fegyvert és megy a Szent Dombra, hogy győzzön vagy 

meghaljon... Nem tudok itthon maradni. Erős vagyok, melletted akarok lenni. 
De Axa-Guam hajthatatlan maradt. Végül is rávette a lányt, hogy maradjon 

otthon, mert ha vele lenne a csatatéren, állandóan őt féltené, nem tudna másra 
figyelni, ami vesztüket okozhatná és a felkelésnek is ártana. 

Ata könnyezve búcsúzott el tőle tegnap éjjel a régi bányákban... 
“Mi van vele?... Csak nem indult keresésemre és nem ölték meg őt is az 

atlantiszi katonák?” 
Felpattant. Lesietett az úton, aztán átmászott a falon és lefelé indult a Szent 

Dombról. 
Halott apja palotája mellett vezetett a legrövidebb út. 
Kicsit tétovázott, de végül határozottan elindult ezen a rövidebb úton. A 

környéket már megtisztították a rabszolgáktól. Olykor katonákkal találkozott. 



A Szent Dombon csak kevesen tudták, hogy ő részt vett a felkelésben. Nem 
tartóztatták fel, hiszen a papi kaszt ruháját viselte. 

Apja palotájánál önkéntelenül lelassultak léptei. 
A palota egyik oldala az útra nézett, súlyos oszlopai a bronzkerítés fölé 

emelkedtek. 
Hirtelen megtorpant, elállt a lélegzete. 
Anyja állt az egyik ablakban, ősz haja csapzottan lógott, szeme 

kifejezéstelenül meredt rá. Megismerte, ujjal mutatott rá, és eszelősen 
felkacagott. 

– Itt van!... Itt van!... – kiáltozta. – Te kígyó! Te kígyó! Hová dugtad apád 
fejét? Agusatze kéri... Csinálná már a múmiáját, de fej nélkül nem lehet, nem 
lehet. Add vissza apád fejét!... Add vissza!... 

Két rabnő megragadta a karjánál fogva és elvonszolta az ablaktól. 
Axa-Guam befogta fülét és futásnak eredt, de anyja hangja mindegyre 

üldözte: 
– Add vissza apád fejét! 
Csak akkor nyugodott meg kissé, amikor leért a hídhoz. Szegény anyja!... 

Az apja feje?... Ott van a régi bányákban. Azt sem tudja, vajon eltemették-e? 
 
Ata halála 
 
A Fekete Városban még nem csitult az izgalom. Az utakon rabszolgák 

nyüzsögtek. Itt nem üldözték őket az atlantiszi katonák. A Szent Dombot 
megtisztították, egyébként a rabszolgáknak nincs hová menekülniük a 
büntetés elől. 

A tágas téren, a két út kereszteződésénél, felismerte egy rabszolga. 
– Nézzétek már! Itt van! Megjött Axa-Guam, a rabszolgák királya! 
– Áruló! 
– Gyilkos! 
A tömeg körülvette. Kövek repültek felé. Felbőszült asszonyok az öklüket 

rázták. 
– Add vissza meggyilkolt férjemet! 
– Megölted a fiam! 
– Hol van a bátyám? 
Egy trák rabszolga hozzáugrott és leütötte. Leroskadt egy kőrakásra. A 

rabszolga felültette és fejébe nyomta piros süvegét. 
– A rabszolgák királyának megkoronázása! – ordította. Egyre szorosabb 

lett körülötte az embergyűrű. Kőzápor hullott rá. Sápádtan, véresen ült előttük 
a piros süvegben, nézte a tömeget, de nem látott semmit. 



– Mit bámuljuk annyit? – hördült fel az egyik kopjás berber rabszolga. – 
Az ő ereiben tán nem ellenségeink vére folyik? Menjetek odébb! 

A rabszolgák félrehúzódtak. A berber megcélozta Axa-Guam mellét és 
elhajította a kopját. 

De nem őt találta el, mert ebben a pillanatban kétségbeesetten felsikoltott a 
tömegben egy nő, egy test Axa-Guam és a repülő kopja közé lendült. 

Ata volt. A kopja átdöfte a mellét. 
Keserves kínnal Axa-Guam felé fordította fejét, s csak ennyit tudott 

mondani: 
– Életem... – Vér buggyant ki a szájából. Aztán elnémult. 
– Ata! – üvöltött fel Axa-Guam. De elhagyta az ereje. Elvesztette 

eszméletét, legurult a kőrakásról a holttest mellett. 
Ata halálát látva az elnémult tömeg hátrább húzódott. 
De a berber rabszolgát felbőszítette, hogy elrontották jól irányzott dobását, 

mely becsületére válhatott volna. 
– Halál rá! Ennek a lánynak a halála is az ő lelkén szárad! – ordította, és 

Axa-Guamhoz ugrott. Néhány rabszolga követte. 
– Megálljatok, kutyák! – lépett elő váratlanul Guamph, mintha a földből 

nőtt volna ki, s védelmezőn állt a két test elé. 
A rabszolgák megtorpantak. Guamph apót jól ismerte és tisztelte mindenki 

a Fekete Városban. 
– Menj innen, öreg! – szólalt meg kissé lehiggadva a berber rabszolga. 
– Emberek vagytok vagy állatok? – ordított Guamph. – Kevés vér folyt 

még? Öljetek hát meg engem is! Hol voltál, amikor a Szent Dombot 
ostromolták? – nézett a berber rabszolgára. – Aki rabszolga ott harcolt, egy 
sem emelne kezet Axa-Guamra: akárki is volt, velünk együtt harcolt és vérét 
hullatta érettünk, mint bármelyik rabszolga. Hol szerezted a kopját, Sirna, 
amivel Axa-Guamot akartad megölni és az unokámat ölted meg? Az úton 
szedted fel, a csata után! Ismerlek téged és a bandádat. A felügyelők lábánál 
csúsztok, beáruljátok a fajtátokat, ha fojtogatnak minket. Mikor meg 
harcolunk, csak uszítjátok a többieket, de ti otthon kuporogtok, lesitek, ki lesz 
a győztes. Mindnyájan könnyebben élhetnénk, ha nem lennének ilyenek a 
földön, mint ti vagytok. Te mersz ítélkezni a legyőzött felett? 

A berber rabszolga zavartan eloldalgott. 
– Figyeljetek hát, rabszolgák! Axa-Guam elvesztette az apját – folytatta az 

öreg. – Anyja megháborodott. Szerette ezt a lányt, aki most itt fekszik 
előttetek, kopjával a szívében. A Szent Dombra többé nem mehet vissza... 

De az emberek nem hallgatták végig, hirtelen szétrebbentek és futni 
kezdtek a bástyák felé. Lovas katonák tűntek fel az úton, lassan közeledtek a 



Szent Domb felől. Öt perc alatt kiürült a tér. Nem hallatszott más, csak a 
bronzpatkók csattogása a köves úton, meg a fegyverek csörömpölése. 

Büszkén és öntelten, mint győztesek közeledtek az atlantiszi katonák, 
pillantást sem vetve a kőrakásnál fekvőkre; túl sok holttest hevert az úton, a 
roskatag öregemberen pedig nem volt mit nézni. 

Halálos csönd volt. Csak az alkonypírban csillogó kék hátú legyek 
zümmögtek Ata sebe fölött. 

Guamph elvonszolta az útról Axa-Guamot, Ata holttestét pedig elrejtette 
egy bokor mögé. 

Axa-Guam magához tért. 
Guamph a vállára tette a kezét. 
– Ne haragudjál rájuk, no – intett a bányák felé. – Nagyon nehéz megint 

járomba kerülni... Jusson eszedbe, magam is haragudtam rád, amikor a 
rabszolgák felszabadításáról beszéltél. Mikor lesz az?! Lesz-e egyáltalán? 
Valamikor, sok-sok ezer év múlva talán feljön a mi csillagunk is és 
begyógyulnak sebeink. Csakhogy akkor mi már nem leszünk, s talán Atlantisz 
is eltűnik, hogy nyoma sem marad... Nem fogja tudni senki, hogy mi is 
véreztünk a rabszolgákért, és az évezredek távolából köszöntjük azokat, akik 
szerencsésebbek lesznek nálunk... 

– Adj innom... – hörögte Axa-Guam és felnyögött fájdalmában. 
 
A halálra ítéltek 
 
A Főtanács a királyi palota réztermében ülésezett. A falakat az atlantiszi 

királyok hőstetteit megörökítő réz féldomborművek meg bronzfegyverek 
borították, a durván megmunkált ősi szekercéktől a legújabb, tükörfényes 
kardokig és páncélokig. Olyan volt a terem, mint egy múzeum. Atzro-Sanu 
főpap kivételével együtt volt már a Főtanács minden tagja. 

A király nem várt a főpapra. Magas bronztrónusán ült, körülötte félkörben 
helyezkedtek el a Főtanács tagjai. 

– A Nap nevében és akaratomból – nyitotta meg a tanácskozást. – Hallatlan 
dolog történt Atlantiszon. A fellázadt rabszolgák szentséges életemre törtek. A 
csőcselék meggyilkolta vendégeimet és a királyokat. Csak Assur királya 
menekült meg a szörnyű haláltól, mert utánam futott. No meg szeretett 
testvérem, Atzor királya, mivelhogy gyengélkedett, és nem tartózkodott a 
palotában. 

A felkelésben – óh, mily szégyen! – részt vett az egyik pap fia is. Az apa a 
fejével fizetett fia árulásáért... A két főkolompos, Axa-Guam-Itza – sújtson le 
rá az istenek haragja – és Addisirna-Guandz rabszolga – hogy nyíljon meg 
alatta a föld – még nem került elő. Ki az oka ennek. Ketzal-Kootl? 



– Előkerítjük őket, háromszor nagy... – hajtotta le fejét a fővezér. 
– Ha élve vagy holtan nem kerülnek elő, mire a nap háromszor eltűnik az 

Oroszlán szikla mögött, nem látod meg a negyedik napkeltét, Ketzal! 
– A rabszolgák pedig... – A király dühösen felpattant, ami egészen 

szokatlan megszegése volt az udvari előírásoknak. – Dühöm határtalan. Azt 
akarom, hogy a rabszolgák minden nemzedéke megemlegesse, mit jelent 
Atlantisz királyának haragja. Kiirtatom őket, mind egy szálig. Úgy 
megkínoztatom őket, hogy még a föld is beleremeg. Megparancsolom, hogy új 
rabszolgákat szedjenek gyarmatainkon. Ezeket pedig halálra ítélem. Mind egy 
szálig. 

Ketzal-Kootl nagyot sóhajtott. 
– Múljék haragod, háromszor nagy... A rabszolgák elmenekültek a Fekete 

Városból... Úgy elrohantak, hogy a dagasztóteknőkben ott maradt a 
kenyértészta. Az erdőkben bujkálnak. Csak az aggastyánok, a vénasszonyok 
meg az árvák maradtak itt... 

– És te, vén eb, nem tudsz a nyomukra bukkanni? Árulás! Árulók, 
összeesküvők vagytok mindnyájan!... Be kell keríteni az erdőt! 

– Megtörtént! 
– Vadászkutyákkal kell felkutatni minden ösvényt. 
– Keresik őket, sokat már el is fogtak. 
– Irtsák őket, mint a vadakat. Öntse el vérük Atlantiszt. Hirtelen mozgás 

támadt a teremben. 
Négy templomszolga hozta óvatosan Atzro-Sanu főpapot. 
Kísérőire támaszkodva lassan szállt ki a fekete hordszékből, megáldotta a 

királyt, majd helyére ment. De nem ült le. A királyra nézett. 
– Háromszor nagy, erős, legyőzhetetlen! Atlantisz uralkodója az istenek 

akaratából! Öreg szívemet bánat szaggatja, szememet elönti a könny, a 
nyelvem nem engedelmeskedik... De a halhatatlan istenek megparancsolták, 
hogy tudassam véled: szörnyű szerencsétlenség közeleg Atlantisz felé. Ó jaj, ó 
jaj... Mindnyájan vetkeztünk az istenek ellen és lesújt ránk haragjuk. 

Guan-Atagueragan elsápadt. 
– Gyorsabban szólj, mit akarsz mondani? – siettette fakó hangon. 
– Kimondatott Atlantiszra a halálos ítélet... Elpusztul egy iszonyú 

föld-rengéstől. Tűz emészti el. Tegnap éjjel az istenek tudatták velem, hogy 
elkerülhetetlen Atlantisz pusztulása. A lángoló és rettenetes Napisten egy 
harcos alakjában jelent meg előttem. Mind az olvadt bronz, olyan volt a 
ruhája, és orcájának fénye elvakította a szememet. S így szólt hozzám: 
“Meneküljetek!... Meneküljön mindenki, amíg nem késő. Mert kő kövön nem 
marad, és elpusztul minden teremtett lény. A tűz felégeti, az óceán elnyeli 



Atlantiszt. S a tenger hullámai összecsapnak ott, hol egykor a hatalmas hegyek 
állottak. Es a századok elmossák Atlantisznak még az emlékét is.” 

Atzro-Sanu fenyegető hangon beszélt, és szavaitól mindenkiben 
megdermedt a vér. 

A király a trón karfájába kapaszkodva hátradőlt, lehunyta szemét. Arca 
bosszúsan megrándult. 

– Hazudsz, öreg! Mindnyájan hazudtok! Egyetlen szavatokat sem hiszem 
el! Meg akartok ijeszteni. Csak tán nem azért, mert megnyirbáltam a 
jövedelmeteket? 

– Nem mentheti meg semmi Atlantiszt! Közeleg a harag szörnyű napja! – 
kiáltott fel Atzro-Sanu. 

S mintegy szavai bizonyságául, megrengett a föld. 
A mécsekben imbolyogtak a lángnyelvek; némelyik kialudt. Csörömpölve 

hullottak le a falakról a bronzfegyverek. Megingott a trón és meginogtak a 
papok székei. Elrepedt a főfal. Kettévált a mozaikpadló az ajtótól a terem 
másik végéig. Az egyre keskenyedő repedés a trón lábáig ért. 

Guan-Atagueragan iszonyodva meredt a repedésre, úgy érezte, mintha 
kígyó kúszna felé, mely el akarja nyelni. 

Kintről ordítozás, rémült asszonyok és gyerekek rívása hallatszott, de a 
teremre nyomasztó csönd telepedett. Olyan váratlan volt az egész, olyan 
borzalmas és érthetetlen, hogy agyuk képtelen volt felfogni. A király egyetlen 
szót sem tudott kiejteni, csak hipnotizáltán bámulta a baljós repedést. 

Aztán jött a második földlökés. Lezuhantak a falról a még fennmaradt 
fegyverek. 

A király felkelt trónjáról, s megfeledkezve az udvari előírásokról, az 
ablakhoz lépett. Friss, sós, tengeri levegő csapott az arcába, valamelyest 
kitisztult tőle a feje. 

Letekintett a Szent Domb tövében elterülő Atlantisz fényeire. 
– Szegény Atlantisz! – suttogta Atzro-Sanu szavaival. Megtörten, 

zavarodottan fordult vissza. Végignézett a papokon. 
– Mit tegyünk? – kérdezte. 
A Főtanács tagjai felugráltak székeikről és zajongani kezdtek. Semmi nem 

maradt a tanácskozás ünnepélyességéből. Hadonászva, egymás szavába vágva, 
egyszerre beszéltek mind. Csak Atzro-Sanu őrizte meg a nyugalmát. 

– Csöndesebben! – intette le őket – Minő szégyen! Nem vagytok 
rabszolgák! Ha nem őrizzük meg nyugalmunkat, ki fog gondoskodni 
megmentésünkről? 

Hirtelen elcsöndesedtek. Zavarban volt mindenki. 
– Atlantisznak vége – folytatta a főpap. – Menekülésünkre kell 

gondolnunk. Pillanatot sem vesztegetve készülnünk kell az útra; magunkkal 



kell vinnünk fegyvereinket, hadseregünket. Ez az első és legfontosabb, hogy 
újból megteremthessük hatalmunkat... Sok barátunk elfordul tőlünk és 
ellenségünkké válik. Magunkkal kell vinnünk kincseinket, állatainkat meg a 
kenyérnek való gabonamagvakat. Flottánk csak a hadsereget tudja 
elmenekíteni... A Szent Domb lakói és a szabad polgárok számára hatalmas, új 
hajókat kell építeni. Viharok, óriási esőzések lesznek, a hajókat tehát úgy kell 
megépíteni, hogy kiállják a megpróbáltatásokat! Minden perc drága, azonnal 
munkához kell látni. 

– De hát ki fogja a hajókat építeni! Ki végzi el a készülődés nehéz 
munkáit? A rabszolgák szétfutottak! – szólt közbe Kuntinasár. 

– A rabszolgákat vissza kell hozni – válaszolt Atzro-Sanu. – 
Kegyelmezzünk meg nekik és fogjuk munkára őket. 

– Soha! – kiáltott fel gyűlölettel a király. – Megbocsátani a lázadóknak? A 
királygyilkosoknak? Soha! A katonákat fogjuk munkára! 

– Elég dolguk lesz nekik is! – szólt közbe bátorságra kapva Ketzal-Kootl. – 
Meg aztán... a katonáim? Miféle asztalosok meg hajóácsok lennének belőlük? 
A katonák csak a kardhoz értenek! Hosszú ideig eltart, míg valamilyen 
mesterséget megtanulnak. 

– Nincs most idő bosszúállásra... – szólt közbe Atzro-Sanu. – Nincs más 
választásunk: vagy megbocsátunk a rabszolgáknak, vagy velük együtt 
elpusztulunk. 

– Inkább elpusztulunk, mintsem megkegyelmezzek nekik! – hajtogatta 
makacsul a király. 

– Akkor hát... legyen meg szent akaratod. Felkészülünk a halálra – mondta 
Atzro-Sanu, és bozontos szemöldöke alól hamiskásan nézett a királyra. 

– De... én megmenekülhetek! – mondta nagy sokára a király. 
– Igen, neked sikerülhet. De mi lesz véled hadsereged, papjaid, fegyvereid 

nélkül, készletek és arany nélkül? Úgy fogsz hajladozni, mint nád a szélben. 
A király vívódott. 
– Mert nézd... – folytatta Atzro-Sanu. – Bosszút akarsz állni? Úgysem 

menekülhetnek előle. Kegyelmet ígérhetünk. De senki sem akadályoz meg 
minket, hogy csak annyi rabszolgát vigyünk magunkkal, amennyire az úton 
meg az új helyen kezdetben szükségünk van. A többieket itt hagyjuk, majd 
megígérjük nekik, hogy visszajövünk értük. Hidd meg, biztosabban eléri itt 
őket az istenek haragja, mint Ketzal-Kootl kardja. Egy sem marad életben... S 
ha majd megtelepszel az új helyen és új rabszolgákat szerzel, végezhetsz az 
Atlantiszról odavitt lázadókkal. Igaz?... 

A király a homlokát ráncolta, s foga között szűrve a szó.t, végül kinyögte: 
– Ám legyen!... Ketzal-Kootl! Küldj hírnököket az erdőkbe. Hirdessenek a 

nevemben kegyelmet. 



 
A repülő sárkány 
 
Futárok járták az atlantiszi városokat és falvakat. A szerencsétlenség 

hírnökei megfújták a templomtereken a bronzkürtöket és ekként szóltak a 
rémült tömeghez: 

– A haragvó istenek pusztulásra ítélték Atlantiszt!... A király parancsára 
felszólítunk mindenkit, jöjjön munkára... Sürgősen fel kell készülnünk a 
menekülésre!... 

Poszeidonisz megbolygatott hangyabolyra hasonlított. Rémült, sápadt 
emberek rohangáltak az utcákon, mintha tűzvész lenne. A közös baj ledöntötte 
a kasztok korlátait, az emberek közelebb kerültek egymáshoz. Vadidegenek 
szólították meg egymást. 

– Hallotta? 
– Hallottam! Szörnyű!... 
Mintha mindenki elvesztette volna a fejét. Az emberek holmijaikat 

válogatták, félredobták a szükségeseket, becsomagolták a fölöslegest, 
összevissza rohangáltak, még enni és aludni is elfelejtettek. Egyeseken furcsa 
bénultság lett úrrá: némán üldögéltek és süketek voltak, mint a szobrok. Az 
asszonyok zokogva szorították mellükre gyermeküket. így ment ez több napig, 
mígnem a Szent Domb megszervezte a mentési munkálatokat. 

A rabszolgák komoran tértek vissza az erdőkből, hitték is, meg nem is a 
“királyi kegyelmet”, de nem volt más választásuk. Egy részük nem ment 
vissza a Fekete Városba; egyesek azért, mert nem hittek Atlantisz 
elkerülhetetlen pusztulásában, mások úgy vélték, jobb szabadon meghalni, 
mint újra rabszolgának lenni. 

A közeli veszély mintha megtízszerezte volna az emberek erejét. 
Éjjel-nappal dolgoztak, csak néhány órát aludtak. 

Végeláthatatlan szekérsorok vonultak a hegyi utakon, építőanyagot 
szállítottak az erdőkből a hajógyárakba. Emberek, állatok estek össze, de 
félrelökték őket, és lázas sietséggel folytatták a munkát. 

Fegyvereket, mindenféle limlomot, háziállatokat zsúfoltak az elkészült 
hajókba, sőt még vadállatokat is, mert az atlantisziak lehetőleg mindent meg 
akartak menteni, ami az új helyeken majd napfényes hazájukra emlékezteti 
őket. Minden szabad polgár két pár háziállatot, illetve baromfit és két pár 
vadállatot vihetett magával. 

Az új dokkok már nem is látszottak a sok ezer épülő hajótól, melyeket zárt 
fedélzetekkel építettek, hogy védjenek a viharok és felhőszakadások ellen. 

De hamarosan kiderült, hogy bármily megfeszítetten és lázasan dolgoznak 
is, az elsőnek kifutó hajókkal csak jelentéktelen töredékét szállíthatják el a 



rengeteg kincsnek, amit évezredek alatt felhalmoztak Atlantiszon. A király és 
a papság kincstára kimeríthetetlennek látszott. Elhatározták, hogy 
mindenekelőtt a legértékesebb és legkisebb helyet elfoglaló rakományokat 
szállítják el. És ha a katasztrófa később következik be, majd folyamatosan 
elszállíthatják a hátrahagyott javakat is. De erre vajmi kevés reményük volt. 
Hogy az uralkodó kasztok mérhetetlen vagyonának akár a töredékét is 
elszállítsák, nemcsak a rabszolgákat kellett hátrahagyni, a biztos halálra 
kárhoztatni, hanem a szabad atlantiszi polgárok egy részét is. A Szent Domb 
mégis megígérte a lakosságnak, hogy a katasztrófa előtt az utolsó rabszolgáig 
mindenkit elszállítanak. Ezzel akarta elejét venni a pániknak és a felkelésnek. 

Végre útra készen állt a királyi ház. Az uralkodó család tagjai a királyi 
palotában gyülekeztek, mielőtt hajóra szálltak volna. Már csak Szel hiányzott, 
őt még mindig a Sólyomfészekben őrizték. Most érte küldtek, ám a küldönc 
zavartan jött vissza; Szel eltűnt a Sólyomfészekből. 

Vőlegényét, Assur királyát elkeserítette a hír, Guan-Atagueragan pedig 
őrjöngött. Nagy reményeket fűzött az assur király és leánya házasságához. 
Atlantisz királyának most nagyon nagy szüksége volt a hatalmas vazallus 
barátságára, támogatására. Vajon vazallus marad-e? Vajon sikerül-e legalább a 
barátságát megtartani?... 

A király azonnal színe elé parancsolta Szel dajkáját, Gu-Sir-Tzat. 
A vénasszony megjelent a király villámló tekintete előtt, földig hajolt, s a 

ruhája aljával törölgette könnyes szemét. 
– Hol van Szel? – förmedt rá a király. 
– Háromszor nagy... – borult térdre Tza. – Ne haragudj a te rabszolgádra... 

Nem vétettem semmit... Úgy vigyáztam rá, mint a szemem fényére, de tegnap 
éjjel leereszkedett a hegyről egy repülő sárkány... Denevér szárnya volt, a lába 
meg mint az oroszláné. Az orrlyuka füstölgőit, a szája tüzet okádott... Szel az 
erkélyen üldögélt, a hűs esti levegőn. A sárkány egyszerre karmai közé kapta 
és a magasba emelkedett vele... Én belekapaszkodtam Szel palástjába, mire a 
sárkány engem is felemelt... De a palást lecsúszott Szel válláról és 
lepottyantam én is... Ez minden, ami Szélből megmaradt... – S e szavakkal a 
király lába elé tette Szel ezüstliliomos, halványkék selyempalástját. 

Mindenki döbbenten hallgatta a történetet. De a király gyanakodva nézett a 
papokra. 

– Miként vélekedsz erről, Kuntinasár? 
– Háromszor nagy... Nem tudom, mit mondjak. Szel nem szökhetett meg... 

Talán elrabolták... 
A király gondolataiba merült. Lám, egyik baj jön a másik után... Csak nem 

azért büntetik az istenek, mert a papokkal vitázott?... Büszkeség és félelem 
viaskodott a szívében. S a félelem győzött. 



– Legyen meg az istenek akarata!... – S a papokhoz fordult: – 
Imádkozzatok hozzájuk, hogy ne üldözzenek minket haragjukkal. Én pedig... 
megteszek mindent, amit csak tehetek. Visszaadom jogaitokat... A hajók 
várnak bennünket. Elmegyünk, de keressétek tovább Szelt. Talán sikerül 
megmentenünk... 

Nagyot sóhajtva fordult a rabszolgák felé: 
– Hordszéket!. 
S Atlantisz utolsó királya leereszkedett az egyenletesen ringatózó arany 

hordszékben a Szent Dombról, hogy soha többé ne térjen vissza. 
 
Az «Aranykor» 
 
Axa-Guam lassan gyógyult. Lázálmában sokáig a felkelést emlegette. 

Végül elmúlt a láza. 
– No fiam, jobban vagy? – kérdezte gyöngéden Guamph apó. 
Axa-Guam körülnézett. Az egyik régi bányában feküdt. Gyönge fény 

szűrődött a bejárat felől. 
– Három hete rejtegetlek ebben az egérlyukban az üldözők elől. Eleinte 

nagyon veszélyes volt, de most annyi a gondjuk, nem érnek rá veled törődni. 
Addisirna járt itt. Nappal jött. Hívott, menj az erdőbe, azt mondja, ott csönd 
van... 

Mihelyt megerősödött, Axa-Guam elindult Addisirnához. Guamph 
elkísérte. Éjszaka mentek, rejtett ösvényeken, égbe törő fatörzsek között; 
valamikor régen ilyen fatörzsekből faragták a templomok hatalmas oszlopait. 
Most a hajóépítésre használták őket. 

– No hiszen, nagy kópé az én unokám! Olyasmit talált ki, hogy... De majd 
meglátod! – fecsegett Guamph apó, s fogatlan szája nevetésre húzódott. 

A fatörzsek között tűz égett egy barlang előtt. Közelebb érve meglátták 
Addisirnát, éppen zergét forgatott a nyárson. 

– Hahó! – kiáltott Guamph apó. 
Addisirna felpattant, a kardjához kapott. De, hogy felismerte őket, elébük 

sietett. 
Jó barátként köszöntötte egymást a két ifjú. 
Hangjukra egy nő lépett ki a barlangból. 
Axa-Guan hátrahőkölt meglepetésében, ahogy megismerte: 
– Szel hercegnő!... 
– Csakugyan ő az – mondta Addisirna. – A feleségem! – tette hozzá boldog 

zavarral. 
– Hát te hogyan kerültél ide, Szel?... 



Letelepedtek a tűz köré, és Addisirna elmesélte Axa-Guamnak, hogyan 
ragadta el Szelt a “repülő sárkány”. Rég elhatározta, hogy bármi lesz is, 
elrabolja Szelt. A palotán keresztül nem tudott bejutni. S akkor 
megkockáztatta az utolsó lehetőséget. A Sólyomfészek fölött a hegycsúcsra 
erősített egy kötelet, s azon ereszkedett le az erkélyig. De a kötél legalább két 
könyökhossznyival rövidebb volt. Visszamászott, a bokájára kötötte a kötelet 
és fejjel lefelé ugrott le. Most már kinyújtott karjával elérte Szel kezét. A lány 
edzett, erős és ügyes volt, maga mászott fel a kötélen. Addisirna meg utána. 
Hogy a dajkát megmentse a király haragjától, odakiáltotta még neki: “repülő 
sárkány” rabolta el a hercegnőt. 

– Így szakítottam le az Aranykert elérhetetlen rózsáját – fejezte be a 
történetet, s vidáman nézett Szélre. 

Axa-Guam mit sem értett e szavakból, Szel azonban boldogan mosolygott 
Addisirnára. Guamph apó készülődni kezdett. 

– No, gyermekeim, ideje indulnom... Tzalna már biztosan zsörtölődik. 
Aztán majd látogassátok meg az öreget! Ha kifutott minden hajó, gyertek le a 
hegyekből. Jó itt, csak nagyon hideg van... Azt beszélik a papok, hogy 
Atlantiszt elemészti a tűz. Nemigen hiszek én nekik! Eh, reng a föld, 
megrepedezik, de majd megunja. Épp elég földrengést értem már meg! A 
földet jól megépítették, elhihetitek nekem... Őrizzenek benneteket az 
istenek!... 

S már el is tűnt a sötét erdőben. 
Axa-Guam a szomszédos barlangban húzta meg magát. 
Nehezére esett látni a boldog párt. Újra felszakadt a seb, amit Ata 

elvesztése okozott. 
Megpróbált belefeledkezni a munkába, naphosszat vadászott. Addisirna és 

Szel – a szerelem mindig önző – nem bánta Axa-Guam vadásszenvedélyét. Az 
ifjú biztosította élelmüket, ők pedig egész nap együtt lehettek. “Aranykor” 
köszöntött rájuk. Annyira betöltötte szívüket a szerelem, hogy meg is 
feledkeztek a katasztrófáról. Körülöttük pompázott az ember nem járta 
természet. Messze lent olyannak látszott a hatalmas Poszeidonisz, mint egy 
játékváros. Még távolabb a kék fátyolba burkolózó óceán tündöklőit. 
Kesernyés füvek és fenyőfák illata aradi a liszta hegyi levegőben, az örök hó 
közelsége enyhítette a hőségei. 

Kiváltképp gyönyörűek voltak a napkellék. A sokféle madár éneke, a 
hajnalpír és az óceán lükrén aranyfolyó gyanánl szélömlő napsugár olyan 
elragadtatással töltötte el szívüket, hogy lérdre borultak a felkelő nap előli, 
feléje nyújtották karjukal és önfeledten énekelték a Nap himnuszát Nem 
vallásos napimádal voll ez, hanem őszinte lelkesedés, amelyet a világ 
szépsége kelteti bennük... 



Aztán fáradtan, gyakran sebektől vérezve, előkerüli AxaGuam, és friss 
húst, elejtett vadak lenyúzott bőréi hozta a vállán. 

Miközben étvágygerjeszlő illalol árasztva sült a hús, AxaGuam 
vadászkalandjait mesélgetle... 

Észrevéllenül teltek a napok. 
Azl hitték, soha nem ér végei ez az “Aranykor”. 
De a kalaszlrófa jelt adott magáról. 
Már a vulkánkitörést megelőző napokban valahogy megváltozott az erdő 

éleié. A madarak kirepüllek fészkükből, és nyuglalanul vijjogva csapatostul 
szálllak az óceán felé. Óriásgyíkok, kígyók bújlak elő a kövek alól, sziszegve, 
tekergőzve menekültek lefelé. Hegyikecskék, rókák, nagyvadak suhantak tova 
a fák között. Bégetve, ordítva rohant minden állat egy irányba – lefelé! Fákat 
tördelve, iszonyatos üvöltéssel elrobogott egy magányos elefánt. A levegő 
szokatlanul nyugodt volt, szellő sem rebbent, mint vihar előtt. A föld azonban 
nem mozdult; néhány napja egyetlen földrengés sem volt. Az erdő lakóit 
mégis szokatlan nyugtalanság* fogta el. 

Addisirna és Szel kérlelte Axa-Guamot, hogy maradjon, ne menjen 
vadászni. 

– Szamárság! – nevetett Axa-Guam. – Miért ne vadásznék ma is! Nézzétek, 
csapatostul jönnek a kecskék. Isten veletek! Nemsokára visszajövök! – S 
jókedvűen tűnt el a sűrű bokrok között. 

Addisirna és Szel aggódva nézett utána. 
Axa-Guam kiért a tisztásra és meglepetten torpant meg: menekülő 

kecskenyájak lepték el az egész tisztást. Már éppen kinézte, melyik kecskét 
döfi le kopjájával, amikor a szörnyű földlökés ledöntötte a lábáról. A kecskék 
is elterültek, de rögtön felugrottak és panaszos bégetéssel, még nagyobb 
iramban futottak lefelé. A rengést szokatlan erejű robaj követte. Nem is hang 
volt már, Axa-Guamnak úgy rémlett, hogy megreped a dobhártyája. Újból 
elesett, kis híján elvesztette eszméletét. A földön fekve látta, hogy a 
legmagasabb hegygerinc fölött hatalmas gőzoszlop tör a magasba. A vulkán 
fülsiketítő dübörgéssel okádta a kisebb-nagyobb köveket. Az egyre 
magasabbra törő pára, víz és hamu mint valami esernyő lebegett a csúcs felett. 
Hirtelen elsötétült az ég. Néhány perc alatt fekete felhő képződött a vulkán 
fölött. Villámlott és mennydörgött, majd esőcseppek, kisebb kövek verték a 
fákat és a sziklákat. Valamennyire már hozzászokott a vulkán dübörgéséhez, 
amikor újabb hangra, egyre erősödő távoli zúgásra lett figyelmes. 

                                                
* Nemcsak az állatok és a madarak, de egyes emberek is ösztönösen megérzik 
a vulkánkitörés közeledését. – Larrison 



– Honnan jön ez a zúgás? – kiáltott fel Axa-Guam, és akkor meglátta, hogy 
a gőzoszlopokat és felhőket vörösre festi Valami... 

– Tűz!... Tűz és gőz, mely megolvasztotta a hegycsúcsokon az örök jeget! 
Nem tévedett. Kisvártatva már hatalmas vízesések zúdultak le a 

hegytetőkről, többtonnás köveket, fatörzseket, vergődő állatokat sodorva 
magukkal. 

Egy pillanat múlva az egyik vízesés betört a völgybe, amelynek magas 
peremén Axa-Guam állt, s elzárta a barlanghoz vezető utat. Már nem tudott 
átgázolni az őrült folyamon... Csak önmaga mentésére gondolhatott. 

A párafelhő lejjebb ereszkedett, fojtogató kén- és széngáz töltötte be a 
levegőt... Szédült... Néhány kő ütődött a testének. Felállt, a vállán levő 
leopárdbőrt a fejére húzta és rohant lefelé a hegyen, mely elválasztotta 
egymástól a két folyamot. 

A sziklába vésett Napisten-szobor útját állta a vízeséseknek, melyek 
kétoldalt zúdultak alá. A Szent Dombot nem öntötte el a víz, s Axa-Guam 
arrafelé rohant. 

Iszonyú erőfeszítéssel sikerült feljutni a Dombra. 
De itt újabb szörnyűség várta: az emberi téboly. 
A halálraítélt, hátrahagyott rabszolgák a Dombon gyülekeztek. Nem volt 

többé király, nem voltak papok, sem katonák... Szabadok, függetlenek és 
egyenlőek voltak mindnyájan. És elképesztően gazdagok... Hisz Atlantiszon 
még felmérhetetlen kincsek maradtak. A földrengés ledöntötte a rejtett 
kincstárak falait, s a templomokból, piramisokból, palotákból egyenesen az út 
sarába hullott az arany, a gyémánt, a smaragd. A tömeg eszét vesztette... A 
rabszolgák zsákokba söpörték a kincseket, verekedtek, raboltak és gyilkoltak 
értük. Ujjuk közt gyémántokat csorgattak, belemarkoltak a drágakövekbe, és 
mohón a szívükhöz szorították, vagy tébolyult nevetéssel szórták szét. A 
vulkán vörös fényében vércseppekként csillogtak a sárban a drágakövek. 
Mások magukra öltötték a pompás, arannyal hímzett, briliánsokkal kirakott 
nehéz papi ruhákat meg királyi öltözékeket, s magas koronával, tiarával a 
fejükön őrült táncot jártak”... S mindezt a vulkán szakadatlan dübörgése 
festette alá. 

“Mi lesz, ha valamelyikük felismer?” – gondolta Axa-Guam rémülten. 
De az emberek túlságosan zaklatottak voltak ahhoz, hogy bármit is 

felfogjanak. 
Axa-Guam félőrülten rohant a Fekete Város felé. 
“Guamph apó, Tzalna!... Mi lehet velük?...” 
Már a házuk közelében járt, amikor egy újabb rengés rázta meg a földet. 

Egyszerre hatalmas szakadék tátongott közte és Guamph apó háza között. 
Kénes pára gomolygott a föld mélyéből. 



A párafelhőben látta, hogy a szakadék túloldalán feltűnik Le, Addisirna 
húgocskája. 

A kislány hadonászva kiáltozott. 
Nem tudott segíteni rajta... A szél most elfújta a párát és így látta, amint 

egy hatalmas kődarab Le fejére hullott, s örökre elnémította a göndör hajú, 
csintalan kislányt. 

– Itt már nincs kit megmenteni! – kiáltott fel, és kétségbeesetten 
visszarohant a kikötőbe. Már csak egyetlen hajó volt a vízen. Az evezősök 
nekifeszültek a lapátoknak, de az ellenszél nehezítette a kijutást a nyílt 
tengerre. Axa-Guam a hullámokba vetette magát és úszni kezdett. A baljós, 
vöröses fényben, a felkorbácsolt hullámok közt rabszolgák feje tűnt elő. A 
hajó felé úsztak, de csak kevesen értek célba: egyeseket a hullámok nyeltek el, 
másokkal az égből aláhulló kövek végeztek. Akik egészen közel jutottak a 
hajóhoz, azokat jól irányzott kopjadöfésekkel leszúrták. Axa-Guam 
összeszorította a fogát és úszott. A sűrű sötétségben egyre magasabbra csaptak 
a hullámok. Az evezősök minden erejüket megfeszítették, lassan haladt előre a 
hajó. S akkor észrevették. Kopjak villantak körülötte. Lebukott, a víz alatt 
úszott a hajóig, és gyengülő kezével megragadott egy bronzgyűrűt. 

 
Atlantisz pusztulása 
 
Addisirna és Szel átvészelte az első vulkánkitörést. A barlang megvédte 

őket a kőzáportól, s a vízáradat – mint óriási zuhatag és vízfüggöny – oldalt 
zúdult alá. Vizük volt elég, s Axa-Guam gondoskodása révén valamennyi 
szárított gyümölcsöt és húst is tartalékoltak a barlangban. 

Axa-Guam azonban nyomtalanul eltűnt; Addisirna és Szel már el is siratta. 
Néhány nap múlva, amikor valamennyire leapadt a víz, előjöttek a 

védelmet nyújtó barlangból. Döbbenten néztek körül. A vidékre rá sem 
lehetett ismerni. A barlang körül még mindig kavargóit a zavaros áradat. Mint 
holttestek a csatatéren, körös-körül hatalmas fatörzsek hevertek. Csüggedten 
nézték a még álló, lombja vesztett, tört ágú fákat. A víz mély gödröket, 
sziklákat mozdított el, köveket, iszapot és hamuval kevert sarat hordott össze. 
A kidöntött fák és a hordalék közt felpuffadt állati és madár tetemek 
látszottak. 

Felbolygatott, torz és sivár lett a föld. Csak a szél süvöltött a halálos 
csendben. 

Komor, lehangoló volt az égbolt is. Elrejtőzött a nap, és a vastag gőz- és 
hamufelhő elborította a valaha kéken tündöklő eget. 

Atlantisz elveszítette színeit és pompáját... Addisirna úgy érezte, hogy egy 
szeretett lény szörnyűségesen eltorzult holttestét látja maga előtt. 



S e látvány a művészt és az embert egyaránt megrendítette. Most döbbent 
rá először, hogy Atlantisz pusztulása elkerülhetetlen. 

Összesimultak, mint két rémült, elhagyatott gyermek, és sokáig bámulták 
szótlanul az elpusztult világot... 

Szel arcán könnycseppek gördültek végig. 
Addisirna észrevette, és sietett őt megvigasztalni. 
– Ne szomorkodj! Nem veszett még el minden! Mi lett volna velünk, ha 

már korábban lementünk volna? Téged elragadtak és elhurcoltak volna 
messzire, rám pedig a biztos halál várt volna. De így együtt menekülünk. 
Lemegyünk a kikötőbe és körülnézünk, talán még maradt itt egy vitorlás. Ha 
pedig nem, ácsolok egy tutajt, vitorlát erősítek rá, és valahogyan átjutunk a 
keleti földre. Nem olyan nagy a tengerszoros, meg aztán sok kisebb sziget van 
benne.* 

Hajnalban útra kelünk... 
– Ó, bárha csak néhány napos haladékot adna a vulkán... Holnap, korán 

reggel elindulunk... 
De a vulkán nem adott haladékot nekik. Azon az éjszakán – Szel békésen 

aludt a földre terített prémeken, Addisirna pedig a menekülés tervét latolgatta 
–  újra működni kezdett a tűzhányó. A gőzkitörés csak a kezdetet jelentette.** 

Erős földlökés remegtette meg a barlangot. A boltozatról leszakadt egy 
nagyobb kődarab és az alvó Szel vállára zuhant, aki felkiáltott fájdalmában. 
Addisirna hozzáugrott és sietve kivitte a barlangból. 

A tűz fényénél rémülten látta, hogy eltörött a leány válla. Karjába kapva a 
drága terhet, máris indult volna. De merre menjen? Fölötte a meredek 
sziklafal, alatta a két zúgó ár, mely a sziklát megkerülve újból egyesült és 
elzárta az utat. Elképzelhetetlen volt, hogy éjszaka, Széllel a karjában, 
átgázoljon a köveket sodró, viharos áradaton... 

Óvatosan letette Szelt. 
Fülsiketítőn zúgott a szél, tombolt a vihar, a kövek dübörögve rohantak a 

zúgó áradattal, mennydörgött és zuhogott az eső... S egyszerre, minden egyéb 
zajt elnyomva, tompa moraj támadt a föld mélyében. A moraj erősödött, 
közeledett. A föld megemelkedett, lesüllyedt, ringott. A feltörő tűzszörnyeteg 
egyre rémisztőbben morajlott a föld mélyében, majd a természetfölötti erő 

                                                
* A keleti föld – Afrika, amelyet tengerszoros választott el Atlantisztól. 
Valamikor egységes egészet alkottak. Az Atlantisz és Afrika közötti kisebb. 
szigeteket Platón is említi. Ennek hitelessége igazolódott, mint sok egyéb is, 
amit Platón Atlantiszról írt. – Larrison. 
** A vulkanikus tevékenység legtöbbször gőzkitöréssel kezdődik, olykor be is 
fejeződik ezzel. De általában a gőzkitörést lávaömlés követi. – Larrison 



moraja hirtelen fültépő robbanássá változott. Az egész hegytető a felhők fölé 
repült. Az izzó láva erősödő fényében szikladarabok röpködtek a levegőben, a 
láva emelkedni kezdett a vulkánkráterben. Bíborvörös fény vonta be a 
felhőket, mintha vérrel öntözték volna le őket. A beroggyant vulkánhegy 
oldalán vakító fényfolt izzott fel: a megolvadt láva átcsapott a kráter peremén. 
Hamarosan érezhető lett forró lehelete. A felhevült levegő kén- és széngázzal 
telítődött, egyre fojtóbb lett. A kidobott hatalmas kövek visszahullottak a 
kráterbe, de a föld mélyéből feltörő, eddig visszafojtott gázok újra és újra 
kivetették a köveket. Mindez elviselhetetlen zajt, dübörgést, mennydörgést 
okozott, mintha egy óriási kovácsműhely munkálna lent a vulkánban. 
Addisirna és Szel körül kisebb kövek záporoztak. Addisirna döbbenten ült a 
földön, mozdulni sem tudott, s tébolyult tekintettel meredt a tűzhányó tetején 
növekvő, vakítóan izzó lávára. 

Az olvadt láva pedig, mint szikrázó nyakék, már az egész tűzhányót 
körülfolyta. Terjeszkedett, újabb és újabb vakító patakok szakadtak ki belőle 
és végigfolytak a gleccsereken. A jég sisteregve olvadt, a párát vörösre festette 
a vulkán fénye. A hegyről újabb viharos vízáradat zúdult alá. 

S amikor Addisirna már azt hitte, hogy minden elveszett, örömmel vette 
észre, hogy a lávafolyamot a föld, a víz és a levegő lehűti. Lejjebb már 
lassabban folyik, halványul, végül sötét kéreg képződik rajta. Egy darabig 
még fel-felizzott ez a kéreg, lassan-lassan azonban kihunyt. De hirtelen újabb 
lávafolyamok ömlöttek ki a kráterből és hihetetlen gyorsasággal végigfolytak 
a már megdermedt, fényes és forró láva felületén. Csak akkor lassultak le és 
kezdtek megdermedni, amikor elérték a lávatenger szélét és ráfolytak az 
egyenetlen, hűvös földre. S minden újabb folyam egyre lejjebb csúszott, egyre 
vastagabb lett a lávaréteg. 

A fojtó levegőtől és a súlyos seb okozta fájdalomtól Szel elvesztette 
eszméletét. 

Addisirna a karjában tartotta, mint egy gyermeket, s próbálta magához 
téríteni. 

– Csak reggelig bírjuk ki! – ismételte gépiesen. 
Nem tudta, hogy rég elmúlt a reggel, hogy már délután van, mert csak a 

vulkán vörös fénye világította meg az elsötétült eget és földet. 
Gőzfelhő kavargóit a vulkán felett, szinte lángolt a tűz fényében. Villámok 

cikáztak ebben a káoszban. A tűzhányó állandó dübörgése túlharsogta a 
mennydörgést. 

Nem várhatott tovább. Már nagyobb kövek hullottak körülöttük, egyre 
sűrűbben. Néhány eltalálta őket. Szel egyre nehezebben lélegzett. Arcát 
vörösre festette a fény, a rákövesedett fájdalom szinte élettelenné változtatta. 



Addisirna is fuldoklott, nyitott szájjal kapkodta a mérgezett levegőt. Érezte, 
hogy a forró eső veri hideg verejtékben úszó testét. Szédült, zúgott a füle, 
halántéka lüktetett... 

Nagy nehezen feltápászkodott, karjába vette az élettelen Szelt, de erőtlenül 
rogyott vissza... Az izgalomtól és a fáradtságtól reszketett a lába. A föld 
rengett, minduntalan kicsúszott a lába alól, majd hirtelen felpúposodott, hogy 
megroggyant a térde. Közel járt az ájuláshoz. Csak iszonyú erőfeszítéssel 
tudott erőt venni gyöngeségén. Állatbőrökkel takarta be Szel és a maga fejét, 
aztán elindult, de úgy érezte, hogy gyöngülő karjában egyre nehezebbé válik 
Szel teste. Lépten-nyomon elesett, hallgatta Szel lélegzését, aztán ment tovább 
a sóhajtozó, megnyomorított fák között, megbotlott a kövekben, a 
fatörzsekben és az állati tetemekben, míg útját nem állta a viharos áradat. 
Megtorpant, nem tudta, mitévő legyen. A víz kavargóit, dübörögtek az árral 
sodort hatalmas kövek az éles mederkanyarban. Visszafordult, mintha arrafelé 
keresné a menekülés útját. De a lávafolyam egyre lejjebb hömpölygőit, már 
majdnem elérte elhagyott barlangjukat... Dönteni kellett. 

Körülnézett, gázlót keresett. Aztán összeszedte minden erejét, s nekiindult. 
De az erős sodrás azonnal leverte lábáról, s Széllel együtt belezuhant a vízbe. 
Az ár kisodorta egy parti sziklára. Megütötte az oldalát, nagy nehezen mégis 
kimászott, lefektette Szelt a partra. A víz kissé felfrissítette. Éledezett Szel is. 

Addisirna megpihent, majd folytatta útját. Errefelé már ritkult a kőzápor, a 
fák még nem veszítették el minden levelüket, valamennyire felfogták a 
fojtogató gázokat. Addisirna könnyebben lélegzett és megszaporázta lépteit. 
De nem volt könnyű a járás, mert a föld változatlanul ingott a lába alatt. 
Hasadékokat, friss gyűrődéseket kerülgetett. Végre elérte a Szent Dombot. 

Itt már lecsillapodott a tébolyult izgalom, amelyet AxaGuam még látott. A 
legtöbb rabszolga a pincékben bújt meg. Az utcákon eszelős emberek 
bolyongtak. Nevetve ugrándoztak, hadonásztak vagy a hajukat tépték 
kétségbeesett üvöltéssel. Mások a földön ültek, mozdulatlanul, érzéketlenül 
bámultak maguk elé, akár a szobrok... 

Újabb rengés rázta meg a földet. A tűzhányóból füst és lángoszlop csapott 
fel a felhők fölé, ernyőként szétterült a kráter fölött, és gyorsan ereszkedni 
kezdett a földre. 

Addisirna már az első széllökésnél érezte, hogy a maró füstgomolyag 
mérgesgázokkal telítette a levegőt. Fuldoklott. A kikötőt már nem érhette el... 
Körülnézeti, s észrevette, hogy a Legnagyobb Titkok őrének, Atzro-Sanu 
főpapnak a palotája előtt áll. A kapu nyitva volt. Beugrott a kertbe, a palotába 
rohant és az ismerős folyosókon lesietett a föld alatti terembe. 

Itt tiszlább volt a levegő. De a falakat repedések szabdalták. Beszaladt a 
könyvtárba, és meglepetten torpant meg. A szoba mennyezete beszakadt, a 



nyílás fölött a vörös égbolt látszott. Élettelen rabszolgák feküdtek a padlón, 
Atzro-Sanu emberei, a lezuhanó mennyezet ütötte agyon őket. Az egyik 
asztalon bronztáblák feküdtek. 

Fekete papi ruhájában Atzro-Sanu ült az asztalnál. Most is nyugodt volt, 
szorgalmasan rótta stílusával a bronztáblát. 

– Te itt maradtál? – kiáltott fel meglepetten Addisirna. Atzro-Sanu 
felemelte a fejét, ránézett. Élénk, fekete szemében gunyoros sziklák gyúltak. 

– Ó! Hát lejött a hegyekből a repülő sárkány és elhozta az elrabolt 
galambot?... 

Addisirna letette Szelt a padlóra, s megpróbálta magához téríteni. 
– Hagyd őt! – szólt rá szigorúan Atzro-Sanu. – Az ájulás a természet 

értékes ajándéka, ne vedd el tőle ezt az adományt. Gyere ide! 
Addisirna engedelmeskedett. Betakarta Szelt, aztán a paphoz lépett. 
– Nem utaztál el? – nézett Atzro-Sanura. 
– Én Atlantisszal együtt halok meg – válaszolt a főpap nyugodtan, s 

elmosolyodott. – Meg aztán valakinek fel kell jegyeznie mindent. Az utolsó 
napok megörökítése nélkül nem lenne teljes Atlantisz története. 

– De mi értelme, ha elpusztul Atlantisz? – kérdezte Addisirna értetlenül. 
– Népek elpusztulnak, de az emberiség fennmarad* – mondta Atzro-Sanu. – 

Mondd el, mi történt veled és mit láttál, én pedig lejegyzem... Rabszolgáim 
mind elpusztultak, megfigyeléseim köre fölöttébb korlátozott. 

Volt valami parancsoló Atzro-Sanu hangjában. 
Addisirna kábultan beszélni kezdett. Atzro-Sanu szorgalmasan írt, időnként 

kérdéseket tett fel. 
A padló, a falak és a bútorok remegtek, a bronztáblák csörömpölve 

csúszkáltak az asztalon és dülöngélt a szék Atzro-Sanu alatt. A leomlott 
mennyezeten beesett az eső, a víz tócsákban állt a padlón, s összekeveredett a 
halott rabszolgák vérével. De Atzro-Sanu nyugodtan és serényen írt tovább. 

Már ide is beszivárogtak a fojtó gázok. Addisirna szédült. 
Nézte a padlót: valami történt a kőlapokkal, de ködös tudata már 

összekuszálta a képeket. Sehogyan sem tudott rájönni: álmodik-e, vagy 
valóban eltávolodnak egymástól a kőlapok. És akkor, hirtelen ráeszmélt, hogy 
ez nem álom és nem agyrém: hatalmas rés keletkezett a padlón, mely tátongó 
szakadékká szélesedett és elválasztotta Széltől, aki a túloldalon feküdt és 

                                                
* Atzro-Sanu tehát széles látókörű férfi volt; a történelem számára, 
“számunkra” írt, akik sok évezreddel később élünk. S nem is tévedett: 
megtaláltuk ezeket a feljegyzéseket, fel is használtam őket regényemben. Az 
atlantiszi. .bronzkönyvtár” tudományos értékét ma már ismeri a tudós világ. – 
Larrison 



elúszott a padlóval együtt. Meginogtak a vastag falak, majd recsegve-ropogva 
leomlottak. Atzro-Sanu is eltűnt tábláival együtt... 

Addisirna a padlón tátongó szakadékhoz ugrott, Szel után nyújtotta kezét, 
de valami a vállára zuhant, és ledöntötte a lábáról. A padlón fekve még látta, 
hogy a kettejüket elválasztó szakadék hihetetlen gyorsasággal növekszik. 
Messze eltávolodtak egymástól a falak, s előtűnt a tűzhányó meg az óceán. A 
padló felemelkedett alatta, s mielőtt végleg elvesztette volna eszméletét, még 
látta, amint kettéhasad a hegygerincen keresztül az egész szárazföld, az óceán 
egyik partjától a másik partjáig. A feltáruló mélységben tombolt a tűz, az 
óceán vize beleömlött a lángoló szakadékba, s hirtelen gőzzé vált, tovább 
szabdalta a földet, újabb tűzgócokat szabadított fel. Az elemek őrült 
tombolása... S az egész talán néhány pillanatig tartott. 

Addisirna a Szent Dombbal együtt iszonyú gyorsasággal repült fel a 
boglyas felhőkig, majd ugyanolyan sebesen alázuhant és elmerült az 
óceánban. S elmerült Poszeidonisz is, eltűntek a templomok, a piramisok, a 
világítótorony, a hegylánc, az emberek és az állatok. 

Bevégeztetett. 
Atlantisz egyetlen éjszaka alatt eltűnt. 
Hol egykor a “Boldogság Szigetek” virágzottak, földrésznyi nagyságú 

örvény kavargott. 
Lángok és gőzök törtek elő belőle, az égig ért már a tűzés vízoszlop. 
Lassan csitult el a víz és a tűz harca, mígnem az elpusztult Atlantisz fölött, 

kitördelt fákat, emberi és állati tetemeket úsztatva a hátán, megnyugodott a 
végtelen óceán. 

 
A halálhajó 
 
Nagy, minden eresztékében recsegő hajó sodródott a sebes áramlattal a 

viharos óceánon, a komor, ólomszínű ég alatt, mely csak baljós, borongós 
fényt árasztott. 

Úgy tetszett, hogy a bozontos fellegek rázuhantak az óceánra. Az őrült 
táncot járó óceán hatalmas hullámai pedig a felhőkig csaptak fel. Az orkán és 
a felhőszakadás, a hullámok, és a felhők összeakaszkodva járták vad táncukat, 
eggyé lettek az elemek iszonyatos káoszában. 

Az üvöltő szél és dühödten harsogó hullámok rázták a megviselt hajót, 
mely recsegett, nyikorgóit és úgy remegett, mint egy megsebesített vad 
végvonaglásában. Az orkán a fellegeket és a hullámokat űzte, a hullámok 
pedig a hajót kergették, s oly őrült sebességgel rohantak tova, mintha a 
világból akarnának kirepülni. Időnként tűzcsóvák hasították a sötét felhőket, a 



mennydörgés túlharsogta a vihar üvöltését. A villám egy pillanatra fénybe 
borította a tengert, majd iszonyatos sistergéssel a vízbe csapott. 

A villámok fényénél előtűnt a sötétből a hajó négy fedélzete, láthatóvá 
lettek az egymás mögött ülő, leláncolt rabszolgák. 

Halottak voltak valamennyien. 
Megmerevedett, begörbült ujjuk még szorította a nehéz evezők nyelét. 

Üveges tekintetükben a halálfélelem iszonyata ült. Testükről 
rongyfosz-lányokat cibált a szél. 

Valamennyien osztoztak a “Nap Országának” sorsában, mely rabságban 
tartotta őket. Az óceán mélye, a vulkánok tüze elpusztította a hatalmas 
Atlantiszt, s utána elpusztultak rabszolgái... S elpusztultak a menekülő papok 
is. 

Már csak egyetlen emberben pislákolt az élet. 
A hosszú, ősz szakállú, komor öreg, az egyetlen élő a vízen, a hajó orrában 

állt. Sötét, komor pillantásában a mélység lehelete érződött. Keményen 
kapaszkodott a rézkorongot tartó háromlábú oltárba. A pap fürkészőn bámulta 
a sötétséget, a még megmaradt világ'partját kereste, ahol hajója kiköthetne. 

Röpke pillanatokra előtűnt a felhők közül az égbolt, s az atlantiszi férfi 
megpróbált a csillagok után tájékozódni. 

A hajó azokhoz a flottákhoz tartozott, melyek elhagyták a halálraítélt 
Atlantiszt, amikor annak pusztulása már elkerülhetetlennek látszott. 

Egy hajó a sok közül... Vajon mi lett a többivel?... 
Az első atlantiszi flotta az uralkodóházat és a papok családjait mentette. Ezt 

a flottát kísérte a pap. 
Átszelték az afrikai tengerszorost és partraszálltak. 
Ez idő tájt Atlantisz már állandóan remegett a földlökésektől, s a 

fővárosban, a hatalmas Poszeidoniszban, sok épület megrepedt. A sűrű 
sötétben megállás nélkül zuhogott az eső. Csak nagy ritkán bukkant elő a nap, 
vörös és bágyadt volta haragvó isten arca. A papnak most a szomorú karaván 
jutott eszébe, mely Afrika belseje felé indult. Olyan volt, mint egy temetési 
menet. Valóban az is volt: haldoklóit a “Nap Országa”, elpusztult a hatalmas 
Boldogság Szigete, végnapjait élte a fejlett civilizáció... 

Hosszan elnyúlva vonult a karaván a nyugat-afrikai cserjésekben és 
erdőkben, azokon a helyeken, ahonnan eddig rabszolgáikat szedték. S a 
szomorú menet egyre beljebb hatolt a toltekek, maják és a karliak földje felé... 
Teltek-múltak az éjszakánál is komorabb nappalok. Sírtak az asszonyok, 
bőgtek a gyerekek, nyöszörögtek a korbáccsal ösztökélt rabszolgák, ordítottak 
a szamarak és a tevék. A nehéz bronzszekerek beleragadtak a sárba. A vörös 
fáklyafényben hol egy arany istenszobor merült fel a sötétből, mely ütemesen 
ringott a papok kezében, hol egy esőtől feketén fénylő, hatalmas szent elefánt, 



majd a csillogó bronzkopjákra és kardokra hullt a fény, hogy utána valamelyik 
rémült asszonyt világítsa meg, ki mellére szorította gyermekét... 

A fény egy pillanatra az arany hordszékre hullott. GuanAtagueragan, 
Atlantisz utolsó királya ült benne, az az ember, aki nemrég még a világ ura 
volt. 

“Legyen rendíthetetlen az atlantisziak hatalma, miként a föld” – emlékezett 
a pap a király kedvelt mondására. S lám, sápadt, meggyötört a világ ura, még 
szánalmasabb, esendőbb és jelentéktelenebb attól, hogy mindenáron meg 
akarja őrizni a nagyságát és a büszkeség látszatát... 

Az orkán és a forgószél süvítése összemosott minden zajt, s nem hallatszott 
más, csak a haldokló föld elnyújtott, egyhangújajveszékelése... 

A pap otthagyta az afrikai szárazföldön ezeket az első menekülőket, s 
visszatért Atlantiszra, hogy elindítsa a többi hajót. 

Atlantiszra még sűrűbb sötétség borult. Lázasan remegett a föld. Egyre 
gyakoribbak lettek a rövid földlökések, egyik erősebb volt, mint a másik. 
Poszeidoniszt fáklyákkal világították. Az egyik tűzhányó már füstölgött, 
fölötte vészjósló bíborpír lebegett. Sok ház összedőlt. 

A pap felment a Szent Dombra, a Poszeidón szentélybe. Idáig hallatszott a 
hátrahagyott, halálra ítélt tömeg zúgása, a nép zokogása. Ezt a zajt csak a 
tűzhányó harsogta túl, mely nehezen zihált és szinte erőt gyűjtött. 

A papok kasztja az utolsó flottával hagyta el Atlantiszt. Csak halálraítélt 
rabszolgák maradtak vissza, meg néhány polgár, akik nem tudtak elszakadni 
napfényes hazájuktól és nem hittek a közeli pusztulásban. 

Már izzott a tűzhányó teteje, amikor az utolsó flotta is felszedte 
bronzhorgonyait. A földrengést még a tengeren is érezni lehetett, a hajók 
remegtek. 

Végre kifutottak, s örökre elhagyták a virágzó Atlantiszt. Virágainak illata 
most összevegyült a kéngőzök fojtogató szagával. A hegyet, melynek lábánál 
Poszeidonisz temploma állt, most nem a Napisten áldott, örömteli fénye, 
hanem a vérvörös, szörnyű föld alatti tűz ragyogta be. 

A parton hagyott rabszolgák a távolodó hajók felé nyújtották karjukat, 
térdre hulltak, úgy könyörögtek, hogy vegyék fel őket is. Sokan a vízbe 
vetették magukat, a hajókig úsztak, belekapaszkodtak az evezőkbe. S akkor a 
fedélzetről bronzhegyű nyilakkal meg jól irányzott kopjadöfésekkel megölték 
őket. Az asszonyok gyermeküket nyújtották a hajók felé vagy öklüket rázták 
és köveket dobáltak utánuk. Egyesek megőrültek, s tébolyult kacajjal vetették 
a tengerbe gyermeküket... 

A hajók kifutottak az öbölből, a szél belekapott az ék alakú árbocokon 
feszülő vitorlákba, s tovaröpítette a menekülőket a sötétség, a parttalan óceán, 



a bizonytalan jövő felé. S lám, egyedül van... Talán ő maradt csak életben 
azok közül, akik az utolsó flottával hajóztak el... 

Hová viszi ez az áramlás? Meglátja-e valaha is a Napot?... 
Egyre hidegebb lett. Még mindig felhők takarták az eget, de lassan szürkés 

árnyalatúak lettek. Ugyanilyen szürke volt az óceán. 
Már meg lehetett különböztetni a nappalokat és az éjszakákat. Nappal 

borongos, fakó félhomály telepedett a hajóra, a halottak elkékült, dermedt 
arcára, üveges szemére. 

A hideg jeges lehelete átjárta a papot, aki az örök nyár melegét szokta meg. 
De a hideg beköszöntével enyhült a hajón elpusztultak bűze is. 

Meggémberedett ujjal húzta magára a prémbundát, amelyet a hajóraktárban 
talált. 

Aztán észrevette, hogy az áramlat már ferde irányú, s hol visszafogja, hol 
újból előrelendíti a hajót. Zátonyok fölött haladt. S egyszer csak 
megpillantotta a földet. 

Hóborította, sivár, komor és vad sziklák magasodtak a szürke tengerparton. 
Hatalmas hópihék szállingóztak az ólomszínű égből. 
Ilyen tehát az új föld, ahol vándorlásainak végére ért!... 
Egy gyors áramlat a part felé sodorta a hajót, egy partmenti zátonyra 

vetette. 
Az utolsó atlantiszi partra szállt.* 
A komor öregember felkapaszkodott a dombra és körbejártatta szemét az 

idegen, ellenséges világon. 
Kihalt volt minden. Ismeretlen madarak röpködtek csak hangos kiáltozással 

a tenger hullámai felett. 
Leszállt az éjszaka. Az öreg egy barlangban húzta meg magát, 

meggyújtotta a szent tüzet, felállította a háromlábú Nap oltárt, a melengető tűz 
fölé tartotta elgémberedett kezét, s remegő, gyönge hangon elénekelte a Nap 
himnuszát... 

Sokáig üldögélt ezen az éjszakán a tűz mellett. A fény szikár, töprengő 
arcára hullt... Végül fáradtságtól elgyötörtén elszunnyadt, s Atlantisz Napjáról 
álmodott. 

Reggel hozzálátott, hogy berendezkedjen az új helyen. A hajóról lehordta a 
bronzeszközöket és a fegyvereket. A hajódeszkákból ajtót ügyeskedett a 
barlangra. Behordta az élelmiszer készletet és a ládákat, amelyekben szent 
könyvek és vetőmagok voltak. 

Minden reggel jóval hajnal előtt kelt, kiment a tengerpartra és leste a 
napkeltét. 

                                                
* Az atlantisziak nyomait megtalálták a francia Bretagne partjain. – Larrison 



Az égboltot még mindig szürke takaró borította. De ő hitte, hogy visszajön 
a Nap – feltámad a ragyogó isten. 

S egy derűs, hideg éjszaka után visszatért. 
Este feléledt az északi szél, elűzte a szürke felhőtakarót, kitisztult a 

sötétkék égbolt, melyen soha nem látott csillagok sziporkáztak. 
Derűs és hideg volt a reggel is. Keleten rózsaszín hajnalpír ragyogta be az 

ég alját. 
S egyszer csak felkelt a Nap... 
Mintha elcsigázta volna a sötétséggel vívott harc. 
De a hosszú, végtelenül szomorú távollét után végre vele volt az istene. 
A Nap egyetlen pillanatra szinte megállt közvetlenül a tenger felett. 

Csillogó sugár kúszott végig a tengeren, a Naptól a partig ért, a pap lábáig, 
aranyhidat vert a Nap és az ember között. A napkorong, a látóhatár vonala és 
az óceánon húzódó aranyhíd egy percre mintha kirajzolta volna az atlantisziak 
szent jelét, melyet a Sarkkörön és a trópusokon, Dél-Amerikában, Közép- és 
Kelet-Ázsia legeldugottabb vidékein is megtalálni. 

A komor, ősz pap megindultán és meghatottan hullt térdre, a felkelő Nap 
felé nyújtotta kezét és ajkáról feltört a Nap himnusza. 

Hangja felerősödött. Az egyszerű, szép és ünnepélyes dallam felszállt a 
kihalt tengerpart felett, s visszhangzóit a parti sziklákon... 

A háromszor szentséges isten hatalmáról énekelt, ki legyőzi a sötétség 
rémületét, boldog fénnyel, meleggel ajándékozza meg az embereket, sokféle 
színbe öltözteti a földet, nedvvel telíti a gyümölcsöt és elűzi a betegségeket. 

A Napról zengett az éneke, mely gyémántként csillog a harmatcseppekben, 
megfesti a fellegeket és arany vízsugárban fürdik. 

Dalolt a Napról, mely az emberben forró vérré, a szőlőben édes nedűvé, a 
magban arannyá változik. 

Imádta a Napot, az örömöt, az életet adót. 
Énekelt, s nem látta, hogy dalára fehér bőrű, kék szemű, szőke emberek 

másznak elő a sziklák mögül, akiknek testét állatbőrök takarják s derekukon 
bőrszíjakra erősített kőbalta lóg. 

Az emberek értetlenül bámulták a hosszú fekete ruhás, különös öreget, aki 
ismeretlen nyelven énekelt. 

Hogy került ide? Mi keresni valója van itt? Milyen veszélyt hoz rájuk? 
 
Az utolsó atlantiszi 
 
A zord éghajlat végzetes volt az idős atlantiszira. Nem sokkal a partot érés 

után megbetegedett. Eszébe jutott, hogy a rozoga hajón még maradtak 
gyógyszerek. Úrrá lett gyengeségén és felmászott a fedélzetre. 



Az egyik árboc tövében egy ember melegedett a sápadt északi nap 
sugarainál. Meggyötört arcán betegség nyomai látszottak. De atlantiszi volt: 
feje és orra hosszúkás, a haja fekete, bőre bronzos árnyalatú. 

A pap közelebb lépett. Az idegen felnézett, s egyszerre kiáltottak fel 
mindketten. 

– Sitza! 
– Axa-Guam! 
Tétován álltak egymással szemben: Sitza, a pap és Axa-Guam, aki a Szent 

Domb ellen lázadó rabszolgák közé állt, akit halálra ítélt a királyság és a 
papság... 

Az egykori ellenségek most barátságosan nyújtottak kezet egymásnak. 
Éjszaka sokáig üldögéltek a tűz mellett, s a történtekről beszélgettek. 
Axa-Guam úszva érte el az utolsó hajót azon a szörnyű éjszakán, amikor 

először tört ki a vulkán. Megkapaszkodott egy bronzgyűrűben. Az éjszaka 
leple alatt sikerült felmásznia a kötélen, s a félig nyitott hajóablakon át 
bejutott a hajófenékre. Ott rejtőzött egész úton. Nem evett friss ételt, emiatt 
ismeretlen betegség támadta meg: a lába felpüffedt, fogai kilazultak, az ínye 
vérzett.* 

A levegőt megmérgezte a hullaszag. Ha az ablakon nem jut be friss levegő, 
megfullad. Iszonyú gyötrelmeket állt ki, elgyöngült, rettenetesen fájt püffedt 
lába, jártányi ereje sem volt már, amikor a hajó partot ért. 

A friss levegőn és a napon lassacskán visszatért ereje. 
Sitza a maga viszontagságait mondta el. 
– Errefelé fehér bőrű emberek élnek, állatbőrből készítik ruháikat. 

Vademberek, durva kőbaltákat és kőkéseket pattintanak.** 
Nem értenek a földműveléshez, és nyersen eszik a leölt állatok húsát. Tüzet 

sem tudnak éleszteni. Kis híján megöltek. De amikor tüzet raktam, szent 
rémületbe estek, csillogó bronzfegyvereink láttán pedig határtalan lelkesedés 
fogta el őket. Most már majdhogynem istenítenek. Beszédük durva és 
szegényes. Inkább az állatok nyelvére hasonlít, mintsem emberekére. Ha 
dühösek, morognak, mint az állatok, ha vadra vagy ellenségre támadnak, 
ugyanúgy bőgnek, üvöltenek és vakkantanak, mint a fenevadak. De kíváncsiak 
és tanulékonyak. Megértik a gyöngédséget, s olyankor hiszékenyek, mint a 
gyerekek. Ki tudja, egyszer talán ők is ugyanolyan emberek lesznek, mint az 
atlantisziak!... 

                                                
* Kétségtelen, hogy skorbutja volt. – Larrison 
** Amikor Atlantiszon már ismerték a bronzkészítést. Európában még 
kőkorszak volt. – Larrison 



Sitza elfáradt, lehunyta a szemét. Zihálva lélegzett. Láz emésztette, 
megviselt öreg arca kipirult. 

– Hamarosan meghalok... Mily jó, hogy találkoztam véled! Lefogod majd a 
szemem és szokásaink szerint temetsz el. Elmúlik minden... kihalnak a népek, 
elpusztulnak az államok... Meglehet, hogy te vagy az utolsó atlantiszi. Mi lett 
a többiekkel?... Te is meghalsz, és Atlantisz emlékét eltörlik az évezredek... 
Hamarosan feljön a Nap... Vigyél ki a partra... 

Axa-Guam arccal kelet felé fordította a papot. 
Sitza már nem tudott beszélni. Csak mosolygott, így köszöntötte az első 

napsugarakat, és meghalt. 
Axa-Guam magára maradt – egyes-egyedül az Atlantiszról. 
Megismerte e komor vidék lakóit, és tudásával hamarosan nagy tiszteletet 

szerzett magának. 
Mikor pedig kitavaszodott, megtanította őket földet törni, a kapával feltört 

földbe magot vetni. Arra is megtanította őket, hogyan csiholjanak tüzet két 
fadarabbal vagy kovakővel. Sok-sok mesterséget, ismeretet tanultak tőle. 
Egyesek letelepedtek és földművelők lettek, mások továbbra is vadásztak és 
harcoltak. A hosszú téli estéken pedig csodálatos történeteket mesélt nekik az 
“Aranykor”-ról, amikor az emberek boldogan, gondtalanul éltek a virágzó 
kertekben, a mindig termő fák alatt, és nem ismertek szükséget... Mesélt a 
Boldogság Szigetek gazdagságáról és szépségéről, az Aranykertről, amelyben 
aranyalmák ragyogtak. Elbeszélte a dicső harcokat, a nép és az ország szörnyű 
pusztulását. Elmondta, hogyan menekültek meg néhányan, miként hajózott ő 
is negyven napon és negyven éjszakán keresztül, míg megmenekült... 

Az emberek gyermeki kíváncsisággal hallgatták szavait és szájról szája 
adták, kiegészítették és kiszínezték a maguk módján, és szent történetként 
megőrizték.  



A levegőkereskedő 

 
 
Fordította Török Piroska  



Elátkozott vidék 
 
“Elátkozott vidék”-mondta V. G. Korolenko író a Turuhan vidékéről. Nos, 

ez az elnevezés tökéletesen ráillik Jakutföldre is. Amerre néz az ember, satnya 
növényzet szomorkodik mindenütt: a szélvédett helyeken csenevész cédrusok, 
topolyák, göcsörtös nyírfák; északabbra betegesen görnyedező cserje, kúszó 
nyír árválkodik, éger és hanga görnyed a föld felé; még távolabb a mocsarak 
és mohák világa. A csenevész, szomorú fák, cserjék láttán olyan érzése támad 
az embernek, mintha a szerencsétlen növények a fagyos szelek elől a föld alá 
akarnának bújni, hogy ne is lássák ezt az “elátkozott vidéket”, ahová rossz 
sorsuk vetette őket. Ha tehetnék, kihúznák gyökérzetüket az örökké fagyott 
földből, s délebbre kúsznának, oda, ahol áldott a nap és cirógatóan meleg a 
szél... De a fáknak ott kell elpusztulniuk, ahol világra nőttek; egyebet nem 
tehetnek, mint hogy meggörnyedve fogadják a végzet szélrohamait, és 
beletörődnek sorsukba. 

Nem így az ember! Ő maga választja meg útját és sorsát, otthagyja a napot, 
a meleget, a kényelmet, mert ismeretlen, barátságtalan országokba hajtja harci 
kedve, hogy legyőzze a természetet vagy a csenevész, göcsörtös nyírfák alatt, 
a hideg földön hajtsa le örökre a fejét... 

Ezek a kissé borongós gondolatok jártak a fejemben, amikor a jakut 
Nikolával, kísérőmmel és segítőtársammal a Jana folyó mentén haladtunk. 
Expedíciónk Verhojanszkban, a “jakut fővárosban” állomásozott, melynek 
egész lakossága elfért volna egy közepes nagyságú moszkvai házban. 

Verhojanszk külsőleg mit sem változott az évek alatt. Néhány tucatnyi 
faház, ugyanannyi jurta rendetlen összevisszaságban a Jana két partján, a 
nagyobb tavakkal tarkázott, mély fekvésű mocsaras vidéken. Jószerivel 
mindegyik háznak volt egy “saját” tava, de zavaros vizük ihatatlan volt, így a 
helybeliek kénytelenek voltak egész évre jeget vermelni. Első pillantásra csak 
a szovjet kormányhivatalok, a szövetkezet és a jakut kereskedelmi tröszt 
boltjainak cégtáblái utaltak a jelenkorra. 

Kényes és drága műszereimet, a Richard-barográfokat, mikrobarográfokat, 
anemométereket* és barométereket Verhojanszkban hagytam. Csak egy kisebb 
barométert, egy termométert vittem magammal és a meglehetősen kezdetleges 
szélzsákot, amely szörnyen tetszett Nikolának. Neki éppolyan szórakoztató 
apróság volt, mint a játék-szélmalom. 

                                                
* Barográf – a légnyomás értékének folyamatos feljegyzésére szolgáló műszer. 
Anemometer – szélsebességmérő. 



A vezetésem alatt álló expedíciót azért szervezték, hogy tanulmányozza a 
Verhojanszk környékén elterülő hidegöv meteorológiai viszonyait, főleg pedig 
azért, hogy derítse ki a szélirányok megváltozásának okait. 

Egy idő óta ugyanis különös jelenséget észleltek a meteorológusok. A 
passzát és monszun szelek iránya ugyanis fokozatosan megváltozott. Az 
egyenlítői zónában uralkodó szelek rendszerint keletről fújtak az egyenlítő 
felé, most azonban északi irányba tértek el, s ez az eltérés északabbra egyre 
észrevehetőbb volt. A szinoptikus térképek kimutatták, hogy Verhojanszk 
térségében valamiféle centrum alakult ki, mely úgy gyűjti össze a szeleket, 
mint egy óriási lencse a fénysugarakat. Ennek következtében (egyelőre még 
alig észrevehetően) megváltozott az átlagos hőmérséklet: az egyenlítőnél 
valamelyest csökkent, északon viszont emelkedett. A jelenség érthető, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a Déli-sarkról a hideg szelek az egyenlítő felé, az 
egyenlítői meleg szelek viszont észak felé fújnak. Észleltek egyéb 
furcsaságokat is, bár ezeket még csak a pontos fizikai műszerek és a 
pneumatikus gépek munkáját figyelemmel kísérő mérnökök fedezték fel. Azt 
tapasztalták, hogy némileg süllyedt a légnyomás. Kimutatható volt ez a 
hangerő vizsgálatakor is, különösen nagyobb magasságokban (a pilóták is 
panaszkodtak, hogy a repülőgép motorok már kétezer méteren kihagynak). 

Az emberek még egyáltalán nem érzékelték, nem vették észre e 
meteorológiai változások káros és veszélyes voltát, de a műszereik mellett 
virrasztó tudósok aggodalmaskodtak. 

Egyelőre nem akarták nyugtalanítani a közvéleményt, de igyekeztek 
kideríteni a furcsa jelenségek okait. Az a megtiszteltetés ért, hogy én is részt 
vehettem ebben a munkában. 

S míg az expedíció gazdasági vezetője Verhojanszkban befejezte az utolsó 
előkészületeket, lovakat meg kutyákat vásárolt, addig én felszerelés nélkül 
előre mentem, hogy pontosabban meghatározzam útvonalunkat. Ezen a 
földrajzi szélességen erős és egyenletes nyugat-kelet irányú szél fújt, még 
egyszerű műszereimmel is elég pontosan tudtam tájékozódni. Utunk a 
verhojanszki hegygerinc nyúlványa felé vezetett. 

Társam és kísérőm jellegzetes jakut férfi volt – keskeny, hosszúkás kezű, 
rövid, görbe lábú, mozgása lassú és nehézkes. Nikola életideálja így hangzott: 
keveset dolgozni, sokat enni és meghízni. “Ideálja” ellenére remek, 
megbízható munkatárs és fáradhatatlan gyalogló volt. A természet jókora 
életkedvvel ajándékozta meg, enélkül aligha élhetett volna ezen az “elátkozott 
vidéken”. Ámbár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Nikola szemében ez a 
vidék korántsem volt elátkozott: a Jakutföldet a világ legszebb vidékének 
tartotta, és moháit, göcsörtös nyírfáit fel nem cserélte volna a pompázatos 
délvidéki pálmákkal. 



Nikola vagy a fapipáját szívta, vagy dúdolgatott a napról, mely soha nem 
nyugszik le, a folyóról, a kőről, a repülő madárról, egyszóval mindenről, ami a 
szeme elé került. Márpedig kissé ferde vágású, sötét szeme sok mindent 
meglátott, ami az én figyelmemet elkerülte, jóllehet bizonyos színeket nem 
tudott megkülönböztetni: túl szegényesek voltak szülőföldjének színei, s 
Nikola majdnem olyan szürkének látta a világot, amilyennek mi a moziban. 

– Erősen jó nyár – mondta és köpött egy dohánysárgát. – Erősen meleg. 
Igaza volt: szokatlan errefelé az ilyen meleg nyár. A hőmérséklet még éjjel 

sem süllyedt nulla fok alá (ilyenkor a nap sem nyugszik le), nappal pedig 30 
Celsius fokra, sőt olykor még magasabbra is emelkedett. 

Átkeltünk a folyón, és egy hegyoldalon kapaszkodtunk fel, ahol fűzek, 
vörösfenyők és bokros nyírek zöldelltek. Bár nagyon meleg volt, időnként 
mégis jégrétegeken csúszkáltunk, jókora darabokon még most sem olvadt el a 
jég. A kegyetlen hideg alaposan megdolgozta a földet, óriási repedések 
szabdalták olyan sűrűn, mint Nikola arcát a ráncok. 

Leszállt a “vörös éjszaka”. Északon lassan ballagott a nap, vörösre színezte 
a hóborította dombtetőket. 

Szerencsésen átvergődtünk egy hegyi patakon. Én már helyet kerestem, 
ahol megéjszakázhatunk, mikor Nikola egyszer csak megállt, kivette a 
szájából pipáját, köpött egyet, aztán csendesen így szólt: 

– Kiáltoz. 
– Kicsoda kiáltozik? 
– Kiáltoz ember. 
Én azonban hiába füleltem, egyetlen hangot sem hallottam. 
– Nem hallom – néztem Nikolára. 
– Messze kiáltoz! – S valahová oldalra mutatott. – Baj történt, azért. 
– Akkor gyerünk. Segítsünk rajta. Talán egy vadász került bajba. 
– Ahogy akarsz. Menjünk. Nem kell kergetni vadat, ha nem tudol lőni. 

Nem tudol lőni, varjú is árt – jegyezte meg kioktatóan Nikola, és 
nekirugaszkodott a hegynek. 

Alig bírtam követni. 
Talán egy kilométert mehettünk, amikor végre én is meghallottam a távoli 

kiáltásokat. Nikola hallása bámulatos volt! A kiáltozás félbeszakadt, s rögtön 
utána két tompa dörrenést hallottam. 

– Erősen bolond. Először kiáltoz, aztán lő. Először kell lőni – zsörtölődött 
Nikola. 

Felkapaszkodtunk a hegytetőre, és egy mocsaras tisztás tárult elénk. A 
köves parttól néhány méternyire megláttam a férfit, derékig süllyedt a 
mohával benőtt ingoványba. 



Ő is észrevett bennünket és integetni kezdett, A köveken ugrálva siettünk a 
segítségére. A süllyedő embernek odanyújtottam a puskacső végét, jobb 
kézzel belekapaszkodott, bal kezében valamit szorongatott, ami engem egy 
henger alakú, sáros petróleumkannára emlékeztetett. 

– Dobáld el edényt! – kiáltott oda Nikola. 
De a férfi szemlátomást nem akart megválni a kannájától. Nyögött, 

erőlködött, de a kannát nem engedte ki bal kezéből. 
– Dobd a partra! – kiáltottam én is. 
Ezt a tanácsot megfogadta. Kidobta a kannát, s most már két kézzel 

kapaszkodva a puskacsőbe, lassan kimászott a hínárból. 
Nagy nehezen sikerült partra húznunk az ismeretlen férfit. Meglepett a 

külseje. Borotvált, európai típusú arca volt. Sáros, de kitűnő szabású alpesi 
túraruhát és szürke sportsapkát viselt. 

Mihelyt partot ért, felkapta a kannát, amelyet láthatóan nagyon féltett. 
Majd kezet nyújtott, s hibás orosz kiejtéssel megszólalt: 

– Nagyon köszönöm! Ezen a vidéken hiába vártam volna segítséget. 
Hallotta a lövéseimet? 

– Igen. De Nikola már jóval előbb meghallotta az ön kiáltozását. 
Az idegen biccentett Nikolának. 
– A pisztolyom odaveszett, de nem érdekes – folytatta. – Derék jakut. 

Csodálkozik? Az Angol Királyi Földrajzi Társaság Északi-sark-kutató 
expedíciójának vagyok a tagja. Ön szintén tudós? 

– Igen, a Szovjet Tudományos Akadémiától... Nem óhajtja megszárítani a 
ruháját? – kérdeztem, s jobban szemügyre vettem. 

Amit kannának néztem, valami más lehetett, de nem tudtam megállapítani, 
hogy mi. A vékony nyakú henger, mely higanyszerűen fénylett a sárrétegen 
keresztül, elég nehéznek látszott, lehúzta a férfi karját. 

– Szárítkozni? Ó nem, köszönöm. Nincs rá szükségem. Köszönöm. 
Biccentett, hirtelen megfordult és sietve megindult a hegyoldalon. 
Ertetlenül bámultam utána. Figyelmesebb is lehetett volna, elvégre 

megmentettük az életét. Hogy került ide? Nem hallottam róla, hogy angol 
expedíciót küldtek volna errefelé. És az a furcsa kanna... 

– Erősen bolond. Pisztolt eldobta, edényt féltette! – fejezte ki Nikola a 
véleményét az idegenről. 

Elgondolkozott, rosszallóan csóválta a fejét, majd rőzsét gyűjtött, hogy 
tüzet rakhassunk. Magunk is átnedvesedtünk, miközben az angolt kihúztuk. 

– Hé! Hé! – kiáltott vissza az idegen. 
Nagy, mohás kövön állt és integetett. 
– Jótett helyébe jót várj! – kiáltotta. – Ne menjenek arra – s a szél irányába 

mutatott –, ott a halál várja magukat! 



– Majd biccentett, leugrott a kőről és eltűnt a szemünk elől. “Micsoda 
furcsa figyelmeztetés! – gondoltam magamban. 

– Ne menjünk arra, amerre a szél fúj?” De hiszen nekem éppen arra kellett 
mennem, hogy felkutassam azt a “fókuszt”, amerre a föld összes széláramlatai 
tartanak. 

 
A halálhajó 
 
Mihelyt letelepedtünk, elleptek a szúnyogok. Ám kiderült, hogy ez semmi 

ahhoz képest, ami más nyarakon van errefelé. 
– Erősen kevés szúnyog – mondta Nikola. – Szél elfújja. 
– Még ennél is több van? – dünnyögtem. 
– Erősen több. Nap nem látni, hegy nem látni, annyi szúnyog jön – 

magyarázta. Meggyújtotta a tüzet, villás ágat szúrt a földbe, s ráakasztotta a 
teafőzőt. 

Míg felforrt a víz, rápipált, leheveredett a földre és gondolataiba merült. 
Szokása ellenére nem dalolt és egy árva szót sem szólt. Meglehetősen 
hosszúra nyúlt a csönd. Aztán nagy sokára, sűrű füstfelhőt eresztve 
megszólalt. 

– Azért nem jó. Erősen nem jó. Láttam rajta, hogy valami nyugtalanítja. 
– Mi nem jó, Nikola? 
– Ez ember... Erősen nem jó. Süllyedt inkább el... Három nyár és három tél 

előtt én láttam ilyen embert. 
– Ismered? – kérdeztem meglepetten. 
– Nem. Ő hasonlít rá. Ott volt!... – bökött észak felé. 
– Beszélj érthetőbben – sürgettem türelmetlenül. – Miről van szó? 
És Nikola szegényes szókincsével, ám nagyon szemléletes és rendkívül 

kifejező nyelven elmondott egy különös történetet. 
Három éve történt. Apjával és bátyjával a Szeljah öbölben halásztak. Nyár 

vége volt. A szél még a partról fújt, de az Északi-Jeges-tengeren egyre több 
lett a jégtömb, ami a tél közeledtét jelezte. Nikola azt tanácsolta az apjának, 
hogy forduljanak vissza, de jó fogásuk volt, és a tapasztalt öreg halász nem 
sietett. Biztos volt benne, hogy a fagyokkal együtt megjön az északi szél is, és 
egykettőre partra röpíti őket. 

Ám a távozó nyár nem akarta harc nélkül átadni a helyét a télnek. Viharos 
déli szél támadt, és a Makar sziget felé sodorta a halászokat. Leszakadt a kis 
vitorla, egy jégtáblának ütődött és eltörött a kormányevező. A tarajos 
hullámok úgy dobálták a csónakot, mint egy szalmaszálat. De a halászokat a 
munkájuk hozzászoktatta a veszélyekhez, s nem vesztették el 
lélekjelenlétüket. A jég bőségesen adott édesvizet, halban sem volt hiány. 



Csak a hidegtől szenvedtek, ámde ők a föld leghidegebb vidékén nőttek fel. 
Szervezetük kitartóan ellenállt. Mulatságos történetekkel tartották egymásban 
a lelket. 

Bolyongásuk harmadik napján érte őket a szerencsétlenség: csónakjuk két 
jégtábla közé került, és mint egy tojáshéj, összeroppant. Éppen csak hogy fel 
tudtak ugrani egy jégtáblára. 

Megkésve bár, de beteljesült Nikola apjának jóslata: elcsitult a parti szél, 
hamarosan érezték Észak egyenletes, hideg leheletét. A jégtábla a part felé 
úszott, csakhogy a part messze volt. Most már az éhség gyötörte a 
hajótörötteket. A hal odaveszett a csónakkal együtt. Kézzel pedig nem könnyű 
halat fogni. Az éhség legyengítette őket. A szélirány változása felkorbácsolta a 
tengert. Tetőtől talpig nedvesek voltak a jeges vízcseppektől. Olykor átcsaptak 
felettük a hullámok. 

– Erősen rossz volt, meghalni kellett – mondta Nikola. 
Egyik éj szaka – akkor már eltűnt a nap a látóhatár mögött, de az éjszakák 

mégis nagyon világosak voltak – megláttak egy “erősen nagy hajót”. A 
kivilágított hajó egyenesen feléjük tartott. 

Olyan nagy hajó volt, amilyent Nikola még életében nem látott. A halászok 
kiáltoztak és integettek. A hajó közeledett, de teremtett lelket sem láttak rajta. 
Mivel egyenest a jégtábla felé tartott, úgy vélték, hogy észrevették őket. 
Ahogy a hajó közeledett, egyre nagyobbnak látszott, “így kellett nézni rá” – 
magyarázta Nikola, és az ég felé emelte arcát. 

Örömük hamarosan odalett. Elszörnyedve látták, hogy az óriás hajó orra 
már csak néhány méterre van tőlük, de a fedélzetén még egyetlen ember sem 
tűnt fel... A következő pillanatban a hajó orra belehasított a jégtáblába és 
kettétörte. Iszonyú reccsenés hallatszott, a jeges víz elbontotta Nikolát, érezte, 
hogy a jégtábla kicsúszik a lába alól. Mire felbukott a vízből, az apját és a 
bátyját sehol sem látta. A jégtáblának azon a felén álltak, amely a hajó bal 
oldalához került, Nikola viszont a jobb oldalra... Azóta nem látta őket, és nem 
tudja, mi van velük. 

Nikola rúgkapált, a hajótest elúszott mellette. Tudta már, hogy a hajósok 
nem vették őket észre... Halálra volt ítélve, hacsak nem segít önmagán. A víz 
elsodorta a hajótól, de Nikola jó úszó volt, összeszedte minden erejét és a 
közelében maradt. Most a kivilágított hajóablakok suhantak el előtte. De hiába 
ordítozott Nikola, senki sem jelent meg az ablakokban. 

S akkor megpillantotta a fedélzetről lebocsátott hajókötelet. Félő volt, hogy 
ha megragadja, a kötél kitépi a karját, de azért utána vetette magát. Egy 
hullám azonban elsodorta, és a kötél a kezétől fél méternyire úszott el. 
Kétségbeesett, de még nem jött el a halála órája. A víz felett a kötélhágcsó 
himbálózott. Nikola felmászott egy jégdarabra, és felugrott, hogy elkapja a 



fedélzetről lelógó kötélhágcsót. A jégtábla átfordult alatta, de a hágcsó akkor 
már a kezében volt. Megmenekült. Gyorsan felkapaszkodott a fedélzetre; 
szentül hitte, hogy csodálkozó matrózokkal fog találkozni. 

De csak ő csodálkozott, mert a fedélzet üres volt. Sehol egy lélek! 
Halálhajó! Csak a hatalmas gépek dübörögtek a hajó mélyében... 

Nikola hírből sem ismerte a Bolygó Hollandit, de a szegény jakutot olyan 
rémület fogta el, mintha erre a legendás hajóra került volna fel. 

Annyira megrémült, hogy az első pillanatban kis híján visszaugrott a vízbe. 
De amint lenézett a háborgó tengerre, meggondolta magát. 

“Talán fáznak az emberek, és behúzódtak a kabinokba” – gondolta és 
szemügyre vette a hajót; óvatosan lelopakodott a lépcsőn, mint egy tolvaj, 
végigosont a folyosókon. A kabinokban, a parancsnok kajütjében, a 
kormányosfülkében, a fedélközben, de még a hajókonyhán sem talált senkit. 

Rémületét lassan értetlenség váltotta fel. Ha mindenki meghalt, hol van 
azoknak a hullája, akik túlélték a többieket? Ha elmenekültek, hogyan megy a 
hajó? Ha pedig megy, akkor a gépésznek, a fűtőnek és a kormányosnak 
okvetlenül a helyén kell lennie. 

Lement a kazánházba, de nem talált senkit. Üres volt a gépház is, mintha 
egy kísértet láthatatlan keze kormányozta volna a hajót. Nikola érezte, hogy 
minden hajszála az égnek áll. A félelemtől remegve visszatért a fedélzetre és 
belépett a kormányosfülkébe. Sehol senki! Rémülten rohant a hajó orrába. S 
itt végre meglátott egy embert: lehorgasztott fejjel állt. 

– Hé, én vagyok!... Te ki vagy? – kiáltott rá Nikola rekedt hangon. 
Az ember nem mozdult. Furcsa volt ez is, mint minden ezen a hajón, de 

Nikola már annyira szeretett volna látni legalább egyetlen élőlényt, hogy 
legyőzte rémületét, odalépett a hajó orrában álló férfihoz, belenézett az arcába. 
Halott volt! Most vette csak észre, hogy vékony kötéllel a mellvédhez 
erősítették... 

Nikola szerint a halott nagyon hasonlított az angolhoz, akit a mocsárból 
húztunk ki. Ugyanolyan borotvált arcú volt, ugyanolyan ruhát viselt. Most már 
értettem Nikola komor hangulatát: ez a találkozás az angollal élete 
legtragikusabb eseményét juttatta eszébe. 

– No és, mi történt aztán, hogy megláttad a halottat? 
– Én üvöltöz, mint farkas – válaszolt Nikola. 
S folytatta a történetet. Soha életében nem látott szörnyűségesebbet ennél a 

“halálhajónál”. De itt legalább meleg volt. Végül is éhsége legyőzte rémületét, 
és Nikola elindult, hogy ennivalót keressen. Talált is néhány hordó édesvizet, 
az élelemmel azonban rosszabb volt a helyzet. Csak egy zsák kétszersültet lelt 
az üres ládák mögött. De az igénytelen jakut ezt is nagyszerű zsákmánynak 
találta. 



“Úgy látszik, a halottak keveset esznek, csak isznak”gondolta Nikola, s 
nem minden félelem nélkül bekapott egy kétszersültet. Attól tartott, hogy a 
háta mögül egyszerre előrenyúlik egy élettelen kar és a halott rászól: “Add 
vissza a kétszersültemet!” 

De a halottak engedékeny fickóknak mutatkoztak, nem zavarták Nikolát, 
aki egyszerre tíz kétszersültet falt be, s megivott rá két merítőkanál vizet. 

Most, hogy evett és megszárítkozott, egészen tűrhetően érezte magát. 
Kiválasztott egy kényelmes kabint, mindenesetre megdicsérte a halottakat 
jóságukért, majd ruhástul belefeküdt a puha ágyba. Utolsó gondolata az volt, 
hogy a hajót nyilván egyenesen neki küldte egy jó szellem. Szomorú, hogy 
apja, bátyja odaveszett, de ilyen az élet: az egyik életben marad, a másik 
meghal!... 

Mélyen és sokáig aludt; recsegés-ropogásra ébredt fel. A hajó himbálózott. 
Mikor felnyitotta a szemét, hosszú ideig fel sem fogta, mi történt vele. Aztán 
eszébe jutott, hogy egy “halálhajón” van, és felpattant. Úgy látszik, a hajónak 
valami baja esett: mintha a halottak támadtak volna fel és táncolnának 
csontjaikat zörgetve. Nikolát megint elfogta a rémület. Felsietett a fedélzetre. 
A viharos, hideg északi szél kis híján ledöntötte a lábáról. A dülöngélő hajóról 
lenézett a vízre és meghűlt benne a vér. Hatalmas jégtáblák úsztak, ütköztek 
egymásnak, törtek össze recsegve a hajó körül. Csakhogy Nikola nem ettől 
ijedt meg. Az erős áramlás elkapta a hajót, s őrült iramban repítette egy 
keskeny öböl két meredek sziklafala között egy harmadik hasonlóan meredek 
kőfal felé. Ugyancsak rossz vicceik vannak a halottaknak; a hajót tehát nem 
egy jó szellem küldte... 

Odarohant a hajó orrában kikötött hullához, megragadta a vállát és úgy 
rázta, hogy minden bizonnyal ki is rázta volna a lelkét, ha valaki más nem 
tette volna már meg jóval előbb. 

– Mit te csinál? Nem Iától? – ordítozott Nikola. – Hátra! Vissza! 
A halott előrebukott, ellenzős sapkája beleesett a vízbe. És persze nem 

hallgatott Nikolára. A hajó rohant egyenest a sziklának. Nikola a kormányhoz 
ugrott, de nagyon hamar megértette, hogy a kormánykerék már nem segít 
ebben a szűk szorosban. Aztán felvillant előtte az utolsó reménysugár, 
berohant a parancsnoki fülkébe, s beleordított a hallócsőbe. 

– Hátramenet! – kiáltotta le a gépháznak, ahogy a Lénán hallotta a 
hajóskapitánytól. 

De a szellemgépész nem akart engedelmeskedni, a gépek tovább 
dohogtak... 

– Erősen bolondok! – szidta Nikola nem létező útitársait. Nikola 
hozzászokott, hogy gyorsan döntsön. Látva, hogy hiábavalók erőfeszítései, a 
katasztrófát nem akadályozhatja meg, minden lehetőt megtett menekülése 



érdekében: lerohant a kabinba, felhozta a kétszersültes zsákot, behajította egy 
mentőcsónakba, s utánaugrott maga is. Aztán várta, mi lesz. Az események 
gyorsan peregtek. A hajó olyan erővel rohant a sziklának, hogy Nikola 
csónakostul együtt a fedélzetre repült. Az iszonyatos recsegést elfojtotta a 
kazánrobbanás sokkal szörnyűségesebb robaja, s a hajó süllyedni kezdett. 
Jobb oldalára dőlt, a hullámok átcsaptak a fedélzeten. Nikola ezt a pillanatot 
használta ki, hogy belökje a vízbe a csónakot. 

Az örvény megpörgette. A jégtáblák miatt nem tudott evezni. Márpedig a 
süllyedő hajó magával rántja, ha nem távolodik el tőle. Nagyon veszélyes 
pillanat volt. Nikola figyelte a hajót, s nagy nehezen eltávolodott tőle. Végre 
belekerült a szikla tövében sodródó áramlásba. Szinte repült a meredek kőszirt 
mentén, s elérte a végét, mielőtt a süllyedő hajó iszonyatosan kavargó örvénye 
a mélybe rántotta volna. 

Megmenekült. Két nap múlva csónakjával elérte a Makar szigetet, onnan 
már a jég hátán – időközben ugyanis beköszöntött a tél – gyalogolt ki a 
partra... 

Ez volt hát Nikola Odüsszeiájának története. Hogy mindezt elmondta, 
elhallgatott. Egy botot faragott mammutcsont nyelű vadászkésével, mely 
feszülő nyakú, hosszú jávorszarvas fejet mintázott. Nikola bámulatosán értett 
a csontfaragáshoz. 

Magam is gondolataimba merültem... Ez a “halálhajó” történet olyan 
különös volt, mintha a képzelet szülte volna. Én azonban ismertem Nikolát: ki 
tudta színezni az eseményeket, de nem volt nagyotmondó. S ekkor váratlanul 
eszembe jutott valami. 

– Mi volt a neve annak a hajónak? Nikola vállat vont és megrázta a fejét. 
– Láttad a feliratot a mentőöveken? Gondolkodj, hátha emlékszel legalább 

az első betűre. Mire hasonlított? 
Nikola hosszú töprengés után a kés hegyével tenyerére rajzolt egy ábrát, 

amely eléggé hasonlított az A betűhöz. 
Helyes lenne a feltevésem?... 
Az jutott eszembe, hogy három éve angol expedíció indult el az Arctic 

jégtörőn, Mr. Bayley nagytőkés finanszírozta. 
Az expedíciót gondosan készítették elő, s az volt a tervük, hogy 

végighajóznak a szibériai partok mentén, egészen Alaszkáig. Több nagy tudós 
is a hajó fedélzetén tartózkodott. 

De az expedíció tragikus véget ért. Az utolsó rádióadásokat a Borhaja fok 
közeléből sugározta. Ezután néhány napig nem adott hírt magáról, majd SOS 
jelzéseket küldött. Azóta nyoma veszett. Egy évvel később találták meg a 
halászhajók a jégtörő két összetört csónakját az egyik kisebb szigeten, s a 
Léna torkolatánál fedeztek fel egy partra sodort mentőövet. Ennyi maradt a 



jégtörőből. A bátor hajósokról méltóképpen megemlékeztek, nevüket 
bejegyezték a tudomány áldozatainak hosszú listájára, az Arctic nevét pedig 
törölték a hajók jegyzékéről. Ezzel az ügyet lezárták. 

S most, ezen az “elátkozott vidéken”, egy jakuttól olyan történetet hallok, 
amely némi fényt vet ugyan a jégtörő sorsára, de még titokzatosabbá tette az 
eseményeket. Hová tűntek a hajó utasai? Hogyan mehetett a hajó teljes gőzzel, 
irányítás nélkül? A gépek nem működhettek csak úgy maguktól. A 
kazánoknak vagy fel kellett robbanniuk, vagy ami még kézenfekvőbb, fűtés 
nélkül ki kellett volna hűlniük. 

No és ki ez az angol férfi, akit kimentettünk a mocsárból? Azt mondta, 
hogy az angol sarkkutató expedíció tagja. Csakhogy nem úgy festett, mint aki 
néhány éve hajótörést szenvedett és sokáig élt a világ egyik legelhagyatottabb 
pontján. Végül mit jelent a figyelmeztetése? Miért lennék halálfia, ha arra 
megyek, amerre a szél fúj? Valami titok lappang a figyelmeztetése mögött! 
Engem ugyan nem ijeszt meg! “Kövessük a szél irányát!” – ez expedíciónk 
feladata. 

Óvatosnak kell lennem. A józan ész azt diktálta, hogy térjek vissza 
Verhojanszkba és az expedícióval együtt kutassak tovább. S ha a józan 
eszemre hallgatok, sok minden másképp történt volna. Csakhogy kíváncsi és 
nyughatatlan természetem nem hagyott békén, űzött tovább. Azzal nyugtattam 
magam, hogy csak néhány kilométert megyek még előre, hadd lássam, milyen 
veszély fenyegethet. 

– Kész van tea – mondta Nikola, és leemelte a tűzről a forró főzőt. 
 
Aj-Tojon «orrlika» 
 
A bolyongásban alaposan elfáradtunk, a szúnyogok ellen fejünkre húztuk a 

takarót, és mélyen aludtunk mindketten. Amikor Nikola felrázott, a látóhatár 
szélén a nap már megint keletre ért. Reggel újból feltámadt a szél. 
Egyenletesen, szünet nélkül fújt, s fokozatosan erősödött. 

– Arra megyünk – mutattam Nikolának a szél irányát. Meredek kővonulat 
előtt álltunk. 

– Mindig arra? – nézett rám Nikola; jól láttam, hogy nyugtalan. – 
Visszafelé kell. Én nem megyek tovább. 

Válasza meglepett. A félelmet nem ismerő, szolgálatkész Nikola nem akar 
tovább jönni?! Ennyire ráijesztett az angol? 

– Miért nem jössz? – érdeklődtem. 
– Egy társam, meg még egy másik társam mentek, de nem jöttek vissza – 

felelte elkomorodva. – Onnan senki sem jön vissza. Az ott Aj-Tojon orrlika. 



Akkor már tudtam, hogy Aj-Tojon – a “szent aggastyán” – a jakutok 
főistene. De az “orrlikát” eddig még sohasem hallottam emlegetni. 

– Te még hiszel a jó meg a rossz szellemekről szóló dajkamesékben? 
Velem leszel, miért félsz? 

– No, no... Tudom én, te erősen nagy ember vagy. Bolsevik. De onnan 
senki nem jött vissza. 

Nikola nem hízelgett, amikor “erősen nagy embernek”, bolseviknak 
nevezett. (Egyébként minden embert bolseviknak tartott, Oroszország bármely 
nagyvárosából jött is.) Szavai őszinték voltak. A jakut kereskedelmi tröszt 
megszabadította őt is, társait is a hal- és vadnagykereskedőktől, akik előbb 
vodkával leitatták a jakutokat, aztán potom pénzért felvásároltak tőlük 
mindent. Nikola gyermekei iskolába jártak, kigyógyították feleségét a 
betegségből (amelyet a gonosz szellem küldött rá). Ezek Nikola számára is 
érthető, beszédes tények voltak. Ahol pedig kétségessé válik az istenek 
mindenhatósága, ott megrendül a hit is. Azt gondoltam, Nikola már elvesztette 
eleven hitét, s csak költői kitalálásnak tekinti az isteneket, ahogy mi is 
emlegetjük a “fortunát” meg a “nemezist”, feledve rég e szavak vallásos 
eredetét, csak a közismert jelentést tulajdonítva nekik. Nikola istenei 
szemlátomást agonizáltak már, de még nem haltak meg a tudatában. S fel is 
támadtak, mihelyt Nikola érthetetlen, félelmetes jelenséggel találkozott, így 
történt a halálhajón, és úgy látszik, most is. A félelem elfojtotta az ész szavát, 
s életre keltette az ártó szellemekbe vetett ősi hitet... 

– Tulajdonképpen mi az Aj-Tojon orrlika? 
– Hát rendes orrlik. Aj-Tojon lélegzik. S az ott – mutatott Nikola a hegy 

felé – az orrlika. 
– De miért csak befelé szívja a levegőt? Láthatod, hogy a szél egész idő 

alatt egy irányba fúj néztem Nikolára. 
– Aj-Tojon erősen nagy. Azért tízezer évig beszívja a levegőt, tízezer évig 

kifújja... 
No lám, tanúja vagyok egy új legenda születésének. 
– Ostobaság! Menjünk, Nikola, aztán magad is látni fogod, hogy nincs ott 

semmiféle Tojón. 
Nikola azonban csak rázta a fejét és nem mozdult. 
– Jössz? 
– Erősen félek. Azért ne menj te se! – figyelmeztetett. 
Nem tudtam, mitévő legyek. Egyedül kockázatos lett volna elindulnom. Az 

az angol nemhiába mondhatta, amit mondott. Előre nem látható veszélyek 
leselkedhetnek rám. De feltámadt a becsvágyam. Ha nem megyek tovább, 
Nikola még azt hihetne, hogy én is hiszek ebben az ostoba orrlikban. 



– Ha nem, hát nem! Akkor egyedül megyek! – jelentettem ki határozottan, 
s megindultam felfelé a hegyoldalon. 

Hátszéllel elég könnyen haladtam. 
– Ne menjél! – kiáltott utánam Nikola. – Ne menjél! Vissza se nézve 

folytattam az utam. 
A sziklák egyre magasabbak és meredekebbek lettek. Hamarosan 

elfáradtam, lassabban haladtam. Az egyik meredek kapaszkodó előtt 
megálltam, hogy kifújjam magam, amikor szuszogást hallottam a hátam 
mögül. Visszafordultam. Nikola állt előttem, széles jókedvvel mosolygott, 
elővillantak szabálytalan fogai. 

– Mész te, mész én is. Azért – jelentette ki értetlen arcom láttán. 
– Derék ember vagy, Nikola – mondtam örömmel. Kiabálnom kellett, mert 

úgy süvöltött és fütyült a szél, hogy csak nagy nehezen értettük egymás 
szavát. 

– Nem félsz, Nikola? 
– Azért erősen félek. Gyerünk! 
Felkapaszkodtunk a sziklákon. Nemsokára lerepült a hátamról a szélzsák. 

Nikola utána akart ugrani, de visszatartottam. Úgysincs rá szükség ilyen 
szélben. Nikolát viszont ez az őrült szél még lesodorja a szakadékba. 

– Gyere, kapaszkodj belém! Menjünk együtt! – kiáltottam a jakutnak. 
Összefogódzkodtunk, s egymást támogatva folytattuk az utat. Jól hátra 

kellett dőlnünk, de még így sem tudtunk mindig megállni a lábunkon. 
Elestünk, s csak nagy nehezen tápászkodtunk fel. A szél úgy a földhöz 
lapított, mintha homokzsákokat raktak volna ránk. Patakokban folyt rólunk a 
veríték, kimerültünk. Már megbántam hebehurgyaságomat, de nem akartam 
visszafordulni. Közel jártunk a csúcshoz, s megfogadtam magamban, hogy 
csak megnézem, mi történik a túloldalon, aztán indulunk is vissza. Nem 
kísértjük tovább a sorsot. Az utolsó, nem túl nagy távolságot hason csúszva 
tettük meg a csúcsig. Olyan sűrű és nehéz volt a szél, mintha az óceán mélyén 
lennénk, és több száz tonna víz súlya nehezedne ránk. Becsuktuk a szánkat, 
fuldokoltunk, nehezen lélegeztünk, mint az asztmások. 

Tudtam, hogy a hegygerincen még hevesebb lesz a szél. Nehogy valami 
szakadékba sodorjon bennünket, elővigyázatosan kinéztem a sziklák között 
egy mélyedést, s arrafelé kúsztam, hogy a kiszögellések mögé bújva haladjunk 
tovább. 

Szerencsésen végigkúsztunk a keskeny mélyedésen, s végre feljutottunk a 
gerincre. Kidugtam a fejemet és lenéztem. Meglepő látvány tárult a szemem 
elé. 

Holdkráterre hasonlító, hatalmas katlan volt alattam. Ám leginkább az 
lepett meg, hogy olyan sima volt a fala, mintha lecsiszolták volna. Egyetlen 



kő, egyetlen kiszögellés sem látszott benne. Tökéletesen sima tölcsér volt, s 
mélyen lent, pontosan a közepén meghökkentően szabályos átmérőjű kerek 
lyuk tátongott. Vajon természetes eredetű ez a csiszolt tölcsér meg ez a 
geometriailag szabályos lyuk a kráter aljában? Aligha. 

Nikola egyik kezével belekapaszkodott a szikla köszögellésébe, a másikkal 
pedig mutogatott valamit, kiáltott is, de sehogysem értettem. Inkább a jelzett 
irányba néztem. Egy fatörzs repült el a kárter fölött, olyan szabályos kört írva 
le, mintha légörvény forgatná. Meredten figyeltük a fát. Szabályosan körözött, 
minden kör kisebb és alacsonyabb volt, közben a sebessége egyre gyorsult. 
Afféle Malström-örvény* volt, csak légörvény!... Néhány kör után elnyelte a 
fatörzset a kráter mélyén sötétlő akna. 

Újabb rejtély! Nem volt kétséges többé, hogy a szél valahová a föld alá fúj. 
Ám ez legalább olyan érthetetlen és értelmetlen volt, mint Aj-Tojon orrlika. 

“De hol van a másik lyuk, amelyiken kijön a levegő?...” 
Figyelmemet újabb jelenség kötötte le. A csúcsról levált egy óriási, 

legalább egy tonnás szikladarab. De nem zuhant alá, ahogy természetes lett 
volna, hanem a kráter felületének mintegy kétharmad részében spirálvonalban 
repült, mielőtt elérte az alját és eltűnt az aknában. 

“Micsoda szélerősség kell ehhez!” – gondoltam, és önkéntelenül 
megrázkódtam, amint a szikla helyébe képzeltem magamat. 

Egészen rendkívüli, rejtélyes természeti jelenség előtt álltunk, s bár nem 
hittem az isteni “orrlikban”, már nagyobb tisztelettel gondoltam a 
mítoszteremtő Nikolára: ötletében jókora igazság volt. Valamilyen csodálatos 
“lyukat” fedeztünk fel a föld kérgén, mely elszívja a felszínről a levegőt. 

“Ez a közlés óriási szenzációt kelt majd a tudományos világban” – villant 
fel bennem a hiú gondolat. Csakhogy most nem volt időm ilyesmin 
töprengeni. Hogyan szabaduljunk ki ebből a légörvényből? A lehető 
legóvatosabban fél kezemmel elengedtem a sziklát és megérintettem Nikola 
vállát, intettem neki, hogy forduljunk vissza. 

Éppen azon töprengtem, hogy miért nem dugul el a lyuk, amikor 
olyasvalami történt, ami nyomban kisöpört a fejemből minden gondolatot. 

Nikola túl gyorsan és óvatlanul engedte el mindkét kezével a sziklát, és a 
sűrű légtömeg gyors iramban taszította lefelé a kis teraszról, amelyen 
hasaltunk. Alig tudtam elkapni a lábát, de máris rémülten éreztem, hogy vele 
csúszok én is a kráter felé. Megpróbáltam csizmám orrával belekapszkodni a 
gödrökbe, de hiábavaló kísérlet volt: nem lehetett bennünket megállítani. 
Nikola teste félig már a levegőben lógott. 

                                                
* Malström-örvény – a Norvég-tengerben, Lofoten környékén képződő, 
árapály által okozott örvényszerű tengeráramlás. 



A szél belekapott a hátán levő tarisznyába, és mert a szíj még tartotta, 
vízszintesen lebegett a feje előtt. A következő pillanatban Nikola egész teste a 
szakadék fölött lebegett. Rángatta a lábát, mintha ki akarná szabadítani a 
kezemből. Nem értettem, mit akar. Aztán kínlódva felém fordította a fejét. 

– Hagyjál! – kiáltotta. 
Hűséges társ, igazi férfi volt. Látva, hogy az ő pusztulása elkerülhetetlen, 

legalább engem szeretett volna megmenteni. Nem fogadhattam el tőle ezt az 
áldozatot, s továbbra is erősen fogtam a lábát. Teste megfeszült, mint a húr. A 
tarisznya az élelemmel, a teafőzővel és a műszerekkel leszakadt a hátáról és 
balra repült, az óriási tölcsér mentén. Abban a pillanatban Nikola akkorát 
rántott a lábán, hogy önkéntelenül elengedtem, és őrült sebességgel elrepült a 
tarisznya után, mintha utol akarná érni. A következő pillanatban én is 
követtem... 

Feledhetetlen, borzalmas percek voltak! Meg akartam kapaszkodni a kráter 
szélében, de csak nagy erőfeszítéssel tudtam oldalra nyújtani a karomat. A 
szikláktól talán egy méternyire repülhettem. Könnyebben lélegeztem. 

Nikola előttem repült. Láttam, hogy ő is a kráter falában akar 
megkapaszkodni. Lábával egy pillanatra súrolta a kőfalat. Ez némileg 
lefékezte ugyan, de nem állította meg röptét. Átfordult, most közelebb került 
hozzám. Teste újból megfeszült, feléje nyújtottam a kezem, hogy 
megragadjam. De akkor sem tudtam volna utolérni, ha mindössze egy 
centiméter választott volna el bennünket. A kettőnk közötti távolság 
változatlan maradt. Nem tehettünk semmit. 

Tarisznyánk időközben leírt egy teljes kört, és most valamivel alattunk 
repült. Nyomában Nikola, majd én is megtettem ezt az utat. Közelebbről 
nézve nem volt olyan sima a kráter fala. Itt-ott repedések, gödrök, 
kiszögellések tarkították, de lehetetlen volt megkapaszkodni bennük. Ha netán 
sikerült volna, az orkán úgy kitépte volna a karunkat, mint egy légy lábát. Bele 
kellett törődnünk sorsunkba, s várni, hogy mi lesz. 

Bizonyára egyszerre néztünk le Nikolával, hogy lássuk, mi vár ránk. 
Alattunk kerek lyuk sötétlett, s egyre nagyobb lett, ahogy egyre kisebb 
köröket írva és egyre nagyobb sebességgel közeledtünk felé a 
légszerpentinen... 

Szédülés környékezett. Egyre mélyebben repültünk, a körök állandóan 
szűkültek... Ütött a halálunk órája. Tudtam, hogy a vég elkerülhetetlen. 
Lezuhanok a mélybe és halálra zúzom magamat a köveken. Már az akna fölött 
repültünk, amikor végső erőfeszítéssel még egyszer lenéztem és – lázálom 
lehetett – óriási villanyégőket és egy rácsot véltem felfedezni. Hirtelen forogni 
kezdett a rács, a lámpák kialudtak, elvesztettem az eszméletemet... 

 



Váratlan találkozás 
 
Lassan tértem magamhoz. Először csak azt éreztem, hogy sajog minden 

porcikám. Még csukott szemmel feküdtem, amikor éreztem, hogy valaki 
megérint. Amint nagy keservesen felnyitottam a szemem, Nikolát, hűséges 
társamat és barátomat láttam magam előtt. Alig ismertem rá. A megszokott 
rénszarvasprém ruha helyett szürke kórházi köpenyben volt. 

Ablaktalan, kis szobában, frissen húzott ágyneműben feküdtem, puha, 
szürke takaró alatt. A mennyezetről villanyégő lógott. 

– Megérkeztünk! – üdvözölt Nikola elmaradhatatlan mosolyával. 
– Aj-Tojon orrlikába? – próbáltam tréfára fogni a dolgot. – Elhiszed már, 

Nikola, hogy semmi ilyesmi nem létezik? 
– Miért, te már láttad? Lehet, hogy így néz ki – mutatott körbe a szobában. 
– Villanyvilágítás is van benne? 
Nem tudtunk tovább beszélgetni. Nyílt az ajtó, fehérköpenyes fiatal lány 

lépett a szobába; bizonyára a nővér. Nem kételkedtem többé, hogy kórházba 
kerültem. Ám azt képtelen voltam eldönteni, meddig feküdtem eszméletlenül, 
miként maradtam életben, hogyan kerültem kórházba. 

A nővér számomra ismeretlen nyelven kérdezett tőlem valamit. 
Kézmozdulatokkal adtam tudtára, hogy nem értem, s közben szemügyre 
vettem. Fiatal, pirospozsgás, nagyon helyes lány volt. Egy szőke hajtincs 
kiszabadult fehér kendője alól. Felnevetett, elővillantak szabályos, fehér fogai, 
és angolul ismételte meg a kérdést. Ez a nyelv sokkal ismerősebb volt; 
olvastam angolul, de beszélni nem tudtam. Megint széttártam a karom. 
Harmadszorra németül szólalt meg. 

– Hogy érzi magát? 
– Köszönöm, jól – válaszoltam, bár őszintén szólva kutyául voltam. 
– Fáj valamije? 
Valamim? Mindenem! Mintha malomkövek közé pottyantam volna! 
– Rosszabbul is végződhetett volna – vigasztalt kedves mosollyal. 
– Legyen olyan kedves és mondja meg, hol vagyok? 
– Hamarosan megtudja. Fel tud kelni? Megpróbáltam felemelkedni, és 

összeszorítottam a fogam a fájdalomtól. 
– Feküdjön csak, azonnal hozom a reggelit. – Nesztelenül lépkedve a 

könnyű papucscipőben, kiment. 
Nikola jobban érezte magát. Igaz, hol az oldalát, hol meg a hátát 

dörzsölgette, de talpon volt. Le-föl járkált a kis szobában, közben nagyokat 
nyögött, s a jobb térdét fogta. 

– Pipa oda, dohány oda, füstölni akarnék – mondogatta. Újból nyílt az ajtó, 
a lány jött vissza egy harminc év körüli, borotvált arcú férfi társaságában, aki 



kötött gyapjúmellényt és bélelt lóbőr csizmát viselt. Ruhája láttán olyan 
érzésem támadt, hogy valamelyik sarkköri országba csöppentem. A férfi a 
magáéhoz hasonló ruhát hozott nekem meg Nikolának, a nővér pedig reggelit: 
lágytojást, vajas kenyeret meg két csésze gőzölgő kakaót. 

– Egyen – mondta szívélyesen –, és ha fel tud kelni, vegye fel a ruhát és 
nyomja meg ezt a csengőt. 

Intett a mellényes férfinak és elmentek. Nekiláttam a tojásnak, amit az 
ágyam mellé készített az asztalkára. Az átélt izgalmak ellenére jó étvággyal 
reggeliztünk. A kakaó soha nem ismert gyönyörűséget szerzett Nikolának. 
Még a szemét is behunyta, és nagy kortyokban, cuppogva szürcsölgette a forró 
italt. 

Úgy gondoltam, ebben a kórházban illetlen dolog sokáig heverészni, így 
hát reggeli után nagy nehezen felkeltem. Végignéztem magamon: valaki 
lemosdatott és tiszta fehérneműt húzott rám. Bár tele voltam kék-zöld 
foltokkal, nem tört el egyetlen csontom sem. A jobb vállam megdagadt és 
nagyon fájt. Olyan érzés volt, mint amikor helyre rakják a kificamodott kart... 
Valóban, végződhetett volna rosszabbul is... 

Segítettünk egymásnak felöltözködni, aztán megnyomtam az ajtónál a 
csengőt. Kisvártatva bejött a mellényes férfi, s intett, hogy kövessük. 

Végigmentünk egy kanyargós, hosszú folyosón, amelyet villanyégők 
világítottak meg. Kétoldalt számozott ajtók sorakoztak: 32, 33, 34... szemben 
pedig 12, 13, 14. Mint egy szállodában vagy egy hivatalban. 

Elég sokáig mentünk a kanyargós folyosón. Valahol hatalmas gépek 
működtek, állandó, egyenletes zúgás hallatszott. Mégis inkább gyár lesz ez, 
gondoltam. 

Kísérőnk egyszer csak megállt az 1. számú ajtó előtt és kopogott. Nagyon 
szép bútorral berendezett, szőnyeggel borított tágas dolgozószobába léptünk. 
Rögtön feltűnt, hogy ez a helyiség is ablaktalan. Körben könyvszekrények, a 
falakon műszaki rajzok. A sarokban páncélszekrény állt, a nagy íróasztal 
mellett pedig forgatható irattartó állvány. Az íróasztalnál, amelyet zöld ernyős 
lámpa világított meg, egy borotvált férfi ült és valamit írt. Megszólalt az 
asztalon a telefon. A férfi felemelte a kagylót. 

– Halló! – Számomra ismeretlen nyelven rövid utasítást adott. 
Aztán hátradőlt a forgószékben és szembefordult velünk. Szürke kabát, 

hegyes kivágású szürke. kötött gyapjúmellény volt rajta, alatta sporting és 
kockás nyakkendő. Azt hihettem, hogy a gyár igazgatójának irodájában 
vagyunk. Miután szemügyre vettem a ruháját, feljebb emeltem tekintetem és 
ahogy megláttam az arcát, meglepetten felkiáltottam. Az angol volt, akit 
kihúztunk a mocsárból. 

Szemlátomást őt is meglepte ez a találkozás. 



– Ó, régi ismerősök! – kiáltott fel. – Foglaljanak helyet. Leültünk az asztal 
közelében. Az angol töprengve nézett ránk egy darabig, majd dobolni kezdett 
a szögvonalzóval és rosszallóan csóválta a fejét. 

– Mégsem fogadták meg a tanácsomat – szólalt meg. 
– És egyelőre élünk – jegyeztem meg; igyekeztem fesztelenül viselkedni. 
– Egyelőre! – válaszolt az angol jelentőségteljesen. – Merő véletlen, hogy 

nem törtek össze, mint a tojáshéj... 
Ujjaival dobolt az asztalon, majd hirtelen a székkel együtt elfordult és 

papírjait kezdte nézegetni. Látszólag meg is feledkezett rólunk. Meglehetősen 
kínos szünet következett. Aztán ugyanolyan hirtelen megint szembefordult 
velünk. 

– Akik a széllel jönnek, soha nem térnek vissza! – ismételte meg tagolva 
Nikola szavait, amelyeket nemrég mondott nekem. – Előbb vagy utóbb 
meghalnak... De maguk megmentettek engem. Lekötelezettjük vagyok, s nem 
kívánom a halálukat. De... – emelte fel ujját. Aztán oldalt fordult, gyorsan 
feljegyzett valamit egy papírlapra és megkérdezte: 

– Nevük? Honnan jöttek? 
– Klimenko, Georgij Petrovics. Őt Nikolának hívják. 
Gondosan felírta válaszaimat, akár egy vizsgálóbíró. Megkérdezte, hány 

éves vagyok, mi a beosztásom, iskolai végzettségem, utam célja (ez utóbbi 
mindennél jobban érdekelte). Nem tartottam szükségesnek, hogy bármit is 
eltitkoljak előle. 

– És én megtudhatom, kihez van szerencsém?- kérdeztem, hogy némileg 
egyenlítsek. 

Szinte felhorkant, amint odavetette: 
– Megtudhatja. Bayleyhez van szerencséje. 
– Mr. Bayley? – kérdeztem vissza meglepetten. – Aki az expedíciót 

szervezte az Arctic jégtörővel? Ön tehát nem halt meg! 
– Mindenki számára meghaltam, aki a széllel szemben van. De az önök 

számára, mint látja... Egyszóval, Mr. Kalimenko... 
– Klimenko – javítottam ki. 
Mr. Bayley azonban nem tudta kimondani a nevemet. 
– Ön, Mr. Kalimenko, nem jut ki innen. Ön is halott mindenki számára, aki 

a széllel szemben él. Jól jön nekem egy meteorológus. Hasznomra lehet. Majd 
intézkedem, hogy ne keressék a maga... elvtársai. 

– Lehetetlen! Mihelyt észreveszik, hogy nyomtalanul eltűntem, 
mentőexpedíciót indítanak felkutatásomra. 

– Ó, önök nagyon szeretik felkutatni az elveszett embereket! – jegyezte 
meg gúnyosan. – Honfitársaikat is, idegeneket is: Nobilét, Kulikot, Gorszkijt... 



Meglepődtem. Bayley tehát mindenről tudott, ami a “széllel szemben”, 
vagyis a világban történik. Tehát rádióállomása is van. 

– Nem szokásunk cserbenhagyni a segítségre szorulókat – válaszoltam 
kissé indulatosan. 

– Nagyon dicséretes – folytatta Bayley gúnyosan. – De majd úgy 
rendezzük a dolgot, hogy ne legyen szüksége segítségre. Ne nyugtalankodjék. 
Mondtam már, hogy megkegyelmezek magának. De fogjuk a ruháját, amiben 
idejött, összetépjük, kicsit bevérezzük, s elhelyezzük az úton, ahol majd 
keresni fogják. Tiszta sor, széttépték a vadállatok! Meghalt! Az expedíció 
visszafordul. Nem akarom, hogy bárki is idetévedjen. Maga elmehet – fordult 
hirtelen Nikolához. 

Miután Nikola távozott, Mr. Bayley felállt az asztaltól, végigsétált a 
szobában. 

– Beszélnem kell még önnel – mondta. 
– Nekem is önnel – válaszoltam, mert még mindig próbáltam játszani az 

egyenrangút, már amennyire ilyesmiről szó lehet egy magamfajta fogoly és a 
között az ember között, akinek a kezében volt az életem. 

Nem hagytam Bayleyt szóhoz jutni, gyorsan folytattam: 
– Ha jól értettem, nem óhajtja, hogy bárki is tudomást szerezzen az ön 

létezéséről és megtalálja az idevezető utat. Csakhogy ez lehetetlen. Tételezzük 
fel, hogy sikerül halálom látszatát keltenie. A tudományos kutatást azonban 
nem hagyják abba. Nem tudom még, mit művel ön itt, de azt már tisztán 
látom, hogy ön változtatta meg a szél irányát, s ennek következtében az 
éghajlatot is. A lakosság egyelőre nem nagyon nyugtalankodik, de a világ 
tudósai már régóta aggodalommal figyelik a szokatlan légköri jelenségeket. 
Előbb vagy utóbb mindenki megérzi a légnyomás süllyedést. A mi 
expedíciónk nyomában újabbak jönnek a “szél nyomán”, mely okvetlenül 
idevezeti őket. 

– Tudom – vágott közbe Bayley türelmetlenül. – Ez előbb vagy utóbb 
bekövetkezik. Idejönnek, és... az lesz a vesztük! Ön pedig... Önt egyszer már 
figyelmeztettem, de nem hallgatott rám. Most arra figyelmeztetem, hogy ne 
próbáljon megszökni innen. Az életébe kerülhet. Többször nem kegyelmezek. 
Ezt közölje a jakutjával is. Megértett? Némi szabadságot biztosítok önnek, ha 
szavát adja... Egyébként, ne is adja a szavát: magától is rá fog jönni, hogy 
lehetetlen megszökni innen. Sok munkája lesz. Most távozhat, Mr. 
Kalimenko. William megmutatja a szobáját. Csöngetett. Belépett a szolga. 

– William! Kísérje el Mr. Kalimenkót a hatvanhatos szobába. 
Viszontlátásra. 

– Megengedi, hogy Nikolával egy szobában lakjam? – szóltam távozóban. 
Bayley gondolkodott. 



– Kérem... mondta végül. – De ne feledje: semmi összeesküvés. 
Viszontlátásra. 

Meghajoltam és követtem Williamot a hosszú körfolyosón. Aztán egy 
emelettel lejjebb mentünk. Meglepett, hogy ebben a labirintusban nem 
találkoztunk senkivel. Megkérdeztem kísérőmet, hol vannak az emberek, de 
nem válaszolt. Talán nem tudott sem oroszul, sem németül, ám sokkal 
valószínűbb, hogy nem akart beszélni. 

 
Az égből pottyant tanuló 
 
Beléptem “börtöncellámba”. Talán négy méter magas, mintegy harminc 

négyzetméter alapterületű szoba volt, falait furnérlemez burkolta. Egy lámpa a 
mennyezeten, egy az íróasztalon. Két keskeny ágy és néhány eléggé 
kényelmetlen szék volt a szobában. 

Mr. Bayley fényűző dolgozószobája után ez több mint szerény volt. De... 
“rosszabbul is végződhetett volna”jutottak eszembe a nővér szavai, és nem 
nagyon búslakodtam. William távozott, én pedig a fél falat beborító műszaki 
rajzot kezdtem nézegetni. 

A kék fénymásolaton Bayley föld alatti telepének metszetét és az emeletek 
alaprajzát pillantottam meg. Bár magyarázó feliratok nem voltak rajta, azért 
teljes képet adott a létesítményről. Középpontjában az az óriási kürtő volt, 
amelybe belepottyantunk. Ekörül helyezkedtek el a számozott helyiségek. Öt 
emelet a föld alatt és három a kráter falában. 

A nyolcadik emelet alatt két, látszólag természetes barlang volt. 
A központi fekvésű kürtőtől jobbra, a fentről lefelé számított ötödik emelet 

mentén oldalirányú csatorna húzódott, mely kivezetett a szabadba. Leginkább 
ez a csatorna érdekelt. Első gondolatom az volt, hogy ezen távozik a fentről 
elszívott levegő. De ha ezen ugyanannyi levegő megy ki, mint amennyit 
beszívtak, akkor egy másik légáramlatnak is kellene lennie a felszínen, és nem 
fogyna a levegő. Márpedig gondosan vezetett szinoptikai térképeink azt 
mutatták, hogy minden légáramlás egy irányban halad, nem észleltünk 
semmilyen ellenáramlatot. 

Ha viszont a föld alatti telepről nem távozik a beszívott levegő, akkor – az 
ördögbe is! – a telepnek már réges-rég fel kellett volna robbannia, mint egy 
túlhevített kazánnak... 

Nikola lépett a szobába. Gondosan becsukta az ajtót, megvakarta a fejét és 
felsóhajtott. Azt vártam, hogy szemrehányást tesz nekem, amiért nem 
hallgattam rá, de másról kezdett beszélni. Közölte, hogy az egyik folyosón a 
“két Ivánnal” találkozott, azzal a két jakuttal, aki egy esztendeje tűnt el az 
Aj-Tojon “orrlikában”. 



– Még mindig hiszel benne? – kérdeztem tőle. 
– Inkább az Aj-Tojon orrlikába estél volna, nem ennek a gonosznak a 

birodalmába jegyezte meg gondterhelten. 
Sikerült néhány szót váltania a jakutokkal, és megtudta, hogy valamilyen 

óriási csatornában dolgoznak, eltávolítják a kürtőbe jutott hulladékot. Még 
egyszer megnéztem a tervrajzot. A csatorna tehát ezt a célt szolgálja!... 

A “két Iván” elpanaszolta Nikolának, hogy sehová sem mehetnek, úgy 
bánnak velük, mint a rabszolgákkal, de “a koszt erősen jó”. 

Kopogtattak. William jött vissza, érthetetlen nyelven mondott valamit, és 
intett, hogy kövessük. 

Utána mentünk. Az “idősebb Iván” az ajtó előtt várakozott, William ajakul 
gondjaira bízta Nikolát, mi pedig átvágtunk a folyosón és beszálltunk az 50. 
számú liftbe. Egy emelettel feljebb kiszálltunk és megálltunk a 13. számú ajtó 
előtt. William kopogtatás nélkül benyitott, én követtem a tágas helyiségbe. 
Laboratórium volt. Bámulatos rendben bonyolult műszerek, légsűrítők, 
rézcsövek, csőkígyók és hűtőberendezések sorakoztak az asztalon. Mellettük 
ezüstös felületű poharakon, csészéken, edényeken csillant meg a két ívlámpa 
fénye. 

E ragyogó edények olyan látványt nyújtottak, mint amikor a gazdag örökös 
kiszedi a ládákból az antik ezüstöt, hogy gyönyörködjék kincsében. De én 
tudtam, hogy ilyen hővisszaverő, ezüsttel bevont edényeket cseppfolyós 
levegővel végzett kísérleteknél használnak. 

Cseppfolyós levegő!? Sűrűsége nyolcszázszorosa a légkörinek. Csak nem 
levegőt cseppfolyósítanak Bayley gyártelepén? 

Annyira lekötöttek gondolataim, hogy nem vettem mindjárt észre az egyik 
asztal fölé hajló, fehérköpenyes nőt. Felemelte a fejét – a nővér volt. Ő is 
megismert, majd látva az arcomon tükröződő értetlenséget, rám mosolygott. 

– Fáradjon be a dolgozószobába. Apám várja – mondta, s a másik ajtó felé 
mutatott. 

Kopogtam és beléptem. A szoba majdnem akkora volt, mint az első, de 
ebben nem voltak műszerek. A falak mentén könyvespolcok sorakoztak, a 
nagy íróasztalon vegyi képletekkel teleírt papírlapok hevertek. 

Magas, idős, de fiatalos, szőke hajú, szürke szemű és pirospozsgás arcú 
férfi állt fel az asztal mellől. Barátságos mosolya a lányára emlékeztetett. 
Keményen megszorította a kezemet, majd így szólt: 

– Mr. Bayley és Eleonóra beszélt már önről. Szükségünk van ilyen 
emberekre. Sajnálom, hogy nem vegyész, ámbár szakmája közel áll az 
enyémhez... Mindketten “a levegőből élünk” – jegyezte meg mosolyogva. 

Olyan közvetlenül beszélt, mintha jószántamból jöttem volna hozzá, hogy 
felajánljam tudásomat, munkámat. 



– Engelbrekt vagyok – mutatkozott be. – Foglaljon helyet. 
– Engelbrekt?! – kiáltottam fel meglepetten és állva maradtam. – Ön 

Swante Engelbrekt, aki odaveszett az Arctic jégtörőn, akit elsiratott a 
tudományos világ? 

– Halálhíremet fölöttébb eltúlozták – idézte Mark Twain élcét a híres svéd 
tudós. – Igen, én az élő Swante Engelbrekt vagyok. 

– De hát... mi készteti önt arra, hogy elrejtőzzék? Elkomorodott. 
– Kérem, foglaljon helyet – szólított fel ismételten. – Főmérnök vagyok, 

Mr. Bayley alkalmazottja. Cseppfolyós levegőt, hidrogént és héliumot állítunk 
elő, nitrogént és oxigént vonunk ki a levegőből... 

– És mit csinálnak vele? – csúszott ki a számon. 
– Ez már munkaadómra, Mr. Bayleyre tartozik. Bizonyára eladja... 
– De hogyan?... Soha nem hallottam ilyen koncesszióról... 
– A dolog jogi vonatkozása kevésbé érdekel – szakított félbe Engelbrekt 

kissé türelmetlenül. – Erről Mr. Bayleynél tájékozódhat. Szerződésem van, és 
a laboratóriumokon kívül semmi nem érdekel. Mr. Bayley rendkívüli 
kezdeményező készséggel megáldott, fölöttébb agilis ember. Nem fukarkodik 
a pénzzel, hogy biztosítsa számomra a zavartalan tudományos kutatást. Majd 
ha megismeri munkánkat, látni fogja, hogy figyelemre méltó tudományos 
felfedezéseink vannak, amelyekről még nem tud a világ. Mr. Bayley hozza 
forgalomba, ez az ő dolga. A pénzügyeibe nem avatkozom – mondta még 
egyszer a tudós, s láttam, igyekszik minél gyorsabban közölni velem a 
legszükségesebbeket. – Minden rendelkezésemre áll, de kevés a laboráns. Az 
időmből nem futja arra, hogy minden kísérletet magam végezzek el. Én csak 
itt kísérletezem – mutatott a képletekkel telerótt papírlapokra. – Eleonóra, a 
lányom segít nekem. 

– Az ápolónő?  
Engelbrekt elmosolyodott. 
– Ápolónő, tudományos laboráns, azonkívül ő vezeti szerény háztartásomat 

– mondta meleg szeretettel a hangjában. – Derék leány. Remélem, ön 
segítségére lesz a laboratóriumban. Eleonóra majd betanítja. Ha valamilyen 
feladattal nem boldogul, kérem, jöjjön be hozzám, bármikor szívesen segítek... 
Tehát, munkára fel! – fejezte be Engelbrekt, s kezet nyújtott. – Ne vesztegesse 
az időt. 

Meghajoltam, átmentem a laboratóriumba. 
– Megegyeztek? – kérdezte Eleonóra. 
Karomat széttárva jeleztem, hogy beletörődtem sorsomba. 
– Foglaljon helyet és lássunk munkához – mondta közvetlenül, és maga 

mellé húzott egy üres széket. 



Érdeklődő arcot vágtam, mint egy szorgalmas tanuló, ő pedig a 
legkomolyabban vizsgáztatni kezdett. 

– A cseppfolyós levegő előállításának módja?... Hm... Előállítható – 
kezdtem a felelést, s közben a haját nézegettem, amely kicsúszott a fehér 
kendő alól – ...előállítható hűtéssel, ami a levegő dilatációjával érhető el. 
Fokozatosan sűrítik kétszáz atmoszférára, azután hirtelen húsz atmoszférára 
csökken a nyomása, s ekkor, a dilatáció következtében, mínusz harminc fok 
alá süllyed a hőmérséklete. Ezt az eljárást többször megismétlik, mígnem eléri 
a mínusz száznyolcvan fokot. Ekkor húsz atmoszféra nyomás alatt 
cseppfolyóssá válik... 

“Milyen szép haja van...” – ezt persze csak gondoltam. 
Eleonóra észrevette pillantásomat, megigazította a haját, tartózkodóan 

elmosolyodott, és fontoskodva megszólalt, ami egyáltalán nem illett hozzá. 
– Felületes, nem egészen pontos, de kezdetnek jó. Ismeri ezt a készüléket? 
– Linde-féle légsűrítő – vágtam rá, s úgy örültem tudásomnak, mint egy 

diák. 
Bólintott. 
– Igen, de ez gyerekjáték. Majd megismeri a bonyolultabb gépeket is, 

amelyeket apám szerkesztett. 
A vizsga folytatódott. 
– Önnek még elméleti ismereteket kell szereznie. A cseppfolyósított levegő 

előállítása... 
Folytatta a munkáját, s közben megtartotta az első órát. Igyekeztem 

odafigyelni, de gondolataim minduntalan elkalandoztak. Ebben a pillanatban 
sokkal inkább szerettem volna azt megtudni, hogyan került apjával együtt e 
föld alatti “városba”, hogyan pusztult el az Arctic, ki volt az a halott, akit 
Nikola a hajó orrában látott, mire kell Bayleynek a cseppfolyósított levegő, 
milyen viszonyban áll Engelbrekttel... Ezernyi kérdés kavargóit a fejemben, 
de nem szántam rá magamat, hogy tanítónőmet zaklassam velük. 

–...A cseppfolyósított levegő áttetsző, halványkék folyadék, normális 
atmoszféra nyomáson mínusz százkilencvenhárom Celsius fok hőmérsékletű – 
folytatta Eleonóra. – A berendezésből kikerülő anyag rendszerint zavaros a 
levegőben elenyésző mennyiségben található szénsavtól. Ha átengedjük 
papírszűrőn, áttetszővé válik... 

“Szegény lány. Bizonyára nem szívesen lakik ilyen eldugott helyen. Vajon 
öként vállalták ezt a száműzetést?” – gondoltam magamban. 

–... A cseppfolyósított levegő lepárlásakor először a forrásban levő 
nitrogén válik ki, forráspontja mínusz százkilencvennégy Celsius fok, azután 
az argon... Mi válik ki a lepárláskor? – kérdezett vissza váratlanul, mert 
észrevette szórakozott tekintetem. 



– Az argon – vágtam rá gépiesen; még a fülemben csengett az utolsó szava. 
Eleonóra összevonta a szemöldökét. 
– Nem figyel – mondta szemrehányó hangon. 
– Bocsásson meg, de csak néhány órája pottyantam ide az égből. 

Gondolom, belátja, hogy egy ilyen légiutazás után kissé váratlan fordulat 
belecsöppenni a cseppfolyós levegőről tartott előadásba. 

Végre felderült a szigorú tanító néni arca, nem bírta tovább, vidáman 
felkacagott. 

– Igaza van. Valóban pihennie kellene, hogy kissé összeszedje magát. 
Nagyon megörültem ennek a “szünetnek”, és sietve megkérdeztem. 
– Mondja már, hogyan maradtam életben? 
– Véletlenül észrevették magukat. Leállították a ventillátorokat, így 

viszonylag puhán estek rá a felső rácsra. A kürtőben több törmelékszűrő rács 
is van. Majd megérti, ha megtekinti a berendezést. Holnap vasárnap lesz, 
megmutatom... 

– Még egy kérdést... 
Eleonóra azonban már munkájába merült. 
Menjen és pihenje ki magát – szólt rám erélyesebben. Nagyon elkeseredett 

képet vághattam, mert ahogy rám nézett, kedvesen mosolyogva sietve 
hozzátette: 

– Ma még találkozunk a könyvtárban, hat után. Második emelet, 
negyvenegy. – Biccentett és folytatta munkáját. 

Én pedig visszatértem a szobámba. 
 
A föld alatti telep 
 
“Fogságom” második napján közelebbről is megismerkedtem a teleppel. 

Eleonóra készségesen magyarázott. 
Legfelül voltak a vezetők lakószobái. Itt lakott Mr. Bayley, Engelbrekt, 

rajtuk kívül itt laktak a mérnökök és... a tisztek. 
– Tisztek? – néztem meglepetten a lányra. 
Eleonóra zavarba jött. Úgy látszik, a kelleténél többet árult el nekem, s 

most nem tudta, hogyan hozza helyre baklövését. 
– Ilyen fontos telep nem maradhat őrizet nélkül – magyarázta. – Afféle 

rendőrségünk, illetve őrségünk van, ennek a vezetőit nevezzük tiszteknek... 
Kérem, nehogy elárulja valakinek, hogy megmondtam. Mr. Bayley a lelkemre 
kötötte, hogy az őrségről ne beszéljek önnek, én meg fecsegek, mint valami 
vénasszony! – mondta bosszankodva. 

Megígértem, hogy néma leszek, mint a hal. 
– S hány tagú a rendőrségük? – kérdeztem. 



Eleonóra azt bizonygatta, hogy semmi többet nem tud a fegyveres erőkről. 
– Az emeleteket felülről számítjuk – folytatta a különös telep felépítésének 

ismertetését. – A második emeleten, a két külső gyűrűben laknak a középfokú 
képzettséggel rendelkező alkalmazottak. 

Engem is itt szállásoltak el. Meg is jegyeztem élcelődve: 
– A magamfélék? 
– Igen, csakhogy ők valamivel többet tudnak önnél. A belső gyűrűben a 

könyvtárak és a laboratóriumok vannak. A harmadik emeleten munkások 
laknak. Ezen a szinten találhatók az élelmiszer-raktárak, konyhák, ebédlők, 
fürdők, klubok, a mozi... 

– Mozi is van?! 
– És színház. Miért lepődött meg? Ha nem volna szórakozási lehetőségünk, 

sokan talán meghalnának az unalomtól. 
– Nem lenne egyszerűbb megszökni az unalom elől?  
Eleonóra mintha nem is hallotta volna kérdésemet. 
– A negyedik emeleten, vagyis az első föld alatti szinten üzemelnek azok a 

gépek, amelyekkel ammóniák, nitrogénsav és ciánamid formájában nitrogént 
nyerünk a cseppfolyós levegőből; ezek rendkívül fontosak az ipar és a 
mezőgazdaság számára. – Megállás nélkül beszélt, attól tartott, hogy újból 
félbeszakítom. – Több mint egymillió tonna nitrogénsavat állítunk elő évente, 
és egyre bővítjük a termelést. Azonkívül oxigént is állítunk elő. Az egyik 
negyedik emeleti részlegen válogatják azt az anyagot, amely kívülről, a kürtőn 
át érkezik. Szűrőrendszer van itt a kürtőben, olyan rácsok, amelyeken átfér 
egy ember, és olyan sűrűk is, hogy a porszemet sem engedik át. 

– Ezek szerint minket is “szortíroztak”? 
– Természetesen. Néha egészen meglepő tárgyak és lények hullanak be a 

kürtőbe. Olykor tövestül kitépett fenyőket, jegenyefenyőket, vörösfenyőket is 
hoz a szél. Ezt eltüzeljük. Tavasszal és ősszel, mikor a madarak költöznek, 
hihetetlen mennyiségű szárnyas kerül be. Egy részüket megfagyasztva 
elraktározzuk télire, a többit cseppfolyós levegővel megkövesítjük, aztán porrá 
őrölve raktározzuk, bár az is lehet, hogy exportáljuk. Időnként bekerülnek 
kisebb négylábú ragadozók, olykor nagyobbak is: medvék, sarki rókák. 
Előfordult, hogy a légi úton egy jegesmedve, sőt tigris jött hozzánk 
vendégségbe. Az ötödik emelet magasságában húzódik az a csatorna, amelyen 
át sűrített levegővel eltávolítjuk a negyedikről lehulló fölösleges hulladékot. A 
negyedik és a nyolcadik emelet között minden föld alatti szinten 
cseppfolyósítjuk a központi kürtőből érkező levegőt. Mindegyik emeleten 
vannak raktárak, ahol a cseppfolyósított levegőt tároljuk, a hatodikon a 
legtöbb. A hetedik és nyolcadik emelet a legérdekesebb. A hetediken 



cseppfolyós levegővel folyékony hidrogént állítunk elő, amelynek a 
hőmérséklete mindössze húsz fokkal magasabb az abszolút nullapontnál.* 

A cseppfolyós hidrogénnel pedig folyékony héliumot állítunk elő. Ez a 
legnehezebb és legbonyolultabb munkafolyamat. A nyolcadik emeleten csak a 
rendkívül értékes folyékony héliumot tároljuk. Sikerült már több százezer 
litert gyártanunk. 

– De hát mire használják fel ezt az óriási mennyiséget? 
– Nem érdeklődünk Mr. Bayley kereskedelmi ügyletei iránt – felelte 

Eleonóra, megismételve ugyanazt, amit az apjától már hallottam. 
Szerettem volna még kérdezni néhány dolgot, például azt: hol van a 

gépház, mit tartalmaznak a föld alatti barlangok. Ám ekkor megszólalt a 
reggelit jelző villanycsengő, így többet nem tudhattam meg. 

Vasárnap volt, amikor Eleonórával az első emeleti kör alakú “sétányon” 
járkáltunk. Nem valami szívderítő dolog körbe-körbe sétálgatni. A számozott 
ajtók láttán olyan érzése támadt az embernek, mintha börtönben lenne. Ezt a 
benyomást csak fokozta, hogy a folyosó egészen üres volt. Mintha a 
“foglyokat” sétára sem engednék ki. 

Később tudtam meg, hogy a telep lakói, elsősorban a kivételes helyzetű 
első emeletiek, a környékbeli erdőkben és hegyekben is barangolhattak. 
Természetesen senki sem akadt, aki ne a friss levegőt választotta volna inkább 
a “börtönfolyosó” helyett. 

A csengő szavára kinyíltak az ajtók, s a folyosó egyszerre benépesült. 
Érdeklődéssel nézegettem a “város” lakóit. Egyetlen nő sem volt köztük. 
Eleonóra jelenléte éppoly kivételes volt, mint régente a kapitány lánya lehetett 
a kalózhajón. Valamennyien fiatal emberek voltak, a legidősebb sem lehetett 
több harmincötnél. 

Hiába kerestem közöttük egyenruhás férfiakat. Mindenki civilben volt. De 
némelyikük testtartása elárulta, hogy az illető katona. Ámbár nem tévedek, ha 
azt mondom, hogy szinte mindegyikük kijárta a katonaiskolát. 

Újonc és idegen voltam közöttük. De jólnevelt emberek lévén, nem 
zavartak kíváncsiskodó pillantásokkal. Szívélyesen köszöntötték Eleonórát, 
futó pillantást vetettek rám, és a számomra ismeretlen nyelven vidáman 
társalogva mentek tovább. 

Az első emeletieknek külön ebédlőjük volt a saját emeletükön. Nagyon 
szerettem volna bejutni ide, hogy közelebbről megismerhessem a helybeli 
“arisztokráciát”. Mr. Bayley azonban ügyelt rá, hogy ne érintkezhessem a 

                                                
* Abszolút nullapont – mínusz 273,16 'C, ennél alacsonyabb hőmérséklet 

nincs. 
 



telep lakóival. Mindaddig a laboratóriumban kellett maradnom, amíg a 
munkások vissza nem tértek szobáikba; a laboratóriumba viszont később 
mentem, amikor már mindenki elfoglalta a helyét. Ezenkívül a közös 
éttermekbe sem mehettem. Az ebédet a szobámba hozták, a reggelit pedig a 
laboratóriumban fogyasztottam el Eleonórával. Vasárnap a szobában 
reggeliztem. 

Elbúcsúztam Eleonórától, és liften lementeni a második emeletre. 
Annyira szerettem volna látni a telep munkásait, hogy elhatároztam, 

megszegem a számomra előírt szabályokat; nem álltam meg a második 
emeleten, hanem lementem a harmadikra. A folyosón szembe találkoztam az 
ebédlőbe igyekvő emberekkel. Meglepetten néztem őket. Külsejükben 
egyáltalán nem különböztek a felső emeletiektől. Szinte választékosán jól 
öltözöttek, elegánsak voltak, arányos, kisportolt, egészséges, inkább ügyes, 
mint erős termetűek. 

Akárcsak az első emeleten, itt sem találkoztam nőkkel vagy idősebb 
férfiakkal. Kizárólag fiatal emberek voltak. 

Ez a furcsa jelenség meglepett és felkeltette érdeklődésemet. De nem 
nézelődhettem tovább, vissza kellett térnem. Felsiettem a második emeletre. 
William már a szobámban várt és gyanakodva nézett rám. Azt mondtam neki, 
hogy szórakozottságomban egy emelettel lejjebb mentem. 

Reggelizés közben fél szemmel Williamot figyeltem. Természetesen az a 
feladata, hogy szemmel tartson, most azonban ez kevésbé érdekelt. Az arcát 
vizsgálgatva próbáltam összehasonlítani azokkal, akiket a folyosókon láttam. 
Valamivel idősebb lehetett a többinél, de az ő arca is ápolt volt. Ilyesforma 
ábrázata lehet egy nagy kereskedelmi cég igazgatójának. S lám, ez az 
“irodafőnök” úgy tálalja elém a reggelimet, mint valami inas! 

Ej, furcsa város ez! Furcsa gyára van Mr. Bayleynek... 
 
Szökési kísérlet 
 
A laboratóriumban a munka ment a maga útján. Néhány nap múlva 

Eleonóra már meg is dicsért. 
– Még viszi valamire – jegyezte meg. 
Máskor és más körülmények között talán örültem volna ennek a 

dicséretnek. Csakhogy eszembe sem volt itt karriert csinálni, Mr. Bayley 
engedelmes alkalmazottjaként fejezni be életemet. Nem hagyott nyugton a 
szökés gondolata. Ha munka után visszamentem spártai szobámba, alig 
vártam Nikolát, aki valamivel később érkezett. Suttogva tanácskozni 
kezdtünk. 



A többi jakuthoz osztották be, abban a csatornában dolgozott, amelyben 
sűrített levegővel eltávolították a szemetet és a telep egyéb hulladékát. A 
szemét a kráter szomszédságában levő jókora szakadékba került. Nikola 
időközben megismerkedett a kínai szakácsokkal, valahogy szót értett velük, s 
elmondta nekem telepünk gazdasági életének néhány sajátosságát. 

Itt semmi nem veszett kárba. A kürtőbe hullott vadak tartalékolásáról már 
tudtam. Ezenkívül vadásztak is, hogy friss húshoz jussanak. A telep lakói 
sűrített levegővel működő fegyvereket használtak. Volt még egy 
meglehetősen érdekes módja a vadászatnak: a nagyvadakat hőálló hüvelybe 
helyezett, cseppfolyós levegővel töltött gránátokkal terítették le. 

Amint elfordították a “biztosítót”, a gránátban gyors ütemben hő fejlődött. 
A folyékony levegő kitágult, gázneművé vált, s az eldobott gránát robbant. 

Nikola csak a gránát hatását ismerte, de ebből én már el tudtam képzelni a 
szerkezetét is. A folyékony levegőn kívül más energiaforrása is volt a 
telepnek. Amikor új járatokat vágtak, másfajta robbanóanyagot alkalmaztak. 
Ismeretlen volt a különös gyár hatalmas teljesítményű gépeinek energiaforrása 
is. 

– Ez nem az én részlegem – felelte Eleonóra, mikor erről faggattam. 
“Ebben a gyárban túl sok termelési titok van... – gondoltam. – Nem elég, 

hogy Bayley megfosztott szabadságomtól és rabszolgájává tett, s talán arra 
kényszerít, hogy az angol tőkéseknek dolgozzak... De mi lesz, ha ez a 
folyékony levegő iszonyú erejű fegyverré válik a kezükben, amelyet majd 
ellenünk használnak fel? Minél előbb meg kell szöknöm, hogy 
figyelmeztessem a kormányt a veszélyre.” 

Nikolával többször is a lehető legrészletesebben elmondattam, milyen a 
csatorna felépítése, ugyanis a tervrajz nagyon vázlatos volt. Nikola szerint a 
csatorna legalább két kilométer hosszú. Régebben feltehetően ott volt a 
szakadék széle, ahol a csatorna végződött, de a kihordott szemét fokozatosan 
feltöltötte a csatorna előtti területet, most már fél kilométer hosszú lehet ez a 
feltöltött rész. Vágány vezet rajta, csilléken szállítják a szakadék széléhez a 
szemetet. A szemétdomb oldala meglehetősen meredek, a szakadék fala még 
meredekebb, de Nikola szerint azért ki lehet jutni belőle. Másfelé nem 
szökhettünk. 

Megint odaálltam a tervrajz elé és alaposan szemügyre vettem a csatornát. 
Most tűnt csak fel, hogy valaki körömmel vagy gyufaszállal nyilakat rajzolt a 
tervrajzon a csatorna külső végére, amelyek a belső torkolat felé mutattak. A 
nyilak fölött felkiáltójelek álltak. 

Vajon mit jelentenek ezek a jelek? Ki rajzolhatta őket? Talán valamelyik 
elődöm, aki hozzám hasonlóan fogoly volt ebben a szobában, s így 
figyelmeztet, hogy ne menjek ezen az úton, ahol valamilyen veszély 



leselkedik rám... A nyilak a szél irányát jelenthetik. De a szél a csatornából 
fújt, a szemetet vitte ki. Kívülről csak a központi kürtő szívta be a levegőt. 
Nikola azt mondta, hogy szemételtakarításkor és éjszaka egyáltalán nem fúj a 
szél a csatornában. Akárhogy, akármint, csak errefelé próbálkozhattunk 
kijutni, és nem késlekedhettünk, hiszen figyelmeztetnem kellett a kormányt a 
fenyegető veszélyre. 

Nem halogattuk a dolgot, eldöntöttük, hogy már másnap éjszaka útnak 
indulunk, amint a többiek elalszanak. 

“Vajon őrködnek-e éjjel?” – töprengtem. Tudtam, hogy a folyosókon 
éjjel-nappal égnek a lámpák, nemigen lehet elrejtőzni. Ezenkívül kockázatos 
lett volna széllelbélelt öltönyeinkben elindulni. Időközben beköszöntött az 
ősz, éjszakánként már fagyokra számíthattunk. Ezen a vidéken egykettőre 
megjön a tél. Az élelem kevésbé nyugtalanított. Nem volt ugyan fegyverünk, 
de velem jött Nikola, aki íjat, nyilat, sőt a saját hajából még hurkot is tudott 
mesterkedni. Mellette nem fenyegetett az éhhalál, ezerféle módját ismerte a 
madár-, vad- és halfogásnak. 

Csöndesen üldögéltünk a szobában, figyeltük a távolról beszűrődő zajokat. 
Valahol, mélyen a föld alatt zúgtak a motorok, fölöttünk a kürtőn süvített a 
szél. De hamarosan minden elcsendesedett: éjszaka nem dolgoztak a 
laboratóriumokban... 

Éjfél volt. Intettem Nikolának és elindultunk. Ő ment elöl. Végigosontunk 
a folyosón, szerencsénkre senkivel sem találkoztunk, lementünk az ötödik 
emeletre, majd egy kisebb lépcsőn feljutottunk abba a csöpp szobába (nem 
volt nagyobb egy liftfülkénél), ahonnan a csatornába lehetett jutni. Az őr a 
fülkében aludt. Visszahőköltem, de Nikola egyszer csak halkan megszólalt 
jakutul. Az idősebb Iván volt az őr. Úgy láttam, hogy Nikola győzködi 
valamiről, de az csak rázza a fejét, sóhajtozik és gyér szakállát simogatja. 

– Nem akar engedni – tájékoztatott Nikola. – Erősen fél, és nekünk se 
engedi. Haláltól fél. 

Majd újra kezdte a rábeszélést. Iván lassan beadta a derekát. Végül 
legyintett, kinyitotta az ajtót és előttünk belépett. 

– Velünk jön együtt pusztulni – magyarázta Nikola. 
A csatorna akkora volt, mint egy vasúti alagút. Mihelyt becsukódott 

mögöttünk az ajtó, koromsötét lett. Bármily halkan osontunk, a vaslemezekkel 
burkolt alagút felerősítve verte vissza lépteink zaját. A vége lejtősen 
elkanyarodott kissé, s ahogy befordultunk, megpillantottam a sápadt 
holdfényt... Izgalomba jöttem: ez a fény a szabadságot jelképezte számomra. 
Még néhány lépés, aztán kiszabadulunk börtönünkből! Szinte már éreztem az 
avar, a moha illatát. 



A nyílás egyre tágult. A hold megvilágította a csatorna falát. S akkor 
észrevettem néhány vaslemezt, amelyek mint kis híd keresztezték a csatornát. 
Nikola már majdnem rálépett, de megragadtam a karját és visszatartottam. 
Arra gondoltam, hogy ez a hidacska talán automatikus jelzőberendezés. Bár 
keskeny volt, aligha tudtuk volna átugrani. Töprengeni kezdtem, hogyan 
jutunk tovább. Nikola nem értette, miért nem igyekszünk. Elmondtam 
aggályaimat. 

Tanácskozni kezdtünk. Nikola azt ajánlotta, hogy ketten emeljük fel és 
dobjuk át a hídon Ivánt, mert ő a legkisebb és a legkönnyebb. Azután Iván hoz 
deszkákat vagy fadarabokat, “hidat építünk a híd fölé” és ezen megyünk át, 
anélkül, hogy a vaslemezeket érintenénk. Iván azonban nem vállalkozott a 
rövidke repülésre, félt, hogy összetöri magát. 

– Én így is átfutok – mondta. – Oldalt, oldalt... 
S mielőtt bármit is szólhattunk volna, visszahátrált, nekifutott és szaladni 

kezdett a híd mellett, a lejtős csatornafalon. Néhány lépést sikerült is tennie, 
de a végén megcsúszott a sima, nyirkos lejtőn és rázuhant a vashídra... Ha 
netán össze volt kötve a jelzőberendezéssel, akkor most már javában 
működik! 

Mást nem tehettünk, minthogy nem törődve a híddal, Iván után rohanjunk. 
Két ugrással kint voltam a csatornából, Nikola követett. Rohantunk a 
talpfákon, kerülgettük a csilléket. Két-három perc alatt megtettük a meredek 
falú szakadékig hátra levő távolság felét. 

Teljes erőmből rohantam. A görbe lábú Nikola nem maradt el mögöttem, 
Iván azonban régen gyakorolhatta a futást, mert leszakadt. Megálltam, hogy 
bevárjuk, de Nikola rám ordított. 

– Utolér! Fussál! – és már csörtetett előre. 
Futottam megint, hogy Nikolát utolérjem. Már látszott a feltöltött rész 

vége. A szakadék túlfelén komor sziklák nyúltak a magasba. 
S akkor egyszerre valami zajt hallottam a hátam mögött. Lassan erősödött, 

majd egyenletes zúgássá fokozódott. Éreztem, hogy hirtelen ellenszél 
kerekedett. “Talán megindult a központi ventillátor” – gondoltam, de még 
korán volt. A munkanap hatkor kezdődött, most legfeljebb éjjel egy lehetett. 

A zaj fokozódott, az ellenszél pedig olyan erős lett, hogy előre kellett 
dőlnöm. Futásom egyre jobban lelassult. Sűrűsödött a levegő, fuldokoltam. 
Értettem már mindent: a hátunk mögött kapcsolták be a ventillátort. Nem 
tudtam, hogy a csatorna nemcsak kifelé fújhatja, de be is szívhatja a levegőt... 

“Ezt jelentették hát a tervrajzon a nyilak meg a felkiáltójelek!” – villant át 
az agyamon. Ebben a pillanatban felsüvöltött a szél, mint egy dühös 
szörnyeteg, amely látja, hogy a zsákmány kicsúszik a mancsából. 



A szél orkánba csapott át. Lehajtottam a fejemet, így próbáltam áttörni az 
egyre nyomasztóbb, láthatatlan akadályt. De már egyetlen lépést sem tudtam 
tenni. Nikola elesett, négykézláb mászott tovább. Követtem példáját. De ez 
sem segített. Hihetetlen erőfeszítéssel kapaszkodtunk kézzel-lábbal a földbe, 
de a szél irgalmatlanul tolt visszafelé. 

Tüdőnk úgy megtelt levegővel, akár egy léggömb. Szédültünk, a 
halántékunk lüktetett. De még nem adtuk meg magunkat. Csak a feltöltött rész 
széléig eljutnánk... De már nem is láttuk. A szél megfordított, és a porfelhőben 
észrevettem Ivánt. Az orkán úgy pörgette, dobálta, repítette a csatorna szája 
felé, mint az ördögszekeret. 

Valami puha ütődött a fejemnek; nem tudtam megfordulni, hogy 
megnézzem, csak sejtettem, hogy Nikola. Fuldokoltam, minden összefolyt a 
szemem előtt. Hiábavaló volt tovább küzdeni... Izmaim elernyedtek, karom 
erőtlenül lebegett a szélben, amely visszafelé sodort a csatornába. Elájultam. 

 
«Mr. Fátum» 
 
A csatornában tértem magamhoz, a bejárati ajtó közelében. Nikola és Iván 

mellettem feküdt. Ezúttal jóformán semmim sem fájt. Bizonyára kikapcsolták 
a ventillátort, amint beértünk a csatornába, és az összesűrűsödött levegő 
fékezte repülésünket. Megráztam Nikola vállát. 

– Erősen, erősen fújt – sóhajtozott szinte félálomban. Hamarosan Iván is 
magához tért. 

Beléptünk az ajtón. Iván fejét csóválva elbúcsúzott tőlünk, s folytatta az 
őrködést, mi pedig visszamentünk a szobánktea. Senkivel sem találkoztunk, 
mindenki aludt. Elkeseredetten dőltem le az ágyra, le sem vetkőztem, vártam, 
hogy mindjárt jönnek és letartóztatnak a szökési kísérletért. 

De múltak az órák, senki nem háborgatott bennünket. 
“Talán nem is vették észre szökési kísérletünket? A ventillátor 

automatikusan is működhet, a zúgást pedig úgy megszokták már a föld alatti 
telep lakói, hogy valószínűleg észre sem veszik” – nyugtatgattam magamat, s 
közben elaludtam. 

A csengő a szokott időben, hat órakor ébresztett. Nikola korábban indult, 
csukott szemmel hallgattam, amint öltözködés közben szuszogott és 
dúdolgatott. Irigyeltem a nyugalmát. Aztán tovább aludtam a második 
csöngetésig, vagyis fél nyolcig. Felhörpintettem egy csésze kávét, bekaptam 
néhány kétszersültet és mentem a laboratóriumba. 

– Ma valahogy sápadt – nézett rám Eleonóra. 
– Nem aludtam ki magamat – válaszoltam. 
– Zavarta valami? 



– A gondolataim. Nem tudok beletörődni a fogságba, és soha nem is fogok 
beletörődni. 

Eleonóra elkomorodott, s ezt a magam módján értelmeztem. Talán tetszem 
neki, és elkeseríti, hogy a szabadságot többre tartom a társaságánál. De 
hamarosan kiderült, hogy más járt az eszében. 

– Bele kell törődni a sors akaratába – sóhajtott fel, mintha ő is olyan 
helyzetben lenne, mint én. Ez meglepett és kíváncsivá tett. 

– Miért kell beletörődni? Ez a Mr. Bayley, aki meglehetősen gyanús 
dolgokkal kereskedik, ez a külföldi, aki önkényesen tartózkodik a földünkön, 
egyáltalán nem hasonlít a fátumra. És ha maga ilyen fatalista... – kezdtem 
kissé ingerülten. 

– Nem vagyok fatalista – vágott közbe. – Nem kell fatalistának lenni, hogy 
az ember megértse azt az egyszerű tényt, hogy olykor a körülmények 
erősebbek nálunk. 

– Tehát mi vagyunk a gyöngébbek – csattantam fel, s éreztem, hogy fájó 
pontot érintettem. 

– Maga ezt nem érti! – sóhajtott nagyot és belemerült a munkájába. 
Én azonban nem akartam elszalasztani az alkalmat. A lány szemlátomást 

olyan hangulatban volt, hogy ha kicsit erőszakosabb vagyok, elmondja talán 
azt is, amit máskor nem mondana el. 

– Megértem, ha megmagyarázza! A szavaiból csak az derül ki, hogy maga 
is fogoly, akárcsak én. 

– Téved – válaszolta. – Éppen ma reggel akart rávenni az apám, hogy 
menjek el innen és... Mr. Bayley sem ellenezné... 

– Maga mégsem utazik. Valami tehát visszatartja. Fogoly tehát, talán nem 
Mr. Bayley foglya, hanem azoké a körülményeké, amelyek lehetetlenné 
teszik, hogy elmenjen. Bocsásson meg, de azt hiszem, értem. Az apja rá akarta 
venni, hogy menjen el? Együtt mennének vagy csak maga? 

Eleonóra zavarba jött. 
– Csak én – válaszolta halkan. 
– Akkor félig-meddig értem már. Maga nem akar nélküle menni, az 

édesapja pedig vagy nem tud, vagy nem akar elmenni. Valószínűbb persze, 
hogy “Mr. Fátum” nem engedi. 

Kényszeredetten elmosolyodott és nem válaszolt. 
– Egyik alkalommal elmondta, hogy a családja nagyon híres 

Svédországban – folytattam lelkesen –, jóllehet nem olyan értelemben, ahogy 
hangzatos nevük után gondolná az ember. Maga azt mondta, hogy egyik őse, 
Engelbrekt bányatulajdonos vezette a tizenötödik században a Pomerániai Erik 



király elleni népi felkelést.* Tiszteletreméltó ős!... Ötszáz év alatt kihalt volna 
az Engelbrektekből dicső elődjük szabadságvágya, és már csak arra képesek, 
hogy fejet hajtsanak az előtt, aki fogva tartja őket? 

Elvetettem a sulykot. Nem gondoltam, hogy ez ilyen érzékenyen érinti 
Eleonórát. Többször említette lázadó ősét, láthatóan büszke volt rá. S most 
felháborodott ezen az utódokra nézve nem hízelgő összehasonlításon. 
Felpattant, kihúzta magát, felvetette fejét. Elsápadt, a szeme szikrázott. 
Sohasem láttam még ilyennek. 

– Maga... Maga... – elfulladt a lélegzete. – Maga nem tud semmit – fejezte 
be halkan, majd tenyerébe temette az arcát és sírva fakadt. 

Zavarban voltam. Eszem ágában sem volt megbántani, csupán arra 
szerettem volna rábírni, hogy legyen hozzám őszinte. Nagyon elkeserített, 
hogy megharagudott rám. 

– Bocsásson meg – könyörögtem olyan szívhezszólóan, hogy még a kő is 
meglágyult volna tőle. 

Hamar visszanyerte önuralmát. 
– Bocsásson meg, nem akartam megbántani... Kényszeredetten 

elmosolyodott. 
– Felejtsük el... rosszak az idegeim... Óvatosabban! – kiáltott fel, látva, 

hogy egy vasdarabot dobok az asztalra az üvegszerű, szilárd alkoholtömb 
mellé (épp az imént fagyasztottunk tiszta szeszt cseppfolyós levegőben). – 
Már elfelejtette, hogy a szilárd alkohol nem ég, de ütéstől felrobban? 

– “Az éter kristályos tömbbé fagy – utánoztam tréfálkozva tanítós hangját 
–, a kaucsukcső a cseppfolyós levegő hatására kemény, törékeny és porítható 
lesz, az élő virág porcelánszerűvé válik, a nemezkalapot darabokra lehet törni, 
akár a porcelánt.” 

– Azt miért nem mondta el, miként változik meg a fémek rugalmassága a 
cseppfolyós levegő hatására? – nevetett fel. 

Az iménti hangnemben folytattam: 
– “Az ólom szakítószilárdsága majdnem megkétszereződik... – 

válaszoltam] – Növekszik a fémek többségének rugalmassága és 
szakítószilárdsága...” 

– Elég! – szakított félbe. – Lássunk munkához. 

                                                
* Engelbrekt (Engelbrektsson) – legyőzte Eriket, Dánia, Svédország és 
Norvégia királyát; a parasztok kormányzónak jelölték, de a nemességnek 
sikerült a maga jelöltjét győzelemre segíteni. Néhány év múlva az 
arisztokrácia meggyilkoltatta Engelbrektet. 



Felemelt egy ezüstözött falú poharat. Valami szennyeződést találhatott az 
égszínkék folyadék tetején, mert hirtelen beledugta ujját a cseppfolyós 
levegőbe. 

– Mit csinál? – kiáltottam rá ijedten. – Megégeti az ujját. 
Nemrég tartott “bemutatót”, amikoris cseppfolyós levegővel telített edényt 

jégkockára helyezett, s az egyszerre hidegen gőzölögve “felforrt”, mert a 
rendkívül alacsony hőmérsékletű cseppfolyós levegőhöz képest még a jég is 
forró test. Ez az abszolút hideg anyag jobban éget, mint a legtüzesebb fém. 

De meglepetésemre Eleonóra nem sikított fel; nyugodtan kihúzta ujját a 
folyadékból, megrázta és felém nyújtotta. Sértetlen volt. 

– A cseppfolyós levegő az ember ujja körül erősen párolog, mert a 
hőmérséklete sokkal alacsonyabb. Az ujj körül tehát burok képződik, amely – 
mint látta – egy pillanatra megvédte az ujjamat az égéstől. De ne ismételje 
meg a kísérletet – figyelmeztetett, amikor én is az edény felé nyúltam. – 
Ügyesen, nagyon gyorsan kell csinálni, és nem szabad az edény falához érni. 

Belemerültünk a munkába. Eleonóra látszólag megfeledkezett 
összetűzésünkről, én azonban képtelen voltam túltenni magamat rajta. 
Szegény Nóra! – mert magamban már így hívtam. Tehát ő is Bayley 
szerencsétlen áldozata! Ez a felismerés csak növelte rokonszenvemet. 
Gondolatban pedig még egy bűntényt írtam fel Mr. Bayley számlájára. 

Magam sem tudom, miként történt, de már arra gondoltam, hogy 
Eleonórával együtt fogunk megszökni innen. 

Elmélyülteti dolgoztunk. Megremegtem, amikor a laboratórium csöndjét 
felverte a robbanás. 

– Már megint nagyon szorosan dugaszolta le az edényt – oktatott ki Nóra. 
Valóban hibáztam. A cseppfolyós levegő gyorsan párolog a laboratóriumi 

szobahőmérsékleten, s a nyomás kilöki a dugót. 
– Ha szorosan zárom le, felrobban, ha gyöngébben, túl gyorsan párolog – 

dünnyögtem. 
– Nehéz a munka? De legalább amiatt nem panaszkodhat, hogy 

egészségtelen... – felelte. – Levegőnk van elég. 
– Ezért olyan rózsás az arca? 
Szeme, most először, nőies évődéssel villant rám, s ennek nagyon örültem, 

mert láttam, hogy nem haragszik. 
Nyílt a laboratórium ajtaja, megjelent William és angolul mondott valamit. 

Eleonóra lefordította. 
– Mr. Bayley hívatja Mr. Klimenkót. Fáradjon át raportra – tette hozzá 

mosolyogva. 
“Már mindenki tud a szökésünkről?” – gondoltam, de Nóra nyugodt 

mosolya valamennyire felbátorított. Nem tudtam, hogy Nóra apján kívül Mr. 



Bayley mindenkit csak raportra hívat a szobájába. A föld alatti telepen ő volt a 
legfőbb bíró, döntései megfellebbezhetetlenek. 

Nehéz szívvel indultam Mr. Bayleyhez. 
– Kívánom, hogy könnyen megússza! – kiáltott utánam Nóra. 
 
«Őfelsége» kegyelmet ad 
 
Nikola és Iván már az irodában volt. Három gentleman kísérte fel őket, 

kezükben sűrített levegővel működő automata pisztoly. Mr. Bayley az 
íróasztalánál állt. 

– Jöjjön közelebb! – szólt hozzám ridegen, s nem kínált hellyel. 
Odaléptem az asztalhoz. Mr. Bayley leült. Nem volt kedvem ácsorogni 

előtte, fogtam magam, s én is leültem. Bayley szeme villámokat szórt, 
szemöldöke összerándult. 

– Szökni akartak?! – kérdezte, de a mondat sokkal inkább állításként 
hangzott. 

– Sétálni szerettünk volna – válaszoltam mosolyogva. 
– Ne hazudjon és ne kerteljen! Maguk szökni akartak. Én figyelmeztettem 

a következményekre. 
Mr. Bayley valamilyen parancsot adott az egyik fegyveres fickónak, aki 

hozzám lépett és intett, hogy kövessem. 
A bírósági tárgyalás egy percig sem tartott, már csak az ítélet végrehajtása 

volt hátra. Felálltam és követtem a fickót. A másik kettő Nikolát és Ivánt 
vezette el. A kanyar után ők befordultak, mi pedig egy emelettel lejjebb, a 
folyosó másik felén megálltunk egy keskeny vasajtó előtt. Kísérőm kinyitotta 
és minden teketória nélkül belökött a sima vaslemezzel burkolt kamrába. 
Gyönge fényű lámpa világított a mennyezeten. Csapódott az ajtó, kattant a zár, 
egyedül maradtam. 

“Zárka... Nem is olyan szörnyű. Elég olcsón megúsztam” – gondoltam, s 
körülnéztem börtönömben. Száraz és tiszta volt a levegő, ámbár meglehetősen 
hideg. A Celsius hőmérő a falon lógott; mindenütt ilyeneket használtak a 
szobákban meg a folyosókon. A föld alatti telepen gondosan ügyeltek a 
hőmérsékletre. A hőmérő hat fokot mutatott. 

Gyönge és törődött voltam az álmatlan éjszaka és az átélt izgalmak után. 
Szerettem volna aludni, alig álltam a lábamon. Leültem a hideg padlóra (szék 
nem volt a kamrában) és elszundítottam, de hamarosan arra ébredtem, hogy 
reszketek a hidegtől. Felálltam, megnéztem a hőmérőt: mínusz két fokot 
mutatott. “Mi ez? – villant át rajtam. – Figyelmetlen a fűtő vagy... 
szándékos?” 



Járkálni kezdtem, hogy felmelegedjek, de olyan szűk volt a hely, hogy csak 
két lépést tehettem előre meg hátra. Inkább ugráltam és hadonásztam. Még 
jobban elfáradtam, de legalább sikerült meggyorsítanom a vérkeringésemet. 
Amint leültem, nyomban átjárta testemet a hideg. A fogam vacogott. Megint 
megnéztem a hőmérőt, már mínusz tizenegy fok volt. 

Éreztem, hogy a csontomig hatol a hideg. Elszorult a szívem, de már 
nemcsak a hideg miatt. Belém nyilallt a szörnyű felismerés: Mr. Bayley 
elhatározta, hogy megfagyaszt! Ösztönösen az ajtóhoz ugrottam és 
dörömbölni kezdtem. 

– Nyissák ki!... Nyissák ki!... – ordítottam őrjöngve. 
De nem válaszolt senki. Véresre vertem az öklöm, végül leroskadtam a 

padlóra... 
S akkor eszembe jutottak Eleonóra szavai: “Nem kell fatalistának lenni, 

hogy az ember megértse azt az egyszerű tényt, hogy olykor a körülmények 
erősebbek nálunk.” De én legalább harcoltam, megpróbáltam szökni, azért 
halok meg, mert védtem a szabadságomat! De ő?... Ámbár ki tudja, lehet, 
hogy ő is harcolt. Eszembe jutott, mit mondott Nikola a jégtörő orrába kikötött 
hulláról. Mr. Bayley tehát így számol le az ellenségeivel. Igaza lenne 
Eleonórának, hogy Bayley vei nem lehet ujjat húzni?... 

Milyen hideg van! Elviselhetetlenül fáj a kezem, a lábam. Dörzsölöm az 
ujjaimat, de olyanok, mint egy darab fa, nem hajlanak... Keservesen 
feltápászkodom, a hőmérőre meredek. Mínusz húsz fok... a harcnak vége! 
Bele kell törődnöm sorsomba. 

Visszaültem a padlóra és töprengeni kezdtem. Végeredményben a 
fagyhalál nem olyan borzalmas. Ha meggondolom, kellemesebb a 
villamosszéknél. Hamarosan nem fogok érezni semmit, elalszom... 

Valaki matat az aj tónál. Vagy csak képzelődöm? Próbálok felállni, de a 
hideg megbéklyóz. Csönd van. Mégis képzelődtem. 

Úgy érzem, melegebb van a kamrában. Érzéki csalódás. A test átadja 
melegét a levegőnek, a test és a levegő hőmérséklete között csökken a 
különbség, ezért érzi úgy az ember, mintha melegebb volna. Mindenkivel ez 
történik, mielőtt megfagyna. Tehát vége... 

Múlt az idő, s a meleg érzete fokozódott. Furcsa! Hogy elűzzem 
kétségeimet, megmozgattam ujjaimat. Meglepetten láttam, hogy könnyedén 
mozognak, pedig az előbb még merevek voltak. A hőmérőre pillantottam. 

Plusz öt fok! 
A hőmérséklet emelkedik! Megmenekültem, fölösleges volt a rémületem. 

Ezek szerint Mr. Bayley csak rám akart ijeszteni. 
Néhány perc múlva a hőmérséklet elérte a föld alatti lakóhelyiségekben 

szokásos tizenkét fokot. Felálltam, megmozgattam tagjaimat. Ujjaim 



megpüffedtek és kivörösödtek, de éreztem, hogy a vér felmelegíti. Nem 
fagytak el, mert a hőmérséklet ugyanolyan fokozatosan emelkedett, mint 
ahogy csökkent. 

Vajon mi lesz velem ezután? Sokáig kell még a magánzárkában 
ücsörögnöm? 

S mintegy válaszul a kérdésemre, újra motoszkálás hallatszott az ajtónál, 
megfordult a kulcs a zárban. William lépett be, s intett, hogy kövessem. 

Most már elhittem, hogy életben maradok, s bizakodva léptem ki a 
kamrából. William Mr. Bayley szobájába kísért. 

Bayley ezúttal hellyel kínált, ő viszont le-föl sétálgatott a szobában. 
– Mr. Kalimenko. Ön rászolgált a halálos ítéletre, és Miss Engelbrektnek 

köszönheti, hogy életben maradt. 
Csodálkozva néztem Bayleyre. 
– Én halálra ítéltem. A legkellemesebb kivégzési módot választottam. Már 

kiadtam a parancsot az ítélet végrehajtására... De kevés a szakképzett 
munkatársunk. Miss Eleonóra nem győzi... ön segített neki, s mielőtt végleg 
lezártam volna az ügyét, megkérdeztem Eleonórától, lényeges segítséget 
nyújt-e a munkájában. Nem tudta, mi vár magára... Egyszerűen véleményt 
kértem tőle... Azt mondta, hogy ön kitűnően dolgozik és pótolhatatlan 
segítséget jelent neki. Nem egyezett bele, hogy... más beosztásba helyezzem. 
Kénytelen voltam megmásítani döntésemet. Kegyelmet kapott! – fejezte be 
szörnyen ünnepélyesen, s nyilván azt várta, hogy köszönetet mondok neki. 

De én csak némán bólintottam. Mr. Bayley gúnyosan elmosolyodott. 
– Miss Engelbrekt nagyon hevesen... mondhatni túl hevesen bizonygatta az 

ön hasznosságát. Nem tud a szökéséről? Nem mondott el neki semmit? 
– Nem, semmit. 
– Milyen hálátlan! El akart szökni tőle? 
– A rabságból, a fogságból – javítottam ki Mr. Bayleyt. 
– És az ő jelenléte, a társasága sem tartotta vissza? 
– Kérem, Mr. Bayley, ne avatkozzon a magánéletembe – mondtam 

fagyosan. – Ehhez önnek semmi köze. 
– Gondolja? Nem, Mr. Kalimenko, nagyon is sok közöm van hozzá! 
Értettem már a gondolatmenetét. Azt akarta megtudni, hogy Eleonóra meg 

én szerelmesek vagyunk-e egymásba. A szerelem megszépítené a lány életét, 
engem pedig odaláncolna a föld alatti gyárhoz. Annyira felháborított ez a 
cinikus számítás, hogy születőben levő érzéseimet nagy veszély fenyegette. 
Bayley rossz pszichológus volt. Nyilván nem tudta, hogy semmi sem fojtja el 
úgy a szerelmet, mint a kényszerűség. Ráadásul nem is rejtette véka alá, hogy 
szíves örömest eljátszana a násznagy szerepét, hogy a házasság bilincseiből 
olyan láncot kovácsoljon, amivel “gyárához” köthet. 



– Ha még emlékszik – folytatta –, kértem, adja szavát, hogy nem szökik 
meg, de végül mégsem ragaszkodtam hozzá. Nem hiszek az emberi 
becsületszóban, kiváltképp nem hiszek az olyan ember szavában... – ne 
idegeskedjen! –, aki az önéhez hasonló körülmények között adja. Hogyan is 
mondja a közmondás? “Kutyából nem lesz szalonna!” Úgy gondoltam jobb, 
ha magától jön rá, hogy innen nem lehet megszökni. Akkor majd 
megnyugszik és dolgozni fog. Ön megpróbálta... Most már a mi emberünk... 
Remélem, nem fog nálunk unatkozni, különösen ha... nincsen fából. 

Olyan dühös ábrázattal emelkedtem fel a székből, hogy Mr. Bayley néhány 
lépést hátrált, majd ridegen felnevetett. 

– Ne haragudjon – mondta békülékenyen. – Hiszen nem sértettem meg sem 
önt, sem Miss Eleonórát. Igazán bájos lány, akármelyik férfinak dicséretére 
válna. Jöjjön. Most megmutatok sok mindent, amit még nem látott. Hasznára 
válik. 

 
A föld alatti kirándulás 
 
Mr. Bayley kinyitotta a titkos ajtót és átment a szomszédos szobába. 

Követtem. 
– Egyébként ha érdekli, meghallgathatja a legfrissebb rádióhíreket. Magát 

már javában siratják. Azt hiszik, hogy Nikolával együtt a Lénába fulladtak. 
Csak a tarisznyájuk maradt meg a műszerekkel. Nagyon gondosan 
elrendeztünk mindent, Mr. “Megboldogult”. 

Eközben egy nagy szekrényhez lépett és kinyitotta. Búvárruhák lógtak 
benne, legalábbis azt hittem. Mr. Bayley azonban felvilágosított. 

– Dehogy búvárruhák! Ilyen öltözékekben a világűrben is lehetne 
sétálgatni, ahol abszolút hideg, vagyis mínusz 273 Celsius fok van. 
Tökéletesen hőálló anyagból készültek, és oxigéntartályokkal vannak 
felszerelve. 

– S ez itt? – mutattam a szkafander sisakján a gömb végű fémrúdra. 
– Antenna. A ruhában miniatűr rádiótelefon is van. így majd 

beszélgethetünk. Öltözzön! 
Leemeltem az akasztóról a ruhát. Könnyebb volt, mint a búvárfelszerelés. 

Mr. Bayley segített öltözködni, gondosan becsatolta a különleges kapcsokkal. 
– Készen is vagyunk – mondta. Kitűnően hallottam, bár a vastag sisak is a 

fejemen volt. – Ugye, milyen kényelmes? Örülnének neki a búvárok. 
– Ön nyilván nem azért készíttette őket, hogy a társadalom rendelkezésére 

bocsássa – jegyeztem meg epésen. 
– Társadalom! – sziszegte megvetően. – Mit adhat nekem a társadalom? 

Nincs időm ilyen jelentéktelen dolgokkal foglalkozni. 



Mr. Bayley a falhoz lépett, elfordított egy kart, mire középen megnyílt a 
padló. Lenéztem. A keskeny lépcső egy vékony vasráccsal bekerített platóra 
vezetett. 

– Parancsoljon – mondta Bayley. 
Lemásztam a platóra, Bayley követett, majd elfordított a rácson egy kart, 

simán ereszkedni kezdtünk. Elég sokáig mentünk. Amikor a lift megállt és 
Bayley kinyitotta az ajtót, egy keskeny vasajtó előtt álltunk. Az ajtó nagyon 
keskeny szobába nyílt. Bayley kinyitotta a második ajtót is, mely fekete és 
sima volt, mint az ebonit, képtelen voltam rájönni, miből készült. 

– Hőszigetelő ötvözet – világosított fel Bayley. 
A második éppoly kicsi szoba következett, s egy újabb ajtó. Öt ajtót 

nyitottunk ki, öt szobán mentünk át. 
– Minden fülkében körülbelül ötven fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, 

mint az előzőben – folytatta Bayley. – Ebben a helyiségben majdnem olyan 
hideg van, mint a világűrben. 

Ahogy kinyitotta a hatodik ajtót, csodálatos látvány tárult a szemem elé! 
Hatalmas mesterséges barlangban voltunk. A több tucat lámpa óriási, 

gyönyörű szép kék vizű tavat világított meg. 
Olyan volt, mintha egy darabka égbolt hullott volna le ide a barlangba. 
– Cseppfolyósított levegő – közölte Bayley. 
Megdöbbentem. Ez ideig csupán kis laboratóriumi edényekben láttam. 

Elképzelni sem tudtam, hogy ilyen óriási mennyiségű cseppfolyós levegőt 
lehet előállítani és így lehet tárolni. 

Ugyanakkor éreztem, hogy szkafanderem összepréselődik. Nem értettem 
az okát. 

– Nagy itt a nyomás. Lepénnyé lapítana, ha nem lenne különlegesen 
rugalmas anyagból a ruhánk. Mr. Engelbrekt segítségével elértem, hogy a 
cseppfolyós levegő jóformán alig párolog. Nézze csak a boltozatot. 
Hőszigetelő anyag borítja. Ebben a barlangban még a lámpák is különlegesek: 
világító baktériumokkal működnek! Abszolút hideg fényűék... Bizony, ez a 
kék tó elegendő lenne ahhoz, hogy feltámadjon a Hold, ezzel légkört 
adhatnánk neki, ha meg tudná tartani ezt az ajándékot. Több ilyen tavam van. 
De mindez kevés, nagyon kevés. A cseppfolyósított levegő sűrűsége csak 
nyolcszázszor nagyobb a levegő sűrűségénél. Óceánok kellenének, hogy 
cseppfolyóssá sűrítsük az egész légkört. Számoljon csak: a föld felszíne 
körülbelül 510 millió négyzetkilométer. Tehát egy kilométer vastag 
levegőréteg, a föld felszínétől számítva, körülbelül félmilliárd köbkilométer. 
Márpedig többé-kevésbé azonos sűrűségű levegőt találunk nyolc kilométer 
magasságig. Ez már meghaladja az öt trillió kilogrammot, vagyis a föld 



tömegének egymilliomod részét... Látja, mennyi felhasználatlan nyersanyag 
van még! 

– Nyersanyag? – tört ki belőlem. Bayley zavartalanul folytatta. 
– Természetesen nagyon nehéz pontosan kiszámítani a levegőkészletet. A 

világűr fokozatosan alakul át földi légkörré a ritka gázok zónájában. Kilenc 
kilométer magasságban pontosan meghatározták a levegő vegyi összetételét. 
A műszeres léggömbök harminchét és fél kilométerre emelkedtek fel. A 
meteoritok százötven-kétszáz kilométer magasságban égnek el. Tehát még 
ebben a magasságban is elég sűrű a levegő. Nissel hétszáznyolcvan kilométer. 
magasságban is fedezett fel égő meteort. A légkör magasságát mutatja a sarki 
fény is. Az ember régóta gyönyörködik ebben az égi fényjátékban és csak 
nemrég tudtuk meg, hogy e különlegesen szép fények főleg a nemesgázok, 
elsősorban a hélium színképvonalából állnak. A sarki fény oxigén, nitrogén, 
neon és hélium vonala ragyog még nyolcszáz kilométeres magasságban is. 
Meglehet, hogy az elektromos viharok kiszakítják és magasan a légkör fölé 
hajtják ezeknek a gázoknak az atomjait. Akármint van, tény, hogy ezek az 
atomok megtalálhatók ebben a magasságban is. S ez még nem minden. Ne 
gondolja, hogy csak a földfelszín fölött van légkör. Clark amerikai tudós 
kiszámította, hogy a megfigyelhető tizenhat kilométer vastag légrétegben a 
gáznemű anyagok csak háromszázad részét alkotják az anyag teljes 
tömegének. A levegőnyersanyag-tartalék tehát... 

– Csak nem akarja megfosztani a földet az egész légkörtől? – kiáltottam fel 
csodálkozva. 

– Miért ne? – válaszolta Mr. Bayley. – Gyerünk tovább, s meggyőződhet 
róla, hogy nem mondtam lehetetlent. Swante Engelbrekt zseniális tudós, 
megéri azt a pénzt, amit fizetek neki. 

“Hát itt van a kutya elásva?! – gondoltam magamban. 
– Lehetséges, hogy Nóra apja kapzsi. Jól megfizetik, ezért zárkózott be 

ebbe a vakondlyukba a lányával, ezért nem óhajt visszatérni hazájába. Nóra 
majd belepusztul az unalomba, de nem akarja elhagyni apját... Vajon nem 
ebben rejlik a tragédiája?” 

– De hisz... ez katasztrofális lenne! 
– Ó, persze – gúnyolódott Bayley. – Az emberek megfulladnak, a 

növényzet kipusztul az emberekkel együtt, a világűr hidege megdermeszti a 
Földet. Megszűnik majd az élet, és a Föld ugyanolyan halott bolygó lesz, mint 
a Hold... Márpedig így lesz, így ám! – kiáltott fel Bayley. 

Ebben a pillanatban villant át rajtam először, hogy ez az ember őrült. 
– El akarja pusztítani az emberiséget? 



– Semmi közöm az emberiséghez! Úgyis el fog pusztulni. Elvégre nem 
örök életű a bolygónk. Nem én ítéltem pusztulásra. Előbb-utóbb utoléri a vég. 
Hát nem mindegy, mikor? 

– Nem! Egyáltalán nem mindegy! Az emberiség még több millió évig 
élhet. Bolygónk nagyon fiatal még. Sokkal fiatalabb a Marsnál. 

– És maga kezeskedik, hogy az emberiség még több millió évig élni fog? 
Összeütközik valamelyik erre tévedt üstökössel, és a maga gyönyörű 
földgolyója idő előtt elpusztul. 

– Ennek minimális a valószínűsége. 
– A maga rövidlátó, földigiliszta szempontjából nézve. A csillagászok mást 

mondanak. Hatalmas fellobbanásokat észlelnek a világűr minden pontján. S ha 
kozmikus méretekben gondolkodunk, akkor a mi úgynevezett galaktikai 
rendszerünkben, a világmindenség Tejút nevű mellékutcájában valószínűleg 
éppoly gyakoriak az összeütközések, mint a nagyváros utcáin a 
gépkocsi-balesetek. 

– Meglehet. Csakhogy számunkra, földigiliszták számára, millió éveket 
jelent a katasztrófák közötti intervallum... S miért akarja elpusztítani az 
emberiséget? 

– Mondtam már, hogy semmi közöm az emberiséghez. Nem akarom 
elpusztítani, de céljaimról sem mondok le azért, hogy megmentsem. 

– Milyen céljairól? 
Mr. Bayley nem válaszolt. 
A csodálatosan kék tó partján haladtunk. Fölötte alig észrevehető felhő 

gomolygott. Minden elővigyázatosság ellenére kissé párolgóit a cseppfolyós 
levegő. A föld és a nap melege minden szigetelést áttört. 

A barlang falában ajtó feketéllett. 
– Menjünk be – mondta Bayley. 
Kinyitotta az ajtót, végighaladtunk egy lejtős folyosón, mely egy másik 

barlangba vezetett. Sokkal kisebb volt az előbbinél, kék tó sem volt benne. 
Valamilyen raktár lehetett. Illetve egész kisváros, ahol a házakat hatalmas, 
fényes szekrények helyettesítették. Az “utcák” derékszögben keresztezték 
egymást, mint az amerikai városokban. Bayley kinyitotta az egyik szekrény 
ajtaját, valamilyen gépezet segítségével kihúzott egy fiókot, s megmutatta a 
benne levő dió nagyságú csillogó gömböket. Érdeklődéssel vártam 
magyarázatát. 

– Bizonyára tudja – kezdte Bayley –, hogy egy liter normális hőmérsékletű 
víz hétszáz liter ammóniákgázt nyel el, de a nulla fokon elnyelt ammóniák 
mennyisége meghaladja az ezernegyven litert, anélkül, hogy a víz terjedelme 
lényegesen megnövekedne. 

Bólintottam. 



– A gáz a vízmolekulák között helyezkedik el. 
– Pontosan. A gázmolekulák közötti távolság a molekulák terjedelméhez 

viszonyítva óriási. Elhelyezkedésüket a naprendszer bolygóinak 
elhelyezkedéséhez hasonlíthatnánk, melyek méreteikhez képest rendkívül 
nagy távolságra vannak egymástól. Ha netán olvasta Flammarion művét, 
akkor emlékszik rá, hogy ő üstökösökről beszél. A ritka gázokból álló és több 
százezer köbkilométer térséget betöltő üstökös egy gyűszűben elférne, ha 
összesűrítenénk ezeket a gázokat... Nos, ilyen “gyűszűk” vannak ön előtt. Az 
agyafúrt Engelbrektnek sikerült rendkívül sűrű testet előállítania cseppfolyós 
levegőből. Egy ilyen labdában több levegő van, mint az iménti hatalmas 
tóban. Próbálja kivenni valamelyik gömböt. 

Megpróbáltam, de meg sem tudtam mozdítani. 
– Össze vannak forrasztva – jegyeztem meg. Bayley felnevetett. 
– Mennyi egy köbméter szobalevegő súlya? – nézett rám. 
– Körülbelül egy kilogramm. 
– Egy kiló huszonöt deka. S e gömbben egy köbkilométer levegő van 

összesűrítve. 
Döbbenten hallgattam, és ezzel nagy örömet okoztam Bayleynek. 
– Most már elhiszi, hogy fel tudnánk dolgozni bármennyi levegőt? El 

tudom képzelni, micsoda riadalom támad majd a világban, ha már fuldokolni 
kezdenek az emberek. 

S a csillogó gömböcskék felé nyújtva kezét, patetikusan felkiáltott: 
– Uralkodom a világon! 
Meglepett, hogy akaratlanul, szinte szó szerint idézte Puskin “Fukar 

lovagjá”-t. 
– Mi ne hódolna nékem? – idéztem fennhangon, s folytattam: 
 
... Mint valami démon, 
Uralkodom e helyről a világon, 
Ha kedvem szottyan, kastélyt rakatok. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nincsen fölöttem úr, mindenki csak  
Szolgál s a vágyaknak nincsen hatalma  
Rajtam. Nyugodt vagyok. Tudom, mit érek:  
S nekem elég ez öntudat... 
 

GÁSPÁR ENDRE FORDÍTÁSA 
 
– Nagyszerű! – mondta Bayley, miután figyelmesen végighallgatott. – Nem 

is tudtam, hogy maga költő. 



– Ezt Puskin mondta, nem én. 
– Mindegy. Jól mondta. Puskin? Ja persze, emlékszem. A mi Byronunkat 

és Walter Scottunkat utánozta. A befejezés azonban nem jó. Nekem nem elég 
a hatalom tudata. Tőkés vagyok, kereskedő. A holt tőke nem tőke. 
Kereskednem kell és kereskedem is... Levegővel kereskedem! Óriási! Ki 
hinné? 

– De hát kivel kereskedik? – kérdeztem. 
– Maga szerint kivel kellene kereskednem? – kiáltott fel ingerülten Bayley. 

– Talán a maguk kereskedelmi népbiztosságával? 
– Tehát a külfölddel? Nem merném állítani, hogy törvényes dolog lenne. 

Ön a mi területünkön építette fel a gyárát... 
– És feldolgozom remek orosz levegőjüket, és megsértem a 

külkereskedelmi monopóliumot, és így tovább, és így tovább. Angliával, 
Németországgal, Franciaországgal fogok kereskedni, aztán maguk majd 
elveszik tőlem, amit megkerestem? Angliába megyek, de maguk ott is 
forradalmat csinálnak és elveszik a tőkémet? – mondta egyre ingerültebben. – 
Hát ebből elég volt! Maguk tönkretették a világot. Nincs a földnek olyan zuga, 
ahol ne fenyegetne a vörös veszély. Egyetlen pillanat alatt le tudnám törni a 
szarvukat. Maga még nem ismeri a lehetőségeimet. De elegem volt. 
Nyugodtan és biztonságosan akarok kereskedni. 

– Akkor jobban tenné, ha átköltözne a Holdra – jegyeztem meg gúnyosan. 
– Semmi akadálya! Nem is olyan mulatságos ez. Csakhogy a Hold kicsi 

ahhoz, hogy megtartsa a légkört, bár építhetnék hold alatti lakóhelyiségeket. 
Levegő lesz elég! A bolygóközi utazáshoz pedig sokkal jobb lehetőségem van 
a lőporos rakétánál. 

– Komolyan beszél? – bámultam rá értetlenül. 
– Egészen komolyan. 
– Ott akar levegőt árusító céget alakitani? De hiszen azt mondta, hogy 

máris kereskedik. 
– Hogyne, méghozzá nem is rosszul. 
– Megtudhatom, kivel? 
– A Marssal – válaszolta. – A marslakókkal. Nagyon előnyös piac a 

levegőnek. Tudja, hogy a Marson tizenkétszer alacsonyabb a légnyomás, mint 
nálunk. Szegény marslakóknak nincs elég levegőjük. Nagyon jól fizetnek. 

“Őrült – gondoltam. – Még csak ez hiányzott!” 
– No és ők repülnek ide, vagy ön küld hozzájuk ügynököket? 
– Erre nincs szükség. Különleges ágyúból lövöm fel a Marsra ezeket a 

gömböcskéket. Ott felrobbannak és levegővé válnak. A marslakók ugyanígy 
küldik nekem a saját terméküket, az iliumot. 

– Mi az az ilium? 



– Hatalmas energiájú radioaktív elem. Ezzel az energiával működtetem a 
gépeimet, ezzel működik az ágyú, amellyel a Marsra lövöm a gömböket. Az 
ilium a rakétát is meghajtja, amellyel a Holdra repülhetek. 

– Miért nem jöttek a marslakók a Földre levegőért? A Mars sokkal öregebb 
bolygó, bizonyára megelőztek minket a technikai fejlődésben. 

– Persze hogy megelőztek. Csakhogy a marslakóknak nagyon gyenge a 
szervezetük. Már hatszáz éve megkísérelték az űrrepülést. De elpusztultak, 
nem bírták elviselni az űrutazás viszontagságait. A repülés alatt a test 
súlytalan. Ez az állapot károsan hatott vérkeringésükre és egyéb 
életfunkcióikra. A bátor űrhajósok vagy útközben pusztultak el, vagy nem 
sokkal azután, hogy visszatértek a Marsra. 

– Honnan tud ön erről? Hogyan lépett kapcsolatba velük? Mr. Bayley 
elkomorodott. 

– Elégedjen meg azzal, amit elmondtam. Ha nem hiszi, megmutatom az 
iliumot. De hisz már látta, amikor kis híján belevesztem a mocsárba. Tudja, 
akkor vettem át a Mars-szállítmányt. 

Én azonban nem hittem Bayleynek, mindez annyira fantasztikus volt, s 
tovább faggattam: 

– Miért nem izzott fel ez a küldemény, mint egy meteordarab, amikor 
bejutott a Föld légkörébe? 

– Maga is úgy gondolta, hogy a marslakók technikailag sokkal előbbre 
járnak, mint az emberek. Lövedékükön szabályozó berendezés van, és 
mérnökeik rádión vezérlik a küldeményt. 

Szerettem volna feltenni még néhány kérdést, de Bayley bezárta a 
szekrényt, és így szólt hozzám: 

– Gyerünk tovább. Mutatok magának még valami érdekeset és 
tanulságosat. 

Egy keskeny ajtón gyöngén megvilágított folyosóra jutottunk. 
– Még egy kérdést. Miért Jakutföldön építette fel a gyárát? 
– Ez a hely a legalkalmasabb. Itt hideg van. 
– Grönland központja sem melegebb, ott még nyáron sincs több mínusz 

harminc foknál. 
– Ez csak látszólag előnyösebb. Ahogy megindítottam volna a 

ventillátoraimat, a délről érkező meleg levegő jelentősen emelte volna 
Grönlandon a hőmérsékletet. Egyébként a környező levegő hőmérséklete ma 
már nem olyan fontos számomra. Csak kezdetben számított. Most már az 
egyenlítőnél is lehetne a föld alatti városom. Egyébként Grönlandon amerikai 
meteorológusok kószálnak, a “ciklonok szülőföldjét” tanulmányozzák. Ilyen 
eldugott vidéket kellett találnom, ahol a kutya sem törődik velem, míg el nem 
indítom a termelést. Most már nem félek az emberektől, ám ők félhetnek 



tőlem. Jaj annak, aki idejön a szél után!... Erről jut eszembe, hogy még nem 
tudja a legújabb híreket. Magát nem keresik többé, de mihelyt megérkezik az 
utódja, útnak indul az expedíciója. Biztosíthatom, hogy mindnyájan 
elpusztulnak. Jön a tél. Olyan vihart kavarok, hogy az expedíció tagjai 
Verhojanszk és a telepem között fele úton megfagynak. 

– Jövő nyáron újabb expedíciót indít a kormány. Önt nem hagyják békén – 
jelentettem ki. 

– Annál rosszabb nekik – felelte Bayley és kinyitotta az ajtót. 
Hatalmas, kerek, félig megvilágított barlangba jutottunk. Mr. Bayley 

elfordította a kapcsolót, s egyszerre fény ragyogta be a szemem elé táruló 
bámulatos látványt. 

A mennyezetről a legszeszélyesebb formájú cseppkövek lógtak alá, a 
földről hasonló alakzatok nyúltak felfelé. Fent hegyi kristály csillogott. 
Csavart oszlopok körös-körül, mint egy buddhista templomban, a falakon 
különleges lerakódások, a sarkokban függönyszerű képződmények, s mindez 
fantasztikus külsőt kölcsönzött a barlangnak. 

Középen hatalmas mammut állt. Ormánya előrenyúlt, mintha az irdatlan 
állat harci riadót készülne fújni. Az emberderéknál is vastagabb lábait 
szétrakta, fejét előreszegezte. A monumentális hústömeg úgy fénylett, mintha 
üveg borítaná. A mammut körül az állatvilág kisebb képviselői helyezkedtek 
el: barna- és jegesmedvék, farkasok, rókák, cobolyok, hermelinek. Egész 
jégállatkert! 

A sziklák kiszögellésein csillogó madarak – bagoly, vadludak, vadkacsák 
és varjak – ültek. A fal mentén a sarkköri országok... “kétlábú” képviselői 
sorakoztak: jakutok, szamojédek, vogulok, csukcsok, mindnyájan 
népviseletben, kezükben saját készítésű íjak, nyilak, csapdák. Vadászok, amint 
a vadra mennek, mások kutya- vagy rénszarvas-fogaton, megint mások 
szigonyt, evezőt tartottak a kezükben. Használati tárgyakat és szerszámokat is 
láttam mellettük. 

Hihetetlenül gazdag és változatos múzeum volt. A kiállítási tárgyakat 
áttetsző, üvegszerűen csillogó anyag borította, amely lehetővé tette a 
legapróbb részletek megfigyelését is. 

– Bámulatos! – kiáltottam fel. 
Mr. Bayley gőgösen elmosolyodott. 
– Az önök tudósai még csak tervezgetik a jégmúzeumot, én pedig már meg 

is csináltam. Ön is tudja, hogy az örök fagy tökéletesen konzerválja a tetemet. 
Ez a mammut már több ezer éve feküdt a földben, amikor kiástuk, de a húsa 
olyan friss, hogy megsütve nyugodtan fogyasztható. A kutyáink nagy 
élvezettel ették a mammutpecsenyét. 



– De itt nemcsak kiásott állatok vannak, hanem medvék, rókák... és az 
emberek?... 

– Igen, élő példányokat is gyűjtöttem. 
– Élő embereket? 
– Miért ne? Mi a különbség? Előbb vagy utóbb széttépte volna őket egy 

medve vagy természetes halállal haltak volna meg. Eltűntek volna 
nyomtalanul, mint az állatok. Aki a múzeumomba került, arra szép jövő vár. A 
hidegben legalább olyan hosszú ideig megmaradnak, mint az egyiptomi 
múmiák. Halhatatlanná tették magukat. 

– Minek? Ki látja őket? 
– Ön, én! Nem mindegy? Nem szándékszom iskolai szertárt csinálni a 

múzeumomból és akárkinek mutogatni. Ez az én szórakozásom. Nem lehet 
mindig csak dolgozni. Szórakozni is kell. 

– És ezért... embert ölt? 
– Nem én mondom először, hogy a legszórakoztatóbb dolog emberre 

vadászni... De ne higgye, hogy eszembe jutna “kétlábú állatokra” vadászni. 
Csak azok kerülnek ide, akik óvatlanul túl közel merészkedtek a telepemhez, 
amelyről senkinek sem kell tudnia. Aki pedig eljött a “széllel”, többé nem tért 
vissza... 

– De ez nem minden – folytatta rövid szünet után. – Megmutatom 
múzeumom még egy részlegét. Jöjjön! 

Átmentünk a szomszédos barlangba. Jóval kisebb volt. A barlang mélyén 
üvegként csillogó emberszobrok álltak a fal mentén. 

Közelebb léptünk. 
– Nos, gyönyörködjék – mondta Bayley a szobrokra mutatva. Ilyen sors vár 

azokra, akik szökni próbálnak. Látja ezt a talapzatot? Az öné volt. 
Mr. Bayley bekapcsolt egy nagy lámpát, erős fény ömlött el a szobrokon. 

Ahogy közelebb lépve megnéztem őket, megremegtem. Holttestek voltak, 
amelyeket folyékony üveggel vagy valamilyen átlátszó anyaggal vontak be. 

– Megfagyasztom az embereket, majd leöntik őket vízzel, ami pillanatok 
alatt megfagy. A feltámadásig elállnak így... Tanulságos látvány? 
Megmutatom ezeket a múmiákat mindenkinek, aki először vétkezik, s a hatás 
rendszerint nagyszerű: a bűnösöknek elmegy a kedvük tőle, hogy vétsenek a 
törvényeim ellen... Munkatársakra pedig szükségem van, különösen 
szakképzett emberekre... 

Tizenegy holttestet számoltam meg. Öt jakut volt, három valószínűleg 
külföldi, a többiek talán szibériai vadászok lehettek. A vékony jégréteg alatt 
jól látszott minden vonásuk. Abban a ruhában voltak, amelyben utolérte őket a 
halál. A legtöbbjük arca nyugodt volt, csak az egyik jakut arcán láttam 
hátborzongató grimaszt. 



– Nos, hogy tetszik a “panteonom”? – kérdezte meg Bayley. 
– Visszataszító látvány. Ön túlságosan biztos lehet abban, hogy nem éri 

utol a büntetés, ha bűntettének bizonyítékait így megőrzi. 
– Ön tehát még mindig hisz a megtorlásban? – kérdezte Bayley gúnyosan. 

– Mondják, hogy könnyebb az élet ilyen illúziókkal. De most már ideje 
visszatérnünk. 

 
A föld alatti telep foglyai 
 
Letörten, lehangoltan tértem vissza a kirándulásról. Bayley azonban még 

mindig nem mutatott meg mindent! Nem láttam a gépeket, a fegyvereket, az 
ilium működését. De az eddig látottaktól is odalett a nyugalmam. Bayley 
erősebb és veszedelmesebb, mint gondoltam. Rendkívül nehéz lesz vele a 
harc. Esztelen tetteivel pedig veszélyezteti az egész emberiséget. 

Bayley ugyanúgy rejtély maradt számomra, mint eddig volt. Üzleti 
tevékenységének nem lehetett csak a haszonszerzés a célja. Mire használhatja 
fel mérhetetlen vagyonát egy olyan ember, aki a társadalmon kívül helyezte 
magát, sőt szörnyű pusztulásra ítélte az emberiséget és minden életet a földön? 
Ezt csak egy őrült teheti. 

Bementem a laboratóriumba. Nóra vidáman bólintott, csöppet elpirult. A 
kémcső fölé hajolt. 

– Miss Engelbrekt – szólaltam meg fölöttébb ünnepélyesen –, engedje, 
hogy megköszönjem... 

– A jó véleményt? Szót sem érdemel. Maga rászolgált. Ha nem töpreng, 
kitűnően dolgozik... Csak ne nyomja be olyan szorosan a cseppfolyós levegőt 
tartalmazó edény dugóját és ne... 

– Szót sem érdemel? – szakítottam félbe izgatottan. – Megmentette az 
életemet! 

Meglepetten, kissé ijedten nézett rám. 
– Nem tréfál? 
– Nem. A szökési kísérletért halál várt rám. 
– Ó! Nem gondoltam, hogy ilyen komoly a dolog, különben sokkal 

jobban... De hát ki veszélyeztette a maga életét? Csak nem... 
– Természetesen Mr. Bayley. Nem kegyelmez azoknak, akik nem 

engedelmeskednek neki! Látta már Bayley borzalmas “panteonját”? 
Megrázta a fejét, és megkérdezte, miről beszélek. Elmondtam neki Bayley 

társaságában tett kirándulásomat a föld alatt és mindent, amit a 
“levegőkereskedőtől” megtudtam. 



Legnagyobb meglepetésemre Nóra feszült figyelemmel hallgatott végig. 
Láttam rajta, hogy sok mindenről most hall először. Aztán meglepetését 
hitetlenség váltotta fel, a hitetlenséget pedig felháborodás. 

Elmondtam mindent, aztán felemeltem egy folyékony levegővel telített 
poharat. 

– Ebben az edényben mérget keverünk az emberiségnek – folytattam. – 
Csak azért hagyták meg az életemet, hogy közreműködjek mások halálában, 
gyönyörű Földünk pusztulásában, a rajta élők elveszejtésében. Nem tudom, 
örüljek-e megmenekülésemnek vagy... ne igyam-e ki magam ezt a poharat? 

A telefon szakított félbe. Nóra gyorsan felvette a kagylót. Halló... Igen... 
Mr. Klimenko, magát kéri Mr. Bayley. Átvettem a kagylót. 

– Igen, én vagyok... Nem... Igen! 
– Valami nyugtalanítja? – kérdezte Nóra, amikor letettem a kagylót. 
– Mr. Bayley elkésett, elfelejtett figyelmeztetni, hogy hallgassak mindarról, 

amit láttam. 
– És maga mit válaszolt? 
– Hogy még nem mondtam semmit, és megígértem, hogy hallgatok. 
Nóra megkönnyebbülten sóhajtott fel. 
Aztán felemelte a cseppfolyós levegőt tartalmazó poharat, amelyik az 

imént az én kezemben volt, töprengve nézte az égszínkék folyadékot, majd a 
földhöz vágta. Az üveg összetört. A cseppfolyós levegő kifolyt, s a meleg 
hatására sisteregve párologni kezdett. Néhány másodperc múlva csak az 
üvegszilánkok maradtak a padlón. 

“Nagyszerű! – gondoltam. – Most már van szövetségesem!” 
Nóra fürkészően nézett a szemembe. 
– Mindent elmondott? 
– Igen! – s hirtelen zavarba jöttem: eszembe jutott Bayley ötlete kettőnk 

házasságával kapcsolatban. Nem akartam erről beszélni. Nóra azonban 
észrevette zavaromat. 

– Valamit titkol előlem. Nem mondott el mindent! 
– Semmiség, nem is tartozik az ügyre. 
– Ne kerteljen. Semmiségek miatt nem jön ilyen zavarba. Nehéz helyzetbe 

kerültem, s elhatároztam, hogy védekezés helyett támadok. 
– Maga talán mindent elmondott nekem? Emlékezzék csak, amikor 

akaratlanul is megbántottam?... Bocsásson meg, hogy emlékeztetem rá. Akk'or 
azt mondta nekem: “Maga nem tud semmit”. Miért nem mondott el akkor 
mindent amiről nem tudok? 

Most Nóra jött zavarba. 
– Vannak dolgok, amelyekről nehéz beszélni... 
– Ezzel most felmentést adott nekem is. 



– Nem, nem adtam felmentést. Nem hagyta, hogy befejezzem. Vannak 
dolgok, amelyekről nehéz beszélni. De vannak körülmények, amikor nem 
szabad hallgatni. Mindent el kell mondanunk, bármilyen nehéz is. 

– Maga is elmond mindent? 
– Igen. Feltéve, ha nem titkol el semmit. 
Beleestem a saját csapdámba. Az alku állt, nem volt mit tennem, el kellett 

árulnom titkomat. Mindenesetre igyekeztem enyhíteni Bayley cinizmusát. 
– Bayley azt mondta... hogy én fából vagyok, mert szökni akartam, s a 

szabadságomért feláldoztam volna egy olyan lány társaságát, mint maga. 
Nóra először csak mosolygott: ez bóknak hangzott. De okos lány volt és 

hamar kitalálta, mi van a bók mögött. Szemöldöke összerándult. 
– Hálás lehetnék Mr. Bayleynek, amiért ilyen nagyra tart – mondotta. – 

Sajnos, ő mindent üzleti szempontból mérlegel. Volt idő, amikor ő is pályázott 
a “társaságomra”... Már akkor úgy éreztem, hogy számításból teszi... 
Észrevette, hogy unatkozom, hogy vágyódom az emberek közé. Apámat 
tökéletesen leköti a munkája. Nagyon szeret engem, de... a tudományt jobban 
szereti – mondta alig észrevehető keserűséggel és féltékenységgel. – 
Unatkoztam, s ez zavarta a munkát. S Mr. Bayley... Megkérte a kezem. 

– És maga? – kérdeztem. 
– Természetesen határozottan visszautasítottam – felelte Nóra. – Akkor 

még nem ismertem az ügyeit, s nem is nagyon érdekeltek. Egyszerűen nem 
tetszett nekem. Sokáig azt hitte, el tud kápráztatni a millióival, de végül békén 
hagyott, amikor határozottan kijelentettem, hogy ha tovább zaklat, elmegyek. 
Ez megijesztette, szavát adta, hogy “elfelejt”... Mr. Bayley tehát kidolgozta 
régi tervének új változatát, s ezzel két legyet akar ütni egy csapásra. 
Beszéljünk nyíltan: össze akar házasítani bennünket, így van? 

Elpirultam. Nóra felnevetett. Nevetése megörvendeztetett. Mr. Bayley 
tervét tehát ezúttal nem tartja annyira ellenszenvesnek. Nóra azonban 
nyomban lehűtött. Vagy csak női ravaszság? Hamiskásan mosolyogva 
végigmért, és tárgyilagos hangon kijelentette: 

– Természetesen eszem ágában sincs, hogy férjhez menjek magához, Mr. 
Klimenko. 

– Hát kihez? – kérdeztem csüggedten. – Bocsásson meg, kicsúszott a 
számon... Ilyesmit nem szokás megkérdezni... Mi lesz, ma nem dolgozunk?! – 
próbáltam más irányba terelni a beszélgetést. 

– Igaza van! – Azzal felemelt egy másik poharat, de kiöntötte az asztalra a 
cseppfolyós levegőt. 

Olyan hirtelen történt, hogy már nem tudtam elkapni a kezemet. A 
folyadék egy része ráömlött az ujjaimra, sisteregve párologni kezdett. 
Megégetett. 



– Istenem! Mit tettem! – kiáltott fel. – Bocsásson meg. A gyógyszeres 
ládához ugrott, kenőcsöt, vattát, kötszert vett elő. 

Olyan őszinte ijedelem volt az arcán, annyi odaadással ápolt, hogy 
mindenért kárpótolt. 

Nyílt a dolgozószoba ajtaja, s a küszöbön megjelent Nóra apja. 
– Hogy haladsz, Nóra? Elkészültél? – kérdezte Engelbrekt. 
– Nem tudtuk befejezni – válaszolt a lány. – Mr. Klimenko megégette az 

ujját. 
– Súlyos a sérülés? – kérdezte a tudós. 
– Semmiség – válaszoltam sietve. 
– Legyen óvatosabb – oktatott ki a professzor. – Igyekezz! Az ajtó 

becsukódott. 
Nóra már bepólyálta a kezemet, a helyünkre ültünk. 
– Úgy gondoltam, hogy nem dolgozom tovább – sóhajtott fel –, de apám 

elvárja. Neki szüksége van rá... 
– Az apja mindent tud Mr. Bayleyről? 
– Ezt én is szeretném tudni. Beszélek apámmal és mindent megkérdezek 

tőle... Amikor ezt a szerencsétlen expedíciót szervezték, azt mondta nekem, 
hogy a Nagy Északi Utat fogjuk kutatni. Nem messze a Jana torkolatától 
partraszálltunk. Azt mondták nekünk, hogy a jégtörőről felszálltak a 
repülőgépek, s a pilóták szerint kelet felé jégpáncél borítja az óceánt. Itt kellett 
áttelelnünk. A hajóról mindent kiraktak. Sokkal nagyobb volt a rakomány, 
mint ami egy átteleléshez kell. Hatalmas ládahegyeket láttam. De nem tudom, 
mi volt bennük. Berendezkedtünk a télre. A legénység egy része a hajón 
maradt. Ott maradt két tudós is, az egyik rádiómérnök, a másik csillagász... 

– Mi szükség volt csillagászra egy sarki expedícióban? 
– Nem tudom. A két tudós már a hajóút alatt összeszólalkozott valamin Mr. 

Bayleyvel. Mindig félrevonultak, és időnként suttogva tárgyaltak valamelyik 
zugban. Egyik reggel, amikor kimentem a sátramból, hogy segítsek a 
kirakodásnál, nem láttam a hajót. Azt mondták, hogy éjszaka kisodorta a szél 
az óceánra a két tudóssal együtt. A csillagász holttestét később partra vetette a 
víz, de a rádiómérnök a hajóval együtt elpusztult. Nagyon csodálkoztam. 
Azon az éjszakán nem volt vihar. Meg is mondtam Mr. Bayleynek, de ő 
nevetett – képes volt nevetni! –, s azt válaszolta, hogy nagyon mélyen 
aludtam, azért nem hallottam a vihart. “De hisz egészen nyugodt a tenger” – 
válaszoltam, s a vízre mutattam. “Ebben az évszakban nincsenek nagy 
hullámok – mondta. – Az úszó jégtáblák enyhítik a hullámzást. Viszont erős 
szél fújt, leszakította a hajót a horgonyról és kisodorta a tengerre.” 

Eleonóra elhallgatott, valamit feljegyzett a füzetbe és a mérlegen álló 
lombikot figyelte. Majd újra beszélni kezdett. 



– Van még egy furcsa dolog. A hajóról kiraktak két nagy teherszállító 
repülőgépet is. A teleléshez fölöslegesek voltak. 

Mint később megtudtam, ezekkel szállítottak át mindent az ország 
belsejébe. A gépek egymás után vitték el a ládákat. Apám azt mondta, hogy 
Mr. Bayley megváltoztatta tervét. Minthogy a hajó elpusztult, úgy döntött, 
geológiai kutatásokat folytat a szárazföldön. A szállítás folytatódott. A 
szállítmányok egy részét szántalpas teherautókkal vitték el. Több hónapig 
tartott a munka és több emberéletet követelt. A matrózok helyett jakutokat 
alkalmaztunk, akik olykor az állomáshelyünkre tévedtek. Mert egyébként 
kihalt volt a vidék, zavartalanul dolgoztunk, távol a kíváncsi szemektől. Végül 
apámmal együtt elrepültünk az új állomáshelyre. Teljesen lakatlan hegyvidék 
volt. A fagyott földet fúrók túrták, mint a vakondokok. Nemigen értek a 
gépekhez, de még engem is meglepett bámulatos erejük. Ha látta volna, 
hogyan dolgoztak! Időnként újabb gépeket és anyagokat hoztak a repülők. 
Nyilvánvaló volt, hogy Mr. Bayley kapcsolatban áll a külvilággal. A föld alatti 
telep hihetetlenül gyorsan épült fel. 

Mindez nem hasonlított geológiai feltárásokra. Mr. Bayley azonban azt 
mondta nekem, hogy uránércet talált, és rádiumot fog előállítani. Ezenkívül 
elhatározta, hogy nitrogént von ki a levegőből, meg cseppfolyós levegőt is fog 
gyártani. Engem nem érdekelt, hogy mivel foglalkozik. Régóta segítettem 
apámnak tudományos munkájában, s már többször vele tartottam utazásain. 
Nem zavart az örökös vándorlás. De ilyen helyen még sohasem kellett élnem. 
Apám nagyon jó ajánlatokat kapott megbízható cégektől. Amikor 
megkérdeztem, hogy miért ezt az ajánlatot fogadta el, azt válaszolta, hogy 
Bayley egy évre százezer font sterlinget ajánlott. Egész vagyont! “Biztosítani 
akarom a jövődet” – mondta apám. Elmúlt az év, de apám továbbra is 
Bayleynél maradt. Egyszer meg is mondtam, hogy ideje lenne hazatérnünk. 
Zavarba jött kissé és azt felelte, hogy nagyon elfoglalt – akkoriban azzal 
kísérletezett, hogy oxigént hidrogénné alakítson átés nem akarja félbehagyni a 
munkáját. “Kitűnően felszerelt laboratóriumok vannak itt és olyan nyugalom, 
amilyen sehol a világon. Jól megy a munka.” Szinte mentegetőzött. Kicsit 
elkeseredtem. Apám akkor azt mondta, ha akarok, elmehetek, költözzem egy 
időre a nagynénémhez... Anyám egészen kicsi koromban meghalt... Nem 
akartam elhagyni apámat és itt maradtam a föld alatti telepen. 

– Vajon mi késztette az apját maradásra? A nagy kereset? 
– Nehogy azt higgye, hogy pénzsóvár – sietett válaszolni Nóra. – Senki 

sem mond le a pénzről, ha az ölébe hullik. De csak a pénzért nem maradt 
volna. 

– De miért jött zavarba, amikor azt kérdezte tőle, hogy hamarosan 
elmennek-e? 



– Nem tudom. Talán azért, mert a tudományt előbbre tartotta az én 
kérésemnél. Legalábbis akkor ezt hittem. De azok után, amit magától 
hallottam, most azt gondolom, hogy apám... nem egészen önként maradt 
Bayleynél. Vagy... De erre nem akarok gondolni sem... Mindent tisztáznom 
kell. Beszélek apámmal. 

– S ha kiderül, hogy Mr. Bayley fogságban tartja az apját. Nóra arca 
elkomorult. 

– Akkor... Akkor harcolni fogok, és maga segít nekem! Odanyújtottam ép 
kezemet, Nóra megszorította. 

– Nóra! Hol tartasz a munkáddal? – hallottuk ismét Engelbrekt hangját. 
– Még öt perc és elkészülök – felelte egy kis üvegcsével bajlódva. 
– Tudja mit – szólaltam meg, mikor becsukódott az ajtó Nóra apja után –, 

fölösleges összetörnünk az edényeket és kiöntenünk a cseppfolyós levegőt. Ez 
gyerekes dolog. Rendesen fogunk dolgozni, mint eddig. Senkiben sem szabad 
a legcsekélyebb gyanút ébresztenünk. 

Nóra bólintott és belemerült a munkájába. 
Aznap éjszaka egyedül voltam a szobában. Nikola nem tért vissza. Bayley 

nyilván elhatározta, hogy külön költöztet minket. Ez nagyon érzékenyen 
érintett. Már hozzászoktam, sőt ragaszkodtam ajakuthoz. Azonkívül 
terveimben is nagy szerepet kapott. Előbb vagy utóbb nyílt harcba 
bocsátkozom Bayleyvel. Egyetlen percre sem tettem le arról a gondolatról, 
hogy megszököm vagy legalább figyelmeztetem kormányomat a fenyegető 
veszélyre. 

Nikola harmadnap este jött vissza. Szokása szerint vidám és gondtalan volt. 
A zord természet megedzette, könnyen elviselte a sorscsapásokat. 

– Nikola! – kiáltottam fel boldogan. 
– Jó napot, elvtárs – válaszolt. Aztán törökülésben leült a padlóra, s fejét 

ingatva kántálta: – Kenyéren és vízen élt Nikola, nem volt gondja. Nikola 
keveset evett, de sokat énekelt. 

– Ejha, Nikola, te a rímekhez is értesz?! – kérdeztem meglepetten. 
– Mit tudom én? – nézett rám. – A gyerekeim iskolába járnak, dalokat 

tanulnak. Én meg hallottam. 
– Ivánnal mi van? 
– Iván él. Velem ült. Munkába ment. 
Bayley tehát úgy vélekedett, hogy “bűntársaim” nem szolgáltak rá a 

szigorú büntetésre. Illetve a munkaerőt féltette. 
– Rosszul áll a szénánk, Nikola – néztem a jakutra. – Többször nem szöksz 

velem, igaz? 
– Erősen akadály volt a szél. Semmi baj. Ha szöksz, én is megyek veled. 
 



Új ismeretség 
 
Bayley valószínűleg azt képzelte, hogy a tőle kapott lecke meg borzalmas 

“panteonjának” látványa végleg kiverte fejemből a szökés gondolatát és 
megbékített helyzetemmel. Mindenesetre kirándulásunk után nagyobb 
szabadságot kaptam, bejárásom volt azokba a részekbe is, amelyek azelőtt 
zárva voltak előttem. Csak a gépterembe és a fegyverraktárba nem léphettem 
be. Így aztán sikerült a rádióssal nagyon hasznos ismeretséget kötnöm. 

Idősebb skót férfi volt, s elég tűrhetően beszélt németül. Valamikor egy 
németországi rádiógyárban dolgozott. Mr. Loock az angolokkal ellentétben 
rendkívül beszédes volt, s ez jól jött nekem. Ráadásul szenvedélyesen szerette 
a sakkot, s mivel én elsőosztályú sakkozó voltam, azt tűzte ki célul, hogy 
megver, noha elég gyöngén játszott. 

A sakk közel hozott egymáshoz. Esténként, ha lejárt a szolgálata, megjelent 
nálam öntöttvas sakkfiguráival: a király meg a királynő az angol királyi párra 
hasonlított, a futók Don Quijotéra, a gyalogok pedig olyanok voltak, mint a 
középkori zsoldosok. 

Loock hamar tűzbe jött, gyalogjai úgy koppantak a fatáblán, mintha igazi 
zsoldosok menetelnének egy hídon. Közben szüntelenül fecsegett. 

– Gyalogság, előre!... Maga úgy? Akkor mi így! 
Szándékosan töprengtem egy-egy lépésén, s közben kérdéseket tettem fel 

neki, kiszedtem belőle mindent, amire szükségem volt és érdekelt, így tudtam 
meg, hogy Mr. Loock agglegény, egyedülálló; nincs honvágya és úgy látszik, 
önszántából dolgozik Mr. Bayleynél, jól keres és korlátlan mennyiségű gint 
fogyaszthat, amiért él-hal. 

– Ott van a hazám, ahol sok a gin – mondogatta Loock. – De mértékkel 
iszom. Munka közben mindig színjózan vagyok. 

Számításba vettem ezt az új körülményt, s mindig volt a szobámban gin, 
amit a büfés korlátlan mennyiségben bocsátott rendelkezésemre. Bayley üzleti 
szemléletéhez az is hozzátartozott, hogy a lehetőségekhez képest kielégítse az 
önkéntes és nem önkéntes munkatársai kívánságait, s így elfojtsa 
szabadságvágyukat, elejét vegye az elégedetlenkedésnek. 

Céljaim érdekében még sakk-presztízsemet is feláldoztam: időnként az 
utolsó játszmát elveszítettem. Amikor a gin és a győzelem mámora végleg 
megoldotta Loock nyelvét, előhozakodtam legfontosabb kérdéseimmel. 

Elismerem, hogy nem éppen becsületes dolog volt. De vajon Bayley 
becsületesen járt el velem? Úgy gondoltam, hogy a vele vívott harcban 
minden eszköz felhasználható. A lehetőségekhez és körülményekhez 
alkalmazkodó katonai felderítésféle volt ez. Feladatomat fontosabbnak 
tartottam, mint a játékszabályok megtartását. 



– Miről beszélt ma a rádió, Mr. Loock? – kérdeztem csak úgy mellékesen. 
S Mr. Loock szépen beszámolt a legújabb hírekről, így tudtam meg, hogy 

helyettem egyik barátom, a fiatal tudós Sirjajev vezeti az expedíciót. Bár már 
benne jártunk a télben, az expedíció útnak indult. De tízes erősségű szél és 
hóvihar miatt kénytelenek voltak visszafordulni Verhojanszkba. Az expedíció 
helyzetjelentése után a központ úgy határozott, hogy tavaszig várjanak és 
addig a környéken végezzenek meteorológiai megfigyeléseket. 

A hír megörvendeztetett és egyben elkeserített. Sirjajev óvatosabb volt 
nálam, nem akarta útitársai és a maga életét kockáztatni, így elkerülte azt a 
sorsot, amelyet Bayley szánt neki. Örültem, hogy így történt. De ez azt is 
jelentette, hogy tavaszig kintről semmi segítséget nem várhatok. Talán így a 
legjobb, nyugtatgattam magamat. Bayley elpusztít mindenkit, aki megközelíti 
föld alatti birodalmát. Csak akkor lehet legyőzni, ha az állam nagy erőket vet 
be ellene. 

De a siker érdekében okvetlenül figyelmeztetni kell a kormányt, hogy 
komolyan felkészülhessen a harcra. Talán a tél folyamán sikerül valamilyen 
kapcsolatot teremtenem a külvilággal. 

Türelemre intettem magamat, s közben folytattam “kémtevékenységemet”. 
Loockkal egyre szívélyesebb lett a viszonyunk. S egy őszinteségi 

rohamában elárulta nekem az Arctic titkát. Loock egyike volt a kevés 
beavatottnak, bár Bayley vele sem közölt mindent. Loock elmondta, hogy az 
Arcticot teljes gőzzel elindították észak felé, a nyílt tengerre, hogy a hajótörés 
látszatát keltsék. Bayleynek esze ágában sem volt kelet felé menni. 
Egyszerűen csak különböző ásványokat akart gyűjtögetni a Szovjetunió 
területén engedély nélkül. 

– Mr. Bayley nagyon ravasz ember! – mondta Loock szinte lelkesen. – Na 
persze, üzletember! Miért is ne? Önöknél kihasználatlanul hever a kincs, a 
kutya sem törődik vele, ő meg pénzt csinál belőle. Jól átverte magukat! – 
hahotázott Loock. – A gépész gőzt fejlesztett, a kormányos rögzítette a 
kormánykereket és – hopplá! Amikor az Arctic már teljes gőzzel haladt, a 
jégtörőn tartózkodók motorcsónakba szálltak, visszatértek a partra, a hajó 
pedig személyzet nélkül folytatta útját. 

– Senki sem maradt a hajón? – kérdeztem Loocktól. 
– Egy lélek sem – válaszolta. 
Attól féltem, gyanút fog, ezért nem érdeklődtem a két eltűnt tudós sorsa 

felől. Rövid tépelődés után azonban mégis megkérdeztem tőle nagy óvatosan: 
– És partot is ért mindenki? 
– Néhányan életüket vesztették, amikor a partról áttelepültünk ide, no meg 

elvesztettünk két tudóst. Azt beszélik, elmentek vadászni és nem tértek vissza. 
– Keresték őket? 



– Talán. De nem nagyon volt akkor ilyesmire idő. Nyakig voltunk 
munkával. Közeledett a tél. 

Loock vagy nem akart elmondani nekem mindent, vagy ő sem tudott sok 
mindent. Mindenesetre rá nem számíthattam. A szovjet hatalomnak ellensége 
volt. Tipikus szolgalélek. 

Egy alkalommal megjegyeztem, hogy nagyon érdekel a rádió, de sajnos, 
nem volt alkalmam közelebbről megismerni ezt a nagyszerű találmányt. 

– Ezen könnyen segíthetünk – jelentette ki. – Jöjjön le hozzám a 
rádiószobába. Legjobb lesz, amikor éjszakai ügyeletes vagyok. Megmutatom 
magának. 

Éltem az ajánlatával és gyakran felkerestem. 
És milyen izgalommal hallgattam több hónapi szünet után a Komintern adó 

bemondójának a hangját. Hírek... 
“... Most pedig hallgassák meg, milyen telet jósolnak a meteorológusok. 

Örömhírt közlünk a téli üdülőkkel, nem kell fagyoskodniuk víkendházaikban. 
A tudósok nagyon enyhe telet ígérnek, még a tavalyinál is enyhébbet...” 

“Persze! – gondoltam. – Mr. Bayley ventillátorai sajátos légi 
Golf-áramlatot teremtenek. Az egyenlítő felől meleg légáramlatok tartanak az 
északi félteke felé és emelik a hőmérsékletet.” 

“... Dél-Afrikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában viszont lényegesen 
csökkent a hőmérséklet...” – folytatta a bemondó. 

“Ez már a Déli-sarki jégsivatagok lehelete!” – válaszoltam neki 
gondolatban... Ó, ha odakiálthatnám innen, sok ezer kilométer távolságból, 
hogy ne örüljenek a meleg télnek, hogy szörnyű szerencsétlenség leselkedik 
az emberiségre! 

“Most pedig zenét sugárzunk. A Studio zenekar Boccherini Menüettjét adja 
elő.” 

Halk, finom zene következett. De ettől még nehezebb lett a szívem. A 
világban zajlik az élet. Az emberek dolgoznak, szórakoznak, úgy élnek, mint 
máskor, nem is sejtik, milyen szerencsétlenség fenyegeti őket. 

Levettem a fülkagylót. Loock belemerült a vételbe, morsejeleket tett át. 
Gyorsan jegyezte a táviratokat. Ezeket minden reggel átadta Mr. Bayleynek. 

Végre elkészült munkájával, és a fülkagylóval a fején megkérdezte tőlem: 
– Érdekes? 
– Igen. Már otthon is hallgattam rádiót. Inkább azt szeretném tudni, hogyan 

történik nemcsak a vétel, hanem az adás is. Itt van az adóállomás? 
Lehet, hogy túlságosan gyanakvó és óvatos voltam, de úgy vettem észre, 

hogy Mr. Loock arcán valamiféle bizalmatlanság jelenik meg. 



– Üzenni akar a rokonainak meg az ismerősöknek? – kérdezte mosolyogva. 
– Igen, van adónk, de nem használjuk. Nem akarjuk elárulni tartózkodási 
helyünket. 

Abban a pillanatban hittem Loocknak. De hamarosan kiderült, hogy nem 
mondott igazat. Egy ízben a szokásosnál később kerestem fel, és éppen adás 
közben értem. 

– Úgy döntött, hogy mégis elárulja tartózkodási helyünket? – kérdeztem 
mosolyogva. – Tetten értem? 

Mister Loock elkomorodott, de aztán kényszeredetten felnevetett. 
– Csak nem kémkedik utánam? – kérdezte tréfásan, de bennem meghűlt a 

vér. 
– Ostobaság! – válaszoltam. – Miért tenném? – S tettetett sértődöttséggel 

kijelentettem: – Ha zavarom, elmehetek. 
– Maradjon! Nem csaptam be: a nagyadónk valóban nem mőködik. De ez... 

Ilyen állomás még egy van a világon, az, amelyiken az adásomat veszik. 
Olyan rövidhullámon működik, hogy a közönséges rádiók nem tudják fogni, 
így az adó titka nem lepleződik le... Üzleti titok! – magyarázta. – Ide figyeljen, 
Mr. Klimenko, sok mindent elárultam magának, mert a barátom. De jobb lesz 
hallgatnia arról, hogy adás közben látott. És ne jöjjön ide ebben az időben... 
Ez szolgálati titok. 

Megnyugtattam és visszatértem a szobámba. Az utóbbi felfedezés 
meggyőzött arról, hogy Bayleynek cinkosai vannak odakint. Ez még 
veszélyesebbé tette őt. Loock viszont mostantól kezdve bizalmatlanabb velem 
szemben. Ha nem félne attól, hogy elveszti sakkpartnerét, egész egyszerűen 
becsapná előttem a rádiós szoba ajtaját. Ezentúl tehát még óvatosabbnak kell 
lennem. 

 
Vihar előtti csend 
 
– A világ legtisztább, oxigénben legdúsabb levegőjét szívjuk a 

laboratóriumban. És valami mégis hiányzik – vallotta be Nóra. – Talán a 
“levegő vitaminjai”. Hiányzik a föld szaga, a mohák illata, az égboltnak, 
legalább ennek az északi égnek a látványa... Csak itt fent élvezem igazán a 
levegőt. 

Egy kis méretű erkélyen álldogáltunk a kráter külső falán. 
A külső hegyoldalban több ehhez hasonló erkély is volt, lejtős alagutakon 

lehetett megközelíteni őket a három felső emeletről. Az alagutakat és az 
emeleteket liftek kötötték össze. Ezek az erkélyek egyben őrhelyek is voltak. 
De az orkán magával ragadott mindenkit, aki a hegy felől közeledett, 
fölöslegessé tette az állandó őrséget. A felsőbb emeletek kivételes helyzetű 



lakói csak arra használták az erkélyeket, hogy “igazi” levegőt szívjanak, és az 
eget nézegessék. 

Nóra is kiválasztott magának egyet, s Bayley nagy kegyesen megengedte 
neki, hogy egyedül használja. Nála volt az erkélyre vezető alagút ajtajának 
kulcsa is (a másik kulcs Bayleynél maradt). Ez az ajtó közel volt a lány 
szobájához, Nóra tehát bármikor kimehetett az erkélyre. Sokáig álldogált itt, 
szeretett a “csillagokkal beszélgetni”. Teljesen eldugott hely volt, mert a 
sziklák eltakarták, a szomszédos erkélyekről nem láthattak oda. 

Alatta a hegyoldal meredek szakadékban folytatódott. Körös-körül a 
hegyeket befútta a hó. A sötét égen ragyogtak a csillagok. Szélcsend volt. 

– “A levegő vitaminjai”... Milyen igaza van – válaszoltam. – Én nem 
érzem a földszagot, mindent beborított már a hó. De a moháét igen. S még 
valamit, talán a távolról érkező füst szagát... 

– Ahol füst van, ott emberek vannak... 
– És nekik is szükségük van a “levegő vitaminjaira”. Mr. Bayley pedig 

mindettől meg akarja fosztani őket! 
– Nézze csak! 
Északon, a látóhatár szélén halvány fényoszlop tört a magasba, feljebb, 

egyre feljebb – egészen az égbolt közepéig. A tejszerű oszlop előbb 
halványkék, majd világoszöld színűre vált. Teteje rózsaszínbenjátszott, s 
egyszerre, mint fatörzsből az ágak, széles csíkok nyúltak ki belőle minden 
irányba. 

A látóhatártól finoman áttetsző, a szivárvány minden színébenjátszó 
függöny emelkedett. Csodálatos volt a sarkvidéki éjszaka. Az égbolton a 
színek néma szimfóniája játszódott. S a színek összecsengtek, mint a zenekar 
hangjai, hol erőteljesen lángoltak fel, hol meg pianissimóban, alig érzékelhető 
árnyalatokban villództak. 

– Milyen szép a világ! – szólalt meg Nóra szomorúan. 
Megfogtam prémkesztyűs kezét. Mintha észre se vette volna, 

mozdulatlanul állt és nézte az előttünk húzódó hegyesvölgyes vidéket. A fehér 
hó visszatükrözte az égbolt tüzeit, hol égszínkék, hol meg rózsaszín 
árnyalatban játszott. Felejthetetlenül szép volt. Kihalt, hallgatag táj... Csak a 
csodálatos, néma fények kiáltoznak egymásnak... Mintha egy másik, egy 
fantasztikus világba kerültünk volna. De ott, a hegyláncon túl, délnyugatra és 
délkeletre emberek vannak. 

– Miss Engelbrekt! Beszélt az édesapjával? – törtem meg a csendet. 
Nóra mintha a csillagokból hullott volna vissza a földre. 
– Igen, beszéltem vele – felelte lehorgasztott fejjel. 
– Hogyan végződött a beszélgetésük? A lány fáradt tekintettel nézett rám. 



– Hogyan végződött a beszélgetésünk? – kérdezte vissza, mintha rosszul 
hallotta volna szavaimat. – Homlokon csókolt, mint kislány koromban, ha este 
aludni mentem, és azt mondta: “Aludj jól, kislányom”. Én pedig 
visszamentem a szobámba. Az én apám! Az én drága apám, akitől soha, 
egyetlen napra sem váltam meg, olyan messze került tőlem, idegen és 
érthetetlen lett, és néha... ijesztő... Nem tudok már úgy bízni benne, mint 
azelőtt... 

Hallgattunk mind a ketten. Az északi fény pedig nőtt, kibomlott, mint egy 
hatalmas fényorgona, hidegen, hangtalanul, gyönyörűen... s oly távol volt 
tőlünk, gondjainktól... 

 
Egyhangúan, unalmasán teltek a napok. Végeztük munkánkat a 

laboratóriumban, de Nóra már nem dolgozott olyan örömmel, mint azelőtt. 
Régebben boldog volt, ha az apja megdicsérte. Most gépiesen végezte a 
munkáját, mint egy kiszolgáltatott, aki a darab kenyérért robotol. Őszintén 
szenvedett. Arcáról lehervadt a pír, szeme beesett, szemlátomást lefogyott. 
Szórakozott lett. Az edények kiestek a kezéből, gyakran tévedett. Engelbrekt 
professzort csak ritkán láttam, de ő is megváltozott. Lesoványodott, 
megöregedett, arca komorrá vált. 

Munka után néha kimentünk Nórával az erkélyünkre, bámultuk a sarki 
fényt, szívtuk a vitaminos levegőt és beszélgettünk. A lány csak velem 
oszthatta meg gondjait. 

Már napok óta nem tombolt a szél a kráter fölött. Szokatlanul nagy volt a 
csend. 

– Ügy látszik, Mr. Bayley egy kis pihenést engedélyezett a levegőnek – 
jegyeztem meg. 

– Igen, de nincs miért örülnünk – felelte Nóra. – Újfajta légsűrítésre térünk 
át. Télen a levegővel rengeteg hó jutott be, s ez megnehezítette a munkát. A 
hó eltávolítása rengeteg gondot okozott. Látja ezt a hegyet? Mesterséges, 
hóból van. Nyáron sem fog elolvadni. Egy év múlva már olyan nagy lenne, 
mint a Mont-Blanc. Apám csatasorba állította a vegyészetet, az 
elektromosságot, s több új módszert dolgozott ki a levegő beszívására és 
felbontására. Ezután még gyorsabban dolgozzuk fel a levegőt! És rövidesen 
fuldokolni fog a föld, mintha asztma gyötörné. 

– Nóra! Szökjünk meg! – tört ki belőlem. Rám nézett, és tréfásan 
megkérdezte. 

– Fogjuk meg egymás kezét és ugorjunk le? Nem hagyott szóhoz jutni, 
folytatta. 

– Nem is törnénk össze magunkat – mutatott le. – Puha hóra esnénk. Aztán 
egykettőre eltűnnénk. 



Figyelmesen nézegettem a hóhegyet. De hisz ezen az úton csakugyan meg 
lehet szökni! Itt nincsenek kürtők, csatornák, a kanyargós szakadék megvéd a 
széltől, ha Bayley, a “szelek istene” netán feltámasztaná. 

– Ne tréfáljon, Nóra, erre megszökhetnénk – mondtam ki hangosan 
gondolataimat. – Igaz, kicsit magasan vagyunk... Ha nem szánja rá magát, 
egyedül megyek. 

Nóra szemében rémület villant. 
– Itthagyna egyedül? Nem engedem el... 
– Őfelsége, Mr. Bayley parancsára? 
– Nem engedem el – folytatta. – Elfoghatják, mint az első alkalommal, és 

akkor már semmilyen közbenjárás sem mentheti meg. Azonkívül maga nem is 
alkalmas ilyen útra. Fölöslegesen hozna áldozatot. Erre az útra csak olyan 
ember vállalkozhat, aki itt született, talán egy jakut, mint a maga Nikolája... 
Csakugyan, miért ne mehetne ő? Nagyszerűen megbirkózna a feladattal. 
Aztán egykettőre lövedékek repkednének a fejünk felett. Mi pedig 
“meghalunk, mint a hősök” – mondta keserű iróniával. 

– Majd figyelmeztetik csapatainkat, s talán elkerülhetjük a hősi halált. Mr. 
Bayley bizonyára megadja magát, ha belátja, hogy reménytelen a harc – 
próbáltam elűzni borongós gondolatait. – Jó az ötlete. Gondolkodás nélkül 
kockáztatnám az életemet, de igaza van, Nikola jobban megbirkózik ezzel a 
feladattal. 

– És vajon beleegyezik? 
– Nikola!? Maga még nem ismeri. Annyiszor nézett már szembe a halállal, 

hogy a tervünk nem rémiszti el. Egy csöppet sem fog csodálkozni. 
Egyszerre könnyebb lett a szívem, és Nóra is felvidult. Mintha megnyílt 

volna a bűvös kör. Most már határozott elképzelésünk volt. Meghánytuk 
vetettük a dolgot, s ez elűzte Nóra borongós gondolatait. 

Mikor a szobában találkoztam Nikolával, magamhoz intettem. 
– Nikola – súgtam neki –, rájöttem, hogyan lehet megszökni. Eltalálsz 

Verhojanszkba? Szerzek meleg ruhát, pisztolyt, kétszersültet és szárított húst. 
– És te? – kérdezte halkan. 
– Nem mehetünk együtt. Elfoghatnak. Ha neked nem sikerül, utánad én 

megyek. De ha nem akarsz egyedül menni... 
– Dehogynem akarsz! Itt unalmas nagyon. És miért Verhojanszk? 
– Elviszel egy levelet. Nos, vállalod? 
– Persze! – bólintott Nikola. 
– Azért gondold meg jól, nem kényszeríthetlek. Ha elfognak, most már 

nem úszód meg olyan könnyen. Megölhetnek. 
– Medve ölhet, ember ölhet – fogalmazta meg Nikola a maga fatalizmusát. 

– Mikor indulni? Máris? 



– Várunk egy ideig. Mindent elő kell készíteni. Hamarosan visszajön a nap. 
Végefelé járunk a télnek. 

– Nap nem kell. Én mindent látok. Erősen akarok máris. 
Nagy nehezen tudtam csak lebeszélni, hogy ne induljon el azonnal. 
S attól kezdve készültünk Nikola szökésére. Úgy döntöttem, hogy az én 

szőrmebundámat és csizmámat adom neki. Nikola “ellophatta” tőlem. 
Pisztolyt Nórától kaptam. Már csak élelmet kellett szerezni. Ez volt a 
legnehezebb. Étkezéskor kellett észrevétlenül zsebrevágnunk egy-egy darab 
kenyeret, kétszersültet. Nikola is takarékoskodott volna, de nem engedtem 
meg, mert neki erőt kellett gyűjtenie. 

Nóra is gyűjtötte az élelmet. Egyszerre “farkasétvágya” lett. Nemsokára 
megtelt a párnám alatt rejtegetett zsákocska. Még néhány nap, és Nikola útnak 
indulhat. Gondolnunk kellett arra is, hogy ne terelődjék rám a gyanú. Ha nem 
jut el Verhojanszkig, én következem. Számítanunk kellett erre is. 

 
Mr. Klimenko «viccei» 
 
Tanácsomra Nikola baráti körben, a munkahelyén néhány nappal a szökés 

előtt arról kezdett panaszkodni, hogy nagyon megunta a föld alatti telepet, és 
elhatározta, hogy megszökik. 

– Klimenko elvtárs nem is sejti. Ha tudná, megkapnám a magamét – 
mondogatta. 

Mindenki próbálta lebeszélni, borzalmas büntetéssel ijesztgette, de Nikola 
egyre csak a magáét hajtogatta: állat ölhet, ember ölhet – mindegy. Nem bírja 
tovább. 

Félő volt, hogy valaki esetleg jelenti Bayleynek Nikola szökési tervét, de 
ezt a kockázatot vállalnunk kellett. Mindenesetre Nikola félrevezette őket, 
mert azt mondta, hogy megint a csatornán át próbál megszökni. Ha valaki 
besúgná, Bayley akkor is nyugodt lehet, tudva, hogy ez a kísérlet eleve 
kudarcra van ítélve. 

Végre eljött a szökés napja, illetve éjszakája. Megállapodtam Nikolával, 
hogy “menetfelszerelésben” jön az erkélyre, mihelyt elaludt mindenki. 

A megbeszélt időben Nóra már az erkélyen várakozott. 
Meglehetősen sötét éjszaka volt. Olykor távoli reflektorok sugarára 

hasonlító halvány fénycsíkok suhantak át az égen. Telt-múlt az idő, és Nikola 
nem jött. Már-már nyugtalankodni kezdtem, mikor végre nyílt az erkélyajtó. 

– Miért késtél? – kérdeztem. Nikola arcán széles mosoly jelent meg. 
– Ravaszkodtam – mondta. – Dolgoztam csatornában, kivártam, míg a 

többiek elmentek. Aztán háttal visszajöttem, mintha mennék, hogy majd ilyen 
nyomomat találják. 



Nemhiába volt Nikola szenvedélyes nyomkereső. Nemegyszer látta, miként 
zavarják össze az állatok a nyomokat, hogy félrevezessék a vadászt; gondolta 
– felhasználhatja ezt az állat-bölcsességet, megtetézve a maga emberi 
ravaszságával. Friss nyomokat hagyott a havon, a csatornában, hogy üldözői 
azt higgyék, erre ment a kijárat felé. 

– Járj szerencsével – búcsúztam tőle izgatottan, s odaadtam a levelet. 
– Semmiség – mondta és lenézett. – Azért magas. Nem baj. Lent puha. 

Isten veled, elvtárs! – szorította meg a kezemet, majd bólintott Nórának: – 
Isten veled, kislány. 

Bátran átlépett a szakadék fölé nyúló erkély vasrácsán, megkapaszkodott a 
peremben, egy másodpercig még a levegőben lógott, aztán elengedte az 
erkélyt. 

Meredten néztem utána a félhomályban. Alakja egyre kisebb lett; legalább 
negyven métert zuhant, mielőtt elérte a havas lejtőt. 

Lába most elérte a havat, s belesüppedt, mintha vízbe ugrott volna. Hiába 
erőlködtem, nem láttam sehol, egészen elmerült a hóban. Csak nem ütötte meg 
magát? Elvesztette az eszméletét?... A hullámos, zöldesrózsaszín északi fény 
beragyogta az eget, s bizonytalanul remegve tükröződött a lejtőn. Végre 
fölfedeztem a lyukat, amelyet Nikola ütött a hóban, de ő még mindig nem 
bukkant elő. 

– Nézze, nézze! Ott mozog valami... – szólalt meg Nóra izgatottan. 
– Hol? Nem látok semmit. Képzelődik. 
– Nem ott! Lejjebb, sokkal lejjebb! 
S akkor valóban megláttam valamit, amint éppen előtűnt a hóból, jó húsz 

méterrel lejjebb attól a helytől, ahová Nikola leugrott. 
– A keze! – kiáltotta Nóra; jobb szeme volt, mint nekem. Feszülten 

figyeltem, s végre én is megláttam Nikolának a hóból kinyúló kezét. Ahogy 
lezuhant, mint valami lövedék, átütötte a még porhanyós, felső réteget, jó 
néhány méter mélyen belefúródott a hóba, és most lyukat kapart magának, 
hogy kijusson. Már előtűnt a másik keze is, aztán a szőrmesapkája. Előbb 
derékig látszott ki, végre kibújt egészen. Felénk fordult, kesztyűs kezével 
integetett. 

Csak nehezen tudtam visszatartani magam, hogy ne kiáltsak le neki. 
Még egyszer intett, majd az oldalára feküdt és legurult a lejtőn, egészen a 

szurdok aljáig. Aztán csúszkálva kúszott tovább a szurdok kijáratáig, mígnem 
alig látható pont lett belőle. Sítalpa nem volt, nem tudtunk szerezni, de ez nem 
zavarta. “Majd csinálok” – mondta nekem. 

Nikolát nem kell félteni! Itt nőtt fel ezen az “elátkozott vidéken”, 
megszokta ezt a zord életet. Ha nem kerül Bayley karmai közé, a természettel 
meg a négylábú ragadozókkal megbirkózik. 



Kihunyt a fény. Nikolát szem elől vesztettük, de még sokáig bámultunk a 
sötét szakadék felé. 

– Ideje bemennünk. Nem maradhatunk tovább itt – mondta Nóra. 
– Menjünk! – S végre elfordultam a szakadéktól. – Holnap jön a 

leszámolás. Mr. Bayley biztosan magához rendel kihallgatásra. Nóra! 
Kérhetnék valamit? Nincs még egy pisztolya? 

– Mire kell? 
– Ha Bayley bűnösnek tart Nikola szökésében... én golyót eresztek belé. 
Sokáig töprengett. 
– Nem tudom... Nekem nincs. Talán apámnak... Ha meg tudom szerezni, 

reggel elhozom. Jöjjön korábban a laboratóriumba. 
Hálásan megszorítottam a kezét. Igen, Nóra derék teremtés. Nem félt részt 

vállalni Nikola megszöktetésében, s nem fél segíteni a tervezett gyilkosságban 
sem. 

Rosszul aludtam. Két óra tájt, amikor már éppen elszundítottam, kopogtak 
az ajtómon. Mialatt öltöztem, megkérdeztem, ki az. 

William válaszolt. “Úgy! Bayley tehát mindent tud, jön a kihallgatás” – 
gondoltam, s kinyitottam az ajtót. William két fegyveres férfi kíséretében 
lépett be. A két “gentleman” hozzám lépett és gondosan megmotozott. Most 
örültem, hogy még nem kaptam Nórától pisztolyt. Aztán William és a két 
fiatalember nagy szakértelemmel átkutatta a szobámat, de szerencsére nem 
volt semmi nálam, ami kompromittáló lett volna. Miután végeztek a 
“házkutatással”, a “gentlemanek” Bayley dolgozószobájába kísértek. 
Felháborodottan, dühösen fogadott. 

– Miféle vicceket talált ki megint? – ordítozott az öklét rázva. – Képtelen 
beletörődni, hogy fütyülök a maguk külkereskedelmére, hogy a Marssal 
üzletelek? Ó, igen, tudom, Mr. Bayley bűnös! A Legfelsőbb Bíróság elé kell 
állítani. Mondja csak nyugodtan! Mr. Bayley ellopja az orosz munkásoktól a 
levegőt, ezentúl jegyre adják majd a levegőt, de csak a szakszervezeti 
tagoknak. Ha-ha-ha! Így gondolja? Az angol imperialisták cselszövése?! Ó, 
tudom jól, mit gondol magában. Én viszont azt gondolom, hogy ideje lesz 
elfoglalnia helyét a panteonban. Régóta várja magát a talapzata. 

Előre felkészültem a támadásra, most tehát jól játszottam szerepemet. 
Vártam, míg elhallgatott, aztán nyugodtan, de “őszinte” csodálkozással az 
arcomon megkérdeztem: 

– Miről van szó, Mr. Bayley? Nem értem önt. Minek köszönhetem a 
szemrehányást? Szorgalmasan dolgozom a laboratóriumban, nem követtem el 
semmit. 

– Hazudik! Nagyon jól tudja, miről beszélek. Hol van Nikola? 



– Fogalmam sincs róla! Ma éjjel nem aludt a szobában. Azt hittem, 
dolgozik vagy elkövetett valamit és bezárták. 

– Hazudik, hazudik! – ordítozott tovább. – Ilyenek a maga viccei! Hívják 
ide az embereket, akik Nikolával dolgoztak! 

A jakut munkások elmondták, hogy Nikola napok óta emlegette a szökést, 
mert már nagyon vágyott a szabad életre. Azt is mondta, hogy nem mer 
beszélni tervéről Klimenkóval, fél, hogy megharagszik rá. Azért nem 
jelentették, mert nem hitték, hogy komolyan meg akar szökni. 

Ezek a vallomások valamelyest lehűtötték Mr. Bayleyt. Többen is 
tanúsították, hogy ártatlan vagyok. 

– Magának sem hiszek, nekik sem – mondta. – Egy húron pendülnek! 
Fedezik egymást. 

Majd hirtelen az elfogulatlan bíró, szerepében tetszelegve kijelentette. 
– Nem ítélhetem el bizonyítékok nélkül. A nyomozást folytatjuk. Addig 

pedig gyanúsított marad. Elmehet. 
Örültem, hogy ilyen szerencsésen alakult a dolog, s visszatértem 

szobámba. Csak eszükbe ne jusson átkutatni a völgyet. Nikola ravaszsága, 
azok a félrevezető nyomok talán segítenek és rossz irányban fogják keresni őt. 

Reggel Nóra odasúgta a laboratóriumban. 
– Nem találtam meg a pisztolyt. 
– Jobb is – válaszoltam. – Nem olyan könnyű Mr. Bayleyt eltenni láb alól. 

Már kihallgatott. 
Elmondtam mindent, ami az éjszaka történt. Nagy figyelemmel hallgatott 

végig. 
– Csak meg ne találják a nyomokat a völgyben! – fejeztem be. 
– Ne nyugtalankodjék. Kora reggel kint voltam az erkélyen. A hófúvás 

betakarta a nyomokat. Attól félek, hogy talán Nikolát is örökre betakarta... 
– Nem történik baja – nyugtattam meg a lányt. – Majd pihen útközben. 

Még aludni is fog a hóban, mint egy bölcsőben. 
Aznap este felkeresett Loock, hóna alatt egy csomaggal. 
– Új sakk-készlet? – néztem rá. 
– Sakk és még valami. – Azzal kibontotta a csomagot. – Tessék, egy rádió. 

Magának csináltam. Mr. Bayley megtiltotta, hogy bejárjon hozzám a rádiós 
szobába. De én tudtam, milyen szívesen hallgatja a “Kominternjét”. 
Gondoltam, meglepem ezzel a csekélységgel. Legalább nem unatkozik. 

Kis híján megcsókoltam Loockot ezért a “csekélységért”. Nem is sejtette, 
milyen nagy szolgálatot tett nekem. S azon az estén azzal jutalmaztam, hogy 
kétszer is megmattolhatott. 

Később sajátkezűleg beállította a rádiót, kipróbálta, majd kijelentette: 
– Hallgassa hát a Moszkváját. 



Jó éjt kívánt és magamra hagyott. Énpedig sóvárán tapadtam a rádióra. 
 
Fuldoklik a világ 
 
Múltak a hetek. Továbbra is gyanús voltam, de nem zaklattak. Bayley talán 

kezdett meggyőződni ártatlanságomról? Kissé megnyugodtam. A rádió hírei 
viszont elkeserítettek. A levegő fogyása egyre érezhetőbb lett. Most már 
nemcsak a tudósok észlelték a légnyomás csökkenését. 

Először a hegyvidékeken lakók érezték meg a légritkulást. Sokan 
kénytelenek voltak a völgyekbe költözni. A völgyekben viszont a betegek 
szenvedtek miatta. Az asztmások belehaltak rohamaikba, a tüdőbetegek 
fuldokoltak, nehezen lélegeztek, s gyorsabban hatalmasodott el rajtuk a 
betegség, vérzések léptek fel náluk. 

Leálltak a megszokott légnyomáson üzemelő gépek. A repülőgépmotorok 
már kis magasságban is kihagytak. Szeszélyesen működtek a porlasztók és a 
szivattyúk. Mindez természetesen kihatott a termelésre és a közlekedésre. 

A szerencsétlenségek betetőzéseként kemény hidegek és szokatlan viharok, 
s a halál előhírnökeiként pusztító forgószelek tomboltak mindenfelé. Mintha 
egy gonosz kéz lopná a földi légkört. Fentről, a csillagok világából jéghideg 
áramlatok ereszkedtek alá. Lehűlt a Föld, miután megritkult vastag 
légkör-bundája, s apránként átadta belső melegét a világűrnek. 

A katasztrófa hamarabb következett be, mint ahogyan a hatalmas 
levegőkészletekből ítélve várható lett volna. 

Megkérdeztem Nórától, mivel magyarázza az apja a vészjósló jelenségeket. 
Nóra azt válaszolta, hogy apját és Mr. Bayleyt mindez szemlátomást 
váratlanul érte. 

– Apám beszélni is akar magával – közölte. – Elvégre ez inkább a maga 
szakmájába vág. 

S az a megtiszteltetés ért, hogy Engelbrekt hívatott. A megbeszélésen 
Bayley is részt vett. Egyáltalán nem bánta a világban lejátszódó eseményeket, 
sőt ellenkezőleg, a levegőkereskedő kellemesen izgatott volt, mint a lapjában 
bízó kártyás. 

Tanácskozásunk elég hosszú ideig tartott. Különböző számítások után arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a föld alatti telepen átalakított levegő 
elenyésző része a légkörnek, s a Föld légköréből hiányzó mennyiség 
közvetlenül nem okozhatott ilyen katasztrofális jelenségeket. 

– De hát akkor mi ez? – kérdezte Bayley, hol rám, hol Engelbrektre nézve. 
Végre egyenlíthettem. Mr. Bayleynek szüksége van a véleményemre! A 

legbölcsebb kifejezést erőltettem az arcomra és elmondtam a véleményemet: 



– Mr. Bayley ventillátorai megváltoztatták az ismert szélirányokat, ennek 
következtében megváltozott a földön a légtakaró “feszültsége” is: a levegő ott 
sűrűsödött össze, ahol a szokásos és a mesterségesen keltett légáramlatok 
útvonala megegyezett, azokon a helyeken viszont, ahol azelőtt ellentétes 
irányú légáramlatok voltak, megritkult. Ennek következtében megnőtt a 
maximális és minimális légnyomás közötti különbség. Fokozódott a 
ciklontevékenység. Az összeütköző ciklonok légtömegeket szívtak fel, a 
szokásos hatótávolságuknál jóval magasabbra. Vagyis nemcsak 
horizontálisan, de vertikálisan is felborult a levegő cirkulációja... 

Láttam, hogy Bayley és Engelbrekt feszült figyelemmel hallgatja 
magyarázatomat. 

– Lehetséges, hogy ez a kép nem egészen pontosan tükrözi a helyzetet – 
fejeztem be –, de azt hiszem, alapjában véve helyes a feltevésem. 
Alapgondolatom tehát a következő: Mr. Bayley ventillátorai megsértették a 
szabályos légáramlást, s ezzel előidézték, hogy ebben a játékban most már 
részt vesznek elemi erők is... Ön, Mr. Bayley, Faustra hasonlít, aki felidézte a 
Föld szellemét, de nem tudott megbirkózni vele. 

Bayley nem háborodott fel a hasonlaton. Felnevetett. 
– Faustnak nem volt gyakorlati érzéke – jelentette ki. – Hadd játsszanak 

szabadon a “Levegő Szellemei”! Egy a fontos, hogy a számomra 
legkedvezőbb módon használjuk ki ezt a játékot. 

Ezzel véget ért a tanácskozásunk. 
A rádió egyre újabb híreket közölt. A szörnyű katasztrófa láttán hevesebb 

lett a létért folytatott küzdelem. Közeledik a vég? Akkor pusztuljanak előbb a 
gyengék, s csak utánuk az erősebbek. A tőke világában pedig természetesen a 
tőkések voltak a legerősebbek. 

Nem tudom, hogy Bayley szállított-e nekik konzervált levegőt vagy 
önállóan kezdtek-e levegőt cseppfolyósítani, hogy ne fulladjanak meg. 
Akármint is volt, a tőkések kezébe került ez az új, mindennél értékesebb 
valuta. A cseppfolyósított levegő a piac királya lett, térdre kényszerített 
minden egyéb értéket. Különleges, garantáltan robbanás- és párolgásmentes 
csomagolásban árusították. 

A gazdagok élelmiszert, konzerveket vásároltak az új valutáért. A lehűlt 
föld nem termett többé gyümölcsöt és gabonát. Pusztulásra volt ítélve a 
mezőgazdaság és az állattenyésztés. Az maradhatott legtovább életben, aki a 
legtöbb élelmet, vizet, levegőt és meleget tartalékolta. Többé nem építkeztek a 
föld felett. Az emberek lassacskán beásták magukat a földbe, mint a 
vakondok. Ott melegebb volt: lent, a hermetikusan elzárt lakásokban teli 
tüdővel szívhatták be a konzervált levegőt. 

Bámulatosán gyorsan peregtek az események a világban. 



Az önző és lázas önmentő intézkedések a munkások szeme előtt játszódtak 
le, akik sok helyütt már nyugtalankodtak. Mivel a föld minden pontjáról 
Szibéria felé fújtak a szelek, a burzsoázia azt igyekezettelhitetni, hogy az 
iszonyú katasztrófa a moszkvai kommunisták műve, akik így akarják “térdre 
kényszeríteni” a világot. 

Mintha megőrült volna mindenki. Európa és Amerika lázasan 
fegyverkezett, készült az “emberiség söpredéke” elleni háborúra. 

A munkások nem akartak az egyre értéktelenebb pénzért dolgozni, 
követelték, hogy levegővel fizessék őket. Munkaadóik kénytelen-kelletlen 
elfogadták követelésüket, de a normát rendkívül alacsonyan szabták meg: a 
cseppfolyós levegőből csak annyit adtak, hogy a munkások ne 
tartalékolhassanak belőle. Gázmaszkhoz hasonló álarcok kerültek forgalomba, 
egyre többen hordták őket. De rádió nem volt bennük, mint a mi telepünk 
szkafandereiben, így az emberek jelbeszéddel érintkeztek. 

“Jobb is így, legalább nem agitálnak” – mondogatták a fasiszták. A jómódú 
körök beszereztek hordozható rádiótelefonokat. Természetesen a rendőrséget 
is ellátták velük. 

Az agitátorok azonban találtak megoldást, röplapokat terjesztettek. Újult 
erővel lángolt fel az osztályharc. Pattanásig feszült a helyzet. Itt is, ott is 
lázadások törtek ki; a tömeg megtámadta és lerombolta a raktárakat, 
amelyekben a cseppfolyós levegőt tárolták. 

Éjszakákat nem aludtam, hallgattam a rádiót. Volt okom a kétségbeesésre. 
Még Mr. Loock is elvesztette nyugalmát. Gyakran felkeresett szolgálat után, 
de a sakkot nem hozta magával. 

– Rosszul alakulnak a dolgok – zsörtölődött. – Mi haszna a pénznek, amit 
Mr. Bayleynél összegyűjtöttem. Nem ér semmit. Egy ballonért, sőt talán egy 
üveg cseppfolyós levegőért kapok egy szép kis házat. De mondja, mihez 
kezdek vele? A föld fulladozik... 

– És ki ezért a felelős? – kérdeztem ingerülten. 
– A pánikkeltők és a spekulánsok – vágta rá. 
– És miért tört ki a pánik? 
– Az emberek ostobasága miatt. A mi generációnknak még elég lenne a 

levegő, Mr. Bayley nem falja fel az egészet. 
Nem, Loockkal nincs mit kezdeni. Még a világra zúdult szerencsétlenség 

láttán is az marad, aki volt: a ház, egyéni jóléte mindennél fontosabb neki. 
Már kezdett az idegeimre menni. Ilyenkor úgy tettem, mintha fájna a fejem 
vagy sok lenne a munkám, s igyekeztem mielőbb megszabadulni tőle, hogy a 
rádióm mellé ülhessek. 



Nagyon rossz idegállapotban voltam. Nem ment a munka, Nóra sem érezte 
jól magát. Nyoma sem maradt rózsás arcszínének, sápadt volt, lefogyott, 
mozdulatlan tekintettel bámult maga elé. 

– Elpusztul minden – suttogta. – Mi itt oxigéndús tiszta levegőt szívunk, 
odakint pedig pusztulnak az emberek, fuldoklanak a gyerekek... És egyikük 
sem tudja az okát... 

Aztán eljött a nap, amikor megmondtam, amit talán már régen mondanom 
kellett volna. 

– Meg fogják tudni – jelentettem ki. – Nikola nyilván elpusztult. Ma éj 
szaka útnak indulok... Mr. Bayley-t lekötik amerikai “konkurrensei” és az 
átépítés, a felügyelet gyengült, remélem, sikerül megszöknöm... 

Nóra felém fordította arcát, s mint egy alvajáró, közönyösen megjegyezte: 
– Maga is elpusztul, mint Nikola. – S reménytelenség, már-már közöny ült 

az arcán. 
– Inkább elpusztulok, minthogy elviseljem ezt az iszonyú tehetetlenséget, 

amikor milliókra leselkedik a halál. 
– Igen, jobb meghalni, mint... – mondta ugyanolyan érzéketlenül. 
Aznap mosolytalanul vált el tőlem. Mindennap fakóbb, szomorúbb lett a 

mosolya, és ma végképp lehervadt az arcáról. 
– Viszontlátásra – nyújtottam a kezemet. 
– Isten önnel. 
– Elkisér? Kijön az erkélyre? 
– Kimegyek! Hová? Ó, igen az erkélyre? Persze, persze... – mondta 

zavartan és megint lehajtotta a fejét. 
 
Kezdődik a játék 
 
Csöndesen távoztam. Nóra a laboratóriumban maradt. Visszatértem a 

szobámba, s fáradtan ereszkedtem le az egyik székre. Fejemben mindenféle 
gondolatok kavarogtak. Nikola elpusztult. A világ elpusztul. És Nóra is 
megőrül, ha így megy tovább... 

Gépiesen, csupán megszokásból feltettem a fülhallgatót. 
A Komintern adó beszélt... Nincs már zene, nincsenek a vidám dalok... 

Csak hírek, szünet nélkül, hírek a Földről, amely fuldoklik. Igaz, nálunk 
másképpen van, mint külföldön. Nincs vad küzdelem a levegőért. A kormány 
mindent elkövet, hogy elejét vegye a pániknak és megmentse a lakosságot. De 
mit tehet?! A szétszórtan élő falusi emberek különösen nehéz helyzetben 
vannak. Csakugyan itt lenne a vég?... 

Már le akartam tenni a hallgatót, amikor egy újabb hírtől egyszerre 
megkönnyebbülten lélegeztem fel. 



“... Kedves hallgatóink! Ma rendkívül fontos hírt kapott a kormány, amely 
teljesen megváltoztathatja a helyzetet...” 

S a bemondó felemelte a hangját, és tagoltán a következőket mondta: 
“Halló! Aj-Tojon! Figyelem! Minden rendben! – Majd az előbbi hangon 

folytatta: – Kedves hallgatóink! Önök nem értik ezt az üzenetet, de hamarosan 
hallani fognak még Aj-Tojonról, s fellélegeznek, a szó szoros értelmében 
megkönnyebbülten lélegeznek fel.” 

Legelőször is én lélegeztem fel megkönnyebbülten. 
“Aj-Tojon. Minden rendben.” Ezt kértem, hogy közöljék rádión, ha Nikola 

átadja a levelet helyettesemnek, Sirjajevnek, aki Moszkvába továbbította 
üzenetemet. Nikola tehát él, a kormány mindent tud Mr. Bayley föld alatti 
gyáráról! 

Kapkodva felöltöztem és rohantam az erkélyre. Nóra még nem volt ott. Az 
égen fények daloltak. S nekem úgy rémlett, hogy már nem olyan rideg, nem 
olyan idegen a daluk. Magam is dalolni, kiáltozni szerettem volna. S 
fogságom hosszú ideje óta először dúdolni kezdtem. 

– Megőrült? – hallottam a hátam mögött Nóra hangját. 
– Meghallják. Ilyen hidegben énekelni?! Torokgyulladást kap. 
– Valóban megőrültem! Hadd hallják. Hadd fázzak meg! Nikola él! 

“Aj-Tojon! Minden rendben!”... 
– Mi történt magával, Georgij? – Most első ízben szólított a 

keresztnevemen. 
Hirtelen átöleltem, felkaptam a levegőbe és forogni kezdtem vele az 

erkélyen. 
– Őrült! Azonnal tegyen le és mondja el, mi történt. 
– Az történt, hogy minden nagyszerű! Megkaptam a rádióüzenetet. Nikola 

él! Átadta a levelemet. Hamarosan fontos események várhatók. Az elrabolt 
levegő kiszabadul. Nemsokára mi is a levegőbe röpülünk! De ez nem számít! 
Majd megszökünk valahogy az utolsó pillanatban, amikor megjelennek 
fölöttünk a bombázók. Ó, micsoda nap lesz! 

– Georgij! Csakugyan igaz? – kiáltott fel, s arcára visszatért a régi pír. 
Éppolyan boldog volt, mint én. Örömtől ragyogó szeme azonban hirtelen 

elkomorult. Már jól ismertem arcának minden rezdülését. Megint az apjára 
gondolt, akinek a magatartása még mindig rejtély volt számára. Aztán 
gondolatai másfelé kanyarodtak. 

– Most már nem kell elindulnia a veszélyes útra – mondta. 
– Ez nagyszerű. De azért még korai lenne örülnünk. Mr. Bayleyt nem olyan 

könnyű legyőzni. Végsőkig fog védekezni. Félelmetes ellenség. 
– Ugyan! – kiáltottam fel. – Mit tehet egy ember az egész állam, a világ 

ellenében? 



– Nem tudom. De maga nem is sejti, milyen szörnyűséges pusztító 
fegyverei vannak Mr. Bayleynek. 

– De ez legalább harc lesz, nem beletörődés a pusztulásba. Aztán meg... 
Mr. Bayleynek “belső ellenségei” is vannak. Igaz, nagyon kevesen, de azért 
veszélyesebbek lehetnek egy hadseregnél. 

– Csak két belső ellensége van: maga meg én – mondta Nóra. – De igaza 
van, sokat tehetünk. Ó, ha az apám!... – Lehorgasztotta a fejét. 

Aztán hirtelen kiegyenesedett és határozottan így szólt: 
– Hamarosan eljön a perc, amikor egyenes választ kérek tőle: barát vagy 

ellenség... 
Egyszerre hideg szél támadt. A kráter felmorajlott. 
– Újra megindultak a ventillátorok – mondta Nóra. – Mr. Bayley igyekszik 

feldolgozni a maradék levegőt. Hideg van... Gyerünk... 
Amikor ezen az estén elváltam Nórától, magammal vittem mosolyának 

emlékét, s úgy éreztem, mintha hosszú tél után újra megláttam volna a napot. 
Visszaültem a rádióhoz. 
A Komintern a legfrissebb kormányközleményeket ismertette. 
Sirjajev, az expedíció vezetője megtalálta a széláramlatok központját. A 

kormány új expedíciót indít, hogy pontosan megállapítsa, miért tűnik el a 
levegő az ilyen és ilyen szélesség és a keleti hosszúság 135. fokán. 

Elmosolyodtam, amikor ezt a közleményt meghallottam. Tudtam, hogy 
Sirjajev ki sem mozdult Verhojanszkból. A “levegőt elnyelő pont” 
megtalálásának dicsősége az én tanácsomra lett az övé, nehogy Mr. Bayley 
gyanakodjon rám, mert hisz nyilvánvaló, hogy átadják neki ezt a fontos 
rádióközleményt. Elképzeltem, hogy felbőszül, ha megtudja, hogy 
megállapították föld alatti telepének pontos helyét. A hírt annál is inkább el 
fogja hinni, mert hatalmas ventillátorai egy ideig nem működtek, s az 
expedíció tagjai ez idő alatt megközelíthették a krátert anélkül, hogy a levegő 
beszippantotta volna őket. 

Kormányunk ezúttal is gyorsan és határozottan cselekedett. Sajnos, Mr. 
Bayley fegyveres erejéről semmit nem közölhettem a forradalmi katonai 
tanáccsal, mert magam sem tudtam róla semmit. Csak azt sikerült kiderítenem, 
hogy a telep lakóinak száma nem haladja meg az ötszázat. Eleinte meg is 
lepett, hogy ilyen kevés a munkás és az alkalmazott, de Mr. Bayley mindent 
gépesített, a lehető legésszerűbben szervezte meg a munkát. 

Ötszáz ember egy hadsereggel szemben – jelentéktelen erő! De vajon 
milyen fegyvereket vet be ez az ötszáz ember? Csak arra figyelmeztethettem a 
mieinket, hogy a harc nehéz lesz és készüljenek fel meglepetésekre is. Így 
vagy úgy, de a kibontakozásra már nem kell sokáig várni. A lapokat 
kiosztották, elkezdődött a játék... 



Mr. Bayley kihirdette az ostromállapotot. A “helyőrség” készült az 
ostromra. Elektromos lehallgatókkal felszerelt őrtornyokat építettek a 
hegygerincen. A kráter külső falában lőrések és vastag üveggel védett kerek 
ablakok nyíltak ki, amelyeknek létezéséről nem is tudtam. A lőrésekből 
fenyegetően meredtek elő az ágyúcsövek. Újra leállították az óriási 
ventillátorokat, mintha meg akarnák könnyíteni az ellenség útját. 

Közeledett a tavasz. Szélcsendes, derűs idő volt. A hosszú téli álom után 
előtűnt a nap a horizont mögül és lángvörös fénybe vonta a havas 
hegycsúcsokat. 

Feszült várakozással teltek a napok, de a telepen nem észleltem különösebb 
mozgolódást. Most is olyan néptelen és kihalt volt, mint máskor. A 
laboratóriumokban is folytatódott a munka. Ám a jelekből ítélve a 
laboratóriumok és műhelyek a “védelem érdekében” dolgoztak. Az állandóan 
működő felvonók lövedékeket szállítottak az álcázott ütegekhez. A gépek 
egész hadsereget pótoltak. 

A mi munkánk továbbra is az volt, hogy Engelbrekt professzor hosszú 
képletei alapján laboratóriumi úton kidolgozzuk “nyersanyagunk” 
feldolgozásának és átalakításának új módozatait. Számtalan kísérletet 
végeztünk, melyeknek nem ismertük végső szintézisét, eredményét és célját. 
Ez a körülmény nagyon nyugtalanította Nórát. Lehetséges, hogy újabb 
pusztító eszközök előállításában működünk közre? Engelbrekt csak 
határozatlan válaszokat adott Nóra kérdéseire. 

Esténként kis erkélyünkről bámultuk az üres égboltot. 
Ám a szárnyas hírnökök nem tűntek fel (biztosra vettem, hogy az új 

expedíció repülőgépeken jön). A szovjet légierők fő ereje messze volt tőlünk, 
de már kiszámítottam, mennyi idő alatt ér ide. Szerintem még néhány napig 
kell várnunk, hogy megjelenjenek fejünk fölött a repülőgépek, melyek nekünk 
a halált, az emberiségnek az életet jelentik. 

– Nézze csak! Mintha embereket látnék a lövegek mellett – mondta Nóra 
az egyik gyötrelmes estén. 

Valóban árnyak mozogtak a sötét lőréseknél. Valószínűleg az elektromos 
lehallgatók a repülőgépek közeledtét jelezték, s a telep védői felkészültek a 
légitámadásra. 

Izgatottan vártuk a fejleményeket. Néma csend borult a tájra. A nap 
lebukott az ég alján, csupán a fogyó hold bágyadt fénye világította meg a 
lábunknál elterülő komor vidéket. Hideg volt, mégsem mozdultunk. 

Talán egy óra telhetett el, amikor egyszerre éles fény vakított el bennünket. 
Tucatnyi hatalmas reflektor gyulladt ki a kráter peremén, messze bevilágította 
a környéket. Mintha ragyogó trópusi nappalba csöppentünk volna a sarkvidéki 
éjszakából. Mikor a széniünk már hozzászokott a világossághoz, néhány 



ezüstös szárnyú szitakötőt vettünk észre a látóhatár szélén. Már hallottuk is a 
repülőgépmotorok halk zúgását. 

– Jönnek – suttogta izgatottan Nóra. 
– Igen – válaszoltam halkan, s közben figyeltem, hogy a szitakötőkből 

előbb fecskék, majd sólymok lettek... Közelebb, egyre közelebb értek... Egy, 
kettő, három, négy... öt, hat, hét... nyolc, kilenc, tíz... Egész raj, ékalakban, 
mint a darvak! 

– Nézze, ott is! – kiáltott fel Nóra. Délről még egy repülőszázad közeledett. 
– Észak felől is!... 
A motorok zúgása betöltötte a levegőt, visszhangzóit a völgyekben. A 

nyugat felől közeledő század egyenesen a kráter fölé tartott, az északról és 
délről jövő lassan elkanyarodott keletnek, hogy az első század nyomán 
repüljön a telep fölé és szórja le bombáit. 

– Hamarosan mindennek vége – jegyezte meg Nóra. Eszembe jutott 
menekülési tervem, de mozdulni sem tudtam, mintha odaszögeztek volna. 

A repülőgépek már olyan közel értek, hogy a reflektorfényben megláttam a 
szárnyukon a vörös csillagot. 

– Furcsa – szólalt meg Nóra. – Mr. Bayleynek vannak messzehordó ágyúi. 
Miért hallgat a telep, a gépek már lőtávolban vannak? 

– Hát már maga is azt akarja látni, hogyan lövik le ezeket a madarakat? – 
néztem rá mosolyogva. 

– A fejleményeket szeretném látni... akárcsak maga. 
Igaza volt. Engem is hatalmába kerített az ideges türelmetlenség, hogy 

mielőbb lássam az elkerülhetetlent, Mr. Bayley fegyvereinek hatását. Nem 
kellett sokáig várnunk. Az emberek már az ágyúknál sürgölődtek, aztán 
észrevettem a lövést kísérő mozgást, dörrenést azonban nem hallottam. 

– Pneumatikus ágyúk, levegővel töltött lövedékeket lőnek ki – magyarázta 
Nóra. 

– Azok milyenek? – kérdeztem, s tovább figyeltem az eget, hogy lássam, 
milyen kárt tesznek a lövedékek a repülőgépekben. 

A levegővel töltött lövedékeknek azonban másmilyen volt a hatásuk. 
– Lefelé nézzen! – figyelmeztetett Nóra. Megfogadtam a tanácsát, s láttam, 

hogy a hó kavarogni kezd. 
– Ez lenne az? – Kis híján felnevettem. 
De hát mi történik itt?... A becsapódások helyén egyszerre mintha felforrt 

volna a hó. Hatalmas gőzoszlopok törtek a magasba, fülsiketítő süvítessél, 
üvöltéssel és tombolással légörvények keletkeztek. Az oszlop szinte az égig 
vágott fel, ott gyorsan szétterült, megnövekedett és iszonyatos hóviharrá 
erősödött. Bayley hóvihart támasztott! A fehér hófelhő őrült sebességgel 



közeledett a repülőgépek felé. A vezérgép felemelkedett, megpördült, mint 
valami papírlap, melyet forgószél táncoltat. 

Aztán a második, a harmadik... Néhány másodperc múlva a repülőgépek 
úgy kavarogtak, mint vihartépte őszi levelek. 

Az eget szürke homály takarta el. 
Mikor lassan eloszlott a homály, olyan üres volt az égbolt, mint máskor. A 

holdsarló szinte beleakaszkodott az egyik szikla hegyébe, mintha attól félne, 
hogy a repülőgépek sorsára jut, s szomorúan bámult le a kihalt lejtőkre... 

Csüggedten álltam az erkélyen. Rázott a hideg. Nóra sápadtan dőlt a 
falnak, s tágra meredt szemmel nézett fel az égre, hol néhány perce még 
büszkén szálltak a gépmadarak. Nehéz sóhaj tört fel belőle. 

– Nem könnyű Mr. Bayley ellen harcolni – mondta reményvesztetten... – 
Ez a következménye. 

– Ez csak a kezdet, nem a vég! – próbáltam tiltakozni, de bevallom, abban 
a pillanatban engem is elfogott a kétség. – Meglátjuk, mi lesz ezután. 

– Nem lesz mit meglátnunk – legyintett Nóra. – Esztelenség lenne még egy 
támadást indítani. 

Igaza volt, a támadás nem ismétlődött. Idő kell hozzá, míg kiheverik a 
csapást, s levonják az ütközet tanulságait. 

 
«Bemutató robbantás» 
 
A Vörös Hadsereg repülőgépei másnap már újra támadtak. Nórával éppen a 

laboratóriumban dolgoztunk, amikor meghallottuk a vészjelet. Összenéztünk, 
szó nélkül is megértettük egymást, letettük a kémcsöveket, s rohantunk fel az 
erkélyre. 

Déli tizenkét óra volt. Szürke felhőtakaró borította az eget. Magasan 
felettünk, alig hallhatóan zúgott egy repülőgép, látni nem lehetett. Értettem 
pilótáink taktikáját: minél magasabbról, az alattuk elterülő felhőktől takarva 
támadnak. Parancsnokságunk nyilvánvalóan úgy döntött, hogy nem vet be 
nagyobb erőket, csak egy-egy gép támad. Az adott körülmények között ez volt 
a lehető legésszerűbb taktika. De sajnos, ez sem járt eredménnyel. 

Mr. Bayley valóban ura volt a viharoknak. Mielőtt a repülőgép fölénk ért 
volna, bekapcsolták a hatalmas ventillátorokat, melyek óriási légoszlopot 
hajtottak az ég felé. Ez a levegő áttörte és szétoszlatta a felhőket. Előtűnt a kék 
égbolt... De hol lehet a repülőgép? Most sem láttuk. A hirtelen támadt vihar 
süvöltése közepette nagy nehezen sikerült meghallanom, hogy akadozik a 
repülőgép motorja. A felhőkkel együtt a szél a gépet is messze elsodorta. 

Még aznap megtudtam a rádióból az első ütközetek eredményeit. Ha az 
áldozatok számát “stratégiai meggondolásokból” nem szépítették, ahogy 



Bayley állította, akkor légiflottánk veszteségei nem voltak olyan nagyok, mint 
hittem: három pilóta meghalt, hat megsebesült és két repülőgép tört össze. A 
többi gépet sikerült kiegyensúlyozni, de a vihar több száz kilométerre 
elsodorta őket. A támadók harci kedve azonban nem tört meg. A kormány 
kijelentette, hogy mindaddig folytatja a küzdelmet, amíg nem semmisíti meg 
az ellenséget. 

– Majd meglátjuk, ki kit semmisít meg! – jelentette ki gőgösen Bayley. – 
Még nem kóstolták meg valamennyi csemegémet. 

A következő napokban folytatódtak a légitámadások, de nem jártak 
eredménnyel. A hangerősítők jó előre jelezték a közeledő gépeket, bár 
hangtompító berendezéseket szereltek rájuk, amelyek szinte tökéletesen 
elnyelték a motorok zúgását. Minden esetben messzire visszavetették a 
repülőgépeket. “Aj-Tojon orrlikát” már világszerte ismerték. Most hatalmas 
erővel fújta ki a levegőt, be viszont nem szívta, nehogy a repülőgépekkel 
együtt a bombákat is beszippantsa és azok a ventillátorokban robbanjanak fel. 

Pilótáink végre rájöttek, hogy a levegőből nem lehet eredményesen 
támadni a telepet. A légitámadások megszűntek. 

– Megjött az eszük – jelentette ki Bayley. – Csak azt sajnálom, hogy annyi 
levegőt kellett kiengednem. Mit tegyünk, a háború veszteségekkel jár. Majd 
visszaszerzem a levegőmet. Térden csúszva jönnek még hozzám, könyörögni 
fognak egy szippantásért!... 

Újra aggasztó várakozásban teltek a napok. Csak a megfigyelő tornyokban 
strázsáló őrök emlékeztettek a háborúra, a telepen egyébként szokott 
medrében folyt az élet. 

Néhány hetes szünet után távoli ágyúzás űzte el ezt a csendet. Mintha 
tüzérségi tűz lett volna, bár a becsapódásokat nem hallottam. Az ágyúzás 
hajnaltájt kezdődött. Sietve felöltözködtem, kimentem a folyosóra. Váratlanul 
Bayleybe ütköztem. 

– A maga elvtársai nem férnek a bőrükbe – mondta dühösen. – 
Messzehordó ágyúkkal akarják lerombolni a telepet. Ostobák! Hát nem értik 
meg, hogy ezzel csak meggyorsítják a világ pusztulását? Most már fölösleges 
titkolnom, hogy itt van nálam. Jöjjön velem a rádiós szobába, szükségem van 
magára. 

– Rádiótáviratot küldünk – szólt Loockhoz, amint beléptünk. 
Loock a készülékhez ült. Bayley diktálni kezdett. 
“A hadseregparancsnoknak. Azonnal szüntesse be az ágyúzást. Ha egyetlen 

lövedék eltalálja Mr. Bayley föld alatti telepét, világkatasztrófa lesz belőle. A 
telepen óriási mennyiségű folyékony cseppfolyós hidrogént tárolnak. Ha a 
hidrogén kiömlik és lángra lobban, egyesül a folyékony levegővel, amely 
rendkívül alacsony hőmérsékletű ugyan, de az erős oxigénkoncentráció miatt 



durranógáz keletkezik és lángra gyúl. Az így kifejlődő óriási hő szempillantás 
alatt gázneművé változtatja az összes folyékony levegőt. Hirtelen erejű 
robbanás következik be, s a nyomában támadó orkán elsöpri a föld színéről a 
városokat és falvakat. Soha nem tapasztalt szerencsétlenség zúdul az 
emberiségre. Klimenko.” 

– Azt kívánja, hogy az én nevemben menjen el ez a távirat? – kérdeztem 
meglepetten. 

– Igen! Vagy talán nem akarja elhárítani a borzalmas katasztrófát? 
Magának jobban hisznek, mint nekem. Nem hazudok. Maga látta a 
cseppfolyós hidrogént, a cseppfolyós levegőt tartalmazó tavat és 
levegőgömböket. De ha nem hisz nekem, megkérdezheti Engelbrekt 
professzortól is. 

“Vajon Engelbrekt csakugyan Bayley oldalán áll?” – villant fel bennem. 
– Nem küldhetem el az üzenetet – válaszoltam. 
– És miért nem? 
– Mert csak azt hiszem el, amit látok. Márpedig nem ismerem a 

levegőgömbök hatását. 
– Úgy?! Tehát nem hisz nekem! Nos jól van, alkalmat adok, hogy láthassa. 

Nem olcsó mulatság, de az elvtársai még nagyobb árat fizetnek érte. 
Azzal Loockhoz fordult. 
– Küldje csak el Klimenko nevében azt a táviratot. Megleszünk az 

engedélye nélkül is. 
– Tiltakozom! 
– Amennyit csak akar!... Gyerünk! Nem mozdultam. 
– Azt akarja, hogy letartóztassam? 
A kezében voltam. Ha letartóztat, nem tehetek semmit, így talán mégis 

árthatok neki. Engedelmeskednem kellett. 
A táviratot elküldték. Egy ideig szünetelt az ágyúzás, a parancsnokság 

bizonyára Moszkvával tárgyalt. De másnap újra megszólaltak az ágyúk, s az 
egyik lövedék a kráter tövében robbant fel. Bayley úgy döntött, hogy nem 
kockáztat tovább, parancsot adott a “bemutatóra”. Újból elküldték egy 
rádiótáviratot, ezúttal bejelentették, hogy Mr. Bayley “felrobbantja” 
levegőkészleteinek egymilliomod részét, hogy meggyőzze az ellenséget és a 
világot, milyen hatással lenne, ha a levegőbe röpítenék az egész telepet. 

A kráter nyugati lejtőjén legurítottak néhány hordót, amelyek csillogó 
gömböcskékkel voltak megrakva. A lőréseket és kémlelőnyílásokat bezárták. 
Bayley meghívott engem és Nórát, hogy a sziklatető alatt vágott kis ablakból 
nézzük a robbanás hatását. Az ablakot öt centiméter vastag üveg védte. 

– Most gyönyörködhet a gömbjeim hatásában – mondta. 



– Egyelőre nem robbannak, bár csak mínusz tizenkét fok van kint és a 
légnyomás is alacsonyabb a normálisnál. 

– Azt várta, hogy azonnal felrobbannak? Akkor hogyan vittük volna ki 
őket? Engelbrekt feltalált egy olyan védőanyagot, ami lassítja a párolgást és 
késlelteti a robbanást. Várjon egy kicsit... 

– De ha így van, miért nem von be minden gömböt ezzel a védőanyaggal? 
– Mert a tüzérségi lövedék robbanásakor keletkező hő ellen nincs védelem. 

Nézze, kezdődik!... 
A felső gömbök valóban gőzölögni látszottak. Hamarosan gőzfelhő 

terjengett a hordók fölött. A felhő hihetetlen gyorsasággal növekedett, s 
eltakart a szemünk elől mindent. 

– Ez még nem a robbanás – közölte Bayley –, csak a védőburok 
elpárolgása... És most... – De nem tudta befejezni. 

Egy reccsenést majd dörrenést hallottam, s elvesztettem az eszméletemet. 
... Amikor kinyitottam a szememet, az eget láttam a fejem felett, amelyen 

felhők rohantak és kavarogtak, mint sebesen forgó örvények. A helyiség külső 
falának nyoma sem maradt. 

A tető is lerepült, de a hirtelen támadt orkán olyan erős volt, hogy 
szalmaszálként fújt el minden követ, egy sem zuhant ránk. Mellettem Nóra, a 
hátsó falnál pedig bezúzott fejjel Bayley feküdt. Alatta vértócsa sötétlett. 

Nem ismertem fel a völgyet, amikor lenéztem. Az erdő nyomtalanul eltűnt. 
A tövestül kitépett fák elrepültek valamerre. Hegycsúcsok, sőt hegytetők 
semmisültek meg. Közvetlenül előttem, a hegyek között, új völgy született, 
mögötte végtelen hómező terült el... Arrafelé még tombolt a vihar, de 
körülöttünk valamennyire elcsendesedett. 

Megpróbáltam felülni. Minden porcikám sajgott, sokkal jobban, mint 
amikor beszívott a ventillátor. Még egyszer Bayley felé néztem. Szája félig 
nyitva, a szeme üveges. Meghalt. Annál jobb!... Magának köszönheti. 

Nóra fölé hajoltam, hogy magához térítsem. Nem történt semmi baja, csak 
elájult. Sokáig élesztgettem, végre kinyitotta a szemét. 

– Hogy érzi magát? – kérdeztem. 
– Köszönöm, tűrhetően. Mr. Bayley? 
– Vége! – közöltem leplezetlen örömmel. 
Abban a pillanatban Bayley hörögni kezdett a hátam mögött, majd rekedt 

hangon megszólalt: 
– Az ördögbe is!... Úgy látszik, túllőttem a célon. Két kézzel a padlót 

tapogatta. 
– Nem tudom felemelni a fejemet – folytatta színtelen hangon. – Segítsen. 
Odacsúsztam hozzá, felültettem, hátát a falnak támasztottam. A feje oldalra 

billent. 



– Ötvenezer atmoszféra nyomás... A főhullámnak a hevítés irányában 
kellett volna hatnia... A hevítőt nyugat felé állítottuk. Mégis micsoda 
légnyomás keletkezett... – dünnyögte Bayley a tévedésén morfondírozva. 
Aztán felnyögött és lehunyta a szemét. 

Bayley a kezemben van! – hasított belém a felismerés. Ha most... Senki 
sem tudja meg!... Felkaptam egy kődarabot, már majdnem lesújtottam a fejére, 
amikor Nóra elkapta a kezemet és odébbhúzott. 

– Nem szégyelli magát? Megölne egy sebesültet, egy beteg, védtelen 
embert?! – suttogta. 

Zavarban voltam, a kő kiesett a kezemből. 
– De hiszen maga is... 
– Mit sustorognak? Mi?... – nyitotta ki jobb szemét Bayley. 
– Be kell önt vinni a szobába, mindjárt hívok embereket – mondta Nóra az 

arcát dörzsölve, amely egészen elfehéredett a hidegtől. – Mr. Klimenko, 
kérem, hívjon segítséget. 

Tétováztam. Ebben a pillanatban megjelent az összetört ajtó nyílásában 
William. Tépetten lógott rajta a ruha, arcán kék foltok, horzsolások. Neki is 
kijutott. Mögötte két szolga közeledett. A karjukra vették Bayleyt és elvitték. 

Nóra a borzalmas pusztítást nézte. 
– Szörnyű! – suttogta. 
– Hamarosan megbánja jószívűségét. 
– Lehet. Mégsem tehettem mást – felelte a lány. 
 
Bayley leveti álarcát 
 
Nóra a sebesült Bayleyt ápolta, akinek az állapota eléggé súlyos volt. 

Fejfájás gyötörte, időnként félrebeszélt. Nóra napokig nem mozdult mellőle. 
– Hogy van? – kérdeztem a lánytól, valahányszor találkoztunk. Abban 

reménykedtem, hogy Bayley nem éli túl. 
– Egyformán – mondta Nóra, látva kiábrándulásomat, s zavartan 

hozzátette: – Maga bizonyára neheztel rám gyöngeségemért, de nem tudom 
megtenni... 

– Milyen a hangulata? 
– Ma reggel magához tért és azt mondta: “Jókora púpot kaptam a fejemre, 

de ellenségeim sokkal nagyobbat kaptak”. 
Igaza volt Bayleynek. A “bemutató robbantás” hatalmas pusztítást végzett. 

A robbanás fő ereje nyugati irányban hatott, s több ezer kilométeres 
távolságban elkeserítő látványt nyújtott az ország. Mintha egy gigantikus kést 
húztak volna végig a föld arcán, mely leborotválta a százados erdőségeket, a 
falvakat és városokat... A folyók kiléptek medrükből, s az áradások 



bevégezték, amit az orkán elkezdett. Aki túlélte az orkánt, az áradatban lelte 
halálát. Emberi és állati tetemek hevertek mindenfelé, házakat kapott fel a szél 
és röpített hegytetőkre vagy tavakba, olykor több száz kilométer távolságba. 

Az északi szélesség 60. és 70. foka közötti sávot érte a legnagyobb csapás. 
Szerencsére a Szovjetunió sűrűbben lakott európai része és Nyugat-Európa 
távol estek a légrobbanás központjától. Az Ural is felfogta valamennyire az 
orkánt. Ufát, Szverdlovszkot, Permet és az Ural hegység közelében fekvő 
városokat nem sújtotta annyira a katasztrófa, mint a Volga vidékét. Az 
Uraiban a szél mintha megugrott volna, majd lezúdult Szamárára, Nyizsnyij 
Novgorodra, Vologdára és innen tovább száguldva elérte Moszkvát, Rigát, 
Varsót. Mintha erős földrengés rázkódtatta volna meg Lengyelországot, 
Németországot, Észak-Franciaországot és Angliát. Majd a forgószél 
végigsöpört az Atlanti-óceánon, rengeteg hajót süllyesztve el, ezután elérte 
Amerika északi partvidékét, óriási károkat okozott Kanadában, az Amerikai 
Egyesült Államokban, majd a Csendes-óceán fölött száguldva Japánra zúdult, 
megkerülte az egész földet, visszaérkezett az ázsiai sivatagok fölé. A vihar, 
egyre veszítve erejéből, még négyszer száguldottá körbe a földet. 

A lecke jól sikerült! A világ reszketett a félelemtől. Szertefoszlott már a 
mese, hogy a bolsevikok meg akarják fojtani a világot. Mindenki ismerte már 
Bayley nevét, mert rádióüzenetet intézett az emberiséghez, hogy tegye le a 
fegyvert és ismerje el az ő hatalmát. A legtöbbet szenvedett országokban 
pánik tört ki. A sajtó követelte, hogy kössenek fegyverszünetet és azonnal 
kezdjenek tárgyalásokat Mr. Bayleyvel. 

Csak a Szovjetunió jelentette ki, hogy nem teszi le a fegyvert. Ez az 
elhatározás felbőszítette a német, az angol, a francia és az amerikai sajtót... Ha 
a Szovjetunió makacskodik, az európai államok és Amerika nélküle kötnek 
békét Mr. Bayleyvel. És ha a Szovjetunió ellenszegül, az “egész világgal 
találja szemben magát.” 

S valóban, a német, a francia, az angol és az amerikai kormány 
rádiótáviratban kérte Mr. Bayleyt, ismertesse békefeltételeit. 

Bayley nem váratott sokáig magára. Ultimátuma három pontot 
tartalmazott: 

1. A nagytőke diktatúrájának megteremtése mindenhol. 
2. A kommunisták fizikai megsemmisítése. 
3. A levegő árusítása továbbra is Mr. Bayley monopóliuma marad az általa 

megteremtett politikai rendszer szilárdságának garanciájaként. 
Bayley végre megmutatta igazi arcát. Kétségbe vonom, hogy kereskedett a 

Marssal. De “földi” céljai tökéletesen érthetőek lettek a számomra, amint 
tudomást szereztem az ultimátumról. Bayleynek társadalmi, politikai céljai 



voltak: örök időkre le akarta igázni a munkásosztályt, csupán annyi jogot 
biztosítva neki, hogy levegőért, a szó szoros értelmében levegőért dolgozzon. 

A burzsoá kormányok a maguk szempontjából fölöttébb elfogadhatónak 
találták Mr. Bayley feltételeit. A munkástömegek azonban hevesen tiltakoztak 
ellene. De a tőkések úgy vélték, könnyen leszámolhatnak a munkásokkal. 
“Aki ellenünk van, az nem kap levegőt!” – közölték tömören a Bayleyvel 
kötendő szerződés hívei. 

Ezeket a híreket elmondtam Nórának. Némán hallgatott végig, csak a szája 
remegett. 

– Nem mehet így tovább – jelentette ki némi töprengés után. – Még ma 
beszélek apámmal. Jöjjön éjfélkor az erkélyünkre. Elmondom, mit tudtam 
meg tőle. 

Este Mr. Loock keresett fel. Szokatlanul komor volt, sakkozni sem akart. 
Sötét ábrázattal járkált a szobában és időnként szitkozódott. 

– Rosszkedvű, Mr. Loock? – kérdeztem. 
– Minden okom megvan rá! – dünnyögte. – Hogy az ördög vinné el 

Bayleyt és a maga “elvtársait” is. 
– Mi történt, Mr. Loock? 
Szétvetette a lábát, karját összefonta a mellén, és tragikus hangon közölte: 
– Egy korty gin sincs a telepen! 
– Hogyan? néztem rá meglepetten. – Elfogytak a készletek? 
– El! – sóhajtott búskomoran. – Nincs gin, hamarosan ennivalónk sem lesz, 

csak fagyasztott hús. – Elhallgatott, legyintett, majd így folytatta: – Eh, minek 
titkolózzam? Úgysem jut ki ebből az egérfogóból. Kintről kaptuk az élelmet, 
repülővel szállították. Mr. Bayley állandó kapcsolatban állt a külvilággal. 
Bármilyen gazdag, az ő vagyona kevés lett volna hozzá, hogy felszereljen és 
üzemeltessen egy ilyen gyárat. Nincs egyedül, társai vannak. Ők támogatták 
mindvégig, ők töltötték fel a raktárakat... De most blokád alatt vagyunk. A 
maguk pilótái olyan kordont vontak körénk, hogy egy varjú sem jut át rajta, 
nemhogy egy repülőgép. Háromszor küldtünk már kétségbeesett táviratot 
szövetségeseinknek Angliába, de mindig azt válaszolják: “Tehetetlenek 
vagyunk. Tartsanak ki, hamarosan megkötjük a békét.” Tartsanak ki! – 
mérgelődött Loock. – Könnyű nekik. Lennének csak itt!... 

Mindez új volt számomra. Bayley tehát erősebb, mint hittem. Nincs 
egyedül. Meglehet, hogy az egész nemzetközi tőke támogatja. A 
“levegőkereskedőnek” az a szerepe, hogy a munkásság és a lakosság gyűlölete 
csak ellene, ne minden tőkés ellen forduljon. Úgy intézik a dolgot, mintha 
egyetlen őrült, egyetlen elvetemült gazember uralná a levegőt, s a tőkések 
kénytelenek lennének elfogadni az ultimátumát. 



Másrészt Bayleynek és birodalmának a helyzete katasztrofális, ez derült ki 
Loock szavaiból. Ha pedig a telep megadja magát, az egész összeesküvés 
meghiúsul. Ezt nem tudták a munkások, nem tudta a szovjet kormány sem. A 
kapitalista államok nem véletlenül igyekeznek mielőbb megkötni a szerződést 
Mr. Bayleyvel. Sorsdöntő napok következnek. Most már nem válogathatok az 
eszközökben... 

 
 
Az órára néztem: tíz perc múlva tizenkettő, ideje indulnom. Nóra még nem 

volt az erkélyen. Az égen lilás színű virágok nyíltak, vidám sárga és kék 
fénycsíkok remegtek. A horizont narancssárga fényfüggöny mögé bújt. Ma 
ünnepi kivilágítás volt az égen. 

Halkan nyikordult mögöttem az ajtó. Megfordultam. Nóra! 
Falfehér volt. Némán hozzám lépett, a vállamra tette a kezét, és hirtelen 

megcsókolt. 
– Nóra – suttogtam boldogan. 
De már el is lépett mellőlem, és kapkodva beszélni kezdett. 
– Most már minden rendben lesz. Le kell mennem a tóhoz. Apám küldött, 

meg Bayley. Jöjjön velem. 
– Nóra! Nóra! De mit mondott az apja? Mit jelent ez az egész. Miért olyan 

sápadt? 
Megfeledkeztem mindenről, amit meg akartam beszélni vele. Olyan 

furcsán viselkedett, olyan parancsoló volt a hangja, hogy szinte gépiesen 
követtem. Sietős léptekkel megindult, s hiába próbáltam beszélni vele, csak 
szaporázta lépteit. Abba a szobába léptünk, ahol a szkafandereket tartották, 
melyek nélkül nem lehetett lemenni az abszolút hideg világába. 

– Segítsen, gyorsan! – sürgetett Nóra. – Ne kérdezzen semmit. Rövidesen 
megtud mindent. 

Engedelmeskedtem. Belebújtunk a “búvárruhába”, majd leereszkedtünk a 
liften, szótlanul haladtunk át az ajtókon és beléptünk a föld alatti barlangba. A 
kék tó alig észrevehetően párolgott. Utunkat hideg fényű lámpák világitották 
meg. 

A tó partján mentünk. Nóra léptei meglassultak, néhányszor megbotlott, 
mintha nem bírná emelni a lábát. Karonfogtam, de kiszabadította a kezét. 

– Menjen előre – szólt rám. 
– Miért. 
– Menjen! 
Néhány lépést tehettem, amikor elhaló kiáltást hallottam. Visszafordultam 

és megremegtem a rémülettől. 
– Mit csinál? – ordítottam fel. De már késő volt. 



Nóra felnyitotta a szkafandert. 
A 273 fokos hideg pillanatok alatt végzett vele. Hozzárohantam, remegő 

kézzel próbáltam fejére húzni a sisakot és becsukni a védőruhát. Teste, melyet 
egy pillanat alatt finom zúzmara lepett be, megkeményedett, mint az acél... 
Még nyitott szemét is vékony hártya vonta be, ajkáról jégcsap vált le – Nóra 
utolsó lehelete. Élettelen testéről lassan hull dogált a dér a padlóra. 

– Nóra! Nóra! – kiáltottam őrjöngve. 
Ott álltam a szoborrá dermedt lány előtt, s nem tudtam, mitévő legyek. S 

akkor megpillantottam a lábánál egy dérlepte levelet. Felemeltem. 
... Nórára meredtem. Akkor már lábát is dér borította. Elhatároztam, hogy 

beviszem a panteonba, és arra a talapzatra állítom, amelyet nekem szánt 
Bayley. Úgy gondoltam, hogy ez lesz szegény lány méltó temetése. 

Megrendített és elkeserített Nóra hirtelen halála. Megfogtam és a 
panteonban felraktam a talapzatra. Aztán kisiettem a komor barlangból, 
visszarohantam a szobámba. Ahogy kissé magamhoz tértem, elolvastam 
levelét. 

 
“Kedves barátom! 
Bocsássa meg, hogy kellemetlen perceket szereztem magának. De féltem, 

hogy maga nélkül nem tudom megtenni, amit meg kellett tennem. Jelenléte 
erőt adott. 

Beszéltem apámmal. Rábírtam, hogy mindent elmondjon. S most már 
tudom, mi kényszerítette rá, hogy Bayleyvel dolgozzon. 

Mr. Bayley becsapta apámat. Ide csalta azzal az ígérettel, hogy egy év 
múlva távozhat. De amikor letelt az esztendő, Bayley nem engedte el. Ha nem 
engedelmeskedik, mind a ketten életünkkel fizettünk volna. De ő mindennél 
jobban szeret engem, nem merte kockáztatni az életemet. Maradt. Nem akarta 
beismerni, hogy fogoly, ezért próbált meggyőzni arról, hogy a munkája tartja 
vissza. 

Miattam volt tehetetlen. Miattam volt kénytelen részt venni a 
szörnyűségekben. 

Egyszer maga szememre vetette, hogy nem hasonlítok forradalmár 
elődömre, a bányász Engelbrektre. Igen, be kell vallanom, hogy belőlem 
hiányzik az ő akaratereje, törhetetlen energiája. Nem tudtam rászánni magam, 
hogy végezzek Bayleyvel. És sokáig nem tudtam egyenesen megkérdezni 
apámat sem, részt vesz-e a bűntényben. Engelbrekt dédunokájához méltóan 
akarok meghalni. Ez minden, amit tehetek. Most már szabad lesz apám. Nem 
tudok írni neki, de kérem adja át üzenetemet: «Apám, most már szabad kezet 
kaptál. Tégy úgy ahogy a helyedben a bányász Engelbrekt cselekedne.» 

Nóra.” 



 
Többször elolvastam a levelet. Szegény Nóra. Ha vár... Ha elmondhattam 

volna neki, amit Loocktól hallottam, talán még élne... Nóra... szeretett engem. 
De most már mindennek vége! A levélben azonban nem mindent értettem. 
Talán az apja megmagyarázza. 

Közben reggel lett. Felkerestem Engelbrekt professzort. 
A dolgozószobájában ült, képletei mellett. Amint meglátott, felemelte fejét 

és nyugodt hangon megkérdezte: 
– Nem látta a lányomat? 
– Az ön lányával... miss Eleonórával, borzalmas szerencsétlenség történt – 

válaszoltam. 
Engelbrekt elsápadt. 
– Mi történt? Beszéljen! 
Szó nélkül letettem az asztalra Nóra levelét. A professzor keze remegett, de 

igyekezett uralkodni magán. Elolvasta a levelet, rám nézett és halkan 
megszólalt: 

– Mi történt vele? 
Kissé megnyugodtam már, és elmondtam, mi történt a barlangban. 
Engelbrekt a kezébe temette az arcát, így ült néhány percig. Amikor 

felemelte a fejét és rám nézett, alig ismertem meg, annyira megváltozott, 
megöregedett. 

Nagy nehezen felállt, de megtántorodott és újból leült. 
– Én öltem meg... 
Majd hirtelen ököllel az asztalra csapott, szemében gyűlölet villant. 
– Bayley ölte meg! Jöjjön velem ehhez a gonosztevőhöz! – kiáltott fel. 
– Csak egy kérdést, professzor úr. 
– Beszéljen, gyorsan... 
– Miss Eleonóra azt írja, hogy Bayley halállal fenyegette önöket, ha netán 

el akartak volna menni. Miss Eleonóra viszont azt mondta, hogy Bayley nem 
tartóztatta őt. 

– Játék volt csak, pszichológiai játék. Bayley tudta, hogy Nóra nem megy 
el nélkülem. Én viszont kénytelen voltam azt a látszatot kelteni, hogy Nóra 
bármikor elmehetne. Még nehezebb lett volna a helyzet, ha tudja, hogy fogoly. 

– És ha mégis el akart volna menni? 
– Bayley soha nem engedte volna el. 
– De hát ön... miért nem ölte meg Bayleyt? 
– Többször gondoltam erre. De mit változtatott volna a helyzeten, ha 

megölöm? Bayley csak egy szem a bűnös láncban. Tudja, kik élnek ezen a 
telepen? Néhány jakut segédmunkást kivéve bankárok, befolyásos emberek 
fiai! És nem kegyelmeztek volna nekem, ha megölöm Bayleyt. Megöltek 



volna engem és Nórát is. Vagy csak engem... Mi történt volna vele? Szegény 
gyermekem, milyen igaza volt: valóban megkötötte a kezemet. Ha tudom, 
mire készül... De ezen most már hiába kesergünk. Igen, Bayley nem tréfál. 
Velem is úgy tett volna, mint két kollégámmal, akik az Arcticon lelték 
halálukat. Azért ölték meg őket, mert nem akartak engedelmeskedni 
Bayleynek. 

Engelbrekt valamit keresett az íróasztal fiókjában. 
– Az ördögbe is, hova lett a pisztolyom? 
Meg akartam mondani neki, hogy már Nóra is hiába kereste, de hallgattam. 
– Éneikül is megleszünk! Jöjjön, Mr. Klimenko. 
– Mit szándékozik tenni? 
– Megmondom a magamét Bayleynek... 
Nem a legjobbkor érkeztünk. Bayley a karosszékben ült, bizalmasai 

körében. Tízen lehettek. 
Engelbrekt elkomorodott, amikor meglátta őket, de már nem vonulhattunk 

vissza. 
– Ó, professzor úr, kapóra jött! – szólalt meg Bayley. – Éppen kéretni 

akartam. Kisebb haditanácsot tartunk. Csakhogy még elég nehezen működik 
az agyam... 

Bayley elhallgatott és az előtte fekvő kis lapos tálon csillogó gömböcskéket 
rakosgatta. Engelbrekt legújabb találmánya volt, különleges burokban sűrített 
levegőt tartalmazott. Ebben a burokban normális hőmérsékleten sem párolgott 
a levegő, veszélytelenül lehetett szállítani, csak a hőmérséklet hirtelen 
emelkedésekor robbant. Bayley lázasan készült a levegő exportálására, arra 
számítva, hogy hamarosan megkötik a békeszerződést az általa diktált 
feltételekkel. 

– Igen, a fejem... – folytatta Bayley. – Nincs rendben. Beszélek, beszélek, 
és olykor ostobaságokat mondok. De majd elmúlik. Foglaljon helyet, sir... – 
Engem nem kínált hellyel, a szeme sarkából rám nézett, de nem küldött ki. 

– Nem dolgozom tovább! Ezentúl ne számítson rám, nem vagyok többé az 
alkalmazottja – jelentette ki Engelbrekt és állva maradt. 

– Nem dolgozik?! – Bayley arca elsötétült. – Mit jelentsen ez? 
– Azt jelenti, amit mondtam. 
– Itt csak az jelent valamit is, amit én mondok – kiáltott fel Bayley 

dühösen. – Ön megfeledkezik magáról, Mr. Engelbrekt! Ha azonnal nem... 
– Elég volt – ordított fel Engelbrekt. – Nem akarok továbbra is 

együttműködni ezzel a bandával! 
– Fellázad? Tudja, mi vár magára? 



– Gazember! – ordított fel Engelbrekt. – Megölted a lányomat, 
borzalommal mételyezted meg a földet, te... te... – Bayleyhez ugrott és elkapta 
a torkát. 

Senki sem várta ezt a professzortól. Bayley cinkosai döbbenten ültek 
néhány pillanatig, aztán egyszerre rávetették magukat a professzorra. A 
segítségére siettem. Engelbrekt meglepően erős férfi volt. Én is szorgalmasan 
használtam az öklömet. Ellenfeleink azonban többen voltak, legyőztek minket. 
Bayley az íróasztal mögé bújt, székekkel barikádozta el magát, onnan 
irányította a küzdelmet. 

Engelbrekt lerázta támadóit, Bayleynek akart nekirontani. 
– Megöllek... széttéplek! 
Erőnk fogytán volt. Odakiáltottam Engelbrektnek. 
– Vissza! Meneküljünk, különben végünk! 
Engelbrekt magához tért. Körülnézett, látta, hogy a helyzet reménytelen. 

Hárman ugyan a padlón feküdtek, de a többiek székeket ragadtak, készültek az 
újabb támadásra. 

Két férfi kezében már pisztoly csillant. 
Kétségbeesetten védekezve az ajtóig hátráltunk, majd futásnak eredtünk a 

folyosón, nyomunkban az üldözőkkel. Befordultunk a saroknál, beugrottunk a 
liftbe, s néhány pillanat múlva egy emelettel lejjebb, a kivezető csatornánál 
voltunk. Az ajtaja zárva volt. 

– Gyorsan! Ide! – kiáltott Engelbrekt, aki jól ismerte a telep minden zugát. 
 
Halálra ítélve 
 
Beugrottunk a csatorna melletti barlangba, s gyorsan becsuktuk az ajtaját. 
Ebben a helyiségben is sűrített levegőt akartak raktározni, de az építkezés 

még nem fejeződött be. A hűtőberendezéseket sem szerelték még fel, így a 
hőmérséklet elviselhető volt. 

Átmenetileg tartalék csilléket és szerszámokat raktároztak benne. A 
világítást sem kapcsolták be. 

– A csilléket! – vezényelt Engelbrekt. 
A vasajtó elé csilléket gurítottunk, aztán megraktuk őket csákánnyal, 

lapáttal, mindennel, ami a kezünk ügyébe került, amit ki tudtunk tapogatni a 
koromsötétben. Elbarikádoztuk magunkat. 

– Úgy – lihegett a professzor. – Itt ki tudunk tartani. 
Üldözőink dörömbölni kezdtek az ajtón. Nem válaszoltunk. Egy idő múlva 

abbahagyták a dörömbölést, csend lett. Rájöttek, hogy nem tudják kinyitni az 
ajtót vagy megváltoztatták a tervüket? Nem tudtuk, de örültünk, hogy 
lélegzethez jutunk. Alig álltunk a lábunkon. 



Engelbrekt végignyúlt az egyik csillében. 
– Ostobaságot követtem el – mondta. – De nem tudtam fékezni magam. 

Ilyen a természetem: sokáig tűrök, de aztán robbanok. 
Elhallgatott. 
– Azt hiszi, Bayley cinkosa vagyok? – kérdezte nagysokára. 
– Ön nem tehetett mást – siettem megnyugtatni. 
– De tehettem volna. Ha feláldozom magamat és a lányomat, elháríthattam 

volna a katasztrófát, megmenthettem volna az embereket. Csakhogy nem 
könnyű ilyen áldozatot hozni. De inkább két ember haljon meg, mint ezrek. 

– Mire jó ez az önkínzás? 
– Szó sincs róla. Nem közömbös számomra az ön véleménye. A lányom 

magának írt búcsúlevelet, nem nekem. Szerette önt, láttam... 
Hallgattam. Engelbrekt, ez a rendkívül erős ember, iszonyúan szenvedett, 

és már nem tudta eltitkolni fájdalmát. 
– Ne legyen rólam túlságosan rossz véleménnyel – folytatta. – Ha vétettem 

is az emberiség ellen, megbűnhődtem érte. Éjszakákon át nem aludtam, 
kerestem a megoldást. Úgy akartam levegőbe röpíteni Bayley gyárát, hogy ne 
okozzak katasztrófát. Az utóbbi időben már ezen dolgoztak Nórával. Nyugodt 
lehet a lelkiismerete: nem Bayleynek dolgozott, hanem ellene. A kísérletek 
sikeresen haladtak, és már közel jártunk a megoldáshoz. Ha Nóra mindezt 
tudta volna. Szegény gyermekem!... Sokáig nem találtam a megoldást. Voltak 
napok, amikor kétségbeesésemben elhatároztam, megölöm Nórát, aztán 
Bayleyt és végül magamat... De amikor bejött hozzám a lányom, üdén, 
ifjúsága teljében!... – Engelbrekt felsóhajtott. – Nem tudtam kezet emelni rá. 
Aztán kezdett bizalmatlan lenni. Azt hiszi, nem láttam Nóra szemében a 
szörnyű kérdést? “Vajon az apám is? Bűnös lenne az az ember, akit szeretek, 
akinek a becsületességében soha nem kételkedtem?” Engelbrekt egyszer csak 
felállt és mellém lépett. 

– A lányom meghalt. Szenvedek. De... van fogalma róla, mekkora kő esett 
le a szívemről?! Vége a “tudathasadásnak”... Mi ketten halálra vagyunk ítélve. 
Nem érdekel, mi lesz velem. Csak azt sajnálom, hogy nem sikerült 
megfojtanom azt a gazembert... Minket éhhalálra ítéltek. Még szerencse, hogy 
nem tudnak megfagyasztani. Egyébként mindegy lenne. Nóra is megfagyott. 

A lány halála nekem is fájt. Szerettem őt! S akkor vesztettem el, amikor 
megtudtam, hogy viszonozza érzelmeimet. De az én lelkemet nem nyomta 
olyan nagy teher, mint Engelbrektét. Fiatalabb is voltam nála, nem vesztettem 
el ilyen gyorsan minden reményt. Élni akartam. 

– Mondja, nem lehetne kiszabadulni innen? – kérdeztem. A professzort 
túlságosan lekötötték keserű gondolatai, nem fogta fel rögtön a kérdésemet. 



– Kijutni? – szólalt meg végül. – Nem könnyű. Bár ha ezt a falat áttörnénk, 
kijutnánk a szabadba. 

– Akkor hát? Csákányunk van, és sötétben is tudunk dolgozni. 
– Tudunk – felete Engelbrekt közönyösen. – Csakhogy éhen döglünk, 

mielőtt áttörnénk a sziklát. Fölösleges fáradság lenne. Feküdjön le maga is, és 
várja beletörődéssel a halált. 

Én azonban egyáltalán nem akartam nyugodtan várni a halált. Pihentem 
valamennyit, majd kitapogattam egy csákányt és odamentem a falhoz. 

Pendült a csákány a kövön. 
– Ne ott, menjen kicsit odébb, balra – hallottam Engelbrekt hangját a 

sötétben. – Ott vékonyabb a fal. 
Néhány lépéssel arrább folytattam a munkát. 
Elfáradtam, leültem pihenni: Engelbrekt krákogott, majd leugrott a 

csilléről. 
– Fáradt vagyok, lelkileg vagyok fáradt arra, hogy sziklát törjek az 

életemért. De ön fiatal, még boldog lehet. Segítenem kell, Nóra miatt is... 
Csörömpölést hallottam, Engelbrekt csákányt keresett magának. 
– Így kell sziklát törni?- hallottam a közelemben a hangját. – Menjen 

arrébb. Majd én megmutatom, hogyan csinálta ezt az öreg Engelbrekt, a 
bányász. 

Egyenletes, hatalmas csapásokkal törte a falat. 
Több órát dolgoztunk egyfolytában. Én már kimerültem, eldobtam a 

szerszámot, de Engelbrekt csákányütései még sokáig visszhangzottak a tágas 
barlangban. 

– Mára elég lesz – mondta végül. 
Ledobta a csákányt. Mielőtt lefeküdtünk, sorba állítottuk a csilléket a 

vágányokon úgy, hogy az első az ajtónak, az utolsó a szemközti falnak 
támaszkodott. 

– Így. Ha most megrakjuk a csilléket szerszámmal meg kővel, az ördög 
sem tudja kinyitni ezt az ajtót. 

Nagyon elfáradtunk, mikor végre lefeküdtünk. Mélyen aludtunk. 
Arra ébredtem, hogy fázom. Éhes voltam. Hallottam, hogy Engelbrekt 

nagyot ásít. Felébredt? – kérdeztem tőle. 
– Régóta nem alszom. Ennék valamit, de mit tegyünk, reggeli nélkül kell 

munkához látnunk. 
Felvette a csákányt. Az ütések először bizonytalanok, egyenetlenek voltak. 

Később belejött, s olyan energiával dolgozott, mint tegnap. Én is munkához 
láttam. 

De az éhség megtette a magáét. Egyre gyakrabban pihentünk. Az idő 
hihetetlenül lassan vánszorgott. Mintha még a szikla is keményebb lett volna, 



mint tegnap. Végül kétségbeesetten levágtam a csákányt, s úgy dőltem le a 
kőrakásra, mint valami zsák. Engelbrekt még dolgozott egy darabig, aztán ő is 
abbahagyta. 

– Így nem bírjuk sokáig – mondta komoran. – Alig az egyharmadát 
bontottuk ki. Nem dolgoztunk gazdaságosan. Kisebb darabon kell törnünk és 
váltanunk kell egymást. 

Eltelt még egy nap, ha nem csalt az időérzékünk. Újból megpróbáltunk 
aludni. Most egy csillébe feküdtünk, hogy melegítsük egymást, de a hideg 
egyre jobban kínozott. Nem tudtam elaludni. Az éhség görcsbe fogta a 
gyomromat. A lábam meggémberedett, a fejem tüzelt, sajgott minden 
porcikám. Hiába próbáltam elűzni borongós gondolataimat, nem hagytak 
nyugton. Már nem bíztam benne, hogy kijutunk. Beszélgetni akartam, de 
Engelbrekt mozdulatlanul feküdt, talán aludt. Sajnáltam fölkelteni... 

Látva, hogy végképp nem tudok elaludni, felkeltem, a sötétben 
kitapogattam a rést, amelyet eddig vágtunk, s méregettem, hogy mennyit 
haladtunk előre. Egy kő kigurult a lábam alól, felverte a csöndet. 

– Ki az? – kiáltott fel Engelbrekt. 
– Én vagyok. Nem alszik? 
– Nem. Az átkozott gondolatok nem hagynak nyugton. Hideg van... 

Gyerünk, melegedjünk fel. 
Felkelt, megfogta a csákányt. 
– Az ördögbe is, milyen nehéz lett! – dörmögött. Egy ideig csákányozott, 

aztán hirtelen csend lett. 
– Nem bírom – mondta lihegve. – Kiesik a kezemből... De kell, 

kényszerítem magamat! – S meglepő erővel újra lecsapott, hogy szikrák 
pattantak a csákány alól. 

Ez már az utolsó fellobbanás volt. A csákány kiesett a kezéből, s 
Engelbrekt rázuhant a kőrakásra. 

– Pihenjen. Most majd én – mondtam, és munkához láttam. 
De én még rosszabbul jártam. Azt hittem, teljes erőből töröm a követ, 

pedig csak kapargattam a sziklát. Csupa apró kis darabkákat törtem le belőle. 
Ilyen ütemben tíz nap alatt sem jutunk át! Az éhhalál sokkal hamarabb végez 
velünk... 

Azt hiszem, elaludtam. Vagy talán elájultam. Nem tudom, mennyi ideig 
tartott. Lehetséges, hogy teljes napot feküdtem így, de talán csak néhány 
percet. Az idő megállt, fogalmam sem volt róla, hányadik napja zártuk be 
magunkat ebbe az egérfogóba. Egyre mélyebbre zuhantam az önkívület sötét 
szakadékába. Időnként átvillant rajtam a halál gondolata, de már ez sem 
izgatott. Olykor feltisztult a tudatom, mintha életerőm összeszedegetné a 



maradék “üzemanyagot”. Hiszen csak a tudat találhat kiutat és mentheti meg a 
haldokló szervezetet. 

Az egyik ilyen világos pillanatban nagyon halk, nagyon távoli 
csákányütésekre lettem figyelmes. 

“Engelbrekt újra kezdte. Ennyire meggyöngül az éhhalál küszöbén az 
ember hallása? – gondoltam. – Vagy ez már eszméletlenség.” 

– Maga kopog, professzor? – kérdeztem Engelbrekttől. 
– Éppen ezt akartam kérdezni magától én is – válaszolt elhaló hangon, 

amelyet azonban nagyon jól hallottam. 
– Nem süketültem meg és nem is hallucinálok – gondolkodtam 

fennhangon. – Vajon miféle kopácsolás ez? Honnan hallatszik? 
– Néhány perce, vagy talán órája én is ezen gondolkodom 
– felelte Engelbrekt. – Azt hittem, maga kezdett el dolgozni. Aztán sokáig 

nem hallottam. Innen jött, a járat túloldaláról, mellette fekszem. – Rövid 
szünetet tartott, majd így folytatta: 

– Úgy látszik, Bayley mielőbb végezni akar velünk, s parancsot adott, hogy 
törjék át a falat. Bayley tiszteli a törvényt, és szabályosan akar elítélni 
bennünket, hogy aztán megfagyasszon és beállítson a “panteonba”. 

Hallgatóztunk. A zaj erősödött, közeledett, majd hirtelen félbeszakadt. 
Most másféle zajt hallottunk – egy fúró zúgását. 

– Már fúrnak is – jegyezte meg nyugodtan Engelbrekt. 
– Ezek szerint hamarosan ideérnek... 
Az újabb veszély mintha visszaadta volna erőnket... 
– Mitévők leszünk? – kérdeztem. 
– Várjuk az ellenséget és harcban halunk meg, ahogy férfiakhoz illik – 

válaszolt Engelbrekt. 
Gúnyosan elmosolyodtam, mert nem kellett attól tartanom, hogy 

Engelbrekt észreveszi. 
– Ön még fel tudja emelni a kezét? 
– Ahhoz még van erőm, hogy egy kővel fejbe verjem, aki először bújik be. 

Húzódjon mellém. 
Az általunk vágott kis járathoz kúsztunk. Kétoldalt hasaltunk, s éles 

köveket készítettünk a kezünk ügyébe. Egyhangúan zúgott a fúró, de 
küzdöttem az álmosság ellen. Amikor már egészen közel hallatszott a zaj, 
elmúlt az álmosságom. Mozdulatlanul feküdtem, mint az egerésző macska. 

– Még néhány pillanat és itt lesznek – súgta Engelbrekt. 
A fúró felsivított, a fal megrepedt, apró kövek hullottak a mi oldalunkon. A 

sivító, csikorgó hangokat tompa zúgás váltotta fel. Az elvékonyodott falon, 
mely elválasztott bennünket ellenségeinktől, előbb egy keskeny rés jelent 
meg, majd mégegy... Aztán megint csákányütések. A rés már akkora volt, 



hogy átfért rajta egy ember. A munka abbamaradt, a sötétben halk lihegés 
hallatszott. Valaki tehát már kúszik a nyílás felé. Megfeszítettem elernyedt 
izmaimat, felemeltem a követ. Figyeltem minden zörrenésre. Közeledett, 
egyre közeledett... Már itt is van. 

“Most” – gondoltam és előrelendültem. De a kő kiesett a kezemből, mert 
ismerős suttogás ütötte meg a fülemet. 

 
«Szétpukkadt a kupec» 
 
– Erősen sötét van... 
– Nikola! – üvöltöttem fel. 
– Nahát! Klimenko elvtárs! 
Prémkesztyűs keze az én kezemet szorongatta, amellyel kis híján fejbe 

vágtam. 
– Hogy kerülsz ide? 
– Erősen kiabálsz! – csöndesített Nikola, majd visszafordult valakihez, aki 

mögötte állt a nyílásban. – Kússzatok, elvtársak. Mi embereink itt. Mi – 
fordult a professzorhoz – jöttünk téged menteni, a kupec Bellit megölni. 

– Kik vagytok? 
– Hát a Vörös Hadsereg! 
– De miért pont itt fúrtatok járatot. Tudtad, hogy itt vagyok? 
– Nem tudni semmit. Te mondtad magad, hogy itt erősen könnyű bejutni – 

felelte Nikola. 
Nem emlékeztem, hogy valaha is mondtam volna ilyesmit. Csak jóval 

később jutottak eszembe azok az éjszakák, amikor Nikolával a szökési tervet 
latolgattuk, és eszembe jutott, hogy valóban megmutattam neki ezt a 
barlangot, ahol a legkönnyebben lehet bejutni a föld alatti telepre. Nem hittem 
volna, hogy Nikola ennyire értelmes, hogy ilyen jó az emlékezete. A véletlen 
ebbe a barlangba sodort bennünket, s így kerülhetett sor a szerencsés 
találkozásra. 

Nikola sietve elmondta, hogyan jutottak idáig. 
Parancsnokságunk egyetlen percre sem mondott le arról, hogy elfoglalja a 

föld alatti telepet. Amikor kiderült, hogy a légitámadások eredménytelenek, a 
tüzérség sem lőhet, akcióba léptek a műszakiak. Eldöntötték, hogy alagutat 
ásnak. A munkát megkönnyítette, hogy a krátert vastag hóréteg takarta. Nem 
volt nehéz alagutat vágni benne és a szikláig eljutni. A műszakiak majdnem 
egy hónapig fúrtak. A helyet jól választották meg. Nikola többször is 
dolgozott ebben a barlangban, tudta, hogy nem lakik itt senki, és éjszaka, 
amikor nem dolgoznak benne, észrevétlenül bejuthatnak. 

Míg Nikola beszélt, egymás után bújtak be a nyíláson a vöröskatonák. 



– Itt nem látják meg, lehet gyújtani világot – jelentette ki Nikola, és 
bekapcsolta a kezében tartott zseblámpát. 

– Erősen jó dolog! – örvendezett. – Megnyomom. Ég!. Ajajaj! – sóhajtott 
fel, ahogy az arcomba világított. – Erősen sovány vagy. Nem ettél? Ez az 
elvtárs se. Enni gyorsan. – Azzal kinyitotta a hátizsákját és megvendégelt 
bennünket. 

Miután ettem, elmondtam Nikolának és az osztag parancsnokának, hogyan 
kerültünk ide. Aztán megbeszéltük a további tervet. Időközben reggel lett, s a 
parancsnok úgy határozott, hogy, meg várjuk a következő éjszakát, akkor 
meglepetésszerűen támadhatunk. 

Csöndben maradtunk, nehogy felkeltsük az ellenség figyelmét. Nikola 
tüzet rakott, teát főzött, és állandóan tömött bennünket. Észrevétlenül múltéi a 
nap, beszélgettünk, mérlegeltük a támadás kilátásait. Este hatkora parancsnok 
őrséget állított. A többiek aludtak, hogy kipihenjék magukat a bevetés előtt. 
Jól is laktam, fel is melegedtem a tűznél, most mélyen aludtam. Amikor éjjel 
Nikola felrázott, egészen frissnek éreztem magam. Még remegett ugyan a 
lábam, mégsem akartam visszamaradni, részt akartam venni a támadásban. 

Óvatosan elhúztuk a csilléket, szabaddá tettük a kijáratot. Vajon ránk 
zárták az ajtót? Az egyik katona meghúzta – engedett. Nem tartották 
szükségesnek, hogy kívülről ránk zárják, mi ketten nem veszélyeztettük 
Bayley “hadseregét”; egyébként is halál várt ránk az ajtó mindkét oldalán. 

Az osztag megkapta a parancsot, s a vöröskatonák előreszegezett puskával 
megindultak az üres folyosón. A liftnél találtuk az első őrt. Szunyókált, de 
amikor lépteink zajára felriadt és riasztani akarta a telepet, a parancsnok 
ráfogta a pisztolyát. 

– Maradj veszteg, barátocskám! – Igaz, oroszul beszélt, de fölöttébb 
kifejező hangsúllyal. 

Az őr megadta magát. A liften felmentünk az első emeletre. Már az utolsó 
vöröskatona is fent volt, amikor egy árny suhant át a folyosón és eltűnt a 
fordulóban. Néhány perc múlva fellármázta a telepet. Megszaporáztuk 
lépteinket és szinte futottunk Bayley szobája felé. 

Az ajtó nem volt bezárva. Felrántottam és beugrottam. 
Bayley még nem aludt. A fotelben ült, “léggömböcskéit” rakosgatta a 

tálkán. Fején kötés volt. 
Meredt szemmel bámult rám, ahogy meglátott a vöröskatonák élén. 
– Bayley úr? – kérdezte az osztagparancsnok. 
– Ő az! – kiáltottam fel. 
A parancsnok Bayleyhez lépett. 
– Letartóztatom. 



Bayley arca eltorzult. Szeme még jobban kitágult, és az őrület lángja 
lobbant benne. Kezdődött megint a roham, amely sebesülése óta többször 
kitört rajta. 

– Itt vannak a bolsevikok! – ordított fel. – Már itt is? Mindenütt a világon? 
Nincs menekvés! El akarják rabolni a levegőmet? 

Beletúrt a kincseibe, a “léggömböcskékbe”, majd felkapott néhány szemet, 
nagy nehezen a szájához emelte és lenyelte. 

Engelbrekt rögtön tudta, mi következik. Megragadta Bayleyt a gallérjánál 
fogva és az ajtó felé húzta. 

– Mit csinál vele? – kérdezte a parancsnok, akinek fogalma sem volt róla, 
milyen veszély leselkedik ránk. 

Bayley tovább őrjöngött, próbálta kitépni magát Engelbrekt kezéből. 
– Vigyük fel! Gyorsan! Segítsenek! – kiáltotta Engelbrekt kétségbeesetten. 
Nikolával és két vöröskatonával megragadtuk Bayleyt, végigvonszoltuk a 

folyosón, benyomtuk a liftbe és felmentünk vele arra az erkélyre, ahol oly 
sokszor beszélgettem Nórával, ahol vitaminos levegőt szívtunk és 
gyönyörködtünk a sarki fényben. 

Bayley ordítozott és megpróbálta kitépni magát a kezünkből. 
Egyszerre észrevettem, hogy hideg, fehér párát lehel. Teste, különösen a 

mellkasa, hihetetlen gyorsasággal puffadt. Gyomrának melege leoldotta a 
gömbökről a védőburkot, a levegő párologni kezdett s ugyanaz történt 
Bayleyvel, ami a felszínre vetett mélytengeri hallal: a belső nyomás nagyobb 
volt a légnyomásnál és szétfeszítette. Még egy pillanat... 

Engelbrekt azonban nem várta be ezt a pillanatot. Megragadta Mr. Bayleyt 
és átlökte az erkélyrácson. 

Bayley teste tovább püffedt, hatalmassá növekedett, szájából, mint a 
mozdony nyitott szelepéből, dőlt a pára. Mielőtt elért volna a havas lejtőre, 
felrobbantak a “léggömböcskék”. A fehér felhőben még láttam, hogy a 
robbanás szétvetette a testét, végtagjai szanaszét repültek. Abban a pillanatban 
levegővé vált a fehér felhő, s a légnyomás a falhoz lapított bennünket. 

Percekig mozdulatlanul álltunk, mindannyiunkat megdöbbentett ez a 
különös vég. Nikola szólalt meg először. 

– Szétpukkadt a kupec. 
A vöröskatonák egykettőre lefegyverezték a föld alatti telep védőit. Loock 

rádióján nyomban jelentettük is a győzelmet. 
Engelbrekt közben nagyon lassan, óvatosan emelte a hőmérsékletet, s 

egyidejűleg csökkentette a légnyomást a barlangokban. Kinyitottak minden 
rést, csatornát, kürtőt. A hideg, fehér pára sisteregve tört elő a föld mélyéből, 
éltető levegővé vált, vissszatért a Földre. 

Aj-Tojon “orrlika” végre kifújta az elrabolt levegőt.  
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